
िज�ला �हरी 
 

�यादी �हरीबाट एकै

िमित २०६६।११।११ गते िजला �या�दी ओखरबोट
�लव ओखरबोट �या�दीले आयोजना गरेको भिलबल खेल हारेपछी िजला बागलुङ तमान गा
नारायण छ'(याललाई कत*+य ग,र मारेको अपराध स�ब'धमा िजला अदालत �या�दीबाट 
फरार रहकेोमा िजला का1क2 पोखराका िविभ'न 

+य32ह4लाई िजला 5हरी काया*लय, �या�दीबाट खिटएको िबशेष टोलीले िमित 
�या�दीमा बझुाईएकोमा िजला अदालतको आदशे
पठाईएको छ । फरार 5ितबादी प<ाउ अिभयान अ'तग*त
5हरी काया*लय �या�दीले फरार प<ाउ अिभयान अ'तग*त हालस�म 
गद> आईरहकेो छ । 

िस.न. नामथर  

१ बलमान घत@ िजला �या�दी 
२ ितथB'C घत@ मगर िजला �या�दी 4म गा
३ िजवन घत@ मगर िजला �या�दी 
४ दगुा* बहादरु घत@ िजला �या�दी 
५ दल 5साद पनु िजला �या�दी 

 

 

 

िमित: २०७७ भाC १७ गते, मगंलबार

�ेस िब�ि� 
िज�ला �हरी काया�लय, �यादी 

एकैिदनमा कत��य  यान मु"ामा ५ फरार प&ाउ

�या�दी ओखरबोट-०३ िचउरीबोट भ'ने 1थानमा महािशव राLीको अवस
�लव ओखरबोट �या�दीले आयोजना गरेको भिलबल खेल हारेपछी िजला बागलुङ तमान गा.िब.स.

अपराध स�ब'धमा िजला अदालत �या�दीबाट २० बष* कैद 
िविभ'न 1थानह4मा िभ'न िभ'न आवरणमा लिुकिछिप बिसरहकेा िन�न 1थान ब1ने 

�या�दीबाट खिटएको िबशेष टोलीले िमित २०७७।०५।१६ गते प<ाउ गरी िजला अदालत 
�या�दीमा बझुाईएकोमा िजला अदालतको आदशेले िमित २०७७।०५।१७ गते कैद भ3ुानको लािग िजला

प<ाउ अिभयान अ'तग*त िजला 5हरी काया*लय, �या�दीको हाल स�मकै ठूलो सफलता हो 
5हरी काया*लय �या�दीले फरार प<ाउ अिभयान अ'तग*त हालस�म १९ जनालाई प<ाउ गरी अदालतको फैसलालाई 5भावकारी 

िन�न :- 
वतन उमेर कैद/सजाय ँ

िजला �या�दी मािलका गा.पा.वडा नं.०४ २८ २० बष* कैद 

िजला �या�दी 4म गा.िब.स.वडा नं.०५ २९ २० बष* कैद 

िजला �या�दी मािलका गा.पा.वडा नं.०४ ३३ २० बष* कैद 

िजला �या�दी मािलका गा.पा.वडा नं.०४ २६ १० बष* कैद बालबािलका 
आधा सजायँ भएकोिजला �या�दी मािलका गा.पा.वडा नं.०४ २७ १० बष* कैद 

 

…………………………..
5.िन.डा�टर 5साद चौधरी

(सचुना अिधकारी
िजला 5हरी काया*लय

स�पक* : ९८५७६७५६६६

मगंलबार । 

फरार प&ाउ 

'ने 1थानमा महािशव राLीको अवसरमा दािज*ङखोला यवुा 
.वडा नं.०८ ब1ने बष* २१ को 

बष* कैद (ज'मकैद) को सजायँ भई 
आवरणमा लिुकिछिप बिसरहकेा िन�न 1थान ब1ने िन�न 

गते प<ाउ गरी िजला अदालत 
गते कैद भ3ुानको लािग िजला कारागार �या�दीमा 

हाल स�मकै ठूलो सफलता हो । िजला 
जनालाई प<ाउ गरी अदालतको फैसलालाई 5भावकारी  काया*'वयन 

कैिफयत 

 

 

 

बालबािलका भएकोले 
आधा सजायँ भएको 

…………………….. 
डा�टर 5साद चौधरी 

कारी) 
िजला 5हरी काया*लय, �या�दी 

९८५७६७५६६६ 


