राप्ती नगरपालिकाको सात ौं नगरसभामा पेश गरे को
न्यालयक सलमलत प्रलतवेदन
यस राप्ती नगरपालिका न्यालयक सलमलिबाट आ .व.०७६।०७७ मा दिाा गररएका लववाद िथा लनवेदन , मेिलमिाप िथा
लसफाररस गररएका मुद्धाहरु एं व लनर्ायहरु गररएका लववादहरु िपलििमा उल्ले ख गरे को छु ।
उपस्थथि सम्पु र्ा नगर सभा सदस्य ज्यू हरु आथीक वर्ा ०७६।७७ सािमा न्यालयक सलमलिमा जम्मा ३७

(सैलिस) वटा

उजु री िथा लनवेदनहरु दिाा भएका लथए । उक्त उजु री मध्य घरायलस लववादमा अंि िथा माना चामि र सम्बन्ध
लवच्छे दका जम्मा ६ वटा मुद्धाहरु दिाा भएकोमा सबै मुद्धाहरु िाइ मेिलमिापको माध्यमबाट टु ङ्गयाउने काम गररयो ।
त्यसै गरर रकम िे नदे नको ३ वटा लववादहरु दिाा भएका लथए । जस मध्य २ वटा लववादमा सम्बस्न्धि पक्षहरुिाई
उपस्थथि गराइ मेिलमिापको माध्यमबाट लववाद समाधान गररएकोमा एक वटा लववादमा भने सम्बस्न्धि एक पक्ष
उपस्थथि नभएकोिे लवचारालधन नै रहे को अवथथा छ । त्यसै गरर वैदेलिक रोजगारीमा जानुभएका व्यस्क्तहरुको २ वटा
समस्याहरु न्यालयक सलमलिमा दिाा भएकोमा एउटा समाधान र एउटा समाधानको प्रकृयामै रहे को कुरा जानकारी
गराउदछु ।
मानलनय सभाका सदस्य ज्यू हरु यस आ .ब. २०७६।०७७ मा दिाा भएका मुद्धाहरु मध्ये

२१ वटा मुद्धाहरु झण्डै ६०

प्रलििि मुद्धाजग्गा, सााँ ध लसमाना,बाटो, कुिो सम्बन्धी लववाद दिाा भएका लथए । र लि मध्ये १६ वटा लववादहरु छिफि
र मेिलमिापको माध्यमबाट समाधान गररयो भने ५ वटा लववाद भने समाधानको प्रकृयामा रहे को जानकारी गराउदछु ।
त्यसै गरर मुद्धा मालमिा िथा लववादका लनवेदन वाहे क अन्य लकलसमका पत्रहरु जम्मा ५ वटा
लजल्ला अदािि हुदै न्यालयक सलमलि मा प्राप्त पररपत्र

(सवोच्च अदाििबाट

,भरिपु र महानगरपालिकाबाट प्राप्त पत्र , नगरपालिका संघ

काठमाण्डडंबाट प्राप्त पररपत्र इत्यादी )दिाा भएका छन् ।लय र यस्ता पत्रहरुमा आवश्यक कारवाही र प्रलिया पु रा गरर
सुचना िथा पत्रचार समेि गररएको कुरा यस सम्मालनि सभा पे ि गदा छु ।
जम्मा लववाद दिाा संख्या =

३७ वटा

लववाद समाधान संख्या =

२६ वटा

लसफाररस गररएका संख्या =

४ वटा

प्रकृयामा रहे का संख्या =

७ वटा

क्र स

लववादको लकलसम

सौं ख्या

१

जग्गा, साध लसमाना, बाटो, कुिो

२१

२

घरायसी लववाद (अंि, मानाचामि, िथा सम्बन्ध लवच्छे द)

६

३

रकम िे नदे न

३

४

वैदेलिक रोजगार

२

५

अन्य लवलभन्न लनकायबाट प्राप्त

५

६

जम्मा लववाद संख्या
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