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सि.न 
अ.वा.प्रमाणित 
भएको समसत 
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भ.प.ुजि 
सिपाडोल 
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बस्ने श्याम 
मचामिी 

भ.प.ुजि 
भ.न.पा वडा 
न ं७ बस्ने 
रािेन्द्र 
खायमली 

मा.न्द्या. 
डा.श्रीप्रकाश 
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बनेपा वडा न ं
८ बस्ने 
रामिनु्द्दर 
कुवरँ  

मा.न्द्या. 
डा.श्रीप्रकाश 
उप्रेती 
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भक्तपरु जिल्ला अदालत 

                                                      सचुना प्रजिजि शाखा ,६६१०६३३  

३ ०७७/६/५ 

धनकुटा 
जिल्ला 
हावत्तखकक  
वडा न ं१ 
को हाल 
भ.प.ुजि 
ि.ुन.पा वडा 
न ं८ बस्ने 
प्रिन्द्न 
कटुवाल 

झापा 
जिल्ला 
तोपागाछी 
गाववि वडा 
न ं६ बाट 
हाल भ.प.ुजि 
िनुपा वडा 
न ं८ बस्ने 
पदम बहादरु 
पौडले 

मा.न्द्या. 
डा.श्रीप्रकाश 
उप्रेती 

भ.प.ुजि सिपाडोल वडा न ं६ कक न ं१५३८, १५३९ र 
१४९१  क्षेत्रफल १-१५-३-३/ ४-२-२-३/ १-१०-२-०  

४ ०७७/६/५ 

अर्ाकखाँची 
जिल्ला 
ककमडाँडा 
गाववि वडा 
न ं९ बस्ने 
िीता कुमारी 
पाण्ड-े१ र 
भ.प.ुजि 
भ.न.पा वडा 
न ं३ बस्ने 
रोजिना 
िायिु-१ 
िमेत २ 
िना  

का.जि 
का.म.न.पा 
वडा न ं१ 
बस्ने मननषा 
रािकर्णककार 

मा.न्द्या. 
डा.श्रीप्रकाश 
उप्रेती 

भ.प.ुजि ननलबाराही गाववि वडा न ं९ क को कक 
न ं१४२३/ २९८३ र ३८६२  क्षेत्रफल ०-१५-३-२/    ०-५-२-०/ ०-२-२-० 
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भक्तपरु जिल्ला अदालत 

                                                      सचुना प्रजिजि शाखा ,६६१०६३३  

५ ०७७/६/५ 

भ.प.ुजि 
भ.न.पा वडा 
न ं४ बस्ने 
रोशन 
भयोध्यो-१ 
खोटाङ 
जिल्ला 
खाल्ले 
गाववि वडा 
न ं६ बस्ने 
अिुकन राई-१ 

िमेत २   

का.जि 
का.म.न.पा 
वडा न ं१ 
बस्ने मननषा 
रािकर्णककार 

मा.न्द्या. 
डा.श्रीप्रकाश 
उप्रेती 

भ.प.ुजि ननलबाराही गाववि वडा न ं९ क को कक 
न ं२८७९/ २८७५ क्षेत्रफल ०-२-२-२.५/   ०-१-३-३  

६ ०७७/६/६ 

भ.प.ुजि 
मठिनपा 
वडा न ं३ 
बस्ने नतलक 
बहादरु 
बजिमयो 

खोटाङ 
जिल्ला 
ठदक्तले 

रुपाकोट 
न.पा वडा न ं
१ बस्ने 
मनोि 
कुमार 
बजिमय 

मा.न्द्या. 
डा.श्रीप्रकाश 
उप्रेती खोटाङ जिल्ला ठदक्तले वडा न ं१ कक न ं११४६ क्षेत्रफल०-५-०-१ 

७ ०७७/६/७ 

चचतवन 
जिल्ला 
भरतपरु 

ओखलढुड्गा 
जिल्ला सलख ु

गा.पा वडा 

मा.न्द्या श्री 
ईश्वर 

परािुली 
भ.प.ुजि वागेश्वरी गाववि वडा न ं२ क कक.न ं२२३ 
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                                                      सचुना प्रजिजि शाखा ,६६१०६३३  

महान.पा 
वडा न ं१२ 
बस्ने बबनोद 
रेग्मी 

न ं७ बस्ने 
सशव बहादरु 
बस्नेत 

८ ०७७/६/९ 

काभ्रे जिल्ला 
बनेपा न.पा 
वडा न ं१ 
बस्ने जित 
बहादरु लामा 

भ.प.ुजि 
चा.न.पा वडा 
न ं८ बस्ने 
परुुषोत्तम 
नतसमजल्िना 

मा.न्द्या श्री 
ईश्वर 

परािुली भप.ुजि भ.न.पा वडा न ं४ ग कक न ं१४१४ क्षेत्रफल ०-४-०-० 

९ ०७७/६/११ 

का.जि 
कामनपा 
वडा न ं१३ 

बस्ने िववना 
बज्राचायक 
मल्ल 

िल्यान 
जिल्ला 
खलङ्गा 
गाववि वडा 
न ं६ बस्ने 
वषाक शे्रष्ि 

मा.न्द्या 
डा.श्रीप्रकाश 

उप्रेती भ.प.ुजि िडुाल गाववि वडा न ं४  क कक न ं९७१ क्षेत्रफल २-१५-२-३ 

१० ०७७/६/११ 

का.जि 
कामनपा 
वडा न ं३२  

बस्ने िधुा 
ववष्ट 

ल.प.ुजि 
ल.न.पा वडा 
न ं१५ बस्ने 
िमनुा थापा 

मा.न्द्या 
डा.श्रीप्रकाश 

उप्रेती भ.प.ुजि सिरुटार वडा न ं९ कक न ं९७६  क्षैत्रफल ०-१४-०-० 

११ ०७७/६/११ 

रामेछाप र्र 
भई हाल 

भ.प.ुजि 
भ.न.पा वडा 

भ.प.ुजि 
ि.ुन.पा वडा 
न ं५ बस्ने 

मा.न्द्या 
डा.श्रीप्रकाश 

उप्रेती 
रामेछाप जिल्ला वाजतत गाववि वडा न ं४ क  कक 
न ं३५० क्षेत्रफल ७-१०-०-० 
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                                                      सचुना प्रजिजि शाखा ,६६१०६३३  

न ं९ बस्ने 
गिेन्द्र 
काकी 

पे्रमकृष्ण 
िाहु शे्रष्ि 

१२ ०७७/६/१३ 

का.जि 
कामनपा 
वडा न ं१६ 

बस्ने 
िचचन्द्र 
प्रधानाङ्ग 

का.जि 
कामनपा 
वडा न ं२० 

बस्ने मगेृन्द्र 
बहादरु 
प्रधानाङ्ग 

मा.न्द्या श्री 
माधवप्रिाद 
अचधकारी 
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का.जि 
कामनपा 
वडा न ं१६ 

बस्ने िसुमत 
प्रधानाङ्ग 

का.जि 
कामनपा 
वडा न ं

२०बस्ने 
मगेृन्द्र 
बहादरु 
प्रधानाङ्ग 

मा.न्द्या श्री 
माधवप्रिाद 
अचधकारी 
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                                                      सचुना प्रजिजि शाखा ,६६१०६३३  

१४ ०७७/६/१४ 

का.जि 
कामनपा 
वडा न ं१९ 

बस्ने 
शान्द्तलाल 
शे्रष्ि 

भोिपरु 
जिल्ला भई 
हाल का.जि 
कामनपा 
वडा न ं६ 
बस्ने 
िासलकराम 
दाहाल -१ 
का.जि 
कामनपा 
वडा न ं९ 
बस्ने प्रकाश 
गौतम-१ 
िमेत २  

मा.न्द्या 
डा.श्रीप्रकाश 

उप्रेती 
भ.प.ुजि भ.न.पा वडा न ं१५ क कक न ं
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१५ ०७७/६/१५ 

भ.प.ुजि 
चा.न.पा वडा 
न ं४ बस्ने 
िुना शे्रष्ि 

भ.प.ुजि 
चा.न.पा वडा 
न ं४ बस्ने 
कािु भडले 

मा.न्द्या श्री 
ईश्वर 

परािुली भ.प.ुजि चानपा वडा न ं४ ख कक न ं४१३ क्षैत्रफल ०-१५-१-० 
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का.जि 
कामनपा 
वडा न ं२५ 

बस्ने 
िववनभक्त 
िोशी 

भ.प.ुजि 
भनपा वडा 
न ं४  बस्ने 
रोशन 
भयोध्यो 

मा.न्द्या श्री 
ईश्वर 

परािुली 
भ.प.ुजि गणु्डू गाववि वडा न ं८ कक न ं७६ ७९ र 
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भ.प.ुजि 
चा.न.पा वडा 
न ं३ बस्ने 
ियराम 
श्रैष्ि 

भ.प.ुजि 
भ.न.पा वडा 
न ं२ बस्ने 
ववष्णुप्रिाद 
िवुाल 

मा.न्द्या श्री 
ईश्वर 
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न ं९ बस्ने 
हररशरण 
गाईिु 

भ.प.ुजि 
चा.न.पा वडा 
न ं९ बस्ने 
रािाराम 
गाईिु 

मा.न्द्या श्री 
ईश्वर 
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भ.प.ुजि 
चा.न.पा वडा 
न ं५ बस्ने 
ववनोदकािी 
नेपाली-१ ऐ 
बस्ने 
नानीराम 
नेपाली-१ 
िमेत २ 

भ.प.ुजि 
मठिनपा 
वडा न ं६ 
बस्ने ववन्द्दा 
परुी 

मा.न्द्या 
डा.श्रीप्रकाश 

उप्रेती भ.प.ुजि छासलङ वडा न ं३ कक न ं७८ र ८० क्षेत्रफल ०-४-०-०/ ०-४-२-० 

२० ०७७/६/१८ 

ईलाम 
जिल्ला 
िोगमाई 

गाववि वडा 
न ं२ बस्ने 

ईलाम 
जिल्ला 
ियुोदय न.पा 
बाट भ.प.ुजि 
ि.ुन.पा वडा 

मा.न्द्या 
डा.श्रीप्रकाश 

उप्रेती भ.प.ुजि ताथली गाववि वडा न ं५ क कक न ं३३० क्षेत्रफल १-१०-०-० 
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मोहनवीर 
राई 

न ं५ बस्ने 
पहलमान 
राई 

२१ ०७७/६/१८ 

दोलखा 
जिल्ला ववग ु
गापा वडा न ं
३ बस्ने 
चन्द्र बहादरु 
कामी 

दोलखा 
जिल्ला ववग ु

गा.पा वडा 
न ं३ बस्ने 
प्रठदप 
ववश्वकमाक 

मा.न्द्या 
डा.श्रीप्रकाश 

उप्रेती भ.प.ुजि मठिनपा वडा न ं१७ कक न ं२११ क्षेत्रफल १४३.०८ व. सम 

२२ ०७७/६/१८ 

का.जि 
का.म.न.पा 
वडा न ं१४ 
बस्ने 
चमकला 
आचायक 

का.जि 
का.म.न.पा 
वडा न ं४ 
बस्ने रािेन्द्र 
प्रिाद 
आचायक 

मा.न्द्या 
डा.श्रीप्रकाश 

उप्रेती भ.प.ुजि सिरुटार  वडा न ं९ कक न ं९८२  क्षेत्रफल०-३-३-२ 

२३ ०७७/६/१९ 

पाँचथर 
जिल्ला 
कफठदम न.पा 
वडा न ं४ 
बस्ने िरेुन्द्र 
खनाल 

भ.प.ुजि 
ि.ुन.पा वडा 
न ं४ बस्ने 
राधाकृष्ण 
रािथला 

मा.न्द्या श्री 
माधवप्रिाद 
अचधकारी भ.प.ुजि सिपाडोल गाववि वडा न ं७ कक न ं९६० क्षेत्रफल ०-३-२-० 
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भक्तपरु जिल्ला अदालत 

                                                      सचुना प्रजिजि शाखा ,६६१०६३३  

२४ ०७७/६/१९ 

भ.प.ुजि 
मठिनपा 
वडा न ं७ 
बस्ने 
रत्नमाया 
पौडले 

भ.प.ुजि 
मठिनपा 
वडा न ं७ 
बस्ने 
हररभक्त 
पौडले 

मा.न्द्या श्री 
माधवप्रिाद 
अचधकारी 

तनहँु जिल्ला क्यासमन गाववि वडा न ं६ क कक 
न ं१३३ २३७ र २४२ क्षेत्रफल ५-२-३-२/ २-१३-२-२ र १-१२-२-१ 

२५ ०७७/६/२० 

मोरङ 
जिल्ला 
वेलबारी न.पा 
वडा न ं२ 
बस्ने 
तलुिादेवी 
दाहाल 
नतवारी 

मोरङ 
जिल्ला 
वेलबारी न.पा 
वडा न ं४ 
बस्ने 
कल्पना देवी 
दाहाल  

मा.न्द्या श्री 
ईश्वर 

परािुली 
झापा ववताकमोड न.पा वडा न ं५ अनारमणी कक न ं
१६९५ र १६९८ 

क्षेत्रफल ८८.१८ र ८०.०० व सम ितमा १६८.१८ 
व सम 

२६ ०७७/६/२० 

झापा 
जिल्ला 
मेचीनगर 

न.पा वडा न ं
१३ बस्ने 
ववद्या राई 

झापा 
जिल्ला 
मेचीनगर 

न.पा वडा न ं
१३ बस्ने 
िंग ब. राई 

मा.न्द्या श्री 
ईश्वर 

परािुली 

झापा जिल्ला अनारमणी गाववि वडा न ं१ हाल 
ववताकमोड न.पा ६ नक्शा सिट न ं१/१८०००८१ कक 
न ं६२३  क्षेत्रफल १९०.४८ व. सम 

२७ ०७७/६/२२ 

भ.प.ुजि 
भ.न.पा वडा 
न१ं बस्ने 

भ.प.ुजि 
ि.ुन.पा वडा 
न ं५ बस्ने 

मा.न्द्या श्री 
माधवप्रिाद 
अचधकारी 

काभ्रे जिल्ला िाँगा गाववि वडा न ं५ ख कक न ं
८६० र ८६१ क्षेत्रफल ०-१२-२-२ / १-९-०-० 
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                                                      सचुना प्रजिजि शाखा ,६६१०६३३  

टेक बहादरु 
चगरी 

ईन्द्रमणी 
चगरी 

२८ ०७७/६/२२ 

भ.प.ुजि 
मठिनपा  वडा 
न ं३ बस्ने 
ववष्णु 
बहादरु थापा 
क्षेत्री 

मकवानपरु 
जिल्ला गडी 
गा.पा वडा 
न ं२ बस्ने 
िकंरदेव 
लतिाल 

मा.न्द्या श्री 
माधवप्रिाद 
अचधकारी 

मकवानपरु जिल्ला रातमाटे गाववि वडा न ं९ हाल 
उप.म.न.पा १५ कक न ं६९८ क्षेत्रफल ०-३-० 

२९ ०७७/६/२२ 

भ.प.ुजि 
भ.न.पा वडा 
न ं४ बस्ने 
राममाया 
लोहला 

का.जि 
बढुाननलकण्ि 
न.पा वडा न ं
वडा न ं७ 
बस्ने चन ु
खड्का 

मा.न्द्या श्री 
माधवप्रिाद 
अचधकारी 

भ.प.ुजि सिपाडोल गाववि वडा न ं२ ख कक 
न३ं२८८ ३३२१ क्षेत्रफल ०-१-०-२/ ०-३-२-१ 

३० ०७७/६/२७ 

भ.प.ुजि 
भ.न.पा वडा 
न ं६ बस्ने 
िसलना 
अवाल 

भ.प.ुजि 
भ.न.पा वडा 
न ं६ बस्ने 
कृतन अवाल 

मा.न्द्या श्री 
माधवप्रिाद 
अचधकारी 

बारा जिल्ला सिमरा मनहवाक गाववि वडा न ं४ क 
कक न १०९४ १०८६ र ११०५ क्षेत्रफल ०-०-१४-०/ ०-३-०-०/ ०-०-१५-८ 
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भक्तपरु जिल्ला अदालत 

                                                      सचुना प्रजिजि शाखा ,६६१०६३३  

३१ ०७७/६/२७ 

भ.प.ुजि 
भ.न.पा वडा 
न ं६ बस्ने 
कृष्ण प्रिाद 
अवाल 

भ.प.ुजि 
भ.न.पा वडा 
न ं६ बस्ने 
कृतन अवाल 

मा.न्द्या श्री 
माधवप्रिाद 
अचधकारी 

बारा जिल्ला सिमरा मनहवाक गाववि वडा न ं४ क 
कक न ं१०९७ १०८९ ११०२ क्षेत्रफल ०-२-१७-८/ ०-२-१३-८/ ०-२-०-० 

३२ ०७७/६/२७ 

भ.प.ुजि 
भ.न.पा वडा 
न ं६ बस्ने 
लक्ष्मी 
कुमारी 
अवाल 
प्रिापनत 

भ.प.ुजि 
भ.न.पा वडा 
न ं६ बस्ने 
कृतन अवाल 

मा.न्द्या श्री 
माधवप्रिाद 
अचधकारी 

बारा जिल्ला सिमरा मनहवाक गाववि वडा न ं४ क 
१०९५ १०८७ ११०० क्षेत्रफल ०-२-१७-८/    ०-२-१३-८/ ०-१-०-८ 

३३ ०७७/६/२७ 

भ.प.ुजि 
भ.न.पा वडा 
न ं६ बस्ने 
रामप्रिाद  

अवाल 

भ.प.ुजि 
भ.न.पा वडा 
न ं६ बस्ने 
कृतन अवाल 

मा.न्द्या श्री 
माधवप्रिाद 
अचधकारी 

बारा जिल्ला सिमरा मनहवाक गाववि वडा न ं४ क 
१०९८ १०९० ११०४  क्षेत्रफल ०-३-१०-०/ ०-२-१७-०/ ०-३-१३-० 

३४ ०७७/६/२७ 

भ.प.ुजि 
भ.न.पा वडा 
न ं६ बस्ने 
शसमकला 
चक्रधर 
अवाल 

भ.प.ुजि 
भ.न.पा वडा 
न ं६ बस्ने 
कृतन अवाल 

मा.न्द्या श्री 
माधवप्रिाद 
अचधकारी 

बारा जिल्ला सिमरा मनहवाक गाववि वडा न ं४ क 
कक न ं१०९६ १०८८ र ११०१ क्षेत्रफल ०-२-१७-८/    ०-२-१३-८/ ०-२-०-०/   
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                                                      सचुना प्रजिजि शाखा ,६६१०६३३  

३५ ०७७/६/२९ 

ओखलढुङ्गा 
जिल्ला बाट 

हाल का जि 
बढुाननलकण्ि 
न.पा वडा न ं
२ बस्ने 
नारदमणी 
पौड्याल 

भ.प.ुजि 
भ.न.पा वडा 
न ं४ बस्ने 
िरेुश ििुख ु

मा.न्द्या श्री 
माधवप्रिाद 
अचधकारी भ.प.ुजि भ.न.पा वडा न ं१५ क कक न ं७५९ ७६४ क्षेत्रफल ०-०-३-०/ ०-२-२-२ 

३६ ०७७/६/२९ 

भ.प.ुजि 
भ.न.पा वडा 
न ं५ बस्ने 
अननता 
दण्डखे्या 

भ.प.ुजि 
भ.न.पा वडा 
न ं५ बस्ने 
रत्नभक्त 
दण्डखे्या 

मा.न्द्या श्री 
माधवप्रिाद 
अचधकारी भ.प.ुजि नखंेल गाववि वडा न ं३ ग कक न ं१७५ क्षेत्रफल २-०-०-० 

३७ ०७७/६/२९ 

सि.पा.जि 
बाह्रववि े

न.पा वडा न ं
९ बस्ने 
अमतृ 
नतमल्िीना 

सि.पा.जि 
बाह्रववि े

न.पा वडा न ं
९ बस्ने 
िाववत्री 
नतमल्िीना 

मा.न्द्या श्री 
माधवप्रिाद 
अचधकारी भ.प.ुजि मठिनपा वडा न ं३ कक न ं२९० क्षेत्रफल ६७.१६ व.सम 
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समसतिः २०७७।०७।26 

 

 

कवषयिः िचुना प्रकवसि असिकृत मा पिस्थपन िम्बन्िमा । 
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                                                      सचुना प्रजिजि शाखा ,६६१०६३३  

श्रीमान मखु्य रणिष्ट्रार ज्यू, 
िवोच्च अिाित  
रामशाहपथ काठमाण्डौं 
 

 

 उपरोक्त कवषयमा म सनवेिक आिाराम िवुाि २०६७-७-७ गते िेणि सनरन्तर यि अिाित र मातहत अिाितहरुमा िचुना 
प्रकवसि असिकृतको पिमा रकह िेवा गिै आएको अवगत गिदछु  र हाि आ.वा २०७७ श्रावि मिान्त िेिी मेरो िम्झौता िकेको हनुािे र 
कायदरत णिल्िा अिाित भक्तपरु बाट िमेत कायदिम्पािन मलु्याकन िन्तोििनक रहेको िेणि पठाएको हनुािे ररक्त रहेको िमयिेिी िचुना 
प्रकवसि असिकृत पिमा र ररक्त हनु ुअगासड िचुना प्रकवसि िहायकको पिमा पिुद पिस्थापना को िासग  श्रीमान िमक्ष हादिदक अनरुोि गिदछु 
। 

 

 

 

आिाराम िवुाि 

िचुना  प्रकवसि असिकृत 
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फरक मदु्दा व्यवस्थापन कायाकन्द्वयनका िमस्याहरु – 
(कृपया आप्नो प्रनतकृया तल िमाबेि गररठदनु होला ) 
न्द्यायपासलकाको चौथो रणनीनतक योिना अनुिार जिल्ला अदालतहरुमा २०७७ िाल िाउन १ गते देर्ख र उच्च अदालतहरुमा भदौ १ गते 
देर्ख फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धनत लागु भएको व्यहोरा िबैलाई अवगत नै छ। यो पद्धनत लागु गने िन्द्दभकमा ननयमावली िंशोधन, 

ठदग्दशकन तथा िफ्टवेयरहरुको ननमाकण एवम ्कायाकन्द्वयन भएको छ। िवोच्च अदालतबाट धेरै िनशजक्तका लाचग प्रारजतभक तालीम पनन 
ितपन्द्न भै िकेको छ। नेपालको अदालतका लाचग यो पद्धनत नयाँ भएको हँुदा अभ्यािको आधारमा यिको कायाकन्द्वयनमा देर्खएका 
िमस्याहरुलाई क्रमशः िुधार गदै िानु पने भएकोले त्यि अदालतको अभ्यािको आधारमा हालितमको अवचधमा देर्खएका िमस्या र 
िमाधानका उपायहरु तलको प्रश्नावली माफक त भरी समनत २०७७।६।१४।४ ितम पिाइ ठदनुहुन अनुरोध छ।  
थप िानकारीका लाचग ितपकक ः िूयक परािुली ९८५११२६०६५ । तथा plan4.supreme@gmail.com 

* आवश्यक छ 

इमेल िेगाना * 
तपाईंको इमेल 

  

यो आवश्यक प्रश्न हो 
१  .अदालतको नाम  * 

 

mailto:plan4.supreme@gmail.com
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तपाईंको िवाफ 

  

यो आवश्यक प्रश्न हो 
२  .ईमेल िेगाना  * 

 

तपाईंको िवाफ 

३  .फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धनत कायाकन्द्वयनमा देर्खएका कानूनी िमस्याहरु )छोटो बुँदाहरुमा उल्लेख गनुकहोि(  * 

तपाईंको िवाफ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४ .फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धनत कायाकन्द्वयनका लाचग तयार भएको ठदग्दशकनमा कुनै दवुवधा भएमा उल्लेख गनुकहोि।् * 
 

 

 

 

 

तपाईंको िवाफ 

५  .फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धनत कायाकन्द्वयनका लाचग िफ्िटवेयरमा रहेका िमस्याहरु भएमा उल्लेख गनुकहोि।  * 
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तपाईंको िवाफ 

६  .फरक  मुद्दा व्यवस्थापन पद्धनत अनुिार मुद्दाको कारवाही प्रकक्रयमा देर्खएका िमस्याहरु )छोटो बुँदाहरु उल्लेख 
गनुकहोि(  * 

 

तपाईंको िवाफ 

 

 

 

 

 

 

७  .फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धनत कायाकन्द्वयनमा िवोच्च अदालतबाट ितबोधन हुनुपने अन्द्य ववषयहरु )छोटो बुँदाहरु 
उल्लेख गनुकहोि( * 

 

तपाईंको िवाफ 

८  .फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धनत कायाकन्द्वयनमा ितबजन्द्धत अदालतबाट ितबोधन हुनुपने ववषयहरु )छोटो 
बुँदाहहउल्लेख गनुकहोि(।  * 

तपाईंको िवाफ 

 

 



 २०७७ असोज महिनाको अधिकृत वारेसनामको को वववरण  

भक्तपरु जिल्ला अदालत 

                                                      सचुना प्रजिजि शाखा ,६६१०६३३  

 

 

 

 

९  .फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धनत कायाकन्द्वयनमा देर्खएका िमस्या िमाधान गनक ितबजन्द्धत अदालतबाट भएका 
प्रयािहह )छोटो बुँदाहरु उल्लेख गनुकहोि(  * 

तपाईंको िवाफ 

 

 

 

 

 

 

१०  .अन्द्य केही िमस्या भए उल्लेख गनुकहोि।  

 

तपाईंको िवाफ 

११  .िमस्या िमाधानका उपाय वा िुझावहरु बुँदागत रुपमा उल्लेख गनुकहोि।  * 

तपाईंको िवाफ 

 



 २०७७ असोज महिनाको अधिकृत वारेसनामको को वववरण  

भक्तपरु जिल्ला अदालत 

                                                      सचुना प्रजिजि शाखा ,६६१०६३३  

 

 

 

 

 

१२  .अन्द्य केही िुझाव वा ठटप्पणी भए उल्लेख गनुकहोि। 
 

तपाईंको िवाफ 

पेि गनुकहोि ्

 


