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सुरु पैसरा गने अदारत्- श्री कास्की जजल्रा अदारत

सुरु पैसरा गने न्मामाधीश्-भा. जज.न्मा.श्री रारकाजी श्रे ष्ठ
सुरु पैसरा तभतत्-२०७५।०२।०३

न्माम प्रशासन ऐन , २० ७३ को दपा ८( ३) फभोजजभ मसै अदारतको ऺेिातधकायतबि
ऩने प्रस्तुत भुद्दाको सॊ जऺप्त तथ्म एिॊ ठहय मस प्रकाय छ्तथ्म-खण्ड
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वपयादऩिको व्महोया:वऩता भेघिहादुय य भाता यभती गुरुङिाट ४ छोया य १ छोयी श्रीभती गुरुङको जामजन्भ
बएकोभा जेठो गभय तसॊ ह, भाईरो झभानतसॊ ह, साईरो सोभिहादुय य कान्छो भ वपयादी
तिरोक गुरुङ हौ। दददी सभेत हाभीहरु सिैको वििाह दान बै सकेको छ। वऩताको ४

िर्ा ऩवहरे नै भृत्मु बएको य हाभीहरु विच हारसम्भ रयतऩुिक
ा को अॊ श िण्डा बएक छै न।
विऩऺी आभा यभती गुरुङ घयको

ृ सम्ऩती आफ्नो
भुख्म बई घय व्मिहाय गयी ऩैतक

नाॉउभा कामभ बएऩतन ऩोखया-१० वक.न. ५४ को जग्गा भेयो तनजी आजानको यकभ

रगानी गयी घय तनभााण गयी िसी आएको अिस्था हुॉदा घय ऩरयिाय ठु रो बमो य अन्म
अॊ जशमाय बन्दा भ वपयादीको २ िटा ऩरयिाय हुन गएको कायणरे उतनहरुको ऩारन ऩोर्ण
जशऺा ददऺा तथा स्िास्थ्म जस्ता न्मुनतभ आिश्मकता ऩुतॉ गना धौ धौ बएकोरे जो ऩाएको
श्री सम्ऩती ऩरयचारन गयी फस्छु चर अचर सम्ऩती जे जस्तो आिश्मक छ सो को अॊ श
िण्डा गयी छु ट्टा छु ट्टै गयौ बनी आभा दाजुहरुराई अनुयोध गदाा विऩऺी आभा य दाजूहरु
तराई अॊ श ददन कय छै न घय जग्गा ऩतन विक्री वितयण गयी सक्मौ तै रे सकेको जानेको

गय बनी अन्मामको हाॉक जिाप ददएकोरे भुर ५ अॊ जशमाय हुॉदा जम्भा सम्ऩतीराई ५ बाग
रगाई ५ बागको १ बाग अॊ श ददराई बयाई ऩाउॉ बन्ने सभेत व्महोयाको िादी तिरोक
गुरुङको तभतत २०७३।०३।२७ को वपयाद ऩि।
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प्रततउत्तयऩिको व्महोया:-

ृ सम्ऩती छ। जेठा दाजु गभयतसॉह
 स्माङजा जजल्रा भनकाभना गा.वि.स. भा हाम्रो ऩैतक
गुरुङरे विवटश सेनाभा नोकयी गयी कभाएको यकभ तथा आफ्नो ऩाराभा आजेको

सम्ऩतीरे ऩोखया -१० को वक.न. १३९३ को जग्गा ऩछी नाऩी हुॉदा कामभ वक.न. ५४
ऺे.प. २०१ ि.भी. घय जग्गा खरयद गये कोभा िादी तिरोक गुरुङ सभेत घय ऩरयिायको
सयसल्राहभा विक्री गयी ऩोखया-१४ (साविक तछनेडाॉडा-१) को वक.न. ७३६७, ७३७०,
७३७४, ऺे.प.

ु ऩरयिायहरु काभको
०-५-१-१ जग्गा खरयद गये को हो। हाम्रो सॊ मक्त

तसरतसराभा भ जेठा छोया िेरामततपा भाईरा बायततपा य भ यभती गुरुङ य भ सोभ
िहादुय भनकाभना गा.वि.स.भा नै िसोिास गने य

विऩऺी तिरोक गुरुङ

ऩोखया िसी

भोज भस्ती जजिन विताई यहे का छन। ऩुख्मौरी घय भनकाभना गा.वि.स. िडा नॊ २ भा
नै िसोिास गयी खेती ऩाती गयी िस्न विऩऺीराई हाभीहरुरे िजित गये को छै न।
यभतत गुरुङ्ग सभेत वि. तिरोक गुरुङ्ग सभेत, भुद्दा: अॊ श भुद्दा न् 075-DP-0162, 195,पैसरा ऩृष्ठ 12 भध्मे 2

विऩऺीरे आफ्नो श्रीभती य छोयाहरुराई खान राउने व्मिस्था सभेत नगये का अिस्थाभा

हाभीहरुरे विऩऺीको श्रीभती य छोयाछोयीहरुराई खानराउन व्मिस्था सभेत गये का कायण
विऩऺीरे हाम्रो विरुध्द झुठ्ठा दािी तरई भुद्दा दामय गये का हुन। वपयाद दािी खाये ज गयी

ऩाउॉ बन्ने सभेत व्महोयाको यभती गुरुङ-१, गभयतसॊ ह गुरुङ-१ सभेत २ जनाको िाये स बै
आफ्नो हकभा सभेत सोभिहादुय गुरुङको तभतत २०७३।०६।०९ गतेको प्रततउत्तय
ऩि।
 वऩता भेघिहादुय गुरुङ य भाता यभती गुरुङका ४ छोया १ छोयी बएकोभा गभय तसॊ ह
जेठा, भ झभान तसॊ ह गुरुङ भावहरा, सोभिहादुय सावहरा, य िादी तिरोक गुरुङ कान्छा
छोया हौ। १ छोयी रगामत सिैको वििाह बै सकेको हो।वऩता भेघ िहादुय गुरुङको

तभतत २०८६।१।१२ भा दे हान्त बै सकेको छ। हाभी हार ४ बाई य आभा यभती

सभेत ५ अॊ जशमाया छौँ। हाभीहरुविच वितधित अॊ श िण्डा बएको छै न। हाभीहरुरे आृ सम्ऩती जो
आफ्नो खतत उऩती िेहोयी आ- आपुरे कभाई गयी खाएका छौँ। ऩैतक

बएको प्रततिादी भध्मेकी आभा यभती गुरुङका नाउभा छ।ऩोखयाभा ऩतन केही जग्गा

ृ सम्ऩती होईन। भ य बाइ सोभिहादुय गुरुङ राई प्रततिादीभध्मेका
छ। सो जग्गा ऩैतक
गभय तसॊ ह गुरुङ जेठा दाईरे ये खदे ख गनुब
ा एको छ बने मी िादी तिरोक गुरुङ बायततम
ृ सम्ऩतीिाट भैरे सभेत अॊ श ऩाउने ऩने हो
ऩेन्सनिारा भातनस हुन। स्माङजा को ऩैतक

बन्ने सभेत व्महोयाको अ.ि. १३९ नॊ िभोजजभ िुजझएका झभान तसॉह गुरुङरे अदारतभा
गये को िमान।
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िादीरे आफ्नो नाभभा िाॉड्नु ऩने चर अचर सम्ऩती नयहे को बनी तनिेदन ददएको य
प्रततिादी िाये स सभेत सोभिहादुय गुरुङको छु ट्टाछु ट्टै तामदाती पाटिायी तभतसर साथ सॊ रग्न
यहे को।
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सुरु अदारतको पैसरा:-

िादी प्रततिादीका विचभा नाता सम्िन्ध ऩुस्तािायी य अॊ जशमाय सॊ ख्माभा सभेत वििाद
नदे जखएको सिै अॊ जशमायको वििाह दान बै सकेको य िादीरे अॊ श तरई ऩाईसकेको बन्ने
नदे जखएकोरे तामदाती पाटॉिायीभा उल्रेजखत सम्ऩती भध्मे प्रततिादी गभय तसॊ गुरुङको

श्रीभती तुरभामा गुरुङरे चौ िहादुय गुरुङ सभेतिाट तभतत २०५१।१२।२२ भा य.न.
९६४६ िाट हारैदेजख को िकसऩििाट प्राप्त गये को काठभाण्डौ जजल्रा गोगिु गा.वि.स.
िडा नॊ ९ वक.न. ९८९ ऺे.प. ०-४-३-० जग्गा हार नाऩीभा वक.न. १२५ ऺे.प.

१५१.०५ िगा तभटय जग्गा तुरभामाको तनजी सम्ऩती दे जखदा िण्डा गना ऩये न। साथै
यभती गुरुङरे छोया गभयसी गुरुङराई तभतत २०७०।१०।१९ गते य.न. ३९४४ (ङ)

िाट रुऩन्दे ही जजल्रा भोततऩुय गा.वि.स. िडा नॊ २ को वक.न. ४४,४७ य वक.न. ४३ को
ततन वकत्ता जग्गा एका सॉगोरका आभारे सगोरको छोया गभयतस गुरुङराई हारैको

िकसऩििाट ऩारयत गयी ददएको दे जखएको य सो उऩय कसै को उजुय नऩयी तरखत सदय
यभतत गुरुङ्ग सभेत वि. तिरोक गुरुङ्ग सभेत, भुद्दा: अॊ श भुद्दा न् 075-DP-0162, 195,पैसरा ऩृष्ठ 12 भध्मे 3

कामभ यही यहे को दे जखदा ५ अॊ जशमाय यहे कोभा आभा यभतीको आपुखुश गना ऩाउने

अॊ शहक अथाात उल्रेजखत ३ वकत्ता जग्गा िाट ५ बागको १ बाग यभतीको बाग सम्भ
गभयतसको एकरौटी तनजी ठहछा बने उक्त जग्गािाट यभतीको हकको अॊ शिाहे क गयी
िाकी जग्गा यभती िाहे कका ४ अजशमायराई ियािय अॊ श िण्डा हुने ठहछा। साथै गभयतसॊ

गुरुङरे सगोरभा यहदाको िखत याजजनाभाद्वाया खरयद गये को तभतत २०६५।०१।२० गते
य.न. ६८३८ ख भा काठभाण्डौ जजल्रा विष्णु गा.वि.स. िडा नॊ ९ ख को वक.न. ८५२ य
वक.न. ८५७ सभेतका जग्गा ५ अॊ जशमायराई िण्डा राग्छ। तनजी आमको श्रोत खुराउन
सकेको नदे जखदा उक्त जग्गाभा गभय तसको तनजज हुनऩु छा

बन्ने जजवकय ऩुग्न सक्दै न सो

िाहे क िादी प्रततिादीहरुरे तामदातीभा उल्रेजखत गये का स्रे स्ता िभोजजभको सम्ऩतीभा नयभ
गयभ तभराई अॊ जशमायको विच ियािय बाग राग्ने गयी िादीरे प्रततिादीहरुिाट ५ बागको
१ बाग अॊ शिण्डा छु ट्टाई चरन सभेत ऩाउने ठहछा बन्ने सभेत फेहोयाको सुरु कास्की
जजल्रा अदारतको तभतत २०७५।२।३ को पैसरा।
5=

ऩुनयािेदन ऩि:-

 सुरु इन्सापभा जचत्त फुझेन। पाटॉिायीभा उल्रेजखत सम्ऩती भध्मे प्रततिादी गभय तसॊ

गुरुङको श्रीभती तुरभामा गुरुङरे चौ िहादुय गुरुङ सभेतिाट तभतत २०५१।१२।२२
भा य.न. ९६४६ िाट हारैदेजख को िकसऩििाट प्राप्त गये को काठभाण्डौ जजल्रा गोगिु
गा.वि.स. िडा नॊ ९ वक.न. ९८९ ऺे.प. ०-४-३-० जग्गा हार नाऩीभा वक.न. १२५

ऺे.प. १५१.०५ िगा तभटय जग्गा तुरभामाको तनजी सम्ऩती दे जखदा िण्डा गना ऩये न बन्ने
शुरु पैसरा सगोरको सम्ऩत्ती जुनसुकै अॊ जशमायका नाभभा बए ऩनी सगोरकै भातनने बन्ने
कानूनी व्मिस्था तफऩरयत बएको पैसरा सो हदसम्भ फदय गयी सो सम्ऩजत्तफाट ऩतन अॊ श
राग्ने ठहय गरय ऩाउॉ बन्ने िादी तिरोक गुरुङको ऩुनयािेदन ऩि।

 सुरु इन्सापभा जचत्त फुझेन। रुऩन्दे ही जजल्रा भोततऩुय गा.वि.स. िडा नॊ २ को वक.न.
४४,४७ य वक.न. ४३ को ततन वकत्ता जग्गा भैरे यकभ ददइा फाफुको नाभभा खरयद

बएको य तभतत २०६५।०१।२० गते य.न. ६८३८ ख भा काठभाण्डौ जजल्रा विष्णु
गा.वि.स. िडा नॊ ९ ख को वक.न. ८५२ य वक.न. ८५७ सभेतका जग्गा भेयो सै तनक

काभ गरय प्राप्त आमफाट खरयद गये को हुॉदा सि सम्ऩजत्त फण्डा राग्नु नऩनेभा सो सभेतभा
फण्डा राग्ने ठहय गये को शुरु पैसरा सो हदसम्भ फदय गयी सो सम्ऩजत्तफाट अॊ श नराग्ने
ठहय गरय ऩाउॉ बन्ने प्र गभयतसॊ गुरुङको व्महोया बएको प्रततिादी यभती गुरुङसभेतको
ऩुनयािेदन ऩि।
6=

मस अदारतको आदे श:-

ु ी ऐन, अ.िॊ.
मसभा िादीहरु य प्रततिादी दुिै तपाको ऩुनयािेदन ऩये को दे जखॉदा साविक भुरक
ु ी दे िानी कामावितध (सॊ वहता) ऐन, २०७४ को दपा २१३(३) को
२०२ नॊ . तथा भुरक
प्रमोजनाथा उच्च अदारती तनमभािरी, २०७३ को तनमभ ६४ फभोजजभ प्रत्मथॉ जझकाई
यभतत गुरुङ्ग सभेत वि. तिरोक गुरुङ्ग सभेत, भुद्दा: अॊ श भुद्दा न् 075-DP-0162, 195,पैसरा ऩृष्ठ 12 भध्मे 4

आएऩतछ िा अितध व्मततत बएऩतछ तनमभानुसाय ऩेश गनू ा बन्ने फेहोयाको तभतत
२०७६।१।२३ को आदे श।

ठहय-खण्ड
7=

तनमभफभोजजभ साप्तावहक तथा दै तनक भुद्दा ऩेशी सुचीभा सभािेश बई तनणामाथा आज मस
इजराससभऺ ऩेश हुन आएको प्रस्तुत भुद्दाभा ऩुनयािेदक िादीतपाफाट उऩजस्थत विद्वान
अतधिक्ता श्री गोतफन्द ऩौडेररे एकासगोरभा बएको प्रततिादी गभय तसॊ गुरुङको श्रीभती
तुरभामा गुरुङरे चौ िहादुय गुरुङ सभेतिाट प्राप्त गये को जग्गा सगोरका सफै अॊ जशमायको
बाग राग्नु ऩछा। फकसऩि रेजखॊ दैभा तनजज आजान भान्न तभल्दै न बनी फहस प्रस्तुत गनुा

बएको छ। ऩुनयािेदक प्रततिादीतपाफाट उऩजस्थत विद्वान फरयष्ट अतधिक्ता श्री कृष्णफहादुय
गुरुॊग तथा विद्वान अतधिक्ता श्री सुतनर काकीरे फादीरे अॊ श भाग्नै तभल्दै न।प्रततिादी गभय
तसॊ गुरुङरे ददएको यकभरे प्रततिादी गभय तसॊ गुरुङ फाहीय जातगयभा बएको फेराभा फाफुको
नाभभा खरयद गरयएको य तनजकै आमफाट तनजको नाभभा खरयद गरयएको सम्ऩजत्तभा ऩतन

फण्डा राग्ने ठहय बएफाट तनजी आजानको अिधायणाराइा अनदे खा गरयएको शुरुको पैसरा
फदयबागी छ बनी प्रस्तुत गनुा बएको फहस सभेत सुतनमो ।
8=

प्रस्तुत भुद्दाको तभतसर सॊ रग्न कागजात अध्ममन गयी ऩुनयािेदकको ऩुनयािेदन जजवकय, य
विद्वान अतधिक्ताको फहस सभेत सुनी इन्सापतपा विचाय गदाा, वऩता भेघिहादुय य भाता
यभती गुरुङिाट जामजन्भ बएका हाभीहरु विच हारसम्भ रयतऩुिक
ा को अॊ श िण्डा नबएको
य ठु रो ऩरयिाय बएको कायणरे

अॊ शिण्डा गयी छु ट्टा छु ट्टै व्मिहाय

दाजुहरुराई अनुयोध गदाा नभानेकोरे

गयौ बनी आभा

भुर ५ अॊ जशमाय हुॉदा जम्भा सम्ऩतीराई ५ बाग

रगाई ५ बागको १ बाग अॊ श ददराई बयाई ऩाउॉ बन्ने िादीको वपयाद

तथा विऩऺीरे

आफ्नो श्रीभती य छोयाहरुराई खान राउने व्मिस्था सभेत नगये का अिस्थाभा हाभीहरुरे
विऩऺीको श्रीभती य छोयाछोयीहरुराई खानराउन व्मिस्था सभेत गये का कायण विऩऺीरे

हाम्रो विरुध्द झुठ्ठा दािी तरई भुद्दा दामय गये का हुनारे वपयाद दािी खाये ज गयी ऩाउॉ बन्ने
सभेत व्महोयाको प्रततजजवकय तथा हाभीहरु विच वितधित अॊ श िण्डा बएको छै न।

ृ
हाभीहरुरे आ-आफ्नो खतत उऩती िेहोयी आ- आपुरे कभाई गयी खाएका छौँ ऩैतक

ृ
सम्ऩती जो बएको प्रततिादी भध्मेकी आभा यभती गुरुङका नाउॉभा छ स्माङजाको ऩैतक
सम्ऩतीिाट भैरे सभेत अॊ श ऩाउने ऩने हो बन्ने सभेत व्महोयाको अ.ि. १३९ नॊ िभोजजभ
िुजझएका झभान तसॉह गुरुङरे िमान गये को प्रस्तुत भुद्दाभा तामदाती पाटॉिायीभा उल्रेजखत
सम्ऩती भध्मे प्रततिादी गभय तसॊ गुरुङको श्रीभती तुरभामा गुरुङरे िकसऩििाट प्राप्त
गये को जग्गा फाहे क अन्म सम्ऩजत्तभा िादीरे प्रततिादीहरुिाट ५ बागको १ बाग अॊ शिण्डा
छु ट्टाई चरन सभेत ऩाउने ठहछा बन्ने शुरु अदारतको पैसरा उऩय फादी प्रततिादीको

ऩुनयािेदन ऩये को दे जखॊ दा शुरु कास्की जजल्रा अदारतफाट बएको पैसरा तभरेको छ िा
यभतत गुरुङ्ग सभेत वि. तिरोक गुरुङ्ग सभेत, भुद्दा: अॊ श भुद्दा न् 075-DP-0162, 195,पैसरा ऩृष्ठ 12 भध्मे 5

छै न ? ऩुनयािेदक िादी प्रततिादीको ऩुनयािेदन जजवकय ऩुग्न सक्छ िा सक्दै न

? बन्ने

सम्फन्धभा तनणाम ददनुऩने दे जखमो।
9=

ऩुनयािेदकहरुको ऩुनयािेदन जजवकयहरु, तभतसर सॊ रग्न कागजात अध्ममन गयी विद्वान
फरयष्ट अतधिक्ता तथा अतधिक्ताहरुको फहस सभेत ध्मानभा याखी तनणामतपा विचाय गदाा,

तामदाती पाटॉिायीभा उल्रेजखत सम्ऩती भध्मे प्रततिादी गभय तसॊ गुरुङको श्रीभती तुरभामा
गुरुङरे िकसऩििाट प्राप्त गये को जग्गा फाहे क अन्म सम्ऩजत्तभा िादीरे प्रततिादीहरुिाट ५
बागको १ बाग अॊ शिण्डा छु ट्टाई चरन सभेत ऩाउने ठहछा बन्ने शुरु अदारतफाट पैसरा

बएकोभा बाउजु तुरभामारे हाम्रो ऩरयिायको सगोरकै सम्ऩजत्त हुने गयी फुफाको सहभती य
रगानीभा धेयै थोयै सफैको रगानीरे काठभाण्डौंभा जग्गा वकतनएको हुॉदा सो सभेत फण्डा

हुनऩु ने बनी िादी तिरोक गुरुङको य िादीरे अॊ श ऩाऊॉ बन्ने जजवकय प्रभाणद्वाया ऩुवष्ट गना
नसकेकोरे अॊ शफण्डाको १० नॊ . फभोजजभ तनजरे अॊ श तरन नऩाउने बन्ने यभतत गुरुङको

व्महोया य फुफाराई जग्गा वकन्न भैरे ददएको ऩैसारे रुऩन्दे ही भोततऩुयको जग्गा वकतनएको य
सोही कायणरे भराई फकसऩि गरयददएको हुॉदा रुऩन्दे ही भोततऩुयको वक.नॊ . ४३, ४४ य

४७ को जग्गा भेयो तनजी सम्ऩजत्त बइा अॊ शफण्डा नराग्ने त्मस्तै भेयो तनजी कभाईको यकभ
फेरामतफाट नेऩारभा ल्माई काठभाण्डौं जजल्रा विष्णु गा.वि.स. िडा नॊ . ९ ख को वक.नॊ .
८५२ य ८५७ को जग्गा खरयद गये को हुॉदा सो सभेत तनजी सम्ऩजत्त बई फण्डा नराग्ने
हुॉदा सो हदसम्भ शुरुको पैसरा उल्टी गरयऩाऊॉ बन्ने प्रततिादीहरुको ऩुनयािेदन जजवकय
यहे को दे जखन्छ।

10= सिाप्रथभ िादीको ऩुनयािेदन जजवकय तपा विचाय गदाा बाउजु तुरभामारे हाम्रो ऩरयिायको

सगोरकै सम्ऩजत्त हुने गयी फुफाको सहभती य रगानीभा धेयै थोयै सफैको रगानीरे

काठभाण्डौंभा जग्गा वकतनएको हुॉदा सो सभेत फण्डा हुनऩु ने बन्ने जजवकय तरएको दे जखन्छ।
तुरभामारे दािीको जग्गा तभतत २०५१।१२।२२ भा य.नॊ . ९६४६ को हारैको

ु ी ऐन अॊ शफण्डाको भहरको १८ नॊ . रे फकस
फकसऩिफाट ऩाएको दे जखन्छ । भुरक
ऩाएको सम्ऩजत्त तनजी आजान ठहने य अन्म अॊ जशमायहरुको फण्डा नराग्ने बन्ने व्मिस्था
गये को ऩाइन्छ । िादीरे सो सम्ऩजत्त वकतनएको य धेयथोय सफैको रगानी बएको बने ऩतन
त्मसको तथ्ममुक्त विियण ददन य सो प्रभाजणत गना सकेको अिस्था छै न।

अन्म

अॊ जशमायहरुरे सो सम्ऩजत्त हारैको फकसऩिफाट प्राप्त गये को तनजी सम्ऩजत्त बनी
२०७४।२।१७ भा ऩेश बएको तामदाती पाॉटफायीभा उल्रेख गये को दे जखन्छ।
वऩतृसत्तात्भक साभाजजक भनोविऻान अद्यावऩ विद्यभान यहे को अिस्थाभा त्मसयी सगोरको
आमरे खयीद गयी फुहायीको नाभभा याखेको होरा बनी विश्वास गना सवकने अिस्था

दे जखॊ दैन। त्मसभा ऩतन आफ्नो तनजी आजान य सीऩफाट आजजात सम्ऩजत्त नबएको बए िादी
तथा अन्म प्रततिादीहरुरे

तत्कारीन अिस्थाभा तुरभामाको नाभभा हारैको फकसऩिको

भाध्मभरे ल्माउने कुया नै सहज य स्िाबाविक दे जखॊ दैन।

मस अिस्थाभा िादीको जजवकय

यभतत गुरुङ्ग सभेत वि. तिरोक गुरुङ्ग सभेत, भुद्दा: अॊ श भुद्दा न् 075-DP-0162, 195,पैसरा ऩृष्ठ 12 भध्मे 6

फभोजजभ सो सम्ऩजत्त फण्डा राग्ने बन्न नतभल्ने हुॉदा सो सम्फन्धभा शुरु जजल्रा अदारतको
पैसरा तभरेकै दे जखमो।

11= अफ प्रततिादीहरुको ऩुनयािेदन जजवकय तपा विचाय गदाा िादीरे अॊ श ऩाऊॉ बन्ने जजवकय

प्रभाणद्वाया ऩुवष्ट गना नसकेकोरे अॊ शफण्डाको १० नॊ . फभोजजभ तनजरे अॊ श तरन नऩाउने
बन्ने यभतत गुरुङको व्महोया य फुफाराई जग्गा वकन्न भैरे ददएको ऩैसारे रुऩन्दे ही

भोततऩुयको जग्गा वकतनएको य सोही कायणरे भराई फकसऩि गरयददएको हुॉदा रुऩन्दे ही
भोततऩुयको वक.नॊ . ४३, ४४ य ४७ को जग्गा भेयो तनजी सम्ऩजत्त बइा अॊ शफण्डा नराग्ने
त्मस्तै भेयो तनजी कभाईको यकभ फेरामतफाट नेऩारभा ल्माई काठभाण्डौं जजल्रा विष्णु

गा.वि.स. िडा नॊ . ९ ख को वक.नॊ . ८५२ य ८५७ को जग्गा खरयद गये को हुॉदा सो सभेत
तनजी सम्ऩजत्त बई फण्डा नराग्ने बन्ने ऩुनयािेदन जजवकय यहे को दे जखन्छ। िादीरे अॊ शभा
दािी गनाराई अॊ जशमाय नाता भाि दे खाउनु ऩमााप्त हुने हाम्रो न्मावमक अभ्मास यही आएको
छ। िादी अॊ जशमाय नाता तबिको होइन िा तनजरे ऩवहरे नै अॊ श तरई सकेको छ बनी

प्रततिादीरे जजवकय तरएभा त्मसको प्रभाण प्रततिादी ऩऺरे गुजानुा ऩछा। अॊ श हक नैसतगाक

बएको हुॉदा नाता होइन िा ऩवहरे अॊ श तरइ सकेको बन्ने प्रभाजणत हुन नसकेभा तनजरे अॊ श
ऩाउने नै हुन्छ। िादीभा अन्म कताव्म सभेत तनयोवऩत छ बन्ने आधायरे भाि तनजरे अॊ श
ऩाउने कुयाभा प्रततफन्ध रगाउन तभल्दै न। तसथा िादीरे अॊ शतपा दािी गना नऩाउने बन्ने
प्रततिादीको ऩुनयािेदन जजवकयसॉग सहभत हुन सवकएन।

12= प्रततिादीहरुको अको जजवकय गभय तसॊ ह गुरुङरे फुफाराई जग्गा वकन्न ददएको ऩैसारे

रुऩन्दे ही भोततऩुयको जग्गा वकतनएको य सोही कायणरे गभय तसॊ ह गुरुङराई फकसऩि
गरयददएको हुॉदा रुऩन्दे ही भोततऩुयको वक.नॊ . ४३, ४४ य ४७ को जग्गा गभय तसॊ ह

गुरुङको तनजी सम्ऩजत्त बइा अॊ शफण्डा नराग्ने बन्ने यहे को दे जखन्छ। ऩुनयािेदकको सो
जजवकय तथ्ममुक्त प्रभाणफाट ऩुवष्ट हुन सकेको छै न। प्रततिादी गभय तसॊ ह गुरुङको नाभभा

आभा प्रततिादी यभती गुरुङरे फकसऩि गये को दे जखन्छ। सो सम्ऩजत्तको प्रकृतत हे दाा फाफु
भेघिहादुय गुरुङ रे याजजनाभाफाट प्राप्त गये को य तनज फाफुको भृत्म ऩश्चात आभा यभती
गुरुङको नाभभा नाभसायी बई आएको दे जखएफाट सो सम्ऩजत्त ऩैजत्तक प्रकृततको सम्ऩजत्त
बन्नुऩने हुन्छ। एकासगोरभा यहे फसेको अिस्थाभा कुनै अॊ जशमायरे अको अॊ जशमायराई

ृ सम्ऩजत्तको हक हस्तान्तयण गदै भा त्मस्तो सम्ऩजत्तभा अन्म अॊ जशमायको
सगोरको ऩैतक
हकातधकाय सभाप्त हुन्छ बन्न नतभल्ने तथा एकासगोरका अन्म अॊ जशमायको अॊ श हकभा
असय ऩने गयी हक हस्तान्तयण गदै भा सगोरका अन्म अॊ जशमायहरूको हक अतधकायभातथ

प्रततकूर असय ऩना सक्दै न। साथै आभा िािुका नाभभा जुनसुकै स्रोतिाट आएको सम्ऩजत्त
ृ सम्ऩजत्त नै
तनजहरूका सन्तान अथाात ् दोस्रो तहभा अॊ जशमाय छोया छोयीका रातग ऩैतक
भान्नुऩने य त्मसभा छोया छोयीराई फण्डा हुने
स्थावऩत छ।

बनी

(ने.का.ऩ.२०६९ तन.नॊ. ८७८८)

सिोच्च अदारतफाट तसद्धान्त सभेत
त्मस्तै सगोरको अॊ जशमायरे ददएको
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फकसऩिरे ऩतन अन्म अॊ जशमायको हक सभाप्त नहुने बनी सिोच्च अदारतफाट तसद्धान्त

सभेत प्रततऩादन बएको छ। ( ने.का.ऩ.२०७४ अॊक ११ तन.नॊ. ९९०१) तसथा मो तथ्मगत
अिस्थाभा सिोच्च अदारतफाट स्थावऩत तसद्धान्त सभेतको आधायभा अॊ जशमायफाट
फकसऩिको भाध्मभफाट ऩाएको सम्ऩजत्त तनजी हुने य सोभा फण्डा नराग्ने बन्ने
प्रततिादीहरुको ऩुनयािेदन जजवकयसॉग सहभत हुन सवकएन।

13= जहाॉसम्भ प्रततिादी भध्मेको गभयतसॊ ह गुरुङको नाभभा खरयद बएको काठभाण्डौं जजल्रा

विष्णु गा.वि.स. िडा नॊ . ९ ख को वक.नॊ . ८५२ य ८५७ को जग्गा सगोरको सम्ऩजत्त
हुॉदा फण्डा राग्ने बनी शुरुफाट बएको पैसरा छ सो सम्फन्धभा विचाय गदाा

सगोरका

अॊ जशमायभध्मे जसको नाभभा सम्ऩजत्त बएऩतन त्मो उसै को एकरौटी हुॉदैन। एकाघयसॉगका
अॊ जशमायभध्मे जोसुकैको नाभभा यहे को सम्ऩजत्त सगोरको भातनने कुया अनुभान हो य मो

अनुभान ऩतन अन्मथा प्रभाजणत बएभा कामभ यहॉदैन। तसथा , प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा
६(क) का आधायभा दािी स्थावऩत हुने नबई विचायाधीन भुद्दाभा प्रभाणका कडीभा मो

अनुभान गरयने विर्म भाि हो। मस दपाराई अॊ शफण्डाको १८ नॊ . रे ऩरयसीतभत गछा।
कुन सम्ऩजत्त फण्डा राग्ने य कुन नराग्ने बन्ने कुयाको भाऩदण्ड अॊ शफण्डाको १८ नॊ .

को

कानूनी व्मिस्था हो।

ृ नबएकोभा वििाद छै न। ऩैतक
ृ सम्ऩजत्तफाट फढे फढाएको सम्ऩजत्त
14= वििाददत सम्ऩजत्त ऩैतक
ऩतन मो होइन बन्ने कुयाभा ऩतन िादीको सहभतत नै छ। केिर त्मो सम्ऩजत्त आजान गना
आफ्नो ऩऺको ऩतन मोगदान छ बन्ने िादीको कथन यहे को छ।
कुनै सफुद प्रभाण ऩेश हुन सकेको छै न।

तथाऩी सो कुया ऩुष्टी हुने

िादी ऩऺफाट कुनै प्रभाण ऩेश हुन नसकेको य

प्रततिादी ऩऺफाट ऩेश बएका प्रभाणराई अॊ शफण्डाको १८ नॊ . भा बएका व्मिस्थाको
ऩरयप्रेक्ष्मभा प्रस्तुत वििादको तनयोऩण गनुऩ
ा ने अिस्था छ।

15= अॊ जशमायहरूको नाभभा दताा यहे को के कस्तो सम्ऩजत्त अॊ जशमायहरूफीच फण्डा राग्ने य के

कस्तो सम्ऩजत्त तनजी ठहयी फण्डा नराग्ने आपूखुशी गना ऩाउने बन्ने सन्दबाभा बएको

ु ी ऐन अॊ शफण्डाको भहरको १८ नॊ . भा भानो नछु वट्टई सॉग
कानूनी व्मिस्था हे दाा भुरक
फसेका अॊ जशमाय छन् बने जुनसुकै अॊ जशमायरे सगोरको सम्ऩजत्तफाट िा सगोरको

खेती, उद्योग, व्माऩाय,व्मिसामफाट फढे फढाएको सगोरको आजान य रेनदे न व्मिहायको ८
नम्फय फभोजजभ रगाएको ऋण सफै अॊ जशमायको बाग राग्छ। सोफाहे क कुनै अॊ जशमायरे

आफ्नो ऻान िा सीऩ िा प्रमासफाट तनजी आजान गये को िा कसै फाट तनजी तियरे दान िा
फकस ऩाएको िा कसै को अऩुतारी ऩये को िा स्त्री अॊ श धनको भहरको ५ नम्फयफभोजजभ
ऩाएकोभा त्मस्तो आजान िा ऩाएको सम्ऩजत्त सो आजान गने िा ऩाउने अॊ जशमायको तनजी
ठहयी आपूखुशी गना ऩाउॉछ बन्ने कानूनी व्मिस्था यहे को दे जखन्छ। उजल्रजखत कानूनी

व्मिस्था हे दाा भानो नछु वट्टई सॉग फसेका अॊ जशमायरे सगोरको सम्ऩजत्तफाट िा सगोरको
खेती,उद्योग, व्माऩाय व्मिसामफाट फढे फढाएको सगोरको आजान सफै अॊ जशमायराई बाग
यभतत गुरुङ्ग सभेत वि. तिरोक गुरुङ्ग सभेत, भुद्दा: अॊ श भुद्दा न् 075-DP-0162, 195,पैसरा ऩृष्ठ 12 भध्मे 8

राग्ने य सो फाहे क कुनै अॊ जशमायरे आपनो ऻान िा सीऩ िा प्रमासफाट तनजी आजान गये को
िा कसै फाट तनजी तियरे दान िा फकस ऩाएको िा कसै को अऩुतारी ऩये को िा स्त्री अॊ श

धनको भहरको ५ नम्फय फभोजजभ ऩाएकोभा त्मस्तो आजान िा ऩाएको सम्ऩजत्त सो आजान
गना िा ऩाउने अॊ जशमायको तनजी ठहयी आपूखुशी गना ऩाउने बन्ने दे जखमो।

16= कुन सम्ऩजत्त तनजी बै अरुराई फण्डा नगना ऩने हो बन्ने सम्फन्धभा अदारतरे उक्त १८ नॊ .

को व्माख्मा अतत नै सम्िेदनशीर य सजगताका साथ गनुऩ
ा दाछ। तनजी ऻान सीऩ य
प्रमासफाट आजान गये को बनेको तनतान्त आफ्नो ऩाराभा आफ्नो भाि श्रभ सीऩ य प्रमास
ऩये को सम्ऩजत्त बनी अथा गनुऩ
ा दाछ। मदद सगोरका ऩरयिाय सिैको श्रभ

, सीऩ य प्रमास

ऩये को छ बने त्मसभा कसै को ऩतन हक नभयोस् य मदद कुनै एक अॊ शीको भाि तनजी ऻान
सीऩ, श्रभ य प्रमास ऩये को छ बने त्मसभा सहबागी नहुने अरु ऩरयिाय सदस्मराईा बाग

फण्डा नरागोस् बन्ने कुयाभा ध्मान ददनु ऩदाछ बन्ने विधावमकी भनसाम मस कानूनी प्रिन्धको
हो।
17=

प्रततिादीहरुरे पाॉटिायी ऩेश गदाा भेयो तनजी कभाईको यकभ फेरामतफाट नेऩारभा ल्माई
काठभाण्डौं जजल्रा विष्णु गा.वि.स. िडा नॊ . ९ ख को वक.नॊ . ८५२ य ८५७ को जग्गा
खरयद गये को हुॉदा सो सभेत तनजी सम्ऩजत्त बई फण्डा नराग्ने
फेरामतभा काभ गदााको फावर्ाक आम विियणको
दे जखन्छ। तनज कामायत यहे कै अिस्थाभा

बनी प्र गभय तसॊ ह गुरुङ रे

कागजातहरूको छामाप्रती ऩेश गये को

तभतत २०६५।१।२० भा तनज प्रततिादीरे सो

जग्गा आफ्नै नाभभा याजीनाभाफाट तरएको दे जखन्छ।

ृ नबएको कुयाभा वििाद छै न। तभतत
18= प्रस्तुत भुद्दाभा वक.नॊ . ८५२ य ८५७ का जग्गा ऩैतक
२०६५।१।२० भा प्रततिादी गभय तसॊ ह गुरुॊग को नाभभा याजीनाभाद्वाया मी वििादका दुई
ृ सम्ऩजत्तफाट फढे फढाएका बए कुनै ऩैतक
ृ सम्ऩजत्त
वकत्ता आएका छन्। ती वकत्ता ऩैतक

ृ सम्ऩजत्तफाट हुने आजान ऩारयिारयक साभाजजक य साॊस्कृततक
हस्तान्तयण बएको िा ऩैतक

सभेतका कामाभा अतनिामात् गनुऩ
ा ने खचा गये य फचत हुनसक्ने यकभ रगानी बएको िादीरे
जजकीय तरई प्रभाणफाट ऩुवष्ट गना सक्नुऩने हुन्छ। मसो हुन सकेको छै न।

प्रततिादी

गभयतसॊ ह गुरुङ फेरामती सेनाको क्माप्टे न यहे को तथ्मभा वििाद छै न। तनजको आम
िावर्ाक रुऩभा करयफ ४० राख यहे को तथ्म तनज कामायत यहे को सै तनक कामाारमरे
प्रभाजणत गरयददएको दे जखन्छ। सो तथ्मको खण्डन िादीरे सिुद प्रभाणफाट गयाउन सकेको
दे जखॊ दैन। सो सम्ऩजत्तको भुल्म रु ४५००००।- यहे को तथ्म ऩारयत तरखत व्महोयाफाट
दे जखन्छ।

19= मसयी प्रततिादी गभय तसॊ ह गुरुङ विदे शभा कामायत यहे को तथ्म स्थावऩत छ। तनज को आम

सम्फन्धभा शॊ का गने ठाउॉ छै न। सो आमरे सो सम्ऩजत्त खरयद गना सवकने नै दे जखन्छ।

कुनै घटना, भातनसहरूको आचयण िा काभ कायोिायको साभान्म क्रभ विचाय गदाा तकासॊ गत
रुऩभा अनुभान गना सवकने अन्म कुया अदारतरे अनुभान गना सक्ने कानूनी प्रिन्ध प्रभाण
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ऐन, २०३१ को दपा ७(ग) रे गये को छ। मस क्रभभा विचाय गदाा विदे शभा यहे को

व्मक्तीरे आफ्नो आजानफाट स्िदे शभा वििाददत जग्गा खयीद गरयएको अनुभान स्िाबाविक य
तकासॊ गत हुन्छ। आफ्ना विरुद्ध न्मावमक अिधायणा फन्न जाने तथ्मको सम्फजन्धत ऩऺरे

खण्डन गना सक्दै न ् य सो खण्डनराई ऩुवष्ट गने आधाय प्रभाण केही ददन सक्दै न ् बने त्मो

तथ्मरे तनजका विरुद्ध प्रभाणको स्िरुऩ ग्रहण गदाछ। अनुभान ऩतन प्रभाण नै हो। मसका
सीभाहरू प्रभाण ऐन , २०३१ को दपा ६ य ७ भा व्मिजस्थत छन्। मसयी िादी य
प्रततिादीफीचको व्मिहायको विश्लेर्ण गदाा वििाददत वक.नॊ . वक.नॊ . ८५२ य ८५७ फाट ऩतन
िादीराई अॊ श ददराउनु न्मामोजचत हुॉदैन।

20= अॊ शफण्डाको १८ नॊ . ऩरयिाय सदस्मको उद्यभशीरताराई सॊ यऺण य प्रोत्साहन ददने कानून

हो। सम्ऩजत्तको आजानको इततहास स्रोत य रगानीको प्रकृती विश्लेर्ण गयी न्मावमक
तनष्कर्ाभा ऩुतगएन बने अॊ शफण्डाको १८ नॊ . को उ

ृ
द्देश्म य भभा भना ऩुग्छ। ऩैतक

सम्ऩजत्तसॉग कुनै सम्फन्ध नगाॉतसने य ऩरयिायका अन्म सदस्मको सो सम्ऩजत्त आजानभा कुनै

ॉ न नसवकने सम्ऩजत्त फण्डा गना कय नरागोस् बन्ने नै अॊ शफण्डाको १८ नॊ . को
मोगदान आक्
आशम हो। विदे शभा जातगयभा यहे को व्मजक्तरे आफ्नो आजानफाट आफ्ना नाभभा खयीद
बएको सम्ऩजत्त ऩतन तनजी श्रभ, सीऩ य प्रमासभध्मे प्रमासको आजान बएफाट िादीराई सोफाट
अॊ श ददन प्रततिादीराई िाध्म फनाउनु अॊ शफण्डाको १८ नॊ . प्रततकूर हुन जान्छ।

21= िस्तुत् फन्डा राग्ने सम्ऩजत्त हो बनी जजवकय तरने व्मजक्तरे त्मस्तो सम्ऩजत्त के कसयी प्राप्त

गये को हो , सो सम्ऩजत्त सगोरकै आम आजानफाट खरयद गये को िा एकासगोरको खतत

उऩततफाट जोडेको हो बनी तथ्ममुक्त प्रभाण ऩेस गयी ऩुवष्ट हुन ु आिश्मक हुन्छ। आफ्नो

तसऩ य प्रमासफाट तनजी तियभा प्राप्त गये को कुनै सम्ऩजत्त प्राप्त गनेको तनजी नै भान्नुऩने बनी
सिोच्च अदारतफाट तसद्धान्त सभेत प्रततऩादन बएको छ। (ने.का.ऩ. २०७३ अॊक ८ तन.नॊ.
९६५२)
22= मसरय फादी प्रततिादीरे दे खाएको तथ्म य मसको कानूनी आमाभ तथा सफोच्च अदारतफाट

प्रततऩाददत तसध्दान्त सभेतको तफश्लेर्णफाट तुरभामा गुरुङरे हारै दे जखको फकसऩिफाट
ऩाएको सम्ऩजत्तभा फण्डा नराग्ने प्रततिादी गभय तसॊ ह गुरुङको नाभभा आभा प्रततिादी यभती
गुरुङरे फकसऩि गरयददएको जग्गा फण्डा राग्ने बन्ने शुरुको पैसरा तभरेकै दे जखमो।
प्रततिादी भध्मेको गभयतसॊ ह गुरुङको नाभभा खरयद बएको काठभाण्डौं जजल्रा विष्णु

गा.वि.स. िडा नॊ . ९ ख को वक.नॊ . ८५२ य ८५७ को जग्गा भाथी वििेजचत आधाय

प्रभाणफाट तनजज आजानको दे जखएकोरे सगोरको सम्ऩजत्त हुॉदा फण्डा राग्ने बनी शुरुफाट
बएको पैसरा सो हदसम्भ तभरेको दे जखएन।

23= तसथा भातथ उजल्रजखत आधाय य कायणफाट

प्रततिादी गभय तसॊ ह गुरुङ रे खयीद गये को

काठभाण्डौं जजल्रा विष्णु गा.वि.स. िडा नॊ . ९ ख को वक.नॊ . ८५२ य ८५७ को जग्गा
ु ी ऐन , अॊ शफण्डाको १८ नॊ फभोजजभ फण्डा नराग्ने तनजी आजानको सम्ऩजत्त दे जखॉदा
भुरक
यभतत गुरुङ्ग सभेत वि. तिरोक गुरुङ्ग सभेत, भुद्दा: अॊ श भुद्दा न् 075-DP-0162, 195,पैसरा ऩृष्ठ 12 भध्मे 10

फण्डा रगाउने ठहयाएको शुरु जजल्रा अदारतको पैसरा केही उल्टी बइा अन्म सम्ऩजत्तफाट
िादीरे अॊ श छु ट्टाई चरन सभेत चराई ऩाउने ठहयाएको कास्की जजल्रा अदारतको पैसरा
भुनातसि दे जखॉदा सदय हुने ठहछा।

कास्की जजल्रा अदारतको तभतत २०७५।२।३ को

पैसरा केही उल्टी हुन्छ। अन्म कुयाको हकभा फादी य प्रततिादीको ऩुनयािेदन जजवकय
ऩुग्न सक्तैन। अरुभा तऩतसर फभोजजभ गनू।
ा

तऩसीर-खण्ड

भातथ ठहय खण्डभा रेजखए अनुसाय शुरु कास्की जजल्रा अदारतको तभतत २०७५।३।२
को पैसरा केही उजल्ट हुने ठहये कारे शुरु अदारतरे िादी प्रततिादीहरु विच िण्डा राग्ने
ठहये को गभयतसॉह गुरुङ्गका नाभभा दताा साविक काठभाण्डौ जजल्रा विष्णु गा.वि.स. िडा नॊ .
९ ख वक.नॊ . ८५२ को ऺेिपर ०-५-०-० जग्गा य ऐ.ऐ. वक.नॊ . ८५७ को ऺेिपर 011-0-1 जग्गा िादीराई िण्डा नराग्ने उक्त जग्गाहरु प्रततिादी गभय तसॊ ह गुरुङ्गको तनजी
आजानको ठहयी पैसरा बएकोरे उक्त २ वकत्ता जग्गा सभेत िण्डा छु ट्याइददनु बन्ने शुरु
पैसराको तऩतसर खण्डको प्रकयण १ भा उल्रेजखत व्महोयाको सट्टा उक्त २ वकत्ता फाहे क
शूरुको पैसरा अनुसाय अन्म सम्ऩततिाट फण्डा छु ट्याई ददनु बनी शुरु कास्की जजल्रा
अदारतभा रेखी ऩठाईददनू..............................................................................१
िादीरे शुरु अदारतभा दाजखर गनुऩ
ा ने कोटा पी रु १६६९६ दाजखरा नगयी सा. कोटा पी
ऐन २०१७ को दपा २३ को सुविधा तरएको दे जखएको य उक्त कोटा पी प्रततिादीहरुरे
य.नॊ . २५५ िाट मस अदारतभा धयौटीभा याखेको दे जखॉदा उक्त धयौट यकभ भध्मे वक.नॊ .
५८२ य

८५७ को जग्गाको हकभा दािी नऩगेकोरे सो को विगो रु.२६ ,००,०००।–
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शुरु अदारतको पैसरको तऩतसर खण्ड २ को प्रकयण २ भा उल्रेजखत व्महोयाको सट्टाभा
दािी नऩुगेको विगो रु.२६

,००,०००।– को हुने कोटा पी रु.८

,६२०।– अॊ श

छु ट्याएका फखत िादीफाट असुर गयी ऩुनयािेदक प्रततिादीराई ददनु बनी शुरु कास्की
जजल्रा अदारतभा रेखी ऩठाउनू......................................................................३
मो पैसराभा जचत्त निुझे ३० ददन तबि श्री सिोच्च अदारत काठभाण्डौभा ऩुनयािेदन गनुा
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