राप्ती नगरपालिका न्यालिक सलिलि
प्रतिवेदन
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न्यायीक सममतीबाट दताा गररएका मििाद तथा मेलममलाप तथा मसफाररस गररएको मििादहरु एिं मनणाय
गररएका मििादहरु तपमसलमा उल्ले ख गरे को छु ॰
सम्पू णा उपस्थथत नगर सभासद ज्यू हरु आमथाक िर्ा २०७५॰०७६ सालमा न्यामयक समममतमा जम्मा २५ िटा
उजु री दताा भएका छन ॰ उक्त उजु री मध्ये सम्बन्ध मिच्छे दका २ िटा उजु री परे को मथयो ॰ मेलममलापको
माध्यामबाट ती २ िटा उजु रीलाई सम्बन्ध मिच्छे द गरी टु ग्याउने गरी टुं ग्याउने काम गरीयो ॰ त्यसैगरी रकम
महनाममना मिकास योजना को १ िटा उजु री परे कोमा छानमिन समममत ३ सदस्यीय सममती गठन गराइ उक्त
छानमिन सममती ३ सदस्यीय समममत गठन गराइ उक्त छानमिन समममतको प्रमतिेदन न्यायीक सममती द्धारा
मसफाररस भै नगर कायापामलकामा मनणायाथा पे श गरे का छौ ॰ त्यसै गरी भु कम्पको घर पु न मनमाा ण कायामा
नक्कली कागजात पे श गरे को भन्ने १ िटा उजु री परे कोमा छानमिन भै मििाद समाधान भएको छ ॰ रकम
ले नदे न तफा ६ िटा उजु री दताा भएका छन ॰ उक्त ६ िटा मध्ये बैदेमशक रोजगार ढु कुटी संचालन, सापटी
ले नदे न प्रकृमतका जमटन मुद्धा दताा भएका मध्य केही मििाद समाधान भएका र केही प्रकृयामा रहे का छन
मानमनय सदस्य ज्यू हरु
त्यसैगरी सामुदामयक बन उपर मििाद परे को १ िटा र उक्त समममत अिैधानीक छ भन्ने मििाद रहे काले
उक्त मशखर हररयालीको मििाद बनसँग सम्बस्न्धत भएकोले मजल्ला बन मडमभजन कायाा लयमा मसफाररस
गररएको छ ॰ मानाचामल सम्बन्धी २ िटा उजु री परे कोमा १ िटा मेलममलापको माध्यामबाट र १ िटा
बोलाउदा छलफलको लामग नआएकाले न्यायीक समममतबाट मनणाय गरी टु ङ्याएका छौ ॰ श्रीमान श्रीममत
मिचको मििाद २ िटा दताा भएकोमा मेलममलापबाट समाधान गररएको छ ॰ अिैधामनक उत्खननको मििाद
१ िटा परे कोमा छलफलद्धारा टु ङ्याएको छ ॰ झै -झगडा सम्बन्धी ३ िटा मििादमा २ िटा समाधान र १ िटा
मसफाररस गररएको छ ॰ त्यसै गरी कुलो बन्द गरी मकसानहरुलाई मकाा मा परे को १ िटा उजु री परे कोमा
उक्त मििाद समाधान गराउन पटक पटक प्लामटङ गनेिालालाई पत्र पठाउदा पमन उपस्थथत नभएकोले
उक्त जग्गा रोक्का गररएको छ र उक्त मििाद प्रकृयामा रहे को जानकारी गराउछु साथै जग्गा स्खचलोको ३
िटा मुद्धा दताा भएकोमा मेलममलापबाट १ िटा र २ िटा प्रकृया रहे को कुरा जानकारी गराउछु ॰
जम्मा मििाद दताा संख्या

– २५ िटा

मििाद समाधान संख्या

– १६ िटा

मसफाररस गररएको संख्या

– २ िटा

प्रकृयामा रहे को संख्या

– ७ िटा
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