भूमिसुधार कार्ाालर्, काठिाडौंका विश्वराज िरामसनीले नक्कली िोही कार्ि गरी
फैसला गरे को भन्ने उजुरी छानविन प्रमििेदन
१.

उजुरीको सं क्षिप्त व्र्होरा

केन्द्रिाट प्राप्त उजुरीिा "काठिाडौंका भूमिसुधार अमधकारी विश्वराि िरामसनी र

फााँटिाला राजन भण्डारीिाट नक्कली िोही भमन दाबी गररएको विपिी क्षजि िहादुर र पत्नी

मिठु को नाउाँिा फैसला गदाा कररब आठ आना जग्गा पाउने गरर हालको िूल्र् ८० लाख
रकि मलएको भमन अमधकारको दुरुपर्ोग र भ्रष्टाचार गरी फैसला गरे को"

२.

प्राप्त उजुरीका सम्बन्द्धिा भए गरे को िास्िविक िथ्र्गि वििरण
दहचोक इन्द्र दे ििा गुठीको लगििा दिाा भएको साविक दहचोक गा.वि.स. िडा
नं.7को वक.नं. 118 को िे.फ.1-1-0-0 र ऐ ऐ वक.नं.120 को िे.फ. 1-3-1-0

जग्गाहरु खास जोिाहा िोहीले दिाा गना पाउने मनर्िानुसार दिाा गरी ज.ध. प्रिाण पुजाा पाउाँ
भन्ने का.क्षज.दहचोक िस्ने नारार्ण प्रसाद मसग्दे लको मिमि 2052/11/2 को काठिाडौ गुठी
िहमसल कार्ाालर्, कालिोचनिा परे को मनिेदन िथा उक्त वक.नं.118 र 120 को जग्गा

नाउसारी गरी पाउाँ भन्ने कान्द्छो भन्ने लाल िहादुर साकीको मनिेदन सम्िन्द्धिा िोही कार्ि
गना वििाद दे क्षखंदा सम्िक्षन्द्धि मनकार्िाट हक कार्ि गरी ल्र्ाएका िखि सोही बिोक्षजि गने

गरी मिमि 2053/2/28 िा काठिाडौ गुठी िहमसल कार्ाालर्िाट आदे श भएको दे क्षखन्द्छ।
श्री पुनरािेदन अदालि,पाटनिाट िोही सम्िन्द्धिा िे रो िेरो मनणार् ददने अमधकार

भूमिसुधार कार्ाालर्लाई भएको हुाँदा िोही ि कान्द्छो भन्ने लाल िहादुर साकी भएकोिा उक्त
जग्गाको िोही िैले कसै लाई छाडे को छै न िोहीको प्रिाण पत्र पाउाँ भन्ने का.क्षज.दहचोक

गा.वि.स.िडा नं.7 िस्ने कान्द्छो भन्ने लाल िहादुर साकीको मनिेदन सम्िन्द्धिा मिमि 2066
िाघ 5 गिे भूमिसुधार कार्ाालर्, काठिाडौिाट कान्द्छो भन्ने लाल िहादुर साकीले िोहीर्ानी
हकको प्रिाण पत्र पाउने ठहछा भमन मनणार् भएको दे क्षखन्द्छ।
उक्त मनणार्का सम्िन्द्धिा नारार्ण प्रसाद मसग्दे लले श्री पुनरािेदन अदालि, पाटनिा
पुनरािेदन गरे कोिा सो अदालिको मिमि 2067 पौष ५ गिे को मनणार्ले भूमिसुधार कार्ाालर्,
काठिाडौको मिमि 2066/10/5 को फैसला सदर हुने ठहर भएको दे क्षखन्द्छ।

िोहीको विषर्िा िादी नारार्ण प्रसाद मसग्दे ल र प्रमििादी िं गलानन्द्द उपाध्र्ार् सिेि

भएको िोही कार्ि िुद्दािा 2066/10/5 िा भूमिसुधार कार्ाालर् काठिाडौिाट भएको
मडसमिस फैसला त्रुवटपूणा दे क्षखंदा बदर गरी पूनः िुद्दा दिाा गरी कारिाही गरी वकनारा गरी
ददनुहोला भन्ने पुनरािेदन अदालि पाटनको मिमि 2069/3/13 को फैसलाको सम्िन्द्धिा

प्रमििादी मिठू साकी लगार्िले सिोच्च अदालििा पुनरािेदन गरे कोिा सिोच्च अदालिको
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2074 िाघ 28 गिेको फैसलािाट पुनरािेदन अदालिको 2069/3/13 को फैसलालाई
सदर ठहर्र्ाएको दे क्षखन्द्छ।

उक्त मडसमिस आदे श विरुद्ध पुनरािेदन अदालि पाटनको फैसला र सो फैसलालाई

सिोच्च अदालििाट सिेि सदर भएको हुाँदा सो बिोक्षजि नारार्ण प्रसाद मसग्दे लले भूमिसुधार

कार्ाालर् काठिाडौिा िोही हक कार्िको मनिेदन दिाा गरी कारिाही चमल आएकोिा वपिा
नारार्ण प्रसाद मसग्दे लको मिमि 2072/6/6 िा परलोक भएकोले सो िुद्दा सकार गरी
कारिाही गरी पाउाँ भनी वकरण प्रसाद मसग्दे लको िाग भएकोिा भ.ु सु.का.िा रहे को 2नं.अनुसूची,
नापी कार्ाालर्िाट प्राप्त वफल्डिुक उिार िथा िालपोि कार्ाालर्को स्रे स्िािा सिेि कार्ि
रहेको िोही कान्द्छो भन्ने लाल िहादुर साकीको िाग बिोक्षजि िोहीर्ानी हकको प्रिाण पत्र

पाउने ठहछा भनी भ ु.सु.का.िाट 2066/10/5 िा भएको फैसलालाई पुनरािेदन अदालि
पाटनिाट मिमि 2067/9/5 िा सदर गरे को दे क्षखंदा उक्त वक.नं.118 र 120 को जग्गािा

वकरण प्रसाद मसग्दे लको िाग दािी अनुसार मनजका नाििा िोहीर्ानी हक कार्ि हुन नसक्ने
ठहछा भनी

भूमिसुधार िथा िालपोि कार्ाालर्, मडल्लीिजार काठिाडौका प्रिुख िालपोि

अमधकृि श्री विश्वराज िरासेनीिाट मिमि 2075/12/27 गिे फैसला भएको दे क्षखन्द्छ।

उक्त वक.नं.118 र 120 जग्गाका िोही भूमिसुधार िन्द्त्रालर्िाट ददइएको सुरुको

िोहीर्ानी हकको प्रिाणपत्रिा हका िहादुर साकी को छोरा कान्द्छो साकी भन्ने दे क्षखन्द्छ भने
मिमि 2067/12/21 को भूमिसुधार कार्ाालर् काठिाडौको आदे शानुसार ददएको िोहीर्ानी
हकको प्रिाण पत्रिा िान बहादुर साकीको छोरा कान्द्छो भन्ने लाल बहादुर साकी दे क्षखएको
छ। दहचोक गाउाँ विकास मसमििको कार्ाालर्, दहचोकको प.सं .0६3/64 च.नं. 367 मिमि
2063/8/13 को मसफाररस पत्रिा.. िेरो नागररकिा मलं दा िेरो बुिाको नाि िान िहादुर
साकी नाि उल्लेख गरी नागररकिा मलएको, िोहीर्ानी हकको प्रिाण पत्रिा बाबुको नाि हषा
िहादुर साकी नाि उल्लेख भएकोले उल्ले क्षखि दुबै नाउाँ र थर एउटै व्र्क्षक्त भएको भनी
मसफाररस पाउाँ भनी ददएको लाल िहादुर साकीको मनिेदन बिोक्षजि उक्त गा.वि.स.िाट मसफाररस
पत्र ददएको दे क्षखन्द्छ। िर दहचोक गा.वि.स. िाट मिमि 2068/11/19 िा जारी भएको
मनज लाल िहादुर साकीको िृत्र्ु दिाा प्रिाण पत्रिा हका िहादुर साकीको नािी िान िहादुर
साकीको छोरा लाल िहादुर साकी भन्ने उल्ले ख भएको र चन्द्रामगरी नगरपामलका १ नं.िडा
कार्ाालर्को मिमि 2076/8/1 को पत्रिा मनज लाल िहादुर साकीको मिन पुस्िे वििरणिा
सिेि बाजे हका िहादुर साकी बुबा िान िहादुर साकी उल्ले ख भएको दे क्षखन्द्छ।
िोहीर्ानी हक सम्िन्द्धी भूमिसुधार िथा िालपोि कार्ाालर्, मडल्लीिजार काठिाडौंको

प्रमििादी क्षजि कुिार रोक्का सिेि भएको िोही हक कार्ि िुद्दािा मिमि 2075/12/27

गिेको मनणार् उपर िादी स्ि.नारार्ण प्रसाद मसग्दे लको िु.स.गने छोरा वकरण प्रसाद मसग्दे लको
सम्िामनि उच्च अदालि पाटनिा पुनरािेदन परे को हुाँदा श्री विश्वराज िरासेनीिाट भएको
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मि.नं.74/075/78 को िोही हक कार्िको िुद्दा मिमि 2075/12/27 को शुरु िथा
प्रिाण मिमसलहरु सिेि सम्िामनि अदालिको च.नं.0503 मिमि 076/5/12 को पत्रिाट
िाग भई आए अनुसार भूमिसुधार िथा िालपोि कार्ाालर् मडल्लीिजारको च.नं.4053 मिमि
076/8/4 को पत्रसाथ उक्त मिमसल उच्च अदालि पाटनिा पठाईएको दे क्षखन्द्छ।

३. मनष्कषा

वक.नं.118 र 120 जग्गाका िोही भूमिसुधार िन्द्त्रालर्िाट ददइएको सुरुको िोहीर्ानी

हकको प्रिाणपत्रिा हका िहादुर साकी को छोरा कान्द्छो साकी भन्ने दे क्षखन्द्छ भने मिमि
2067/12/21 को भूमिसुधार कार्ाालर् काठिाडौको आदे शानुसार ददएको िोहीर्ानी हकको
प्रिाण पत्रिा िान बहादुर साकीको छोरा कान्द्छो भन्ने लाल बहादुर साकी दे क्षखएको छ।उक्त
जग्गाको सम्िन्द्धिा लाल िहादुर साकीले िेरो नागररकिा मलं दा िेरो बुिाको नाि िान िहादुर
साकी उल्ले ख गरी नागररकिा मलएको, िोहीर्ानी हकको प्रिाण पत्रिा बाबुको नाि हषा िहादुर
साकी उल्ले ख भएकोले उल्ले क्षखि दुबै नाउाँ र थर एउटै व्र्क्षक्त भएको भनी मसफाररस पाउाँ

भनी ददएको मनिेदन बिोक्षजि नै दहचोक गाउाँ विकास मसमििको कार्ाालर्, दहचोकको
प.सं .0६3/64 च.नं. 367 मिमि 2063/8/13 को पत्रिाट मसफाररस ददएको दे क्षखन्द्छ।
िर दहचोक गा.वि.स.िाट मिमि 2068/11/19 िा जारी भएको मनज लाल िहादुर
साकीको िृत्र्ु दिाा प्रिाण पत्रिा हका िहादुर साकीको नािी िान िहादुर साकीको छोरा लाल
िहादुर साकी भन्ने उल्लेख भएको र चन्द्रामगरी नगरपामलका १ नं.िडा कार्ाालर्को मिमि
2076/8/1 को पत्रिा मनज लाल िहादुर साकीको मिन पुस्िे वििरणिा सिेि बाजे हका
िहादुर साकी बुबा िान िहादुर साकी उल्ले ख भएको दे क्षखंदा सुरु िोहीर्ानी हकको प्रिाण
पत्रको कान्द्छो साकी भन्ने व्र्क्षक्त लाल िहादुर साकी नै हो भनी र्वकनका साथ भन्न नसवकने
अिस्था प्राप्त कागजािहरुिाट दे क्षखएको।

१. सुझाब

र्सथा उजुरीिा परे का जग्गा ज.ध. इन्द्रदे ििा गुठी भएको का.क्षज. दहचोक 7 वक.नं. 118
को िे.फ.1-1-0-0 र ऐ ऐ वक.नं.120 को िे.फ. 1-3-1-0 जग्गाको िोही सम्िन्द्धी
भूमिसुधार िथा िालपोि कार्ाालर् मडल्लीिजारको मिमि 2075/12/27 को मनणार् उपर
उच्च अदालि पाटनिा पुनरािेदन परे को दे क्षखंदा सम्िामनि अदालििा विचारामधन अिस्थािा
रहेको विषर् उपर केन्द्रिाट थप कारिाही गरी रहनु आिश्र्क नदे क्षखको।

२.

राविर् सिकािा केन्द्रको मिमि २०७६।९।२० को मनणार्ः
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भूमिसुधार कार्ाालर्, काठिाडौंका प्रिुख विश्वराि िरामसनीले नक्कली िोही कार्ि गरी
िुद्दा फैसला गरे को भन्ने उजुरीका सम्बन्द्धिा छानविन गरी प्रमििेदन पेश गना गदठि छानविन
टोलीबाट पेश भएको छानविन प्रमििेदनका सम्बन्द्धिा छलफल गदाा प्रमििेदनिा उजुरीसाँग
सम्बक्षन्द्धि विषर् उच्च अदालि पाटनिा विचाराधीन रहेको भन्ने सुझाििा आएको हुाँदा उजुरी
िािेलीिा राखी लगि कट्टा गने मनणार् गररर्ो ।
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