
सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

१ ताप्रेजङु  

सिल्री रॊवा सरम्फू साष्ट्रवक 
सरङतेऩ गा.ष्ट्रव.स. ५ ताप्रेजङु 
(हार भेरयङदेन गा.ऩा. 4 

ताप्रेजङु)

ओभादेवी 
भादेन

ऩनुयावेदन अदारत 
ईराभ ईजरास 
२०७१।२।२५

३२ ऩरुुष नेऩारी
ज्मान भाने 

उद्योग
नऩयेको

भहातमामासधवक्तको कामाषरमको 
च.नॊ ७६५८ सभसत 

2०७७।१२।२५ को ऩत्र

०।६।१८ ष्ट्रहयासतभा 
फसेको  

२०७5।0८।१६
२०८०।०१।२८ ५/0/0

३/०/१६ 
६०.८७

१/११/१४
३९.१३

छ

२ ताप्रेजङु  
प्रददऩ तमौऩाने पुङसरङ न.ऩा. ३ 

ताप्रेजङु

प्र.सन. रक्ष्भण 
फहादयु थाऩा 

भगय

ताप्रेजङु न्जल्रा 
अदारत  

२०७६।०२।१६
२० ऩरुुष नेऩारी

गोरु कािी 
भायेको

नऩयेको
न्ज.स.व.का. ताप्रेजङुको च.नॊ. 
३३३ सभसत २०७७।१२।०८ 

को ऩत्र

३ ददन ष्ट्रहयासतभा 
वसेको  

२०७७।०७।२७
२०७८।०७।२४ 1/0/0

०/०६/२०
५४.७९

०/०५/१०
४५.२१

छ

३ ताप्रेजङु  
भनकुभाय येग्भी पुङसरङ न.ऩा. 

९ ताप्रेजङु
भनभामाॉ येग्भी

ताप्रेजङु न्जल्रा 
अदारत  

२०७६।०८।२५
३५ ऩरुुष नेऩारी

फहषु्ट्रववाह तथा 
फारष्ट्रववाह

नऩयेको
न्ज.स.व.का. ताप्रेजङुको च.नॊ. 

६० सभसत २०७७।०६।०१ को 
ऩत्र

२०७६।0७।०१
२०७८।०७।०१ 

जरयवाना रु.२०,००० 
सतयेको

२/0/0
१/०7/13
80.54

०।०4/17
19.46

छ

४ ताप्रेजङु  
िाण्िु बने्न साजन शेऩाष 

सभक्वािोरा गा.ऩा. ३ ताप्रेजङु
ससुनता सरम्फू

ताप्रेजङु न्जल्रा 
अदारत  

२०७६।०३।२९
२६ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको

न्ज.स.व.का. ताप्रेजङुको च.नॊ. 
२०८ सभसत २०७७।१०।०८ 

को ऩत्र
 २०७5।११।११

२०७९।११।११ 
जरयवाना रु.४२,००० 

सतयेको
४/0/0

२/३/३ 
56.36

1/०8/२7
43.64

छ

५ ताप्रेजङु  
सततोष बने्न कुभाय सरम्फ ुसाष्ट्रवक 
साघू गा.ष्ट्रव.स ८, ताप्रेजङु (हार 
 भैवािोरा गा.ऩा. ४ ताप्रेजङु)

सयस्वता शे्रङ 
सरम्फु

सवोच्च अदारत  
२०७६।०८।२३

५४ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
भहातमामासधवक्तको कामाषरमको 

च.नॊ. 8431 सभसत 
2078/01/17 को पैसरा

 २०७5।०६।१० २०८०।०६।१0 ५/0/0
२/८/४ 
5३.36

२/०३/२६
4६.64

छ

६ ताप्रेजङु  
भनफहादयु सॊमोग सरम्फ ुसाष्ट्रवक 
साघू गा.ष्ट्रव.स ८, ताप्रेजङु (हार 
 भैवािोरा गा.ऩा. ४, ताप्रेजङु)

सयस्वता शे्रङ 
सरम्फु

सवोच्च अदारत  
२०७६।०८।२३

५६ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
भहातमामासधवक्तको कामाषरमको 

च.नॊ 8431 सभसत 
2078/01/17 को ऩत्र

 २०७5।०६।१० २०८०।०६।१0 ५/0/0
२/८/४ 
5३.36

२/०३/२६
4६.64

छ

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १
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सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

७ ऩाॉचथय
ईतर फहादयु याई 

पारेरङु गा.ऩा. ४ ऩाॉचथय

ईराका प्रहयी 
कामाषरम 
भेभेङ 

ऩाॉचथयको 
जाहेयी

ऩाॉचथय न्जल्रा अदारत 
 २०७७।०५।१२

४६ ऩरुुष नेऩारी

इजाजत ऩत्र 
सफना 

हातहसतमाय 
यािेको सरई 

ष्ट्रहिेको

नऩयेको
न्ज.स.व.का. ऩाॉचथयको च.नॊ. 
525 सभसत 2077/09/27 

को ऩत्र
२०७६।०७।२१

२०७८।०७।२१
जरयवाना रु. 20,000 

सतयेको
२।०।०

१/६/२३ 
७८

०/०५/०७ 
२२

छ

८ ऩाॉचथय
भन्िर नेम्फाङ्ग 

यासनिाय ४ ऩाॉचथय
ददरकुभायी 
तमु्वाऩो

सवोच्च अदारत 
२०७६।११।१२

२५ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

२०७६।११।१२ को पैसरा
२०७०।०१।०८ २०८०।०१।०८ 1०/०/0

८/१/६ 
८१

१/१०/२४
१९

छ

९ ऩाॉचथय
फसतत कुभाय ताभाङ 
इम्फङु ९ ऩाॉचथय

नय फहादयु 
याई

सवोच्च अदारत 
२०७३।११।११

५२ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
भहातमामासधवक्ताको कामाषरमको 

च.नॊ. 6298 सभसत 
2077/10/23 को ऩत्र

1/1/2 थनुाभा 
फसेको 

२०७४।६।२४
 २०८१।०५।२३ ८/0/0

४/८/२२
५९

३/३/८ 
४१

छ

१० ऩाॉचथय
साहाकाय बने्न यन्ित थाऩा ष्ट्रपददभ 

१ ऩाॉचथय
ष्ट्रवजम याई

उच्च अदारत ईराभ 
२०७७।०८।१०

२६ ऩरुुष नेऩारी नकवजनी चोयी नऩयेको
उ.स.व.का. इराभको च.नॊ. 

1046 सभसत 2077/12/16 
को ऩत्र

२०७६।०१।२३
२०७९।०१।२३

जरयवाना रु. 30,000 
सतयेको

३।०।०
२/०/२१

 ६८
०/११/९ 

३२
छ

११ इराभ
सततोष कुभाय याई ईराभ न.ऩा. 

९ ईराभ
भसनसा न्शवा 

याई
इराभ न्जल्रा अदारत  

२०७७/०८/१५
२८ ऩरुुष नेऩारी फहषु्ट्रववाह नऩयेको

न्ज.स.व.का इराभको च.नॊ. ६८४ 
सभसत २०७७/१०/०८ को ऩत्र

2076/10/24

20७८/०४/२४
जरयवाना रु १५,००० 
ऺसतऩसुतष रु ३०,००० 

सतयेको

०१/0६/००
१/०3/2०

८८
0०/०२/1०

१२
छ

१२ इराभ
धन फहादयु िरुार देउभाई 

न.ऩा. ६ ईराभ
सनभषरा िरुार

उच्च अदारत 
ष्ट्रवयािनगय इराभ 

इजारास  
२०७४/०१/१९

३५ ऩरुुष नेऩारी फहषु्ट्रववाह नऩयेको
उ.स.व.का इराभको च.नॊ. ७६६ 
सभसत २०७७/१०/०२ को ऩत्र

15 ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको

2077/6/8

20७८/०५/२४
जरयवाना रु ५,०००  

सतयेको
1/0/0

००/०9/06
७१

0०/०२/२४
२९

छ

१३ इराभ
ऩदभ फहादयु भगय न्चसाऩानी ८ 

ईराभ

स.व.अ. 
प्रकाश कुभाय 

वभाष

इराभ न्जल्रा अदारत  
 २०७१/०१/३०

४० ऩरुुष नेऩारी

सयकायी वन 
ऺेत्र सबत्रको 
रुि किान 

सगिान

नऩयेको
उच्च अदारत ष्ट्रवयािनगय इराभ 
इजरास इराभको च.नॊ. ५४९९ 
सभसत २०७७/१२/१८ को ऩत्र

2077/10/05
20७८/०३/०५

००/०५/००
००/०४/०९

८६
0०/००/२१

१४
छ
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सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

१४ सॊिवुासबा
तरुसीकुभाय याई 

फारा गा.ष्ट्रव.स. विा नॊ. ६ 
सॊिवुासबा

सफजमकुभाय 
याई

सवोच् च अदारत 
२०७७/०७/२०

७१ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच् च अदारतको सभसत 

२०७७/०७/२० को पैसरा
२०७०।१२।३० २०८०।१२।३० १०/००/००

    
०७/०१/१४  

७१.२०

   
०२/१०/१६   

 २८.८०
छ

१५ सॊिवुासबा
सकुर याई िाॉदफायी नगयऩासरका 

विा नॊ. ४ सॊिवुासबा
जमप्रसाद याई

सवोच् च अदारत 
२०७७/०३/१५

२२ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच् च अदारतको सभसत 

२०७७/०३/१५ को पैसरा
२०७३।११।२१ २०८०।११।२१ ०७/००/००

 ०४/०२/२३  
 ६०.३९

०२/०९/०७  
३९.६१

छ

१६ सॊिवुासबा
सरम्फनुी भाइरी बने्न शान्तत 
ताभाङ ऩाॉचिऩन नगयऩासरका 

विा नॊ. ४ सॊिवुासबा
भनोज भगय

सॊिवुासबा न्जल्रा 
अदारत 

२०७७/०८/०८
३९ भष्ट्रहरा नेऩारी गौवध नऩयेको

न्ज.स.व.का. सङिवुासबाको 
च.नॊ.६५७ सभसत 

२०७८/०१/२० गतेको ऩत्र
२०७७।०४।०४ २०७८।०४।०४ ०१/००/००

 ००/१०/१०  
  ८४.९३

 ००/०१/२० 
१५.०७

छ

१७ सॊिवुासबा
गोये ददसरऩ बने्न सकु्रफहादयु 

सरम्फ ुऩाॉचिऩन नगयऩासरका विा 
नॊ. ३ सॊिवुासबा

भनोज भगय
सॊिवुासबा न्जल्रा 

अदारत 
२०७७/०८/०८

३२ ऩरुुष नेऩारी गौवध नऩयेको
न्ज.स.व.का. सङिवुासबाको 

च.नॊ.६५७ सभसत 
२०७८/०१/२० गतेको ऩत्र

२०७७।०४।२२ २०७८।१०।२२ ०१/०६/००
 ००/०९/२२  

  ५३.५७
 ००/०८/०८  

  ४६.४३
छ

१८ सॊिवुासबा
ष्ट्रवष्ट्रऩन याई िाॉदफायी नगयऩासरका 

विा नॊ.९ सॊिवुासबा
जनकयाज सगयी

सॊिवुासबा न्जल्रा 
अदारत 

२०७७/०९/२१
२० ऩरुुष नेऩारी चोयी नऩयेको

न्ज.स.व.का. सङिवुासबाको 
च.नॊ.६५७ सभसत 

२०७८/०१/२० गतेको ऩत्र
२०७७।०६।१६

२०७८।०७।१६
जरयवाना रु. 11,000 

सतयेको
०१/०१/००

 ००/०७/२८  
  ६०.२५

 ००/०५/०२  
  ३९.७५

छ

१९ तेह्रथभु
ष्ट्रवशार ष्ट्रवश्वकभाष बने्न ष्ट्रवशार 
काभी सानीबेयी गा.ऩा. ७ रुकुभ

बावना िाऩङु

उच्च अदारत 
ष्ट्रवयािनगय धनकुिा 

इजरास 
20७७/१०/२७

२१ ऩरुुष नेऩारी चोयी नऩयेको
न्ज.स.व.का. तेह्रथभुको च.नॊ. 
८४३ सभसत २०७७/१२/२२ 

को ऩत्र
2076/10/02

2078/10/2
जरयवाना रु. २०,००० 

सतयेको
२/0/0

१/४/१२
६८.०८

0/७/१८ 
३१.९२

छ

२० धनकुिा

न्जवन बने्न सन फहादयु 
ताभाङ्ग चौष्ट्रवसे गा.ऩा ५ 

धनकुिा

दीघषभान 
ताभाङ

धनकुिा न्जल्रा 
अदारत

2076।10।29
२२ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको

उ.स.व.का. धनकुिाको च.नॊ 
६०२ सभसत 

२०७८।०१।१७ को ऩत्र
2076।06।17

2079।06।17
जरयवाना रु.२०००  

सतयेको
3।0।0

1।07।27
54.97

01।03।03
45.03

छ

२१ िोिाङ
ददऩेश बने्न योशन याई  िोिाङ 
यािाफाङदेर 7 हार ऐसेरिुकष  

गा.ऩा. २
ऩनुभ याई

 सवोच्च अदारत 
2077।03।12

27 ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
 सवोच्च अदारतको सभसत 

2077।03।12 को पैसरा
2072।11।17 2082।11।17  10/00/00

05/01/27   
52

04/10/03   
48

छ
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सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

२२ िोिाङ
 आन्शष याई 

िोिाङ दद.रु.भ.न.ऩा. 10
अम्फयफहादयु 

सगयी
 सवोच्च अदारत 
2077।10।04

26 ऩरुुष नेऩारी िनु िाॉका नऩयेको
 सवोच्च अदारतको सभसत 

2077।10।04 को पैसरा
2070।03।11 2083।07।11 13/04/00

    
07/11/03    

 59     

    
05/04/27  

41
छ

२३ सोरिुमु्फु
भाधव कुरङु (भहाकुरङु गा.ऩा. 

२ सोरिुमु्फ)ु
ऩदभ बने्न 
याज याई

सवोच्च अदारत
२०७४।०५।१९

२४ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
भहातमामासधवक्ताको कामाषरमको 

च. नॊ. ९५२५ सभसत 
२०७७/०१/३१ को ऩत्र

2070/03/07 2080/03/07 १०/०/०
७/११/०७
७९.२४

२/०/२३
२०.७६

छ

२४ सोरिुमु्फु
सिक फहादयु याई

(भहाकुरङु गा.ऩा. १ सोरिुमु्फ)ु
फरन्जत याई

सवोच्च अदारत
२०७७।०३।२१

३० ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
भहातमामासधवक्ताको कामाषरमको 

च. नॊ. ५८१४ सभसत 
२०७७/१०/०९ को ऩत्र

2074/02/03 2079/02/03
५/०/० ४/०/११

८०.१
०/११/१९

१९.९
छ

२५ सोरिुमु्फु
ष्ट्रवकास याई

(भहाकुरङु गा.ऩा.१ सोरिुमु्फ)ु
फरन्जत याई

सवोच्च अदारत
२०७७।०३।२१

२३ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
भहातमामासधवक्ताको कामाषरमको 

च. नॊ. ५८१४ सभसत 
२०७७/१०/०९ को ऩत्र

2074/02/03 2079/02/03
५/०/० ४/०/११

८०.१
०/११/१९

१९.१
छ

२६ सोरिुमु्फु
गौयव कुरङु याई

(भहाकुरङु गा.ऩा. १ सोरिुमु्फ)ु
फरन्जत याई

सवोच्च अदारत
२०७७।०३।२१

२६ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
भहातमामासधवक्ताको कामाषरमको 

च. नॊ. ५८१४ सभसत 
२०७७/१०/०९ को ऩत्र

2074/02/03 2079/02/03
५/०/० ४/०/११

८०.१
०/११/१९

१९.१
छ

२७ सोरिुमु्फु
फसफन याई

(सोरदुधुकुण्ि न.ऩा. ८ सोरिुमु्फ)ु
सोन ुचौधयी

सवोच्च अदारत
२०७६।०१।२२

२५ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

२०७६।०१।२२ को पैसरा
2072/12/03 2082/12/03

१०/०/० ५/२/११
५१

४/९/१९
४९

छ

२८ सोरिुमु्फु
मावेश याई

(थरुङुदधुकोशी गा.ऩा. ७ 
सोरिुमु्फ)ु

ऩदभ बने्न 
याज याई

सवोच्च अदारत
२०७४।०५।१९

२४ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
भहातमामासधवक्ताको कामाषरमको 

च. नॊ. ९५२५ सभसत 
२०७७/०१/३१ को ऩत्र

2070/03/07 2083/07/07
१३/४/० ७/११/०७

५९.४५
५/४/२३
४०.५५

छ

4



सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

२९ ओिरढुॊगा
गोिे बने्न न्चत्रफहादयु सनुवुाय, 

भोरङु गाउॉऩासरका ३
अष्ट फहादयु 

ताभाङ

 उच्च अदारत  
ओिरढुङ्गा 

२०७७/०६/१८
23 ऩरुुष नेऩारी

राऩयफाहीफाि 
हत्मा य 

हातहसतमाय 
तथा ियिजाना

नऩयेको
न्ज.स.व.का. ओिरढुङ्गाको च.नॊ 
१९६, सभसत २०७७/१०/०५ 

को ऩत्र
2076/07/18

 २०७९/१०/२८
जरयवाना रु. 30,००० 

सतयेको
3/0/0

0१/०६/२६ 
५२.१५

०१/०५/०४ 
४७.८५

छ

३० उदमऩयु
तोक फहादयु ताभाङ

भोरङु गा.ऩा. ६ ओिरढुङ्गा
ऩषु्ऩदास शे्रष्ठ

उच्च अदारत 
ष्ट्रवयािनगय अ.ई. 

ओिरढुॊगा 
२०७६।०२।२३

३१ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको
 न्ज.स.व.का. उदमऩयुको च.नॊ. 

१०३९ सभसत २०७६।१२।१७ 
को ऩत्र

2075/06/13
२०७८/०६/१३ 

जरयवाना रु ३०,००० 
सतयेको

३/०/०
०२/०८/०१ 

८९
०/३/२९ 

११
छ

३१ उदमऩयु
कणष बने्न धनकणष याई

किायी न.ऩा. ४ उदमऩयु
बेषयाज 

रङुगेरी भगय

उदमऩयु न्जल्रा 
अदारत 

२०७५।१२।१०
३० ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको

 न्ज.स.व.का. उदमऩयुको च.नॊ. 
१६८९ सभसत २०७८।०१।१९ 

को ऩत्र
2075/07/06

२०८०/०७/०६ 
जरयवाना रु. ५२,००० 

सतयेको
5/0/0

२/७/८ 
५२

२/४/२2 
४८

छ

३२ उदमऩयु
न्शवजी फस्नेत

सत्रमगुा न.ऩा. उदमऩयु
ष्ट्रकयण कुभायी 

याउत

ऩनुयावेदन अदारत 
याजष्ट्रवयाज 

२०७१।०४।२७
३३ ऩरुुष नेऩारी फहषु्ट्रववाह नऩयेको

 न्ज.स.व.का. उदमऩयुको च.नॊ. 
१६९२ सभसत २०७८।०१।१९ 

को ऩत्र

२४ ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको

2077/8/21

२०७८/०७/२८ 
जरयवाना रु ५,००० सतयेको

1/0/0
०/६/16 

५१
०/५/१४ 

४९
छ

३३ उदमऩयु
भन ुताभाङ

यौताभाई गा.ऩा. १ उदमऩयु
सरयता ताभाङ

उदमऩयु न्जल्रा 
अदारत 

२०७७।०९।२९
२४ ऩरुुष नेऩारी फहषु्ट्रववाह नऩयेको

 न्ज.स.व.का. उदमऩयुको च.नॊ. 
१६९१ सभसत २०७८।०१।१९ 

को ऩत्र
2076/10/23

२०७८/०४/२३ 
जरयवाना रु. १०,००० 

सतयेको
1/6/0

१/३/२१ 
८७

०/२/९ 
१३

छ

३४ उदमऩयु
ददरफहादयु ताभाङ

यौताभाई गा.ऩा. १ उदमऩयु
सरयता ताभाङ

उदमऩयु न्जल्रा 
अदारत 

२०७७।०९।२९
२५ ऩरुुष नेऩारी फहषु्ट्रववाह नऩयेको

 न्ज.स.व.का. उदमऩयुको च.नॊ. 
१६९१ सभसत २०७८।०१।१९ 

को ऩत्र
2076/10/23

२०७८/०४/२३ 
जरयवाना रु. १०,००० 

सतयेको
1/6/0

१/३/२१ 
८७

०/२/९ 
१३

छ

३५ झाऩा
कुष्ट्रवय बायती

भचीनगय न.ऩा. 2, झाऩा
कल्माणी 
बायती

ऩनुयावेदन अदारत 
इराभ

२०७३।०१।०८
३५ ऩरुुष नेऩारी फहषु्ट्रववाह नऩयेको

न्ज.स.व.का. झाऩाको च.नॊ. 
४५०९ सभसत २०७७।१२।१८ 

को  ऩत्र
२०७७।०७।२०

२०७८।०७।२०
जरयवाना रु. ५,००० 

सतयेको
१।०।०

०।६।२४
55.89

०।५।६
42.11

छ

5



सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

३६ झाऩा
सबभफहादयु िड्का
फदु्धशातती 4 झाऩा

न्जल्रा 
प्रशासन 
कामाषरम, 
झाऩाको ऩत्र

उच्च अदारत 
ष्ट्रवयािनगय, ईराभ 

इजरास 
२०७4।।09।११

४२ ऩरुुष नेऩारी नागरयकता ष्ट्रकते नऩयेको
न्ज.स.व.का. झाऩाको च.नॊ. 

4065 सभसत २०७7।12।०2 
को  ऩत्र

२५ ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको

२०७७।०४।०२

२०७८।०९।०७ 
जरयवाना रु. ५,550 

सतयेको
1/6/0

०।११।७
62.95

०।6।23
37.05

छ

३७ झाऩा
याजकुभाय फढुाथोकी

 न्शवसताऺी न.ऩा. विा नॊ. 8 
झाऩा

सजृना 
फढुाथोकी

झाऩा न्जल्रा अदारत
२०७७।।9।१९

३२ ऩरुुष नेऩारी फहषु्ट्रववाह नऩयेको
न्ज.स.व.का. झाऩाको च.नॊ. 

४८६८ सभसत २०७७।१२।३१ 
को  ऩत्र

२०७७।०३।04
२०७८।०९।०४

जरयवाना रु.१५,000  
सतयेको

१।६।०
०।११।१०
62.38

०।६।२०
36.62

छ

३८ झाऩा
भदन साकी

इराभ नऩा. 10 इराभ
रारफहादयु 

दजी
झाऩा न्जल्रा अदारत
२०77।।9।08

२२ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको
न्ज.स.व.का. झाऩाको च.नॊ. 

४१७३ सभसत २०७७।१२।०५ 
को  ऩत्र

२०७6।०7।17
२०७9।०7।1७

जरयवाना रु.३२,००० 
सतयेको

3/0/0
१।६।२७
5२.२३

१।५।३
4७.77

छ

३९ झाऩा
दीऩक बने्न याजष्ट्रकशोय चौधयी

भेचीनगय 14 झाऩा

प्र. ना. सन. 
िगेतर शे्रष्ठ 
सभेतको

उच्च अदारत इराभ
२०७7।10।२5

३६ ऩरुुष नेऩारी ताय चोयी नऩयेको
उ.स.व.का. इराभको च.नॊ. ९७९ 
सभसत २०७७।१२।03 को  ऩत्र

2075।१२।०७
२०७9।०6।07

जरयवाना रु.35,००० 
सतयेको

३।6।0
२।२।७
62.50

१।3।२३
37.50

छ

४० झाऩा
ियफजु बने्न ससभय िान सभमा

कतकाइ 3 झाऩा
ऩयुणकुभाय 
पुमार

झाऩा न्जल्रा अदारत
२०75।१0।0४

२१ ऩरुुष नेऩारी िाॉका नऩयेको
न्ज.स.व.का. झाऩाको च.नॊ. ३72 
सभसत २०७७।०४।३2 को  ऩत्र

२०७५।०६।२८
२०80।06।28

जरयवाना रु. ५०,००० 
सतयेको

५।0।0
२।७।१६
५२.३८

२।४।१४
४७.62

छ

४१ झाऩा
शोसबत भाङ्मु

चरुाचरुी गाऩा. 3 इराभ
ऩूणषकुभाय भगय

झाऩा न्जल्रा अदारत 
२०77।03।१5

१९ ऩरुुष नेऩारी नकफजनी चोयी नऩयेको
न्ज.स.व.का. झाऩाको च.नॊ. 

1482 सभसत २०७7।०7।23 
को  ऩत्र

2076।०६।०१
२०७९।०६।०१ 

जरयवाना रु. ३०,००० 
सतयेको

3/0/0
१।८।१३
56.43

१।3।17
43.57

छ

४२ झाऩा
ढण्िा बने्न ढोिे सधभार

भेचीनगय 8 झाऩा
चक्रफहादयु 

सधभार
झाऩा न्जल्रा अदारत 
२०67।09।१8

५० ऩरुुष नेऩारी िाॉका नऩयेको
न्ज.स.व.का. झाऩाको च.नॊ. 

४८५६ सभसत २०७7।१२।3१ 
को  ऩत्र

२०७४।०५।२७
2080।5।27

जरयवाना रु. ६७,500 
सतयेको

6।०।०
३।८।१७
61.73

२।३।१३
38.27

छ

४३ झाऩा
प्रभे प्रसाद सावा

न्शवसताऺी 9 झाऩा

प्र. स. सन. 
नायदकुभाय 

फस्नेत

उच्च अदारत 
ष्ट्रवयािनगय इराभ 

इजरास 
२०७६।0३।१३

४२ ऩरुुष नेऩारी
सयकायी छाऩ 
दस्तित ष्ट्रकते

नऩयेको
उ.स.व.का. इराभको च.नॊ. 

११७१ सभसत २०७८।०१।१४ 
को  ऩत्र

18 ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको 

२०७७।८।२३

२०७८।०८।५ 
जरयवाना रु. ५० सतयेको

1/0/0
०।६।९
51.78

०।५।21
46.22

छ

6



सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

४४ झाऩा
बऩेुन, बऩेुश याई  बने्न बऩेुश 

ससवाहाङ याई
ऩूणषकुभाय भगय

झाऩा न्जल्रा अदारत 
२०७7।0३।१5

२१ ऩरुुष नेऩारी नकफजनी चोयी नऩयेको
न्ज.स.व.का. झाऩाको च.नॊ. 

3026 सभसत २०७7।1०।20 
को  ऩत्र

२०७५।१०।०३
२०७8।10।03 

जरयवाना रु. ३०,००० 
सतयेको

3/0/0
२।४।११
78.63

०।७।१९
21.37

छ

४५ झाऩा
वीयफहादयु सरम्फू

चरुाचरुी गाऩा ४ इराभ
सष्ट्रवता याई 

सरम्फू
झाऩा न्जल्रा अदारत 
२०७5।02।१3

३० ऩरुुष नेऩारी फहषु्ट्रववाह नऩयेको
न्ज.स.व.का. झाऩाको च.नॊ. 

5278 सभसत २०७8।01।15 
को  ऩत्र

२७ ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको

२०७७।८।२8

२०७८।०८।01 
जरयवाना रु. ५,००० 

सतयेको
1/0/0

०।6।13
52.88

०।5।17
45.12

छ

४६ झाऩा
सतदीऩ बने्न जहयभान सरम्फू
हार तोऩगाछी 8 झाऩा

सनयकुभाय शे्रष्ठ
ऩनुयावेदन अदारत 

इराभ
२०७३।०३।१५

३७ ऩरुुष नेऩारी
ज्मान भाने 

उद्योग
नऩयेको

उ.स.व.का. इराभको च.नॊ. ९३६ 
सभसत २०७७।११।१८ को  ऩत्र

२८ ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको

२०७५।०४।२५
२०८०।०३।२७ 5/0/0

२।10।१7
57.37

२।1।१3
42.63

छ

४७ भोयङ
सॊन्जव ित्री

ष्ट्रवयािनगय-12, भोयङ्ग
सबुभरार िाॉ

भोयङ्ग न्जल्रा अदारत 
2076/12/07

36 ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको
न्ज.स.व.का. भोयङ्गको च.नॊ. 

1737 सभसत 2077/08/09 
को ऩत्र

 2076/07/18
2079/07/18 

जरयवाना रु.30,000 
सतयेको

3।0।0
1।6।26
52.40

1।5।4
47.60

छ

४८ भोयङ
सफजम याई

हतवुागढी-4, बोजऩयु
सजन याई

बोजऩयु न्जल्रा अदारत 
2077/03/30

25 ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको
न्ज.स.व.का. बोजऩयुको च.नॊ. 
675 सभसत 2078/01/13 

को ऩत्र
 2076/07/02

2079/07/02 
जरयवाना रु.32,000 

सतयेको
3।0।0

1।7।12
53.88

1।4।18
46.12

छ

४९ भोयङ
िम्फय फहादयु भगय
सतुदयहयैचा-6, भोयङ्ग

सभरन प्रकाश 
थऩसरमा

भोयङ्ग न्जल्रा अदारत 
2076/10/19

43 ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको
न्ज.स.व.का. भोयङ्गको च.नॊ. 873 
सभसत 2077/06/08 को ऩत्र

 2076/06/15
2079/06/15 

जरयवाना रु.32,000 
सतयेको

3।0।0
1।7।29
55.46

1।4।1
44.54

छ

५० भोयङ
याजेतर प्रसाद सेढाई
ष्ट्रवयािनगय-९, भोयङ्ग

प्र.ना.सन. 
ष्ट्रपयोज चौधयी

उच्च अदारत 
ष्ट्रवयािनगय 

2074/06/26
57 ऩरुुष नेऩारी

सयकायी छाॉऩ 
दस्तित ष्ट्रकते

नऩयेको
उ.स.व.का. भोयङ्गको च.नॊ. 

2125 सभसत 2077/12/15 
को ऩत्र

८ ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको 

2077/08/15

2078/08/07 
जरयवाना रु.50 सतयेको

1।0।0
0।6।7
51.94

0।5।23
48.06

छ

५१ भोयङ
भोहन न्घसभये

देवचरुी-10, नवरऩयासी
सबभ भामा ष्ट्रवष्ट

भोयङ्ग न्जल्रा अदारत 
2075/08/27

47 ऩरुुष नेऩारी सवायी अॊगबॊग नऩयेको
न्ज.स.व.का. भोयङ्गको च.नॊ. 

1032 सभसत 2077/06/16 
को ऩत्र

 2075/05/20
2080/05/20 

जरयवाना रु.30,000 
सतयेको

5।0।0
2।8।24
54.66

2।3।6
45.34

छ

५२ भोयङ
योशन कुभाय भण्िर
सनुफषी-5, भोयङ्ग

कभरेश 
कुभाय अग्रवार

उच्च अदारत 
ष्ट्रवयािनगय 

2077/03/19
20 ऩरुुष नेऩारी नकफजनी चोयी नऩयेको

न्ज.स.व.का. भोयङ्गको च.नॊ. 
3874 सभसत 2077/10/18 

को ऩत्र
 2076/02/15

2079/02/15 
जरयवाना रु.30,000 

सतयेको
3।0।0

1।11।29
66.57

1।0।1
33.43

छ

7



सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

५३ भोयङ
कातछा बने्न अभयऩसत ऩासवान

सराषही
हस्त फहादयु 

काकी

उच्च अदारत 
ष्ट्रवयािनगय 

2072/02/20
39 ऩरुुष नेऩारी िाॉका नऩयेको

उ.स.व.का. भोयङ्गको च.नॊ. 
2241 सभसत 2075/01/23 

को ऩत्र
 2068/12/12

2080/12/12 
जरयवाना रु. 5,52,218 

सतयेको
12।0।0

9।2।2
76.43

2।10।28
23.57

छ

५४ भोयङ
भेनकुा असधकायी किुवार

इिहयी-4, सनुसयी
ददऩक किुवार

सफोच्च अदारत
2077/07/26

25 भष्ट्रहरा नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सफोच्च अदारतको सभसत

2077/07/26 को पैसरा
 2075/01/02  2080/01/02 5।0।0

3।1।12
62.33

1।10।18
37.67

छ

५५ भोयङ
तरुसी भहतो

ष्ट्रवयािनगय-14, भोयङ्ग

आततरयक 
याजश्व 

कामाषरम, 
ष्ट्रवयािनगय

सफोच्च अदारत
2074/10/24

38 ऩरुुष नेऩारी
सयकायी छाॉऩ 
दस्तित ष्ट्रकते

नऩयेको
सफोच्च अदारतको सभसत

2074/10/24 को पैसरा

0/1/1 ऩष्ट्रहरा 
ष्ट्रहयासतभाभा फसेको  
2077/09/12

 2078/08/11 1।0।0
0।6।3
50.83

0।5।27
49.27

छ

५६ भोयङ
याज कुभाय सगयी

ष्ट्रवयािनगय-19, भोयङ्ग
ष्ट्रकयण सगयी

भोयङ्ग न्जल्रा अदारत 
2077/10/13

27 ऩरुुष नेऩारी फह ुसफवाह नऩयेको
न्ज.स.व.का. भोयङ्गको च.नॊ. 

8273 सभसत 2078/01/22 
को ऩत्र

 2077/05/10
2078/05/10 

जरयवाना रु.10,000 
सतयेको

1।0।0
0।9।4
76.11

0।2।26
23.89

छ

५७ भोयङ
यातयानी ऋष्ट्रषदेव

ष्ट्रवयािनगय-19, भोयङ्ग
ष्ट्रकयण सगयी

भोयङ्ग न्जल्रा अदारत 
2077/10/13

27 भष्ट्रहरा नेऩारी फह ुसफवाह नऩयेको
न्ज.स.व.का. भोयङ्गको च.नॊ. 

8273 सभसत 2078/01/22 
को ऩत्र

 2077/05/10
2078/05/10 

जरयवाना रु.10,000 
सतयेको

1।0।0
0।9।4
76.11

0।2।26
23.89

छ

५८ भोयङ
यभेश ऩासवान ष्ट्रवयािनगय - ६ 

भोयङ्ग
यानी ऩासवान

भोयङ्ग न्जल्रा अदारत 
207६/1१/०५

25 ऩरुुष नेऩारी फह ुसफवाह नऩयेको
न्ज.स.व.का. भोयङ्गको च.नॊ. 

7725 सभसत 2078/01/08 
को ऩत्र

 2076/07/08
2079/07/08 

जरयवाना रु.10,000 
सतयेको

3।0।0
1।7।6
53.33

1।4।24
46.67

छ

५९ भोयङ
भ. आभद सभमाॉ
किहयी-1, भोयङ्ग

याभ दमार ु
काभत

सफोच्च अदारत
2074/10/15

36 ऩरुुष नेऩारी िनु िाॉका नऩयेको
सफोच्च अदारतको सभसत

2074/10/15 को पैसरा
 2064/09/20  2084/09/20 20।0।0

13।4।24
67

6।7।6
33

छ

६० भोयङ
वष्ट्रकर भहभद सभमाॉ 
ष्ट्रवयािनगय-5, भोयङ्ग

याभ दमार ु
काभत

सफोच्च अदारत
2074/10/15

42 ऩरुुष नेऩारी िनु िाॉका नऩयेको
सफोच्च अदारतको सभसत 

2074/10/15 को पैसरा
 2064/09/20  2084/09/20 20।0।0

13।4।24
67

6।7।6
33

छ

६१ भोयङ
तेतया बने्न आरभ सभमाॉ

किहयी-5, भोयङ्ग
याभ दमार ु

काभत
सफोच्च अदारत
2074/10/15

34 ऩरुुष नेऩारी िनु िाॉका नऩयेको
सफोच्च अदारतको सभसत

2074/10/15 को पैसरा
 2064/09/20  2084/09/20 20।0।0

13।4।24
67

6।7।6
33

छ

६२ भोयङ
सनरभ शभाष ित्वे
जल्ऩाऩयु-9, सनुसयी

सफष्ण ुित्वे
सफोच्च अदारत
2073/01/02

35 भष्ट्रहरा नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सफोच्च अदारतको सभसत

2073/01/02 को पैसरा
 2067/07/29  2087/07/29 20।0।0

10।6।15
52.70

9।5।15
47.30

छ
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सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

६३ भोयङ
सतत ुसबु्फा ऩौिेर
भधेशा-9, सनुसयी

मभ फहादयु 
फस्नेत

सफोच्च अदारत
2074/12/05

30 भष्ट्रहरा नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सफोच्च अदारतको सभसत

2074/12/05 को पैसरा
 2067/11/18  2087/11/18 20।0।0

10।2।26
51.19

9।9।4
48.81

छ

६४ भोयङ
श्रीहाङ याई

साङऩाङ-4, बोजऩयु
ध्मान फहादयु 

याई
सफोच्च अदारत
2071/02/05

27 ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सफोच्च अदारतको सभसत 

2071/02/05 को पैसरा
 2067/02/06  2087/02/07 20।0।0

11।0।8
55.11

8।11।22
44.89

छ

६५ भोयङ
उभेश ऩौिेर

भधेशा-9 सनुसयी
मभ फहादयु 

फस्नेत
सफोच्च अदारत
2074/12/05

36 ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सफोच्च अदारतको सभसत

2074/12/05 को पैसरा
 2067/11/18  2087/11/18 20।0।0

10।2।26
51.19

9।9।4
48.81

छ

६६ सनुसयी
ओभ ष्ट्रवक्रातत यसाइरी,
याभधनुी न.ऩा.-२, सनुसयी

कुभाय शभाष
उच्च अदारत 
ष्ट्रवयािनगय 

२०७७।०८।३०
२२ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको

उ.स.व.का. ष्ट्रवयािनगयको च.नॊ. 
१८०४ सभसत २०७७।११।०४ 

को ऩत्र
२०७६।०७।२९

२०७९।०७।२९
जरयवाना रु. ३२,००० 

सतयेको
३।०।०

१।६।१६
५१.६०

१।५।१५
४८.४०

छ

६७ सनुसयी
सवेुतर कुभाय भहतो,

गोिैता न.ऩा.-११, सराषही
सवेुश कुभाय 

दास
उच्च अदारत जनकऩयु 

२०७७।१२।११
२७ ऩरुुष नेऩारी नकवजनी चोयी नऩयेको

उ.स.व.का. जनकऩयुको च.नॊ. 
१९६१ सभसत २०७८।०१।०५ 

को ऩत्र
२०७६।०६।१०

२०७९।०६।१०
जरयवाना रु.३०,००० 

सतयेको
३।०।०

१।८।४
५६.०७

१।३।२७
४३.९३

छ

६८ सनुसयी
चतरशेिय याम,

फजुष गा.ऩा.-३, सनुसयी
आशादेवी याम

उच्च अदारत 
ष्ट्रवयािनगय 

२०७५।०६।०९
२७ ऩरुुष नेऩारी वहषु्ट्रववाह नऩयेको

उ.स.व.का.ष्ट्रवयािनगयको च.नॊ. 
१७५७ सभसत २०७७।१०।२७ 

को ऩत्र

16 ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको

२०७७।०८।१८

२०७८।०८।०२
जरयवाना रु.५,००० सतयेको

1/0/0
०।6।11
५१.५८

०।५।१९
४८.४२

छ

६९ सनुसयी
अजम कुभाय साह,

हरयवन न.ऩा.-२, सराषही
सयोज कुभाय 

भहतो
सराषही न्जल्रा अदारत 
२०७७।०८।१४

२१ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको
न्ज.स.व.का. सराषहीको च.नॊ. 

२३५१ सभसत २०७७।१२।०२ 
को पैसरा

२०७६।०४।०५
२०७९।१०।०५

जरयवाना रु.१,००० सतयेको
३।६।०

१।१०।०९
५३.२१

१।७।२१
४६.७९

छ

७० सनुसयी
भौसभ बने्न जनक चौधयी,

इिहयी उ.भ.न.ऩा.-३, सनुसयी
धन फहादयु 

याई

उच्च अदारत 
ष्ट्रवयािनगय 

२०७५।०६।१६
२४ ऩरुुष नेऩारी

ज्मान भाने 
उद्योग

नऩयेको
उ.स.व.का.ष्ट्रवयािनगयको च.नॊ. 

३६५४ सभसत २०७७।०३।०३ 
को ऩत्र

१ वषष ऩष्ट्रहरे फसेको
२०७५।११।१०

२०७९।११।१० 5/0/0
3।३।४

62
१।८।२७

38
छ

७१ सनुसयी
कसरमा बने्न इतरन्जत मादव,

औयावनी-६, सनुसयी
यष्ट्रव रयजार

उच्च अदारत 
ष्ट्रवयािनगय 

२०७२।०२।०६
३३ ऩरुुष नेऩारी िाॉका नऩयेको

उ.स.व.का.ष्ट्रवयािनगयको च.नॊ. 
२६१ सभसत २०७४।०५।०१ 

को ऩत्र
२०६९।०५।२५

२०७८।०५।२५
जरयवाना रु.५,२८,००० 

सतयेको
९।०।०

८।८।२०
९६.९६

०।३।११
३.०४

छ

७२ सनुसयी
हल्दी भभु ुष,

भहाबाय गा.ष्ट्रव.स.-७, झाऩा
यघषु्ट्रवय भिी

सवोच्च अदारत 
२०७३।०५।२०

४६ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

२०७३।०५।२० को पैसरा
२०६८।१२।०६ २०८६।१२।०६ १८।०।०

९।२।८
५१.०६

८।९।२२
४८.९४

छ
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सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

७३ सनुसयी
गणुयाज ओझा,

िोिेहाङ गा.ऩा.-३ हार 
ष्ट्रवयािनगय भ.न.ऩा.-४, भोयङ

गोष्ट्रवतद बगत 
सभेत

उच्च अदारत 
ष्ट्रवयािनगय 

२०७७।०३।३०
३७ ऩरुुष नेऩारी ठगी नऩयेको

उ.स.व.का.ष्ट्रवयािनगयको च.नॊ. 
२४६४ सभसत २०७८।०१।१७ 

को ऩत्र
२०७५।०८।११

२०७८।०८।११
जरयवाना रु. ५०,००० 

सतयेको
३।०।०

२।६।३
८३.७६

०।५।२८
१६.२४

छ

७४ सनुसयी
भनोज कुभाय भनु्िमा,

फरयमा फसरमा फथनाह गा.ऩा.-२, 
सप्तयी

याभवृऺ  
भहतो भसुिमायी

सराषही न्जल्रा अदारत 
२०७६।०२।२६

२४ ऩरुुष नेऩारी िाॉका नऩयेको
न्ज.स.व.का. सराषहीको च.नॊ. 

२५०९ सभसत २०७७।१२।११ 
को पैसरा

२०७५।०७।२४
२०८०।०७।२४

जरयवाना रु. ५०,००० 
सतयेको

५।०।०
२।६।२१
५१.२३

२।५।१०
४८.७७

छ

७५ सनुसयी
ददसरऩ कुभाय चौधयी थारु,
ग्राभथान गा.ऩा.-५, भोयङ

तेज फहादयु 
सनयौरा

उच्च अदारत 
ष्ट्रवयािनगय 

२०७६।०२।१४
३५ ऩरुुष नेऩारी िाॉका नऩयेको

न्ज.स.व.का. भोयङको च.नॊ. १४९ 
सभसत २०७७।०४।०८ को ऩत्र

२०७२।०८।१०
२०७८।०८।१०

जरयवाना रु. ६,७५० 
सतयेको

६।०।०
५।६।४
९१.९२

०।५।२७
८.०८

छ

७६ सनुसयी
सफयुरार भण्िर,

फयाह न.ऩा.-११, सनुसयी

सोनीदेवी 
भण्िर बने्न 
ससुनताकुभायी 

भण्िर

उच्च अदारत 
ष्ट्रवयािनगय 

२०७६।०८।२७
२२ ऩरुुष नेऩारी वहषु्ट्रववाह नऩयेको

न्ज.स.व.का. सनुसयीको च.नॊ. 
३७९८ सभसत २०७७।११।१३ 

को ऩत्र

२१ ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको

२०७७।०८।१६

२०७८।०७।२५
जरयवाना रु. १०,००० 

सतयेको
1/0/0

०।६।१९
५३.०६

०।५।११
४६.९४

छ

७७ सनुसयी
बक्त फहादयु ष्ट्रवश्वकभाष,

सतुदयहयैचा न.ऩा.-८, भोयङ
ऩम्पाभामा याई

सनुसयी न्जल्रा अदारत 
२०७६।०९।१०

२९ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको
न्ज.स.व.का. सनुसयीको च.नॊ. 

७९५ सभसत २०७७।०६।१२को 
ऩत्र

२०७६।०५।१७
२०७९।०५।१७

जरयवाना रु. ३२,००० 
सतयेको

३।०।०
१।८।२८
५८.२६

१।३।३
४१.७४

छ

७८ सनुसयी
भो.सष्ट्रहभ हसेुन सभमाॉ,

इिहयी उ.भ.न.ऩा.-१७, सनुसयी
अजभती िातनु

सनुसयी न्जल्रा अदारत 
२०७०।१२।१७

२९ ऩरुुष नेऩारी वहषु्ट्रववाह नऩयेको
न्ज.स.व.का. सनुसयीको च.नॊ. 

३९०६ सभसत २०७७।११।१७ 
को ऩत्र

२० ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको

२०७७।०८।१०

२०७८।०७।२०
जरयवाना रु. ५,००० 

सतयेको
1/0/0

०।६।२४
५४.६५

०।५।६
४५.३५

छ

७९ सनुसयी
सयेुतर मादव,

साष्ट्रवक िोऩी गा.ष्ट्रव.स.-४, हार 
औयही न.ऩा.-६, भहोत्तयी

ससताशयण 
मादव सभेत

सवोच्च अदारत 
२०७३।०१।२७

४८ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

२०७३।०१।२७ को पैसरा
२०७५।०५।०८ २०८०।०५।०८ ५।०।०

२।९।६
५५.४५

२।२।२४
४४.५५

छ

८० सनुसयी
प्रकाश िवास,

उराषफायी न.ऩा.-३, भोयङ
दातायाभ 
रयजार

उच्च अदारत 
ष्ट्रवयािनगय 

२०७६।०९।२९
३९ ऩरुुष नेऩारी

सवायी अॊगबॊग 
तथा सयकायी 
छाऩ दस्तित 

ष्ट्रकते

नऩयेको
उ.स.व.का. ष्ट्रवयािनगयको 

च.नॊ.२४७४ सभसत 
२०७८।०१।१९ को ऩत्र

२०७४।११।०१
२०७९।११।०१

जरयवाना रु. ७,०५० 
सतयेको

५।०।०
३।३।१३
६५.७७

१।८।१८
३४.२३

छ
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सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

८१ सनुसयी
सततोष ताभाङ राभा,

धयान उ.भ.न.ऩा.-८, सनुसयी

सन्म्ऩत्त 
सषु्ट्रद्धकयण 
अनसुतधान 
ष्ट्रवबाग 
थाऩाथरी

उच्च अदारत 
ष्ट्रवयािनगय 

२०७४।०९।१२
६२ ऩरुुष नेऩारी

झठु्ठा ष्ट्रववयण 
ऩेश गयी 
नागरयकता 
प्रभाणऩत्र 
सरएको

नऩयेको
उ.स.व.का. ष्ट्रवयािनगयको च.नॊ. 
२०५० सभसत २०७७।१२।०४ 

को ऩत्र

17 ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको

२०७७।०८।०४

२०७८।०५।१७
जरयवाना रु. ३५,००० 

सतयेको
०।१०।०

०।६।27
६७.८३

०।३।३
३२.१७

छ

८२ सनुसयी
फोभ फहादयु याई,

सानोदमु्भा-९, बोजऩयु
न्जतेतर याई

बोजऩयु न्जल्रा अदारत 
२०७३।०२।३१

५८ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
न्ज.स.व.का. बोजऩयुको च.नॊ. 

४६४ सभसत २०७६।०९।१६ 
को ऩत्र

२०७२।१२।२९ २०८२।१२।२९ १०।०।०
५।१।१६
५१.२९

४।१०।१५
४८.७१

छ

८३ सनुसयी
भन्तदऩ बजेुर,

इिहयी उ.भ.न.ऩा.-१५, सनुसयी
कभरा िनार

उच्च अदारत 
ष्ट्रवयािनगय 

२०७७।१०।१६
२२ ऩरुुष नेऩारी चोयी नऩयेको

उ.स.व.का. ष्ट्रवयािनगयको च.नॊ. 
२११८ सभसत २०७७।१२।२२ 

को ऩत्र
२०७६।०५।०४

२०७९।०५।०४
जरयवाना रु.३०,००० 

सतयेको
३।०।०

१।९।१०
५९.४५

१।२।२०
४०.५५

छ

८४ सनुसयी ददऩेश याई, ईिहयी उ.भ.न.ऩा १५ कभरा िनार
उच्च अदारत 
ष्ट्रवयािनगय 

२०७७।१०।१६
२२ ऩरुुष नेऩारी नकवजनी चोयी नऩयेको

उ.स.व.का. ष्ट्रवयािनगयको 
च.नॊ.२४१३ सभसत 

२०७८।०१।१५ को ऩत्र
२०७६।०५।०४

२०७९।०५।०३
जरयवाना रु ३०,००० 

सतयेको

३।०।० १।९।१०
५९.४५

१।२।२०
40.55

छ

८५ सनुसयी
प्रभे कुभाय रावती,

भौवा गा.ष्ट्रव.स.-२, ऩाॉचथय
जम प्रसाद 
रावती

सवोच्च अदारत 
२०७०।०५।०७

३२ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

२०७०।०५।०७ को पैसरा
२०६७।११।२० २०८७।११।२० २०।०।०

१०।२।२५
५१.१८

९।९।६
४८.८२

छ

८६ सनुसयी
याकेश बने्न उत्तभ ताभाङ,

इिहयी-४, सनुसयी
गोष्ट्रवतद 

फहादयु न्घसभये
सवोच्च अदारत 
२०७३।०५।२९

३७ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

२०७३।०५।२९ को पैसरा
२०६७।११।१२ २०८७।११।१२ २०।०।०

१०।३।२
५१.२९

९।८।२९
४८.७१

छ

८७ सनुसयी
शत्रधुन प्रसाद चौधयी,

समुषऩयुा गा.ष्ट्रव.स.-६, रुऩतदेही
प्रहराद प्रसाद 

जैसवार
सवोच्च अदारत 
२०६१।११।०३

५७ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

२०६१।११।०३ को पैसरा
३।४।१ ऩष्ट्रहरे फसेको
२०७१।०३।०४

२०८७।११।०२ २०।०।०
१०।३।११
५१.४२

९।८।१९
४८.५८

छ

८८ सनुसयी
गोऩार फस्नेत,
साम्द-ु२, तेह्रथभु

जगनाथ दरुार
सवोच्च अदारत 
२०७०।०३।०२

३१ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

२०७०।०३।०२ को पैसरा
२०६७।०६।२७ २०८७।०६।२७ २०।०।०

१०।७।१८
५३.१८

९।४।१३
४६.८२

छ

८९ सनुसयी
बेष ेबने्न देवयाज असधकायी,

केयावायी-६, भोयङ
भनुा काकी

सवोच्च अदारत 
२०७३।१२।०१

३१ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

२०७३।१२।०१ को पैसरा
२०६७।०७।२६ २०८७।०७।२६ २०।०।०

१०।६।१९
५२.७९

९।५।१२
४७.२१

छ
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सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

९० सनुसयी
ष्ट्रवनोद ब्रोन,

सरयिेत ऩरासे गा.ष्ट्रव.स.-८, 
भकवानऩयु

फरयाभ सनुाय
सवोच्च अदारत 
२०७२।०९।०२

३८ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

२०७२।०९।०२ को पैसरा
२०६७।११।१५ २०८७।११।१५ २०।०।०

१०।२।३०
५१.२५

९।९।१
४८.७५

छ

९१ सनुसयी
चतर फहादयु काकी,
यानीफास-१, बोजऩयु

िाउके याई
सवोच्च अदारत 
२०६९।०९।२४

३५ ऩरुुष नेऩारी
नकवजनी 
चोयी य 

कतषव्म ज्मान
नऩयेको

सवोच्च अदारतको सभसत 
२०६९।०९।२४ को पैसरा

२०६७।०४।१४
२०८७।०४।१४

जरयवाना रु. 68,275 
सतयेको

२०।०।०
१०।१०।०
५४.२०

९।२।०
४५.८०

छ

९२ सनुसयी
ससुनर कुभाय असधकायी मादव,
जनकऩयु उ.भ.न.ऩा.-१९, धनषुा

ऩशऩुसत झा 
सभेत

उच्च अदारत जनकऩयु 
२०७६।०३।१८

३४ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
भहातमामासधवक्ता कामाषरमको 

च.नॊ. 5984 सभसत 
२०७७।१0।14 को ऩत्र

२०६७।०९।०५ २०८७।०९।०५ २०।०।०
१०।५।९
५२.२२

९।६।२२
४७.७८

छ

९३ सनुसयी
अण्िा बने्न भहभद िसेुद सभमाॉ,
किहयी गा.ष्ट्रव.स.-२, भोयङ

याभ दमार ु
काभत सभेत

सवोच्च अदारत 
२०७४।१०।१५

३५ ऩरुुष नेऩारी िनुिाॉका नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

२०७४।१०।१५ को पैसरा
२०६५।०३।२४ २०८५।०३।२४ २०।०।०

१२।१०।२१
६४.४८

७।१।१०
३५.५२

छ

९४ सनुसयी
ऻानेश्वय याम मादव, ष्ट्रऩऩरयमा 
दोन्स्तमा गा.ष्ट्रव.स. ९, यौतहि

न्शवप्रसाद शे्रष्ठ
उच्च अदारत जनकऩयु 

२०७५।१०।२३
४० ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको

उ.स.व.का. जनकऩयुको 
च.नॊ.२०६२ सभसत 

२०७८।०१।२० को ऩत्र
२०६७।११।२६ २०८७।११।२६

२०।०।० 10।२।१८
51.08

9।९।१२
48.92

छ

९५ सनुसयी
अऩषण याई,

श्माभन्शरा-२, बोजऩयु
बयत याई

सवोच्च अदारत 
२०७७।०६।०७

२५ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

२०७७।०६।०७ को पैसरा
2070।०४।०५ २०८३।०८।०५ १३।४।०

७।७।१
५६.९२

५।८।३०
४३.०८

छ

९६ सनुसयी
असनर ताभाङ,

साष्ट्रवक फोन्िभ गा.ष्ट्रव.स.-५, हार 
बोजऩयु न.ऩा.-५, बोजऩयु

शायदा काकी 
सभेत

सवोच्च अदारत 
२०७५।१०।२४

२६ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

२०७५।१०।२४ को पैसरा
२०७०।१०।१९ २०८४।०२।१९ १३।४।०

७।३।२६
५४.९२

६।०।५
४५.०८

छ

९७ सनुसयी
रण्िन बने्न इच्छा कुभाय याई,
रिनऩयु गा.ष्ट्रव.स.-५, झाऩा

प्र.ना.सन. 
उत्तभ काकी

सवोच्च अदारत 
२०७७।०६।१६

२३ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

२०७७।०६।१६ को पैसरा
२०७०।०३।१० २०८३।०७।०९ १३।४।०

७।११।४
५९.५२

५।४।२५
४०.२५

छ

९८ सप्तयी
इतरभणी रेिी ििक न.ऩा.६, 

सप्तयी
नतदष्ट्रकशोय 

जोन्श
सप्तयी न्जल्रा अदारत 
२०७७।१०।२१

२३ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको
न्ज.स.व.का. सप्तयीको च.नॊ. 

१५५८ सभसत २०७७।१२।१५ 
को ऩत्र

२०७६।०४।२५
२०७९।०४।२५

जरयवाना रु. 32,000 
सतयेको

3/0/0
१।९।१९ 
५९.७२

१।२।१० 
४०.२७

छ

९९ सप्तयी
गौयीशॊकय मादव, फोदेवसाषइन 

न.ऩा.९, सप्तयी
घनश्माभ साह

सप्तयी न्जल्रा अदारत 
२०७७।१०।२२

२३ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको
न्ज.स.व.का. सप्तयीको च.नॊ. 

१४८७ सभसत २०७७।१२।०५ 
को ऩत्र

२०७६।०७।२८
२०७९।०७।२८

जरयवाना रु. 32,000 
सतयेको

3/0/0
१।०६।१६ 

५१.२३
१।५।१४ 
48.77

छ
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सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

१०० सप्तयी
अजम झा   

फयाह ६, सनुसयी
िोभा भसुहय

उच्च अदारत 
सफयािनगय 

२०७६।१२।१३
३१ ऩरुुष नेऩारी

ज्मान भाने 
उधोग

नऩयेको
उ.स.व.का. सफयािनगयको च.नॊ. 
९१८ सभसत २०७७।०६।२२ 

को ऩत्र
२०७४।१२।२२ २०८०।१२।२२ 6/0/0

३।१।२२ 
५२.2७

२।१०।८ 
४७.७३

छ

१०१ सप्तयी गोष्ट्रवतद िॊग, सप्तकोशी ४, सप्तयी बऩेुतर सयदाय
सप्तयी न्जल्रा अदारत 
२०७७।०६।१५

५० ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको
न्ज.स.व.का. सप्तयीको च.नॊ. ७१४ 
सभसत २०७७।९।१९ को ऩत्र

२०७६।०६।३०
२०७९।०६।३०

जरयवाना रु. 32,000 
सतयेको

3/0/0
१।७।१४ 
५३.७८

१।४।१६ 
४६.२२

छ

१०२ सप्तयी
भो. हजयत, ििक न.ऩा. 

१०,सप्तयी
जोहयी िातनु

सप्तयी न्जल्रा अदारत 
२०७७।०६।४

३२ ऩरुुष नेऩारी फह ुष्ट्रववाह नऩयेको
न्ज.स.व.का. सप्तयीको च.नॊ. 

१७९९ सभसत २०७८।०१।१६ 
को ऩत्र

२०७७।५।८
२०७८।५।८

जरयवाना रु. 10,000 
सतयेको

1/0/0
०।९।६ 
७५.६१

०।२।२४ 
२४.३९

छ

१०३ सप्तयी
याभकुभाय साह, सछन्नभस्ता 

गा.ऩा.२, सप्तयी
कॊ चनदेवी साह

ऩनुयावेदन अदारत 
याजष्ट्रवयाज 

२०७२।११।३
४२ ऩरुुष नेऩारी

फह ुष्ट्रववाह 
तथा फार 
सफवाह

नऩयेको
उ.स.व.का. सप्तयीको च.नॊ. 

२०६२ सभसत २०७८।०१।०६ 
को ऩत्र

25 ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको

२०७७।६।८

२०७८।५।१३
जरयवाना रु. 5,000 

सतयेको
1/0/0

०।८।६ 
७१.९४

०।२।२९ 
२८.०६

छ

१०४ सप्तयी
याजकुभाय मादव, फोदेफसाषइन 

न.ऩा. ६, सप्तयी
अभयेतर 

कुभाय मादव

उच्च अदारत जनकऩयु 
याजष्ट्रवयाज इजराश 
२०७७।१०।१८

४० ऩरुुष नेऩारी
ज्मान भाने 

उधोग
नऩयेको

उ.स.व.का. सप्तयीको च.नॊ. 
१४३८ सभसत २०७७।१०।२३ 

को ऩत्र
२०७५।०२।२१ २०८०।०२।२१ ५/0/0

२।११।२३ 
५९.३४

२।०।७ 
४०.६६

छ

१०५ सप्तयी
आशीष फस्नेत, यासप्त गा.ऩा.१, 

सप्तयी
कौन्शरा 
तमौऩाने

सप्तयी न्जल्रा अदारत 
२०७७।१०।२२

२६ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको
न्ज.स.व.का. सप्तयीको च.नॊ. 

१३८६ सभसत २०७७।११।२१ 
को ऩत्र

२०७६।०७।१५
२०७९।०७।१५

जरयवाना रु. 30,000 
सतयेको

३/0/0
१।६।२९ 
५२.४२

१।५।१ 
४७.५८

छ

१०६ सप्तयी
जससरा िातनु,  ििक न.ऩा. 

१०,सप्तयी
जोहयी िातनु

सप्तयी न्जल्रा अदारत 
२०७७।०६।४

२६ भष्ट्रहरा नेऩारी फह ुष्ट्रववाह नऩयेको
न्ज.स.व.का. सप्तयीको च.नॊ. 

१७९९ सभसत २०७८।०१।१६ 
को ऩत्र

२०७७।५।८
२०७८।५।८

जरयवाना रु. 10,000 
सतयेको

१/0/0
०।९।६ 
७५.६१

०।२।२४ 
२४.३९

छ

१०७ सप्तयी
याजेश चौधयी, कॊ चनरुऩ न.ऩा. ७, 

सप्तयी
ऩषु्कय 
िष्ट्रिविा

सप्तयी न्जल्रा अदारत 
२०७७।१२।१०

४३ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको
न्ज.स.व.का. सप्तयीको 
च.नॊ.१८३३ सभसत 

२०७८।०१।२१ को ऩत्र
२०७६।०६।१८

२०७९।०६।१८
जरयवाना रु. 30,000 

सतयेको
३/0/0

१।७।२६ 
५४.८८

१।४।४ 
४५.१२

छ
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सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

१०८ सप्तयी
भनोज चौधयी, सत्रमगुा न.ऩा. ७, 

उदमऩयु
असभयकातत 

चौधयी
सप्तयी न्जल्रा अदारत 
२०७७।१२।२६

२८ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको
न्ज.स.व.का. सप्तयीको 
च.नॊ.१८३९ सभसत 

२०७८।०१।२१ को ऩत्र
२०७६।०५।०८

२०७९।०५।०८
जरयवाना रु. 32,000 

सतयेको
३/0/0

१।९।६ 
५८.५३

१।२।२४ 
४१.४7

छ

१०९ सप्तयी ष्ट्रवनम कुभाय ऩाण्िे चक्कय २, धनषुा
याभ रिन 

सहनी
उच्च अदारत जनकऩयु 

२०७०।१०।२०
३७ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको

भहातमामासधवतक्ताको कामाषरमको 
च.नॊ. ५३२८ सभसत 

२०७७।९।२० को ऩत्र
२०६७।११।१० २०८७।११।१० 20/0/0

१०।३।४ 
५१.२८

८।९।२६ 
४८.७२

छ

११० ससयाहा

जागेश् वय साह, न्जल्रा धनषुा, 
गा.ष्ट्रव.स. फघचौिा विा नॊ.६ 
हार ऩरयवसतषत हॊसऩयु न.ऩा.  

विा नॊ.२

शनु्शरा देवी 
चौधयी

 सवोच्च अदारत  
२०७७/११/२३

४४ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
 सवोच्च अदारतको सभसत 

२०७७/११/२३ को पैसरा
2072/03/16 2082/03/16 10/0/0

५/१०/2८ 
५८.९८

४/१/२ 
४1.02

छ

१११ ससयाहा
सततोष साह, न्जल्रा ससयहा, 
न.ऩा. ससयहा विा नॊ.१३

भतज ुकुभायी 
साह

 ससयहा न्जल्रा अदारत 
 २०७७/९/२२

२२ ऩरुुष नेऩारी
ज्मान भाने 

उद्योग
नऩयेको

न्ज.स.व.का. ससयहाको च.नॊ. 
२२७४ सभसत २०७७/१२/२४ 

को ऩत्र
2076/05/01

२०७९/५/१ 
जरयवाना रु.३०,००० 

सतयेको
3/0/0

१/९/१3  
५९.१७

1/२/१7  
४०.83

छ

११२ भहोतयी
ष्ट्रकशन भण्िर 

न्ज.धनषुा जनकऩयु उ.भ.न.ऩा.-४
असभत कुभाय 

साह
उच्च अदारत जनकऩयु 

2077/10/14
२० ऩरुुष नेऩारी नकफजनी चोयी नऩयेको

उ.स.व.का. धनषुाको च.नॊ. 
2042 सभसत 2078/01/15 

को ऩत्र
२०७५।११।२१

२०७8/11/21
जरयवाना रु. 30,000 

सतयेको
३।०।०

२।२।२३
74.36

०।९।७
25.64

छ

११३ भहोतयी
कुतदन कुभाय ठाकुय न्ज.भहोत्तयी 

याभगोऩारऩयु न.ऩा.-5
सकेुश्वय भसुहय

भहोत्तयी न्जल्रा 
अदारत, 

2077/06/22
२२ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको

न्ज.स.व.का. भहोत्तयीको च.नॊ. 
2320 सभसत ०७७/12/1९ 

को ऩत्र
२०७६।७।२१

2079/07/21
जयीवाना रु.32,000 

सतयेको
३।०।०

१।6।२३
52.12

१।५।७
47.88

छ

११४ भहोतयी
कसरभदुद्दन याइन 

न्ज.धनषुा जनकऩयु उ.भ.न.ऩा.-14
इतरकरा 
देवी झा

उच्च अदारत जनकऩयु 
2077/11/26

३१ ऩरुुष नेऩारी
ज्मान भाने 

उद्योग
नऩयेको

उ.स.व.का. धनषुाको च.नॊ. 
2002 सभसत 2078/01/09 

को ऩत्र
२०७३।११।११ 2078।11।१1 5/0/0

४।३।३
85.16

०।८।२७
14.84

छ

११५ भहोतयी
सकुय बने्न भो.सकुय याइन 

न्ज.धनषुा जनकऩयु उ.भ.न.ऩा.-14
इतरकरा 
देवी झा

उच्च अदारत जनकऩयु 
2077/11/26

२६ ऩरुुष नेऩारी
ज्मान भाने 

उद्योग
नऩयेको

उ.स.व.का. धनषुाको च.नॊ. 
2002 सभसत 2078/01/09 

को ऩत्र
२०७३।११।११ २०७८।११।११ ५।०।०

४।३।३
85.16

०।८।२७
14.84

छ
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सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

११६ भहोतयी
अकफय भोसभन 

न्ज.भहोत्तयी सम्सी गा.ऩा.-2
फचन दास

भहोत्तयी न्जल्रा अदारत,
2076/08/18

२० ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको
न्ज.स.व.का. भहोत्तयीको च.नॊ. 
1198 सभसत ०७७/09/2९ 

को ऩत्र
२०७६।३।५

२०७९।३।५ 
जयीवाना रु.32,000 

सतयेको
३।०।०

१।११।९  
64.72

१।०।२१ 
35.28

छ

११७ भहोतयी
श्माभसतुदय मादव 

न्ज.धनषुा न्ऺयेश्वयनाथ न.ऩा.-10
शकय दास

धनषुा न्जल्रा अदारत 
जनकऩयु

2077/०9/29
२५ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको

न्ज.स.व.का. धनषुाको च.नॊ. 
35३5 सभसत 2078/01/14 

को ऩत्र
२०७६।६।९

२०७९।६।९ 
जयीवाना रु.32,000 

सतयेको
३।०।०

   १।८।५    
 56.02

१।३।२५ 
43.98

छ

११८ भहोतयी
ष्ट्रवतदेश्वय मादव 

न्ज.भहोतयी िोऩी-4
ससताशयण 
मादव सभेत

सवोच्च अदारत 
२०63/01/27

४८ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

२०63/01/27 को पैसरा
२०७२।१२।६ २०८२।१२।६ १०।०।०

     ५।२।८  
   51.88

४।९।२२ 
48.12

छ

११९ भहोतयी
भध्रवेतर कुभाय साह न्ज.भहोत्तयी 

सहसोरा-2
हरयनायामण 

भण्िर
भहोत्तयी न्जल्रा अदारत,

2076/11/01
२४ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको

न्ज.स.व.का. भहोत्तयीको च.नॊ. 
1660 सभसत २०७७/10/14 

को ऩत्र
२०७६।८।४

२०७९।८।४ 
जयीवाना रु.2,००० सतयेको

३।०।०
१।६।१०   

50.92
१।५।२० 
49.08

छ

१२० भहोतयी
याजष्ट्रकशोय याम न्ज.भहोतयी श्रीऩयु 

-४
सीमायाभ 
ष्ट्रकशोय याम

सवोच्च अदारत 
२०64/05/02

६३ ऩरुुष नेऩारी
कुिष्ट्रऩि 
रिुष्ट्रऩि

नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

२०64/05/02 को पैसरा
२०७७।११।१२ २०७८।५।१३ 0/6/0

   ०।३।२    
51.12

०।२।२८ 
48.88

छ

१२१ भहोतयी
सनफरु याइन न्ज.धनषुा धनषुाधाभ 

न.ऩा.-3
छोिी भनु्िमा

धनषुा न्जल्रा अदारत 
२०76/11/06

२० ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको
न्ज.स.व.का. धनषुाको च.नॊ. 

3007 सभसत 2077/12/18 
को ऩत्र

२०७५।१२।१२
२०७८।१२।१२ 

जयीवाना रु.32,००० 
सतयेको

३।०।०
    2/2/2     

  72.40
०।९।२८ 
27.60

छ

१२२ भहोतयी
ऩप्ऩ ुकुभाय ठाकुय न्ज.धनषुा 

जनकऩयु न.ऩा.-4
श्माभकरी 

देवी
उच्च अदारत जनकऩयु 

2071/12/24
३३ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको

सवोच्च अदारतफाि भदु्दा ष्ट्रपताष 
सरएको सभसत २०75/05/27 

को ऩत्र
२०६७।२।३१ २०87।२।३१ २०।०।०

१०।११।१3   
54.76

९।०।१७ 
45.24

छ

१२३ यौतहि
याभ फहादयु न्घसीङ्ग

चतरऩयु न.ऩा. ४, यौतहि
ना.उ. कष्ट्रवत 

किवार
यौतहि न्जल्रा अदारत 

२०७७।१०।२८
३१ ऩरुुष नेऩारी

हातहसतमाय 
तथा ियिजाना

नऩयेको
न्ज.स.व.का. यौतहिको च.नॊ. 

२५१७ सभसत २०७८।०१।२२ 
को ऩत्र

२०७६।०४।१५
२०७८।१०।१५  

जरयवाना रु. २५,००० 
सतयेको

२।६।०
१।१०।० 
७२.८८

०।८।० 
२७.१२

छ

१२४ यौतहि
अजम भहतो

भाधवनायामण न.ऩा. ३, यौतहि
भो. जहारुर

यौतहि न्जल्रत 
अदारत 

२०७७।०९।२७
२३ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको

न्ज.स.व.का. यौतहिको च.नॊ. 
२३६७ सभसत २०७८।०१।०३ 

को ऩत्र
२०७६।०४।१६

२०७९।०४।१६  
जरयवाना रु. ३७,००० 

सतयेको
३।०।०

१।९।२९ 
६०.६४

१।२।१ 
३९.३६

छ
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सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

१२५ यौतहि
ससकीतर याम मादव

गरुिा न.ऩा. ७, यौतहि
गगनदेव याम 

मादव
यौतहि न्जल्रा अदारत 

२०७५।१०।०७
२६ ऩरुुष नेऩारी

ज्मान भाने 
उद्योग

नऩयेको
न्ज.स.व.का. यौतहिको च.नॊ. 

२५१६ सभसत २०७८।०१।२२ 
को ऩत्र

२०७४।०७।२३ २०८०।०७।२३ ६।०।०
३।६।२२  

५९.२२
२।५।८ 
४०.७८

छ

१२६ यौतहि
कभुषरा अॊसायी

गजुया न.ऩा. ८, यौतहि
केदायभान 
दोङ्ग सभेत

यौतहि न्जल्रा अदारत 
२०७७।१२।२२

४५ ऩरुुष नेऩारी
हातहसतमाय 

तथा ियिजाना
नऩयेको

न्ज.स.व.का. यौतहिको च.नॊ. 
२५१४ सभसत २०७८।०१।१२ 

को ऩत्र
२०७७।०२।३१

२०७८।०९।०१ 
जरयवाना रु. १५,००० 

सतयेको
१।6।0

०।११।१४ 
6३.१२

०।6।१६ 
३६.८८

छ

१२७ ऩसाष
नौसाद सभमाॉ हजाभ,

करैमा उ.भ.न.ऩा. २०, फाया
न्जतेतर भहतो 

कोइयी
ऩसाष न्जल्रा अदारत
२०७७।०७।२६

२२ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको
न्ज.स.व.का. ऩसाषको च.नॊ.२०१७ 
सभसत २०७७।१२।१२ को ऩत्र

२०७६।०६।०८
२०७९।०६।०८

जरयवाना रु.३२,००० 
सतयेको

३।०।०
०१।०८।०६

५६
०१।०३।२४

४४
छ

१२८ ऩसाष
धभेतर ऩिेर,

इशनाथ न.ऩा. ८, औयैमा, यौतहि
अशोक प्रसाद 

साह
ऩसाष न्जल्रा अदारत
२०७६।०७।२१

३६ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको
न्ज.स.व.का. ऩसाषको च.न.१३६५ 
सभसत २०७७।१०।०७ को ऩत्र

२०७६।०१।२२
२०८०।०१।२२

जरयवाना रु.४२,००० 
सतयेको

४।०।०
२।००।२२

५२
१।११।०८

४८
छ

१२९ ऩसाष
कराभ सभमाॉ, 

न्जतऩयुससभयाउ.भ.न.ऩा.७, फाया
प्र.ना.सन.ऩशयुा
भ ससॊह याजऩतु

फाया न्जल्रा अदारत, 
२०६६।७।१५

३० ऩरुुष नेऩारी

दयुसॊचाय ताय 
कािी 

दयुसॊचाय 
प्रणारी हानी 
नोक्सानी गयेको

नऩयेको
न्ज.स.व.का. फायाको च.न.१००२ 
सभसत २०७७।८।१६ को ऩत्र

२०७६।९।९
२०७८।९।९ 

जरयवाना रु.५४,५६३ 
सतयेको

२।०।०
०१।०५।०५

७१
०।०६।२५

२९
छ

१३० ऩसाष
ष्ट्रवक्की भहतो,

ष्ट्रव.भ.न.ऩा.७,ऩसाष
कोष्ट्रऩर बजेुर

ऩसाष न्जल्रा अदारत
२०७६।११।२१

२४ ऩरुुष नेऩारी नकवजनी चोयी नऩयेको
भहातमामासधवक्ताको कामाषरमको 

च.नॊ.५६१३ सभसत 
२०७७।१०।०४ को ऩत्र

२०७६।०१।१७
२०७९।०1।१७

जरयवाना रु.६०,००० 
सतयेको

३।०।०
२।०।२७

६९
०।११।०३

३१
छ

१३१ ऩसाष
भख्ि ुबने्न शेि ससभय,
ष्ट्रव.भ.न.ऩा.१६, ऩसाष कोष्ट्रऩर बजेुर

ऩसाष न्जल्रा अदारत
२०७६।११।२१

३३ ऩरुुष नेऩारी नकवजनी चोयी नऩयेको
भहातमामासधवक्ताको कामाषरमको 

च.नॊ.५६१३ सभसत 
२०७७।१०।०४ को ऩत्र

२०७६।०३।२६
२०७९।०३।२६

जरयवाना रु.६०,००० 
सतयेको

३।०।०
१।१०।१८

६२
१।१।१२

३८
छ

16



सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

१३२ ऩसाष
न्चनवा बने्न ससभभ अख्तय,

ष्ट्रव.भ.न.ऩा.१२,ऩसाष
भहभद 

आरभ अॊसायी
सवोच्च अदारत

२०५६।०७।१५
५० ऩरुुष नेऩारी

ज्मान भाने 
उद्योग

नऩयेको
न्ज.स.व.का. ऩसाषको च.न.१७५८ 
सभसत २०७७।११।१६ को ऩत्र

२०७६।०६।११ २०७९।०९।२६ ३।३।१५
१।८।३

५१
१।७।१२

४९
छ

१३३ ऩसाष
याभरार ष्ट्रव.क.,

सवुषणऩयु गा.ष्ट्रव.स. विा नॊ.६, ऩसाष
ष्ट्रवजम ष्ट्रव.क.

सवोच्च अदारत
२०७७।०२।२५

५२ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
न्ज.स.व.का. ऩसाषको च.न.२३४६ 
सभसत २०७७।१२।३० को ऩत्र

२०७२।०८।२७ २०८२।०८।२७ १०।०।०
५।५।१७

५५
४।६।१३

४५
छ

१३४ ऩसाष
बयत बण्िायी थारु,

ष्ट्रव.भ.न.ऩा. ३१, ऩसाष

ऩरयवसतषत 
नाभ सगुौरी 
ष्ट्रवताष (ग)

ऩसाष न्जल्रा अदारत
२०७७।०८।२५

३० ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको
न्ज.स.व.का. ऩसाषको च.न.१७९६ 
सभसत २०७७।११।२० को ऩत्र

२०७६।०६।२५
२०७९।०६।२५

जरयवाना रु. 2,००० 
सतयेको

३।०।०
१।७।१९

५४
१।४।११

४६
छ

१३५ ऩसाष
याभप्रताऩ सहनी,

गा.ष्ट्रव.स.बवानीऩयु ३, सराषही
सयस्वती देवी

सवोच्च अदारत
२०७५।०३।३२

५५ ऩरुुष नेऩारी
िनु िाॉका 
ज्मान भाने 

उद्योग
नऩयेको

उ.स.व.का. जनकऩयुको 
च.नॊ.१९३२ सभसत 

२०७७।१२।३० को ऩत्र

0/4/15 ष्ट्रहयासतभा 
फसेको

२०७३।०४।१८

२०८२।१२।०४
जरयवाना रु.६,१६५ सतयेको

10/0/0
5।२।११

५२
४।९।१९

४८
छ

१३६ ऩसाष
श्रीरार प्रसाद साह कान,ु 
ष्ट्रवश्राभऩयु गा.ऩा. ५, फाया

ि प्रसाद
फाया न्जल्रा अदारत, 

२०६६।९।३०
३० ऩरुुष नेऩारी गबषऩतन नऩयेको

न्ज.स.व.का. फायाको च.न.११६१ 
सभसत २०७७।०८।२९ को ऩत्र

२०७७।०४।०३ २०७८।१०।०३ १।६।०
०।१०।११

५७
०।७।१९

४३
छ

१३७ ऩसाष
भनु्ना बने्न यवी कुभाय साह कान,ु 

ऩसाषगढी न.ऩा.४, ऩसाष
नाभदभु राभा

ऩसाष न्जल्रा अदारत
२०७६।१२।०५

२८ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको
न्ज.स.व.का. ऩसाषको च.न.२८१ 
सभसत २०७७।०६।२२ को ऩत्र

२०७६।०५।२४
२०७९।०५।२४

जरयवाना रु.३२,००० 
सतयेको

३।०।०
१।८।२०

५७
१।३।१०

४३
छ

१३८ ऩसाष
भकेुश कुभाय सयाषप,

करैमा उ.भ.न.ऩा.५, फाया
नयेश ऩसित 

कुम्हाय
फाया न्जल्रा अदारत
२०७६।०९।२९

२९ ऩरुुष नेऩारी नकवजनी चोयी नऩयेको
न्ज.स.व.का. फायाको च.न.१२३८ 
सभसत २०७७।०९।०५ को ऩत्र

२०७६।०४।२८
२०७९।०४।२८

जरयवाना रु.३०,००० 
सतयेको

३।०।०
१।९।१६

५९
१।२।१४

४१
छ

१३९ ऩसाष
भहेश भाझी भसुहय,

भहागढीभाई न.ऩा.८, फाया
बयोश भाझी 

भसुहय
सवोच्च अदारत

२०७२।११।१४
४१ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको

न्ज.स.व.का. फायाको च.न.४७७ 
सभसत २०७७।०६।२३ को ऩत्र

0/10/4 थनुाभा 
फसेको 

२०७६।०१।०२
२०८०।०२।२9 5/0/0

२।११।१६
५८

२।०।१४
४२

छ

१४० ऩसाष
जीवन बने्न याभष्ट्रवश्वास भहतो,
फयहथवा गा.ष्ट्रव.स. विा नॊ.४, 

सराषही

प्र.ना.सन. 
याभेश्वय याउत

उच्च अदारत ऩािन
२०७4।०7।२0

३० ऩरुुष नेऩारी िोिा चरन नऩयेको
न्ज.स.व.का. काठभाण्िौको 

च.न.1636 सभसत 
२०७७।०3।२8 को ऩत्र

२०७2।०3।०6
२०82।03।06

जरयवाना रु.2,46,8०० 
सतयेको

10।0।0
5।१1।6

५9
4।०।24

४1
छ
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सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

१४१ ऩसाष
जेठा बने्न ऩणुष फहादयु ष्ट्रवश्वकभाष, 
भकवानऩयु छसतवन विा नॊ.४

फरयाभ सनुाय
सवोच्च अदारत

२०72।०९।0२
३० ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको

न्ज.स.व.का. भकवानऩयुको 
च.नॊ.922 सभसत २०७5।8।2 

को ऩत्र
2067।11।15 2087।11।15 20।0।0

१०।२।२९
५१

९।९।१
४९

छ

१४२ ऩसाष
सभुन व्रोन,  

भकवानऩयु सरयिेत ऩरासे विा 
नॊ.८

फरयाभ सनुाय
सवोच्च अदारत

२०72।०९।0२
३२ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको

न्ज.स.व.का. भकवानऩयुको च.नॊ. 
2803 सभसत २०७5।3।14 

को ऩत्र
2067।11।15 2087।11।15 20।0।0

१०।२।२९
५१

९।९।१
४९

छ

१४३ ऩसाष
ऻान फहादयु व्रोन,  भकवानऩयु 

सरयिेत ऩरासे विा नॊ.८
फरयाभ सनुाय

सवोच्च अदारत
२०72।०९।0२

३४ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
न्ज.स.व.का. भकवानऩयुको च.नॊ. 
2803 सभसत २०७5।3।14 

को ऩत्र
2067।11।1५ 2087।11।15 20।0।0

१०।२।२९
५१

९।९।१
४९

छ

१४४ ऩसाष
फजृ ष्ट्रवहायी भहतो कोइषयी, ऩसाष 

गा.ष्ट्रव.स. सेढवा विाष नॊ.५
देवीरार 

प्रसाद सोनाय
सवोच्च अदारत

२०7५।०९।05
६० ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको

भहातमामासधवक्ताको कामाषरमको 
च.नॊ.6865 सभसत 

२०७7।12।01 को ऩत्र
2067।04।03 2087।04।03 20।0।0

१०।१०।११
५४

९।१।१९
४६

छ

१४५ ऩसाष
हयेतर सहनी, ऩसाष गा.ष्ट्रव.स. 

सजुाषहा विा  नॊ.७
ऩन्नारार 
सहनी

सवोच्च अदारत
२०74।11।09

३२ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
भहातमामासधवक्ताको कामाषरमको 

च.नॊ.8129 सभसत  
2075।10।17 को ऩत्र

2067।12।27 2087।12।27 20।0।0
१०।१।१७

५१
९।१०।१३

४९
छ

१४६ दोरिा
शम्शेय फ. ताभाङ 

फैत्मश्वय गा.ऩा. ७ दोरिा
फरबर रयभार

सवोच्च  अदारत 
२०७७।०९।०२

४८ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

२०७७।०९।०२ को  पैसरा
२०७१।०३।२२ २०८१।०३।२२ १०/0/0 

६/१०/२२
६८.९९

३/१/८ 
३१.०१

छ

१४७ दोरिा
भनोज कुभाय न्जयेर 
न्जयी न.ऩा. ४ दोरिा

ष्ट्रिका प्रसाद 
दाहार

दोरिा  न्जल्रा 
अदारत 

२०६६।०९।०८
३८ ऩरुुष नेऩारी

ज्मान भाने 
उद्योग

नऩयेको
न्ज.स.व.का. दोरिाको च.न. 

३०३ सभसत २०७६।१०।२३ 
को ऩत्र

२६ ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको

२०७५।०८।२४
२०७९।०८।०९ 4/0/0

२/६/१६
 ६२.११

१/५/1४ 
३७.८९

छ
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सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

१४८ दोरिा
ईतरजीत हभार सब.न.ऩा. ७ 

दोरिा
कुभायी हभार

दोरिा न्जल्रा अदारत 
२०७६।११।१९

३७ ऩरुुष नेऩारी

आऩयासधक 
उऩरव (घयभा 

आगो 
रगाएको)

नऩयेको
न्ज.स.व.का. दोरिाको च.न. 

१९४ सभसत २०७७।०८।०९ 
को ऩत्र

२०७६।०७।२३
२०७९।०१।२३

जरयवाना रु.२०,००० 
सतयेको

२/६/0
१/६/२१
६१.९९

0/११/९  
३८.०१

छ

१४९ दोरिा
यततजी काऩयी बने्न यततजी 

काऩिी गष्ट्रढभाई न.ऩा. ८ यौतहि
सजुन के.सी.

दोरिा न्जल्रा अदारत 
२१७६।०९।२१

23 ऩरुुष नेऩारी चोयी नऩयेको
न्ज.स.व.का. दोरिाको च.न. 

४९४ सभसत २०७७।१२।०२ 
को ऩत्र

२०७६।०६।२७
२०७९।०६।२७

जरयवाना रु.३०,०००  
सतयेको

३/0/0
१/७/१७  
५४.०६

१/४/१३
४५.९४

छ

१५० दोरिा
शेय फ. ताभाङ, गौयीशकॊ य 

गा.ऩा.५ दोरिा
छेिोल्भा 
ताभाङ

दोरिा न्जल्रा अदारत 
२०७७।११।१०

३३ ऩरुुष नेऩारी फह-ुष्ट्रववाह नऩयेको 
न्ज.स.व.का. दोरिाको च.न. 

६६७ सभसत २०७८।०१।२७ 
को ऩत्र

२०७७।०८।०३
२०७८।०८।०३

जरयवाना रु. २०,००० 
सतयेको

१/0/0
0/६/११ 
५२.३२

0/५/१९ 
४७.६८

छ

१५१ दोरिा
कुभाय भाईरा बने्न ष्ट्रहक्भत फ. 

ित्री 
न्जयी न.ऩा. ८ दोरिा

याभ प्रसाद 
दाहार

सवोच्च  अदारत 
२०७२।१०।०६

४३ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
भहातमामासधवत्ता कामाषरमको च.न. 
७६५६ सभसत २०७७।१२।२५ 

को ऩत्र
२०६७।१०।०९ २०८७।१०।०९ २०/0/0

१०/४/५ 
५२.०३

९/७/२५ 
४७.९७

छ

१५२ याभेछाऩ
सबभ घसतष, कासरका न.ऩा. विा 

नॊ. ७, न्चतवन
न्शफ प्रसाद 
फास्तोरा

 न्चतवन न्जल्रा 
अदारत 

२०७५।११।०१
३७ ऩरुुष नेऩारी साधायण चोयी नऩयेको

 न्ज.स.व.का. न्चतवनको च.नॊ. 
८६० सभसत २०७७।६।२७ को 

ऩत्र
२०७५।८।८

२०७८।११।१८ 
जरयवाना रु.३०,००० 

सतयेको
३।०।०

२।६।६ 
८३.६५

०।5।२४ 
१६.३५

छ

१५३ याभेछाऩ
न्जत फहादयु िड्का, गोकुरगॊगा 

५, याभेछाऩ
तक फहादयु 

िड्का

 याभेछाऩ न्जल्रा 
अदारत   

२०७७।९।६
२७ ऩरुुष नेऩारी

ज्मान भाने 
उधोग

नऩयेको
 न्ज.स.व.का. याभेछाऩको च.नॊ. 
८०६ सभसत २०७८।१।२ को 

ऩत्र
२०७७।१।२४

२०७९।१।२४ 
जरयवाना रु.२०,००० य 
ऺसतऩसुतष रु.२,६६,३०६ 

सतयेको

२/0/0
१।१।२० 
५६.८४

०।११।१० 
४३.१६

छ

१५४ याभेछाऩ
गॊगा फहादयु भाझी, न्चसाऩानी ८, 

याभेछाऩ
फरयाभ धभरा

 काठभाण्िौ न्जल्रा 
अदारत   

२०५९।९।२९
४४ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको

 न्ज.स.व.का. काठभाण्िौको च.नॊ. 
१२१९ सभसत २०७८।१।१९ 

को ऩत्र

27 ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको

२०७७।८।१४

२०७८।७।१६ 
जरयवाना रु 2000 सतयेको

1/0/0
०।६।२७ 
५४.०५

०।५।३ 
४५.९५

छ

१५५ याभेछाऩ
सफदक्क कुभाय साह, जनकऩयु ६, 

धनषुा
असभत कुभाय 

साह

 उच्च अदारत 
जनकऩयु 

२०७७।१०।१४
२८ ऩरुुष नेऩारी नकवजनी चोयी नऩयेको

 उ.स.व.का. जनकऩयुको च.नॊ. 
१८५६ सभसत २०७७।१२।२४ 

को ऩत्र
२०७५।११।२१

२०७८।११।२१ 
जरयवाना रु. ३०,००० 

सतयेको
३/0/0

२।२।२३ 
७१.५०

०।9।७ 
२८.५०

छ
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सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

१५६ याभेछाऩ
नमाॊ फस्ती (४) (सफभरा ताभाङ), 

भरयण ६, ससतधरुी
सफतदभुामा 
न्घससङ

 ससतधरुी न्जल्रा 
अदारत 

२०७६।९।२८
२१ भष्ट्रहरा नेऩारी फहषु्ट्रववाह नऩयेको

 न्ज.स.व.का. ससतधरुीको च.नॊ. 
१३६५ सभसत २०७७।१२।२५ 

को ऩत्र

28 ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको

२०७७।८।२८

२०७७।७।३० 
जरयवाना रु.१०,००० 

सतयेको
1/0/0

०।6।१६ 
५4.००

०।५।१४ 
46.००

छ

१५७ याभेछाऩ
न्जत फहादयु भाझी, तजवुा ७, 

ओिरढुङ्गा
थभानससॊह याई

 सफोच्च अदारत   
२०७३।८।१

३८ ऩरुुष नेऩारी कतषब्म ज्मान नऩयेको
 सवोच्च अदारतको सभसत 
२०७३।८।१ को पैसरा

२०६७।१०।२७ २०८७।१०।२७ २०/0/0
१०।३।१७ 

५१.४६
९।९।१३ 
४८.५४

छ

१५८ याभेछाऩ
साष्ट्रहरा बने्न गॊगा फहादयु काकी, 

झरेु ३, दोरिा
सोभ फहादयु 

ष्ट्रव.क.
 सफोच्च अदारत  
२०७०।११।९

५७ ऩरुुष नेऩारी कतषब्म ज्मान नऩयेको
 सवोच्च अदारतको सभसत 
२०७०।११।९ को पैसरा

२०६७।१०।१७ २०८७।१०।१७ २०/0/0
१०।३।२७ 

५१.६०
९।९।३ 
४८.४०

छ

१५९ याभेछाऩ
यौकी बने्न न्शव कुभाय ठाकुय, 

सफससफट्टी ९, धनषुा
ऩशऩुती झा

 उच्च अदारत 
जनकऩयु 

२०७६।३।१८
३६ ऩरुुष नेऩारी कतषब्म ज्मान नऩयेको

 उ.स.व.का. जनकऩयुको च.नॊ. 
१५५७ सभसत २०७७।११।१३ 

को ऩत्र
२०६७।८।१३ २०८७।८।१३ २०/0/0

१०।६।१ 
५२.४७

९।६।२९ 
४७.५३

छ

१६० याभेछाऩ
वेचन मादव बने्न याभईश्वय मादव, 

फाराफािय २, धनषुा
फधुन साह

 ऩनुयावेदन अदारत 
जनकऩयु  

२०७१।२।२१
५८ ऩरुुष नेऩारी कतषब्म ज्मान नऩयेको

 सवोच्च अदारतको सभसत 
२०७५।०८।१३ को ऩत्रानसुाय 

भदु्दा ष्ट्रपताष बएको
२०६६।६।३० २०८६।६।३० २०/0/0

११।८।१४ 
५८.४७

८।३।१६ 
४१.५३

छ

१६१ याभेछाऩ
चतर कुभाय काकी, बदौये २, 

ओिरढुङ्गा
सकुततरा 
काकी

 सफोच्च अदारत   
२०७७।६।११

५५ ऩरुुष नेऩारी कतषब्म ज्मान नऩयेको
 सवोच्च अदारतको सभसत 
२०७७।६।११ को पैसरा

२०६७।४।६ २०८७।४।६ २०/0/0
१०।१०।८ 

५४.२१
९।२।२२ 
४५.७९

छ

१६२ याभेछाऩ सयु रहुाय, फढुीगॊगा २, फाजयुा केशव रहुाय
 सफोच्च अदारत  
२०७०।३।२

३५ ऩरुुष नेऩारी कतषब्म ज्मान नऩयेको
 सवोच्च अदारतको सभसत 
२०७०।३।२ को  पैसरा

२०६६।११।१६ २०८६।११।१६ २०/0/0
११।२।२८ 

५५
८।१०।२ 

४५
छ

१६३ याभेछाऩ
सबभ नायामण शे्रष्ठ, फेनी १, 

सोरिुमु्फु
ऩदभ बने्न 
याज याई

 सफोच्च अदारत  
२०७४।५।१९

२६ ऩरुुष नेऩारी कतषब्म ज्मान नऩयेको
 सवोच्च अदारतको सभसत 

२०७४।५।१९ को  पैसरा
२०७०।३।७ २०८३।७।७ १३।४।०

७।११।१४ 
५९.५८

५।४।१६ 
४०।४२

छ

१६४ ससतधरुी
गणेश केवि न्ज.रुऩतदेही ससमायी 

गा.ऩा. विा. न. ५ बमु्का
ऩयदेशी केवि

रुऩतदेही न्जल्रा 
अदारत 

२०७७।३।२
42 ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको

न्ज.स.व.का. रुऩतदेहीको 
च.न.६७३ सभसत 

२०७७।८।३० को ऩत्र
२०७६।४।५

२०७९।७।५ 
जरयवाना रु.३५,००० 

सतयेको
३।३।०

१।१०।९ 
५६.८७

1।४।२१ 
४3.13

छ

१६५ ससतधरुी
आन्शष बने्न न्ऺसतज कुभय दनवुाय 
न्ज. ससतधरुी दधुौरी न.ऩा. ०५

 अभतृ 
फहादयु सफ.क.

ससतधरुी न्जल्रा 
अदारत 

२०७६।१०।२२
26 ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको

न्ज.स.व.का. ससतधरुीको च.न. 
११२५ सभसत २०७७।१२।०२ 

को ऩत्र
२०७६।०६।१7

२०७९।६।१७ 
जरयवाना रु.३२,००० 

सतयेको
३।०।०

१।७।२७ 
५४.९७

1।४।३ 
४5.03

छ
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सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

१६६ ससतधरुी
नेत्र फहादयु िड्का न्ज. न्चतवन 
बयतऩयु भ.न.ऩा. विा न.१२ 

जागतृीिोर

कृष्ण प्रसाद 
फस्मार

उच्च अदारत तरुसीऩयु 
फिुवर 

२०७७।१०।१३
37 ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको

न्ज.स.व.का. रुऩतदेहीको च.न. 
२०७१ सभसत २०७७।१२।२५ 

को ऩत्र
२०७६।३।१

२०७९।०९।०१ 
जरयवाना रु.३०,००० 

सतयेको
३।६।०

१।११।१३ 
५५.५२

1।६।१७ 
४४.48

छ

१६७ ससतधरुी
असयप याइषन 

न्ज.धनषुा जनकऩयु उ.भ.न.ऩा. 
विा. न. ८

ब्रहभदेव मादव
उच्च अदारत जनकऩयु 

२०७६।११।०६
25 ऩरुुष नेऩारी नकफजनी चोयी नऩयेको

न्ज.स.व.का. धनषुाको च.न. २८२ 
सभसत २०७७।०४।२३ को ऩत्र

२०७५।१२।०१
२०७८।११।३१ 

जरयवाना रु.३०,००० 
सतयेको

३।०।०
२।२।१३ 
73.३३

०।९।१७ 
२६.67

छ

१६८ ससतधरुी
याभ फहादयु भाझी न्ज. ससतधरुी 

दधुौरी न.ऩा. विा. न.११
सयुवीय भाझी

उच्च अदारत ऩािन 
रसरतऩयु  

२०७६।०८।१२
60 ऩरुुष नेऩारी

ज्मान भाने 
उद्योग

नऩयेको
न्ज.स.व.का. ससतधरुीको 

च.न.१५३८ सभसत 
२०७७।०१।१९ को ऩत्र

२४ ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको 

२०७७।०६।१५

२०७८।०५।२१
जरयवाना रु. 10,000 

सतयेको
१।०।०

०।8।२3 
71.13

०।३।०७ 
२८.87

छ

१६९ काभ्रऩेराञ्चोक
याज ुष्ट्रव.क.

बोिेकोशी 2, ससतधऩुाल्चोक
चतर फहादयु 

ताभाङ

काभ्रऩेराञ् चोक न्जल्रा 
अदारत  

२०77।10।25
२९ ऩरुुष नेऩारी

सवायी ज्मान 
तथा अॊगबॊग

नऩयेको
न्ज.स.व.का. काभ्रऩेराञ्चोकको 

च.नॊ. ९४९ सभसत 
२०७८।०१।१४ को ऩत्र

2075।12।29
2079।12।30

जरयवाना रु. 52,000 
सतयेको

4/0/0
02।01।15 

53.08
01।10।15 

46.92
छ

१७० काभ्रऩेराञ्चोक
अहेतर राभा बने्न अमतर ताभा~ 

,परािे ६ काभ्रऩेराञ् चोक
कातछायाभ 

ताभा~

ऩनुयावेदन अदारत 
ऩािन  

२०68।05।01
३५ ऩरुुष नेऩारी कुिष्ट्रऩि अॊगबॊग नऩयेको

न्ज.स.व.का. काभ्रऩेराञ्चोकको 
च.नॊ. ९५३ सभसत 

२०७८।१।१६ को ऩत्र

0/11/21 ऩष्ट्रहरे 
फसेको 

2077।12।29
2079।01।09 2/0/0

1।1।6
 52.91

0।1।24
47.09

छ

१७१ काभ्रऩेराञ्चोक
सनभषर घरान

वनि ु6, काभ्रऩेराञ् चोक
कातछाभान 

घरान
सवोच्च अदारत, 
२०75।04।13

२९ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

२०75।04।13 को पैसरा
2067।09।05 2087।09।05 20/0/0

10।05।09 
52.18

09।06।21 
47.82

छ

१७२ यसवुा
सनभा काभी ताभाङ आभाछोददङभो 

गा.ऩ. ४ यसवुा
धभाष ताभाङ 

सभेत
यसवुा न्जल्रा अदारत 
२०७६/१1/07

३६ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको
न्ज.स.व.का. यसवुाको च.नॊ. २१० 
सभसत २०७७।०३।१० को ऩत्र

2076/06/09
2079/10/9

जरयवाना रु. 30,000 
सतयेको

३/४/०
१/८/५
५०.२०

१/७/२५
४९.३८

छ

१७३ यसवुा
ससॊह फहादयु ताभाङ

आङसछरयङहो गा.ऩा. १ यसवुा
तायघरे ताभाङ

यसवुा न्जल्रा अदारत 
२०७७/०६/२७

६० ऩरुुष नेऩारी
ज्मान भाने 

उधोग
नऩयेको

न्ज.स.व.का. यसवुाको च.नॊ. 96 
सभसत २०७७।10।07 को ऩत्र

2076/06/12 2078/12/12 2/6/0
१/८/२

60
0/९/२८

40
छ

१७४ यसवुा
भधसुदुन फस्नेत
इस्भा ७ गलु्भी

बोरा प्रसाद 
सेढाई

काठभाण्िौ न्जल्रा 
अदारत 

२०६८/१०/१७
३६ ऩरुुष नेऩारी ठगी नऩयेको

न्ज.स.व.का. काठभािौंको च.नॊ. 
६०० सभसत 207७/0५/२४ 

को ऩत्र
2075/08/20

2078/8/21
जरयवाना रु. 50,००० 

सतयेको
3/0/0

२/५/२४
८२.५५

0/६/७ 
१७.45

छ
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सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

१७५ नवुाकोि
होभनाथ ससग्देर तायकेश्वय २ 

नवुाकोि
ऩोके 

उऩयकोिी

नवुाकोि न्जल्रा 
अदारत 

२०७४।०३।०५
४४ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको

न्ज.स.व.का. नवुाकोिको च.नॊ. 
३९६  सभसत २०७७।०९।०७ 

को ऩत्र
२०७७।०८।०७ २०७८।०८।०७ १/0/0

0/६/७ 
५१.२३

०/५/२३ 
४८.७७

छ

१७६ नवुाकोि
सभरन फस्नेत फेरकोिगढी -१० 

नवुाकोि
याभफहादयु 
ताभाङ

नवुाकोि न्जल्रा 
अदारत 

२०७७।११।०६
२५ ऩरुुष नेऩारी सवायी अॊगबॊग नऩयेको

न्ज.स.व.का. नवुाकोिको च.नॊ. 
८५२ सभसत २०७८।०१।२० 

को ऩत्र
२०७५।१२।२९

२०७८।१२।२९
जरयवाना रु. 30,000 

सतयेको
३/0/0

२/१/१५ 
७०.७७

0/१०/१५ 
२९.२३

छ

१७७ नवुाकोि
केशव िड्का ििगबतज्माङ - ६ 

नवुाकोि
प्रहयी प्रसतवेदन

उच्च अदारत ऩािन 
२०७०।०२।१४

४२ ऩरुुष नेऩारी
सयकायी छाऩ 
दस्तित ष्ट्रकते

नऩयेको
उ.स.व.का. ऩािनको च.नॊ. 

५८२२ सभसत २०७८।०१।२६ 
को ऩत्र

२०७७।०४।२६
२०७८।०४।२६

जरयवाना रु. ५० सतयेको
1/0/0

0/९/१९
७९.१७

0/२/१२ 
२०.83

छ

१७८ धाददङ
शनु्शरयाज ऩाण्िे
नौष्ट्रवसे ४ धाददङ

भनोहय ऩाण्िे
धाददङ न्जल्रा अदारत 
२०७७।०८।२४

३० ऩरुुष नेऩारी नकवजनी चोयी नऩयेको
न्ज.स.व.का. धाददङको च.नॊ. 

९२५ सभसत २०७७।११।१९ 
को ऩत्र

२०७६।५।१०
२०७९।५।१०

जरयवाना रु.३०,००० 
सतयेको

३/0/0
१।९।०४

५९
१।०२।२६ 

४१
छ

१७९ धाददङ
कष्ट्रऩर बने्न दगुाष ऩरयमाय

सनरकण्ठ न.ऩा. ११ धाददङ
सहदेव धभरा

धाददङ न्जल्रा अदारत 
२०७६।११।०५

२० ऩरुुष नेऩारी
सवायी ज्मान 

अॊगबॊग
नऩयेको

न्ज.स.व.का. धाददङको च.नॊ. 
१२८२ सभसत २०७७।०३।१८ 

को ऩत्र
२०७६।७।१८

२०७९।७।१८
जरयवाना रु.३०,००० 

सतयेको
३/0/0

१।६।२६
५१

१।०५।०४ 
४९

छ

१८० धाददङ
फभे बने्न ष्ट्रवश्वास ताभाङ
रय गा.ष्ट्रव.स. १ धाददङ

यतजना थाऩा
धाददङ न्जल्रा अदारत 

२०७४।३।०८
३१ ऩरुुष नेऩारी फह ुष्ट्रववाह नऩयेको

न्ज.स.व.का. धाददङको च.नॊ. 
६२२ सभसत २०७७।१०।०५ 

को ऩत्र
२०७७।५।०२

२०७८।०५।०२
जरयवाना रु.१५,००० 

सतयेको
१/0/0

०।९।१२
७८

०।०२।१८
२२

छ

१८१ धाददङ
सततोष चेऩाङ

फेसनघाि योयाङ २ धाददङ
नोन्ि याभ 

के.सी
धाददङ न्जल्रा अदारत 
२०७७।११।१०

२३ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको
न्ज.स.व.का. धाददङको च.नॊ. 

११४७ सभसत २०७७।१२।२२ 
को ऩत्र

२०७६।७।१०
२०७९।१०।२०

जरयवाना रु.३०,००० 
सतयेको

३/0/0
१।७।४

५३
१।०४।२६ 

४१
छ

१८२ धाददङ
केशव ढुॊ गेर

तोऩगाछी ९ झाऩा
कृष्ण कुभाय 

येग्भी
उच्च अदारत ऩािन 
२०७६।११।१२

२९ ऩरुुष नेऩारी
सवायीवाि 
अॊगबॊग

नऩयेको
न्ज.स.व.का. धाददङको च.नॊ. 

९८८ सभसत २०७७।१२।०३ 
को ऩत्र

२०७५।०८।०७
२०७८।०९।२७

जरयवाना रु.१५,००० 
सतयेको

३/0/0
२।०६।०७

८४
०।०५।२३ 

१६
छ

१८३ धाददङ
सऩुी बने्न सूमष फहादयु सिभिुभ 

ताभाङ
भहादेवस्थान ५ धाददङ

भॊगरष्ट्रवय सथङ
धाददङ न्जल्रा अदारत 
२०७०।१०।०५

४० ऩरुुष नेऩारी िाॉका नऩयेको
न्ज.स.व.का. धाददङको च.नॊ. 

६२१ सभसत २०७७।१०।०९ 
को ऩत्र

२०७५।०१।१३
२०८१।१।१३

जरयवाना रु.१,१०,६२५ 
सतयेको

६/0/0
३।१।१

५१
३।१०।२९ 

४९
छ

22



सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

१८४ धाददङ
सयेुतर ताभाङ

धसुनवेशी ७ धाददङ
गणेश कुभाय 

शे्रष्ठ
उच्च अदारत ऩािन 
२०७६।०६।०६

२६ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको
न्ज.स.व.का. धाददङको च.नॊ. 

७६२ सभसत २०७७।१०।२७ 
को ऩत्र

25 ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको

२०७६।१२।०९

२०७८।११।१५
जरयवाना रु.२,००० सतयेको

२/0/0
१।२।०५

५९
०।०९।२५ 

४१
छ

१८५ धाददङ
कभर फहादयु कुभार
ज्वाराभिुी १ धाददङ

ददऩेतर 
ससरवार

धाददङ न्जल्रा अदारत 
२०७७।०७।२०

२६ ऩरुुष नेऩारी नकवजनी चोयी नऩयेको
न्ज.स.व.का. धाददङको च.नॊ. 

६८३ सभसत २०७७।०८।१८ 
को ऩत्र

२०७६।०३।२९
२०७९।०३।२९

जरयवाना रु.३०,००० 
सतयेको

३/0/0
१।१०।१५

६२
१।०१।१५ 

३८
छ

१८६ धाददङ
सॊददऩ बने्न जम नायामण दॊगार

चरुाचरुी ३ इराभ
C a l y u ju n

धाददङ न्जल्रा अदारत 
२०७७।०८।२२

२५ ऩरुुष नेऩारी
अऩयासधक 
उऩरव 

(आगरासग)
नऩयेको

न्ज.स.व.का. धाददङको च.नॊ. 
१२६८ सभसत २०७८।०१।१५ 

को ऩत्र
२०७६।०९।१६

२०७८।०९।१६
जरयवाना रु.२०,०००   

सतयेको
२/0/0

१।४।२८
७०

०।०७।०२ 
३०

छ

१८७ धाददङ
नायामणकान्ज शे्रष्ठ

भयुरी बिाङ २ धाददङ
भान नायामण 

शे्रष्ठ
सवोच्च अदारत 
२०७२।०६।१५

४४ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

२०७२।०६।१५ को पैसरा
२०६८।१।२५ २०८८।१।२५ 20/0/0

१०।०।१९
५१

०९।११।११ 
४९

छ

१८८ धाददङ
सॊजेस ताभाङ

धािाष ८, धाददङ
कभरादेष्ट्रव 
ससॊििा

उच्च अदारत ऩािन 
२०७४।०३।१३

२६ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
न्ज.स.व.का. धाददङको च.नॊ. 

१२६७ सभसत २०७8।०१।१५
२०७९।०८।२९ २०८२।१२।३० १३/४/0

८।५।१५
६३

४।१०।१५ 
३७

छ

१८९ न्चतवन
ध्रवुयाज भल्र 

ष्ट्रवनमी सत्रवेणी गा.ऩा. ०३, 
नवरऩयासी (फ.स.ुऩू.)

ताया ऩौिेर
नवरऩयासी न्जल्रा 

अदारत 
२०५६।१२।०२

५७ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
न्ज.स.व.का. नवरऩयासीको च.नॊ. 
१४०२ सभसत २०७७।१०।११ 

को ऩत्र

20 ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको

२०७७।०६।२२

२०७८।०३।०१ 
जरयवाना रु. ५०० सतयेको

००।०९।००
००।०७।२२  

९२
००।००।१८ 

८
छ

१९० न्चतवन
ससुभत बने्न ददऩक सतसभन्ल्सना, 

िैयहनी न.ऩा.४, न्चतवन
ऩणुषफहादयु 

आरे

उ.अ. ऩािन हेिौंिा 
इजरास 

२०७७।०९।२१
२३ ऩरुुष नेऩारी

ज्मान भाने 
उद्योग

नऩयेको
उ.स.व.का. हेिौंिाको च.नॊ. 

१००0 सभसत २०७७।११।०४ 
को ऩत्र

२०७५।११।२९

२०७८।११।२९ 
जरयवाना रु. ३०,००० य 
ऺसतऩतुी रु. ३५,००० 

सतयेको

०३।००।००
०२।०२।१५

७३
००।०९।१५

२७
छ

१९१ न्चतवन
रुऩेश सतसभन्ल्सना,

िैयहनी न.ऩा. ४, न्चतवन
ऩणुषफहादयु 

आरे

उ.अ. ऩािन हेिौंिा 
इजरास 

२०७७।०९।२१
२३ ऩरुुष नेऩारी

ज्मान भाने 
उद्योग

नऩयेको
उ.स.व.का. हेिौंिाको च.नॊ. ९९९ 
सभसत २०७७।११।०४ को ऩत्र

२०७५।११।२९

२०७८।११।२९ 
जरयवाना रु. ३०,००० य 
ऺसतऩतुी रु. ३५,००० 

सतयेको

०३।००।००
०२।०२।१५  

७३
००।०९।१५  

२७
छ
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सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

१९२ न्चतवन
यभेश राभा, 

िैयहनी न.ऩा. ४, न्चतवन
ऩणुषफहादयु 

आरे

उ.अ. ऩािन हेिौंिा 
इजरास 

२०७७।०९।२१
२२ ऩरुुष नेऩारी

ज्मान भाने 
उद्योग

नऩयेको
उ.स.व.का. हेिौंिाको च.नॊ. ९९८ 
सभसत २०७७।११।०४ को ऩत्र

२०७५।१२।०४

२०७८।१२।०४ 
जरयवाना रु. ३०,००० य 
ऺसतऩतुी रु. ३५,००० 

सतयेको

०३।००।००
०२।०२।१०   

७३
००।०९।२०  

२७
छ

१९३ न्चतवन
भॊगररार मोिन, 

याप्ती न.ऩा.३, न्चतवन
हस्तफहादयु 

राभा
न्चतवन न्जल्रा अदारत 

२०७७।०२।२६
३४ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको

न्ज.स.व.का. न्चतवनको च.नॊ. 
१८४० सभसत २०७७।१०।०९ 

को ऩत्र
२०७६।०२।१०

२०८०।०२।१०   
जरयवाना रु. ४०,००० 

सतयेको
०४।००।००

०२।००।०४   
५०.1

०१।११।२६   
49.9

छ

१९४ न्चतवन
यष्ट्रवन असधकायी, 

गैंिाकोि न.ऩा. ०५, नवरऩयासी 
(फ.स.ुऩू.)

चस्भ दभै
नवरऩयु न्जल्रा 

अदारत 
२०७७।०४।१४

१८ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको
न्ज.स.व.का. नवरऩयासीको च.नॊ. 
७६५ सभसत २०७७।०८।२९ 

को ऩत्र
२०७६।०७।१६

२०७९।०७।१६   
जरयवाना रु. ४२,००० 

सतयेको
०३।००।००

०१।०६।२८   
 ५२

०१।०५।०२ 
४८

छ

१९५ न्चतवन
हरयप्रसाद थाऩा, 

घोयाही उ.भ.न.ऩा. ५, दाङ
याभप्रसाद 
साऩकोिा

नवरऩयु न्जल्रा 
अदारत 

२०७७।१०।१३
२५ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको

न्ज.स.व.का. नवरऩयासी (फ.स.ुऩू.) 
को च.नॊ. १६७८ सभसत 

२०७७।१२।०६ को ऩत्र
२०७६।०७।१२

२०७९।०७।१२  
जरयवाना रु. ४०,००० 

सतयेको
०३।००।००

०१।०७।०२  
५२

०१।०४।२८  
४८

छ

१९६ न्चतवन
ष्ट्रवष्ट्रऩन शे्रष्ठ, 

गैंिाकोि न.ऩा. १५, नवरऩयासी 
(फ.स.ुऩू.)

रेिनाथ 
ढकार

नवरऩयु न्जल्रा 
अदारत 

२०७७।१०।२६
१९ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको

न्ज.स.व.का. नवरऩयासी (फ.स.ुऩू.) 
को च.नॊ. १७०४ सभसत 

२०७७।१२।०९ को ऩत्र
२०७६।०६।२१

२०७९।०६।२१    
जरयवाना रु. ४२,००० 

सतयेको
०३।००।००

०१।०७।२३   
 ५४

०१।०४।०७   
 ४६

छ

१९७ न्चतवन
अजुषन थाऩा, 

बयतऩयु भ. न.ऩा. १४, न्चतवन
भसेु शेि

न्चतवन न्जल्रा अदारत 
 २०७६।१०।२४

२६ ऩरुुष नेऩारी
राऩयवाही 

ज्मान
नऩयेको

न्ज.स.व.का. न्चतवनको च.नॊ. 
५६३१ सभसत २०७७।०३।२८ 

को ऩत्र
२०७५।११।२५

२०७८।११।२५   
जरयवाना रु. ३०,००० य 
ऺसतऩतुी रु.१,००,००० 

सतयेको

०३।००।००
०२।०२।१९   

 ७३
००।०९।११   

२७
छ

१९८ न्चतवन
अनऩु बने्न ष्ट्रवष्ण ुताभाङ,   

गैंिाकोि न.ऩा.१५, नवरऩयासी 
(फ.स.ुऩू.)

चेतकुभायी 
ऩौिेर

नवरऩयु न्जल्रा 
अदारत 

२०७७।११।०३
२४ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको

न्ज.स.व.का. नवरऩयासी (फ.स.ुऩू.) 
को च.नॊ. १७८९ सभसत 

२०७७।१२।१९ को ऩत्र
२०७६।०२।३१

२०७९।०२।३१ 
जरयवाना रु. ४२,०००  

सतयेको
०३।००।००

०१।११।१३  
६४

०१।००।१७  
३६

छ

24



सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

१९९ न्चतवन
िेकफहादयु भगय,  

कावासोती न.ऩा.८, नवरऩयासी 
(फ.स.ुऩू.)

िकफहादयु 
सिस्वा भगय

नवरऩयु न्जल्रा 
अदारत 

२०७७।१०।१६
३३ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको

न्ज.स.व.का. नवरऩयासी (फ.स.ुऩू.) 
को च.नॊ. १८२८ सभसत 

२०७७।१२।२३ को ऩत्र
२०७६।०६।२८

२०७९।०६।२८ 
जरयवाना रु. ५२,००० 

सतयेको
०३।००।००

०१।०७।१६   
५३

०१।०४।१४   
४७

छ

२०० न्चतवन
अजम चौधयी बने्न ष्ट्रवगा ऩन्तजमाय 

थारु, 
सिवुाऩसौनी गा.ऩा .१, ऩसाष

ष्ट्रवनोद कुभाय 
सनुाय

उ.अ. ऩािन हेिौंिा 
इजरासको सभसत 
२०७७।१०।२2

१९ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको
उ.स.व.का. हेिौंिाको च.नॊ. 

१२५९ सभसत २०७८।०१।०२ 
को ऩत्र

२०७६।०५।१५
२०७९।०५।१५ 

जरयवाना रु. ३२,०००  
सतयेको

०३।००।००
०१।०८।२९   

५७
०१।०३।०१   

  ४३
छ

२०१ न्चतवन
नायामण चाऩागाई,  

देवचरुी न.ऩा. ७, नवरऩयासी 
(फ.स.ुऩू.)

एभ कुभायी 
शे्रष्ठ सभेत

उ.अ. ऩािन हेिौंिा 
इजरासको सभसत 
२०७७।११।१३

२७ ऩरुुष नेऩारी नकवजनी चोयी नऩयेको
उ.स.व.का. हेिौंिाको च.नॊ. 

१३१२ सभसत २०७८।०१।०९ 
को ऩत्र

२०७६।०४।१६
२०७९।०४।१६ 

जरयवाना रु. ३०,०००  
सतयेको

०३।००।००
०१।०९।२८  

६०
०१।०२।०२  

४०
छ

२०२ न्चतवन
कभर ढकार, 

सैनाभैना न.ऩा. ८, रुऩतदेही
चिुाभणी 
काकी सभेत

उ.अ. ऩोियाको सभसत 
२०७७।१०।२७

३९ ऩरुुष नेऩारी
सवायी ज्मान 
य अॊगबॊग

नऩयेको
भहातमामासधवक्ता कामाषरमको 

च.नॊ. ८३१६ सभसत 
२०७८।०१।१४ को ऩत्र

२०७५।०७।११
२०७९।०७।११ 

जरयवाना रु. ५०,००० 
सतयेको

०४।००।००
०२।०७।०३   

६४
०१।०४।२७  

३६
छ

२०३ भकवानऩयु
फरसफय ताभाङ सनुवर न.ऩा.-8, 
नवरऩयासी फदषघाि ससु्ताऩन्िभ

सिल्रीयाभ 
गोताभे

उच्च अदारत ऩोिया 
2077/09/26

36 ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको
उ.स.व.का. ऩोियाको च.नॊ. 

1979 सभसत 2077/12/27 
को ऩत्र

2075/11/11
2078/11/11 

जरयवाना रु. 30,000।- 
सतयेको

3/0/0
2/3/3 
75.16 

0/8/27 
24.84 

छ

२०४ भकवानऩयु
बक्त फहादयु सथङ्ग   फकैमा 

गा.ऩा.-5, भकवानऩयु
प्रसभरा फर 

सथङ्ग

भकवानऩयु न्जल्रा 
अदारत 

2077/11/25
31 ऩरुुष नेऩारी फहषु्ट्रववाह नऩयेको

न्ज.स.व.का. भकवानऩयुको च.नॊ. 
2237 सभसत 2077/12/25 

को ऩत्र
2077/06/15

2078/07/15 
जरयवाना रु. 5,000।- 

सतयेको
1।1।0

0/7/29 
60.51 

0/5/1 
39.49 

छ

२०५ भकवानऩयु
भौसभ सथङ्ग यान्क्सयाङ्ग गा.सफ.स.-

8, भकवानऩयु

प्र.ना.सन. 
याकेशप्रसाद 

बेसिमाय

उच्च अदारत ऩािन, 
हेिौंिा इजरास 
2073/08/21

30 ऩरुुष नेऩारी
हातहसतमाय 
ियिजाना

नऩयेको
उ.स.व.का. भकवानऩयुको च.नॊ. 
1266 सभसत 2078/01/05 

को ऩत्र
2075/12/27 2079/12/27 4/0/0

2/1/17 
53.22

1/10/13 
46.78

छ

२०६ भकवानऩयु
कुर फहादयु सथङ्ग इऩाऩञ्वकतमा 

गा.सफ.स.-5, भकवानऩयु
जीत फहादयु 

घरान

भकवानऩयु न्जल्रा 
अदारत 

2067/02/31
63 ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको

न्ज.स.व.का. भकवानऩयुको च.नॊ. 
2397 सभसत २०७8/01/02 

को ऩत्र
2072/12/03 2082/12/03 10/0/0

5/2/11 
51.95

4/9/19 
48.05

छ
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सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

२०७ भकवानऩयु
सररायाज याई हरयहयऩयु गढी 

गा.ऩा.-3, ससतधरुी
ददनेशकुभाय 

याई

भकवानऩयु न्जल्रा 
अदारत 

2077/03/10
21 ऩरुुष नेऩारी

सवायी ज्मान 
य अॊगबॊग

नऩयेको
न्ज.स.व.का. भकवानऩयुको च.नॊ. 
2527 सभसत २०७8/01/19 

को ऩत्र
2076/03/05

2079/03/05 
जरयवाना रु. 52,000।- 

सतयेको
3/0/0 

1/11/9 
64.29

1/0/21 
35.71

छ

२०८ भकवानऩयु
अष्ट्रवयर गोरे फकैमा गा.ऩा.-8, 

भकवानऩयु
शम्ब ुगरुुङ्ग

सराषही न्जल्रा अदारत 
2077/09/16

32 ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको
न्ज.स.व.का. सराषहीको च.नॊ. 

2509 सभसत 2077/12/11 
को ऩत्र

2075/11/06
2079/11/06 

जरयवाना रु. 42,000।- 
सतयेको

4/0/0 
2/3/8 
56.71 

1/8/22 
43.29 

छ

२०९ भकवानऩयु
ष्ट्रवकास प्रजा हेिौंिा उ.भ.न.ऩा.-

9, भकवानऩयु
याज ुदराषभी 

भगय

भकवानऩयु न्जल्रा 
अदारत 

2076/11/20
21 ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको

न्ज.स.व.का. भकवानऩयुको च.नॊ. 
1270 सभसत 2077/10/20 

को ऩत्र
2076/06/16

2079/06/16 
जरयवाना रु. 32,000।- 

सतयेको
3/0/0  

1/7/28 
55.07 

1/4/2 
44.93 

छ

२१० भकवानऩयु
सॊजोग भकु्तान भनहयी गा.ऩा.-1, 

भकवानऩयु
सबभ प्रसाद 
रम्सार

भकवानऩयु न्जल्रा 
अदारत 

2076/09/24
26 ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको

न्ज.स.व.का. भकवानऩयुको च.नॊ. 
311 सभसत 2077/06/00 

को ऩत्र
2076/05/12

2079/05/12 
जरयवाना रु. 32,000।- 

सतयेको
3/0/0 

1/9/2 
58.17 

1/2/28 
41.83 

छ

२११ भकवानऩयु
बगवत दाहार 

हेिौंिा उ.भ.न.ऩा.-1, भकवानऩय
शातती दाहार

भकवानऩयु न्जल्रा 
अदारत 

2075/01/31
38 ऩरुुष नेऩारी फहषु्ट्रववाह नऩयेको

न्ज.स.व.का. भकवानऩयुको च.नॊ. 
1943 सभसत 2077/12/01 

को ऩत्र

24 ददन थनुाभा फसेको
2077/07/22

2078/06/28 
जरयवाना रु. 7,000 

सतयेको
1/0/0

0/7/१६ 
60.12

0/04/14 
39.88 

छ

२१२ भकवानऩयु
सनकेश याई 

धयान न.ऩा.-3, सनुसयी
शातता ऩयाजरुी

सवोच्च अदारत 
2076/03/15

27 ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
भहातमामासधवक्ताको कामाषरमको 

च.नॊ. 1986 सभसत 
2077/12/03 को ऩत्र

2071/03/03
2081/03/03 

जरयवाना रु. 7,725।- 
सतयेको

10/0/0 
6/11/11 

69.34 
3/0/19 
30.66 

छ

२१३ भकवानऩयु
सफक्रभ सनुाभ ऩरयमाय ऩोियी 
बञ्ज्माङ्ग गा.सफ.स.-5, तनहुॉ

शेय फहादयु 
ऩरयमाय

सवोच्च अदारत 
2072/10/04

27 ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

2072/10/04 को पैसरा

25 ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको

2077/03/17
2078/08/22 1/6/0

0/11/22 
62.88 

0/6/8 
37.12 

छ

२१४ भकवानऩयु
गोवयधन दष्ट्रहमाय मादव 

श्रीऩयुजब्दी गा.सफ.स.-5, सनुसयी
शोबा देसफ 
दष्ट्रहमाय

सवोच्च अदारत 
2073/08/14

70 ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

2073/08/14 को पैसरा
2065/09/06 2085/09/06 20/0/0

12/5/8 
62.16

7/6/22 
37.84

छ

२१५ भकवानऩयु
आईते स्माङ्गतान छसतवन 
गा.सफ.स.-9, भकवानयु

ष्ट्रवभान ससॊह 
घरान

सवोच्च अदारत 
2072।08।25

37 ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

2072।08।25 को पैसरा
2067।09।26 2087।09।26 20।0।0

10।4।18  
51.89

9।7।12  
48.11

छ

26



सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

२१६ भकवानऩयु
बरुावन कुभाय ऩासवान सिुी 

ऩथया गा.सफ.स.-8, फाया
उभा िड्का

सवोच्च अदारत 
2073।11।03

31 ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

2073।11।03 को पैसरा
2066।09।27 2086।09।27 20।0।0

11।4।17  
56.88

8।7।13  
43.12

छ

२१७ भकवानऩयु
प्रकाश सनुाय भाकय गा.सफ.स.-2 

नवरऩयासी
भन कुभायी 
थाऩा श्रीस

सवोच्च अदारत 
2074।02।29

32 ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

2074।02।29 को पैसरा
2067।10।12 2087।10।12 20।0।0

10।4।2  
51.67

9।7।28  
48.33

छ

२१८ भकवानऩयु
हरय भल्र 

न्चसाऩानी गा.सफ.स.-9, स्माङ्जा
भसनकुभाय 
यैका भगय

सवोच्च अदारत 
2073/05/19

25 ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

2073/05/19 को पैसरा
2069/02/09 2082/06/09 13/4/0

9/0/5 
67.63 

4/3/25 
32.37 

छ

२१९ भकवानऩयु
सततोष ताभाङ्ग 

किुतजे गा.सफ.स.-4, धाददङ्ग
न्चसनमाकाजी 

थाऩा
सवोच्च अदारत 
2074/10/07

27 ऩरुुष नेऩारी
कतषव्म 

ज्मान/िाॉका 
चोयी

नऩयेको
भहातमामासधवक्ताको कामाषरमको 

च.नॊ. 8903 सभसत 
2076/11/29 को ऩत्र

2067/04/27
2080/08/27 

जरयवाना रु. 22,500।- 
सतयेको

13/4/0
10/9/17 

80.92 
2/6/13 
19.08 

छ

२२० रसरतऩयु
अऩषण थाऩा भगय, 

याभेछाऩ
फदु्धीभामा 

एसभारी भगय

रसरतऩयु न्जल्रा 
अदारत, 

2076/10/22
२५ ऩरुुष नेऩारी

फहषु्ट्रववाह य 
वारष्ट्रववाह

नऩयेको
न्ज.स.व.का. रसरतऩयुको च.नॊ. 
5241 सभसत 2078/01/13 

को ऩत्र
2076/06/26

2078/09/26 
जरयवाना रु. 22,500 

सतयेको
2/3/0

1/7/18
72.31

1/4/12 
27.69

छ

२२१ रसरतऩयु केदाय प्रसाद साऩकोिा, रसरतऩयु
तरुसी देवी 
साऩकोिा

रसरतऩयु न्जल्रा 
अदारत, 

207४/०९/14
४९ ऩरुुष नेऩारी फहषु्ट्रववाह नऩयेको

न्ज.स.व.का. रसरतऩयुको च.नॊ. 
4505 सभसत 2077/12/16 

को ऩत्र

0/3/3 थनुाभा 
फसेको 

2077/10/26

2078/07/23 
जरयवाना रु.5,000 सतयेको

1/0/0
0/6/21 

55
0/5/9 

45
छ

२२२ रसरतऩयु
याभ फहादयु राभा, 

काभ्रे
योसन काकी

सवोच्च अदारत 
2077/03/14

२३ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
भहातमामासधवक्ताको कामाषरमको 

च.नॊ. 6340 सभसत 
2077/10/25 को ऩत्र

2072/12/20 2082/12/20 10/0/0
5/1/24 
51.47

4/10/6 
48.53

छ

२२३ रसरतऩयु
ऩयाग बने्न सगुभ िड्गी, 

काभ्रे
याभ फहादयु 
ष्ट्रकङ्गरयङ्ग भगय

रसरतऩयु न्जल्रा 
अदारत 

2074/09/19
३० ऩरुुष नेऩारी

ज्मान भाने 
उद्योग

नऩयेको
न्ज.स.व.का. रसरतऩयुको च.नॊ. 
1327 सभसत 2077/09/09 

को ऩत्र

0/5/26 थनुाभा 
फसेको 2075/5/19

2080/11/23 6/0/0
3/2/21 
53.69

2/9/9 
46.31

छ

२२४ रसरतऩयु
ष्ट्रकयण ताभाङ्ग बने्न ष्ट्रकयण बरुनु, 

भकवानऩयु
जीवन काकी

रसरतऩयु न्जल्रा 
अदारत 

2077/09/29
२१ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको

न्ज.स.व.का. रसरतऩयुको च.नॊ. 
5086 सभसत 2078/01/03 

को ऩत्र
2076/07/21

2079/07/21 
जरयवाना रु.32,000 

सतयेको
3/0/0

1/6/23 
51.87

1/5/6 
48.04

छ

27



सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

२२५ रसरतऩयु
रयसनक अवारे, 

रसरतऩयु
तरुायाभ 
घतीभगय

रसरतऩयु न्जल्रा 
अदारत 

2076/10/21
२० ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको

न्ज.स.व.का. रसरतऩयुको च.नॊ. 
558 सभसत 2077/06/20 

को ऩत्र
2076/07/19

2079/07/19 
जरयवाना रु.32,000 

सतयेको
3/0/0

1/6/25 
52

1/5/5 
48

छ

२२६ रसरतऩयु
सयोज सॊजेर, 

रसरतऩयु
ददऩक 

सतभन्ल्सना
उच्च अदारत ऩािन 
2076/07/08

३१ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको
न्ज.स.व.का. रसरतऩयुको च.नॊ. 
1861 सभसत 2077/10/06 

को ऩत्र

23 ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको 2076/8/12

2079/07/19 
जरयवाना रु.30,000 

सतयेको
3/0/0

1/6/25 
52

1/5/5 
48

छ

२२७ रसरतऩयु
ददवस फससषरा, 

गोयिा
ष्ट्रवभरफाफ ुशे्रष्ठ

उच्च अदारत ऩािन 
2076/09/29

२४ ऩरुुष नेऩारी िाॉका नऩयेको
उ.स.व.का. ऩािनको च.नॊ. 

4042 सभसत 2077/09/28 
को ऩत्र

2075/08/11
2080/08/11 

जरयवाना रु.50,000 
सतयेको

5/0/0
2/6/3 
50.05

2/5/27
 49.95

छ

२२८ रसरतऩयु
यष्ट्रव ित्री, 
याभेछाऩ

धन फहादयु 
फराभी

काठभाण्िौ न्जल्रा 
अदारत 

2076/01/27
२३ ऩरुुष नेऩारी िाॉका चोयी नऩयेको

न्ज.स.व.का. काठभाण्िौको च.नॊ. 
1128 सभसत 2077/12/30 

को ऩत्र
2075/07/17

2078/07/17 
जरयवाना रु.30,000 

सतयेको
3/0/0

2/6/27 
85

0/5/3 
15

छ

२२९ रसरतऩयु
याभ कुभाय बने्न याभ कुभाय थाऩा 

भगय, याभेछाऩ
यस्कीन शे्रष्ठ

उच्च अदारत ऩािन 
2076/09/08

३३ ऩरुुष नेऩारी िाॉका नऩयेको
उ.स.व.का. ऩािनको च.नॊ. 

1872 सभसत 2077/05/31 
को ऩत्र

2075/06/27
2080/06/27 

जरयवाना रु.50,000 
सतयेको

5/0/0
2/7/17 
52.43

2/4/13 
47.57

छ

२३० रसरतऩयु
योजन देउरा, 

रसरतऩयु
भसु्कान ऩोिे

रसरतऩयु न्जल्रा 
अदारत 

2076/12/02
२३ ऩरुुष नेऩारी

फारष्ट्रववाह य 
फहषु्ट्रववाह

नऩयेको
न्ज.स.व.का. रसरतऩयुको च.नॊ. 
5296 सभसत 2078/01/21 

को ऩत्र
2076/09/10

2078/03/10 
जरयवाना रु.15,000 

सतयेको
1/6/0

1/5/4 
95

0/0/26
5

छ

२३१ रसरतऩयु
अजम चाहाय, 

झाऩा
प्रकाश 

तमौऩाने सभेत
उच्च अदारत ऩािन 
2077/10/16

२१ ऩरुुष नेऩारी
नकवजनी 
चोयी य 

यहजनी चोयी
नऩयेको

उ.स.व.का.ऩािनको च.नॊ. 4709 
सभसत 2077/11/23 को ऩत्र

2076/01/27
2079/02/27 

जरयवाना रु.77,000 
सतयेको

3/1/0
2/0/17 

66
1/0/13 

44
छ

२३२ रसरतऩयु
यतजन भहजषन, 

रसरतऩयु
फेिभामा 
भहजषन

सवोच्च अदारत 
2073/01/30

३६ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
भहातमामासधवक्ताको कामाषरमको 

च.नॊ. 2187 सभसत 
2075/05/10 को ऩत्र

2067/03/07 2087/03/07 20/0/0
10/11/14 

54.71
9/0/16 
45.29

छ

28



सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

२३३ रसरतऩयु
याज ुफढुा भगय, 

नवरऩयासी
भन कुभायी 
थाऩा श्रीस

सवोच्च अदारत 
2074/02/2९

३६ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
भहातमामासधवक्ताको कामाषरमको 

च.नॊ. 2471 सभसत 
2077/06/21 को ऩत्र

2067/10/12 2087/10/12 20/0/0
10/4/2 
51.67

9/7/28 
48.33

छ

२३४ जगन्नाथदेवर
रुर फहादयु थाऩा याईऩयु १ 
ऩाल्ऩारी छाऩ, तनहुॉ हार  
का.न्ज.तायकेश्वय न.ऩा. १३

बयत कुभाय 
ओझा

 सवोच्च अदारत 
२०७४।०८।११

४२ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
 सवोच्च अदारतको सभसत 

२०७४।०८।११ को पैसरा
२०७१।११।२९ २०८३।११।२९ १२।०।०

६।२।१५ 
५१.७१

५।९।१५ 
४८.२९

छ

२३५ जगन्नाथदेवर
अभतृ कुभाय सतभन्ल्सना, ढुङिकष  

१, काभ्रऩेराञ्चोक
सयेुतर ऩरयमाय

 सवोच्च अदारत 
२०७७।०४।१८

३३ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
 सवोच्च अदारतको सभसत 

२०७७।०४।१८ को पैसरा
२०७१।०३।१० २०८१।०३।१० १०।०।०

६।११।०४ 
६९.१५

३।०।२६ 
३०.८५

छ

२३६ जगन्नाथदेवर
सनु्शर कुॉ वय, ऩनौती २, 

काभ्रऩेराञ्चोक

कातछी बने्न 
धनकुभायी 

कुॉ वय

 सवोच्च अदारत 
२०७४।१०।०३

३४ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
 सवोच्च अदारतको सभसत 

२०७४।१०।०३ को पैसरा
१।७।० थनुाभा फसेको

२०७४।११।०६
२०८१।०७।३०   '८।३।२४

४।१०।०८  
५८.२७

३।५।१६ 
४१.७३

छ

२३७ जगन्नाथदेवर
दभाई बने्न अजुषन राभा    

कागेश्वयी भनहया १ गागरपेदी, 
काठभाण्िौ,

कान्जभान 
राभा

 सवोच्च अदारत     
२०७७।०३।१७

३२ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
 सवोच्च अदारतको सभसत     
२०७७।०३।१७ को पैसरा

२०७२।१२।१७ २०८२।१२।१७ १०।०।०
५।०१।२७ 

५१.५६
४।१०।०३ 

४८.४४
छ

२३८ जगन्नाथदेवर
घनश्माभ आचामष रेिऩसाष ७, 

सिेुत
चतर प्रसाद 

ढकार
 सवोच्च अदारत     
२०७६।०५।०८

३६ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
 सवोच्च अदारतको सभसत     
२०७६।०५।०८ को पैसरा

२०७२।११।२६ २०८२।११।२६ १०।०।०
५।०२।१८ 

५२.१३
४।०९।१२ 

४७.८७
छ

२३९ जगन्नाथदेवर
फर फहादयु याई  
ऩावै ९,सोरिुमु्फु

तेज प्रसाद याई
 सवोच्च अदारत 
२०६१।०६।०७

६४ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
 सवोच्च अदारतको सभसत 

२०६१।०६।०७ को पैसरा

0/1/23 थनुाभा 
फसेको

२०७३।०१।२९
२०८२।१०।१३ 10/0/0

५।२।08 
५१.२२

४।०९।२२ 
४८.७८

छ

२४० जगन्नाथदेवर जङ्गी बरु आदशष गा. ऩा. ५, िोिी अजुषन ष्ट्रव.क.
 िोिी न्जल्रा अदारत  
   २०७७।०३।२३

५३ ऩरुुष नेऩारी

कतषव्म ज्मान 
य अफैध 

हातहसतमाय 
ियिजना

नऩयेको
 न्ज.स.व.का. िोिीको च.नॊ. 

४६२ सभसत २०७७।११।१२ 
को ऩत्र

२०७६।०४।१९
२०७९।१०।१९ 

जरयवाना रु. ३५,००० 
सतयेको

३।६।०
१।०९।२५ 

५१.७६
१।८।५ 
४८.२४

छ

29



सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

२४१ जगन्नाथदेवर
कणष फहादयु ष्ट्रव. सी. बने्न कणष 
फहादयु फढुा ऺेत्री चौकुने गा.ऩा. 

४, सिेुत

ष्ट्रहभरार 
ष्ट्रव.सी.

 सिेुत न्जल्रा अदारत 
    २०७५।०८।१०

३५ ऩरुुष नेऩारी
 ज्मान भाने 

उधोग
नऩयेको

 न्ज.स.व.का. सिेुतको च.नॊ. 
१३७३, सभसत २०७७।११।११ 

को ऩत्र
२०७५।०४।०३ २०८०।०४।०३ ५।०।०

२।१०।११ 
५७.०४

२।०१।१९ 
४२.९६

छ

२४२ जगन्नाथदेवर
भनु्क्त असधकायी, वेरकोिगढी 

न.ऩा. ३, नवुाकोि
याज ुताभाङ

 काठभाण्िौं न्जल्रा 
अदारत 

२०७५।११।२३
४२ ऩरुुष नेऩारी नकवजनी चोयी नऩयेको

न्ज.स.व.का. काठभाण्िौंको च.नॊ. 
२६९ सभसत २०७७।०४।२२ 

को ऩत्र
२०७५।०९।२२

२०७८।०९।२२ 
जरयवाना रु. ३०,००० 

सतयेको
३।०।०

२।४।२२ 
७९.६३

०।७।८ 
२०.३७

छ

२४३ जगन्नाथदेवर

अतजन फयाईरी साष्ट्रवक सनरकण्ठ 
१०, को हार सनरकण्ठ न.ऩा. 
९ धाददङ, घय बई कुश्भा न.ऩा. 

%, ऩवषत फस्ने

ष्ट्रिकायाभ 
दास फैयागी

 ऩवषत न्जल्रा अदारत  
   २०७६।०३।१९

२१ ऩरुुष नेऩारी
 नकवजनी 

चोयी
नऩयेको

 न्ज.स.व.का. ऩवषतको च.न. 
६१८ सभसत २०७८।०१।२२ 

को ऩत्र
२०७६।०१।०३

२०८०।०१।०३
जरयवाना रु. ४०,००० 

सतयेको
४।०।०

२।०१।११ 
५२.८०

१।१०।१९ 
४७.२०

छ

२४४ जगन्नाथदेवर
ष्ट्रवष्ण ुगरुुङ शष्ट्रहदरार गा.ऩा. 

९,गोयिा, हार का.न्ज. 
का.न्ज.,का.भ. न.ऩा १०

सफभरफाफ ुशे्रष्ठ
 उच्च अदारत ऩािन 
२०७६।०९।२९

२३ ऩरुुष नेऩारी िाॉका नऩयेको
 उ.स.व.का. ऩािनको च.नॊ. 

४००१ सभसत २०७७।१०।०५ 
को ऩत्र

२०७५।०८।११

२०८०।०८।११ 
जरयवाना रु. ५०,०००  
ष्ट्रवगो रु. १,३३,३३४ 

सतयेको

५।०।०
२।६।०३ 
५०.०२

२।५।२७ 
४९.९८

छ

२४५ जगन्नाथदेवर
  सॊजोग शे्रष्ठ

 बान ु न.ऩा. ८, तनहुॉ,  हार 
का.न्ज. का.भ.न.ऩा १०

सफभरफाफ ुशे्रष्ठ
 उच्च अदारत ऩािन 
२०७६।०९।२९

२० ऩरुुष नेऩारी िाॉका नऩयेको
 उ.स.व.का. ऩािनको च.नॊ. 

४००१ सभसत २०७७।१०।०५ 
को ऩत्र

२०७५।०८।११

२०८०।०८।११ 
जरयवाना रु. ५०,०००  
ष्ट्रवगो रु. १,३३,३३४ 

सतयेको

५।०।०
२।६।०३ 
५०.०२

२।५।२७ 
४९.९८

छ

२४६ जगन्नाथदेवर
अरताप हसेुन भसुरभान, जहदी 

२, कष्ट्रऩरवस्तु
कभरुत सनसा 

सभेत
 सवोच्च अदारत 
२०७६।०७।०३

४० ऩरुुष नेऩारी फहषु्ट्रववाह÷जायी नऩयेको
 सवोच्च अदारतको सभसत 

२०७६।०७।०३ को पैसरा

26 ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको

२०७६।११।१४

२०७८।०५।२१ 
जरयवाना रु. ११,००० 

सतयेको
१।7।0

  १।३।२६  
८२.८७

०।३।४ 
१७.१३

छ

२४७ जगन्नाथदेवर
प्रज्वर कुभाय फज्रचामष साॉघिुाय 
१, याभेछऩ, हार का.भ.न.ऩा. 

३५ कोिेश्वय काठभण्िौ

दशयथ फस्नेत 
सभेत

 सवोच्च अदारत 
२०७५।०१।०४

५६ ऩरुुष नेऩारी
फैदेन्शक 

योजगाय कसयु
नऩयेको

 सवोच्च अदारतको सभसत 
२०७५।०१।०४ को पैसरा

0/1/1 थनुाभा फसेको
२०७७।०३।२८

२०७८।०8।२७ 
जरयवाना रु. २,००,००० 

सतयेको
 १।6।0

०।११।१७ 
६१.४७

०।०६।१३ 
३८.५३

छ
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सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

२४८ जगन्नाथदेवर
नष्ट्रवन सयतङुगे ऩोियाथोक ७, 

अघाषिाॉची

प्र.स.सन. 
सफष्ण ुप्रसाद 

चौधयी

 ऩनुयावेदन अदारत 
नेऩारगॊज 

२०७१।०८।२८
३१ ऩरुुष नेऩारी

सयकायी 
कागज छाऩ 
दस्तित ष्ट्रकते

नऩयेको
 न्ज.स.व.का. फाॉकेको च नॊ 

४७५७, सभसत ०७८।०१।१४ 
को ऩत्र

१५ ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको

२०७७।०६।१२

२०८८।०५।२७
जयीवाना रु. ५० सतयेको

1/0/0
०।०८।17  

७०.१४
०।०३।१३ 

२९.८६
छ

२४९ जगन्नाथदेवर
िाईसन शाही िाॉिाचक्र न.ऩा. 

११, कासरकोि
नेऩारी सेना

 सभयी जनयर सैसनक 
अदारत     

२०७६।१२।२१
२५ ऩरुुष नेऩारी

बगौिा य 
अनशुासन 

तथा आचयण 
सम्फन्तध कसूय

नऩयेको

सेना प्राि ष्ट्रववाक जङ्गी अड्डाको 
ऩ.सॊ. २१७२ प्राि 

०७७/०७८।९३९ सभसत 
२०७७।१।१४ को ऩत्र

२०७६।१२।१८ २०७८।१२।१८ २।०।०
१।०१।२६ 

५७.६७
०।१०।०४ 

४२.३३
छ

२५० जगन्नाथदेवर

फाघे बने्न धन फहादयु घरे 
साष्ट्रवक फायऩाक गा.ऩा. ४ को 
हार फायऩाक ससुरकोि गा.ऩा. 

१, गोयिा

प्र.स.सन. िॊक 
प्रसाद ढकार

 गोयिा   न्जल्रा    
अदारत       
२०७३।०८।२०

३९ ऩरुुष नेऩारी
हातहसतमाय 
तथा ियिजना

नऩयेको
 न्ज.स.व.का. गोयिाको च.नॊ. 

६४१, सभसत २०७८।०१।१७ 
को ऩत्र

२०७७।०८।३०
२०७८।०५।३०

जरयवाना रु. ८०,००० 
सतयेको

०।९।०
०।०५।१४ 

६०.७४
०।०३।१६ 

३९.२६
छ

२५१ जगन्नाथदेवर
देष्ट्रव प्रसाद जैसस , दैरेि न्जल्रा 
,िड्कादािा गा.ष्ट्रव.स. विा नॊ. ५ 

हार गयुाॉस गा.ऩा. विा नॊ.३
कष्ट्रवयाज जैसस

 दैरेि न्जल्रा अदारत 
२०३८।०३।१०

६७ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
उ.स.व.का. सिेुतको च.नॊ. 

१००९ को सभसत 
२०७७।०१।३० ऩत्र

२०७६।०७।१ २०७८।१२।१६ २।५।१५
१।७।१३ 
६५.६९

०।१०।२ 
३४.३१

छ

२५२ जगन्नाथदेवर
यतन कुभाय फढुा भतवारा,      
    सल्मान न्जल्रा कासरभािी 

गा.ऩा विा नॊ.८
धभषदेव ऩाण्िेम

 फैतिी न्जल्रा  
अदारत  

२०७६।११।१५
२१ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको

न्ज.स.व.का. फैतसिको च.नॊ. २३१ 
सभसत २०७७।७।२१ गतेको ऩत्र

२०७५।११।२६
२०७९।११।२६ 

जरयवाना रु.२,००० सतयेको
४।०।०

२।२।१८   
५५.३४

१।९।१२ 
४४.६६

छ

२५३ जगन्नाथदेवर
हयी फहादयु भहजषन , काठभाण्िौं 
न्ज.ष्ट्रकसतषऩयु न.ऩा. विा नॊ.१५

यत्नरार शे्रष्ठ
 सवोच्च अदारत 
२०७७।९।२

५३ ऩरुुष नेऩारी क.ज्मान नऩयेको
भहातमामासधवक्ताको कामाषरमको 

च.नॊ.६८१६ सभसत 
२०७७।११।११ को ऩत्र

२०७०।९।१० २०८२।९।१० १२।०।०
७।५।४  
६१.८४

५।६।२६  
३८.१६

छ
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सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

२५४ जगन्नाथदेवर
नष्ट्रवन ष्ट्रव.क. 

यौतहि न्जल्रा चतरऩयु न.ऩा. ८

कुभाय फस्नेत, 
रोकयाज 

जैसी, सनत्मभ 
ठाकुय

 उच्च अदारत ऩािन  
 २०७७।८।२८

२२ ऩरुुष नेऩारी नकवजनी चोयी नऩयेको
उ.स.व.का. ऩािन, रसरतऩयुको 

च.नॊ. ५५६६ सभसत 
२०७८।१।७ को ऩत्र

२०७५।०८।२५
२०७९।०८।२५

जरयवाना  रु.१,०४,५०० 
सतयेको

४।०।०
२।५।१९ 
६१.५७

१।६।११ 
३८.४३

छ

२५५ जगन्नाथदेवर

ददर कुभायी ऩनु , रुकुभ न्ज. 
भहत गा.ष्ट्रव.स. विा नॊ.५ 

भाइतीघय बई योल्ऩा न्ज. थवाङ 
गा.ष्ट्रव.स विा नॊ.९

ष्ट्रवभरा ऩनु
सवोच्च  अदारत  
२०७६।३।१५

४१ भष्ट्रहरा नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत  
२०७६।३।१५ को पैसरा

२०७२।११।१३ २०८२।११।१३ १०।०।०
      ५।३।१ 
     ५२.४९

४।८।२९ 
४७.५१

छ

२५६ जगन्नाथदेवर
ऩावषती ऩरयमाय 

गोयिा न्ज. गोयिा न.ऩा. विा 
नॊ.९

सभुन ऩरयमाय
 गोयिा न्जल्रा 

अदारत  
२०७१।७।२७

३५ भष्ट्रहरा नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
न्ज.स.व.का. गोयिाको च.नॊ. 

५३४ सभसत २०७७।१२।१९ 
को ऩत्र

२०७१।२।३१ २०८१।२।३१ १०।०।०
६।११।१३ 

६९.३९
३।०।१७ 
३०.६१

छ

२५७ जगन्नाथदेवर

सरयता बने्न साइॉरीभामा फर, 
ससतधरुी न्ज. नेत्रकारी गा.ष्ट्रव.स. 
विा नॊ.५ घय बई हार बक्तऩयु 

न्ज. ब.न.ऩा. विा नॊ.१७

धनीभामा 
भोक्तान

 सवोच्च अदारत 
२०७४।७।२८

३७ भष्ट्रहरा नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
 सवोच्च अदारतको सभसत 
२०७४।७।२८ को पैसरा

२०७०।०६।१२ २०८५।०६।१२ १५।०।०
७।८।२ 
५१.०८

७।३।२८ 
४८.९८

छ

२५८ जगन्नाथदेवर

        ददऩा ऩनेरु ,       
गोयिा न्ज.गोयिा न.ऩा. विा 

नॊ.१ घय बई हार 
का.न्ज.का.भ.न.ऩा. विा नॊ.२६

बयत कुभाय 
शे्रष्ठ

 काठभाण्िौं न्जल्रा  
अदारत  

२०७६।१०।५
२३ भष्ट्रहरा नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको

न्ज.स.व.का. काठभाण्िौंको च.नॊ. 
९११ सभसत २०७७।१०।०२ 

को ऩत्र
२०७६।४।३०

२०७९।४।३०
जरयवाना रु.३२,०००  

सतयेको
३।०।०

१।९।१४ 
५९.२६

१।२।१६ 
४०.७४

छ

२५९ जगन्नाथदेवर

भणी िड्गी, 
काठभाण्िौं का.भ.न.ऩा. विा 

नॊ.३० ऩरयवसतषत का.भ.न.ऩा. विा 
नॊ.२७

ससुनर प्रधान
 उच्च अदारत ऩािन  

 २०७७।११।२
३८ ऩरुुष नेऩारी चोयी नऩयेको

उ.स.व.का. ऩािन, रसरतऩयुको 
च.नॊ. ५८१५ सभसत 

२०७८।१।२४ को ऩत्र
२०७६।०३।१२

२०७९।०३।१२
जरयवाना  रु.३०,००० 

सतयेको
३।०।०

१।११।२    
६३.६५

१।०।२८     
 ३६.३५

छ
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सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

२६० जगन्नाथदेवर
धन फहादयु याई, फाम्राङ 
गा.ष्ट्रव.स.विा नॊ ३,िोिाङ

प्रष्ट्रवण याई
 सवोच्च अदारत 
२०७५।४।१३

७७ ऩरुुष नेऩारी क.ज्मान नऩयेको
भहातमामासधवक्ताको कामाषरमको 

च.नॊ.२१०१ सभसत 
२०७५।५।७ को ऩत्र

२०६८।५।६ २०८८।५।६ २०।०।०
९।९।८  
४८.८०

१०।२।२२  
५१.२०

ज्मेष्ठ नागरयक छ

२६१ जगन्नाथदेवर
सयोज पुॉ मार, काभ्रसे्थरी ४, 

काठभाण्िौं
नवयाज िनार

ऩनुयावेदन अदारत 
ऩोिया 

२०७०।१०।०५
२९ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको

भहातमामासधवक्ताको कामाषरमको 
च.नॊ. ५४५२ सभसत 

२०७३।०९।२९ को ऩत्र
२०६७।०४।०४ २०८७।०४।०४ २०।०।०

१०।१०।१० 
५४.२४

९।१।२० 
४५.७६

छ

२६२ जगन्नाथदेवर
काभी शेऩाष 

ओिरढुॊगा न्जल्रा ऩात्रे 
गा.ष्ट्रव.स. विा नॊ.६

ऩासाङ सनभा 
शेऩाष

सवोच्च  अदारत  
२०६८।२।२७

४४ ऩरुुष नेऩारी क.ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत  
२०६८।२।२७ को पैसरा

२०६३।०७।१० २०७२।७।२४ २०।०।०
१४।७।४ 
७२.९३

५।४।२६ 
२७.०७

छ

२६३ जगन्नाथदेवर
वीय फहादयु भाझी ससतधऩुाल्चोक 
न्ज, ठुरो ससरुवायी विा नॊ ९

ष्ट्रवनोद कुभाय 
िनार

 सवोच्च अदारत 
२०७४।४।१५

३१ ऩरुुष नेऩारी  कतषव्म ज्मान नऩयेको
भहातमामासधवक्ताको कामाषरमको 

च.नॊ. ११५७६ सभसत 
२०७६।१।३१ को ऩत्र

२०६७।४।३१ २०८७।४।३१ २०।०।०
१०।९।१३    

५३.८७
९।२।१७  

४६.१३
छ

२६४ जगन्नाथदेवर

श्माभ कुभाय भाझी, ठूरो 
ससरुफायी गा.ष्ट्रव.स. विा नॊ. ९ 
,ससतधऩुाल्चोक घय बई हार  

गॊगफ ुग.ष्ट्रव.स. विा नॊ.६, का.न्ज.

ष्ट्रवनोद कुभाय 
िनार

 सवोच्च अदारत 
२०७४।४।१५

२८ ऩरुुष नेऩारी क.ज्मान नऩयेको
भहातमामासधवक्ताको कामाषरमको 

च.नॊ. १४२७ सभसत 
२०७५।४।२८ को ऩत्र

२०६७।४।३१ २०८७।४।३१ २०।०।०
१०।९।१३ 

५३.८७
९।२।१७  

४६.१३
छ

२६५ सिल्रीफजाय
भेक राभा,  काभ्रऩेराञ्चोक 

न्जल्रा योशी गा.ऩा.७
याभकुभाय याई

 बक्तऩयु न्जल्रा 
अदारत 

२०७७।१२।०४
२१ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको

न्ज.स.व.का. बक्तऩयुको च.नॊ. 
३४३६ सभसत २०७8।०१।०६ 

को ऩत्र
२०७६।०३।१७

२०७९।०३।१७
जरयवाना रु. ३२,००० 

सतयेको
३।०।०

१।१०।२७
६३.१९

१।१।३
३६.८१

छ

२६६ सिल्रीफजाय
सशुीर ित्री,याभेछाऩ न्जल्रा सार ु

गा.ष्ट्रव.स.६
प्रभे फहादयु 

ऩाण्िे
 सवोच्च अदारत 
२०७७।०३।३०

३० ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
 भहातमामासधवक्ताको कामाषरमको 

च.नॊ.७९६४ सभसत 
२०७८।०१।०५ को ऩत्र

२०६९।०८।२६ २०८१।०८।२६ १२।०।०
८।५।१८
७०.५०

३।६।१२
२९.५०

छ

33



सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

२६७ सिल्रीफजाय
रारकुभाय  भाझी, ससतधऩुाल्चोक 

न्जल्रा इतरावती गा.ऩा.११
देवकी फस्नेत 

गौतभ

 बक्तऩयु न्जल्रा 
अदारत 

२०७७।१०।१८
२६ ऩरुुष नेऩारी सवायी अॊगबॊग नऩयेको

  न्ज.स.व.का. बक्तऩयुको 
च.नॊ.३३१० सभसत 

२०७७।१२।२५ को ऩत्र
२०७६।०२।११

२०७९।०२।११
जरयवाना रु. ३०,००० 

सतयेको
३।०।०

२।०।३
६६.९४

०।११।२७
३३.०६

छ

२६८ सिल्रीफजाय
फज्रससॊह राभा ताभाङ, 

काभ्रऩेराञ्चोक न्जल्रा ससऩारी 
न्चराउने गा.ष्ट्रव.स.२

योशन काकी
 सवोच्च अदारत 
२०७७।०३।१४

२६ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
 भहातमामासधवक्ताको कामाषरमको 

च.नॊ.२४२७ सभसत 
२०७७।०६।२० को ऩत्र

२०७२।१२।२० २०८२।१२।२० १०।०।०
५।१।२४
५१.४७

४।१०।०६
४८.५३

छ

२६९ सिल्रीफजाय
भानफहादयु राभा ताभाङ, 

काभ्रऩेराञ्चोक न्जल्रा ससऩारी 
न्चराउने गा.ष्ट्रव.स.२

योशन काकी
 सवोच्च अदारत 
२०७७।०३।१४

१९ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
 भहातमामासधवक्ताको कामाषरमको 

च.नॊ.२४२७ सभसत 
२०७७।०६।२०

२०७२।१२।२० २०८२।१२।२० १०।०।०
५।१।२४
५१.४७

४।१०।०६
४८.५३

छ

२७० सिल्रीफजाय
मवुयाज राभा बने्न फभफहादयु 

मोिन, याभेछाऩ न्जल्रा ष्ट्रहरेदेवी 
गा.ष्ट्रव.स. ५

योशन काकी
 सवोच्च अदारत 
२०७७।०३।१४

४३ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
 भहातमामासधवक्ताको कामाषरमको 

च.नॊ.५६२३ सभसत 
२०७७।१०।०४ को ऩत्र

२०७२।१२।२० २०८२।१२।२० १०।०।०
५।१।२४
५१.४७

४।१०।०६
४८.५३

छ

२७१ सिल्रीफजाय
बयत फढुा बने्न बैय फढुा, जमु्रा 

न्जल्रा ससॊजा गा.ऩा. ६
सानफुाफ ुथाऩा

 बक्तऩयु न्जल्रा 
अदारत 

२०७६।११।२७
२५ ऩरुुष नेऩारी

ज्मान भाने 
उघोग

नऩयेको
 न्ज.स.व.का. बक्तऩयुको च.नॊ. 

१९०५ सभसत २०७७।११।१३ 
को ऩत्र

२०७६।०३।०१
२०७९।०३।०१

जरयवाना रु ३०,०००  
सतयेको

३।०।०
१।११।१३
६४.६५

१।०।१७
३५.३५

छ

२७२ सिल्रीफजाय
अजुषन थऩसरमा, धाददङ न्जल्रा 
साष्ट्रवक कुम्ऩयु गा.ष्ट्रव.स. ३

याजन थऩसरमा
 सवोच्च अदारत 
२०७२।०६।०१

३६ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
 भहातमामासधवक्ताको कामाषरमको 

च.नॊ.५८५० सभसत 
२०७७।१०।०९ को ऩत्र

२०६७।०४।२० २०८७।०४।२० २०।०।०
१०।९।२४
५४.०२

९।२।६
४५.९८

छ

२७३ सिल्रीफजाय
सततफहादयु  फस्नेत, सराषही 
न्जल्रा ऩयवानीऩयु गा.ष्ट्रव.स. ६

ष्ट्रवकाश थाऩा
 सवोच्च अदारत 
२०७३।०९।०४

४० ऩरुुष नेऩारी
कतषव्म ज्मान 
य जवयजस्ती 

चोयी
नऩयेको

 भहातमामासधवक्ताको कामाषरमको 
च.नॊ.५८१३ सभसत 

२०७७।१०।०९ को ऩत्र
२०६७।१०।१८

२०८७।१०।१८
जरयवाना रु.१,५०,००० 
ष्ट्रवगो रु. ८०,००० सतयेको

२०।०।०
१०।३।२६
५१.५८

९।८।४
४८.४२

छ
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सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

२७४ रभजङु
ईतरा कुभार

सतुदयफजाय नऩा-२
ष्ट्रवष्ण ुफहादयु 

कुभार
सवोच्च अदारत
2076/2/23

६१ भष्ट्रहरा नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत

2076/2/23 को पैसरा
2071/12/01 2083/12/01 12/0/0

६/२/१३
51.68

५/९/१७ 
48.32

छ

२७५ तनहुॉ
सयेुतर कुभाय शे्रष्ठ

बान ुन.ऩा.-१३, तनहु
सयस्वती शे्रष्ठ

तनहुॉ न्जल्रा अदारत
2073/11/17

३० ऩरुुष नेऩारी फहसुफफाह नऩयेको
न्ज.स.व.का. तनहुॉको च.नॊ. 

१२६९ सभसत २०७८/१/२३ 
को ऩत्र

11 ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको

2077/6/4

2078/5/24
जरयवाना रु. 10,000 

सतयेको
1/0/0

0/८/21 
६८.४९

0/३/९
३१.५१

छ

२७६ तनहुॉ
ईतरध्वज काकी

म्माग्दे गा.ऩा.-१,तनहुॉ

प्र.ना.सन. 
येशभ फहादयु 

शे्रष्ठ

उच्च अदारत, ऩोिया  
२०७४/०२/१७

६३ ऩरुुष नेऩारी
न्चतवुाको 
छारा हड्डी 
ओसाय ऩसाय

नऩयेको
न्ज.स.व.का. तनहुॉको च.नॊ. 

१२६९ सभसत २०७८/१/२३ 
को ऩत्र

23 ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको

2077/3/28

2078/9/4
जरयवाना रु. 10,000 

सतयेको
1/6/0

0/१1/09
५७.९८

0/७/२१
४२.०२

छ

२७७ तनहुॉ
फाफयुाभ थाऩा

बान ुन.ऩा.-११ तनहुॉ
कल्ऩना थाऩा 

ऺेत्री
तनहुॉ न्जल्रा अदारत 
२०७३/०७/०३

२८ ऩरुुष नेऩारी फहसुफफाह नऩयेको
न्ज.स.व.का. तनहुॉको च.नॊ. 

१२६९ सभसत २०७८/१/२३  
को ऩत्र

27 ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको

2077/5/28

2078/8/1
जरयवाना रु. ५,००० 

सतयेको
1/3/0

०/9/13
५६.२६

०/५/१७
४३.७४

छ

२७८ तनहुॉ
येशभ फहादयु भल्र ठकुयी बने्न 

यभेश फहादयु भल्र ठकुयी
शकु्रागण्िकी न.ऩा.-१०,तनहुॉ

कभरा भल्र 
ठकुयी

तनहुॉ  न्जल्रा अदारत 
२०६९/०२/२८

३३ ऩरुुष नेऩारी फहसुफफाह नऩयेको
न्ज.स.व.का. तनहुॉको च.नॊ. 

१२६९ सभसत २०७८/१/२३ 
को ऩत्र

2077/08/05
2078/8/4

जरयवाना रु. ५,००० 
सतयेको

१/0/0
०/६/९
५१.७८

०/०५/२१
४८.२२

छ

२७९ तनहुॉ
ददनेश नेऩारी बने्न ददनेश भगयाती 

 फतदीऩयु गा.ऩा.-२,तनहुॉ
ददर फहादयु 

नेऩारी
तनहुॉ न्जल्रा अदारत 
२०७७/११/२६

३० ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको
न्ज.स.व.का. तनहुॉको च.नॊ. 

१२६९ सभसत २०७८/१/२३ 
को ऩत्र

2076/06/09
2079/6/9

जरयवाना रु. ३२,००० 
सतयेको

३/0/0
१/०८/०५
५५.७०

१/०३/२५
४४.३०

छ

२८० तनहुॉ
कयण ऩरयमाय

व्मास न.ऩा.-१२,तनहुॉ
कभरा ऩरयमाय

तनह ुन्जल्रा अदारत 
२०७५/०९/१९

३१ ऩरुुष नेऩारी फहसुफफाह नऩयेको
न्ज.स.व.का. तनहुॉको च.नॊ. 

१२६९ सभसत २०७८/१/२३ 
को ऩत्र

१७ ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको 

2०७७/०५/२१

2078/11/4
जरयवाना रु. 5,000 

सतयेको
१/६/0

0/९/१०
५१.३७

0/8/२०
४८.६३

छ

२८१ तनहुॉ
सततोष बने्न सतत फहादयु शे्रष्ठ

(न्घरयङ गा.ऩा.-१,तनहुॉ)
ओभ फहादयु 

ससॊजारी
उच्च अदारत ऩोिया 
२०७७/०८/३०

४१ ऩरुुष नेऩारी

फोक्सीको 
आयोऩ य 
ज्मान भाने 

उधोग

नऩयेको
न्ज.स.व.का. तनहुॉको च.नॊ. 

१२६९ सभसत २०७८/१/२३ 
को ऩत्र

19 ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको

2075/3/6

2080/2/18
जरयवाना रु. ५०,००० 

सतयेको
५/0/0

३/२/१६
६४.१६

१/९/१४
३५.८४

छ
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सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

२८२ तनहुॉ
माभ ुगरुुङ

ससयानचोक गा.ऩा.-५,गरुुङ
प्रसफता गरुुङ

गोयिा न्जल्रा अदारत 
२०७७/१२/०२

३३ ऩरुुष नेऩारी फहसुफफाह नऩयेको
न्ज.स.व.का. गोयिाको च.नॊ. 

६५८ सभसत २०७८/१/२३ को 
ऩत्र

2077/03/07
2077/3/6

जरयवाना रु. 10,000 
सतयेको

१/0/0
0/११/८
९२.२६

0/0/२२
७.७४

छ

२८३ कास्की
सफजम िाती, 

धाददङ
सोभ फहादयु 

ऩरयमाय
कास्की न्जल्रा अदारत 

२०७६।०८।१५
२६ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको

न्ज.स.व.का. कास्कीको च.नॊ. 
११३२ सभसत २०७७।०९।२२ 

को ऩत्र
२०७५।१२।०१

२०७९।११।३०
जरयवाना रु. 42,000 

सतयेको
०४।००।००

०२।०२।१३ 
५५

०१।०९।१७
४5

छ

२८४ कास्की कृष्ण बने्न भोती गरुुङ, रुऩतदेही
फषु्ट्रद्ध फहादयु 

गूरुङ
कास्की न्जल्रा अदारत 

२०७६।१०।२९
२४ ऩरुुष नेऩारी नकवजनी चोयी नऩयेको

न्ज.स.व.का. कास्कीको च.नॊ. 
६८७ सभसत २०७७।०८।०५ 

को ऩत्र
२०७६।०७।१५

२०७९।०७।१५
जरयवाना रु. 30,000 

सतयेको
०३।००।००

०१।०६।२९  
५२.४२

०१।०५।०१  
४७.५८

छ

२८५ कास्की
भनोज सफ.क, 

कास्की
ओभ फहादयु 

सफ.क
सवोच्च अदारत, 
२०७३/१२/३०

ऩरुुष नेऩारी कतषब्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

२०७३/१२/३० को पैसरा
२०७०।०२।२६ २०८०।०२।२६ १०।००।००

०७।११।१८  
७९.५३

०२।००।१२  
२०.४७

छ

२८६ कास्की
गोसफतद सफ.क  

कास्की
ओभ फहादयु 

सफ.क
सवोच्च अदारत, 
२०७३/१२/३०

ऩरुुष नेऩारी कतषब्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

२०७३/१२/३० को पैसरा
२०७०।०२।२६ २०८०।०२।२६ १०।००।००

०७।११।१८  
७९.५३

०२।००।१२  
२०.४७

छ

२८७ कास्की
सभरन सफ.क, 

कास्की
ओभ फहादयु 

सफ.क
सवोच्च अदारत, 
२०७३/१२/३०

ऩरुुष नेऩारी कतषब्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

२०७३/१२/३० को पैसरा
२०७०।०२।२६ २०८०।०२।२६ १०।००।००

०७।११।१८  
७९.५३

०२।००।१२  
२०.४७

छ

२८८ कास्की सफष्णभुामा नेऩारी ऩरयमाय, तनहुॉ कभरा ऩरयमाय
तनहुॉ न्जल्रा अदारत 
२०७५।०९।१९

भष्ट्रहरा नेऩारी फहसुफफाह नऩयेको
न्ज.स.व.का. तनहुॉको च.नॊ. 

१२३४ सभसत २०७८।०१।१४ 
को ऩत्र

17 ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको

२०७७।०५।१७

२०७८।१०।३०
जरयवाना रु. 5,000 

सतयेको
१।६।0

००।०९।१४  
५३

००।०८।१६  
४७

छ

२८९ कास्की
हरयभामा नेऩारी, 

तनहुॉ
शातता नेऩारी 

साकी
तनहुॉ न्जल्रा अदारत 
२०६८।०३।२८

३१ भष्ट्रहरा नेऩारी फहसुफफाह नऩयेको
न्ज.स.व.का. तनहुॉको च.नॊ. 

१२३७ सभसत २०७८।०१।१४ 
को ऩत्र

२०७७।०५।११
२०७८।११।११

जरयवाना रु. 15,000 
सतयेको

०१।०६।००
००।०९।०३  

५०.०९
००।०८।२७  

४९.९१
छ

२९० कास्की सगता थाऩा आचामष, कास्की
सकुभामा 
शे्रय्ठ सतवायी

उच्च अदारत ऩोिया 
२०७७।१०।२८

भष्ट्रहरा नेऩारी फहसुफफाह नऩयेको
उ.स.व.का. कास्कीको च.नॊ 

२११० सभसत २०७८।०१।१० 
को ऩत्र

२४ ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको 

२०७७।०५।२१

२०७८।०४।२६
जरयवाना रु. 10,000 

सतयेको
१।००।००

००।०९।१७  
७८.६३

००।०२।१३  
२१.३७

छ

२९१ कास्की
सोभ फहादयु बजेुर, 

कास्की
फाभदेफ 
यानाबाि

सवोच्च अदारत 
२०७७।१२।०६

२३ ऩरुुष नेऩारी कतषब्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

२०७७।१२।०६ को पैसरा
२०७२।०६।२७ २०७९।०२।२७ ०६।०८।००

०५।०७।१७ 
८४.४४

०१।००।१३  
१५.५६

छ
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सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

२९२ कास्की
नय फहादयु सनुाय, 

कास्की
सनु फहादयु 

गरुुङ
उच्च अदारत, ऩोिया 
२०७७।०९।२०

४० ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको
न्ज.स.व.का. कास्कीको च.नॊ. 

२००८ सभसत २०७७।१२।२५ 
को ऩत्र

२०७६।०२।०७
२०७९।०२।०७

जरयवाना रु. 32,000 
सतयेको

०३।००।००
०२।००।०७  

६७.३०
००।११।२३  

३२.७०
छ

२९३ कास्की
बसफश्वय एस.के.

स्माङ्जा
राक्ष्भी साकी

स्माङ्जा न्जल्रा 
अदारत 

२०७६।०२।१६
२९ ऩरुुष नेऩारी नकवजनी चोयी नऩयेको

न्ज.स.व.का. स्माङ्जाको च.नॊ. 
५० सभसत २०७७।०५।११ को 

ऩत्र
२०७५।१०।२०

२०७८।१०।२०
जरयवाना रु. 30,000 

सतयेको
०३।००।००

०२।०३।२४  
७७.०७

००।०८।०६  
२२.९३

छ

२९४ कास्की
याज ुबजेुर, 

कास्की
कल्ऩना 
सोयारी

उच्च अदारत ऩोिया 
२०७७।०४।२७

२७ ऩरुुष नेऩारी नकवजनी चोयी नऩयेको
न्ज.स.व.का. कास्कीको च.नॊ. 

१८१० सभसत २०७७।१1।२६ 
को ऩत्र

२०७५।०७।२१
२०७९।०१।२१

जरयवाना रु. 35,000 
सतयेको

०३।०६।००
०२।०६।२३ 

७३.१७
००।११।०७  

२६.८३
छ

२९५ कास्की
अजम िऩाङ्गी
कष्ट्रऩरवस्तु

कल्ऩना 
सोयारी

उच्च अदारत,ऩोिया 
२०७७।०४।२७

२१ ऩरुुष नेऩारी नकवजनी चोयी नऩयेको
न्ज.स.व.का. कास्कीको च.नॊ. 

2232 सभसत २०७8।०1।19 
को ऩत्र

२०७५।०७।२१
२०७८।०७।२१

जरयवाना रु. 35,000 
सतयेको

०३।००।००
०२।०६।२३  

८५.२०
००।०५।०७  

१४.८०
छ

२९६ कास्की
ससकतदय भहतो, 

यौतहि
केशफ शे्रष्ठ

उच्च अदारत, ऩोिया 
२०७७।०९।०१

ऩरुुष नेऩारी नकवजनी चोयी नऩयेको
उ.स.व.का. ऩोियाको च.नॊ. 

२१९६ सभसत २०७८।११।१९ 
को ऩत्र

२०७५।०७।०९
२०७८।०७।०९

जरयवाना रु. 30,000 
सतयेको

०३।००।००
०२।०७।०५ 

८६.३०
००।०४।२५ 

१३.७०
छ

२९७ कास्की
गणेश गौचन, 

भसु्ताङ
चभेरी प्रधान 

सभेत
कास्की न्जल्रा अदारत 

२०७६।०३।१५
२८ ऩरुुष नेऩारी साधायण चोयी नऩयेको

न्ज.स.व.का. कास्कीको च.नॊ. 
२३७ सभसत २०७७।०५।०३ 

को ऩत्र
२०७५।११।२९

२०७८।०५।२९
जरयवाना रु. 20,000 

सतयेको
०२।०६।००

०२।०२।१५  
८८.४६

००।०३।१५  
११.५४

छ

२९८ ऩवषत
कसभ ऩनु भगय, कुश्भा न.ऩा. 

८, ऩवषत
िीकायाभदास 

फैयागी

उच्च अदारत ऩोिया 
फागरङु इजरास, 
२०७६।११।१२

२८ ऩरुुष नेऩारी नकफजनी चोयी नऩयेको
न्ज.स.व.का. ऩवषतको च.नॊ. ६०० 
सभसत २०७८।०१।१५ को ऩत्र



२०७५।११।२६

२०७९।११।२६
जरयवाना रु. ४०,००० 

सतयेको
४।०।०

२/२/१८
५५.३४

१/0९/१२
४४.६६

छ

२९९ ऩवषत
रेिफहादयु नेऩारी बने्न रेि 

फहादयु साकी., कुश्भा न.ऩा.-१०, 
ऩवषत

िीकायाभदास 
फैयागी

उच्च अदारत ऩोिया 
फागरङु इजरास, 
२०७६।११।१२

३२ ऩरुुष नेऩारी नकफजनी चोयी नऩयेको
न्ज.स.व.का. ऩवषतको च.नॊ. ५९९ 
सभसत २०७८।०१।१५ को ऩत्र



२०७५।११।२६

२०७९।११।२६
जरयवाना रु. ४०,००० 

सतयेको
४।०।०

२/२/१८
५५.३४

१/0९/१२
४४.६६

छ
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सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

३०० ऩवषत
असभत न्घसभये, कुश्भा न.ऩा.-१०, 

ऩवषत
ससफता ष्ट्रव.क.

ऩवषत न्जल्रा अदारत, 
२०७७।११।१०

३० ऩरुुष नेऩारी फहसुफवाह नऩयेको
न्ज.स.व.का. ऩवषतको च.नॊ. ६०६ 
सभसत २०७८।०१।१७ को ऩत्र



२०७७।०३।२२

२०७८।०३।२२
जरयवाना रु. १०,००० 

सतयेको
१।०।०

०/१०/२२
८८.२१

०/0१/०८
११.७९

छ

३०१ ऩवषत याज ुघती, िजयुा गा.ऩा.-४, फाॉके
शॊकय फहादयु 

दजी

उच्च अदारत ऩोिया 
फागरङु इजरास, 
२०७७।०५।१६

३७ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको
उ.स.व.का. फागरङुको च.नॊ. 

५०५ सभसत २०७८।०१।२२ 
को ऩत्र



२०७६।०५।१५

२०७९।०५।१५
जरयवाना रु. २,००० 

सतयेको
३।०।०

१/८/२९
५७.८९

१/0३/१
४२.११

छ

३०२ ऩवषत
बगवान साकी, कुश्भा न.ऩा.-३, 

ऩवषत
न्शवनायामण 

शभाष
ऩवषत न्जल्रा अदारत, 
२०७७।०८।१४

३१ ऩरुुष नेऩारी चोयी नऩयेको
न्ज.स.व.का. ऩवषतको च.नॊ. ५९८ 
सभसत २०७८।०१।१५ को ऩत्र



२०७७।०६।१४

२०७८।०६।१४
जरयवाना रु. १०,००० 

सतयेको
१।०।०

०/८/०
६५.७५

०/४/०
३४.२५

छ

३०३ स्माङ्जा
सबभ फहादयु ठकुयी‚ ऩतुरीवजाय 
नगयऩासरका विा नॊ. 7 स्माङ्जा

प्रहयी 
प्रसतवेदन 
जाहेयी

स्माङ्जा न्जल्रा 
अदारत  

2077।08।19
70 ऩरुुष नेऩारी

हातहसतमाय 
ियिजना

नऩयेको
न्ज.स.व.का. स्माङ्जाको च.न. 
644 सभसत २०७8।०1।1९ 

को ऩत्र
2077।05।28

2078।05।28
जरयवाना रु. 10,000 

सतयेको
01।00।00

00।08।16 
70.14

00।03।14 
29.96

छ

३०४ स्माङ्जा
ऩणुष फहादयु िड्का, अजुषनचौऩायी 

गा.ऩा. विा नॊ. ५, स्माङ्जा
जनुा िड्का

उच्च अदारत ऩोिया 
2076/12/03

49 ऩरुुष नेऩारी फहषु्ट्रववाह नऩयेको
न्ज.स.व.का. स्माङ्जाको च.न. 
645 सभसत २०७8।०1।1९ 

को ऩत्र

२७ ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको

2077।08।18

2078।07।21
जयीवाना रु. 15,000 

सतयेको
1/0/0 

00।0६।03‚ 
52.85

00।05।07 
47.15

छ

३०५ म्माग्दी
िम्फय फहादयु ससउथानी
भासरका गा.ऩा १ म्माग्दी

फरभान ऩनु 
सभेत

उच्च अदारत ऩोिया 
२०७७।५।३०

ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको
उ.स.व.का. फाग्रङुको च.न. 

५०३ सभसत २०७८।१।२१ को 
ऩत्र

२०७६।७।१५
२०७९।७।१६

जरयवाना रु. ३०,००० 
सतयेको

३/0/0
१/८/0 
५२.५१

१/५/0
४७.४९

छ

३०६ फाग्रङु
शनु्शरा नेऩारी 

ऩवषत साष्ट्रवक फयाषचौय गा.ष्ट्रव.स. 
9 हार ष्ट्रवहाॉदी गा.ऩा. 2

ऻान ुसगयी 
सभेत

सवोच्च अदारत 
2077/11/02

३० भष्ट्रहरा नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

२०७७/११/०२ को पैसरा
2074/06/25 2078/06/25 4/0/0

3/7/19  
90.90 

0/4/11
9.1

छ

३०७ फाग्रङु
असनता सनुाय 

ऩवषत हारको कुश्भा न.ऩा 10
सष्ट्रवता ष्ट्रव.क

ऩवषत न्जल्रा अदारत 
2077/11/10

२५ भष्ट्रहरा नेऩारी फहषु्ट्रववाह नऩयेको
न्ज.स.व.का. ऩवषतको च.नॊ. ६१९ 
सभसत २०७८/१/२३ को ऩत्र

2077/03/22
2078/3/22

जरयवाना रु. 10,000 
सतयेको

1/0/0 
0/10/22 

89.44
0/1/8 
10.56

छ
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सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

३०८ फाग्रङु
घनश्माभ ऩौिेर 

फागरङु फयेङ गा.ऩा. 3
कभरा ऩौिेर

फागरङु न्जल्रा 
अदारत  2070/3/4

४० ऩरुुष नेऩारी फहषु्ट्रववाह नऩयेको
न्ज.स.व.का. फागरङुको च.नॊ. 

५३० सभसत २०७८/१/२३ को 
ऩत्र

6 ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको

2077/6/10

2078/6/4
जरयवाना रु. 5,000 

सतयेको

१/०/० 0/8/१०  
6९.४४

0/3/20 
3०.५६

छ

३०९ फाग्रङु
कोष्ट्रऩरा ऩौिेर 

फागरङु फयेङ गा.ऩा  3
कभरा ऩौिेर

फागरङु न्जल्रा 
अदारत  2070/3/4

२६ भष्ट्रहरा नेऩारी फहषु्ट्रववाह नऩयेको
न्ज.स.व.का. फागरङुको च.नॊ. 

५३० सभसत २०७८/१/२३ को 
ऩत्र

6 ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको

2077/6/10

2078/6/4
जरयवाना रु. 5,000 

सतयेको
१/०/०

0/8/१० 
6९.४४

0/3/20 
3०.५६

छ

३१० फाग्रङु
याज ुछतत्मार 

फागरङु सनससिोरा गा.ऩा  2
तरुसा 
छतत्मार

फागरङु न्जल्रा 
अदारत  

2077/11/19
40 ऩरुुष नेऩारी फहषु्ट्रववाह नऩयेको

न्ज.स.व.का. फागरङुको च.नॊ. 
५३१ सभसत २०७८/१/२३ को 

ऩत्र
2077/06/30

2078/6/30
जरयवाना रु. 15,000 

सतयेको
1/0/0

0/7/14 
62.2

0/4/16 
37.8

छ

३११ फाग्रङु
अम्भी ससॊजारी छतत्मार फागरङु 

सनससिोरा गा.ऩा  2
तरुसा 
छतत्मार

फागरङु न्जल्रा 
अदारत  

2077/11/19
47 भष्ट्रहरा नेऩारी फहषु्ट्रववाह नऩयेको

न्ज.स.व.का. फागरङुको च.नॊ. 
५३१ सभसत २०७८/१/२३ को 

ऩत्र
2077/06/30

2078/6/30
जरयवाना रु. 15,000 

सतयेको
1/0/0

0/7/14 
62.2

0/4/16 
37.8

छ

३१२ नवरऩयासी
येन ुथाऩा चौधयी,

सतरोत्तभा-१४, रुऩतदेही
िेभफहादयु 
थाऩा सभेत

सवोच्च अदारत 
२०७७।११।४

४३ भष्ट्रहरा नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

२०७७।११।४ को पैसरा
२०७२।१०।६ २०८२।१०।६ १०।०।०

५।४।८
५३.५०

४।७।२२
४६.५०

 छ

३१३ नवरऩयासी
अजुषन के.सी.,

सनुवर-७, नवरऩयासी
कभर प्रसाद 

िनार

उच्च अदारत त.ु 
फिुवर ईजराश 
२०७५।१०।२१

२४ ऩरुुष नेऩारी
ज्मान भाने 

उद्योग
नऩयेको

न्ज.स.व.का. नवरऩयासीको च.नॊ. 
२०६८ सभसत २०७७।१२।३० 

को ऩत्र
२०७५।२।१३ २०८१।२।१३ ६।०।०

३।०।२
५०.०९

२।११।२८
४९.९१

 छ

३१४ रूऩतदेष्ट्रह
याभसभरन कुभी

भचषवायी गा.ऩा.-6, रुऩतदेही
सनरभ कुभायी 

कुभी
ऩनुयावेदन अदारत
२०७2।1।3

४२ ऩरुुष नेऩारी फहषु्ट्रववाह नऩयेको
न्ज.स.व.का, रुऩतदेहीको 

च.नॊ.१910 सभसत 
२०७7।12।11 को ऩत्र

2077।06।25
०७८।06।25

जरयवाना रु. 5,००० 
सतयेको

1।0।0
0।7।19
62.74

0।4।11
37.26

छ

३१५ रूऩतदेष्ट्रह
यणष्ट्रवय बने्न इतरन्जत ससॊह

ष्ट्रऩप्रहवा गा.ष्ट्रव.स.1, रुऩतदेही
भोहम्भद 

ससरभ देवान
 सफोच्च अदारत
२०62।2।23

६७ ऩरुुष नेऩारी कतषब्म ज्मान नऩयेको
 सफोच्च अदारतको सभसत

२०62।2।23 को पैसरा
2067।7।29 2०८7।7।29 20।0।0

10।6।15
52.67

9।5।15
47.33

छ

३१६ कष्ट्रऩरवस्तु
जॊग वहादयु चौधयी ऩतरयमा -

7,कष्ट्रऩरवस्तु
ऩदभयाज थारु

सवोच्च अदारत 
२०77।०2।२5

26 ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
 सवोच्च अदारतको सभसत 

२०77।०2।२5 को पैसरा
2072/11/20 2082/11/20 10/0/0

5/2/24 
५2.33

४/९/06 
47.67

छ
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सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

३१७ कष्ट्रऩरवस्तु
सततोष कुभाय वाईवा धनषुाधाभ 

नगयऩासरका -09 धनषुा
गोष्ट्रवतद 
बण्िायी

उच्च अदारत तरुसीऩयु 
,फिुवर इजरास 
2077/08/23

24 ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको
 न्ज.स.व.का. रुऩतदेहीको च.नॊ 
1810 सभसत 2077/12/02 

को ऩत्र
2076/07/09

2079/07/09 
जयीवाना रु ५०,००० 

सतयेको
3/0/0

१/७/5  
53.24

१/४/२५ 
46.76

छ

३१८ कष्ट्रऩरवस्तु
ऩयभेश्वय हरयजन

ससद्धाथषनगय न.ऩा -10,दयिसवा 
धयभऩयु, रुऩतदेही

भन प्रसाद 
न्घसभये

रुऩतदेही न्जल्रा 
अदारत 

2076/09/23
23 ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको

 न्ज.स.व.का. रुऩतदेहीको च.नॊ 
444 सभसत 2077/06/09 

को ऩत्र
2076/05/07

2079/05/07 
जरयवाना रु ३०,००० 

सतयेको
3/0/0

१/09/07  
58.98

१/02/23 
41.02

छ

३१९ कष्ट्रऩरवस्तु
ददसरऩ कुभाय मादव  भामादेवी 

गा.ऩा -०२,हसुषयी रुऩतदेही
रक्ष्भी भल्राह

रुऩतदेही न्जल्रा 
अदारत 

2076/10/13
28 ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको

 न्ज.स.व.का. रुऩतदेहीको च.नॊ 
1173 सभसत २077/09/22 

को ऩत्र
2076/06/28

2079/06/28 
जरयवाना रु. 32,000 

सतयेको
3/0/0

1/7/16   
54.25 

१/४/14 
45.75

छ

३२० कष्ट्रऩरवस्तु
वावयुाभ न्चददभगय 

वाणगॊगा नगयऩासरका-15 
कष्ट्रऩरवस्तु

याज न्चददभगय
सवोच्च अदारत 
2076/03/15

55 ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
 सवोच्च अदारतको सभसत 

2076/03/15 को पैसरा
2072/12/13 2082/12/13 10/0/0

5/0२/01   
51.69

4/09/29 
49.31 

छ

३२१ कष्ट्रऩरवस्तु
याज ुयाजगरुु बने्न यष्ट्रवदत्त सभश्रा   
रारऩयु गा.ष्ट्रव.स.-03 कष्ट्रऩरवस्तु

प्र.स.सन. 
याभचतर ऩतत 

सभेत

सवोच्च अदारत 
2076/10/24

48 ऩरुुष नेऩारी
हातहसतमाय 

तथा ियिजाना
नऩयेको

 सवोच्च अदारतको सभसत 
2076/10/24 को पैसरा

2/2/10 ऩष्ट्रहरे फसेको
2078/01/20

2078/11/11 3/0/0
 2/३/4 
75.37

0/8/२6 
24.63

छ

३२२ कष्ट्रऩरवस्तु
अभतृ बने्न ऩणुष वहादयु सनुाय 

ष्ट्रवयेतर नगय -13 सिेुत
हरय वहादयु 

वढुा
सवोच्च अदारत 
2076।09।17

२७ ऩरुुष  नेऩारी कतषव्म ज्मान  नऩयेको
 सवोच्च अदारतको सभसत 

2076।09।17 को पैसरा
2070/10/20 2084/02/20 13/4/0

७/३/२४ 
54.87

6/0/06 
45.13

छ

३२३ ऩाल्ऩा
गणेश याना 

तानसेन न.ऩा. १० तेल्घा ऩाल्ऩा
याज ुसफष्ट

ऩाल्ऩा न्जल्रा अदारत  
2076/01/30

२६ ऩरुुष नेऩारी चोयी नऩयेको
न्ज.स.व.का. ऩाल्ऩाको च.नॊ. ४१० 
सभसत 2077/१०/0५ को ऩत्र

22 ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको

2077/6/20

5/28/2078
जरयवाना रु 10,000 

सतयेको
1/0/0

0/८/16
69.23

0/3/14
30.77

छ

३२४ ऩाल्ऩा
सगय फहादयु घसतषभगय साष्ट्रवक 
नायीकोि ६ हार गौभिुी 

गा.ऩा.७ प्मूठान

कल्ऩना 
घसतषभगय

उच्च अदारत तरुसीऩयु 
सॊमकु्त इजरास 
२०७6/०5/16

34 ऩरुुष नेऩारी आगरागी नऩयेको
न्ज.स.व.का. प्मूठानको च.नॊ. 
587 सभसत 2077/१०/0७ 

को ऩत्र
2075/04/26 2079/04/26 ४/0/0

2/09/18
69.72

1/02/12
30.28

छ
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सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

३२५ ऩाल्ऩा
ऩदभ फहादयु यामभाझी सतनाउ 

गा.ऩा.२ ऩाल्ऩा
सष्ट्रवना 
यामभाझी

ऩनुयावेदन अदारत 
फिुवर 

2072/01/29
३१ ऩरुुष नेऩारी फहषु्ट्रववाह नऩयेको

न्ज.स.व.का. ऩाल्ऩाको च.नॊ. ४30 
सभसत 2077/१०/0९ को ऩत्र

20 ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको

2077/4/14

2078/9/24
जरयवाना रु. 7,500 

सतयेको
1/6/0

0/10/20
57.14

0/07/10
42.86

छ

३२६ ऩाल्ऩा
हभु फहादयु कुभार फगनासकारी 

२ ऩाल्ऩा
असनता कुभार

न्जल्रा अदारत ऩाल्ऩा 
2076/11/29

३२ ऩरुुष नेऩारी फहषु्ट्रववाह नऩयेको
न्ज.स.व.का. ऩाल्ऩाको च.नॊ. ४११ 
सभसत 2077/१०/0५ को ऩत्र

2076/07/22
2078/7/22

जरयवाना रु.20,000  
सतयेको

2/0/0 
1/06/22
77.67

0/05/18
22.33

छ

३२७ ऩाल्ऩा
ष्ट्रवन ुबने्न ष्ट्रवना स्माङतान फकैमा 

गा.ऩा.6 सकुौया भकवानऩयु
प्र.स.नी सदुीऩ 
फस्नेत सभेत

सवोच्च अदारत 
२०७7/०8/14

30 भष्ट्रहरा नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

२०७7/०8/14 को पैसरा
2074/09/23 2078/09/23 4/0/0

3/04/21
८४.६५

0/07/09
१५.35

छ

३२८ अघाषिाॉची
पुसे बने्न ष्ट्रिकायाभ कुभार ईस्भा 

गा.ऩा. २ गलु्भी
यासधका कुभार

सवोच्च अदारत 
२०७५/७/११

४० ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

२०७५/७/११ को पैसरा
2072/11/24 2082/11/24 १०/0/0

५/२/२२ 
५२.२४

4/9/8 
47.76 

छ

३२९ अघाषिाॉची
ष्ट्रिकाफहादयु आचामष सस.न.ऩा. ५ 

अघाषिाॉची
ष्ट्रवऩना आचामष

अघाषिाॉची न्जल्रा 
अदारत  

२०६९/२/१४
३४ ऩरुुष नेऩारी वह ुष्ट्रववाह नऩयेको

न्ज.स.व.का अघाषिाॉचीको च.न  
६५४ सभसत २०७८/१/२१ को 

ऩत्र

२२ ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको  

२०७७/५/१२

2078/4/20
जरयवाना रु. 5,000 

सतयेको
१/0/0

0/९/२४ 
८०.५४

 0/२/६ 
१९.४6

छ

३३० गलु्भी
न्चतता फहादयु कुभार, गलु्भी 
दयवाय गा.ऩा.१ गलु्भी ।

धनभामा 
कुभार

उच्च अदारत 
तरुसीऩयु, फिुवर 

ईजरास 
२०७५/१०/२९

४५ ऩरुुष नेऩारी कुिष्ट्रऩि अॊगबॊग नऩयेको
न्ज.स.व.का. गलु्भीको च.नॊ. ७३६ 
सभसत २०७७/०१/१२ को ऩत्र

0/6/9 ष्ट्रहयासतभा 
फसेको

2075/7/27

२०७९।१।१९ 
जरयवाना रु १,५०,००० 

सतयेको
४/0/0

२/६/१७ 
७६.३३

१/५/१३ 
२३.६७

छ

३३१ गलु्भी
सरयता बने्न सऩना  ऩरयमाय, 
भसुसकोि न.ऩा. २ गलु्भी ।

सीता ऩरयमाय
उच्च अदारत तरुसीऩयु 

फिुवर ईजरास  
२०७३।१२।१६

२४ भष्ट्रहरा नेऩारी फहषु्ट्रववाह नऩयेको
न्ज.स.व.का. गलु्भीको च.नॊ. 

५०७, सभसत २०७७/१०/२२ 
को ऩत्र

५ ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको

2077/5/23

२०७८।०५।१९  
जरयवाना रु. ५,००० 

सतयेको
1/0/0

०।८।२६ 
७2.87

०।३।०4 
२7.13

छ

३३२ गलु्भी
ऩदभ फहादयु सनुाय, धकुोि 

गा.ऩा.७ गलु्भी
सीता सनुाय

गलु्भी न्जल्रा अदारत 
२०७७/१२/२६

३६ ऩरुुष नेऩारी फहषु्ट्रववाह नऩयेको
न्ज.स.व.का. गलु्भीको च.नॊ. 

७३६, सभसत २०७८/०१/२२ 
को ऩत्र

2077/03/29
20७८/0३/२९

जरयवाना रु. १0,000 
सतयेको

1/0/0
0।10।15
86.30

0।१।१५  
13.70

छ
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सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

३३३ गलु्भी
भहेतर याना, भसुसकोि न.ऩा.४ 

गलु्भी ।
रक्ष्भी याना

गलु्भी न्जल्रा अदारत 
२०७७/१२/१९

२६ ऩरुुष नेऩारी फहषु्ट्रववाह नऩयेको
न्ज.स.व.का. गलु्भीको च.नॊ. 

७३६, सभसत २०७८/०१/२२ 
को ऩत्र

2077/06/05
20७८/0६/०५

जरयवाना रु. १0,000 
सतयेको

1/0/0
0।8।9 
68.21

0।3।21 
31.79

छ

३३४ गलु्भी
मऻभभसुतष ऩाण्िे, कासरगण्िकी 

गा. ऩा. १. गलु्भी
रारकुभायी

ऩनुयावेदन अदारत 
फिुवर रुऩतदेही 
2050/02/25

४९ ऩरुुष नेऩारी
ज्मान भाने 

उद्योग
नऩयेको

न्ज.स.व.का. गलु्भीको च.नॊ. 736 
सभसत २०७७।10।05 को ऩत्र

२०७७।07।25 २०७8।11।25
2/6/4 1/8/24

६3.27
0/9/11
36.73

छ

३३५ प्मठुान
कभरा कुवॉय घसतष 

ससतगगा न.ऩा. १ अघाषिाॉची
सररा बण्िायी

प्मूठान न्जल्रा अदारत 
२०७७।०८।०३

३१ भष्ट्रहरा नेऩारी फहसुफवाह नऩयेको
न्ज.स.व.का. प्मूठानको च.नॊ. 
९६५ सभसत 207८/०१/१७ 

को ऩत्र
२०७७।०४।०९

२०७८।०४।०९
जरयवाना रु. 10,000 

सतयेको
1/0/0

०।१०।५
८३.५६

०।१।२५  
१६.४४

छ

३३६ प्मठुान
अधाय बने्न धनीयाभ चोधयी गढवा 

गा.ऩा ३ दाङ्ग
ष्ट्रवष्ट्रऩन शे्रष्ठ

उच्च अदारत तलु्सीऩयु 
दाङ्ग २०७७।१०।२०

२७ ऩरुुष नेऩारी चोयी नऩयेको
न्ज.स.व.का. प्मूठानको च.नॊ. 
९६५ सभसत 207८/०१/१७ 

को ऩत्र
२०७६।०८।०१

२०७८।०८।०१ 
जरयवाना रु. 20,000 

सतयेको
2/0/0

१।६।१३  
७६.४३

०।५।१७  
३४.५७

छ

३३७ प्मठुान
सानो न्जतभान बने्न न्जतभान सभमा 
सरुभायानी फाङ्गेसार ५ प्मूठान

प्रहयी प्रसतवेदन
सवोच्च अदारत 
२०७६।०२।३१

अ ४५ ऩरुुष नेऩारी
ष्ट्रवना इजाजन  
वन ऩैदावाय 
ओसायऩसाय

नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

२०७६।०२।३१ को पैसरा
२०७७।१२।०७

२०७८।०३।०७
जयीवाना रु. 3,79,209 

सतयेको
0/3/0

०।२।७ 
७४.४४

०।०।२३ 
२५.५६

छ

३३८ प्मठुान
ददऩक नगयकोिी न्झभरुक 

गा.ऩा.६ प्मूठान
ष्ट्रहयानाथ मोगी

उच्च अदारत तलु्सीऩयु 
दाङ्ग 

२०७६।११।१२।२
२६ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको

उ.स.व.का. तरुसीऩयुको च.नॊ. 
९५६ सभसत २०७७।११।२५ 

को ऩत्र
२०७६।०१।१३

२०७९।०१।१३
जरयवाना रु. 30,000 

सतयेको
3/0/0

२।१।१  
६९.४९

०।१०।२९  
३०.५१

छ

३३९ प्मठुान
सरर फहादयु दराषभी, सरुभायानी 

गा.ऩा. २ प्मूठान
न्शवयाज 
दराषभी

प्मूठान न्जल्रा अदारत 
२०७७।०६।१४

५२ ऩरुुष नेऩारी
अऩयासधक 
उऩरव

नऩयेको
न्ज.स.व.का. प्मूठानको च.नॊ. 
९६५ सभसत 207८/०१/१७ 

को ऩत्र
२०७६।१०।१५ २०७८।१०।१५ 2/0/0

१।३।२९  
६६.३०

०।८।१ य 
३३.७०

छ

३४० प्मठुान
याभ फहादयु घसतष प्मू.न.ऩा.१० 

प्मूठान
सॊसगता घसतष

प्मूठान न्जल्रा अदारत 
२०७७।०३।२३

२८ ऩरुुष नेऩारी फहसुफवाह नऩयेको
न्ज.स.व.का. प्मूठानको च.नॊ. 
९६५ सभसत 207८/०१/१७ 

को ऩत्र
२०७७।०३।२३

२०७८।०९।२३
जरयवाना रु. 15,000 

सतयेको
१।६।०

०।१०।२१ 
५८.८९

०।८।९  
४१.११

छ
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सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

३४१ प्मठुान
नायामण फहादयु बण्िायी नैफष्ट्रहनी 

गा.ऩा.८ प्मूठान
सररा बण्िायी

प्मूठान न्जल्रा अदारत 
२०७७।०८।०३

४६ ऩरुुष नेऩारी फहसुफवाह नऩयेको
न्ज.स.व.का. प्मूठानको च.नॊ. 
९६५ सभसत 207८/०१/१७ 

को ऩत्र
२०७७।०४।०९

२०७८।१०।०९
जरयवाना रु. 15,000 

सतयेको
१।६।०

०।१०।५  
५५.९६

०।८।२५  
४४.०४

छ

३४२ प्मठुान
सीतायाभ ित्री न्झभरुक गा.ऩा. 

३ प्मूठान
सॊसगता घसतष

प्मूठान न्जल्रा अदारत 
२०७६।०९।२८

२६ ऩरुुष नेऩारी नकवजनी चोयी नऩयेको
न्ज.स.व.का. प्मूठानको च.नॊ. 
९६५ सभसत 207८/०१/१७ 

को ऩत्र
२०७६।०६।१२

२०७९।०६।१२
जरयवाना रु. 30,000 

सतयेको
3/0/0

१।८।२  
५५.४३

१।३।२८  
४४.५७

छ

३४३ प्मठुान
भदन फहादयु साकी प्मू.न.ऩा. १ 

प्मूठान
सनभषरा साकी

उच्च अदारत तलु्सीऩयु 
दाङ्ग 

२०७७।०८।१४।१
३१ ऩरुुष नेऩारी फहसुफवाह नऩयेको

न्ज.स.व.का. प्मूठानको च.नॊ. 
९६५ सभसत 207८/०१/१७ 

को ऩत्र
२०७७।०४।२१

२०७८।१०।२१
जरयवाना रु. 10,000 

सतयेको
१।६।०

०।९।२३ 
५३.४७

०।९।०७  
४६।५३

छ

३४४ तरुसीऩयु दाङ
इतरनाथ मोगी 
जोयामर ३, िोिी

गन्म्बयनाथ 
मोगी

सवोच्च अदारत
2077।12।02

२६ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत

2077।12।02 को पैसरा
2072।03।11 2082।03।11 10/0/0

5/11/3
59.31

4/0/27
40.69

छ

३४५ तरुसीऩयु दाङ
फषु्ट्रद्धभान नेऩारी 
तनु्ल्सऩयु १७, दाङ

ष्ट्रहयाफहादयु 
याना

सवोच्च अदारत
2073।09।27

३६ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत

2073।09।27 को पैसरा

18 ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको

2076।08।08

2079।07।20
जरयवाना रु. 2,000 

सतयेको
3/0/0

1/6/24
52.42

1/5/6
47.58

छ

३४६ तरुसीऩयु दाङ
जनक फहादयु शाही 
फयाहतार ८, सिेुत

शीता शाही
उच्च अदारत सिेुत
2075।01।09

५६ ऩरुुष नेऩारी
ज्मान भाने 

उद्योग
नऩयेको

न्ज.स.व.का. सिेुतको च.नॊ. 823 
सभसत ०७7।०९।१३ को ऩत्र

2074।06।17 2081।06।17 7/0/0
3/7/27
52.33

3/4/3
47.67

छ

३४७ तरुसीऩयु दाङ
िम्फय फहादयु ित्री 

फाॉष्ट्रपकोि ६, रुकुभ ऩन्िभ
सनभ फहादयु 

ऩरयमाय
सवोच्च अदारत

2070।09।22
४५ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको

सवोच्च अदारतको सभसत
2070।09।22 को पैसरा

0/३/२७  ष्ट्रहयासतभा 
फसेको

2075।10।06
2080।06।10 5/0/0

2/8/4
53.64

2/3/26
46.36

छ

३४८ तरुसीऩयु दाङ
याभयाज बने्न याभकृष्ण झाक्री 
ऩठुा उत्तयगॊगा 02, ऩवुी रुकुभ

भोहन फहादयु 
केसी

उच्च अदारत तलु्सीऩयु
2076।10।14

२१ ऩरुुष नेऩारी
कुिष्ट्रऩि गयी 
व्मन्क्त वेऩत्ता

नऩयेको
उ.स.व.का. तरुसीऩयुको च.नॊ. 
364 सभसत २०७7।०6।13 

को ऩत्र
2075।05।31

2080।05।31
जरयवाना रु ५०,000 

सतयेको
5/0/0

2/8/14
54.19

2/3/16
45.81

छ

३४९ तरुसीऩयु दाङ
भोहन भल्र 

सानीबेयी ४, रुकुभ ऩन्िभ
िम्भय फहादयु 

िड्का
फाॉके न्जल्रा अदारत
२०७6।11।16

२३ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको
न्ज.स.व.का. फाॉकेको च.नॊ. 

2580 सभसत ०७7।10।04 
को ऩत्र

2076।05।27
2079।05।27

जरयवाना रु ३२,000 
सतयेको

3/0/0
1/8/17
57.35

1/3/13
42.65

छ
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सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

३५० तरुसीऩयु दाङ
जऩुषतमा चौधयी

पुरवायी २, दाङ
गरुुतमा चौधयी

सवोच्च अदारत
2064।04।18

६३ भष्ट्रहरा नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत

2064।04।18 को पैसरा

१ वषष ष्ट्रहयासतभा 
फसेको 

2073।12।29
2082।12।29 10/0/0

5/1/15
51.29

4/10/15
48.71

छ

३५१ तरुसीऩयु दाङ
प्रभे वरी 

दॊगीशयण २, दाङ
धभषयाज वरी

सवोच्च अदारत
2072।११।१०

३० ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत

2072।११।१० को पैसरा
2066।03।08 2086।03।08 20/0/0

11/11/6
59.70

8/0/24
40.30

छ

३५२ तरुसीऩयु दाङ
ष्ट्रवतद ुयाना 
सैघा २, दाङ

न्चत्रकरा याना
सवोच्च अदारत

2072।12।26
३९ भष्ट्रहरा नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको

सवोच्च अदारतको सभसत
2072।12।26 को पैसरा

2067।11।09 2087।11।09 20/0/0
10/3/5
51.33

9/8/25
48.67

छ

३५३ तरुसीऩयु दाङ
नष्ट्रवन ऩनु 

िार ९, प्मठुान
न्शवरार 
फढुाथोष्ट्रक

सवोच्च अदारत
2071।१२।०४

३२ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत

2071।१२।०४ को पैसरा
2066।05।01 2086।05।01 20/0/0

11/9/13
58.96

8/2/17
41.04

छ

३५४ तरुसीऩयु दाङ
न्िभफहादयु घसतष

 स्वगषद्वायी िार ९, प्मठुान
न्शवरार 
फढुाथोष्ट्रक

सवोच्च अदारत
2071।१२।०४

४५ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत

2071।१२।०४ को पैसरा
2067।04।25 2087।04।25 20/0/0

10/9/19
54.04

9/2/11
45.95

छ

३५५ तरुसीऩयु दाङ
सबभ वहादयु ऩनु 
िार ९, प्मठुान

न्शवरार 
फढुाथोष्ट्रक

सवोच्च अदारत
2071।१२।०४

३३ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत

2071।१२।०४ को पैसरा
2066।07।11 2086।07।11 20/0/0

11/7/3
57.99

8/4/27
42.01

छ

३५६ घोयाही दाङ
गोऩार फढुा (घोयायी उऩ.भ.न.ऩा 

१५ दाङ ।)
भदन कुभाय 

वरी

दाङ देउियुी न्जल्रा 
अदारत 

2077/06/25
४६ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको

न्ज.स.व.का., दाङको च.नॊ. 903 
को सभसत 2077/10/4 को ऩत्र

2076/06/23
2079/06/23

जरयवाना रु.32,000
सतयेको

3/0/0
1/07/22

54
1/04/09

46
छ

३५७ घोयाही दाङ
भहेश चौधयी (रभही न.ऩा ४  

दाङ ।)
गोष्ट्रवतद ऩौिेर

उच्च अदारत तरुसीऩयु 
दाङ 2077/05/10

१९ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको
उ.स.व.का. दाङको च.नॊ. 328 
को सभसत 2077/06/9 को ऩत्र

2075/06/27
2078/06/27

जयीवाना रु. 32,000 
सतयेको

3/0/0
02/07/18

87
0/04/13

13
छ

३५८ घोयाही दाङ
सफय फहादयु नेऩारी (घोयाही 
उऩ.भ.न.ऩा ११, दाङ ।)

झगफहादयु 
सनुाय

दाङ देउियुी न्जल्रा 
अदारत दाङ 

207७/०५/१५
२० ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको

न्ज.स.व.का., दाङको च.नॊ. 
1018 को सभसत 

2077/10/18 को ऩत्र
2076/07/28 

2079/07/28
जरयवाना रु.३२,000

सतयेको
3/0/0

01/06/17
५1

01/05/14
49

छ

३५९ घोयाही दाङ
येशभ बने्न यभेश फहादयु घसतष  
(साष्ट्रवक तरुसीऩयु उऩ.भ.न.ऩा. 

13, दाङ ।)

देवीयाभ 
कुसायी

उच्च अदारत तरुसीऩयु 
दाङ 207६/११/18

३२ ऩरुुष नेऩारी नकफजनी चोयी नऩयेको
न्ज.स.व.का., दाङको च.नॊ. 916 
को सभसत 2077/10/5 को ऩत्र

2075/09/30
2078/09/30

जयीवाना रु. 30,000 
सतयेको

3/0/0
०2/04/15

79
0/07/16

21
छ
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सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

३६० घोयाही दाङ
कारे बने्न आकाश ऩरयमाय 
(साष्ट्रवक रक्ष्भीऩयु ६,दाङ)

भेघ फहादयु 
फढुाथोकी

उच्च अदारत तरुसीऩयु 
दाङ 2067/03/27

२९ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
न्ज.स.व.का., दाङको च.नॊ. 

1767 को सभसत 
207८/01/14 को ऩत्र

2 वषष थनुाभा फसेको
207४/11/2२

2082/11/2२ 10/0/0
०5/02/23

५2
०4/09/8

48
छ

३६१ फाॉके
ष्ट्रववेक शकु्रा 

नेऩारगॊज ९, फाॉके

सयेुस कुभाय 
सतसभल्सेना 

सभेत

उच्च अदारत तरुसीऩयु 
नेऩारगि इजरास 
२०७७/१०/२०

३१ ऩरुुष नेऩारी नकवजनी चोयी नऩयेको
उ.स.व.का.को च.नॊ. १७०४ 
सभसत २०७७/१२/११ को ऩत्र

 २०७६/०२/१९
 २०७९/०२/१९ 

जरयवाना रु. ३०,००० 
सतयेको

३/०/०
१/११/२५
६५.७५

१/०/५
३४.२५

छ

३६२ फाॉके
नय फहादयु वरी याप्तीसोनायी 

गा.ऩा. ९, फाॉके
अभतृा िड्का

फाॉके न्जल्रा अदारत 
२०७४/०९/१७

३५ ऩरुुष नेऩारी फह ुष्ट्रववाह नऩयेको
उ.स.व.का. नेऩारगि फाॉकेको 

च.नॊ. १२९२ सभसत 
२०७७/१०/२८ को ऩत्र

२४ ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको 

२०७७/०६/०३

 २०७८/०५/०९ 
जरयवाना रु. १०,००० 

सतयेको
१/०/०

०/९/५ 
७३.९७

०/२/२५ 
२६.०३

छ

३६३ फाॉके
याभ प्रसाद बट्टयाइ गयुाॉस गा.ऩा. 

२ दैरेि
धन फहादयु 

िाॉगी

दाङ्ग देउियुी न्जल्रा 
अदारत 

२०७२/१२/०४
३२ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको

न्ज.स.व.का. फाॉकेको च.नॊ. 
४०७० सभसत २०७७/१२/०८ 

को ऩत्र

१५ ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको 

२०७७/१०/२६

 २०७८/०३/१२ 
जरयवाना रु. २,००० 

सतयेको
 ०/५/०

 ०/४/०३ 
८२

०/०/२७ 
१८

छ

३६४ फाॉके
जगददश प्रसाद फदही िुिुवा 

गा.ऩा. २, फाॉके
चाॉदनी िाॉ

फाॉके न्जल्रा अदारत 
२०७७/०३/३१

४९ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको
न्ज.स.व.का. फाॉकेको च.नॊ. 

४०६६ सभसत २०७७/१२/०३ 
को ऩत्र

 २०७६/०८/१०
 २०७९/०८/१० 

जरयवाना रु. ३२,००० 
सतयेको

 ३/०/०
 १/६/४ 
५०.१३

१/५/२६ 
४९.८७

छ

३६५ फाॉके
यष्ट्रवन कठामत सयस्वतीनगय 

गा.ष्ट्रव.स. २, िोिी
गम्बीयनाथ 

मोगी
सवोच्च अदारत  
२०७७/१२/०२

२४ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

२०७७/१२/०२ को पैसरा
 २०७२/०३/११  २०८२/०३/११  १०/०/०

५/११/०३ 
५९.१२

४/१/२७ 
४०.८८

छ

३६६ फाॉके
ननकउ कफसिमा नेऩारगॊज 
उ.ऩ.भ.न.ऩा. २१, फाॉके

अब्दरु शेष
फाॉके न्जल्रा अदारत 
२०७६/११/२८

५४ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको
न्ज.स.व.का. फाॉकेको च.नॊ. ५७४ 
सभसत २०७७/०५/१६ को ऩत्र

 २०७६/०२/२८
 २०७९/०८/२८ 

जरयवाना रु. ३७,००० 
सतयेको

  ३/६/०
१/११/१६ 

५५.७६
 १/६/१४ 
४४.२४

छ

३६७ फाॉके
सततोष ऩनुभगय फैजानाथ गा.ऩा. 

१, फाॉके
सभना ऩनुभगय

ऩनुयावेदन अदारत, 
नेऩारगॊज सॊमकु्त 

इजरास 
२०७५/०६/०४

३५ ऩरुुष नेऩारी फह ुष्ट्रववाह नऩयेको
न्ज.स.व.का. फाॉकेको च.नॊ. 

४३८६ सभसत २०७७/१२/१९ 
को ऩत्र

२२ ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको 

२०७७/०५/३१

 २०७८/०५/०८ 
जरयवाना रु. ५,००० 

सतयेको
 १/०/०

०/९/५ 
७५.३४

०/२/२५ 
२४.६६

छ
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सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

३६८ फाॉके
भदन ससॊह ठकुयी फैजानाथ गा.ऩा. 

६, फाॉके
ऐवान फढुा 

ऺेत्री
फाॉके न्जल्रा अदारत 
२०७७/१०/२७

२५ ऩरुुष नेऩारी
ज्मान भाने 

उधोग
नऩयेको

न्ज.स.व.का. फाॉकेको च.नॊ. 
४७६६ सभसत २०७८/०१/१५ 

को ऩत्र
 २०७७/०८/०३

 २०७८/०८/०३ 
जरयवाना रु. २०,००० 

सतयेको
१/०/०

०/६/११ 
५२.३२

०/५/१९ 
४७.६८

छ

३६९ फाॉके
रोकेश ऩनुभगय 

कोहरऩयु न.ऩा. १३, फाॉके

प्र.ना.सन. 
सयेुतर कुभाय 

ऩततको 
प्रसतवेदन

फाॉके न्जल्रा अदारत 
२०७७/१०/१८

२६ ऩरुुष नेऩारी
हातहसतमाय 
ियिजाना

नऩयेको
न्ज.स.व.का. फाॉकेको च.नॊ. 

४७७० सभसत २०७८/०१/१६ 
को ऩत्र

 २०७७/११/०५
 २०७८/०५/०५ 

जरयवाना रु. १०,००० 
सतयेको

 ०/६/०
 ०/३/९ 

५५
०/२/२१ 

४५
छ

३७० फाॉके
फाभदेव सगयी कोहरऩयु न.ऩा. 

१३, फाॉके

प्र.ना.सन. 
सयेुतर कुभाय 

ऩततको 
प्रसतवेदन

फाॉके न्जल्रा अदारत 
२०७७/१०/१८

२७ ऩरुुष नेऩारी
हातहसतमाय 
ियिजाना

नऩयेको
न्ज.स.व.का. फाॉकेको च.नॊ. 

४७७० सभसत २०७८/०१/१६ 
को ऩत्र

 २०७७/११/०५
 २०७८/०५/०५ 

जरयवाना रु. १०,००० 
सतयेको

 ०/६/०
 ०/३/९ 

५५
०/२/२१ 

४५
छ

३७१ फाॉके
नतद कुभाय धोवी शम्शेयगॊज 

गा.ष्ट्रव.स. ८, फाॉके
ष्ट्रऩठु्ठ थारु

सवोच्च अदारत 
२०७६/०७/०४

३६ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

२०७६/०७/०४ को पैसरा
 २०६५/११/१२  २०८५/११/१२  २०/०/०

१२/३/२ 
६१.२६

७/८/२८ 
३८.७४

छ

३७२ फाॉके
कभर ऐिी (फसतत) फयाई 

गा.ष्ट्रव.स. २ हमु्रा

अजफीय शाही 
य ऩासाङ 
ताभाङ

सवोच्च अदारत 
२०७२।१२।१९

३८ ऩरुुष नेऩारी
कतषवव्म 

ज्मान य िनु 
िाॉका

नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

२०७२।१२।१९ को पैसरा
०६७।०५।११ ०८७।०५।११  २०।००।००

१०।०९।३ 
५३.७३

०९।०२।२७ 
४६.२७

छ

३७३ वददषमा
िशुीयाभ थारु फाॉसगढी न.ऩा.३ 

फददषमा
भकेुश कुभाय 

चौधयी

 फददषमा न्जल्रा अदारत 
गरुरयमा 

२०७6/१२/०5
३१ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको

 न्ज.स.व.का. फददषमाको च.नॊ. 
२४१६ सभसत 2077/12/23 

को ऩत्र
2076।06।18

2079।06।18 
जरयवाना रु. ३०,००० 

सतयेको
03/००/००

०1/०7/26 
54.88

01/०4/04 
45.12

छ

३७४ वददषमा
येशभ थारु फायफददषमा न.ऩा.10 

फददषमा
कणष फहादयु 

थाऩा

 फददषमा न्जल्रा अदारत 
गरुरयमा 

२०७7/06/२1
23 ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको

 न्ज.स.व.का. फददषमाको च.नॊ. 
२४१7 सभसत 2077/12/23 

को ऩत्र
2076।03।१8

2079।03।१8 
जरयवाना रु. 32,000 

सतयेको
03/००/००

०1/10/26 
63.10

01/०1/04 
36.90

छ
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सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

३७५ वददषमा
सनभरार ऩोख्ररे फायफददषमा न.ऩा. 

5 फददषमा
ऻान ुउऩाध्माम

 ऩनुयावेदन अदारत 
नेऩारगॊज फाॉके 
२०७2/०7/२2

३८ ऩरुुष नेऩारी फहषु्ट्रववाह नऩयेको
 न्ज.स.व.का. फददषमाको च.नॊ. 

2551 सभसत 2078/01/09 
को ऩत्र

2077।06।१8
2078।06।१8

जरयवाना रु. 15,000 
सतयेको

01/००/००
०0/०7/26 

64.65
00/०4/०4 

35.35
छ

३७६ वददषमा
नतदरार सनुाय फाॉसगढी न.ऩा.८ 

फददषमा
प्र.स.सन. 

न्जवन गरुुङ्ग

 फाॉके न्जल्रा अदारत 
नेऩारगॊज 

२०68/०7/16
33 ऩरुुष नेऩारी

सयकायी 
दस्तित 
छाऩष्ट्रकते

नऩयेको
 न्ज.स.व.का. फाॉकेको च.नॊ. 

4096 सभसत 2077/12/04 
को ऩत्र

19 ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको

2077।०6।23

2078।06।04 
जरयवाना रु. 50 सतयेको

1/0/0
०0/०8/10 

67.74
00/०3/२0 

32.26
छ

३७७ वददषमा
सीता चौधयी साष्ट्रवक धधवाय 

गा.ष्ट्रव.स.८ फददषमा
अष्ट्रवनाश 
चौधयी

 सवोच्च अदारत 
काठभाण्िौं 

२०७६/०२/२९
३२ भष्ट्रहरा नेऩारी

कतषव्म 
ज्मान/ ज्मान 
भाने उद्योग

नऩयेको
 भहातमामासधवक्ता कामाषरमको 

च.नॊ. ५८२५ सभसत 
2077/10/08 को ऩत्र

20७२।११।२५ 20८२।११।२५ १०/००/००
०5/02/19 

52.16
04/०9/11 

47.84
छ

३७८ वददषमा
भोहन योकाम फायफददषमा न.ऩा.8 

फददषमा
चतरकरा थाऩा

 फददषमा न्जल्रा अदारत 
गरुरयमा 

२०76/०5/२2
24 ऩरुुष नेऩारी

ज्मान भाने 
उद्योग

नऩयेको
 न्ज.स.व.का. फददषमाको च.नॊ. 

2297 सभसत 2077/12/12 
को ऩत्र

2075।०8।11 20८0।०8।11 05/००/००
02/०६/03 

५0.02
०2/०५/२7 

49.98
छ

३७९ वददषमा
शॊकयससॊह ठकुयी फायफददषमा 

न.ऩा.8 फददषमा
चतरकरा थाऩा

 फददषमा न्जल्रा अदारत 
गरुरयमा 

२०76/०5/२2
25 ऩरुुष नेऩारी

ज्मान भाने 
उद्योग

नऩयेको
 न्ज.स.व.का. फददषमाको च.नॊ. 

2297 सभसत 2077/12/12 
को ऩत्र

2075।०8।11 20८0।०8।11 05/००/०0
02/०६/03 

५0.02
०2/०५/२7 

49.98
छ

३८० वददषमा
ददऩक थारु याजाऩयु न.ऩा.10 

फददषमा

शसुसरा 
चौधयी, रुऩा 
थारु य दशषन 

चौधयी

 उच्च अदारत 
तरुसीऩयु नेऩारगॊज 

इजरास 
२०75/11/12

22 ऩरुुष नेऩारी नकफजनी चोयी नऩयेको
 उ.स.व.का. फाॉकेको च.नॊ. 

1395 सभसत 2077/11/06 
को ऩत्र

21 ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको

2077।०7।22

2078।०4।01
जरयवाना रु. 18,850 

सतयेको
00/०9/00

00/०7/11 
80.32

०0/०1/19 
19.68

छ

३८१ रूकुभ
ससुनता ित्री, भग्भा गा.ष्ट्रव.स. 

विा नॊ. ०५, रुकुभ
ऐबान ित्री

सवोच्च अदारत 
२०७५।०१।२०

२३ भष्ट्रहरा नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

२०७५।०१।२० को पैसरा
207३/0१/०६ 208३/0१/०७ १०/0/0

५/१/८
 ५१.०४

४/१०/२३ 
४८.९६

छ

३८२ सल्मान
हरयरार असधकायी शभाष ष्ट्रऩऩरनेिा-

८ सल्मान
अभयसत फस्नेत

सवोच्च अदारत, 
२०७५।०५।१०

३५ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

२०७५।०५।१० को पैसरा



२०७२।११।११
२०८२।११।११ १०/0/0

०५/०३/०३
५२.५५

०४/०८/२७
४७.४५

छ

३८३ सल्मान
न्चत्रफहादयु फढुाथोकी 

दाभाष ३ सल्मान
रुऩा फस्नेत

उच्च अदारत, सिेुत 
२०७७।११।१३

२० ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको
उ.स.व.का. सिेुतको च.नॊ. ८६० 

२०७७।१२।२२ को ऩत्र



२०७६।०७।०९

२०७९।०७।०९
जरयवाना रु. 32,000 

सतयेको
०३/0/0

०१/०८/०५
५६.००

०1/०3/25
44.00

छ
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सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

३८४ सल्मान
सिरफहादयु ऩनु   
शायदा -९, सल्मान

अभतृा ऩनु
सल्मान न्जल्रा 

अदारत, 
२०७७।०८।07

२६ ऩरुुष नेऩारी फहषु्ट्रववाह नऩयेको
उ.स.व.का. सिेुतको च.नॊ. ९५३ 
सभसत २०७८।०१।१३ को ऩत्र

२०७७।०३।३1
२०७८।०३।३१

जरयवाना रु. 10,000 
सतयेको

1/0/0
0/10/१४
८६.0२

००/०1/१६
१३.९८

छ

३८५ सल्मान
भानफहादयु याना   कासरभािी ७, 

सल्मान
ऩष्ट्रवत्रा याना

सल्मान न्जल्रा 
अदारत, 

२०७७।०७।२३
४३ ऩरुुष नेऩारी फहषु्ट्रववाह नऩयेको

उ.स.व.का. सिेुतको च.नॊ. ९२० 
सभसत २०७८।०१।०८ को ऩत्र



२०७७।०४।१३

२०७८।०४।१४
जरयवाना रु. 10,000 

सतयेको
1/0/0

0/10/१४
८६.0२

००/०1/२९
१७.५०

छ

३८६ सल्मान
ददऩेतर िड्का
याॉक २, योल्ऩा

नीभ फहादयु 
वरी

सवोच्च अदारत, 
२०७२।०९।२८

३३ ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

२०७२।०९।२८ को पैसरा



२०६७।१२।२३
२०८७।१२।२३ २०/0/0

10/01/21
51.0०

09/10/09
49.0०

छ

३८७ सल्मान
ऩजुा ओरी

ऩािाऩानी-९, योल्ऩा
नीभ फहादयु 

वरी

सवोच्च अदारत, 
२०७२।०९।२८ को 

पैसरा
२९ भष्ट्रहरा नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको

सवोच्च अदारतको सभसत 
२०७२।०९।२८ को पैसरा



२०६७।१२।२३

२०८७।१२।२३ २०/0/0
10/01/21

51.0०
09/10/09

49.0०
छ

३८८ िोल्ऩा
गोष्ट्रवतद फढुा

रावन ७ िोल्ऩा
ऩासाङ ताभाङ

सवोच्च अदारत, 
२०72।12।19

२८ ऩरुुष नेऩारी िनु िाॉका नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

२०72।12।19 को पैसरा
२०६७/०४/२७ २०८७/०४/२६ २०/0/0

१०/9/17
53.7

९/2/12
46.3

छ

३८९ जमु्रा
कृष्ण प्रसाद असधकायी
गमाषङकोि ४ जमु्रा

सनभषरा 
असधकायी

जमु्रा न्जल्रा अदारत
२०७३/०४/२४

३८ ऩरुुष नेऩारी फह-ुसफवाह नऩयेको
न्ज.स.व.का. जमु्राको च.नॊ. 

659 सभसत २०७8/1/20 को 
ऩत्र

१९ ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको

२०७७/०४/२२

२०७८/०४/18
जरयवाना रु. 5,000 

सतयेको
1/0/0

0/10/11 
८5

0/१/19
15

छ

३९० जमु्रा
ऩावषती बण्ियी 

गमाषङकोि ४ जमु्रा
सनभषरा 
असधकायी

जमु्रा न्जल्रा अदारत
२०७३/०४/२४

२२ भष्ट्रहरा नेऩारी फह-ुसफवाह नऩयेको
न्ज.स.व.का. जमु्राको च.नॊ. 

659 सभसत २०७8/1/20 को 
ऩत्र

२०७७/०४/२२
२०७८/०४/२३

जरयवाना रु. 5,000 
सतयेको

1/0/0
0/९/२३

80
0/२/७

20
छ

३९१ दैरेि
सिर फहादयु सनुाय  कारबैयव 

गा.ष्ट्रव.स.४ दैरेि
यभा सनुाय

दैरेि न्जल्रा अदारत 
2065।06।08

33 ऩरुूष नेऩारी फहषु्ट्रववाह नऩयेको
न्ज.स.व.का. दैरेिको च.नॊ. ८9 
सभसत 2077।06।06 को ऩत्र

2076।12।02
2078।12।02

जरयवाना रु. 5,000 
सतयेको

2/0/0
१/२/१२ 
59.86

 0/9/18
40.14                                                                           

छ

३९२ दैरेि
दगुाष प्रसाद शभाष नायामण न.ऩा.२ 

दैरेि
बीभा शभाष 
रासभछाने

ऩनुयावेदन अदारत 
सिेुत 

2072।12।28
39 ऩरुूष नेऩारी फहषु्ट्रववाह नऩयेको

न्ज.स.व.का. दैरेिको च.नॊ. 566 
सभसत 2078/01/16 को ऩत्र

2077।08।07
2078।08।07 

जरयवाना रु. 15,000 
सतयेको

1/0/0
0/6/7 
51.23 

0/5/२३ 
48.77

छ
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सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

३९३ दैरेि
जम फहादयु शाही यासनवन 

गा.ष्ट्रव.स.१ दैरेि
रक्ष्भी थाऩा

ऩनुयावेदन अदारत 
सिेुत 

207२।०५।३०
65 ऩरुूष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको

न्ज.स.व.का. दैरेिको च.नॊ. 490 
सभसत 2077/12/1१ को ऩत्र

1/7/1 थनुाभा 
फसेको 

2077।10।25
2078।03।25 2/0/0

१/10/20
93.83

0/१/10
6.17

छ

३९४ दैरेि
सगता शभाष रूऩािेती नायामण 

न.ऩा.२ दैरेि
बीभा शभाष 
रासभछाने

ऩनुयावेदन अदारत 
सिेुत 

2072।12।28
28 भष्ट्रहरा नेऩारी फहषु्ट्रववाह नऩयेको

न्ज.स.व.का. दैरेिको च.नॊ. 566 
सभसत २078।01।16 को ऩत्र

15 ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको 

2077।08।07

2078।07।22 
जरयवाना रु. 15,000 

सतयेको
1/0/0

0/6/22
55.34 

0/५/8 
44.66

छ

३९५ दैरेि
भसनषा ित्री नायामण न.ऩा.१० 

दैरेि
गगनसया 
फस्नेत

दैरेि न्जल्रा अदारत 
2077।11।21

21 भष्ट्रहरा नेऩारी फहषु्ट्रववाह नऩयेको
न्ज.स.व.का. दैरेिको च.नॊ. 573 
सभसत 2078।01।19 को ऩत्र

2077।04।16
2078।05।16 

जरयवाना रु. 11,000 
सतयेको

1/1/0
0/९/२८
75.44

0/3/२
24.56

छ

३९६ दैरेि
ऩवषरार योकाम नायामण न.ऩा. 

१० दैरेि
गगनसया 
फस्नेत

दैरेि न्जल्रा अदारत 
2077।11।21

24 ऩरुूष नेऩारी फहषु्ट्रववाह नऩयेको
न्ज.स.व.का. दैरेिको च.नॊ. 573 
सभसत 2078।01।19 को ऩत्र

2077।04।16
2078।05।16 

जरयवाना रु. 11,000 
सतयेको

1/1/0
0/९/२८ 
75.44

0/३/२
24.56

छ

३९७ सिेुत
योशन फस्नेत

सिेुत
याजन वरी

उच्च अदारत सिेुत
२०७७/०९/२०

२२ ऩरुुष नेऩारी चोयी नऩयेको
उ.स.व.का. सिेुतको च.नॊ. ९६७ 
सभसत २०७८/०१/१४ को ऩत्र

०/१/१३ ष्ट्रहयासतभा 
फसेको 

२०७७/७/१७

२०७८/६/५
जरयवाना रु. १०००० 

सतयेको
१/०/०

०/५/२८
६६

०/५/३२
३४

छ

३९८ सिेुत
कुभाय काकी 

सिेुत
धननाथ िनार

सवोच्च अदारत
२०७३/०२/०६

३४ ऩरुुष नेऩारी िाॉका चोयी नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत

२०७३/०२/०६ को पैसरा
२०७३/१/१४ २०७९/१/१४ ६/०/०

५/१/१
८३

०/१०/२९
१७

छ

३९९ सिेुत
फारधय ऩरयमाय 

सिेुत
सधय फहादयु 

शाही
जमु्रा न्जल्रा अदारत 
२०७७/०८/२२

३१ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको
न्ज.स.व.का. जमु्राको च.नॊ. 

५५९ सभसत २०७७/१२/१३ 
को ऩत्र

२०७६/५/१७
२०७९/८/२७

जरयवाना रु. ३०,००० 
सतयेको

३/०/०
१/८/२८

५६
१/३/२

४४
छ

४०० सिेुत
ददऩक फहादयु अमाषर

सिेुत
ददऩा अमाषर

सिेुत न्जल्रा अदारत
२०७७/१०/२९

३८ ऩरुुष नेऩारी फहषु्ट्रववाह नऩयेको
न्ज.स.व.का. सिेुतको च.नॊ. 

१८२९ सभसत २०७८/०१/१९ 
को ऩत्र

२०७७/७/१७
२०७८/७/१७

जरयवाना रु. १०,००० 
सतयेको

१/०/०
०/६/१८

५८
०/५/१२

४२
छ

४०१ सिेुत ष्ट्रवष्ण ुफहादयु पिेया
सतुजभसत 
यावर पिेया

हमु्रा न्जल्रा अदारत
२०७७/०८/२२

३३ ऩरुुष नेऩारी फहषु्ट्रववाह नऩयेको
न्ज.स.व.का. हमु्राको च.नॊ. ३५० 
सभसत २०७८/०१/०५ को ऩत्र

२०७७/६/५
२०७८/६/६/

जरयवाना रु. १०००० 
सतयेको

१/०/०
०/८/१०

६६
०/३/२०

३४
छ
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सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

४०२ सिेुत
गोऩार फहादयु वसर 

सिेुत

ष्ट्रवभरा 
कुभायी वरी 

फढुा

सिेुत न्जल्रा अदारत 
२०७७/०६/१८

३१ ऩरुुष नेऩारी फहषु्ट्रववाह नऩयेको
न्ज.स.व.का. सिेुतको च.नॊ. 

११३४ सभसत २०७७/१०/१६ 
को ऩत्र

२०७७/५/३
२०७८/५/३

जरयवाना रु. ५,००० 
सतयेको

१/०/०
०/९/१२

७५
०/२/१८

२५
छ

४०३ सिेुत
हरय फहादयु जैशी

सिेुत
प्रसतऺा घसतष 

जैशी
सिेुत न्जल्रा अदारत 
२०७६/१०/०७

३२ ऩरुुष नेऩारी फहषु्ट्रववाह नऩयेको
न्ज.स.व.का. सिेुतको च.नॊ. 

११५१ सभसत २०७७/१०/१८ 
को ऩत्र

२०७६/७/२८
२०७९/७/२८

जरयवाना रु. ३०,००० 
सतयेको

३/०/०
१/६/१७
५०.2

१/५/१३
49.8

छ

४०४ सिेुत
सयस्वती ससॊह

सिेुत
ससता कुभायी 

शाही
सिेुत न्जल्रा अदारत 
२०७०/१२/१८

२२ भष्ट्रहरा नेऩारी फहषु्ट्रववाह नऩयेको
न्ज.स.व.का. सिेुतको च.नॊ. 

१२२३ सभसत २०७७/१०/२५ 
को ऩत्र

२०७७/३/२०
२०७८/९/२०

जरयवाना रु. १५,००० 
सतयेको

१/६/०
०/१०/२५

५५
०/७/५

४५
छ

४०५ सिेुत
कभरा एर.जी. ष्ट्रव.क. 

सिेुत
गौयी सनुाय

सिेुत न्जल्रा अदारत 
२०७७/०७/२६

२२ भष्ट्रहरा नेऩारी फहषु्ट्रववाह नऩयेको
न्ज.स.व.का. सिेुतको च.नॊ. 

१५८३ सभसत २०७७/१२/११ 
को ऩत्र

२६ ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको

२०७७/७/२६

२०७८/६/३०
जरयवाना रु. १०,००० 

सतयेको
१/०/०

०/६/१९
५४

०/५/२१
४६

छ

४०६ सिेुत
ऩावषती थाऩा

सिेुत
उभा थाऩा

सिेुत न्जल्रा अदारत 
२०७२/०८/१७

२२ भष्ट्रहरा नेऩारी फहषु्ट्रववाह नऩयेको
न्ज.स.व.का. सिेुतको च.नॊ. 

१८२२ सभसत २०७८/०१/१३ 
को ऩत्र

 ६ ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको

२०७७/६/०४

२०७८/५/२८
जरयवाना रु. ५,००० 

सतयेको
१/०/०

०/८/१७
७०

०/३/१३
३०

छ

४०७ फाजयुा
सफयबाने रवुाय फसिभासरका न.ऩा. 

३, फाजयुा
प्र.ह. िेक 
फहादयु चतद

फाजयुा न्जल्रा अदारत
2077/10/25

४३ ऩरुुष नेऩारी
हातहसतमाय 
सम्वन्तध कसयु

नऩयेको
 न्ज.स.व.का. फाजयुाको च.नॊ. 
६92 सभसत २०७८।०१।१४ 

को ऩत्र
२०७७।०९।२७

२०७८।०३।२७ 
जरयवाना रु. ८,२५० 

सतयेको
0/६/0

0/४/१८
७६

0/१/१२ 
२४

छ

४०८ फाजयुा
नतद ुरहुाय फसिभासरका न.ऩा. 

३, फाजयुा
प्र.ह. िेक 
फहादयु चतद

फाजयुा न्जल्रा अदारत
2077/10/25

४६ ऩरुुष नेऩारी
हातहसतमाय 
सम्वन्तध कसयु

नऩयेको
 न्ज.स.व.का. फाजयुाको च.नॊ. 
६92 सभसत २०७८।०१।१४ 

को ऩत्र
२०७७।०९।२७

२०७८।०३।२७ 
जरयवाना रु. ८,२५० 

सतयेको
0/६/0

0/४/१८
७६

0/१/१२ 
२४

छ

४०९ फझाङ
ढेऩ बने्न ददऩेतर फोहया सभुाष 

गा.ऩा.३ फझाङ
गणेश फहादयु 

वोहया
सवोच्च अदारत 
२०७६।०४।२६

२५ ऩरुूष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

२०७६।०४।२६ को पैसरा
२०७३।०४।२६ २०८१।११।१४ ८।०।०

४।०2।29 
५२.२९

३।०9।01 
४७.७0

 छ

४१० िोिी
कारे ससॊह काभी, ददऩामर 
ससरगढी न.ऩा. ८ िोिी

बयत फहादयु 
कुवॉय

उच्च अदारत ददऩामर 
207६।११।0४

32 ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको
न्ज.स.व.का. िोिीको च.नॊ. 526 
सभसत 2077।१२।१९ को ऩत्र

२075।07।28
२080।0१।२८

जरयवाना रु. 45,000 
सतयेको

4/6/0
2।6।16 

56.5
1।11।14 

43.5
छ
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सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

४११ अछाभ
चतरससॊह साउॉद

भारािेती ३, कैरारी
प्रकाश 

फहादयु साउॉद
सवोच्च अदारत
२०७५।३।२६

४९ ऩरुुष नेऩारी
िाका चोयी य 

ठगी
नऩयेको

 सवोच्च अदारतको सभसत 
२०७५।३।२६ को पैसरा

२०७२।६।१५
२०८१।१२।१५

जरयवाना  रु.२,६४,३५० 
सतयेको

९।६।०
५।८।०
५९.६५

३।१०।०
४०.३५

छ

४१२ अछाभ
बयत चराउने

तभुाषिाद गा.ऩा.६ अछाभ
याजन फोहया

 अछाभ न्जल्रा 
अदारत २०७७।१।५

२३ ऩरुुष नेऩारी
आत्भहत्मा 
दरुुत्साहन

नऩयेको
 न्ज.स.व.का. अछाभको च.नॊ. 
६७१ सभसत २०७७।१२।१२ 

को ऩत्र
२०७७।३।१४

२०७८।३।१३
जरयवाना रु.१०,००० 

सतयेको
१।०।०

0।११।१
९१.६५

०।०।२९
८.३५

छ

४१३ अछाभ
अशायाभ तमौऩाने

ऩॊचदेवर ष्ट्रवनामक ६ अछाभ
सवुानाथ 
जैशीको

 अछाभ न्जल्रा 
अदारत २०७८।८।५

१९ ऩरुुष नेऩारी
आत्भहत्मा 
दरुुत्साहन

नऩयेको
 न्ज.स.व.का. अछाभको च.नॊ. 
६७२ सभसत २०७७।१२।१२ 

को ऩत्र
२०७७।८।५

२०७८।८।४
जरयवाना रु. १०,००० 

सतयेको
१।०।०

०।६।९
५१.७८

०।५।२१
४८.२२

छ

४१४ ििेल्धयुा
धनी देवी साउॉद

अछाभ भरासतकोि गा.ष्ट्रव.स. ५
यतन फहादयु 

साउॉद
सवोच्च अदारत  
२०७५।११।२८

३५ भष्ट्रहरा नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

२०७५।११।२८ को  पैसरा
२०७२।०९।२५ २०७९।०९।२५ ७/0/0

५/0४/२०
७७.४१

१/०७/११
२२.५९

छ

४१५ ििेल्धयुा
सफजम ऩार

कृष्णऩयु न.ऩा. २ फॊक कञ्चनऩयु
गोऩार चतद 

सभेत

उच्च अदारत ददऩामर 
भहेतरनगय इजरास  
२०७७।०९।01

ऩरुुष नेऩारी नकवजनी चोयी नऩयेको
न्ज.स.व.का. कञ् चनऩयुको च.नॊ. 
१३२४ सभसत २०७८।०१।०५ 

को ऩत्र



२०७५।०७।१३

२०७८।०७।१३
जरयवाना रु.30,000 

सतयेको
३/0/0

2/07/01
90.32

0/04/29
9.38

छ

४१६ कञ्चनऩयु
िेक फहादयु फोहया 

ऩशुषयाभ न ऩा ४ ििेरधयुा
बयत फहादयु 

फोहया

कञ्चनऩयु न्जल्रा 
अदारत 

२०७६।११।११
२६ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको

न्ज.स.व.का. कञ्चनऩयुको च.नॊ. 
१२५४ सभसत 2077/12/19 

को ऩत्र
२०७६।२। १२

२०८०।०२।१२
जरयवाना रु. 32,000 

सतयेको
४/०/०

०२/०/२
५०.१३

१/११/२८
४९.८७

छ

४१७ कञ्चनऩयु
फरयाभ जोशी  

सब न ऩा १८ कञ्चनऩयु
प्रकाश 

फहादयु भल्र

उच्च अदारत ददऩामर 
भहेतरनगय इजरास
२०७६।१०।६

२८ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको
न्ज.स.व.का. कञ्चनऩयुको च.नॊ. 
१४३७ सभसत 2078/1/16 

को ऩत्र
२०७६।२। २०

२०७०।०२।२०
जरयवाना रु. 32,000 

सतयेको
०३/०/०

०१/११/२४
६५.६६

०१/०/०६
३४.३४

छ

४१८ कञ्चनऩयु
ध्रवुष याना   

शकु्रापािा न ऩा ६ कञ्चनऩयु
प्रकाश 

फहादयु भल्र

कञ्चनऩयु न्जल्रा 
अदारत 

२०७६।०३।३१
२८ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको

न्ज.स.व.का. कञ्चनऩयुको च.नॊ. 
५७० सभसत 2077/07/27 

को ऩत्र

25 ददन ष्ट्रहयासतभा 
फसेको

२०७६।९।१

२०७९।०८।५
जरयवाना रु. 30,000 

सतयेको
३/०/०

०१/०६/८
५०.५०

१/०५/22
४९.५०

छ
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सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

४१९ कञ्चनऩयु
 ष्ट्रवयेतर बने्न सफय फहादयु चतद  
भहाकारी न ऩा ७ कञ्चनऩयु

हरु चतद
कञ्चनऩयु न्जल्रा 

अदारत 
२०७६।६।१४

३० ऩरुुष नेऩारी फह ुसफवाह नऩयेको
न्ज.स.व.का. कञ्चनऩयुको च.नॊ. 

१२५७ सभसत 2077/12/19 
को ऩत्र

२०७७।६। २८
२०७८।०८।१५

जरयवाना रु. 7,000 
सतयेको

1/2/0
०/०८/०
५६.४७

०/०६/०
४३.५३

छ

४२० कञ्चनऩयु
कयन चौधयी  िगौया शकु्रापािा 

न ऩा १ कञ्चनऩयु
ससता चौधयी

कञ्चनऩयु न्जल्रा 
अदारत 

२०७७।६।२६
२६ ऩरुुष नेऩारी फह ुसफवाह नऩयेको

न्ज.स.व.का. कञ्चनऩयुको च.नॊ. 
1441 सभसत 2078/01/16 

को ऩत्र
२०७७।६। १४

२०७८।०८।१४
जरयवाना रु. 5,000 

सतयेको
1/2।०

०/०८/०
५६.४७

०/०६/०
४३.५३

छ

४२१ कञ्चनऩयु
ससगता ठगनु्ना   

दाच ुषरा नौ गाि गा ऩा ५
ससता चौधयी

कञ्चनऩयु न्जल्रा 
अदारत 

२०७७।०६।२६
२१ भष्ट्रहरा नेऩारी फह ुसफवाह नऩयेको

न्ज.स.व.का. को अततीभ ष्ट्रकनाया 
रागेका ऩत्र

२०७७।६। १४
२०७८।०८।१४

जरयवाना रु. 5,000 
सतयेको

1/2।०
०/०८/०
५६.४७

०/०६/०
४३.५५

छ

४२२ कञ्चनऩयु
नयेतर फहादयु फोहया 
सब न ऩा ८ कञ्चनऩयु

जानकी 
बतिायी फाहया

कञ्चनऩयु न्जल्रा 
अदारत 

२०७७।११।१२
४४ ऩरुुष नेऩारी फह ुसफवाह नऩयेको

न्ज.स.व.का. कञ्चनऩयुको च.नॊ. 
१२५८ सभसत 2077/12/19 

को ऩत्र
२०७७।७।२५

२०७८।७।२५
जरयवना रु. 10,000 

सतयेको
१।०।०

  ०।६।१९   
 ५४.५२

०।५।११  
४५.४८

छ

४२३ कञ्चनऩयु
िाजषन याना भगय   भहाकारी न 

ऩा ८  कञ्चनऩयु
चतरा याना 

भगय

कञ्चनऩयु न्जल्रा 
अदारत 

२०७७।५।३१
४३ ऩरुुष नेऩारी फह ुसफवाह नऩयेको

न्ज.स.व.का. कञ्चनऩयुको च.नॊ. 
१२५८ सभसत 2077/12/19 

को ऩत्र
२०७७।५।११

२०७८।8।11
जरयवना रु. 10,000 

सतयेको
१।३।०

०।९।३ 
७४.७९

०।५।२६ 
२५.२१

छ

४२४ कञ्चनऩयु
येन ुथाऩा भगय     भहाकारी न 

ऩा ८  कञ्चनऩयु
चतरा याना 

भगय

कञ्चनऩयु न्जल्रा 
अदारत 

२०७७।५।३१
३२ भष्ट्रहरा नेऩारी फह ुसफवाह नऩयेको

न्ज.स.व.का. कञ्चनऩयुको च.नॊ. 
१२५८ सभसत 2077/12/19 

को ऩत्र
२०७७।५।११

२०७८।8।11
जरयवना रु. 10,000 

सतयेको
१।३।०

०।९।३ 
७४.७९

०।५।२६ 
२५.२१

छ

४२५ कञ्चनऩयु
याधा याना बने्न कयन याना  
रारबिी गा ऩा २ कञ्चनऩयु

स व अ कणष 
फहादयु धानकु

कञ्चनऩयु न्जल्रा 
अदारत 

२०७६।१०।१५
३० ऩरुुष नेऩारी वन ऩैदावाय नऩयेको

न्ज.स.व.का. कञ्चनऩयुको च.नॊ. 
१२५८ सभसत 2077/12/19 

को ऩत्र
२०७७।११।१०

२०७८।५।१०
जरयवाना रु. 34,340 

सतयेको
०।६।०

०।३।४  
५२.५३

०।२।२६ 
४७.७८

छ

४२६ कञ्चनऩयु
शैर ुबने्न शायव ससह  

शकु्रापािा न ऩा १ कञ्चनऩयु
गोऩार चतद

उच्च अदारत 
२०७७।९।१

२० ऩरुुष नेऩारी नकफजनी चोयी नऩयेको
न्ज.स.व.का. कञ्चनऩयुको च.नॊ. 

1324 सभसत 2078/01/05 
को ऩत्र

२०७५।७।१३
२०७९।७।१३ 

जरयवाना रु. 40,000 
सतयेको

४।०।०
३।७।१  
८९.४५

०।४।२९ 
१०.५५

छ

४२७ कञ्चनऩयु
उत्तभ बने्न जरेवा याना रक्ष्भीऩयु 

गा.ष्ट्रव.स ९ कॊ चनऩयु
सम्भन याना

सवोच्च अदारत 
२०७२।०८।२०

५० ऩरुुष नेऩारी कतषव्म ज्मान नऩयेको
सवोच्च अदारतको सभसत 

२०७२।०८।२० को पैसरा
२०६६।११।२० २०८७।०५।२० २०/०६/०

१1/02/24
५6.15

8/१0/06
४3.८5

छ
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सस.नॊ.
कायागायको 

नाभ
कैदीको नाभ, थय, ठेगाना

जाहेयवाराको 
नाभ

भदु्दाको अन्ततभ 
कायवाही गने सनकाम य 
अन्ततभ पैसरा सभसत

उभेय सरङ्ग याष्ट्रष्डमता भदु्दा

सनजको भदु्दा 
नकयात्भक 
सूचीभा 

ऩये/नऩयेको

ऩनुयावेदन नऩयेको प्रभाण कैद ऩयेको सभसत
कैदीऩूजीभा उल्रेन्ित छुष्ट्रि 
जाने सभसत य जरयवाना बए 

सो सभेत

तोष्ट्रकएको कैद य 
जरयवाना गयी 
जम्भा कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन)

बकु्तान कैद 
(वषष/भष्ट्रहना/ददन 

य प्रसतशत)

छोट्याउन ुऩने 
कैद 

(वषष/भष्ट्रहना/ददन 
य प्रसतशत)

कैष्ट्रपमत (वदृ्ध, 
योगी वा 

अशक्त बए सो 
सभेत उल्रेि 

गने)

कैद कट्टी 
गनष 

उऩमकु्त 
छ/छैन

भाष्ट्रपसभनाहा/कैद कट्टा गने प्रमोजनका रासग तोष्ट्रकएको कैदको ५० प्रसतशत कैद बकु्तान गयेका कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टाका रासग प्रभिु न्जल्रा असधकायी तथा कायागाय प्रभिुको ससपारयस सष्ट्रहतको ष्ट्रववयण

अनसूुची १

४२८ कैरारी
यभेश फोहया न्शिय न.ऩा. ४ 
िोिी हार गोदावयी न.ऩा.२ 

कैरारी
शान्तत फभ

उच्च अदारत ददऩामर 
 २०७६।10।29

२४ ऩरुुष नेऩारी न. चोयी नऩयेको
न्ज.स.व.का. कैरारीको च.नॊ. 

१७८९ सभसत २०७७।१२।१० 
को ऩत्र

२०७५।०६।०६
२०७८।०६।०६ 

जरयवाना रु ३०,००० 
सतयेको

३/0/0
2/६/०८
 83.83

0/5/22 
16.१७

छ

४२९ कैरारी
सिम कुभाय ससॊह ध.उ.भ.न.ऩा-२ 

कैरारी
रोकयाज बट्ट

कैरारी न्जल्रा 
अदारत, 

२०७७।१२।१०
२६ ऩरुुष नेऩारी सवायी ज्मान नऩयेको

न्ज.स.व.का. कैरारीको च.नॊ. 
1८22 सभसत २०७७।12।29 

को ऩत्र
2077।०२।०७

२०७८।०८।07
जरयवाना रु. २,००० 

सतयेको

1/६/0 १/0/7
68.06

0/५/23
31.94

छ

४३० कैरारी
तरुा बण्िायी रम्की चहुा न.ऩा.-

1 कैरारी
रक्ष्भी 

सतसभन्ल्सना

कैरारी न्जल्रा 
अदारत 

२०७७।०७।२५
२६ ऩरुुष नेऩारी फहसुफफाह नऩयेको

न्ज.स.व.का. कैरारीको च.नॊ. 
१033 सभसत २०७७।10।05 

को ऩत्र
२०७७।04।३१

२०७८।०६।31 
जरयवाना रु.10,००० 

सतयेको

१/2/0 0/09/13
६६.५९

0/4/17
33.4१

छ
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