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sfg"g / k|ltkfbLt l;4fGt 

gf/fo0f k|;fb kf}8]n

 

१. विषय प्रिेशः 

राज्य सञ्चालनको महत्िपूर्ण आधारहरु मध्य राजश्वलाई एउटा प्रमखु आधारको 
रुपमा ललईन्छ । राजश्वको माध्यमबाट सरकारले जनतालाई विलिन्न सेिा सवुिधा 
प्रदान गनुणका साथै विकास लनमार्णका कामहरु संञ्चालन गरेको हनु्छ । सरकारका 
नीलतगत एंि दैलनकी वियाकलापहरु संचालन गनणको लालग बजेट अपररहायण हनु्छ । 
सरकारले कर एिं गैह्र कर क्षेत्रबाट राजस्ि संचालन गरी खचण गने गदणछ । 
देशको संविधान एंि कानूनको पररलध लित्र रही राजस्िको संकलन र खचण गने 
प्रािधान रहेको हनु्छ । कानून बमोजजम बाहेक कर लगाउन नपाईने (No taxation 

without representation) र कानूनको पररलध िन्दा बावहर गएर राजस्िको खचण गनण 
नपाईने लसद्धान्त अपनाईएको हनु्छ । कर राजस्ि अन्तरगणत हाल नेपालमा मखु्य 
रुपमा आयकर, अन्तशलु्क, िन्सार कर र मूल्य अलििवृद्ध करलाई ललईन्छ । यी 
करहरु लनधाणरर् गनण संकलन गने छुट ददने यस सम्बन्धमा उठेका वििादहरुको 
समाधान गने जस्ता विविध कुराहरु कानूनद्धारा नै व्यिजस्थत गररएको पाईन्छ । 
जस्तै : आयकर सम्बन्धी विषय आयकर ऐन, २०५८, अन्तशलु्क सम्बन्धी कुरा 
अन्तःशलु्क ऐन, २०५८, मूल्य अलििवृद्ध कर सम्बन्धी कुराहरु मूल्य अलििवृद्ध कर 
ऐन, २०५२ र िन्सार सम्बन्धी लबषय िन्सार ऐन, २०६४ र तत्सम्बन्धी 
लनयमािलीहरुबाट व्यिजस्थत गररएको पाईन्छ । यसका अलािा सम्पजि कर ऐन, 

२०४७, विदेशी लगानी कर ऐन, २०१९, सिारी साधन कर ऐन, २०३१ लगाएत 
थपैुै्र कानूनहरुले कर सम्बन्धी विषयमा विविध व्यिस्था गरेका छनै् । सालिहाली 
रुपमा संशोधन हनुे आलथणक ऐनबाट पलन कर सम्बन्धी कानूनमा विलिन्न संशोधन र 
थप व्यिस्थाहरु गने गरेको हनु्छ ।  

                                                           
 gfoa dxfGofoflwjQmf, dxfGofoflwjQmfsf] sfof{no . 
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कर सम्बन्धी यी विविध कानूनहरु मध्य २०५२ सालमा तत्काल प्रचलनमा रहेका 
वििी कर ऐन, २०२३, होटेल कर ऐन, २०१८, ठेक्का कर ऐन, २०२३, होटेल 
२०१७ लाई प्रलतस्थापन गरी बनेको मूल्य अलििवृद्ध कर ऐनलाई नेपालको राजस्ि 
प्रशासनमा एउटा ज्यादै महत्िपरु्ण आयामाको रुपमा ललईन्छ । विश्वका धैरै 
विकजशत मलुकुहरुमा धेरै पवहला देजख प्रयोगमा आई ज्यादै प्रिािकारी मालनएको 
मूल्य अलििवृद्ध कर सम्बन्धी कानूनको अिधारर्लाई मलु्य अलििवृद्ध कर ऐन, 

२०५२ ले बैधालनक रुपमा अंलगकार गरेको पाईन्छ । शरुुमा २०५२ साल चैत्र 
७ गतेको राजपत्रमा प्रकाजशत यो ऐन २०५४।०५।०२ को नेपाल राजपत्रमा 
प्रकाजशत सूचना अनसुार लमलत २०५४ साल मंलसर १ गते देजख लाग ुिएको हो । 
सोही ददन देजख मूल्य अलििवृद्ध कर लनययमािली, २०५३ पलन लाग ुिएकोले यो ऐन 
र यस अन्तगणतको लनयमािलीले मलु्य अलििवृद्ध कर सम्बन्धी विलिन्न सारिान तथा 
कायणविलधगत व्यिस्थाहरु गरेका छनै् । यस अन्तगणत मलु्य अलििवृद्ध कर कानूनमा 
प्रयूक्त हनु ेविलिन्न शब्दािलीहरुको पररिाषा गररएको साथै मूल्य अलििवृद्ध कर लाग्न े
कारोिार, यस सम्बन्धी करको दर, कर लनधाणरर् र असलु गने तररका, मूल्य अलििवृद्ध 
कर लाग्ने मलु्य र िकु्तानी, मूल्य अलििवृद्ध कर छुट र कर विताण लगाएतका विविध 
विषयमा विस्ततृ व्यिस्था गररएको पाईन्छ ।  

मूल्य अलििवृद्ध कर िस्त ुर सेिाको उपिोगमा लाग्ने अप्रत्यक्ष कर िएको र यो कर 
िस्त ुिा सेिाको उत्पादन, पैठारी तथा वितरर्का विलिन्न तह र चरर्मा हनुे मलु्य 
िवृद्धको अशंमा लाग्ने कर िएकोले यसलाई प्रयोगमा ल्याउने कुरामा शरुुका 
ददनहरुमा केही अप्ठेरो महससु पलन िएको चचाण पलन सलुनने गरेको लथयो । यो 
करलाई बैज्ञालनक र सजजलो कर प्रर्ालीको रुपमा ललईन्छ।तापनी प्रयोगको 
अभ्यासको कलमले शरुुका ददनमा केही अप्ठेरो महससु हनुलुाई अस्ििाविक 
मालनदैन। मूल्य अलििवृद्ध कर सम्बन्धी कानूनको प्रयोग गदै जादा के कुन िस्तमुा 
मूल्य अलििवृद्ध कर लाग्न ेर कस्तो िस्तकुो कारोिारमा मूल्य अलििवृद्ध कर नलाग्ने, 
कस्तो िस्तकुो कारोिारमा कर छुट अन्तगणत पने र कस्तो कारोिारमा के कस्तो 
छुट सवुिधा (Credit) प्राप्त हनु,े मूल्य अलििवृद्ध कर लनधाणरर् गने अजन्तम अलधकार 
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कसलाई हनु,े यस सम्बन्धी के कस्ता वििाद कर अलधकृतले समाधान गने, के कस्तो 
अिस्थामा आन्तररक राजस्ि वििागले प्रशासकीय पनुरािलोकनको माध्यमबाट 
समाधान गने, मूल्य अलििवृद्ध कर सम्बन्धी कस्ता वििाद कसरी राजस्ि 
न्यायालधकरर्मा प्रिेश गने,  राजस्ि न्यायालधकरर्ले गरेको िैसलामा जचि नबझेुमा 
कस्तो कानूननी उपचार प्राप्त हनुे, कस्ता विषयहरु ररट क्षेत्रबाट सोझै सबोच्च 
अदालतमा प्रिेश गने, यस सम्बन्धी मदु्दा हेने अदालत र लनकायहरुको क्षेत्रालधकार 
के कलत हनुे िने्न जस्ता थपु्रै कुराहरु वििादका विषयको रुपमा देखा परे । यी 
विषयहरु विलिन्न रुपमा सबोच्च अदालत र राजस्ि न्यायालधकरर् तथा अन्य 
लनकायहरुमा प्रिेश गरे र कलतपय विषयहरु न्यावयक प्रवियाद्धारा र कलतपय 
विषयहरु प्रशासकीय पनुरािलोकनको माध्यमद्धारा लनप्टारा लागेका छन । यस 
सम्बन्धी कैयौं विषयहरु अवहले पलन आन्तररक राजस्ि वििाग, राजस्ि न्यायालधकरर् 
र सिोच्च अदालतमा विचारालधन अिस्थामा छनै् । कलतपय वििादका विषयहरु कर 
अलधकृतबाट, कलतपय विषयहरु प्रशासवकय पिुरािलोकनका माध्यमबाट र कलतपय 
विषयहरु राजस्ि न्यायालधकरर्बाट समाधान िएको अिस्था िए पलन सबोच्च 
अदालत पगुी समाधान िएको वििादको स्थायी रुपमा लनप्टारा लागेको मालनने र 
वििाददत विषयमा सबोच्च अदालतबाट िएको व्याख्याबाट न्यावयक लसद्धान्त कायम 
हनु गै पलछ आउँने त्यस्तै प्रकृलतका वििादको लालग मागण दशणन पलन बने्न िएकोले 
यहाँ सबोच्च अदालतबाट मूल्य अलििवृद्ध कर सम्बन्धी वििादमा िएका केही 
िैसलाहरुको बारेमा चचाण गने प्रयत्न गररएको छ । प्रस्तलुतको सहजताको लालग 
िैसला िएका मदु्दाको मखु्य वििादको विषय (Main issue), िैसलाबाट कायम 
िएको न्यावयक लसद्धान्त, मदु्दाको संजक्षप्त तथ्यको िारेमा प्रकाश पाने िैसलाको 
संजक्षप्त विश्लषेर् पलन गररएको छ । 

२. मलु्य अलििवृद्ध कर सम्िन्धी केही मदु्दामा सिोच्च अदालतबाट िएका िैसलाबाट 
प्रलतपाददत लसद्धान्त 

मलु्य अलििवृद्ध कर ऐन, 2052 लागू िए पलछ मूल्य अलििवृद्ध कर लाग्ने र कर 
छुट हनुे तथा कट्टी गने आधारहरु, मूल्य अलििवृद्ध कर लनधाणरर् गने अलधकार र 
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सीमा,यस सम्बन्धी वििाद समाधान गने अलधकारी तथा लनकाय लगायतका विविध 
विषयमा विलिन्न वििादहरु सजृना िै कलतपय वििादहरु आजन्तरक राजश्व वििागिाट 
समाधान िएका छनै् िने कलतपय वििादहरु राजश्व न्यायालधकरर्मा पगेुर टुगो 
लागेका छनै्।केही वििादहरु राजश्व न्यायालधकरर्ले गरेको िैसला उपर 
पनुरािेदनको अनमुतीको माध्यमिाट र धेरै वििादहरु ररटको माध्यिाट सिोच्च 
अदालतमा पगुी अजन्तम टँुगो पलन लालग सकेको छनै् ।अवहले पलन आजन्तरक राजश्व 
वििाग,राजश्व न्यायलधकरर् र सिोच्च अदालतमा मूल्य अलििवृद्ध कर सम्बन्धी धेरै 
वििाद तथा मदु्दाहरु विचारालधन अिस्थामा  छनै् ।सिोच्च अदालतिाट अजन्तम टँुगो 
लालग सकेको वििादको विषय स्थायी रुपमा टँुगो लागेको मालनने र यसले न्यावयक 
लसद्धान्त कायम गरी पलछ आउने वििादको लालग पलन मागणदशणन गने हुँदा यहाँ 
सिोच्च अदातलिाट िैसला िै न्यावयक लसद्धान्त प्रलतपादन िएका मूल्य अलििवृद्ध 
कर सम्बन्धी केही मदु्दाहरुको बारेमा चचाण गने प्रयत्न गररएको छ ।  

लनिेदकः अलधिक्ता कोवपल प्रसाद अलधकारी विरुद्ध विपक्षीः मन्त्रीपररषद्ै् सजचिालय 
समेत 1  

विषयः उत्प्रषेर्यकु्त परमादेशको लगायतका जो चावहले आज्ञा आदेश पजुजण जारी गरी 
पाउ। 

िैसला लमलतः2055/5/18 

मखु्य वििादको विषय (Main Issue): 

मूल्य अलििवृद्ध ऐन,2052 को दिा 21(2)मा िएको 6 िषण पलछ राजश्व (मूल्य 
अलििवृद्धकर)असलु गनण नसवकने व्यिस्था र मूल्य अलििवृद्ध कर लनयमािली,2053 
को लनयम 51(1),(2),(3) मा िएको मूल्य अलििवृद्ध कोष राख्न ेतथा संचालन गने 
सम्बन्धी व्यिस्था नेपाल अलधराज्यकि संविधान 2047 को धारा 11(1),(2)द्धारा 
प्रदि समानताको हक र धारा 74 द्धारा व्यिजस्थत संजचत कोष सम्बन्धी 

                                                           

1 ने.का.पा.2056,अंक 2,लन.न.6665 
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व्यिस्थाको प्रलतकूल रहेकोले उक्त व्यिस्था प्रारंि देजखदै लनष्कृय र असंिैधालनक 
घोवषत गनण माग गररएको । 

प्रलतपाददत लसद्धान्तः 

▪  आयात विन्द ु अथाणत िन्सार कायणलयमा धरौटी स्िरुप उठाइने मूल्य अलििवृद्ध 
िापतको रकम मध्ये कलत राजश्व खातामा दाजखला हनुे र कलत रकम दाजखला गने 
व्यजक्तलाई नै विताण ददन े िने्न कुरा कर दाताले पलछ पेश गनण वििरर्बाट मात्र 
यवकन हनु्छ । उक्त व्यिस्थाबाट िास्तविक राजश्व स्िरुपको कर रकम यो यलत 
ियो िनी पलछ सिणसजञ्चत कोषमा जम्मा गदाण यवकन हनुे र सो िाहेक उक्त रकम 
अन्य खातामा राख्न नपाउने कानूनी प्रािधान देजखन्छ । मूल्य अलििवृद्ध कर ऐन, 
२०५२ ले कुनै आलथणक िषणको लनलमि बनकेो आलथणक ऐनमा उल्लेख िए 
बमोजजमका कर लगाई असूल उपर गनण सक्ने अलधकार सम्म यो ऐनले ददएको छ। 
मूल्य अलििवृद्ध कर ऐन २०५२ को दिा २१ मा ऐन बमोजजम लनधाणरर् िएको 
कर त्यसरी लनधाणरर् िएको लमलतले ६ िषण पलछ असलु गनण सवकने छैन िने्न कानूनी 
प्रािधानबाट सो दिा संविधानसंग बाजझएको छ  िलन लनष्कषण लनकाल्न लमल्ने कुरा 
पलन देजखदैन र साथै राजश्व असूलीका सम्बन्धमा गररएको व्यिस्थालाई राजश्व असूल 
नगने िने्न अथण लगाउन पलन लमल्दैन । ऐनको दिा २१ को उपदिा (२) को 
व्यिस्थालाई उपदिा १ बाट अलग गरेर हेनण लमल्ने पलन होइन र दिा २०(१) मा 
कर असूलीको सम्बन्धमा अिलम्िन गररने तररकाको उल्लेख गररएको म्याद लित्र 
कर नबझुाउने करदाताबाट उल्लेजखत तररका अपनाई कर असूली गनण सक्न े
व्यिस्था समेत रहेको हुँदा ऐनको दिा २१(२) मा िजर्णत उक्त प्रािधान बढीमा ६ 
िषण लित्र राजश्व उठी सकोस िने्न हेतलेु विद्यालधकाले राखेको देजखन्छ । 

▪  तसथण नेपाल अलधराज्यको संविधानको धारा ७४ संग मूल्य अलििवृद्ध कर 
ऐन, २०५२ को दिा २१)२( र ऐजनको लनयमािली, २०५३ को लनयम 
५१)१)(२)(३( बाजझएको िने्न लनिेदन जजवकरसंग सहमत हनु नसवकने  । 
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तथ्य वििरर्ः 

 प्रस्ततु मदु्दामा अलधिक्ता कोवपल प्रसाद अलधकारीले सािणजालनक सरोकारको विषय 
उठान गरी मूल्य अलधिवृद्ध कर ऐन,2052 को दिा 21 को उपदिा (2) मा 
िएको उक्त ऐन िमोजजम लनधाणरर् िएको कर त्यसरी लनधाणरर् िएको लमलतले 6 
िषण पलछ असलु गनण सवकने छैन िने्न व्यिस्था नेपाल अलधराज्यको संविधान 2047 
को धारा 11(1),(2) द्धारा प्रदि समानताको हक प्रलतकुल रहेको र मूल्य 
अलििवृद्ध कर लनयमािली,2053 को लनयम ५१(१)(२)(३) मा िएको को मूल्य 
अलििवृद्ध कोष राख्न े तथा सन्चालन गने सम्बन्धी व्यिस्था सोही संविधानको धारा 
74 मा उल्लेजखत सजन्चत कोष सम्बन्धी व्यिस्थाको प्रलतकुल रहेकोले उल्लेजखत 
ऐन र लनयमािलीको प्रािधान प्रारि देजख नै अमान्य र िदर घोवषत गरी पाउँ िनी 
संसद सजचिालय समेतका र 8 िटा लनकायहरुलाई विपक्षी िनाई सिोच्च 
अदालतमा सोही संविधानको धारा 88(1),(2),िमोजजमको ररट लनिेदन ददन ु
िएकोमा सिोच्च अदालतका 3 जना माननीय न्यायधीशज्यूहरु संलग्न विशेष 
इजलासिाट उक्त ऐन तथा ऐन तथा लनयमािलीको व्यिस्था नेपाल अलधराज्यको 
संविधानको धारा 11 र धारा 74 सँग िने्न लनिेदन जजवकर सँग सहमत हनु 
नसवकएको िनी उक्त ररट लनिेदन खारेज हनुे ठहछण िने्न आदेश िएको अिस्था 
छ। 

िैसलाको ठहर खण्डः 

 लनयम बमोजजम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हनु आएको प्रस्ततु ररट 
लनिेदनमा लनिेदक अलधिक्ता  श्री कोवपल प्रसाद अलधकारीले लनयमले अन्य कोष 
खडा गनण नसक्ने ऐनद्वारा नै कोष खडा गनुणपने व्यिस्था हनुपुनेमा मूल्य अलििवृद्ध 
कर लनयमािली २०५३ को लनयम ५१ ले अको कोष खडा गने रहेको व्यिस्था 
संविधान लबपररत छ, साथै मूल्य अलििवृद्ध कर ऐनको दिा २१ (२) को व्यिस्था 
समान संरक्षर्को लसद्धान्त विपररत छ िने्न समेत व्यहोराको बहस जजवकर प्रस्ततु 
गनुण ियो । लनिेदक तिण कै अकाण विद्वान िररष्ठ अलधिक्ता श्री बासदेुि ढंुगानाले No 
Taxation without Representation को लसद्धान्त रहेको व्यहोरा उल्लेख गदै 
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ऐनको दिा २४ र २५ अनसुार विताण ददन ु पने रकम विताण ददई बाकी रकम 
सिणसजन्चत कोषमा जाने हो िने्न व्यहोराको िहस जजवकर प्रस्ततु गनुणियो िन ेविद्वान 
अलधिक्ता श्री हररप्रसाद उप्रलेतले ऐनको दिा २१(२) मा कर लतनुण पने दावयत्ि ६ 
िषणपलछ पूरा गनण नपने िनेबाट कर लतने र ६ िषण सम्म नलतनेका लबच असमानता 
ियो केही समयका लालग पलन ऐनले खडा नगरी लनयमले खडा गरेको कोषका 
राजश्व रकम  राख्न नलमल्ने हुँदा लनयमािलीको लनयम ५१ को व्यिस्था संविधान 
प्रलतकुल छ िने्न समेत व्यहोराको बहस जजवकर प्रस्ततु गनुणियो । 

विपक्षी श्री ५ को सरकारका तिण बाट उपजस्थत विद्वान िररष्ठ सरकारी तिण िाट 
सरकारी अलधिक्ता श्री बलराम के.सी.ले मूल्य अलििवृद्ध कर ऐनको प्रकृलत नै पवहले 
उठाएको कर पलछ वहसाब गरी विताण ददने खालको िएको र त्यसरी विताण ददन े
कायणमा सरलता ल्याउने उदे्दश्यले छुटै्ट कोषको व्यिस्था गररएको हो, First entry 
Point मा लगाएको करलाई असलु िएको कर मान्न लमल्दैन, त्यस्तो कर 
िन्सारबाट महसलु लतने विजिकै राजश्वमा जाने होइन, ६ मवहना पलछ मात्र विताण 
ददन पने नपने टंुगो लाग्दछ । तत्पश्चात विताण ददन नपने िए जलत मात्र राजश्व 
रकम हनु्छ िने्न समेत व्यहोराको बहस प्रस्ततु गनुण ियो । 

आज लनर्णय सनुाउनका लालग तोवकएको प्रस्ततु लनिेदनका लनिेदक एिं लबपक्षीहरु 
तिण बाट उपजस्थलत विद्वान अलधिक्ताहरुले गनुण िएको िहस जजवकर समेत सनुी 
िाइल कागजात अध्ययन गरी लनिदेन माग बमोजजमको आदेश जारी गनुण पने हो िा 
होइन? िने्न प्रश्नको सम्बन्धमा नै लनर्णय ददन ुपने हनु आएको छ । 

प्रस्ततु ररट लनिेदनमा २०५४ साल मंलसर १ गते देजख लाग ुिएको मलु्य अलििवृद्ध 
कर ऐन, २०५२ को दिा २१)२(को कानूनी व्यिस्था र मूल्य अलििवृद्ध कर 
लनयमािली, २०५३ को लनयम ५१)१)(२)(३( िएको व्यिस्था नेपाल अलधराज्यको 
संविधानको धारा ११)१)(२( र धारा ७४ को विपररत हुँदा उल्लेजखत ऐन एिं 
लनयमािलीको व्यिस्था लनष्कृय एिमै् असंिैधालनक घोवषत गरी पाउँ िने्न लनिेदन 
जजवकर देजखन्छ । करको आधार विस्तार गने र कर प्रर्ालीलाई राजश्व उत्पादन 
लक्ष्य सक्षम तथा पारदशी बनाउने लनयाणतलाई प्रोत्साहन गने, न्यून विजकीकरर् तथा 
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चोरी पैठारीलाई हतोत्सावहत गने प्रमखु लक्ष्यका साथ मंलसर १,२०५४ देजख मूल्य 
अलििवृद्ध कर ऐन, २०५२ र ऐजन लनयमािली, २०५३ लाग ुिएको र सो ऐन एिमै् 
लनयमािली अन्तरगतका कुनै पलन प्रािधान नेपाल अलधराज्यको संविधानको कुनै पलन 
धारा संग बाजझएको छैन, ररट लनिेदन खारेज होस िलन विपक्षी तिण का ललजखत 
जिाि रहेछ । 

सिणप्रथम मूल्य अलििवृद्ध कर संबन्धमा के कस्तो व्यिस्था रहेछ िलन समविगत 
रुपबाट कानूनी व्यिस्था तिण  हेदाण कानून बमोजजम बाहेक कुनै कर लगाउने र 
उठाइने छैन िने्न र गठुी रकम बाहेक श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त हनुे सबै 
प्रकारका राजश्व, राजश्वको लधतोमा ललइएका सिै कजाणहरु र ऐनको अलधकार 
अन्तरगत ददइएको जनु सकैु ऋर् असलु हुँदा प्राप्त िएको सबै धन ऐनद्धारा अको 
कुनै व्यिस्था नगररएमा एक सरकारी कोषमा आम्दानी बालधनेछ जसलाई सजन्चत 
कोष िलननेछ िने्न नेपाल अलधराज्यको संविधानको धारा ७३(१) र धारा ७४ मा  
व्यिस्था िएको देजखन्छ । देशको आलथणक विकासको लालग आिश्यक राजश्व 
संकलन गने प्रकृयालाई प्रिािकारी बनाइ राजश्व पररचालन बढाउन िस्त ुिा सेिाको 
वििी वितरर् हस्तान्तरर्, आयात िा लनयाणत लगायतका सिै कारोिारमा मूल्य 
अलििवृद्ध कर लगाइने र असलु उपर गने प्रकृयालाई व्यिजस्थत गरी राजश्व संकलन 
प्रिािकारी ढंगबाट गने समेतको उदे्दश्य ललई मूल्य अलििवृद्ध कर ऐन २०५२ र 
ऐजनको लनयमािली २०५३ मंलसर १, २०५४ साल देजख लाग ुिएको पाइन्छ । 

नेपाल अलधराज्य लित्र आपूलतण िएको, आयात गररएको िा बावहर लनयाणत गररएको 
िस्त ुिा सेिामा मूल्य अलििवृद्ध कर लाग्ने कुरा मूल्य अलििवृद्ध कर ऐन, २०५२ 
को दिा ५(१) ले स्पि गदणछ । मूल्य अलििवृद्ध कर ऐन, २०५२ को दिा २८ 
बमोजजम श्री ५ को सरकारले अन्यथा तोकेकोमा बाहेक आयात हनुे िस्तमुा िन्सार 
अलधकृतले यस ऐन बमोजजम कर असूल गनण सक्ने कुरा सोही दिामा उल्लेख 
िएको पाइन्छ । यसरी ऐन बमोजजमको व्यिस्था अनरुुपको कर आयात विन्द ु
अथाणत िन्सार कायणलयमा असूल उपर गने र लनयमािलीको लनयम ५(१)बमोजजम 
संपूर्ण कर रकम मूल्य अलििवृद्ध कर कोष खातामा जम्मा गनुण पने काननुी व्यिस्था 
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िएको देजखन्छ । तर कोषमा जम्मा हनु आउको रकमबाट मूल्य अलििवृद्ध कर 
वििागले ऐनको दिा २४ र २८ बमोजजम विताण ददनपुने ठहर गरर, आदेश ददई 
ततपश्चात बाँवक रकम मात्र राजश्व कर हनुे हनुाले सो रकम संिैधालनक व्यिस्था 
बमोजजम सजन्चत कोषमा दाजखला गनुणपने कानूनी व्यिस्था देजखन्छ । उल्लेजखत 
लनयम ५१ को व्यिस्थाबाट करको रकम आजखर सिण सजन्चत कोषमा नै दाजखला 
नगरर श्री ५ को सरकार िा अन्य कुनै पलन व्यजक्त विशेषले उक्त रकम स्िैजच्छक 
रुपबाट खचण गनण पाउने कुरा देजखँदैन । यसरी आयात विन्द ु अथाणत िन्सार 
कायाणलयका धरौटी स्िरुप उठाइने मूल्य अलििवृद्ध िापतको रकम मध्ये कलत राजश्व 
खातामा दाजखला हनुे र कलत रकम दाजखला गने व्यजक्तलाई नै विताण ददने िने्न कुरा 
कर दाताले पलछ पेश  गने वििरर्बाट मात्र यवकन हनु्छ । उक्त व्यिस्थाबाट 
िास्तविक राजश्व स्िरुपको कर रकम यो यलत ियो िलन पलछ सिण सजन्चत कोषमा 
जम्मा गदाण यवकन हनुे र सो िाहेक उक्त रकम अन्य खातामा राख्न नपाउने कानूनी 
प्रािधान देजखन्छ । मूल्य अलििवृद्ध कर ऐन.२०५२ ले कुनै आलथणक िषणको लनलमि 
बनेको आलथणक ऐनमा उल्लेख िए बमोजजमका कर लगाई असूल उपर  गनण सक्ने 
अलधकार सम्म यो ऐनले ददएको छ । मूल्य अलििवृद्ध कर ऐन २०५२ को दिा 
२१ मा  ऐन बमोजजम लनधाणरर् िएको कर त्यसरी लनधाणरर् िएको लमलतले ६ िषण 
पलछ असलु गनण सवकने छैन िने्न कानूनी प्रािधानबाट सो दिा संविधानसँग 
बाजझएको छ  िलन लनष्कषण लनकाल्न लमल्ने कुरा पलन देजखदैन  र साथै राजश्व 
असूलीका सम्बन्धमा गररएको व्यिस्थालाई राजश्व असूल नगने िने्न अथण लगाउन 
पलन लमल्दैन । ऐनको दिा २१ को उपदिा (२) को व्यिस्थालाई उपदिा १ 
बाट अलग गरेर हेनण  लमल्ने पलन होइन  र दिा २०(१) मा कर असूलीको 
सम्बन्धमा अिलम्बन गररने तररकाको उल्लेख गररएको म्याद लित्र कर नबझुाउने 
करदाताबाट उल्लेजखत तररका अपनाई कर असूल गनण सक्ने व्यिस्था समेत रहेको 
हुँदा ऐनको दिा २१(२) मा िजर्णत उक्त प्रािधान बढीमा ६ िषण लित्र राजश्व उठी 
सकोस िने्न हेतलेु विद्यालधकाले राखेको देजखन्छ । 
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तसथण नेपाल अलधराज्यको संविधानको धारा ७४ संग मूल्य अलििवृद्ध कर ऐन, 
२०५२ को दिा २१(२) र ऐजनको लनयमािली, २०५३ को लनयम ५१(१) 
(२)(३) बाजझएको िने्न लनिेदन जजवकरसंग सहमत हनु सवकएन । प्रस्ततु ररट 
लनिेदन खारेज हनुे ठहछण । लमलसल लनयमानूसार गरी बझुाई ददन ु। 

िैसलाको विश्लषेर्ः 

प्रस्ततु मदु्दामा ररट लनिेदन खारेज गनण गरी िएको आदेशिाट मूल्य अलििवृद्ध कर 
ऐन,2052 को दिा 21(2)मा उल्लेजखत व्यिस्थाको व्याख्या िएको छ । यो 
आदेशले उक्त दिामा िएको सो ऐन िमोजजम लनधाणरर् िएको मूल्य अलििवृद्ध कर 
सो कर लनधाणरर् िएको 6 िषण पलछ कर लतनुण नपने सवुिधा ददएको िने्न अथण गनण 
लमल्दैन ।उक्त दिा 21(2) को व्यिस्था सोही दिा २१ को उपदिा (१)द्धारा 
व्यिजस्थत कर असलु गने उपायसँग जोडी हेनुण पने र 6 िषण अगाडी नै उक्त 
उपायहरु अिलम्िन गरी कर असलु गनण ......िने्न उदे्दश्य राजखएको व्यिख्या 
िएकोले यसलाई नकारात्मक रुपमा बझुन नहनुे र मलु्य अलििवृद्ध कर 
लनयमािलीको लनयम ५१(१) (२)(३) मा िएको मूल्य अलििवृद्ध सम्बन्धी छुटै्ट कोष 
राख्न ेतथा सन्चालन गने सम्बन्धी व्यिस्थाले संविधानद्धारा व्यिजस्थत सजन्चत कोष 
सम्बन्धी व्यिस्थालाई प्रलतस्थापन गने िा समानान्तरको .......गने निै मूल्य 
अलििवृद्ध कर िापत करदाताले अलिम कर बझुाएकोमा आिुले आयात गरेको 
सामान िा सेिा विदक्क गदाण उठाएको मूल्य अलििवृद्ध कर रकम त्यसरी आिुले 
पवहला बझुाएको मूल्य अलििवृद्ध कर रकम िन्दा घटी हनु गएमा त्यस्तो रकमिाट 
आिुले उठाएको करिापतको रकम विताण पाउने हुँदा त्यसरी विताण गरी 
सकेपलछको बाँकी रहेको कर रकममै िास्तविक रुपमा राजश्व रकम हनुे र त्यस्तो 
रकम संजचतकोषमा जम्मा हनुे हुँदा मूल्य अलििवृद्ध कोष राख्न े सम्बन्धी कानूनी 
व्यिस्था संविधान प्रलतकुल नहनुे िनी कानूनको व्यािहाररक व्याख्या िएको 
पाईन्छ।यो व्याख्यािाट उक्त ऐन र लनयमािलीकि व्यिख्यामा दवुिधा निएको हुँदा 
..स्पि िएको छ ।\ 
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पनुरािेदकःलमिल वट. इण्डजस्िज प्रा.ली.को तिण बाट ऐ. का अलधकार प्राप्त सञ्चालक 
महेश कुमार अििाल विरुद्ध  प्रत्यथीः साविक मलु्य अलििवृद्ध कर वििाग, हाल 
आन्तररक राजश्व वििाग, काठमाडौँ 

मदु्दा:- मूल्य अलििवृद्ध कर 

िैसला लमलत :-2065/12/10 

मखु्य वििादको विषय (Main Issue): 

• मूल्य अलििवृद्ध कर कट्टी सवुिधा (text credit)ललनको लालग ररतपूिणक विजक 
जारी गरेको हनुपुने नपने  

• स्टक र विक्कीको पररमार् खररद िा आयात गरेको पररमार् संग मेल खान ु
अलनिायण हनुे नहनुे र सटेजमा मू.अ.कर लाग्ने नलाग्ने 

• उप्पादनको लालग ल्याएको कच्चा पदाथण र उत्पाददत सामानको पररमार् विचको 
अन्तरमा जती ...सवुिधा पाउने वक नपाउन 

प्रलतपाददत लसद्धान्तः 

कुनै मूल्य अलििवृद्ध करमा दताण िएको कुनै करदाताले िस्त ुखररद गदाण लतरेको 
करको रकम उक्त िस्त ु लबिी गदाण संकलन गरेको रकमबाट कटृा गराई विताण 
ललने तर यसरी कर कटृा गररएको िस्तकुो लबिी गरेको अलिलेख पलन नदेखाउने र 
स्टकमा रहेको पलन देखाउन नसकेको अिस्थामा खररद गदाण संकलन गरेको कर 
उक्त िस्तकुो लबिीबाट संकलन गरेको करको रकमबाट कटृा गरी विताण ललन 
पाउने सम्बन्धमा मूल्य अलििवृद्ध लनयमािली,२०५३ को लनयम ३९(१) र ३९(३) 
मा गररएको व्यिस्थाको दरुुपयोग हनु सक्ने । 

▪  करकवटृ गररललएको िस्तकुो लबिी र स्टकमा रहेको िस्तकुो पररर्ामको बीचमा 
लिन्नता देजखएमा सो लिन्नताको हदसम्मको पररमार्का िस्त ु स्टकमा रहेको 
मालनने कुरा तकण सँगत र न्यायसँगत पलन छ । तर यो व्यिस्था कुनै िस्तकुो 
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उत्पादनको प्रवियामा प्रयोग हनुे कच्चा पदाथणको रुपमा प्रयोग हनुे िस्तकुो 
हकमा िने लागू हनु नसक्ने ।(प्रकरर् नं.७) 

▪  कुनै िस्तकुो उत्पादनको प्रवियामा प्रयोग हनु े कच्चा पदाथण र लबिीको लालग 
खररद गररएका सामान्य खररद लबिीका सामानहरूको खररद, लबिी तथा 
प्रयोगको सन्दिणलाई छुट्याएर हेनुण पने । 

▪  उत्पादनको प्रवियामा जती जान सक्ने प्रकृलत र पररमार्को कच्चा पदाथणलाई 
लनयलमत व्यापाररक प्रवियामा लबिी गनणको लालग खररद गरी करकटृा गररएको 
िस्तकुो समकक्षमा राखी जती गएको कच्चा पदाथणको हकमा पलन मूल्य 
अलििवृद्ध कर लनयमािलीको लनयम ४०(१) को व्यिस्था लागू गनुण उक्त 
लनयमको उदे्दश्य र प्रयोजन विपरीत हनुे । 

(प्रकरर् नं.९) 

▪  कच्चा पदाथणको प्रयोग गरी उत्पादन गदाण कच्चा पदाथणमा केही सटेज हनु्छ िनी 
मानेको अिस्थामा त्यस्तो सटेज िएको िस्त ु स्टकमा रहेको हनु्छ िनी मान्न 
सवकँदैन र लबिी िएको मान्न पलन नसवकने । 

तथ्य वििरर्ः 

पनुरािेदनक महेश कुमार अििालद्धारा सन्चाललत लमिल वट.इण्डण्रीज प्रा.ली.ले 
बझुाएको मू.अ.कर वििरर् ..विलिन्न अिलधको गरी कुल 15 मवहना अिलधको कर 
वििरर्मा मूल्य अलििवृद्ध कर वििागिाट पूिण कर लनधाणरर्मा पररितणन गनुणपने देजख 
लनजको कर वििरर् लेखा पररक्षर् गरी जारी गरेको कर,जररिाना,दस्तरु र व्याज 
समेत रु 4,54,631/- मू.अ.कर लाग्ने गरी िएको कर लनधाणरर् आदेश उपर 
उक्त प्रा.लल.को तिण िाट राजश्व न्यायलधकरर्मा पनुरािेदन परेकोमा सो 
न्यायालधकरर्िाट अरुमा मूल्य अलििवृद्ध वििागको कर लनधाणरर् आदेश गरी 2% 
जररिाना गनुणको औजचत्य र कानूनको उल्लेख नगनुण 4,148 जररिाना गरेको 
हदसम्म कर लनधाणरर् आदेश नलमलेको िैसला िएको र सो िैसला उपर जचि 
नबझुी पनु; लनधाणरर् िएको कर दावयत्ि िाट मजुक्त पाउँ िनी उक्तवट.इण्डण्रीज 
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प्रा.ली तिण िाट पनुरािेदनको अनमुतीको लालग सिोच्च अदालतमा लनिेदन परेको 
िलन सिोच्च अदालतिाट सटेजमा राजश्व न्यायालधरर्ले कर लगाएको िैसला 
नलमलेको िनी िैसला केही उल्टी गने र अरु कुराका हकमा राजश्व 
न्यायलधकरर्को िैसला नै सदर गने िैसला िएको अिस्था छ । 

िैसलाको ठहर खण्डः 

लनयमबमोजजम दैलनक पेसी सूचीमा समािेश िई यस इजलाससमक्ष पेश हनु आएको 
प्रस्ततु मदु्दामा पनुरािेदक तिण बाट उपजस्थत विद्वान अलधिक्ता अलनलकुमार लसन्हाले 
मूल्य अलििवृद्ध कर ऐन अनसुार मूल्य अलििवृद्ध कर िस्त ुतथा सेिाको उपिोगमा 
लाग्ने कर हो, सटेजमा लगाउन लमल्दैन । मूल्य अलििवृद्ध कर लनयमािलीको लनयम 
४०(१) को व्यिस्था सटेजमा लागू हनु सक्दैन । कानूनले स्पि रुपमा कर लाग्न े
िनी निनकेो कुरामा कर अलधकृतको स्िैच्छाचारी लनर्णयबाट कर लगाउन नलमल्न े
हुँदा राजश्व न्यायालधकरर्को िैसला उल्टी िई गैरकानूनी रुपबाट लगाइएको कर 
तथा जरीिाना लगाउने लनर्णय बदर हनुपुछण िनी बहस गनुणियो । आन्तररक राजश्व 
वििाग तिण बाट उपजस्थत विद्वान उपन्यायालधिक्ता कृष्र्प्रसाद पौडेलले उद्योगले 
खररद गरेको सामान लबिी गरेको नदेजखएको अिस्थामा मूल्य अलििवृद्ध कर 
लनयमािलीको लनयम ४०(१) अनसुार लबिीसरह मानी मूल्य अलििवृद्ध कर लगाउने 
गरी िएको लनर्णय कानूनसम्मत हुँदा राजश्व न्यायालधकरर्को िैसला लमलेकै हुँदा 
सदर हनुपुछण िनी बहस गनुणियो । 

पक्ष विपक्षबाट उपजस्थत हनुिुएका विद्वान अलधिक्ताहरूको बहस सनुी पेश िएका 
लमलसल कागजातहरू अध्ययन गरी हेदण राजश्व न्यायालधकरर्बाट िएको िैसला 
लमलेको छ छैन? पनुरािेदकको पनुरािेदन जजकीर पगु्न सक्छ सक्दैन िन्ने विषयमा 
नै लनर्णय ददनपुने देजखयो । 

लनर्णयतिण  लबचार गदाण कर दाताले मूल्य अलििवृद्ध कर अिलध ०५५ साल साउन 
मवहना १ ऐ ०५५ साल मंलसर मवहना देखी ऐ चैत मवहनासम्म मवहना ५, ०५६ 
साल असार मवहना १, ऐ २०५६ साल मंलसरमवहना देजख २०५७ असार सम्म 
८(आठ) मवहना गरी जम्मा १५ मवहना अिलधको करको सम्बन्धमा पूिण कर 
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लनधाणरर्मा पररितणन गरी थप दस्तूर, व्याज, जरीिाना समेत रु. ४,५४,६३१।– कर 
मूल्य अलििवृद्ध कर वििागबाट कर लनधाणरर् आदेशउपर राजश्व न्यायालधकरर्मा 
परेको पनुरािेदनमा राजश्व न्यायालधकरर् काठमाडौबाट िैसला हुँदा पनुरािेदकलाई 
रु. ४,१४८।– जरीिाना गरेको हदसम्मको मूल्य अलििवृद्ध कर लनधाणरर् लनर्णय 
लमलेको नदेजखँदा आन्तररक राजश्व वििागको लनर्णय केही उल्टी हनुे ठहरी िैसला 
िएको देजखन्छ। पनुरािेदकले राजश्व न्यायालधकरर्को आदेशमा जचि नबझुाई यस 
अदालतमा पनुरािेदन गनण अनमुलतको लालग लनिेदन गरेकोमा यस अदालतबाट 
२०६२।२।५।५ मा पनुरािेदन गने अनमुलत प्रदान िई यस अदालतको 
पनुरािेदन दायरीमा दताण िई पेश हनु आएको रहेछ । 

यसमा मखु्य गरेर मूल्य अलििवृद्ध कर लनयमािली २०५३ को लनयम १७(३) ले 
रु. पचास हजार सम्मको जचज िस्त ु िा सेिा आपूलतण गदाण प्राप्त गरेको बीजकमा 
लनजको नाम, ठेगाना र स्थायी लेखा नम्िर उल्लेख गरेको िए करकवट्ट गनण 
पाउनेमा नाम उल्लेख निएको बीजकको हकमा िेलडट दािी गनण नपाउने र सोही 
मू.अ. कर लनयमािलीको लनयम ४०(१) मा स्टकमा रहन ुपने िस्त ुस्टकमा रहेको 
नपाइएको अिस्थामा प्रचललत बजार मूल्यमा लबिी िएको मालनने व्यिस्था रहेको 
सन्दिणमा स्टकमा रहन ु पने माल स्टकमा नरहेमा सटेज िनी माने्न निई लबिी 
िएको अनमुान गनुणपने िने्न राजश्व न्यायालधकरर्को िैसला नलमलेको िने्न लनिेदन 
जजकीर रहेको पाइयो । 

पचास हजार रुपैया सम्मको िस्त ु िा सेिा आपूलतण गदाण प्राप्त गरेको बीजकमा 
लनजको नाम ठेगाना र स्थायी लेखा नम्िर उल्लेख निएको करकवट्टको सवुिधा प्राप्त 
हनु्छ हुँदैन िने्न सन्दिणमा हेदाण मूल्य अलििवृद्ध कर लनयमािली २०५३ को लनयम 
१७(३) मा खदु्रा लबिेताले स्थायी लेखा नम्िर निएका व्यजक्तलाई जलतसकैु 
रकमको िस्त ुिा सेिा आपूलतण गदाण लाग्ने कर समेत नदेखाई मूल्यमा गािी अनसूुची 
५क बमोजजमको ढाँचामा एकमिु कर बीजक जारी गनुणपने छ । स्थायी लेखा 
नम्िर िएका प्रत्येकले पचास हजार रुपैया सम्मको िस्त ुिा सेिा आपूलतण गदाण प्राप्त 
गरेको बीजकमा लनजको नाम ठेगाना स्थायी लेखा नम्िर उल्लेख गरेको िए 
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करकवट्ट सवुिधा पाउने छ िने्न व्यिस्था िएको र त्यस्तो नाम ठेगाना र स्थायी 
लेखा नम्िर उल्लेख निएको बीजकको सम्बन्धमा सोही लनयमािलीको लनयम 
१७(४) मा कर लाग्ने िस्त ुिा सेिाको कारोिार गने सबै लबिेताले आफ्नो तथा 
प्रापकको नाम ठेगाना,स्थायी लेखा नम्िर, लमलत र लसललसलािार र नम्िर तथा 
सामानको स्पि वििरर् सवहतको बीजक जारी गनुणपने छ । उत्पादक तथा 
आयातकताणले प्रापकको नाम, स्थायी लेखा नम्िर र ठेगाना स्पि उल्लेख नगरी 
बीजक जारी गरेमा त्यस्तो लबिीलाई प्रचललत बजार मूल्यमा खदु्रा लबिी सरह 
मालननेछ छ” िने्न उल्लेख िएको देजखन्छ । यसबाट प्रस्ततु लनयमािलीले मूल्य 
अलििवृद्ध करमा दताण िएको खररद कताण र दताण निएको खररदकताणलाई जारी गररने 
बीजक िरक िरक गरेको देजखन्छ । मूल्य अलििवृद्ध कर िस्त ुिा सेिा लबिीको 
प्रत्येक तहको मूल्य अलििवृद्धमा कर लगाइने हुँदा सोको बीजक जारी गनुणपने 
हनु्छ। साथै त्यस्तो कर प्रत्येक तहको मूल्य अलििवृद्धमा मात्र लगाइने हुँदा मलु्य 
अलििवृद्ध कर ऐन २०५२ को दिा १७ बमोजजम कट्टी गनण पाउने व्यिस्था गरेको 
पाइन्छ । तर उपिोक्तालाई लबिी गरीने िस्त ु तथा सेिामा र मूल्य अलििवृद्धमा 
दताण निएको लबिेतालाई सामान लबिी गदाण लनजहरूले आिूले बझुाएको करको 
रकम विताण पाउने नसक्ने हुँदा मूल्य अलििवृद्ध कर लनयमािलीको लनयम १७(३) 
मा कर रकम समेतलाई मूल्यमा गािी कर बीजक जारी गनुणपने व्यिस्था रहेको 
पाइन्छ । त्यस्तै गरी सोही लनयमािलीको लनयम १७(४) ले प्रापकको नाम, ठेगाना 
र स्थायी लेखा नम्िर नखलेुको लबिीलाई खदु्रा लबिीसरह मानेको देजखन्छ। 

पनुरािेदकको पनुरािेदन जजकीरमा बीजकमा िेताको नाम लेख्न छुटाउने गल्ती 
लनिेदकबाट िएको निई आपूलतणकताणबाट िएकोले लनजले गरेको गजल्तको सजायको 
िालगदार बनाउन लमल्दैन िने्न जजकीर ललएको देजखए तापलन मूल्य अलििवृद्ध कर ऐन 
२०५२ को दिा १४ अनसुार आपूलतणकताणले बीजक जारी गनुणपने र बीजक ललन ु
प्रापकको कतणव्य हनुे देजखन्छ । यसमा पलन मूल्य अलििवृद्ध करमा दताण िएको 
लबिेताले आिूले खररद गरेको सामानको ररत पूिणक बीजक ललन ु लनजको कानूनी 
कतणव्य हनु्छ । लनजले आिूले लतरेको करकवट्ट गरी विताण ललने प्रयोजनको लालग 
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रीतपूिणकको बीजक हनु ु कानूनतः अलनिायण हुँदा सो सम्बन्धमा पनुरािेदकको 
पनुरािेदन जजकीर पगु्न सक्ने देजखदैन । 

कारोिारको लसललसलामा िएको सटेज सम्बन्धमा हेदाण सो सम्बन्धमा मूल्य अलििवृद्ध 
कर ऐन तथा लनयमािलीमा स्पि व्यिस्थाको अिाि देजखन्छ । राजश्व 
न्यायालधकरर्बाट िैसला हुँदा मूल्य अलििवृद्ध कर लनयमािली, २०५३ को लनयम 
४०(१) स्टकमा रहन ुपने िस्त ुस्टकमा रहेको नपाइएको अिस्थामा प्रचललत बजार 
मूल्यमा लबिी िएको मालनने िने्न ठहर िएको सम्बन्धमा हेदाण मूल्य अलििवृद्ध कर 
लनयमािली, २०५३ को लनयम ४०(१) मा कस्तो व्यिस्था गररएको छ र उक्त 
व्यिस्थाको उदे्दश्य र प्रयोजन के हो िने्न कुरा तिण  पलन लबचार गने ुणपने हनु आयो। 
उक्त लनयमको ४०(१) लनम्नानसुार छः– 

“करकवट्ट गररएको िस्तहुरू स्टकमा रहेको छ िने त्यस्तो िस्तहुरू कर अलधकृतले 
हेनण चाहेमा िा गर्ना गनण चाहेमा करदाताले देखाउन ुिा गर्ना गनण ददनपुनेछ । 
कर अलधकृतले त्यस्ता बस्तहुरू हेदाण िा गर्ना गदाण त्यस्तो िस्तहुरू कर लाग्न े
कारोिारमा प्रयोग िएको नपाएमा िा स्टकमा रहन ुपनेमा स्टकमा रहेको नपाएमा 
त्यस्ता िस्तहुरू प्रचललत बजार मूल्यमा लबिी िएको मालनने छ” 

मूल्य अलििवृद्ध कर लनयमािली, २०५३ को लनयम ४०(१) को उदे्दश्य र 
प्रयोजनको िारेमा लबचार गदाण उक्त लनयमािलीको लनयम ३९(१) तथा ५९(३) मा 
गररएको व्यिस्था समेत हेनुण पदणछ । उक्त लनयमािलीको लनयम ३९(३) मा 
गररएको व्यिस्था अनसुार मूल्य अलििवृद्ध करमा दताण िएको व्यजक्तले प्रत्येक कर 
अिलधको कर वििरर् पेश गदाण लनजले िस्त ु लबिी गदाण संकलन गरेको करबाट 
िस्त ुखररद तथा आयात गदाण लतरेको कर कटाई बाँकी रहेको रकम कर वििरर् 
मालथ कर कायाणलयमा दाजखला गनुणपदणछ । उक्त लनयमािलीको लनयम ४०(१) मा 
गररएको व्यिस्थालाई लनयम ५९(१) तथा ५९(३) मा गररएको व्यिस्थासँग तलुना 
गरी हेदाण लनयम ५९(१) तथा ५९(३) अनसुार कुनै िस्त ुखररद गदाण खररद कताणले 
िकु्तानी गरेको मूल्य अलििवृद्ध करको रकम लनजले यस्तो िस्त ुलबिी गदाण संकलन 
गरेको करको रकम कटृा गरी ललएको िस्तहुरूको स्टकको सम्बन्धमा मात्र लागू 
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हनुे देजखन्छ । कुनै मूल्य अलििवृद्ध करमा दताण िएको कुनै करदाताले िस्त ुखररद 
गदाण लतरेको करको रकम उक्त िस्त ु लबिी गदाण संकलन गरेको रकमबाट कटृा 
गराई विताण ललन ेतर यसरी कर कटृा गररएको िस्तकुो लबिी गरेको अलिलेख पलन 
नदेखाउने र यस्तो िस्त ु स्टकमा रहेको पलन देखाउन नसकेको अिस्थामा खररद 
गदाण संकलन गरेको कर उक्त िस्तकुो लबिीबाट संकलन गरेको करको रकमबाट 
कटृा गरी विताण ललन पाउने सम्बन्धमा मूल्य अलििवृद्ध लनयमािलीको लनयम ३९(१) 
र ३९(३) मा गररएको व्यिस्थाको दरुुपयोग हनु सक्ने अिस्था रहन्छ । यसै 
कारर्ले नै कर कवटृ गरी ललएको िस्तकुो लबिी र स्टकमा रहेको िस्तकुो 
पररर्ामको बीचमा लिन्नता देजखएमा सो लिन्नताको हदसम्मको पररमार्का िस्त ु
स्टकमा रहेको मालनने कुरा तकण सँगत र न्यायसँगत पलन  छ । तर यो व्यिस्था 
कुनै िस्तकुो उत्पादनको प्रवियामा प्रयोग हनुे कच्चा पदाथणको रुपमा प्रयोग हनुे 
िस्तकुो हकमा लाग ुहनु सक्दैन । 

यसैगरी कुनै िस्तकुो उत्पादनको प्रवियामा प्रयोग हनुे कच्चा पदाथणको शतप्रलतशत 
नै उत्पाददत िस्तमुा समावहत हनुे िा लमलसएर आउने िने्न कुराको पलन तकण सँगत 
अनमुान गनण सवकदैन । उत्पादनको प्रवियामा कच्चा पदाथणको केही अंश नि 
हनुे,प्रयोगमा नआउने िा कम हनुे िा जतीमा जाने िने्न कुरा सबै प्रकारका िस्तकुो 
उत्पादनको सम्बन्धमा लाग ु हनुे कुरा हो । यो कुरा जचया उत्पादन गने 
उद्योगहरूको हकमा जचयाको उत्पादन तथा प्रशोधनको प्रवियामा १% देजख २% 
सम्म जती जाने िने्न कुरा नेपाल सरकारको लनकायको रुपमा रहेको राविय जचया 
तथा किी विकास िोडण (National Tea and Coffee Development Board) 
को लमलसल संलग्न लमलत २०५९।४।२२ को पत्रबाट पलन देजखन्छ । प्रस्ततु 
वििादमा जतीको अंश कुनै आ.ि मा १.४१% र कुनै आ.ि मा १.५% सम्म मात्र 
रहेको िने्न पनुरािेदनको जजकीर रहेको छ र यो तथ्यलाई विपक्षी कर कायाणलयले 
खण्डन गनण सकेको अिस्था पलन देजखदैन । 

उपरोक्त आधार र कारर्बाट कुनै िस्तकुो उत्पादनको प्रवियामा प्रयोग हनुे कच्चा 
पदाथण र लबिीको लालग खररद गररएका सामान्य खररद लबिीका सामानहरूको 
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खररद, लबिी तथा प्रयोगको सन्दिणलाई छुट्याएर हेनुण पदणछ । उत्पादनको 
प्रवियामा जती जाने पररमार् र खररदमा कर कटृा गररएका तर लबिी िएको 
देखाउन नसवकएका िस्तहुरू िरक हनु । यसैले उत्पादनको प्रवियामा जती जाने 
सक्ने प्रकृलत र पररमार्को कच्चा पदाथणलाई लनयलमत ब्यापाररक प्रवियामा लबिी 
गनणको लालग खररद गरी करकटृा गररएको िस्तकुो समकक्षमा राखी जती गएको 
कच्चा पदाथणको हकमा पलन मूल्य अलििवृद्ध कर लनयमािलीको लनयम ४०(१)  को 
व्यिस्था लाग ुगनुण उक्त लनयमको उदे्दश्य र प्रयोजन विपरीत हनुे देजखन्छ । 

तर प्रस्ततु मदु्दामा पनुरािेदकले स्टकमा रहेका िस्तहुरू उत्पादन प्रवियामा सटेज 
िएको कारर्ले घट्न गएको िने्न जजकीर ललएको देजखन्छ । राजश्व 
न्यायालधकरर्को िैसलाबाट पनुरािेदकले जजकीर ललएको सटेज िएको बस्त ुसटेज 
निई अन्यथा िएका हनुै् िने्न देखाइएको पाइदैन । उजल्लजखत आलथणक िषणहरूको 
वििाददत कर लनधाणरर् जचयाको धलुो पनुणउत्पादन गरी प्याकेजजङ गने इण्डजस्िजको 
कारोबारका सम्बन्धमा गररएको र यस्तो िस्तहुरूको उत्पादन गदाण सटेज नै हुँदैन 
िन्न सवकने अिस्था पलन हुँदैन । सटेजमा कर लगाउने व्यिस्था मूल्य अलििवृद्ध 
कर ऐन, २०५२ लगायत कुनै पलन कानूनमा िएको  देजखदैन । कच्चा पदाथणको 
प्रयोग गरी उत्पादन गदाण कच्चा पदाथणमा केही सटेज हनु्छ िनी मानेको अिस्थामा 
त्यस्तो सटेज िएको िस्त ुस्टकमा रहेको हनु्छ िनी मान्न सवकदैन र लबिी िएको 
मान्न पलन सवकदैन । विधावयकाले बनाएको स्पि कानूनको अिािमा अनमुानको 
आधारमा कर लगाउन नलमल्ने हुँदा त्यस्तो प्रि कानूनी व्यिस्था छैन िनी जानी 
जानी सटेजमा कर लगाउने र असूल उपर गने कायण अन्तररम संविधानको धारा ८९ 
को विपरीत हनुकुो साथै मूल्य अलििवृद्ध कर ऐन, २०५२ तथा मूल्य अलििवृद्ध कर 
लनयमािली,२०५३ को समेत विपरीत देजखयो । 

उपरोक्त आधार र कारर्बाट खररद गरेको सामानको रीतपूिणकको बीजक निएको 
सम्बन्धमा राजश्व न्यायालधकरर्को िैसला सदर हनु्छ । मूल्य अलििवृद्ध कर 
लनयमािलीको लनयम ४०(१) को आधारमा सटेजमा मूल्य अलििवृद्ध कर 
लगाएकोलाई सदर गरेको राजश्व न्यायालधकरर्को िैसला सो हदसम्म नलमलेकोले 
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केही उल्टी हनु्छ । अि सो सम्बन्धमा कर लनधाणरर् गरेको कर वहसाि गरी कटाई 
कानूनबमोजजम गनुण िनी शरुु कर कायाणलयमा लेखी पठाउने ठहछण । अरु तपलसल 
बमोजजमगनुण। 

िैसलाको विश्लषेर्ः 

प्रस्ततु िैसलामा वििादको मखु्य विषयको रुपमा रहेको के कस्तो विजकमा 
वििेताले कर कवट्ट सवुिधा पाउने िने्नर सम्िन्धमा मलु्य अलििवृद्ध कर ऐन.2052 
को दिा 14, दिा 17, मूल्य अलििवृद्ध कर लनयमािली,2053 को लनयमम 
17(३)  समेतको व्याख्या गरी लनजोड लनकाललएको छ। यसमा उक्त लनयमािलीको 
लनयम १७ (३) मा रु. 50 हजार सम्मको जचज, िस्त ुिा सेिा आपूलतण गदाण प्राप्त 
गरेको विजकमा लनजको नाम, ठेगाना र स्थायी लेखा नम्िर उल्लेख िएको िए कर 
कवट्टको सवुिधा पाउने र त्यस्तो वििरर् उल्लेख गरी विजक जारी नगरेको िए ऐ. 
लनयम १७(४) अनसुार त्यस्तो वििीलाई प्रचललत िजार मूल्यमा खदु्रा वििी गरे 
सरहको मानी त्यस्तो विविमा कर कवट्ट सवुिधा नपाउने िनी कर कवट्ट सवुिधा 
ललनको लालग ररतपूिणकको विजक जारी िएको पने िने्न व्याख्या िएको छ। 

त्यसैगरी व्यापाररक कारोिारको लसललसलामा ल्याएको मालिस्त ु मध्ये कर कवट्ट 
गररएको िस्त ुस्टकमा पलन रहेको छ िने सो को वििरर् करदाताले देखाउन सक्न ु
पने हनु्छ। अन्यमा त्यो मालिस्त ु प्रचललत बजार मूल्यमा विवि गरे सरह मानु्न 
पदणछ। मूल्य अलििवृद्ध कर लनयमािली, 2053 को लनयम ४०(1) िएको यो 
व्यिस्थाले कर करदाताले एक पटक विवि िएको मालिस्तकुो आधारमा कर कट्टी 
सवुिधा ललईसके पलछ खररद िएको िस्तमुध्य केही  िस्त ुस्टकमा रहेको िनेकोमा 
पलछ स्टकमा रहेको िस्त ु जाँच गदाण स्टकमा निएमा िा कम िएको अिस्थामा 
िएमा त्यस्तो िस्त ुवििी िापतको रकम बजार मूल्यमा वििी गरे सरहको हनुे हुँदा 
वििेताले दोहोरो सवुिधा ललन सक्दछन िने्नम उदे्दश्यलेनै स्टकमा िएको पररमार् र 
वििी िएको पररमार् खररद गरेको पररमार् सँग मेल खान ु पने िने्न कुराको 
व्याख्या िएको छ।त्यस्तो पररर्ाम लमल्न नआई स्टकमा  हनुपुने माल िस्त ुनिई 
िएको सटेजमा कर कवट्टको सवुिधा ललन नपाईने तर उत्पादनको लालग कच्चा 
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पदाथणको रुपमा खररद गररएको सामानिाट उत्पादन गदाण उक्त खररद गररएको 
पररमार्िन्दा कम पररमार्मा उत्पादन हनु सक्ने हदुा त्यस्तो पररमार्को वहसाब 
गदाण जलतण कटाएर वहसाब गनुण पने र त्यस्तो जलतणमा मूल्य अलििदृद्द कर नलाग्ने हुंदा 
त्यो हदसम्मको स्टकको सटेजमा पलन मूल्य अलििदृद्द कर नलाग्ने िने्न व्याख्या 
िएको छ। कानून िमोजजम िाहेक कर नलाग्ने संिैधालनक व्याख्या िएको र 
जलतणमा कर नलाग्ने कानूनी व्याख्या नदेजखएकोले जलतण कवट्ट तथा सो अनसुारको  
स्टक सटेजमा पलन मूल्य अलििदृद्द कर  नलाग्ने िनी स्पि व्याख्या िएको छ।यो 
िैसलाले कर कवट्ट सवुिधा ललन ररत पूिणकको विजक जारी गनुण पने र को कस्तो 
सटेजमा करकवट्टको सवुिधा पाईने िने्न स्पि पाररददएको छ। 

पनुरािेदक प्रलतिादीशंकर लसमेन्ट कंविट उद्योग प्रा.लल.को तिण बाट अलधकार प्राप्त 
प्रबन्ध संचालक लतलक प्रसाद ररजाल विरुद्ध विपक्षी िादी आन्तररक राजश्व कायाणलय 
विराटनगर समेत 

मदु्दाः- मलु्य अलििवृद्धकर। 

िैसला लमलतः- 2068/01/05 

मखु्य वििादको विषय (Main Issue): 

• आन्तररक राजस्ि  वििागले प्रशासकीय पनुरािलोकन गरी पनुःकर लनधाणरर् 
गनण लनदेशन ददएकोमा आन्तररक राजश्व वििागको उक्त लनर्णय र कर 
अलधकृतको अजन्तम कर लनधाणरर् आदेश उपर एकैचोटी राजश्व 
न्यायालधकरर्मा पनुरािेदन गनण लमल्ने वक नलमल्ने । 

• आन्तररक राजस्ि वििाग र आन्तररक राजश्व वििाग र आन्तररक कर 
कायाणलयको क्षेत्रालधकार के कलत हनु्छ। 

• आन्तररक राजश्व कायाणलयिाद एक पटक कर लनधाणरर् आदेश िै सकेको 
आिस्थामा सोही कायाणलयले पनुःकर लनधाणरर् आदेश गनण लमल्ने नलमल्ने । 
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प्रलतपाददत लसद्धान्तः 

• आन्तररक राजश्व कायाणलयले मूल्य अलिविदद्द कर लनधाणरर् गने गरी गरेको 
अजन्तम आदेश उपर आन्तररक राजश्व वििागमा प्रसासकीय पनुरािलोकनको 
लालग लनिेदन परी सो वििागिाट आन्तररक राजश्व कायाणलयलाई पनुःकर 
लनधाणरर् गनण आदेश िएकोमा सो उपर आन्तररक राजश्व वििाग र आन्तररक 
राजश्व कायाणलयलाई विपक्षी िनाई राजश्व न्यायलधकरर्मा परेको 
पनुरािेदनमा उक्त वििाग र कायाणलय दिैुको लनर्णय सदर गने गरी िैसला 
गनण नलमल्ने हुंदा आन्तररक राजश्व वििागको  लनर्णय सदर सम्म सदर र 
आन्तरीक राजश्व कायाणलयको लनर्णय सदर गरेको हदसम्मको िैसला केही 
उल्टी हनुे। 

• मूल्य अलििवृद्ध कर लनधाणरर्  गने अजन्तम नर्णय गने अलधकार आन्तररक 
राजस्ि कायाणलय कर अलधकृतलाइण हनुे । तर उक्त लनर्णय उपर काननु 
िमोजजम आन्तररक राजस्ि वििागमा प्रशासवकय पनुरािलोकनको लालग 
लनिेदन परी राजस्ि अनसुन्धान वििागले आन्तररक राजस्ि कायाणलयलाइण 
पनुः कर नधाणरर् गने आदेश ददएकोमा सो कायाणलयकले पनुः कर 
लनधाणरर्को लनर्णय गनुण पने । 

• आन्तररक राजस्ि कायाणलयले एक पटक कर लनधाणरर् गने लनर्णय गरेकोमा 
सो लनर्णय िदर निएसम्म पनुः सो कायाणलयले कर लनधाणरर्को आदेश गनण 
नलमल्ने । तर  सो कायाणलयकले एक पटक कर लनधाणरर् गरर सकेको 
पनुरािेदन जजवकर मात्र ललएर नहनुे  ,पवहले लनर्णय िै सकेको िने्न कुराको 
प्रमार् त्यस्तो जजवकर ललनलेेनै परु् याउन ुपने । 

तथ्य व्यहोराः– 

• यस मदु्दामा पनुरािेक शंकर  लसमेन्ट वकविर उद्योग प्र.लल.का प्रिन्धक 
संचालक लतलक प्रसाद ररजालले लनज पनुरािेदकलाइण मूल्य अलििवृद्ध कर र 
जररिाना समेत गरी रु.4,74,207/– कर लगाउने गरी आन्तररक राजस्ि 
कायाणलय विराटनगरिाट िएको लमलत 2058/10/05 को आजन्तम कर 
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लनधाणरर् आदेश उपर उक्त उद्योगको तिण िाट राजस्ि न्यायालधकरर्मा 
पनुरािेदन परेकोमा सो न्यायालधकरर्िाट आन्तररक राजस्ि वििागको कर 
लनधाणरर् गने लनर्णय िदर गरी पनुरािेदकलाइण सकुुिाइणको मौका समेत ददइण 
पनुः कर लनधाणरर् गने आदेश ददएको र आन्तररक राजस्ि कायाणलयले पनुः 
कर लनधाणरर् आदेश गदाण पवहलाको लनर्णय िमोजजमकै कर लनधाणरर् गने 
लनर्णय गरेको । सो लनर्णय उपर उक्त उद्योग को तिण िाट आन्तररक राजस्ि 
वििागिाट प्रशासवकय पनुरािलोकनको लालग लनिेदन परेकोमा सो वििागिाट 
आन्तररक राजस्ि कायाणलयले पनुः कर नधाणरर् गने गरी लनर्णय गदाण राजस्ि 
न्यायालधकरर्को आदेश िमोजजमको प्रविया परुा नगरेको िनी सो कायणलयको 
लनर्णय िदर गरी पनुः प्रविया परुा गरी लनर्णय गनण आदेश ददएकोमा 
पनुरािेदको तिण िाट आन्तररक राजस्ि कायाणलयको पनुः कर लनधाणरर् आदेश 
र वििागको प्रशासवकय पनुरािलोकनको आदेश िदरको माग गरी पनुः 
राजस्ि न्यायालधकरर्मा पनुरािेदन परेको । उक्त पनुरािेदनमा सनुिुाइण गरी 
राजस्ि न्यायालधकरर्िाट आन्तररक राजस्ि कायाणलय र वििाग दिैु को 
लनर्णय सदर िएको । सो िैसला उ उपर पनुरािेदको तिण िाट सिोच्च 
अदालतमा पनुरािेदन परेकोमा सिोच्च अदालतिाट आन्तररक अदालतिाट 
आन्तररक राजस्ि वििागको लनर्णय सरद गरेको हदस्म राजश्व न्यायलधकरर्को 
लनर्णय सदर गनण र आजन्तरक राजश्व कायाणलयको लनर्णय सदर गरेको हदसम्म 
सो न्यायलधकरर्को लनर्णय केही गने गरी िैसला िएको। 

 

िैसला विश्लशेर्ः 

उक्त मदु्दा, सिोच्च अदालतिाट िएको िैसला नजजरको रुपमा नेपाल कानून 
पलत्रकामा प्रकाजशत िएको नपाईए तापलन सो िैसलाले आन्तररक राजश्व 
कायाणलय,आन्तरीक राजश्व वििाग र राजश्व न्यायलधकरर्को क्षेत्रालधकारको दायरा र 
सीमाको बारेमा स्पि व्याख्या गररददएको छ।कर लनधाणरर् गने कुरामा आन्तररक 
राजश्व कायाणलायको अजन्तम अलधकार हनुे तर त्यो कर लनधाणरर्को लनर्णय उपर 
कानून िमोजजम प्रशासकीय पनुरािलोकनको लालग लनिेदन परी आन्तररक राजश्व 
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वििागिाट उक्त लनर्णय िदर गरी पनु कर लनधाणरर् गने आदेश िएकोमा आन्तररक 
राजश्व कायाणलयले पनुः कर लनधाणरर् गने गरी लनर्णय गनुण पने िने्न व्याख्या िएको 
छ। यस्तो आिस्थामा पलन अजन्तम कर लनधाणरर् गने लनर्णय गने अलधकार चाही 
आन्तररक राजश्वको कर आलधकृतलाई नै हनुे कुरा पलन सलुनजश्चत गररएको छ।यो 
िैसलामा राजश्व न्यायलधकरर्लाई प्रदि पनुरािेदकीय अलधकारको दायराको पलन 
व्याख्या गरीएको छ। उक्त न्यायलधकरर्िाट पनुरािेदनकीय अलधकार प्रयोग गरी 
िैसला गदाण ऐउटै विषयमा दईु लिन्न  लनकाय पर स्पि लिन्न प्रकृलतका लनर्णयहरु 
सदर गनण नलमल्ने िने्न व्यख्या पलन िएको छ।यसको साथै पनुरािेदकले पलन त्यही 
विषयमा 2055 सालमै कर लनधाणरर् आदेश िैसकेको िनी ललएको जजवकरका 
सम्बन्धमा त्यस्तो जजवकर ललनलेे पवहले कर लनधाणरर् िैसकेको िनी जजवकर ललएर 
मात्र हदैुन ,सो कुरा प्र,र्िाट पलन पिुी गनण सक्न ुपदणछिने्न व्याख्या िएको 
छ।वििाद टंुगो लगाउन ज्यादै राम्रो मारग दशणन गरेको पाईन्छ। 

लनिेदकः डु्यसफ्ट ओिरलसज नपेाल प्रा.लल.को तिण बाट ऐ.को अलधकारप्राप्त धनकुमार 
राई विरुद्ध विपक्षीः राजस्ि अनसुन्धान वििाग समेत 

विषयः उत्प्रषेर्लमजश्रत परमादेश समेत । 

मखु्य वििादको विषय (Main Issue): 

• राजश्व अनसुन्धान वििागबाट अजन्तम मूल्य अलििवृद्ध कर लनधाणरर् आदेश 
जारी गनण लमल्ने हो,होइन  

• मूल्य अलििैवद्ध ऐन,२०५२ को दिा ३ अनसुार कर अलधकृतबाट िएको 
कर लनधाणरर् आदेश उपर राजश्व न्यायालधकरर्मा पनुरािेदन लाग्ने हो वक 
सोझै ररट क्षेत्रमा उपचारको लालग जान पाउने हो 

• मूल्य अलििवृद्ध कर ऐन,२०५२को अनसुचुी १ को समूह ७ मा मूल्य 
अलििवृद्ध कर छुट हने आइटममा ‘वकताब’ उल्लेख िएकोमा ‘e-Book’को 
कारोिारमा मूल्य अलििैवद्ध कर छुट हनुे हो होइन  
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• िैकजल्पक उपचार र असाधारर् क्षेत्र अन्तगणतको उपचार संग संगै प्राप्त हनु 
सक्छ सक्दैन 

• राजश्व अनसुन्धान वििागलाई करदाताले बझुाउनपुने मूल्य अलििवृद्ध कर 
लगायतका कर करदाताको बैंक खाता रोक्का गरी असलु गने अलधकार छ, 

छैन नेपाल िारत विच दोहोरो करमकु्कलत सम्झौता (Double  Taxation 

Avoiding Agreement)िएको अिस्था हुँदा लनिेदकले नेपालमा कर छुट 
पाँउछ वक पाँउदैन 

प्रलतपाददत लसद्धान्तः 

▪  मूल्य अलििवृद्ध कर ऐन, २०५२ को अनसूुची १ को समूह ७ ले मदु्रर् 
िैसकेको (Printed) वकतािलाई समेटेको देजखएपलन Online सेिामािण तै् कारोिार 
हनुे E-book लाई समेटेको देजखन नआएकोले E-book को लबिी कारोिारलाई मूल्य 
अलििवृद्ध कर छूट हनु ेकारोिार मान्न नलमल्न े।(प्रकरर् नं.२) 

▪  करसम्बन्धी प्रचललत नपेाल कानूनबमोजजम नपेाल सरकारको लनर्णयअनरुूप कर 
अलधकृतको रुपमा तोवकएको राजस्ि अनसुन्धान अलधकृतले मूल्य अलििवृद्ध कर 
ऐन, २०५२ मा तोवकएका कानूनी प्रािधानबमोजजम करदाताले लतनुणपने कर 
लनधाणरर् गनणसक्न ेनै देजखएकोले राजस्ि अनसुन्धान वििागका राजस्ि अनसुन्धान 
अलधकृतबाट मूल्य अलििवृद्ध कर ऐनबमोजजम लाग्न ेकर लनधाणरर् गरेको कायणलाई 
कानूनी क्षते्रालधकारविहीन रहेको िनी मान्न नलमल्न े। (प्रकरर् नं.४) 

▪  म्यादलित्र बझुाउन ु पने कर कुनै करदाताले नबझुाएमा करदाताको चल अचल 
सम्पजि कब्जामा ललई कर असूल गनणसक्न ेगरी मूल्य अलििवृद्ध कर ऐन, २०५२ 
को दिा २१(१)(ख), र दिा २३(घ) तथा आयकर ऐन, २०५८ को दिा 
११० (१)(ख) ले कर अलधकृतलाई अलधकार ददएको देजखदँा उक्त कानूनी 
व्यिस्थाअनसुार लनिेदकको चल सम्पजिको रुपमा रहेको खाताको नगद रकम 
रोक्का राख्न र त्यसबाट लनधाणररत कर रकम असूलउपर गनण कुनै कानूनी बाधा 
नरहेको अिस्थामा खाता रोक्का राख्न े कायणलाई कानूनविपरीत िएको िनी मान्न 
नलमल्न े।(प्रकरर् नं.६) 
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तथ्य वििरर्ः 

प्रस्ततु मदु्दामा लनिेदक ड्युसफ्त ओिरलसज नेपाल प्रा.लल िैदेजशक लगानी तथा 
प्रविलध हस्तान्तरर् ऐन, 2049 बमोजजमको प्रविया परुा गरी कम्पनी ऐन, 2053 
िमोजजम विदेशी लगानीमा स्थावपत कम्पनी िएको र उक्त कम्पनीको उदे्दश्य 
इन्टरनेट मािण त नेपालमा विलिन्न शैजक्षक सामािी (E-book) को विवि कारोिार गने 
िएको र उक्त कम्पनीका संचालकहरु िारतीय नागररक िएको उक्त कम्पनीले 
नेपालमा E-book को कारोिार गदाण श्रोतमा मूल्य अलििदृद्द कर (VAT) र वििीबाट 
आएको आयमा आयकर समेत नलतरेको िने्न आधारमा राजश्व अनसुन्धान वििागका 
कर अलधकृतबाट उक्त कम्पनीको कारोिार जाँचबझु गरी कर, जररिाना, थप दस्तरु 
र ब्याज गरी ऐकमिु रू 10,6,96,222/- कर लगाउने गरी लमलत 
2064/10/07 मा अजन्तम कर लनधाणरर् आदेश जारी िएको र सो असलु गनणको 
लालग लनिेदनको बैंक खाता समेत रोक्का िएको। राजश्व अनसुन्धान वििागलाई मूल्य 
अलििदृद्द कर ऐन, 2058 र आयकर ऐन, 2058 िलमजजम कर लनधाणरर् गने 
अलधकार नहनु,े E-Book मा कर नलाग्ने, खाता रोक्का गने समेतका अलधकार निएको 
िनी उक्त प्रा.लल.को तिण बाट आन्तररक राजश्व वििागमा प्रशासकीय 
पनुरािलोकनको लालग लनिेदन ददएकोमा सो वििागबाट पलन राजश्व अनसुन्धान 
वििागबाट िएको कर लनधाणरर् आदेश सदर िएको। राजश्व अनसुन्धान वििागका 
कर अलधकृतबाट िएको आदेश उपर उक्त प्रा.लल.को तिण बाट एकालतर सिोच्च 
अदालतमा उत्प्रषेर् परमादेश लगायतको आदेश जारी गरी पाउँ िलन सिोच्च 
अदालतमा ररट लनिेदन दायर िएको र अको तिण  सो आदेश उपर प्रशासकीय 
पनुरािलोकनको िैकजल्पक उपचारको बाटो अिलम्बन गरी आन्तररक राजश्व 
वििागमा लनिेदन ददएकोमा सो वििागमको लनर्णय उपर राजश्व न्यायालधकरर्मा 
पनुरािेदन गरेको। राजश्व न्यायालधकरर्बाट पलन आन्तररक राजश्व वििागको लनर्णय 
सदर गने गरी िैसला िएपलछ पनुरािेदनको अनमुतीको लालग सिोच्च अदालतमा 
लनिेदन ददएको। 
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सिोच्च अदालतबाट लमलत 2069/02/23 मा राजश्व न्यायालधकरर्को िैसला 
उपर पनुरािेदनको अनमुतीको लालग ददएको लनिरदनमा अनमुती नददने गरी आदेश 
िएको र सोही ददन उक्त प्रा.लल.ले ददएको ररट लनिेदन पलन खारेज हनुे ठहर गरी 
सो अदालतबाट अजन्तम आदेश िएको। 

िैसलाको विश्लषेर्: 

 प्रस्ततु मदु्दाको वििादमा उठाइएका विषयहरुमा सिोच्च अदालतबाट लबस्ततृ 
वििेचना िै विलिन्न लसद्दान्तहरु प्रलतपादन िएका छनै्। सिणप्रथम लनिेदक प्रा.लल.ले 
राजश्व चहुािट (अनसुन्धान तथा लनयन्त्रर्) ऐन, 2052 िमोजजमका अनसुन्धान गनण 
गरीत राजश्व अनसुन्धान विबागलाई मूल्य अलििदृद्द कर लगायतका कर लनधाणरर् गने 
क्षेत्रालधकार नहनुे िनी ललएको जजवकरका कर सम्बन्धामा उक्त ऐनको दिा ३ मा 
नेपाल सरकारले आिश्यक संख्यामा कर अलधकृत लनयकु्त गने सक्ने र नेपाल 
सरकारले आिश्यक देखेमा नेपाल सरकारको अन्य कुनै अलधकृतलाई पलन कर 
अलधकृतको कायण गने गरी तोक्न सक्ने व्यिस्था िएको र सोही व्यिस्था िमोजजम 
नेपाल सरकारको लमलत 2064/06/29 र 2064/05/13 लनर्णयानसुार 
तोवकएका राजश्व अनसुन्धान वििागका अलधकृतबाट नै उक्त प्रा.लल.को मूल्य 
अलििदृद्द तिण को कर लनधाणरर् आदेश िएकोले उक्त कर लनधाणरर् आदेशलाई 
क्षेत्रालधकार विवहन अलधकृतबाट कर लनधाणरर् िएको िन्न नलमल्ने िने्न व्याख्या 
िएको छ। 

 लनिेदकले सञ्चालन गरेको E-Book को कारोिारमा मूल्य अलििदृद्द कर लाग्ने 
वक नलाग्ने िने्न सम्बन्धमा मूल्य अलििदृद्द कर ऐन, 2052 को दिा ५(१)(क) र 
(ख)ले नेपालमा आपूलतण िा आयात िएका िस्त ुिा सेिामा मूल्य अलििदृद्द कर लाग्ने 
व्यिस्था गरेको र उक्त ऐनको अनसूुची 1 को कर छुट हनुे िस्त ुिा सेिा अन्तगणत 
समूह ७ मा वकताि िने्न उल्लेख िएपलन E-Book  लाई समेतेको नदेजखएको Online 

सेिा मािण त कारोिार हनुे E-Book को कारोिारमा मूल्य अलििदृद्द कर छुट हनु 
नसक्ने िने्न व्याख्या िएको छ। 
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नेपाल िारत विच दोहोरो कर मजुक्त संझौता (DTAA) िएकोले िारतीय नागररकले 
संचालन गरेको उक्त कम्पनीको कारोिारमा नेपालमा कर लाग्ने नलाग्न े िने्न 
सम्बन्धमा नेपालमा कारोिार गने िारतीय व्यजक्त िा कम्पनीले नेपालमा नेपालको 
कानून िमोजजम कर नै लतनुण नपने व्यिस्था उक्त संझौतामा निएको िनी उक्त 
कम्पनीले कर लतनुण पने गरी व्याख्या िएको अिस्ता छ। 

त्यसैगरी राजश्व अनसुन्धान अलधकृतले उक्त कम्पनीले लतकण  पने कर असलु गने 
प्रयोजनको लालग मूल्य अलििदृद्द कर ऐन, 2053 को दिा 21(1)(ख) र दिा 
23(घ) ले ददएको अलधकार प्रयोग गरी करदाताको चल असल सम्पिी कब्जामा 
ललई कर असलु गनण सक्ने नै हुँदा लनिेदकको चल असल सम्पिीको रुपमा रहेको 
िैंक खाताको रकम रोक्का गरी कर असलु गनण सक्ने िने्न व्याख्या िएको छ। 

उक्त िैसलाले त्यस्तो कर लनधाणरर् आदेश उपर ररट क्षेत्रबाट कानूनी उपचार प्राप्त 
हनु सक्ने हो वक िैकजल्पक उपचारको बाटो अिलम्िन गनुणपने हो िने्न सम्बन्धमा 
पलन लसद्दान्त प्रलतपादन गरेको छ। न्यावयक िा अधणन्यावयक लनकायको लनरर्य िा 
आदेश अलधकार क्षेत्र विवहन छ, िा लनजले प्रयोग गरेको कानून नै संविधान सम्मत 
छैन िा प्राकृलतक न्यायको लसद्दान्त िा कानून िमोजम सनुिुाईको मौका ददएको छैन 
िने मात्र ररट क्षेत्रबाट उपचार प्राप्त हनुेमा उक्त प्रा.लल.को हकमा लनर्णय गदाण 
त्यस्तो आिस्था निएको र लनिेदकले िैकजल्पक उपचार अिलम्बन गरी सकेको 
अिस्था िएको िनी ररट लनिेदन खारेज िएको छ। यो िैसलाले मूल्य अलििदृद्द 
कर लाग्ने लनधाणरर् गने र कानूनी उपचार प्राप्त गने र कानूनी उपचार प्राप्त गने 
विषयमा ज्यादै महत्िपूर्ण लसद्दान्तहरु प्रलतपादन गरेकोले यो िैसलाले धेरै कुराको 
मागणदशणन गरेको छ। 

िैसलाको ठहर खण्डः 

लनयमबमोजजम दैलनक मदु्दा पेशी सूचीमा चढी लनर्णयाथण पेश हनु आएको प्रस्ततु 
लनिेदन सवहतको लमलसल अध्ययन गररयो । लनिेदक तिण बाट उपजस्थत विद्वान 
अलधिक्ताहरू अलनल कुमार लसन्हा र नारायर् नेपालले कर लनधाणरर् नहुँदै 
लनिेदकको खाता रोक्का राख्न ेअलधकार विपक्षीहरूलाई कुनै कानूनले ददएको छैन । 
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कर लनधाणरर् हुँदैमा पलन कम्पनीले व्यापार व्यिसाय नै गनण नपाउने गरी खाता रोक्का 
राख्न ेअजख्तयारी विपक्षीहरूलाई छैन । लनिदेक कम्पनीले मूल्य अलििवृद्ध करमा दताण 
िई वििरर् पेश गरेको छ । यस्तो अिस्थामा मूल्य अलििवृद्ध कर कायाणलयको 
अलधकृतले प्रयोग गने कर लनधाणरर् सम्बन्धी अलधकार राजस्ि अनसुन्धान वििागले 
प्रयोग गनण पाउने होइन । यस्तोमा कर असूल गने अलधकार राजस्ि अनसुन्धान 
वििागलाई हुँदैन । कर असूल गनण कानूनले तोकेको प्रविया अक्षरस पालना गररन ु
पदणछ । कानूनी प्रविया बावहर गई िएको कामकारिाहीले िैधता प्राप्त गनण नसक्न े
िएकोले विपक्षी राजस्ि अनसुन्धान वििागले खाता रोक्का राख्न लेखेको लमलत 
२०६४।४।२४ को पत्रहरू उत्प्रषेर्द्वारा बदर गरी अलिम आयकरको नामबाट 
कब्जा िएको रकम समेत रु.५,२५,७१,७२६।– लनिेदकलाई विताण गनुण िनी 
विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी हनुपुदणछ िने्न समेत िहस गनुणियो । 

विपक्षी तिण बाट उपजस्थत विद्वान उपन्यायालधिक्ताहरू तेजनारायर् पौडेल र हररप्रसाद 
रेग्मीले मूल्य अलििवृद्ध कर ऐन,२०५२ को दिा ३ मा नेपाल सरकारले आिश्यक 
देखेमा नेपाल सरकारको अन्य कुनै अलधकृतलाई पलन कर अलधकृतको कायण गने 
गरी तोक्न सक्ने व्यिस्था रहेकोले ऐनको उक्त व्यिस्थाबमोजजम नेपाल सरकारको 
लमलत २०६४।४।२९ र २०६४।५।१३ को लनर्णयानसुार मूल्य अलििवृद्ध कर 
ऐनको दिा ३ र २० को अलधकार समेत प्रयोग गने गरी राजस्ि अनसुन्धान 
वििागलाई अलधकार प्रत्यायोजन गररएको हुँदा आलधकाररक लनकायबाट नै लनिेदक 
कम्पनीको कर लनधाणरर् िएको छ । लनिेदकले आफ्नो सेिा लबिी गरे िापत १५ 
करोड िन्दा बढी कमाएका छन । सेिा लबिी िापत कर विजक जारी गरी E-

books िनेर उल्लेख गदैमा राजस्ि लतने दावयत्िबाट लनिेदकले उन्मजुक्त पाउन े
अिस्था छैन । लनिेदक कम्पनी स्पि रुपमा करको दायरामा पदणछ । कर लनधाणरर् 
सम्बन्धमा लनिेदकले २ तहबाट िैकजल्पक उपचार प्राप्त गररसकेको र कर 
वििाद Settle िैसकेको हुँदा ररट जारी हनुे अिस्था नरहेकोले लनिेदन खारेज हनुपुदणछ 
िने्न समेत िहस गनुणियो । 
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विद्वान कानून व्यिसायीहरूले गनुण िएको िहस जजकीर समेत सनुी इन्साि तिण  
विचार गदाण लनिेदक Deo Soft Overseas कम्पनीले नेपालमा खासगरी इन्टरनेटमािण तै् E-

book लबिी सम्बन्धी कारोिार गने िएकोले मूल्य अलििवृद्ध कर ऐन,२०५२ को 
अनसूुची–१ को समूह ७ अन्तगणत वकताि (Books) को कारोिार गदाण मूल्य अलििवृद्ध 
कर छूट हनुेमा सोको विपरीत कानूनले अजख्तयारी नै नददएको विपक्षी राजस्ि 
अनसुन्धान वििागले कर अलधकृतको अलधकार प्रयोग गरी िलपूिणक कम्पनीले 
विलिन्न कर लतनुणपने गरी कर लनधाणरर् गरेको र सो असूल गने सन्दिणमा लनिेदक 
कम्पनीको बैक खाता नै रोक्का राखी लनिेदकलाई व्यापार व्यिसाय गने हकबाट नै 
िजञ्चत गररएकोले विपक्षीहरूबाट िएको कर लनधाणरर् र बैंक खाता रोक्का राख्न े
लगायतका कामकारिाहीहरू उत्प्रषेर्द्वारा बदर गरी लनिेदकको रोक्का खाता िुकुिा 
गररददन ु िनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गररपाऊँ िने्न मखु्य 
लनिेदन जजकीर रहेको देजखन्छ । साथै लनिेदकले दोहोरो कर मजुक्तसम्बन्धी नेपाल 
िारतबीच िएकोDTAA सम्झौताबमोजजम आिूलाई कर नलाग्ने िने्न समेत लनिेदन 
जजकीर ललएकोमा विपक्षीहरूको ललजखत जिािमा लनिेदकले कानूनबमोजजम लतनुण 
बझुाउन ु पने करहरू सरकारलाई नबझुाई राजस्ि छली गरेको कारर् राजस्ि 
चहुािट (अनसुन्धान तथा लनयन्त्रर्) ऐन, २०५२ को दिा ६ बमोजजम 
अनसुन्धानको लसललसलामा लनिेदकको खाता रोक्का िई सरकारको लमलत 
२०६४।४।२९ र २०६४।५।१३ को लनर्णयअनरुूप प्राप्त अजख्तयारी बमोजजम 
लनिेदकले लतनण बझुाउन ु पने कर लनधाणरर् गरी लनधाणररत कर रकम सो रोक्का 
खाताबाट कट्टा गरी दाजखला गररएको िने्न उल्लेख गररएको र कर लनधाणरर्उपर 
जचि नबझेुमा सो सम्बन्धमा लनिेदकलाई िैकजल्पक उपचारको मागण उपलब्ध रहेको 
हुँदा ररट लनिेदन खारेज हनुपुने िने्न उल्लेख िएको पाईयो । लनिेदन माग बमोजजम 
आदेश जारी हनुे हो होइन ? िने्न विषयमा लनर्णय ददन ु पूिण लनम्न प्रश्नहरूको 
लनराकरर् गनुणपने देजखयोः 

 (१)    लनिेदक कम्पनीको व्यिसाय करको दायरा लित्र पछण, पदैन ? 
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(२)   राजस्ि अनसुन्धान वििागका राजस्ि अनसुन्धान अलधकृतलाई कर 
लनधाणरर् गने अजख्तयारी रहेको छ, छैन ? 

(३)  नेपाल िारत बीच िएको दोहोरो कर मजुक्त सम्झौता (DTAA) बमोजजम 
लनिेदकले नेपालमा करमकु्ती पाउने अिस्था रहेको छ, छैन ? 

(४)   लनिेदकका नामको बैंक खाता रोक्का राखी लनिेदकले लतनुण बझुाउन ुपने 
कर सो रोक्का खाताबाट असूलउपर गनण सक्ने अलधकार विपक्षी राजस्ि 
अनसुन्धान वििागलाई रहेको छ, छैन ? 

(५)  लनिेदन माग बमोजजमको आदेश जारी हनुे हो होइन ? 

 सिणप्रथम पवहलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गदाण लनिेदक ड्युसफ्ट ओिरलसज नेपाल 
प्रा.लल. विदेशी लगानीमा कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजजम लमलत २०६०।१।३१ मा 
कम्पनी रजजिारको कायाणलयमा दताण िई लमलत २०६०।२।६ मा उद्योग वििागमा 
कम्प्यटुर तथा िाषा प्रजशक्षर् ददने सेिामूलक उद्योगको रुपमा दताण िएको दताण 
प्रमार् पत्रबाट देजखन्छ । साथै लनिेदक प्रा.लल. मूल्य अलििवृद्ध कर प्रयोजनको लालग 
आन्तररक राजस्ि कायाणलय काठमाडौँ क्षेत्र नं. १ मा दताण रहेको समेत देजखन्छ । 
लनिेदक प्रा.लल. ले दताण प्रमार्ापत्रमा उजल्लजखत उदे्दश्यका अलािा Online 

Internet मािण तै् Software educationलगायतका विविध सेिा ददनकुा साथै आफ्ना िाहक 
सदस्यहरूलाई विश्वविद्यालयको Course मा आधाररत E-book हरू समेत उपलब्ध 
गराउँदै आएको िने्न कुरा लनिेदन व्यहोरा तथा अनसुन्धान सम्बन्धी लमलसलबाट 
देजखएको छ । यसरी लनिेदकले नपेालमा रहेका आफ्ना िाहकहरूलाई 
विविध Online सेिाको लबिी कारोिार गदै आएको िने्नमा वििाद देजखदैन । मूल्य 
अलििवृद्ध कर ऐन, २०५२ को दिा ५(१)(क) र (ख) ले नेपाललित्र आपूलतण िा 
आयात िएका िस्त ु िा सेिाको कारोिारमा मूल्य अलििवृद्ध कर लाग्नछे िनी 
उल्लेख गरेको देजखएकोले लनिेदकको लबिी कारोिार गदै आएको सेिा मूल्य 
अलििवृद्ध करको दायराबाट बावहर पनण जाने देजखँदैन । लनिेदकले E-book को 
कारोिार गने हुँदा मूल्य अलििवृद्ध कर ऐन, २०५२ को अनसूुची–१ को कर छूट हनुे 
िस्त ुतथा सेिाहरू अन्तगणत समूह ७ मा पने वकतािको पररलधलित्र पने िएकोले कर 
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छूटको जजकीर ललएको देजखन्छ । उक्त ऐनको अनसूची १ को समूह ७ ले मदु्रर् 
िैसकेको (Printed) वकतािलाई समेटेको देजखएपलन online सेिामािण तै् कारोिार हनुे E-

book लाई समेटेको देजखन नआएकोले E-book को लबिी कारोिारलाई मूल्य अलििवृद्ध 
कर छूट हनुे कारोिार मान्न लमल्ने देजखएन । 

साथै लनिेदक ड्युसफ्ट ओिरलसज नेपाल प्रा.लल. ले िारतीय कम्पनी ड्युसफ्ट 
इजण्डया प्रा.लल. र िारतकै MADSकम्पनीमािण तै् अनलाईन सेिा प्याकेजमा प्राप्त 
गरेिापत विलिन्न लमलतमा सेिा शलु्कको रुपमा रकम िकु्तानी गरेको िने्न राजस्ि 
अनसुन्धान वििागबाट प्राप्त अनसुन्धानसम्बन्धी लमलसलबाट देजखन्छ । लनिेदक 
कम्पनीले िारतीय कम्पनीहरूलाई Online सेिा प्राप्त गरेिापत िकु्तानी गरेको रकम 
आयकर ऐन, २०५८ को दिा २(क म) बमोजजम सेिा शलु्कलित्र पने देजखएकोले 
उक्त ऐनको दिा ८८(१) मा सेिा शलु्क रकम िकु्तानी गदाण कुल िकु्तानी 
रकमको पन्र प्रलतशतका दरले अलिम रुपमा कर कट्टी गनुणपने तथा त्यस्तो अलिम 
कर कट्टी गररएको रकम प्रत्येक मवहना समाप्त िएको २५ ददनलित्र राजस्ि 
अनसुन्धान वििागमा दाजखला गनुणपने गरी उक्त आयकर ऐनको दिा ९०(२) मा 
व्यिस्था िएको देजखँदा लनिेदक प्रा.लल. ले िारतीय कम्पनीहरूलाई Online सेिा प्राप्त 
गरेिापत सेिा शलु्क िकु्तानी गदाण अलिम रुपमा कट्टा गनुणपने आय कर तथा आफ्ना 
िाहक उपिोक्ताहरूलाई अनलाईन सेिा लबिी कारोिार गरेिापत लनजहरूबाट लाग्न े
मूल्य अलििवृद्ध कर असूलउपर गरी सरकारी कोषमा दाजखला गनुणपने कानूनी 
जजम्मेिारीबाट उन्मजुक्त पाउन सक्ने नदेजखँदा लनिेदक कम्पनी मूल्य अलििवृद्ध कर र 
आयकरको दायरा लितै्र रहेको देजखयो । 

राजस्ि अनसुन्धान अलधकृतलाई कर लनधाणरर् गने अजख्तयारी रहेको छ, छैन िने्न 
दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गदाण मूल्य अलििवृद्ध कर ऐन, २०५२ को दिा ३ 
मा सो ऐनको प्रयोजनको लनलमि नेपाल सरकारले आिश्यक संख्यामा कर 
अलधकृतहरू लनयकु्त गनण सक्ने र नेपाल सरकारले आिश्यक देखेमा नेपाल 
सरकारको अन्य कुनै अलधकृतलाई पलन कर अलधकृतको कायण गने गरी तोक्न सक्ने 
कानूनी व्यिस्था रहेको देजखन्छ । उक्त कानूनी व्यिस्थाअनरुूप नेपाल सरकारको 
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लमलत २०६४।४।२९ र लमलत २०६४।५।१३ को लनर्णयबमोजजम उक्त ऐनको 
दिा २० अनरुूप कर लनधाणरर् गने प्रयोजनको लालग राजस्ि अनसुन्धान 
अलधकृतलाई पलन कर अलधकृतको रुपमा काम गने गरी अजख्तयारी प्रदान गरेको 
लमलसल संलग्न लनर्णय िाईलबाट देजखन्छ । यसरी करसम्बन्धी प्रचललत नेपाल 
कानूनबमोजजम नेपाल सरकारको लनर्णयअनरुूप कर अलधकृतको रुपमा तोवकएको 
राजस्ि अनसुन्धान अलधकृतले उक्त मूल्य अलििवृद्ध कर ऐन, २०५२ मा तोवकएका 
कानूनी प्रािधानबमोजजम करदाताले लतनुणपने कर लनधाणरर् गनण सक्ने नै देजखएकोले 
लनिेदकका हकमा राजस्ि अनसुन्धान वििागका राजस्ि अनसुन्धान अलधकृतबाट 
मूल्य अलििवृद्ध कर ऐनबमोजजम लाग्ने कर लनधाणरर् गरेको कायणलाई कानूनी 
क्षेत्रालधकारविहीन रहेको िनी मान्न लमल्ने देजखएन । 

नेपाल िारतबीच सम्पन्न दोहोरो कर मजुक्त सम्झौता (Double Taxation Avoiding 

Agreement) बमोजजम लनिेदकले नेपालमा कर मजुक्त पाउने अिस्था रहेको 
छ, छैन ? िन्न ेतेस्रो प्रश्नमा विचार गदाण लनिेदक ड्यु सफ्ट ओिरलसज नेपाल प्रा.लल. 
का सञ्चालकहरू ऋवष सहदेि तथा जगजीत सहदेि िारतीय नागररक िएको कारर् 
लनिेदकले दोहोरो करमकु्ती सम्बन्धी जजकीर ललएको देजखयो । कुनै एउटा देशको 
व्यजक्तले सो देशको करदाता िई अकण ्ो देशमा पलन लगानी गर् यो िा त्यही 
आयिषणमा एकिन्दा बढी देशमा कारोिार गरेको अिस्थामा लनजले आिू िालसन्दा 
रहेको देशमा एिं लगानी गरेको देशमा एउटै आय िा सम्पजिमा एउटै नामको िा 
एकै प्रकारको कर एकपटक िन्दा बढी लतनुण नपरोस िने्न उदे्दश्यले अन्तराणविय कर 
प्रर्ाली बमोजजम दईु देश बीच दोहोरो कर नलाग्ने सम्झौता गने गररन्छ । यस्तो 
सम्झौताले खासगरी करदातालाई दोहोरो करको िारबाट मजुक्त ददई िैदेजशक 
लगानीलाई प्रोत्सावहत गनण मद्दत पगु्ने िएकोले नेपालको आयकर ऐन, २०५८ को 
दिा ७३ ले पलन सरकारले विलिन्न देशसँग यस्ता खालका दोहोरो कर 
मजुक्तसम्बन्धी सम्झौता गनण सक्ने गरी कानूनी व्यिस्था गरेको देजखन्छ । उजल्लजखत 
कानूनी व्यिस्थाअनरुूप नेपाल र िारत सरकारबीच दोहोरो कर नलाग्न े
सम्झौता DTAA िएको देजखन्छ । नेपाल र िारतबीच सनै् १९८८ मा 
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िएको DTAA सम्झौताको खण्ड ३ को दिा ७ र सनै् २०११ मा सम्पन्न 
सोसम्बन्धी पररमाजजणत सम्झौताको दिा २३(२)(ii)(a) मा उल्लेख िएअनसुार कुनै 
िारतीय नागररक िा कम्पनीले नेपालमा लगानी गरी गरेको आयमा लतरेको आयकर 
रकम िारतमा लनजले सोही आयिषणमा लतनुणपने ठहररएको आयकरमा घटाई लतनण 
पाउनेसम्म हनु्छ िने िारतमा लगानी गने नपेाली व्यजक्त िा कम्पनीले पलन सोही 
अनरुूपको आयकर छूट नेपालमा पाउने हनु्छ । नेपालमा व्यिसाय गने िारतीय 
व्यजक्त िा कम्पनीले नेपालमा नेपालको कानूनबमोजजम आयकर नै लतनुण नपने िने्न 
व्यिस्था उक्त दोहोरो कर मजुक्तसम्बन्धी सम्झौतामा उल्लेख िएको देजखदैन । 
त्यस्तै आयकर ऐन, २०५८ को दिा ८८(१) मा सेिा शलु्कबापत रकम िकु्तानी 
गदाण िकु्तानीकताणले िकु्तानी रकमको स्रोतमा नै १५ प्रलतशत आयकर कट्टा गरी 
सरकारी कोषमा दाजखला गनुणपने कानूनी व्यिस्था रहेकोमा नेपाल िारत बीच सम्पन्न 
उजल्लजखत दोहोरो कर मजुक्त सम्बन्धी सम्झौता (DTAA) मा त्यस्तो स्रोतमा नै 
आयकर कट्टा गनुणपने िने्न कानूनी व्यिस्था लागू नहनुे गरी कुनै प्रािधान रहेको 
नदेजखएकोले लनिेदक कम्पनीले ड्युसफ्ट इजण्डया प्रा.लल. र MADS नामक िारतीय 
कम्पनीलाई सेिा शलु्क िापत िकु्तानी गरेको रकमबाट अलिम रुपमा १५ प्रलतशत 
आयकर कट्टा गनुणपने नै देजखयो । यस्तो अिस्थामा लनिेदक कम्पनीले नेपालको 
आयकर सम्बन्धी कानूनबमोजजम लाग्ने आयकर लतने तथा लनिेदकले िारतीय 
कम्पनीहरूलाई सेिा शलु्क िापत िकु्तानी गरेको रकमबाट अलिम रुपमा आयकर 
कट्टा गरी नेपालमा दाजखला गनुणपने दावयत्िबाट मकु्त रहेको नदेजखँदा सो लतनण 
बझुाउन नपने िने्न लनिेदन जजकीर मनालसि देजखन आउँदैन । 

लनिेदकका नामको बैंक खाता रोक्का राखी लनिेदकले लतनुण बझुाउन ुपने कर सो रोक्का 
खाताबाट असूलउपर गनणसक्ने अलधकार विपक्षी राजस्ि अनसुन्धान वििागका राजस्ि 
अनसुन्धान अलधकृतलाई छ, छैन ? िन्ने चौथो प्रश्नका सन्दिणमा हेदाण मालथ प्रश्न नं. 
१, २ र ३ मा िएको वििेचनाबाट लनिेदक कम्पनीले गरी आएको Online सेिा 
सम्बन्धी कारोिार मूल्य अलििवृद्ध कर तथा आयकरको दायरामा रहेको िने्न स्पि 
िएकोले लनिेदकले मूल्य अलििवृद्ध कर ऐन, २०५२ तथा आयकर ऐन, २०५८ ले 



40 
 

तोकेको प्रविया र मापदण्डअनरुूप लतनुणपने कर सरकारी कोषमा दाजखला गनुणपने 
कुरामा वििाद हनु सक्दैन । लनिेदक ड्युसफ्ट नेपाल ओिरलसज प्रा.लल. ले मूल्य 
अलििवृद्ध करको लनलमि दताण िएपलछ लमलत २०६०।८।८ देजख २०६२ आषाढ 
मसान्तसम्मको लबिी कारोिारमा करयोग्य लबिी देखाई लनयलमत रुपमा कर 
वििरर् पेश गरी सम्पूर्ण मूल्य अलििवृद्ध कर दाजखला गरी आएकोमा सो प्रा.लल. ले 
गरी रहेको सोही कारोिारमा २०६२ साउनदेजख कानूनबमोजजम मूल्य अलििवृद्ध कर 
संकलन र दाजखला गने कायण नगनुणका साथै लनिेदक कम्पनीले ड्युसफ्ट इजण्डया 
प्रा.लल. र MADS नामक िारतीय कम्पनीलाई अनलाईन प्याकेज सेिा प्राप्त गरी सो 
सेिा प्राप्त गरेिापत विलिन्न लमलतमा रु.१५ करोड िन्दा बढी सेिा शलु्क िापत 
िकु्तानी गरेकोमा सो िकु्तानीबाट अलिम रुपमा आयकर कटाई दाजखला गनुणपनेमा 
नगरेको िने्न समेतका कारर्बाट लनिेदक उपर राजस्ि चहुािट (अनसुन्धान तथा 
लनयन्त्रर्) ऐन, २०५२ बमोजजम राजस्ि अनसुन्धान वििागबाट अनसुन्धान िएको 
िने्न प्राप्त अनसुन्धानसम्बन्धी लमलसलबाट देजखन्छ । अनसुन्धानबाट लनिेदकले लतनुण 
बझुाउन ुपने गरी लनधाणरर् गररएको कर रकम लनिेदक कम्पनीका सञ्चालक विदेशी 
नागररक रहेको कारर् राज्य छाडी जान सक्ने िा आफ्नो सम्पजि अरु कसैलाई 
हस्तान्तरर् गने, हटाउने िा लकुाउने सम्िािना िई कर असूली हनु नसक्न े
अिस्थालाई मध्यनजर राखी लनिेदकको खाता रोक्का राखेको िने्न अनसुन्धान 
सम्बन्धी लमलसलबाट देजखयो । म्यादलित्र बझुाउन ु पने कर कुनै करदाताले 
नबझुाएमा करदाताको चल अचल सम्पजि कब्जामा ललई कर असूल गनणसक्ने गरी 
मूल्य अलििवृद्ध कर ऐन, २०५२ को दिा २१(१)(ख), र दिा २३(घ) तथा 
आयकर ऐन, २०५८ को दिा ११० (१)(ख) ले कर अलधकृतलाई अलधकार 
ददएको देजखँदा उक्त कानूनी व्यिस्थाअनसुार लनिेदकको चल सम्पजिको रुपमा 
रहेको खाताको नगद रकम रोक्का राख्न र त्यसबाट लनधाणररत कर रकम असूलउपर 
गनण कुनै कानूनी बाधा रहेको नदेजखँदा लनिेदकको खाता रोक्का राख्न े कायणलाई 
कानूनविपरीत िएको िनी मान्न लमल्ने देजखएन । 
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अि लनिदेन माग बमोजजमको आदेश जारी हनुे हो, होइन ? िन्ने पाँचौ तथा अजन्तम 
प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गदाण मालथ प्रश्न नं. १ देजख ४ सम्म गररएको वििेचनाबाट 
यी लनिेदक ड्युसफ्ट ओिरलसज नेपाल प्रा.लल. ले नेपालमा गदै आएकोOnline सेिा 
लबिीसम्बन्धी कारोिार मूल्य अलििवृद्ध कर ऐन, २०५२ र आयकर ऐन, २०५८ 
बमोजजम करको दायरालित्र पने कारोिार हो िन्ने देजखयो । यस्तो करको दायरालित्र 
पने कारोिार गरे िापत लनिेदकले लतनुणपने कर रकम २०६२ साउनदेजख नलतरी 
कर छली गरेको िने्न विषयमा राजस्ि अनसुन्धान वििागबाट लनिेदकउपर छानविन 
र अनसुन्धान िई मूल्य अलििवृद्ध कर ऐन,२०५२ को दिा ३ बमोजजम नेपाल 
सरकारले कर लनधाणरर् गनण पाउने गरी लमलत २०६४।४।२९ र लमलत 
२०६४।५।१३ को लनर्णयबमोजजम ददएको प्रत्यायोजजत अजख्तयारी बमोजजम राजस्ि 
अनसुन्धान वििागका अनसुन्धान अलधकृतबाट लनिेदक ड्युसफ्ट ओिरलसज प्रा.लल. 
ले लतनुणपने कर लनधाणरर् िई लनर्णय िएको देजखयो । यसरी नेपाल सरकारले 
प्रत्यायोजन गरी ददएको अजख्तयारी बमोजजम कर अलधकृतको हैलसयतबाट राजस्ि 
अनसुन्धान अलधकृतले गरेको कर लनधाणरर् सम्बन्धी लनर्णयमा जचि नबझेुकोले 
लनिेदकले मूल्य अलििवृद्ध कर ऐन २०५२ को दिा ३१(क) र आयकर 
ऐन, २०५८ को दिा ११५(१) बमोजजम आन्तररक राजस्ि वििागसमक्ष लनिेदन 
ददई सो वििागको लनर्णयउपर पलन जचि नबझुाई उक्त मूल्य अलििवृद्ध कर ऐनको 
दिा ३२ तथा आयकर ऐनको दिा ११६ बमोजजम राजश्व न्यायालधकरर्समक्ष 
पनुरािेदन ददई सोउपर राजस्ि न्यायालधकरर् काठमाडौँबाट लनिेदकका हकमा 
िएको कर लनधाणरर्सम्बन्धी लनर्णय सदर हनु े ठहरी लमलत २०६६।४।२० मा 
लनर्णय िएकोमा सो राजस्ि न्यायालधकरर् काठमाडौँबाट िएको लनर्णयउपर 
पनुरािेदनको अनमुलतका लालग यस अदालतमा दायर िएका लगाउका ०६७–LE–

०००३, ०६७–LE–०००४, ०६७–LE–०००५, ०६७–LE–०००६ र ०६७–LE–

०००७ समेतका लनिेदनमा आजै यसै इजलासबाट अनमुलत प्रदान नहनुे गरी लनर्णय 
िई लनिेदकलाई प्राप्त साधारर् उपचारको िैकजल्पक मागण अिलम्बन िई अजन्तम 
टुङ्गो लागी सकेको कर लनधाणरर् सम्बन्धी सोही विषयमा नै राजस्ि अनसुन्धान 
वििागले अलधकारक्षेत्र िन्दा बावहर गई गैरकानूनी रुपमा कर लनधाणरर् गरेको िने्न 
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जजकीर ललई प्रस्ततु वििादको अजन्तम टुङ्गो लाग्न ुअगािै यस अदालतको असाधारर् 
अलधकारक्षेत्र अन्तगणत प्रस्ततु लनिेदन परेको देजखयो । “न्यावयक िा अधणन्यावयक 
अलधकाररको लनर्णय िा आदेश अलधकारक्षेत्रविहीन छ िा लनजले प्रयोग गरेको कानून 
नै संविधानसम्मत छैन िा अलधकारै निएको लनकायले अलधकारक्षेत्र िहर् गरेको छ 
अथिा प्राकृलतक न्यायको लसद्धान्त िा कानूनविपरीत मकाण पने पक्षलाई प्रलतिाद गने 
मौका नै नददई लनर्णय िएको िने्न जजकीर ललएर सम्बजन्धत पक्ष त्यसको उपचारको 
लालग यस अदालतको असाधारर् अलधकारमा आएको छ र लनजको जजकीर उजचत 
देजखन्छ िने त्यस अिस्थामा मात्र यस अदालतको असाधारर् अलधकारक्षेत्र अनरुूप 
विचार गनण सवकने हनु्छ” िनी (नेकाप २०५२, लन.नं. ६०३२, प्रददपकुमार अििाल 
वि. कर कायाणलय मोरङ, सनुसरी समेत) िएको उत्प्रषेर् मदु्दामा नजीर लसद्धान्त 
कायम िएको सन्दिणमा मालथ प्रश्न १, २, ३ र ४ मा गररएको वििेचनाबाट यी 
लनिेदकका हकमा िएको कर लनधाणरर् समेतका काम कारिाहीमा अलधकार 
क्षेत्रविहीन अलधकारीबाट कर लनधाणरर् िएको िा गैरकानूनी रुपमा कर लनधाणरर् 
िएको तथा सनुिुाइको मौकाबाट लनिेदकलाई िजन्चत गररएको िने्न समेत 
नदेजखएको अिस्थामा कानूनी रुपमा अजख्तयार प्राप्त कर अलधकृतबाट कानून अनरुूप 
लनिेदकका हकमा िएको कर लनधाणरर् समेतका काम कारिाही यस अदालतको 
असाधारर् अलधकार क्षेत्रबाट बदर हनुपुने िने्न लनिेदन जजकीर मनालसि देजखन 
आएन । 

उजल्लजखत आधार कारर् र वििेचना समेतबाट यी लनिेदकको नाममा रहेको बैंक 
खाता रोक्का राखी लनिेदकले लतनुणपने मूल्य अलििवृद्ध कर र आयकर लनधाणरर् 
सम्बन्धमा राजस्ि अनसुन्धान वििागबाट िएको लनर्णयमा कुनै कानूनी तथा 
प्रवियागत त्रवुट नदेजखएको र कर लनधाणरर् सम्बन्धमा िएको आदेशउपर 
लनिेदकलाई मूल्य अलििवृद्ध कर ऐन, २०५२ को दिा ३१(क) र दिा ३२ एिं 
आयकर ऐन, २०५८ को दिा ११५ र दिा ११६ र राजस्ि न्यायालधकरर् 
ऐन, २०३१ को दिा ८ बमोजजम प्राप्त उपचारको िैकजल्पक मागण बमोजजम 
लनिेदकले चलाएको कारिाही स्िरुप यस अदालतमा यसै विषयमा परेका ०६७–LE–
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०००३ समेतका लनिेदनमा पनुरािेदनको अनमुलत प्रदान नहनुे गरी आजै यसै 
इजलासबाट आदेश िई अजन्तम टुङ्गो लागेको विषयमा नै पनण आएको प्रस्ततु लनिेदन 
माग बमोजजमको आदेश जारी हनुे अिस्थाको विद्यमानता नदेजखँदा प्रस्ततु ररट 
लनिेदन खारेज हनुे ठहछण । दायरीको लगत कट्टा गरी लनयमानसुार लमलसल बझुाई 
ददनू । 

िैसलाको विश्लषेर्ः 

उक्त मदु्दा, सिोच्च अदालतिाट िएको िैसला नजजरको रुपमा नेपाल कानून 
पलत्रकामा प्रकाजशत िएको नपाईए तापलन सो िैसलाले आन्तररक राजश्व 
कायाणलय,आन्तरीक राजश्व वििाग र राजश्व न्यायलधकरर्को क्षेत्रालधकारको दायरा र 
सीमाको बारेमा स्पि व्याख्या गररददएको छ।कर लनधाणरर् गने कुरामा आन्तररक 
राजश्व कायाणलायको अजन्तम अलधकार हनुे तर त्यो कर लनधाणरर्को लनर्णय उपर 
कानून िमोजजम प्रशासकीय पनुरािलोकनको लालग लनिेदन परी आन्तररक राजश्व 
वििागिाट उक्त लनर्णय िदर गरी पनु कर लनधाणरर् गने आदेश िएकोमा आन्तररक 
राजश्व कायाणलयले पनुः कर लनधाणरर् गने गरी लनर्णय गनुण पने िने्न व्याख्या िएको 
छ। यस्तो आिस्थामा पलन अजन्तम कर लनधाणरर् गने लनर्णय गने अलधकार चाही 
आन्तररक राजश्वको कर आलधकृतलाई नै हनुे कुरा पलन सलुनजश्चत गररएको छ।यो 
िैसलामा राजश्व न्यायलधकरर्लाई प्रदि पनुरािेदकीय अलधकारको दायराको पलन 
व्याख्या गरीएको छ। उक्त न्यायलधकरर्िाट पनुरािेदनकीय अलधकार प्रयोग गरी 
िैसला गदाण ऐउटै विषयमा दईु लिन्न  लनकाय पर स्पि लिन्न प्रकृलतका लनर्णयहरु 
सदर गनण नलमल्ने िने्न व्यख्या पलन िएको छ।यसको साथै पनुरािेदकले पलन त्यही 
विषयमा 2055 सालमै कर लनधाणरर् आदेश िैसकेको िनी ललएको जजवकरका 
सम्बन्धमा त्यस्तो जजवकर ललनेले पवहले कर लनधाणरर् िैसकेको िनी जजवकर ललएर 
मात्र हदैुन ,सो कुरा प्र,र्िाट पलन पिुी गनण सक्न ु पदणछिने्न व्याख्या िएको 
छ।वििाद टंुगो लगाउन ज्यादै राम्रो मारग दशणन गरेको पाईन्छ। 
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पनुरािेदक / िादी : ठूला करदाता कायाणलय, लललतपरु विरूद्ध प्रत्यथी / प्रलतिादी 
:पशपुलत लसमेन्ट प्रा.लल.का अध्यक्ष िीरेन्द्र कुमार संघाईमदु्दाः मूल्य अलििवृद्ध कर 

)आ.ि.०६४/०६५(  

मखु्य वििादको विषय (Main Issue): 

• लसमेन्ट उद्योगले खररद गरी आयात गरेको डिल वपक अप भ्यान मूल्य 
अलििवृद्ध कर लनयमािली,२०५३ को लनयम ४१(२)(ख)ले पररिावषत गरेको 
अटोमोिाइल्समा पने हो होइन 

• डिल वपक अप भ्यान लसमेन्ट उद्योगको सामान ओसारपसार गने सिारी 
साधनमा पछण िा पदैन र उक्त िेनको खररद मूल्य अलििैवद्ध कर पूर्ण रुपमा 
छुट हनुे हो होइन 

प्रलतपाददत लसद्धान्तः 

कुनै उद्योगले आफ्नो व्यिसाय सञ्चालन गनणको लालग प्रचललत कानूनको अधीनमा 
रही सिारी साधन खररद गनण पाउने नै हनु्छ । उद्योगको व्यिसावयक कारोबार 
सञ्चालन गनण आिश्यक िई खररद गरी प्रयोगमा ल्याइएको सिारी साधन 
खररदसम्बन्धी मूल्य अलििवृद्ध करबापतको कर कट्टा गनण पाउने छुट करदाताले 
पाउने नै देजखन्छ । यसप्रकारको कुरामा सामान्य प्राविलधक तकण अगालड सारेर 
करदातालाई कानूनबमोजजमको सवुिधा प्राप् त गनणबाट िज चत गनण नलमल्ने ।(प्रकरर् 
नं .४(  

तथ्य वििरर्ः 

प्रस्ततु मदु्दामा पशपुलत लसमेन्ट प्रा.लल ले खररद गरी आयात गरेको लनशान 
कम्पनीको डबल वपक अप भ्यानको खररदमा मूल्य अलििवृद्ध कर लाग्ने हुँदा मूल्य 
अलििैवद्ध कर ऐन,२०५२को दिा २९(१)बमोजजम कर र जररिाना समेत 
रु.१,५९,९६४ ।- कर लगाउने गरी ठुला करदाता कायाणलयबाट लमलत 
2067।04।21 मा अजन्तम कर लनधाणरर् आदेश जारी िएकोमा उक्त सिारी 
साधन उद्योगको काममा प्रयोग गनणको लालग आयात यररएङ्को हुँदा मूल्य अलििवृद्ध 
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कर परैु छुट पाँउ िनी उक्त उद्योगको तिण बाट आन्तररक राजस्ि वििागको 
प्रशासकीय पनुरािलोकनको लालग लनिेदन परेको र आन्तररक राजश्व वििागबाट 
समेत ठूला करदाता कायाणलयको आदेशनै सदर िएको । सो लनर्णय उपर उद्योगको 
तिण बाट राजश्व न्यायालधकरर्मा पनुरािेदन परेकोमा सो न्यायालधकरर्बाट ठूला 
करदाता कायाणलय र आन्तररक राजश्व वििागको लनर्णय उल्टी गने पनुरािेदनको गरी 
िैसला िएको र  िैसला उपर ठूला करदाता कायाणलयको तिण बाट सिोच्च 
अदालतमा पनुरािेदनको अनलुमतको लालग लनिेदन परेकोमा सिोच्च अदालतबाट 
राजशेि न्यायालधकरर्को िैसला सदर गने गरी िैसला िएको । 

िैसलाको ठहर खण्डः 

लनर्णयतिण  विचार गदाण, पशपुलत लसमेन्ट प्रा.लल.को लेखा परीक्षर् सम्पन्न िई कर, 
जररिानासमेत गरी जम्मा रू.१,५९,९४६।– रकम कर लनधाणरर् गने ठूला करदाता 
कायाणलयको आदेशउपर करदाताले पनुरािलोकनका लालग आन्तररक राजस्ि 
वििागमा लनिेदन ददएकोमा लमलत २०६७।७।१७ गते ठूला करदाता कायाणलयको 
लनर्णय सदर िएको देजखयो । सो लनर्णयउपर करदाताको राजस्ि न्यायालधकरर् 
काठमाडौंमा पनुरािेदन परी ठूला करदाता कायाणलयबाट लमलत २०६७।४।२१ मा 
िएको लनर्णय र सोलाई सदर गने गरेको आन्तररक राजस्ि वििागको लमलत 
२०६७।७।१७ को लनर्णय उल्टी हनुे ठहरी राजस्ि न्यायालधकरर् काठमाडौंबाट 
लमलत २०६९।३।२७ मा िैसला िएको देजखयो । उक्त िैसलाउपर ठूला 
करदाता कायाणलयको यस अदालतमा पनुरािेदनको अनमुलत पाउँ िने्न लनिेदन परी 
पनुरािेदन गने अनमुलत प्रदान िई प्रस्ततु मदु्दा यस इजलाससमक्ष लनर्णयाथण पेस हनु 
आएको पाइयो । 

प्रत्यथी करदाता पशपुलत लसमेन्टले सामान ढुिानी तथा ओसारपसार गने प्रयोजनको 
लालग वपकअप भ्यान खररद गरी सोमा लतरेको िलनएको मूल्य अलििवृद्ध कर पूरै कर 
कट्टीको दाबी गनण पाउने हो िा होइन िने्न नै लनर्णय गनुणपने मूल प्रश्न रहेको छ । 
प्रत्यथी उद्योगले सामान ढुिानी तथा ओसारपसार गने प्रयोजनको लालग वपकअप 
भ्यान खररद गरेको तथ्यमा कुनै वििाद देजखँदैन । यस तथ्यलाई पनुरािेदकले 
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समेत अन्यथा िन्नसकेको पाइँदैन । उक्त लनसान डबल वपकअप क्याब यात्रबुाहक 
सिारी साधन निई सामान ओसारपसार गने सिारी साधन हो िन्ने करदाताको दाबी 
रहेको छ । ठूला करदाता कायाणलयले समान ओसारपसार गने प्रयोजनको लालग 
लसङ्गल क्याब भ्यान मात्र जझकाउन पाइने िने्न जजवकर गरेको देजखन्छ । उक्त 
सिारी साधन खररदमा लतरेको मूल्य अलििवृद्ध करमा करदाताको पूरै कर कट्टीको 
माग दाबी िएकोमा सोबमोजजमको कर कट्टीको सवुिधा नददई ४० प्रलतशत िेलडट 
मात्र दाबी गनुणपने िनी ठूला करदाता कायाणलयबाट कर लनधाणरर् िएको पाइन्छ ।  

मूल्य अलििवृद्ध कर लनयमािली, २०५३ को ४१(२) (ख) को व्यिस्था हेदाण 
“अटोमोबाइल्समा खररद मूल्यको ४० प्रलतशत” िनी कर कट्टी गनण पाउन े दररेट 
तोवकएको पाइन्छ । सोही लनयमािलीको स्पिीकरर्मा उक्त खण्ड (ख) को 
प्रयोजनको लालग “अटोमोबाइल्स िन्नाले कुनै पलन तीन िा सोिन्दा बढी पाङ्ग्िा 
िएको सडकमा गडु्ने यात्रिुाहक सिारीको साधन सम्झन ुपछण" िनी उल्लेख िएको 
देजखन्छ । करदाताको उद्योग व्यिसायको प्रकृलत हेदाण वपकअप भ्यान आिश्यदक 
पने र व्यापाररक कारोबारसँग लमल्दो नै देजखएको छ । यसप्रकारको सिारी साधन 
खररद गनण कानूनले नै सवुिधा ददएको अिस्थामा सो सवुिधा नपाउने िनु्न  उजचत र 
तकण पूर्ण देजखँदैन । यसलाई करदाताको आय आजणन गने कारोबारको लसललसलामा 
िएको खचणको रूपमा समेत हेनुणपने देजखन्छ । कुनै उद्योगले आफ्नो व्यिसाय 
सञ्चालन गनणको लालग प्रचललत कानूनको अधीनमा रही  सिारी साधन खररद गनण 
पाउने नै हनु्छ । उद्योगको व्यािसावयक कारोबार सञ्चालन गनण आिश्यक िई 
खररद गरी प्रयोगमा ल्याइएको सिारी साधन खररदसम्बन्धी मूल्य अलििवृद्ध 
करबापतको कर कट्टा गनण पाउने छुट करदाताले पाउने नै देजखन्छ । यसप्रकारको 
कुरामा सामान्य प्राविलधक तकण  अगालड सारेर करदातालाई कानूनबमोजजमको सवुिधा 
प्राप्ता गनणबाट िजञ्च त गनण लमल्दैन । 

तसथण, मालथ उजल्लजखत आधार र कारर्समेतको आधारमा ठूला करदाता कायाणलयले 
सिारी साधन खररदमा ४०% मात्र कर छुट पाउने गरी लमलत २०६७।४।२१ गते 
गरेको कर लनधाणरर् आदेश र सो लनर्णय आदेशलाई सदर गरेको आन्तररक राजस्ि 
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वििागको लमलत २०६७।७।१७ को लनर्णय उल्टी गरी प्रत्यथी उद्योगले सिारी 
साधन खररद गदाण लतरेको मूल्य अलििवृद्ध कर कट्टी गनण पाउने ठहर गरेको राजस्ि 
न्यायालधकरर्, काठमाडौंको लमलत २०६९।३।२७ गतेको िैसला कानूनसम्मत र 
मनालसब देजखएकाले सदर हनुे ठहछण । ठूला करदाता कायाणलयको पनुरािेदन 
जजवकर पगु्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी लमलसल लनयमानसुार गरी अलिलेख 
शाखामा बझुाइददनू । 

िैसलाको विश्लषेर्ः 

प्रस्ततु मदु्दामा उक्त लसमेन्ट उद्योगले गरेको डिल वपक अप िेन मूलेय अलििवृद्ध 
कर पूर्ण रुपमा छुट हनुे प्रकृलतको उद्योगको काममा प्रयोग हनुे सिारी साधनमा पने 
हो होइन िने्न मखु्य वििादको विषय रहेकोमा सिोच्च अदालतबाट उक्त वपकअप 
िेन पूर्णकर छुट हनुे प्रकृलतको सिारी साधनमा पने र सो साधनको खररदमा मूल्य 
अलििवृद्ध कर लगाउने ठूला करदाता कायाणलयबाट िएको अजन्तम कर लनधाणरर् 
आदेश िदर हनुे गरी िैसला िएङ्को छ ।उक्त िैसलामा मूल्य अलििवृद्ध कर 
लनयमािली, २०५३को लनयम ४१(२)(ख) को स्पिीकरर्मा उल्लेजखत 
‘अटोमोिाइल्स ’को पररिाषा  लित्र उक्त डिल वपक अप िेन नपने र उक्त िेन 
वपक अप िेन िएकोले लसमेन्ट उद्योगको काममा प्रयोग हनुे प्रकृलतको सिारी साधन 
अन्तगणत पने देजखएकोले त्यस्तो िेनको आयातमा लाग्ने मूल्य अलििवृद्ध करमा कर 
कवट्टको सवुिधा (credit)मात्र पाउनेनिै मूल्य अलििवृद्ध कर ऐन,२०५२ बमोजजम पूर्ण 
कर छुटको साधन लित्र पने िएकोले मूल्य अलििवृद्ध कर नलाग्ने िने्न व्याख्या 
िएको छ।यो िैसलाले के कस्तो सिारी साधन उद्योगको कामसंग सम्बजन्धत िै 
कर छुटको आइटममा पने र कस्तो सिारी साधनमा मूल्य अलििवृद्धको कर कवट्टको 
सवुिधा मात्र पाउने िने्न कुराको मागणदशणन गरेको छ।यो िैसलाले उद्योगमा 
संचालकलाई उद्योगको प्रयोगको लालग खररद गरर आयात गररने सिारी साधनको 
आयात प्रवियालाई सहज बनाएको देजखन्छ ।त्यस्ता सिारी साधनमा लाग्ने मूल्य 
कर सम्बन्धी दवुिधा धेरै हदसम्म समाधान गरेको अिस्था छ।    
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 s/ / /fhZj ;DjGwL ljjfbdf k'g/fj]bgsf] Joj:yf / /L6 

If]qflwsf/ 

ljZj/fh sf]O/fnf

 

!= ljifo k|j]z 

hgtfn] /fHonfO j'emfpg] lt/f] jf z'NsnfO s/ elgG5 . o:tf] s/ :j]R5frf/L 

?kdf p7fpg kfOb}g . To;}n] No taxation without representation eGg] egfO{ 

ljZjJofkL ?kdf k|rlnt / dfGo 5 . g]kfndf nfu' ePsf ;+ljwfgx?df klg 

sfg"g jdf]lhd jfx]s s/ nufpg / p7fpg gkfOg] s'/fnfO :jLsf/ ul/Psf] 

lyof] . jt{dfg g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f !!% n] klg sfg"g jdf]lhdjfx]s s/ 

nufpg / p7fpg gkfOg] s'/fnfO ;'lgZlrttf k|bfg u/]sf] 5 .
1
 ;+ljwfgsf] efu 

!) df ;+wLo cfly{s k|0ffnL ;DjGwL Joj:yf u/LPsf] / ;f]xL Joj:yf jdf]lhd 

k|To]s cfly{s jif{sf] nfuL ljljw s/ ;DjGwL Joj:yf ;d]6LPsf] cfyL{s P]g 

;+;b af6 k/Lt ePk5L dfq sfof{Gjog ul/G5 .
2 d'n's ;+3Lotfdf k|j]z ePkl5 

;+l3o ;+;b, k|b]z Joj:yfkLsf / :yflgo txnfO{ ;d]t cf cfkm\gf] If]qdf sfg"g 

jgfpg] clwsf/ ;ljWfgn] k|bfg u/]sf] 5 . ;f]xL clwsf/ k|of]u u/L ltgj6} txn] 

cf–cfkm\gf sfg"gx? jgfPsf 5g\ . s/ / /fhZj ;DjGwL ljifodf klg tLgj6} 

;/sf/n] sfg"g jgfO s/ p7fPsf] ljifo xfn rrf{df /x]sf] 5 .   

oxfF rrf{ ug{ vf]hLPsf] ljifo eg] xfn g]kfndf sfof{Gjogdf /x]sf] s]lGb|o s/ 

k|0fffnL ;DjGwL Joj:yf cGtu{t p7fOPsf] jf p7fpg vf]hLPsf] s/sf ljifodf 

s/bftf / s/ clws[t jf s/ sfof{nosf ljrdf k/]sf] ljjfbdf ;DjlGwt s/ 

clws[t / s/ sfof{no jf e+;f/ sfo{no jf e+;f/ clws[t  af6 ePsf] lg0f{o 

pk/ yk pkrf/sf] nfuL u/LPsf] k'g/fj]bsLo If]qflwsf/ cGtu{t /x]/ /fhZj 

Gofoflws/0f P]g @)#! sf] bkmf * jdf]lhd ;jf{]Rr cbfntdf u/Lg] k'g/fj]bg 

;DjGwL Joj:yf / To;sf] k|of]u tyf pNn]lvt k'g/fj]bg ;DjGwL Joj:yfsf] 

k|of]u gu/L ;f]em} ;jf]{Rr cbfntdf /L6 If]qflwsf/ dfkm{t k|j]z u/L /L6 dfkm{t  

x]/LPsf] ljjfb / ;f] ;DjGwdf ePsf] km};nf, cfb]z / JoVofsf ;DjGwdf /x]sf] 

5 . 

                                                           

 gfoa dxfGofoflwjQmf, dxfGofoflwjQmfsf] sfof{no . 
1
g]kfnsf] ;+ljwfg, wf/f !!%, 

2
g]kfnsf] ;+ljwfg, efu !), 
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s/, /fhZj / e+;f/ ;DjGwL ;j}h;f] ljjfbx?df ;DjlGwt clws[t af6 ePsf] 

lg0f{o pk/ ;f]em} jf k|z;sLo k'g/fjnf]sg dfkm{t x'b} /fhZj Gofoflws/0fdf 

k'g/fj]bg ug{ ;lsg] sfg"gL Joj:yf /x]sf] 5 . k'g/fj]bg ;DjGwL Joj:yf 

;fwf/0f sfg"gL pkrf/sf] k|efjsf/L dfWod klg xf] . ;fy} /fhZj 

Gofoflws/0fnfO k'g/fj]bg ;'Gg] / lg0f{o lbg] ;Gb|e{df Jofks clwsf/ k|fKt  5 

. To:tf] clwsf/ k|fKt Gofoflws/0f x'bfx'b} klg ;+ljwfgdf Joj:yf u/LPsf] 

;jf]{Rr cbfntsf] c;fwf/0f clwsf/ If]q cGtu{tsf] /L6 If]qflwsf/ dfkm{t 

pkrf/ vf]Hg] / cbntn] klg ;f]dfWodnfO clws ?kd} :jLsf/ u/]sf] b]lvG5 . 

/L6 If]qflwsf/sf] ljifodf ;jf]{Rr cbfntsf] c;fwf/0f clwsf/ If]q cGtu{tsf] 

Joj:yf x]bf{,;+ljwfgåf/f k|bQ df}lns xssf] k|rngsf nflu jf csf]{ pkrf/sf] 

Joj:yf gePsf] jf csf]{ pkrf/sf] Joj:yf eP klg To:tf] pkrf/ ckof{Kt jf 

k|efjxLg b]lvPsf] cGo s'g} sfg"gL xssf] k|rngsf nflu jf ;fj{hlgs xs jf 

;/f]sf/sf] s'g} ljjfbdf ;dfj]z ePsf] s'g} ;+j}wflgs jf sfg"gL k|Zgsf] 

lg¿k0fsf nflu cfjZos / pko'Qm cfb]z hf/L ug]{, plrt pkrf/ k|bfg ug]{, 

To:tf] xssf] k|rng u/fpg] jf ljjfb 6'+uf] nufpg] c;fwf/0f clwsf/ ;jf]{Rr 

cbfntnfO{ /x]sf] b]lvG5 .
3
 k|:t't ;Gb|e{df ;fdfGtof ;jf]{Rr cbfntsf] /L6 

If]qflwsf/ cfsifL{t x'g] b]lvb}g eGg ;lsG5  .  

@= s/ / /fhZj k|zf;g ;DjGwL sfo{no, lgsfox?/ sfg"gL Joj:yf Joj:yf 

s/ jf /fh:j k|zf;gsf] ;DaGwdf g]kfn ;/sf/, cy{ dGqfno, cfGtl/s /fh:j 

ljefu, eG;f/ ljefu, /fh:j cg';Gwfg ljefu / ;DklQ z'l¢s/0f ljefu ;d]t  

/x]sf 5g. /fh:j k|zf;gsf] gLlt lgdf{0fsf] sfo{ g]kfn ;/sf/ cy{ dGqfnojf6  

x'g] u/]sf] 5 eg] cfos/, d"No clej[l4 s/, cGtM z'Ns k|zf;g cfGtl/s /fh:j 

ljefujf6 x'g] u/]sf] 5 . e+;f/ dxz'n lgwf{/0f, c;"n pk/, eG;f/ j:t' 

jlu{s/0f tyf eG;f/ 5nL x'g] rf]/L lgsf;L k}7f/L lgoGq0f ug{ cg';Gwfg tyf 

5fgljg ug]{ lg0f{o ug]{ ;d]tsf] sfo{ e+;f/ sfof{no / ljefuaf6, /fh:j 

r'xfj6sf ;DjGwdf cg';Gwfg tyf 5fgjLg u/L d'2f bfo/ ug]{ sfo{  /fh:j 

cg';Gwfg ljefujf6 x'g] u/]sf] 5 .  

#=s/ / /fhZj k|zf;g ;DjGwL lgsfosf sfo{x? /sfg"gL Joj:yf Joj:yf 

s/  sfg"gsf] cwLgdf /xL s/bftfsf] s/ bfloTj Plsg ug]{ sfo{ s/ lgwf{/0f 

cGtu{t kb{5 . s/ lgwf{/0f cGtu{t s/ bfloTj sd u/L s/ lgwf{/0f ug]{ jf s/ 

                                                           
3
g]kfnsf] ;+ljwfg wf/f !##-@_ 
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g} gltg]{ jf 5Ng] s/bftfnfO{ hl/jfgf, z'Ns, Aofh lgwf{/0f ug]{ sfo{ ;d]t kb{5 

. s/ lgwf{/0f ug]{ Joj:yfn] s/,/fhZj cz'nLdf dxTjk"0f{ e"ldsf v]Nb5 . 

/fhZj cz'nLsf] b[li6sf]0faf6 s/ lgwf{/0f x'g' ul/g' dfq} 7'nf] s'/f xf]Og . s/ 

lgwf{/0faf6 s/bftfsf] jf:tljs s/ bfloTjnfO{ k|ltljlDjt  ug{ ;Sg' k5{ . 

Tolt dfq} x}g ls s/ lgwf{/0f sfg"g cg'?k ;xL9+un] ul/g' clgjfo{ x'G5 . 

cGoyf s/ lgwf{/0faf6 ck]lIft s/ /fhZj cz'nL ug{ ;lsb}g . 

cfos/ s/ lgwf{/0f ePsf] JolQmsf] s/sf] bfloTj Gofof]lrt cfwf/df ;dfof]hg 

ug{ ljefun] ;+zf]lwt s/ lgwf{/0f ug{ ;Sg] Joj:yf cfos/ P]g @)%* sf] bkmf 

!)! ul/Psf] 5 .
 4
 o;/L ;+zf]lwt s/ lgwf{/0f ubf{ ;fdfGotof $ jif{ leq ug{' 

kg]{ x'G5 . t/ hfn;fhLsf] sf/0fn] ubf{  s'g} JolQmsf] s/ lgwf{/0f unt 9+ujf6 

ePsf] /x]5 eg] ljj/0f /fv]sf] jf s/ lgwf{/0f ePsf] ldltn] Ps jif{ leq 

ljefun] s/ lgwf{/0f ug{ ;Sb5 . s/ lgwf{/0f ubf{ s/ lgwf{/0f ug{' kgf{sf] 

cfwf/ :k:6 ?kdf v'nfO{ ;f] JolQmnfO{ ;kmfOsf] ;j'b k|df0f k]z ug{ !% lbgsf] 

Dofb lbO{ lnlvt ;"rgf lbg'kb{5 . ;f] cg';f/sf] hjfkm k|fKt ePkl5 jf cjlw 

gf3]kl5 ljefun] u/]sf] s/ lgwf{/0fsf] lnlvt ;"rgf bkmf !)@ adlhd  s/ 

lgwf{/0f ul/Psf] JolQmnfO{ lbg'kg]{ Joj:yf 5 .
5  

To;} u/L d"No clej[l4 s/ lgwf{/0f ;DaGwdf s/ clws[tn] s/ lgwf{/0f ug{ 

;Sg], s/ lgwf{/0f ubf{ k|df0f k'ofpg] ef/ s/ clws[tdf x'g], s/ lgwf{/0f ubf{ 

;fdfGotof $ jif{ leq ug{' kg]{ t/ hfn;fhLsf] sf/0fn] ubf{ s'g} JolQmsf] s/ 

lgwf{/0f unt 9+ujf6 ePsf] /x]5 eg] h'g;'s} avt ljefun] s/ lgwf{/0f ug{ 

;Sg] Joj:y  5 . d"No clej[l4 s/ lgwf{/0f ubf{ klg s/ clws[tn] ;DalGwt 

JolQmnfO{ cfˆgf] ;kmfO{ k]z ug{ !% lbgsf] Dofb lbg'kg]{ x'G5 . pQm cjlw kl5  

clGtd s/ lgwf{/0f ul/;s]kl5 ;f] sf] lnlvt ;"rgf s/ lgwf{/0f ul/Psf] 

JolQmnfO{ lbg' kg]{ Joj:yf 5 .  

cGtMz'Ns ;fdGotof dfgj z/L/nfO gsf/fTds  c;/ kfg{] j:t' jf jftfj/0fdf 

k|lts'n k|efj kfg{] j:t' jf ;]jfdf nufOg] u/LPsf] kfOG5 .cGtMz'Ns nfUg] j:t' 

jf ;]jfdf cGtMz'Ns j'emfpg' kg{] x'G5 . cGt z'Ns lgwf{/0fsf] ;DaGwdf klg 

cGt z'Ns clws[tn] cGtMz'Ns lgwf{/0f ug{ ;Sg] Joj:yf 5 . cGtMz'Ns P]g 

@)%* sf] bkmf #-!_-s_ cg';f/ k}7f/L x'g] j:t'sf] cGtMz'Nssf] lgwf{/0f / c;'nL 
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;DjlGwt e+;f/ sfo{non] ug{]  Joj:yf 5 .
6
  o;/L cGt z'Ns lgwf{/0f ubf{ 

cGtMz'Ns clws[tn] ;DalGwt JolQmnfO{ cfˆgf] ;kmfO{ k]z ug{ !% lbgsf] Dofb 

lbg' kg]{ sfg"gL Joj:yf /x]sf] 5 . cGtMz'Ns lgwf{/0f ;DaGwdf ljefun] 

cg'udg ug{ ;Sg], s'g} q'6L b]lvPdf k'gM s/ lgwf{/0f ug{ cfb]z lbg ;Sg] / s/ 

lgwf{/0fsf] lnlvt ;"rgf s/ lgwf{/0f ul/Psf] JolQmnfO{ lbg' kg]{ Joj:yf 

cGtMz'Ns P]gdf /x]sf] 5 . cGtMz'Ns P]g @)%* sf] bkmf !( sf] cfly{s P]g 

@)&% ¢f/f ;+zf]wg ;d]t ePsf] sfg"gL Joj:yfnfO x]bf{ !(-!_ df cGtMz'Ns 

clws[tn] u/]sf] cGtMz'Ns lgwf{/0f tyf  c;'nLsf ;DjGwdf lrQ gj'em]df #% 

lbg leq cfGtl/s /fh:j ljefusf dxflgb{]zs ;dIf k|zfl;so k'g/fjnf]sgsf] 

nuL lgj]bg lbg ;lsg] Joj:yf /x]sf] 5 . t/ o; ;DjGwdf sf/jfxL ubf{ 

cGtMz'Ns clws[tn] s}bsf] ;hfo ;d]t ug{ ;Sg] / To;/L s}bsf] ;hfo 

u/]sf]df eg]  dxflgb{]zs ;dIf k|zfl;so k'g/fjnf]sgsf] lgj]bg gu/L ;f]em} 

/fhZj Gofuflws/0fdf k'g/fj]bg lbg ;lsg] Joj:yf /x]sf] 5 . 

eG;f/ P]g @)^$ adf]lhd eG;f/ clws[tn] eG;f/ dxz'n lgwf{/0f ug{ tyf 

rf]/L lgsf;L ;DaGwdf cfj:os lg0f{o ug{ ;Sg] Joj:yf 5 . /fh:j r'xfj6sf] 

s;"/sf] ;DaGwdf eg] /fh:j cg';Gwfg ljefun] cg';Gwfg txlssft u/L 

lhNnf cbfntdf d'2f bfo/ ug{ ;lsg] Joj:yf 5 . 

s/ /fh:j;+u ;DalGwt  s/ lgwf{/0f cfb]zdf lrQ ga'‰g] JolQmn] ;"rgf k|fKt 

u/]sf] ldltn] #% lbg leq cfGtl/s /fh:j ljefu ;dIf k|zfl;so 

k'g/fjnf]sgsf] nuL  lgj]bg lbg ;lsg] sfg"gL Joj:yf /x]sf] kfOG5 . 

$=/fh:j Gofoflws/0f / k'g/fj]bg nfUg] cj:yf 

k|zf;lso k'g/fjnf]sgsf] lg0f{o pk/ lrQ  ga'‰g] JolQmn] ;f] lg0f{o ePsf] 

hfgsf/L k|fKt u/]sf] ldltn] #% lbg leq /fh:j Gofoflws/0f df k'g/fj]bg ug{ 

kfpg] Joj:yf 5 . /fh:j ;DjGwL ljjfbdf k'g/fj]bg ;'Ggsf nfuL ljif]z P]g 

åf/f lgodLt cbfnt eGbf km/s k|s[tLsf] km/s km/s lgsfosf Ps Ps hgf 

u/L b'O hgf ;b:o /xg] / cWoIfsf] ?kdf pRr cbfntsf GofofwLz ;d]t u/L 

tLg ;bl:;o  -/fhZj clws[t / Pshgf n]vfsf] clws[t ;d]t ;lDdlnt_ 

Gofoflws/0f af6 lj1tfsf] cfwf/df d'2f ;'gjfO u/L km};nf x'g] Joj:yfnfO 

k|efjsf/L pkrf/sf] ?kdf lng ;lsG5 . ;fy} k|zf;lso k'g/fjnf]sgsf] lg0f{o 

;fdfGotof ^) lbg leq u/L ;Sg' kg{] 5 . o;/L ^) lbg leq lg0f{o gu/LlbPdf 

                                                           
6
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;DjlGwt s/bftfn] cfGt/Ls /fhZj sfof{nonfO lnlvt hfgsf/L lbO ;f]em} 

/fh:j Gofoflws/0fdf k'g/fj]bg lbg kfpg] sfg"gL Joj:yf /x]sf] 5 eg] 

cfGt/Ls /fhZj sfof{nonfO hfgsf/L gbLO k'g/fj]bg btf{ ePsf] klg b]lvG5 . 

To:tf k'g/fj]bg kq klg /fh:j Gofoflws/0f  af6 :jLsf/ u/L x]/LPsf] b]lvG5 . 

;f] ljifonfO sfg"gL sfo{ljlw k'/f ePsf] dfgLPsf] 5 . To;}u/L eG;f/ P]g 

@)^$ sf] bkmf !# adf]lhd ePsf] dxz'n lgwf{/0f;+u ;DalGwt lg0f{o pk/ !% 

lbg leq d"Nof+sg k'g/fjnf]sg ;ldlt ;dIf lgj]bg lbg ;lsG5 . ;ldltaf6 

ePsf] lg0f{odf lrQ ga'em]df jf bkmf !# afx]ssf] cGo s'g} klg lg0f{o pk/ 

/fh:j Gofoflws/0fdf k'g/fj]bg ug{ kfOg] Joj:yf 5 . 

/fhZj Gofoflws/0f P]g @)#! sf] bkmf ^ -@_ -s_ n] k'g/fj]bg ;'Gbf 

Gofoflws/0fnfO{ lgDg jdf]lhdsf] clwsf/ /x]sf] 5 . 

d'2fsf] clGtd lg0f{o ug]{, 

d'2fdf d'Vo 7xof{pg' kg]{ s'/f v'nfO{ d'gfl;a ;do tf]sL d'2fsf] nut sfod} 

/fvL ;f] ljifodf sf/jfO{ / lsgf/f ug{ z'? lsgf/f ug]{ c•f jf clwsf/L 5]p 

lkmtf{ k7fpg], 

z'? lsgf/f ug]{ c•f jf clwsf/Ln] u/]sf] km};nf jf cfb]znfO{ ;b/ pN6L jf 

s]xL pN6L ug]{ / ;f] tNnf] c•f jf clwsf/Ln] ug{ kfpg] sf/jfO{ jf lg0f{o ug]{, 

cfkm}n] a9L k|df0f a'‰g] / tNnf] c•f jf clwsf/Laf6 klg a'‰g nufpg], / kIf 

/ ;fIfL lemsfpg], aofg lng], k|df0f a'‰g], sfuhkq bflvn u/fpg] / b08 

;hfo ug]{ ;d]t k|rlnt g]kfn sfg"gadf]lhd cbfntnfO{ eP ;/xsf] clwsf/ 

k|of]u ug]{ .
 7
  

/fh:j Gofoflws/0faf6af6 ePsf] km};nf ;fdfGotof clGtd x'G5 t/ /fh:j 

Gofoflws/0faf6 ePsf] km};nfdf  /fh:j Gofolws/0f P]g @)#! sf] bkmf * sf] 

cj:yf ljBdfg ePdf ;jf]{Rr cbfntdf k'g/fj]bg cg'dltsf] lgj]bg lbg ;lsg] 

Joj:yf 5 . /fh:j Gofoflws/0fdf P]g @)#! sf] bkmf * df /fh:j 

Gofoflws/0fsf] km};nfdf k|ToIf sfg"gL q'6L eO ;f] lg0f{o k"0f{ jf cf+lzs ?kdf 

pN6Lg] b]lvPdf lgDg cj:yfdf ;jf]{Rr cbfntn] cfk'm ;dIf k'g/fj]bg 

cbfntdf ug{ cg'dtL lbPsf]df dfq ;jf]{Rr cbfntdf k'g/fj]bg nfUg] Joj:yf 

/x]sf] 5. h;df clwsf/ If]qsf] k|Zg, j'em\g' kg{] k|df0f gj'em]sf] jf j'em\g gx'g] 

                                                           
7
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k|df0f j'em]sf] k|Zg jf afWofTds ?kdf kfng ug{' kg{] sfo{ljlw ;DjGwL sfg"gsf] 

pNnª\3g ePsf] k|Zg jf u+eL/ sfg"gL q'6L ;DjGwL k|Zg /x]sf 5g\ .
8
 

pNn]lvt ;Gb|e{df ;jf{]Rr cbfntaf6 s] s:tf] JofVof ePsf] 5 / /fhZj , s/ 

/ e+;f/ ;+u ;DjGwLt ljifodf s:tf s:tf ljjfbdf lgoldt / ;fwf/0f clwsf/ 

If]q cGtu{t k'g/j]bgsf] dfWod ckfgfpg' kb{5 / s]s'g cj:yfdf ;jf]{Rr 

cbfntdf c;fwf/0f clwsf/ If]q cGtu{t /L6sf] dfWod af6 hfg ;lsG5 elg 

ePsf JofVofsf cfwf/df lgDg jdf]lhdsf % j6f d'2fdf ePsf km};nf jf cfb]z 

sf] ljZn]if0f ug{] k|ofz u/LPsf] 5 . 

%=;jf]{Rr cbfnt af6 ePsf km};nfx? 

%=!=k|lbk s'df/ cu|jfn lj?4 s/ sfof{no lj/f6gu/ ;d]t g]=sf=k= @)%@ 

lg=g+= ^)#@ c+s & 

-s_ ljjflbt ljifo  

cf}Bf]lus Joj;fo P]g, @)#* n] ^ jif{;Dd cfos/ 5'6 kfPsf] pBf]unfO{ ljkIf 

s/ sfof{noaf6 s/ lgwf{/0f u/]af6 cfBf]lus Joj;fo P]g, @)#* tyf ;jf]{Rr 

cbfntaf6 k|ltkflbt l;4fGtx? ;d]tsf] ljk/Lt ePaf6 l/6 lgj]bssf] g]kfnsf] 

;+ljwfg, @)!( sf] wf/f !)-!_ åf/f clelglZrt sfg"gL ;dfgtfsf] xs wf/f -

!!_-@_ ª tyf !% åf/f k|bQ ;DklQ ;DaGwL df}lns xs wf/f %* adf]lhdsf] 

;+j}wflgs nufot cf}Bf]lus Joj;fo P]g, @)#* sf] bkmf !)-s_-!_ tyf @)-s_-

@_ / @! ;d]tsf] sfg"gL xssf] k|rngdf cj?4 x'g uPsfn] cGo sfg"gL 

pkrf/sf] dfu{ ;d]t gx'Fbf wf/f &! cGtu{t pTk|]if0fo'Qm k/dfb]z cGo hf] 

rflxg] cf1f cfb]z jf k"lh{ hf/L u/L ljkIf s/ sfof{no s/ lgwf{/0f cfb]z jb/ 

u/L ljkIfx?sf] gfddf pTkfbg z'? ePsf] ldlt @)$!/!@/$ b]lv ^ jif{;Ddsf] 

cfos/ 5'6 ;'ljwf lbg' eGg] k/dfb]z ;d]t hf/L u/L kfpF eGg] Joxf]/fsf] 

lgj]bg ePsf]df ;jf]{Rr cbfntsf] l8lehg j]Grdf /fojfemL eO x'b} j[xt k"0f{ 

Ohnfzdf k]z ePsf] cj:yf 5 . 

-v_ ;jf]{Rr cbfntsf] km};nf  

cf}Bf]lus Joj;fo P]g, @)#* sf] bkmf !)-s_-@_ df pkbkmf -!_ adf]lhd ;'ljwf 

kfPsf] pBf]un] To:tf ;'ljwf cjlw e/ kfpg] 5 egL n]lvPsf] kfOG5 . pQm 

bkmf !)-s_-!_ adf]lhd cfos/ ;'ljwf kfPsf] pBf]un] To:tf] ;'ljwf k"0f{ cjlw 
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cyf{t ^ jif{;Dd kfpg] x'Fbf ldlt @)$#.!.!% sf] ;"rgfn] lgj]bs pBf]un] kfO 

/x]sf] ;'ljwfnfO{ k|lts"n c;/ kfg{ ;Sg] b]lvGg . 

s/ sfof{no lj/f6gu/n] lgj]bs pBf]udf cf=j= @)$@.$# sf] cfodf s/ 

lgwf{/0f u/]sf] b]lvPsf] 5 . cf}Bf]lus Joj;fo P]g, @)#* sf] bkmf !)-s_-!_ sf] 

sfg"gL k|fjwfgn] g} ^ jif{ cfos/ 5'6 kfpg] Joj:yf u/]sf]n] s/ sfof{noaf6 

cfos/ lgwf{/0f ug{' pQm bkmfsf] ljk/Lt b]lvG5 . cf}Bf]lus Joj;fo P]g, @)#* 

sf] ;+/rgf x]bf{ pQm P]g cGtu{t :yflkt x'g] pBf]ux?nfO{ ;+/If0f tyf ljleGg 

lsl;dsf] ;'ljwf tyf ;x'lnot k|bfg u/]sf] 5 . ;'ljwf tyf ;x'lnot cGtu{t 

cfos/ 5'6 ;d]t k|bfg u/]sf] 5 . cf}Bf]lus Joj;fo P]g, @)#* cfkm}+df Pp6f 

ljz]if P]g xf] . ;f] P]gsf] bkmf @! df k|rlnt sfg"gdf h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP 

tfklg o; P]g / o; P]g cGtu{t ag]sf lgodx?n] n]lvP hlt s'/fdf ;f]xL 

adf]lhd x'g]5 egL sfg'gL Joj:yf u/]sf]n] cf}Bf]lus Joj;fo P]g, @)#* 

adf]lhd cfos/ 5'6 kfpg] pBf]un] ;f] P]g cGtu{t h] hlt cjlwsf] nflu 

cfos/ 5'6 kfpg] xf] ;f] cjlwe/ cfos/ P]g, @)#! adf]lhd cfos/ gnfUg]df 

ljjfb b]lvGg . 

cf}Bf]lus Joj;fo P]g, @)#* adf]lhd cfos/ 5'6 kfpg] pBf]unfO{ cfos/ 5'6 

glbPdf To:tf] lg0f{o pk/ k'g/fj]bg ug]{ Joj:yf pQm cf}Bf]lus Joj;fo P]g, 

@)#* df /x] ePsf] kfOGg . cf}Bf]lus Joj;fo P]g, @)#* pBf]unfO{ ;x'lnot 

/ ;'ljwf lbg] ljz]if P]g ePsf]n] ;f]xL P]gn] u/]sf] Joj:yf pNn+3gLo 5 . 

;jf]{Rr cbfntsf] lg=g+= !)*$ g]=sf=k= @)#$ df k|ltkflbt l;4fGtn] cfos/ 

P]g s/ nufpg] / P]g / pBf]u vf]Ng] jf vf]Nbf kfpg] ;x'lnot af/]df cf}Bf]lus 

Joj;fo P]g ePsf] :jLsf/ ul/Psf] 5 . 

pkrf/sf] Joj:yf ePdf ;f] pkrf/ kof{Kt jf k|efjsf/L 5 eGg] sfg'gL xssf] 

;DaGwdf pQm pkrf/sf] vf]hL tkm{ hfg' kg]{ xf] . t/ k|:t't s]z cf}Bf]lus 

Joj;fo P]g, @)#* cGtu{tsf] xf] . cf}Bf]lus Joj;fo P]g, @)#* df csf]{ 

pkrf/ cyf{t\ k'g/fj]bgsf] Joj:yf gePsf]n] cf}Bf]lus Joj;fo P]g, @)#* 

adf]lhd cfkm"n] kfPsf] sfg'gL xs k|rng u/fpg lgj]bs ;+ljwfgsf] wf/f **-

@_ cGtu{t o; cbfntdf cfPsf] ;+j}wflgs / sfg'gL 5 . 

dfly n]lvP adf]lhd pBf]un] cfos/ 5'6 kfpg]df ljjfb b]lvGg . t/ s/ 

sfof{non] lgj]bs pBf]unfO{ cf=a= @)$@.$# sf] v"b cfo sfod u/L c;'nLsf] 

nflu s/ lgwf{/0f u/]sf] 5 . cfos/ P]g, @)#! sf] bkmf $ df ;fn a;fnL jf 

s'g} ;fnsf] lgldQ cfos/ nufpg] u/L s'g} P]gaf6 Joj:yf ePdf To:tf] 
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cfos/ of] P]g / o; P]g cGtu{t ag]sf] lgod adf]lhd s/bftfn] cfo jif{ leq 

cfh{g u/]sf] jf k|fKt u/]sf] cfodf To:tf] cfo jif{sf] clGtd P]g nfu" /x]sf] 

cfos/ b/ adf]lhd lgwf{/0f u/L c;'n pk/ ul/g]5 egL n]lvPsf] kfOG5 . 

pk/f]Qm sfg'gL Joj:yfaf6 ;fn a;fnL jf s'g} Ps ;fnsf] lgldQ cfos/ 

nufpg] u/L s'g} P]gaf6 Joj:yf ePsf]df ;DalGwt s/ sfof{non] cfos/ P]g 

adf]lhd s/ lgwf{/0f u/L c;'n ug]{ xf] / s/ lgwf{/0f u/L s/ 5'6 lbg] Joj:yf 

P]gsf] bkmf $@-@_ xf]. 

t/ cf}Bf]lus Joj;fo P]g, @)#* n] lgj]bs pBf]unfO{ pTkfbg z'? ePsf] ldlt 

@)$!.!@.$ af6 ^ jif{sf] nflu cfos/ 5'6 lbPsf]n] To:tf] 5'6 lbPsf] cjlwdf 

s/ sfof{non] cfos/ lgwf{/0f u/L s/ c;"n ug]{ lqmof clwsf/sf] cltqmd0f xf] 

. clwsf/sf] cltqmd0f u/L ePsf] cfos/ lgwf{/0f cfb]z z'Go (Void) x'G5 . 

To:tf] lg0f{o ab/ ug{ lgj]bs pBf]u l/6 If]qdf cfpg ;Sb5 . ca a}slNks 

pkrf/ tkm{ x]/f}+ sfg'gL xssf] k|rngsf] nflu j}slNks pkrf/sf] Joj:yf 

ePsf]df To:tf] pkrf/ k|o'Qm x'g' kb{5 . t/ pkrf/ k|efjsf/L jf kof{Kt 5}g 

eg] To:tf] pkrf/ k|o'Qm ug{' k5{ eg] xf]Og . j}slNks pkrf/df hfg] d'2fsf] 

tYo cj:yf kl/l:yltdf lge{/ ub{5 . k'g/fj]bgsf] af6f] ufx|f} Pj+ ef/L -Burden 

Some_ x'G5 eg] To:tf] pkrf/ k|efjlxg x'g ;S5 . Tof] d'2fsf] tYosf] 

kl/l:ylt cj:yfdf lge{/ x'g] x'Fbf ;do ;dodf ljj]rgf x'g] s'/f xf] . 

ca pkrf/sf] Joj:yf tkm{ g]kfn clw/fHosf] ;+ljwfgsf] wf/f **-@_ n] s] 

s:tf] Joj:yf u/]sf] 5 ;f] tkm{ x]/f}+ . g]kfn clw/fHosf] ;+ljwfgsf] wf/f **-@_ 

df “o; ;+ljwfgsf] wf/fåf/f k|bQ df}lns xssf] k|rngsf] nflu csf]{ pkrf/sf] 

Joj:yf gePsf] jf ePklg ;f] pkrf/ ckof{Kt jf k|efjlxg b]lvPsf] cGo s'g} 

sfg'gL xssf] k|rngsf] nflu jf ;fj{hlgs xs jf ;/f]sf/sf] s'g} ljjfbdf 

;dfj]z ePsf] s'g} ;+j}wflgs jf sfg'gL k|Zgsf] lg/f]k0fsf] nflu cfjZos / 

pkof]uL cfb]z hf/L u/L To:tf] xs k|rng u/fpg] jf ljjfb 6'Ëf] nufpg] 

c;fwf/0f clwsf/ ;jf]{Rr cbfntnfO{ x'g]5 . ;f] k|rngsf] nflu k"0f{ ?kdf Gofo 

u/L plrt pkrf/ k|bfg ug{ ;jf]{Rr cbfntn] aGbLk|ToIfLs/0f, k/dfb]z, 

pTk|]if0f,k|ltif]w, clwsf/k[R5f nufot h'g;'s} pko'Qm cfb]z hf/L ug{ ;Sg]5” 

eGg] n]lvPsf] kfOG5 . o; ;DaGwdf dfly klg ljj]rgf ul/Ps} 5 . 

g]kfn clw/fHosf] ;+ljwfgsf] wf/f **-@_ n] o; cbfntnfO{ k"0f{?kdf Gofo lbg] 

plrt pkrf/ k|bfg ug{ ;Ifd t'NofOPsf]n] k"0f{?kdf Gofo lbg s] s:tf] ug{'k5{ 
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;f] tkm{ cbfnt ;b}j ;r]t / hfu?s /xg' kg]{ b]lvG5 . o;n] s8fkg -

Rigidity_ nfO{ c:jLsf/ u/]sf] 5 . 

k|:t't d'2fdf dfly pNn]v u/] adf]lhd k|ydt cf}Bf]lus Joj;fo P]g, @)#* 

:jo+n] j}slNks pkrf/sf] af6f] k|bfg gu/]sf]n] lgj]bs pBf]un] ;jf]{Rr 

cbfntnfO{ k|bfg u/]sf] c;fwf/0f clwsf/ If]qsf] dfWod l/6åf/f o; cbfntdf 

cfPsf] ldn]s} b]lvG5 . bf]>f] s/ sfof{non] sfg"gn] cfos/ gnfUg] pBf]udf 

cfos/ nufO{ s/ c;'n ug]{ lqmof cfˆgf] clwsf/sf] ;Ldfsf] cltqmd0f u/]sf]n] 

clwsf/sf] cltqmd0f ePsf]df j}slNks pkrf/sf] af6f] eP klg To;n] 

clwsf/sf] cltqmd0fdf To:tf] pkrf/ k|o'Qm x'g' k5{ eGg ldNb}g . 

ca o;} k|Zgdf o; cbfntaf6 xfn;Dd k|ltkflbt l;4fGtx? x]bf{ cf}Bf]lus 

Joj;fo P]g, @)#* adf]lhdsf] ;'ljwf kfpg] :yflkt pBf]unfO{ ;f] P]g adf]lhd 

lbOPsf] ;+/If0f tyf k|bfg ul/Psf] cfos/, eG;f/, cGtz'Ns / s/ laqmLs/ 

;'ljwf, s/ sfof{noaf6 glbO{ cfos/ lgwf{/0f ul/Psf]df To:tf] pBf]u c;fwf/0f 

clwsf/sf] dfWodaf6 ;f]em} o; cbfntdf cfPsf] / o; cbfntaf6 To:tf] 

;'ljwf lbg' egL k/dfb]z ;lxtsf] l/6 dfly pNn]v u/]sf] pbfx/0fsf] l/6 

;d]tdf hf/L ePsf] kfOG5 . 

o; cbfntaf6 k|ltkflbt ghL/x? cg'?k g} lgj]bs pBf]u klg l/6 If]qdf k|j]z 

u/]sf] kfOG5 . ghL/ sfg"g ;/x g} x'G5 . h'g j]nf h'g ghL/ lyof] ;f] ghL/sf] 

cfwf/df o; cbfntdf k|j]z ug{nfO{ Tof] af6f] unt xf] elg l/6 lgj]bsn] af6f] 

lj/fPsf] eGg' / pkrf/ k|bfg ug{ OGsf/ ug{' Gofo;+ut b]lvb}g . ;+ljwfgsf] 

wf/f **-@_ n] k"0f{ ?kdf Gofo u/L plrt pkrf/ k|bfg ug]{ eg]s} kfOG5 .  

lg0f{o g+= $#)) lgj]bs k/z'/fd emf lj= >L % sf] ;/sf/ dlgqkl/ifb\ ePsf] 

pTk]|if0fsf] d'2f o;} cbfntdf & hgf GofofwLzx? ePsf] j[xt k"0f{ Ohnf;n] 

l/6 hf/L u/L pk/f]Qm l;4fGtnfO{ c+lusf/ u/]sf]n] pQm l;4fGtnfO{ c;xdlt 

hgfpg' kg]{ sf/0f b]lvFb}g . ctM cfos/ P]g, @)#! sf] bkmf %& adf]lhd 

j}slNks pkrf/sf] af6f] k'g/fj]bgsf] dfWod sfod /x]sf]n] k'g/fj]bgdf hfg' 

k5{ egL pQm P]gsf] bkmf #$ nfO{ cf}+nfO{ l/6 lgj]bg vf/]h u/]sf] ax'dtsf] 

/fo;+u ;xdt x'g ;lsPg9 elg JofVof ePsf] kfOG5 . 

o:t} k|s[tLsf] Ps d'bfdf d'2fdf Ps k6s ;jf{]Rr cbfntsf] j[xt k"0f{ Ohnfz 

af6 ePsf] km};nf kl5 klg k'gM ;f]xL k|s[tLsf] lgj]bg s+rgk'/sf  u0f]z 

                                                           
9
g]=sf=k= @)%@ lg=g+= ^)#@ c+s & 
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j:qfno kmd{sf] k|f]kfO6/ k|]d axfb'/ ;'gf/sf] k/]sf]df b]lvG5 . h;df s/ 

sfof{no dx]G›gu/n] lgj]bssf gfddf cfo s/ btf{ k|+df0fkq k|bfg u/]sf] 5 . 

lghn] g} ;f] kmd{sf] sf/f]jf/ u/]sf] s'/f cf=j=)$&.)$* ;Dd lghsf gfpFdf 

cfo s/ lgwf{/0f eO{ lghn] g} s/ lt/L a'emfO{ cfO/x]sf] s/ sfof{nosf] 

/s8{af6 k|i6 b]lvG5 . o; ;DjGwdf ;DjlGwt s/ sfof{non] ;f] kmd{sf] cf=j= 

)$*.)$( sf] cfo ljj/0f k]z gu/]sf] tyf lghn] s/ sfof{nosf] lr¶Lx? ;d]t 

ga'em]sf] eGg] Joxf]/f lg0f{o krf{df pNn]v u/L ;f] sf] bf]ifL  uf=lj=;= cWoIf d 

dfgaxfb'/ ;'gf/nfO{ ;+emL l/;/fu /fvL b'/fzosf ;fy dnfO{ k|]d axfb'/ 

;'gf/sf] u0f]z j:qfno kmd{sf] d'Vo eO{ sf/f]jf/ ug]{ JolQm elg cfkm"v'zL ;f] 

kmd{sf] v"b cfo ?= #$,^#,))). xr'jf tj/n] sfod u/L To;df s/ ?= 

!&,)),%)). nufpg'sf ;fy} :ki6 sfg"gL Joj:yf tyf lx;fa ;d]t k|i6 gkf/L 

k|fs[lts Gofo l;4fGt ljk/Lt cfos/ P]g, @)#! tyf lgodfjnL @)#( sf 

gnfUg] k|fjwfg nufO{ ljgfs;"/ hl/jfgf ?= #,(@,!)!. ;d]t sfod u/LPsf] x'bf 

;f] lg0f{o jb/ u/L kfp elg k/]sf] lgj]bgdf j}sNkLs pkrf/sf] k|efjsf/L x'g] 

b]lvPsf] / xfn ;Dd ;f] af6f] sfod /x]sf] eGb} lgDg jdf]lhd km};nf ePsf] 5 

cfos/ P]g, @)#! sf] bkmf @$-@_ df s'g} JolQmn] cfˆgf] gfd g/fvL c?sf] 

gfd jf s'g} gfdaf6 s'g} sf/f]jf/ u/]sf] /x]5 eg] To:tf] sf/f]jf/sf] d'Vo 

lgoGq0f jf sf/f]jf/sf] aGbf]a:t lghn] g} ul/ cfPsf] / To:tf] sf/f]jf/af6 

ePsf] cfosf] ;a} jf d'Vo lx:;f lghn] g} k|fKt ug]{ u/L cfPsf] eGg] s'/f s/ 

clws[tnfO{ olsg ePdf ;f] sf/f]jf/af6 ePsf] cfo lghsf] cfo dfgL s/ 

lgwf{/0f ul/g]5 eGg] pNn]v ePsf] kfOG5 . lgj]bsn] cfˆgf] Psf3/sf efO 

k]|daxfb'/sf gfddf u0f]z j:qfno btf{ u/L cfkm"n] sf/f]jf/ u/]sf] eGg] bf]wf/sf 

Jofkf/L tyf e›enfbdL ;d]tsf] egfOsf] cfwf/df s/ lg/LIfsaf6 pQm 

j:qfnosf] sf/f]jf/ dfly ;Dk"0f{ ?kn] dfgaxfb'/sf] lgoGq0f /lx/x]sf] eGg] s/ 

lgl/Ifssf] k|ltj]bg k/]kl5 ;f] s'/f xf], xf]Og eGg] ljifodf ;Dj4 k|df0fx? ;d]t 

a'emL To:tf] vf; sf/f]jf/ ug]{ JolQm lgj]bsnfO{ g} 7xof{O{ lghsf gfpFdf 

cfos/ lgwf{/0f ePsf]b]lvg cfpF5. o;/L P]gsf] bkmf @$-@_ cj:yf ljBdfg 

ePsf] eGg] s'/f ljjflbg lg0f{odf v'nfOPsf] / o:sf] cfwf/ k|df0f pNn]v u/]sf] 

kfOG5 . t;y{ csf{sf] gfpFdf kmd{ btf{ u/fO{ lgj]bsn] sf/f]jf/ u/]sf] eGg] 7x/ 

u/]sf] b]lv+bf If]qflwsf/sf] cefu eGg ldng] . 

lgj]bsn] k|fs[lts Gofo ljk/Lt lgj]bsnfO{ ;'g'jfOsf] df}sf k|bfg gu/L lg0f{o 

u/]sf] eGg] csf]{ ckjfbfTds cj:yf ljBdfg 5 5}g eGg] tkm{ ljrf/ ubf{ 
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lgj]bssf gfpFdf s/ sfof{noaf6 k7fPsf] ;"rgf Dofb uf=lj=;=n] lgj]bsn] 

ga'em]sf] egL lkmtf{ k7fPsf] ttkZrft @)%).!@.% sf] kqaf6 ;a"b k|df0f k]z 

ug{ lgj]bssf gfpFdf Dofb k7fOPsf]df u0f]z j:qfnosf :6fkm b]j lu/Ln] 

a'em]sf] / @)%).!@.!% df lgj]bsn] cfkm" ;f] kmd{sf] d'Vo JolQm g/x]sf] eGg] 

hjfkm k7fPsf] / lghsf] hjfkm ;d]tnfO{ dWogh/ /fvL s/ lgwf{/0f ePsf] 

b]lvg cfPsf]n] cfˆgf] s'/f eGg] df}sf k|bfg gu/]sf] eGg] egfO { klg :jLsf/of]Uo 

b]lvPg .  

jblgotk"j{s s/ lgwf{/0f u/]sf] eGg] lgj]bssf] csf]{ sygtkm{ ljrf/ ubf{ 

lgj]bsn] jblgotsf] j:t'lgi7 cfwf/ k|df0f lbg u'hfg{ g;s]sf] tyf jblgotsf] 

cf/f]k nufpg' dfq kof{Kt x'Fb}g . j:t'lgi7 cfwf/df cfwfl/t x'g'kg]{ x'G5 . 

To:tf] cfwf/ ljBdfg b]lvPg . ljkIfL s/ clws[tn] lg0f{o ubf{ cfwf/x? pNn]v 

u/]sf] b]lvG5 . tL cfwf/ k|df0fx? kof{Kt eP gePsf] sf/0fn] dfq jblgot 

eGg ldNb}g t;y{ lgj]bssf] o; egfO;Fu klg ;xdt x'g g;lsg] .
10
 k|:t't 

JofVof j:t'tMlgoldt If]qflwsf/ sfod /x]sf] / sfg"g klg :ki6 x'bfx'b}  /L6 

If]q af6 ;'gjfO u/Lg] k/Dk/fnfO /f]sLg' k5{ eGg] l;¢fGt af6 lgb{]lzt 5 eGg 

;lsG5 . 

-u_ ljZn]if0f 

pNn]lvt km};nfdf j}sNkLs pkrf/sf] Joj:yf k|efjsf/L / k|ToIf x'g' kb{5 . 

;fy} ;DjLGwt P]gdfg} ;f] ;DjGwL ljjfbdf sxf / s;/L ph'/ ug{] eGg] :ki6 

u/LPsf] x'g' kb{5 . cGo s'g} P]gdf /flvPsf] / 3'dfp/f] af6f] 5 eg] Tof] pkrf/ 

k|of]hg lxg x'g hfG5 To;sf/0f j}sNkLs pkrf/ dfu{ k|efjsf/L x'g' kb{5 . 

To:tf] dfu{ b]vfpgsf]nfuL ge jf:td\d} k|of]u ug{ ;Sg] cj:Yffsf] x'g' kg{]df 

hf]8 lbPsf] kfOG5 . ;du|dfsfg"gL pkrf/sf nfuLk|efjsf/L j}sNkLs dfu{sf] 

jf/] hf]8 lbOPsf] b]lvG5 .  k|:t't ljjfbdf lgj]bsn] sfg"gg cg';f/ ^ jif{ s/ 

5'6 kfpg] cj:yf b]lvPsf]n] ;f] 5'6 k|bfg u/LPsf] 5 . 

%=@= g]=sf=k=@)&! c+s !) lg g+= (@^%  

lgj]bs  Mg]kfn b"/;~rf/ sDkgLsf lgldQ k|aGw lgb]{zs a'l4k|;fb cfrfo{ 

lj¿4 7"nf s/bftf sfof{no, xl/x/ejg, nlntk'/ ;d]t  ePsf] pTk|]if0f / 

k|ltif]w / k/dfb]z  

                                                           
10 g]=sf=k= @)%* lg0f{o g+= ^(*$ cÍ #=$  
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-s_ ljjfbsf] ljifo 

d"No clej[l4 s/ P]g, @)%@ sf] bkmf @)-#_, @)-$_, @)-$s_ , @(-@s_ tyf 

g]kfnsf] cGtl/d ;+ljwfg, @)^# sf] wf/f *(, wf/f !@-@_-r_, !#-!_,  wf/f !( 

/ wf/f @$-$_ ;d]tsf] ljk/Lt x'g] u/L ePsf] k|f/lDes s/ lgwf{/0f cfb]z / 

To;sf cfwf/df hf/L ul/Psf], cGo cfb]z lg0f{o sf/jfxLx¿ ;d]t g]kfnsf] 

cGtl/d ;+ljwfg, @)^# sf] wf/f !)&-@_ cGtu{t pTk|]if0fsf] cfb]zn] ab/ u/L 

/fh:j Gofoflws/0fdf ljrf/fwLg k'g/fj]bgdf p7]sf lhls/x¿nfO{ k|efljt x'g] 

u/L hl/jfgf nufot yk bfloTj kg]{ s'g} sfo{ gug{' egL k|ltif]w / k/dfb]z 

nufotsf] pko'Qm cfb]z;d]t hf/L ul/kfpF eGg] ;d]t Joxf]/fsf] Mg]kfn 

b"/;~rf/ sDkgLsf] l/6 lgj]bg . 

-v_ ;jf]Rr cbfntsf] km};nf / k|ltkflbt l;4fGt 

cfGtl/s /fh:j ljefusf] lg0f{o pk/ l/6 lgj]bsn] /fh:j Gofoflws/0f ;dIf 

k'g/fj]bg u/]sf] / ljefusf] pQm lg0f{o /fh:j Gofoflws/0f ;dIf ljrf/fwLg 

/x]sf] b]lvG5 . /fh:j Gofoflws/0faf6 h:tf] clGtd lg0f{o x'G5 ;f]xL cg';f/ 

7"nf s/bftf sfof{nosf] lg0f{osf] kl/0ffd :jtM x'g] b]lvG5 . ljkIfL 7"nf s/bftf 

sfof{non] u/]sf] lg0f{osf] ;|f]tsf] ¿kdf /x]sf] cfGtl/s /fh:j ljefusf] lg0f{o 

g} /fh:j Gofoflws/0f ;dIf ljrf/fwLg /x]sf] / To;af6 g} lgj]bsn] pkrf/ 

kfpg] cj:yf /xG5 . log} lgj]bsn] 7"nf s/bftfsf] lg0f{opk/ o;eGbf klxn] 

k'g/fj]bgsf] pkrf/ u|x0f ul/;s]sf]df ;f]xL l:ylt / ;f]xL cfwf/df ljjflbt 

lg0f{opk/ klg ;fwf/0f clwsf/If]q cGtu{t pkrf/df hfg'kg]{df l/6df k|j]z 

u/]sf] ldn]sf] b]lvFb}g . j}slNks pkrf/ /x];Dd l/6 If]qflwsf/ ;fdfGotof 

cfslif{t x'Fb}g . Pp6} ljifoj:t'df Ps}k6s b'O{ lgsfon] xft xfNbf Goflos 

c/fhstf ;d]t hlGdG5 . lgj]bsnfO{ k'g/fj]bgsf] ;zQm / ;Ifd j}slNks 

pkrf/sf] dfu{ /x]sf] ;d]tsf] cj:yfdf l/6af6 cfb]z ug{ ldNg] gb]lvFbf 

lgj]bssf] l/6 lgj]bg vf/]h x'g] 7x5{ 
11
 elg km};nf ePsf] 5 .  

-u_ ljZn]if0f  

;jf]Rr cbfntsf] km};nfsf cfwf/x? x]bf{ lgj]bsn] 7"nf s/bftf sfof{nosf] 

lg0f{o pk/ o;eGbf klxn] k'g/fj]bgsf] pkrf/ u|x0f ul/;s]sf]df ;f]xL l:ylt / 

;f]xL cfwf/df ljjflbt lg0f{o pk/ klg ;fwf/0f clwsf/If]q cGtu{t pkrf/df 

hfg'kg]{df l/6df k|j]z u/]sf] ldn]sf] gb]lvg] . 

                                                           
11 g]=sf=k=@)&! c+s !) lg g+= (@^%  
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j}slNks pkrf/ /x];Dd l/6 If]qflwsf/ ;fdfGotof cfslif{t x'Fb}g . Pp6} 

ljifoj:t'df Ps}k6s b'O{ lgsfon] xft xfNbf Goflos c/fhstf ;d]t hlGdG5 . 

ljjflbt ljifosf] j}slNks pkrf/sf] dfu{ clGtd eO{ a;]sf] / ljjflbt lg0f{odf 

sfg"gsf] 3f]/ q'l6 ePsf] eGg] s'/f :ki6 b]lvPdf dfq l/6 If]qflwsf/ cfslif{t 

x'g] s'/fnfO{ ckjfbsf] ¿kdf lnOg] . ctM;fdfGotof j}slNks pkrf/ /x];Dd 

l/6 If]qflwsf/ cfslif{t x'Fb}g eGg] dfGotfnfO c+uLsf/ u/LPsf] 5 / s/ 

sfof{no af6 lgwf{/0f u/LPsf] s/ pko'Wm 5 elg eGg ;lsG5 . 

%=#=g]=sf=k= @)^*, cÍ !) lg0f{o g+= *^($  

hfjnfv]n  l8li6n/L k|f=ln= sf] / cfˆgf] xsdf;d]t P]=sf clwsf/k|fKt 

;~rfns /fhaxfb'/ zfxlj?4ljkIfLM dlGqkl/ifb\ ;lrjfno ;d]t ePsf] pTk|]if0f 

;d]t  

-s_ ljjfbsf] ljifo 

k|rlnt ;+ljwfg tyf s/ jf /fhZj c;"n pk/ ug{ kfpg] ;DaGwL sfg"gL 

k|lqmof ljk/Lt cGtMz'Ns nufotsf] s/ c;"nL ;DaGwL lg0f{o ug]{ s'g} 

k|zf;sLo cw{Goflos jf Goflos clwsf/ gePsf] dxfn]vf k/LIfssf] 

sfof{noaf6 xfdL lgj]bsnfO{ s'g} :ki6Ls/0f g;f]wL ;kmfOsf] df}sf glbO{ Pj+ 

PskIfLo ?kdf pBf]un] pTkfbg gu/]sf] laqmLsf] nflu sf/vfgf aflx/ lgsf;L 

g} gePsf] / s'g} JolQmnfO{ laqmL ;d]t geP gu/]sf] j:t'nfO{ pTkfbg u/]sf] 

eGg] Pp6f sfNklgs cÍsf] pTkfbg kl/df0f sfod ug]{ / af:tljs j:t' 

pTkfbg tyf laqmL u/]sf] cj:yfdf dfq nfu" x'g] /fhZj c;"nL sfg"gsf] unt 

Pj+ u}/sfg"gL cy{ nufO{ ?=$,@(,&*,$@$.– glt/]sf] egL a]?h' sfod u/L 

c;"npk/ ug]{ lg0f{o u/]sf] / laqmLs/ P]g, @)@# sf] bkmf @-s_, @-5_ bkmf *, 

!) Pj+ laqmLs/ lgodx¿, @)@$ sf] lgod & adf]lhd dfq laqmLs/ dfu ug{ 

;Sg]df s'g} sf/0fn] 5"6 ePsf] cGtMz'Ns eP cGtMz'Ns lgodx¿, @)!( sf] 

lgod !@ n] ;f] p7fpg tf]s]sf] Dofb ^ dlxgfleq u/L ;Sg' kg{]df . To:tf] 

Dofbsf] klg $ aif{ g3fO{ cGtMz'Ns / laqmLs/ dfu ug{] laqmLs/sf] gfdaf6 s/ 

c;"n ug]{ / P]gn] tf]s]sf] b/eGbf klg a9L b/n] cGtMz'Ns nufotsf] s/ 

nufpg] clwsf/ dxflgb]{zsnfO{ gePsf] / lgb]{zg lbg ;d]t gldNg] tyf 

cfly{s P]g, @)%$ sf] cg';"rL– # sf] v08 -(_ n] dxflgb]{zsnfO{ cGtMz'Ns 

;d]tsf] b/ tf]Sg] clwsf/ 5}g . dxfn]vf k/LIfssf] ljefun] a]?h' cf}+NofPsf] 

cj:yfdf s/ k|zf;g;Fu ;DalGwt lgsfox¿n] To;nfO{ cfwf/ agfO{ cGtMz'Ns 

c;"n pk/ ug{ ldNg] x'Fb}g ctM ;f] Joj:yf g]kfn clw/fHosf] ;+ljwfg, @)$& 
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sf] wf/f !, !!, &# ;Fu aflemO{ c;+j}wflgs ePsfn] k|f/DetM cdfGo x'Fbf ;f]xL 

cfwf/df ab/ 3f]lift ul/kfpmF .  

-v_ ;jf]Rr cbfntsf] km};nf / k|ltkflbt l;4fGt 

lgj]bsn] pTk|]if0fsf] cfb]z dfu u/]sf] cfGtl/s /fh:j sfof{no, nlntk'/sf] 

ldlt @)^).#.!& sf] lg0f{osf] ;Gbe{ 5, ;f] lg0f{odf cfly{s P]g, @)%$ sf] 

cg';"rL–# sf] v08 -(_ nfO{ p4[t ub}{ hfjnfv]n l8li6n/L k|f=ln=n] cfly{s jif{ 

@)%$/)%% df k|ltnlAw b/eGbf 36L pTkfbg u/]sf] l:kl/6 n]vf k/LIf0faf6 

c;"n ug{'kg]{ b]lvPsf] ?=$,@(,&*,$@$.– c;"n ug]{ egL cfGtl/s /fh:j ljefu 

-;fljs d"No clej[l4 s/ ljefu_ sf] a]?h" zfvfsf] ldlt @)^).@.@! sf] kqaf6 

n]vL cfPsf] eGg] ;d]tsf] Joxf]/f pNn]v ePsf] b]lvG5 . ;f] lg0f{odf n]vf 

k/LIf0faf6 a]?h" b]lvPsf] / cfGtl/s /fh:j ljefun] c;"n ug]{ egL lgb]{zg 

lbPsf] s'/fnfO{ ;d]t lg0f{ofwf/sf ?kdf u|x0f ul/Psf] ePklg ;f] lg0f{odf 

cfly{s P]gn] tf]s]sf] k|ltnlAw b/nfO{ g} d'Vo cfwf/ agfO{ cfly{s P]g, @)%$ 

sf] cg';"rL– # sf] v08 -(_, cGtMz'Ns P]g, @)!% sf] bkmf #, bkmf !@s= 

;d]tsf cfwf/df lg0f{o u/]sf] eGg] b]lvPsf] 5 . To;/L lg0f{o ug {;Sg] clwsf/ 

cfGtl/s /fh:j sfof{nonfO{ /x] ePsf] s'/fdf lgj]bgdf klg k|Zg p7fOPsf] 

kfO+b}g . cfGtl/s /fh:j sfof{non] ljwflosL k|aGwåf/f cyf{t\ cfly{s P]gåf/f 

lgwf{/0f ul/Psf] dx;"n, s/, kf]t, z'Ns / b:t"/ p7fpg], c;"npk/ ug]{ 

;flwsf/ lgsfo xf] eGg] s'/fdf To;} klg ljjfb x'g ;Sb}g . 

k|:t't lgj]bg cGtMz'Ns c;"nLsf] ljifo;Fu ;DalGwt /x]sf] / cGtMz'Ns P]g, 

@)!% df ul/Psf] sfg"gL Joj:yf / P]gsf] k|:tfjgfaf6 g]kfndf ag]sf] jf k}bf 

ePsf] s]xL kbfy{x¿df cGtMz'Ns nufpg] / c;"n ug]{ Joj:yf ug]{ p2]Zosf 

;fy P]g th{'df ul/Psf] eGg] :ki6 ?kdf b]lvG5 . ;fna;fnL jf s'g} Ps 

;fnsf] lgldQ s'g} kbfy{df cGtMz'Ns nufpg] u/L s'g} P]gaf6 Joj:yf ePdf 

To:tf] cGtMz'Ns of] P]g / o; P]g cGtu{t ag]sf] lgod adf]lhd c;"npk/ 

ul/g] 5 egL ul/Psf] Joj:yfn] klg cfly{s P]gsf dfWod af6 cGtMz'Nssf] b/ 

lgwf{/0f ug{ ;lsg] / To;/L lgwf{/0f ePadf]lhd c;"npk/ u/L sfg"g 

sfof{Gjog ul/g] sfo{sf] j}wtf :yflkt x'G5 . cGtMz'Ns P]gdf s;}n] cGtMz'Ns 

bafPdf, l5kfPdf jf 5n]df x'g] ;hfosf] ;d]t Joj:yf ul/Psf] 5 . cfly{s P]g, 

@)%$ sf] cg';"rL–# sf] v08 -(_ n] :ki6 ?kdf Go"gtd k|ltnlAw b/ tf]s]sf] 

cj:yfdf To;eGbf km/s 9+un] pTkfbg dfkb08sf] vf]hL ug{ ldNg] x'Fb}g . 

sfg"gdf :ki6 dfkb08 pNn]v eP af6 lgj]bs hfjnfv]n l8li6n/L k|f=ln=n] 
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k|lt lSjG6n df]nf;];af6 slt ln6/ l:kl/6 pTkfbg uof]{a eGg] h:tf tYout 

cj:yfsf af/]df / pTkfbg 36L jf a9L eof] eGg];d]tsf af/]df tYoleq k|j]z 

u/L ljrf/ ul//xg' kg]{ b]lvPg . 

cGtMz'Ns lgodx¿, @)!( sf] lgod !@ cg';f/ s'g} kbfy{sf] ;DaGwdf nfUg] 

cGtMz'Ns b:t"/ s'g} sf/0faf6 nfUg'kg]{ cÍeGbf 36L c;"n pk/ ePsf] eP 5 

dlxgf leq ljefun] ;DalGwt sf/vfgfaf6 c;"npk/ ug{ nufpg ;Sg] b]lvG5 . 

;+ljwfg / sfg"gadf]lhd /fh:j nufotsf ;d:t cfDbfgL / w/f}6L ;d]tsf] 

n]vfsf] d"NofÍg ug]{ / c;"n txl;n ug]{, ug{ nufpg] ;d]tsf] clwsf/ dxfn]vf 

k/LIfsdf lgxLt /x]sf] / cfly{s P]g, @)%$ n] d"No clej[l4 s/ ljefunfO{ 

;d]t lglZrt\ clwsf/ k|bfg u/]sf] kl/k|]Iodf ;f]xL clwsf/ cGtu{t lbOPsf] 

lgb]{zg / sfg"gn] tf]s]sf] b/ eGbf 36L cGtMz'Ns c;"n ePsf] cj:yfdf To;/L 

tfn's lgsfoaf6 k|fKt ePsf lgb]{zg ;d]tnfO{ lg0f{ofwf/ agfO{ cfly{s P]g, 

cGtMz'Ns P]g / cGtMz'Ns lgodx¿ ;d]tsf cfwf/df hfjnfv]n l8li6n/L 

k|f=ln=af6 36L ePhlt cGtMz'Ns c;"npk/ ug]{ / h/Ljfgf ;d]t ug]{ u/L 

ePsf] cfGtl/s /fh:j sfof{no, nlntk'/sf] lg0f{o dgfl;j g} b]lvof] . 

cGtMz'Ns P]g, @)!% sf] bkmf !# df o; P]g adf]lhd cGtMz'Ns clws[tn] 

u/]sf] lg0f{o pk/ /fh:j Gofoflws/0fdf k'g/fj]bg nfUg]5 egL :ki6 Joj:yf 

ul/Psf] / cfGtl/s /fh:j sfof{nosf] ldlt @)^).#.!& sf] lg0f{osf] tk;Ln 

v08 g+= # df klg of] lg0f{odf lrQ ga'em]df sfg"g adf]lhd k'g/fj]bgdf hfg 

;Sg] hgfp lbg] eGg] Joxf]/f pNn]v ePsf] kl/k|]Iodf pQm lg0f{opk/ /fh:j 

Gofoflws/0fdf k'g/fj]bg ug{ ;lsg] g} lyof] . oL lgj]bsnfO{ sfg"g / ;DalGwt 

lg0f{o ;d]taf6 pkrf/sf] dfu{ v'nfOPsf] / ;f] dfu{ ckof{Kt jf k|efjxLg eGg] 

klg gb]lvPsf] cj:yfdf sfg"g / lg0f{odf pNn]v eP adf]lhd k'g/fj]bg gu/L 

;Lw} o; cbfntsf] c;fwf/0f clwsf/If]q cGtu{taf6 pkrf/sf] dfu u/]sf] 

b]lvFbf ;f] cfwf/df klg lgj]bg dfuadf]lhdsf] cfb]z hf/L ug{ ldNg] b]lvFb}g 
12

. 

-u_ ljZn]if0f 

P]gn] :ki6 ?kdf k|ltnlAw b/ tf]s]sf] / ;f]eGbf 36L b]vfOPsf] cj:yfdf d"No 

clej[l4 s/ ljefun] lgb]{zg lbPadf]lhd x'g] egL pNn]v ePsf] cj:yfdf d"No 

clej[l4 s/ ljefun] cGtMz'Ns c;"npk/ ug]{ u/L lgb]{zg lbg ;Sg] .cGtMz'Ns 

P]g, @)!% sf] bkmf !# df o; P]g adf]lhd cGtMz'Ns clws[tn] u/]sf] lg0f{o 

                                                           
12
g]=sf=k= @)^*, cÍ !) lg0f{o g+= *^($ 
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pk/ /fh:j Gofoflws/0fdf k'g/fj]bg nfUg]5 egL :ki6 Joj:yf ul/Psf] /  ;f] 

dfu{ ckof{Kt jf k|efjxLg eGg] klg gb]lvPsf] cj:yfdf sfg"g / lg0f{odf 

pNn]v eP adf]lhd k'g/fj]bg gu/L ;Lw} cbfntsf] c;fwf/0f clwsf/If]q 

cGtu{taf6 pkrf/sf] dfu u/]sf] ldNg] gb]lvg] .;DjlGwt s/ sfof{nosf] lg0f{o 

dgf;Lj x'g] . 

%=$=pTk|]if0f ÷ k/dfb]z )^( -wo-)*@( km};nf ldlt@)&) .)#. )( 
-s_ ljjflbt ljifo 

cfos/ P]g jdf]lhd s/ 5'6 x'g] lgj]bs ;+:yf d'gfkmf /lxt ;+:yfsf ¿kdf 

:yflkt xf] ;+:yfn] bft[ lgsfoaf6 cg'bfg :j¿k rGbf, pkxf/, k|ltkmn / cGo 

of]ubfgx¿ k|fKt ug{'sf] ;fy ;fy} ljQLo sf/f]af/ u/L ;f] ljQLo sf/f]af/af6 

cfo cfh{g u/]sf] eP klg s/ gnfUg]df !@ jif{sf] cfo Ps} rf]6L lgwf{/0f u/L 

cfkm}n] klxn] 5'6 lbPsf] cfo u}/ sfg"gL ?kdf c;'n ug{ nfu]sf] lg0f{o / sfo{ 

pTk|if0fsf] cfb]zn] jb/ u/L kfp . 

-v_ ;jf]Rr cbfntsf] km};nf / k|ltkflbt l;4fGt 
ljQLo dWo:ytfsf] sfd ug]{ ;+:yf;DaGwL P]g, @)%% sf] bkmf @$ adf]lhdsf 

cfodf ;f]xL P]gsf] bkmf #! adf]lhd lbg ;lsg] s/ 5'6 h:tf sfg"gL k|lqmofut 

sfo{ k"/f gu/L ;+:yfn] k|fKt u/]sf] cfonfO{ s/of]Uo cfo sfod u/L !@ jif{sf] 

cfo Ps} rf]6L lgwf{/0f x'g] egL eP u/]sf To:tf lg0f{ox¿nfO{ sfg"g ;Ddtsf] 

lg0f{o dfGg gldNg] . 

s'g cfo s/of]Uo cfo xf] / s'g cfo s/ 5'6 of]Uo cfo xf] eGg] s'/fsf] lg0f{o 

ug{ ;DalGwt clwsf/L ;Ifd 5 t/ sfg"g ljk/Lt uP/ lg0f{o ul/G5 / 

lg0f{oflwsf/Lsf lg0f{odf s'g} sfg"gL k|Zgdf ljjfb /x]sf] b]lvG5 eg] To:tf] 

sfg"gL k|Zgsf] lg/fs/0f l/6 If]qaf6 gx'g] eGg gldNg] . 

lgj]bs ;+:yf d'gfkmf/lxt ;+:yfsf ¿kdf :yflkt eP klg lgh ;+:yfn] bft[ 

lgsfoaf6 cg'bfg :j¿k rGbf, pkxf/, k|ltkmn / cGo of]ubfgx¿ k|fKt ug{'sf] 

;fy ;fy} ljQLo sf/f]af/ u/L ;f] ljQLo sf/f]af/af6 cfo cfh{g u/]sf] b]lvFbf 

d'gfkmf/lxt ;+:yfsf ¿kdf :yfkgf eP klg Jofkfl/s sf/f]af/ u/]sf] To:tf] 

cj:yfdf d'gfkmf/lxt eGg] lalQs} ;Dk"0f{ cfodf s/ 5'6 x'g] eGg gx'g] . 
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g]kfn ;/sf/af6 s/ 5'6 kfPsf] afx]s cGo s'g} ljz'¢ Jofkfl/s jf ljQLo 

sf/f]af/ u/L ;f] dfWodaf6 cfo cfh{g u/L v"b d'gfkmf u/]sf] 5 eg] To:tf] v'b 

d'gfkmf /sd s//lxt x'g g;Sg] . 

lgj]bs s/ gnfUg] ;+:yfsf ¿kdf btf{ ePsf] k|df0fkq cfkm}Fn] hf/L u/]sf] 

k|df0fkq gx]/L d'gfkmf/lxt xf] xf]Og, ;+:yfn] u/]sf] cfodWo] s'g s'g /sd 

s/of]Uo cfo xf] / s'g s'g cfo s/ gnfUg] cfo xf] eGg] s'/ftkm{ ljZn]if0f / 

ljj]rgf u/L s/ lgwf{/0f ug{'kg]{df ;f]tkm{ ljrf/ gu/L gnfUg] /sddf ;d]t s/ 

nufpg] u/L ljkIfL cfGtl/s /fh:j sfof{noaf6 hf/L ul/Psf lg0f{o pk/ 

k'g/fj]bgsf] Joj:yf 5 eGb}df To:tf] sfg"gL k|Zgsf] lg/fs/0f l/6 If]qaf6 gx'g] 

eGg gldNg] .
13
 

-u_ ljZn]if0f  

k|:t't km};nfdf k'g/fj]bgsf] pkrf/sf] j}sNkLs dfu{ 5 eGb}df sfg"g jdf]lhd 

s/ 5'6 kfpg] ;+:yfn] s/5'6 kfpg] sf/f]jf/ u/]sf]df ;f] ljifonfO cgb]vf u/L 

s'g s'g /sd s/of]Uo cfo xf] / s'g s'g cfo s/ gnfUg] cfo xf] eGg] s'/ftkm{  

ljZn]if0f gu/L ;du|df s/ c;'n ug{] sfo{ :jtMg} u}/ sfg"gL x'bf ;fw/0f 

clwsf/ If]q cGtu{tsf] k'g/fj]bgsf] Joj:yf 5 egL eGg gldNg] ljifonfO hf]8 

lbPsf] 5 .o; km};nfn] s/ 5'6 x'g] ;+:yf xf] eGg] k'li6L eO;s]sf]df ;f] ;+:yfn] 

u/]sf] s'g sfo{ af6 stL cfDbfgL u/]sf] xf] / ;f] jkt stL s] s:tf] lzif{ssf] 

s/ nfUg] xf] :ki6 gu/L ;du|df s/ z;'n ug{ vf]hLPsf] b]lvbf /L6 If]q af6 

x:tIf]k ug{ ;lsg] l;¢fGtnfO dfGotf lbOPsf] b]lvG5 . 

%=%=)&@-WO-!$$ ljdfg:yn xjfO{ ofq' ;]jf Joj:yf ln=lj?4 g]kfn gfu/Ls 

p8\og k|flws/0f lq=c=jL ;d]t pTk|]if0f  

-s_ ljjflbt ljifo 

g]kfn gfu/Ls p8\og k|flws/0fn] lqe'jg cGt/fli6«o ljdfg:yn af6 ofq'nfO{ 

cf];f/ k;f/ ug{] sfo{sf nfuL lk|k]8 6\ofS;L ;]jf ;+rfng ug]{ / To:tf] 6\ofS;L 

;]jf ;+rfng ug{] sfo{sf nflu Pp6} sDkgLn] lhDd]jf/L lnPdf ;xh x'g] elg 

;f]xL jdf]lhd :t/Lo oftfoft 6\ofS;L ;]jf ;+rfng ug{ jf]nkq cfJxfg u/L 

7]Ssf lbOPsf]df ;+emf}tfdf 6\ofS;L ;]jf ;+rfng u/] jfkt nfUg] d'No clej[¢L 

s/ jf/] s]xL pNn]v gePsf] / To:tf] Joj;fodf d'No clej[¢L s/ c;'n ug{' 

                                                           
13
)^( -wo-)*@(,pTk|]if0f ÷ k/dfb]z ,km};nf ldlt@)&) .)#. )( 
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kg{] u/L cfGt/Ls /fhZj sfo{no af6 cfb]z ePsf]df  6\ofS;L ;+rfngdf d" c 

s/ gnfUg], o; cj:yfdf 6\ofS;L ;]jf ;+rfng ug{ ljdfg:yn xjfO{ ofq' ;]jf 

Joj:yf lnld6]8 / g]kfn gful/s p•og k|flws/0f lq c lj sf ljrdf ePsf] 

;+emf}tf cg';f/sf] 7]Ssf /sd c;"nLdf d" c s/ nfUg] ljifog} pNn]v gePsf]df 

xfn cfP/ cs:dft d" c s/ nfUg] elg c;'n ug{ nfu]sf]n] pQm lgof{o / 

kqfrf/ ;d]t jb/ u/L kfp  eGg] lgj]bg . 

-v_ ;jf]Rr cbfntsf] km};nf / k|ltkflbt l;4fGt 

ljdfg :yn ;Dd ofq'x?nfO{ cfjt hfjt ug]{ / uGtJodf k'of{pg lgDtL 

lgj]bsn] lk|k]8 6\ofS;L ;]jf lbPsf] / To:tf] lk|k]8 6\ofS;L ;]jf lbP jfkt 

lgj]bsn]  ofq';+u d" c s/ c;"n pk/ ug{ kfpg] Joj:yf gb]lv+Psf] ;fy} d'No 

clej[4L s/ P]g @)%@ sf] bkmf % sf] pkbkmf # n] tf]s]sf] cg";"lr ! sf] ;d"x 

( df ofq' jfxs oftfoft tyf 9'jfgL ug]{ ;]jfx?sf] sf/f]jf/df d" c s/ gnfUg] 

eGg] Joj:yf ePsfn]] 6\ofS;L ;+rfngdf d" c s/ gnfUg] x'bf /L6 hf/L x'g] .
 14

 

-u_ ljZn]if0f  

k|:t't ljjfbdf cfGt/Ls /fhZj sfo{non] lk|k]8 6\ofS;L ;]jf ;+rfng ug{] 

;+:yfn] ofq'af6 d" c s/ p7fpg] x'gfn] lghn] d" c s/ ltg{' k5{ elg eg]sf] 

ge} lghn ]g]kfn gfu/Ls p8\og k|flws/0f  lq=c=jL=sf] :jldTjdf /x]sf] 

ljdfg:yn cuf8Lsf] kfsL{Ë :yndf Psnf}6L ?kdf 6]S;L ;]jf ;+rfng ug{] 7]Ssf 

k|fKt u/]sf]  / ;f] 7]Ssfdf d" c s/ gnfUg] eGg] gb]lvbf ;f] jfktsf] d" c s/ 

nufOPsf] eGg] lhsL/ /x]sf] / ;f] lhsL/ sfg"ggt ;xL /x]sf] eGg] b]vbf ;f] 

km};nf pk/ k'g/fjnf]sgsf] nfuL lgj]bg u/LPsf]df cg'dtL k|fKt ge} 6'lËPsf] 

5 . 

^=lgisif{ 

k|:t't ;Gb|e{df x]bf{ /fhZj / s/ ;DjGwL ljjfbx?df ;dfGotof s/ clws[tsf] 

lg0f{o clGtd gx'g] / ;f] pk/ k|;zlso k'g/fjnf]sgsf] Joj:yf klg /x]sf] 5 . 

t/ To:tf]  k'g/fjblso clwsf/sf] k|of]u ug{] clwsf/L af6 sfg"gsf] k|of]uubf{ 

obfsbf ;xL cIf/; kfngf x'g ;s]sf] b]lvb}g . cfos/ / d" c s/ ;DjGwdf 

k/]sf k|;zlso k'g/fjnf]sgdf s/Lj s/Lj ((Ülg0f{ox? ;"? ;b/ x'g] u/]sf] 

b]lvPsf] 5 . Hofb} Go"g ;+Vofdf dfq k'gM lg0f{osf nfuL kmLtf{ uPsf b]lvG5g\ . 

                                                           
14
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k|;zlso k'g/fjnf]sgsf] Joj:yfsf] k|of]u sd} dfq ePsf] ePtf klg /fhZj 

Gofoflws/s0f af6 u/Lg] k'g/fj]bg k|efjsf/L x'bfx'b} klg /L6 If]qdf k|j]z ug{] 

/ u+eL/ q'6L gb]lvPsf] cj:yfdf klg  k|efjsf/L pkrf/ 5}g eGb} To;nfO 

u|x0f u/L cb]zx? klg ePsf 5g\ . of] k|j[tLnfO sfg"gt  lgolGqt ug{' kg{] 

b]lvG5 . ;fy} ;DjlGwt clws[tx?n] klg sfg"gsf] ds;bnfO Vofn gu/L ljlw 

/ k|ls|of gk'ØfO lg0f{o ug{] u/]sf sf/0f k6s k6s p:t} ;d:of bfxf]/LPsf 5g\ 

eGg] b]lvG5 . /fhZj Gofoflws/0f P]g @)#! sf] bkmf ^ -@_ -s_ sf] Joj:yf 

Jofks /x]sf] gnUg] s/ nufPsf] jf c;'n ug{ kqfrf/ u/]sf] cj:yfdf klg 

k'g/fj]bgsf] dfWod af6 ;f] lg0f{o jb/ x'g ;Sg] cj:yf /xbf /xb} /L6 If]qsf] 

k|of]u ug{] cj:yfnfO sd ug{ g]=sf=k= @)%* sf] lg=g+ ^(*$ c+s #,$ sf] dfg 

jxfb'/ ;'gf/ lj?4 s/ sfof{no dx]Gb|gu/sf] d'2fdf ;jf]{Rr cbfntsf] j[xt k"0f{ 

Ohnfzsf] km};nfdf k|ltkfbLt l;4fGtnfO kfng u/Lg' pko'Qm b]lvG5 . o;n] 

d'n ?kdf u/LPsf] s/ lgwf{/0fsf] sDtLdf PsltxfO /sd w/f}6Lsf] ?kdf hDdf 

ug{'kg{] Joj:yfnfO lgis|o jgfpg] b]lvG5 . clwsf/ If]qsf] k|ToIf q'6L / ;+ljwfg 

/ sfg"gn]g} lgif]w u/]sf ljifodf s/ nufOPsf] jf k|s[lts Gofosf] l;¢fGt 

ljk/Lt lg0f{o ePsf] cj:yfdf jfx]s cGo cj:yfdf lgoldt af6f] ckgfpg'g} 

pko'Qm x'G5 eGg ;lsG5 . 
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/fhZj;DaGwL d'2fdf c;fwf/0f clwsf/ If]qsf] k|of]u 

uf]kfnk|;fb l/hfn

 

१. विषय प्रिेशः 

कानून बमोजजम बाहेक कुनै कर नलगाईने र नउठाइन ेकुरा नेपालको संविधानले सलुनजश्चत 
गरेको छ।1 त्यसै गरी सािणजलनक लनजी र सहकारी के्षत्रको सहिालगता तथा विकास मािण त 
उपलब्ध साधन र स्रोतको अलधकतम पररचालनद्वारा तीब्र आलथणक बवृद्ध हालसल गदै ददगो 
विकास गने तथा प्राप्त उपलब्धीहरुको न्यायोजचत वितरर् गरी आलथणक असमानताको अन्त्य 
गदै शोषर्रवहत समाजको लनमाणर् गनण राविय अथणतन्त्रलाई आत्मलनिणर, स्ितन्त्र तथा 
उन्नतीशील बनाउदै समाजिाद उन्मखु स्ितन्त्र र समदृ्ध अथणतन्त्रको विकास गने राज्यको 
आलथणक उद्देश्य हनु े कुरा पलन संविधानमा उल्लेख छ।2 देशको आलथणक विकासको लालग 
आिश्यक राजश्व संकलन गने प्रवियालाई प्रिािकारी िनाई राजश्व पररचालन िढाउन िस्त ु
िा सेिाको विवि, वितरर्, हस्तान्तरर्, आयात िा लनयाणत लगायतका सिै कारोिारमा मूल्य 
अलििृवद्ध कर लगाउन े असूल उपर गने प्रवियालाई व्यिजस्थत गरी राजश्व संकलन 
प्रिािकारी ढंगिाट गनण मूल्य अलििृवद्ध कर ऐन, २०५२, मलुकुको आलथणक विकासको लालग 
राजश्व संकलन गने प्रवियालाई प्रिािकारी बनाई राजश्व पररचालनलाई अलििृवद्ध गनण 
आयकर सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एवककरर् गरी समयानकूुल बनाउन आयकर ऐन, 

२०५८,  मलुकुको आलथणक विकासको लालग  आिश्यक राजश्व संकलन गने प्रवियालाई 
प्रिािकारी िनाई राजश्व पररचालन बढाउन नेपालमा उत्पादन िएका िा पैठारी हनुे िस्त ुिा 
प्रदान गररने सेिामा अन्तःशलु्क लगाउने र असूल उपर गने सम्बन्धमा व्यिस्था िएका 
कानूनलाई समयानकूुल बनाई संशोधन र एवककरर् गनण अन्तः शलु्क ऐन, २०५८ जारी 
िई लागू िएका छनै् ।त्यसै गरी िन्सार प्रसाशनलाई व्यिजस्थत, पारदशी र उिरदायी 
बनाई अन्तराविय व्यापारलाई सरुजक्षत एिं सहज बनाउन िन्सार सम्बन्धी प्रचललत 
कानूनलाई संश्ोधन र एवककरर् गनण िन्सार ऐन, २०६४ जारी िई लागू रहेको छ ।  

                                                           
 सहन्यायालधिक्ता, महान्यायालधिक्ताको कायाणलय, लसंहदरिार ।  
1  नेपालको संविधानको धारा ११५ 
2  सोही संविधानको धारा ५० को उपधारा (३)  
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राजश्व तथा कर प्रशासनसंग सम्बजन्धत यी मखु्य कानूनका अलािा अन्य आलथणक कानूनहरु 
पलन देशमा लागू रहेका छनै्।3 देशमा प्रचललत राजश्व तथा आलथणक प्रशासनसँग सम्बजन्धत 
कानून कायाणन्ियनको िममा अलधकार प्राप्त अलधकारीले गरेको काम कारिाही उपर जचि 
नबझु्ने व्यजक्तले तोवकए बमोजजम महालनदेशक समक्ष प्रशासकीय पनुरािलोकन4 र राजश्व 
न्यायालधकरर्मा पनुरािेदन5 गनण सक्दछ ।  राजश्व सम्बन्धी मदु्दामा सामान्यतया राजश्व 
न्यायालधकरर्ले गरेको िैसला अजन्तम हनु्छ । तर, अलधकार क्षेत्रको प्रश् न, बझु्न पने 
प्रमार् नबझेुको िा नबझु्नपुने प्रमार् बझेुको प्रश् न, बाध्यात्मक रुपमा पालना गनुणपने 
कायणलबलध सम्बन्धी कानूनको उल्लङ्घन िएको प्रश् न िा गम्िीर कानूनी त्रटुी  सम्बन्धी 
प्रश् नमा न्यायालधकरर्को लनर्णय पूर्ण िा आजंशक रुपमा उजल्टन े देजख सिोच्च अदालतले 
आिू समक्ष पनुरािेदन गनण अनमुती ददइकोमा न्यायालधकरर्को िैसला िा अजन्तम आदेश 
उपर पनुरािेदन लाग्ने व्यिस्था छ।6 

त्यसै गरी कर िर्छ्यौट आयोगले करदातासंग आपसी कुराकानी गरी कर लनधाणरर् गरेको, 
करदाताले लनिेदन ददई राजश् ि न्यायालधकरर्मा विचारालधन मदु्दा कर िर्छ्यौट आयोगमा 
ल्याएको र राजश् ि न्यायालधकरर्मा पनुरािेदन गने म्याद गजु्रीसकेको कर लनधाणरर् सम्बन्धी 
विषयमा कर िर्छ्यौट आयोगिाट पनुः छानविन गरी कर लनधाणरर् गनण करदाराले लनिेदन 
ददई आयोगले पनुः कर लनधाणरर् गरेको लनर्णय बाहेक आयोगले गरेको कर लनधाणरर् उपर 
अलधकार क्षेत्रको प्रश् न, बझु्न पने प्रमार् नबझेुको िा नबझु्नपुने प्रमार् बझेुको प्रश् न, 
बाध्यात्मक रुपमा पालना गनुणपने कायणलबलध सम्बन्धी कानूनको उल्लङ्ग्िन िएको प्रश् न िा 
गम्िीर कानूनी त्रटुी  सम्बन्धी प्रश् नमा प्रत्यक्ष कानूनी त्रटुी िइ आयोगको लनर्णय पूर्ण िा 
आजंशक रुपमा उजल्टने देजख सिोच्च अदालतले आिू समक्ष पनुरािेदन गनण अनमुती 
ददइकोमा आयोगको त्यस्तो लनर्णय उपर  सिोच्च अदालतमा पनुरािेदन लाग्ने व्यिस्था 
छ।7 त्यसै गरी नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ बमोजजम सिोच्च अदालतमा 
                                                           
3  हेन ुणहोसै् सालबसाली आलथणक ऐनहरु, शम्पजि कर ऐन, २०४७, लनकासी पैठारी लनयन्त्रर् ऐन, २०१३, 

राजश् ि चहुािट ( अनसुन्धान तथा लनयन्त्रर्) ऐन, 
   २०५२, कर िछणयौट आयोग ऐन, २०३३ आदद ।  
4  आयकर ऐन, २०५८ को दिा ११५, मूल्य अलििवृद्ध कर ऐन, २०५२ को धिा ३१क. , अन्तःशलु्क 

ऐन, २०५८ को दिा २३, 
5  आयकर ऐनको दिा ११६, मूल्य अलिबवृद्ध कर ऐनको दिा ३२, अन्तः शलु्क ऐनको दिा २३को 

उपदिा (३) 
6  राजश् ि न्यायालधकरर् ऐन, २०३१ को दिा ८ 
7  हेनुणहोसै् कर िछणयौट आयोग ऐन, २०३३ को दिा १२ 



70 
 

राजश्व सम्बन्धी वििादको विषयलाइ ललएर ररट लनिेदन ददन ेगरेको पलन पाइएको छ । 
प्रस्ततु कायणपत्रको के्षत्र िा विषय राजश् ि सम्बन्धी मदु्दामा असाधारर् अलधकार के्षत्रको 
प्रयोग िएकाले यहाँ सोही विषयिस्तमुा लसलमत रहेर चचाण / विश्लषेर् गने प्रयास गररएको 
छ।  

ररट सम्बन्धी सामान्य अिधारर्ाः 

ररट सम्बजन्ध अिधारर्ा कमन ल प्रर्ालीको उपज हो । सामान्य अथणमा ररट िन्नाले कुनै 
काम गनण िा नगनण जारी गररने विशषेालधकारयकु्त आदेश िने्न बजुझन्छ । यसलाई 
विशेषालधकारयकु्त यस अथणमा िलनन्छ वक शरुुमा यस वकलसमको आदेश जारी गने अलधकार 
राजालाई मात्र लथयो । त्यलतबेला सािणजलनक पदालधकारीहरुले कानून बमोजजम आिूलाई 
तोवकएको कतणव्य उजचत ढङ्गमा लनिाणह गरेका छनै् िा छैननै् तथा मातहत 
न्यायाधीकरर्हरुले पलन आिूलाई प्राप्त अलधकार के्षत्र लित्र रहेर काम गरेका छनै् या छैननै् 
िनेर सलुनजश्चत हनुे आधारका रुपमा राजाले ररटलाई प्रयोग गने गरेको पाइन्छ । जस 
अनसुार सबै अदालत, आयोग र पदालधकारीहरुको कायणमा प्रिािकाररता ल्याउन े र 
सवु्यिजस्थत ढङ्गबाट सम्पादन गराउने उपायको रुपमा ररट उपचारहरु प्रचलनमा लथए । 

ब्ल्याक्स ल लडक्सनेरीमा ररटको पररिाषा  यसरी गररएको छः– "A court's written order in 

the name of a state or other competent legal authority, commanding the addressee to 

do or refrain from doing some specified act." अथाणत राज्य िा सक्षम न्यावयक लनकायका 
नाममा कुनै कायण गनण िा त्यस्तो कायण गनणबाट रोक्नका लालग अदालतबाट जारी गररएको 
ललजखत आदेश ।त्यस्तै अक्सिोडण लडक्सनरीमा A form of written command in the 

name of a court or other legal authority to act, or abstain from acting, in a 

particular way. 8  िलन  पररिाषा गरेको पाईयो ।  

व्यापक अथणमा ररटलाई यसरी बझु्न सवकन्छ:- 

• पूर्ण न्यायका लालग सािणजलनक अलधकारवका विरुद्ध कुनै कायण गनण िा नगनणका लालग 
जारी गररएको सिोच्च न्यावयक आदेश  

• सारिान अलधकारको प्रिािकारी कायाणन्ियनका लालग असाधारर् अलधकारके्षत्र 
अन्तगणतको उपचारात्मक आदेश  

• उच्च तहको अदालतबाट जारी गररने विशषेालधकारयकु्त आदेश  

                                                           
8  https://en.oxforddictionaries.com/definition/writ 
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• सािणजलनक अलधकारीलाई कानूनी कतणव्य पूरा गनणका लालग जारी गररने ललजखत 
आदेश 

• कानूनी शासन,संिैधालनक सिोच्चता र मौललक हक रक्षाका लालग गररन ेआदेश 

• अलधकार र न्याय कसैलाई इन्कार नगररने िने्न लसद्धान्तमा आधाररत 
(म्याग्नाकाटाण,१२१५ को मूख्य सार) 

• राज्य नागररकको संरक्षक (Parens patriae) हो, अलधकार राज्यद्वारा मान्यता प्राप्त 
र संरजक्षत व्यजक्तका वहत हनुै् िने्न मान्यतालाई आत्मसात,  

• अलधकार र कतणव्य एक अकाणका पररपूरक हनुै् जहाँ अलधकार रहन्छ त्यहाँ उपचार 
हनु्छ िने्न कुरालाई स्थावपत गररने,  

• उपचार विनाको अलधकार लनरथणक हनु्छ त्यसैले ररट अलधकार प्राप्तीको प्रिािकारी 
उपचारको उपाय हो, 

• नागररक अलधकारको रक्षाका लालग राज्य/सरकारका विरुद्ध ररट जारी गररन्छ  । 

ररटको उत्पजि कमन ल अन्तरगत िेलायतबाट िएको हो । बेलायतमा सनै् १२५८ देजख 
Royal Chancery Court of Exchequer / Court of Common Pleas अन्तगणत Prerogative Writ 

जारी गररन्थ्यो । सारिान कमन ल अन्तगणत No writ, no right को मान्यता रहेको छ । 
िारतमा सनै् १७७४ मा दोस्रो चाटणरबाट कलकिामा उच्च अदालत स्थापना िै ररट जारी 
गने के्षत्रालधकार ददइयो । नेपालमा व्यजक्तगत स्ितन्त्रता ऐन, २००६ को दिा ४ ले 
ररटको प्रकृलत समानको आदेश जारी गने व्यिस्थाको शरुूिात िएकोमा नागररक अलधकार 
ऐन,२०१२ ले  ररट जारी गने व्यिस्था गरेको लथयो ।  संविधान देशको मूल कानून हो 
सो संग बाजझने कानून अमान्य हनुे —धारा १ मा व्यिस्था छ । नेपालको संविधानको िाग 
३ मा विलिन्न ३१ िटा मौललक हक ( जसमा संिैधालनक उपचारको हन समेत पदणछ)को 
व्यिस्था गरी मौललक हक उपर अनजुचत बन्देज लगाइएकोले िा अन्य कुनै कारर्ले कुनै 
कानून संविधानसंग बाजझएको देजखए बदर घोवषत गररने,  संविधान प्रदि मौललक हकको 
प्रचलनका लालग िा अको उपचारको व्यिस्था प्रिािकारी निएको कानूनी हकको प्रचलनका 
लालग, सािणजलनक हक िा सरोकार लनवहत वििादमा संिैधालनक र कानूनी प्रश्नको लनरुपर्का 
लालग उपयकु्त आदेश जारी गने , पूर्ण रुपमा न्याय गरी उजचत उपचार प्रदान गने असाधारर् 
अलधकार अन्तगणत बन्दीप्रत्यक्षीकरर्, परमादेश, उत्पेै्रषर्, प्रलतषधे, अलधकारपचृ्छा लगायत 
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जनुसकैु उपयकु्त आदेश जारी गनण सक्ने अलधकार सिोच्च अदालतलाई रहेको छ।9 
नेपालको संविधान जारी िएपलछ10 उच्च अदालतलाई सिै प्रकारका ररट11 र जजल्ला 
बजन्दप्रत्यक्षीकरर् र लनषेधाज्ञाको लनिेदन सनुिुाई गने अलधकार12 प्रदान गररएको छ ।  

राजश् ि सम्िन्धी मदु्दामा ररट के्षत्रको प्रयोग र यसमा सिोच्च अदालतको दृविकोर्ः 

राज्यको आलथणक विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको राजश् िको लनधाणरर्, संकलन र यस 
सम्बन्धी व्यिस्थापन तथा वििादको समाधानका लालग आलथणक प्रशासन संग सम्बजन्धत 
कानूनहरुले एउटा लनजश्चत व्यिस्था (साधारर् उपचार) गरेका छनै् । करका विज्ञ कर 
अलधकृतहरुिाट करको लनधाणरर् हनुे, कर लनधाणररत कुनै त्रटुी िए निएको सम्बन्धमा 
वििालगय प्रमखु महालनदेशकिाट पनुरािलोकन गने, यसरी िएको प्रशासकीय पनुरािलोकन 
उपर समेत जचि नबझु्न ेपक्षले राजश् ि न्यायालधकरर्मा पनुरािेदन ददन सक्ने र विषयगत 
विज्ञहरु समािेश गरी गठन िएको राजश्व न्यायालधकरर्िाट पनुरािेदन सनुी न्याय लनरुपर् 
गने व्यिस्था रहेको छ ।  राजश्व न्यायालधकरर्ले गरेको लनर्णय उपर लनजश्चत आधारमा 
सिोच्च अदालतले पनुरािेदन गनण अनमुलत ददई पनुरािेदन सनेु्न जस्ता वििाद समाधानका 
िमबद्ध उपायहरु प्रचललत कानूनले गरेको पाईन्छ  । यो साधारर् उपचारको बाटो िन्दा 
बावहर गएर कलतपय अिस्थामा सिोच्च अदालतमा राजश् ि सम्िन्धी विषयलाई ललएर 
असाधारर् अलधकारके्षत्र अन्तरगत ररट लनिेदन दताण गने र ररटकै माध्यमिाट पलन सिोच्च 
अदालतले उपचार प्रदान गने गरेको पाइएको छ। यहाँ ररट विनेदनको रूपमा सिोच्च 
अदालतमा दताण रहेका केवह लनिेदनहरुमा सिोच्च अदालतिाट प्रलतपाददत जशद्धान्तको 
विश् लेषर् गने प्रयास गररएको छः  

राजश् ि  सम्बन्धी  वििादमा  ररट  क्षते्रलधकार  अन्तगणत  सिोच्च अदालतमा दताण िएका,  
छालनएका केवह मदु्दाहरुमा प्रलतपाददत लसद्धान्तको साराशं सवहतको ताललकीकरर् 

लस.नं. उद्धरर् ररट लनिेदन मूख्य 
जजकीर 

प्रलतपाददत लसद्धान्तको मूख्य बुदँा 

१ ने.का.प. औद्योलगक व्यिसाय ऐन, आयकर ऐन, २०३१ बमोजजम कर 

                                                           
9  हरे्नुहोस् र्ेपालको संविधार्को धारा  १३३ 
10 र्ेपालको संविधार् २०७२ साल अशोज ३ गते देवि प्रारम्भ भएको हो । 
11  उही र्ेपालको संविधार्को   धारा १४४ 
12  उही धारा, १५१ 
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२०५२ अंक 
७ लन.नं. 
६०३२, 
प्रददप कुमार 
अििाल 
विरुद्ध कर 
कायाणलय 
मोरङ (पूर्ण 
ईजलाश -७ 
जना) 

२०३८ बमोजजम 
उत्पादन शरुू िएको 
लमलतले ६ बषण सम्म 
आयकर बझुाउन ु नपने 
सवुिधा प्राप्त राइसेल 
ब्यावि उत्पादन गने 
वििेदक कम्पनीलाई सो 
बमोजजमको छुट प्रदान 
नगरी कर लनधाणरर् 
गरेको,  

  

औद्योलगक व्यिसाय 
ऐनमा सो ऐन अन्तगणत 
कर छुट नददए उपर 
उपचारको व्यिस्था 
निएको, 

 

आयकर ऐन, २०३१ 
को दिा ५७ बमोजजम 
राजश् ि न्यायालधकरर्मा 
पनुरािेदन गनण ५० 
प्रलतशत धरौट राख्नपुने र 
जजवकर नपगेु २५ 
प्रलतशत जररिाना हनु े
व्यिस्थाले उपचार 
प्रिािविवहन हनु गई 

अलधकृतले गरेको काबाणही िा लनर्णय 
उपर दिा ३४ बमोजजम अलनयलमतता 
िा त्रटुी सच्याउन महालनदेशकले पनुः 
कर लनधणरर् गनण आदेश ददन सक्न े
व्यिस्था िएकाले महालनदेशक समक्ष 
उजरुी गनण सक्ने िा कर लनधाणरर् 
आदेश उपर दिा ५७ बमोजजम राजश्व 
न्यायालधकरर्मा पनुरािेदन गनण सक्न े
व्यिस्था रहेकोले िैकजल्पक  उपचार 
रहेको देजखने, 

अलधकार प्राप्त अलधकारीले गरेको कर 
लनधाणरर्को आदेश उपर पनुरािेदन गनण 
लनधाणररत करको केही प्रलतशत रकम 
धरौट राख्न ु पने िा थप शलु्क 
बझुाउनपुने व्यिस्थाले कानूनी 
उपचारलाई अपयाणप्त िा प्रिािवहन िन्न 
नलमल्ने, 

कानूनले कुनै अलधकारीलाई प्रदान 
गरेको अलधकार बमोजजम िएको लनर्णय 
मालथल्लो अलधकारी िा लनकायिाट 
बदर निएसमम त्यो लनर्णय कानूनको 
दृिीमा िैध नै हनुे िएकाले मौललक 
हकमा आघात परेको िनी सोझै ररट 
के्षत्रिाट उपचार खोज्न पाउने हो िन े
संविधान र कानूनले वििाद लनरुपर् 
गनण न्यायीक िा अधण न्यायीक अलधकार 
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लनिेदकको सम्पजि 
सम्बन्धी मौललक हक 
हनन िएकोले त्यस्तो 
कर लनधाणरर् आदेश 
उत्प्रषेर्को आदेशले 
बदर गररपाउँ । 

प्रदान गनुण र सो उपर पनुरािेदनको 
व्यिस्था गनुणको कुनै अथण नहनुे, 

न्यावयक िा अधण न्यावयक अलधकारीको 
लनर्णय िा आदेश अलधकार के्षत्र विवहन 
छ िा लनजले प्रयोग गरेको काननु नै 
संविधान सम्मत छैन िा अलधकारै 
निएको लनकायले अलधकार के्षत्र िहर् 
गरेको छ अथिा प्राकृलतक न्यायको 
लसद्धान्त िा काननु विपरीत मकाण पने 
पक्षलाई प्रलतिाद गने मौका नै नददई 
लनर्णय िएको छ िने्न जजवकर ललएर 
सम्बजन्धत पक्ष त्यसको उपचारको 
लालग यस अदालतको असाधारर् 
अलधकारमा आएको छ र लनजको 
जजवकर उजचत देजखन्छ िने त्यस 
अिस्थामा लनजलाई असाधारर् अलधकार 
क्षेत्र अन्तगणत उपचार प्रदान गनण 
सवकने, 

प्रस्ततु मदु्दामा आयकर ऐनको 
संिैधालनकता र प्रकृलतक न्याय 
सम्बन्धी प्रश् न समाबेश निएको, कर 
अलधकृतको अलधकारके्षत्रलाई ललएर 
शंका उठाउने प्रयास गरेको िए पलन 
तकण संगत निएकोले ररट लनिेदन खारेज 
हनुे माननीय न्यायाधीश लक्ष्मर्प्रसाद 
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अयाणलको राय सदर हनु े। 

यस मदु्दामा २ जना माननीय 
न्यायालधशको िरक मत रहेको लथयो 

औद्योलगक व्यिसाय ऐन, २०३८ मा 
अको उपचार अथाणतै् पनुरािेदनको 
व्यिस्था निएकोले औद्योलगक 
व्यिसाय ऐन, २०३८ बमोजजम आिूले 
पाएको काननुी हक प्रचलन गराउन 
लनिेदक संविधानको धारा ८८(२) 
अन्तगणत यस अदालतमा आएको 
संिैधालनक र काननुी छ । 

कर कायाणलयले कानूनले आयकर 
नलाग्ने उद्योगमा आयकर लगाई कर 
असलु गने विया आफ्नो अलधकारको 
सीमाको अलतिमर् गरेकोले 
अलधकारको अलतिमर् िएकोमा 
िैकजल्पक उपचारको बाटो िए पलन 
त्यसले अलधकारको अलतिमर्मा 
त्यस्तो उपचार प्रयकु्त हनु ु पछण िन्न 
लमल्दैन । प्रत्यथी कर कायाणलयले 
गरेको लनर्णय पचाण तथा कर लनधाणरर् 
आदेश उत्प्रषेर्को आदेशद्वारा बदर 
गरी उत्पादन शरुु िएको लमलत 
२०४१।१२।४ देजख ६ िषणसम्मको 
आयकर छुट सवुिधा ददन ु िनी 
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विपक्षीकर कायाणलयका नाउँमा 
परमादेशको आदेश समेत जारी हनुे 
ठहर् याएको मा.न्या. गजेन्द्र केशरी 
िास्तोलाको राय मनालसब ठहछण । 

२ ने.का.प. 
२०५८ अंक 
३,४ लन.नं. 
६९८४, 
मानबहादरु 
सनुार विरुद्ध 
कर कायाणलय 
महेन्द्र नगर 
(पूर्ण ईजलाश 
- ९ जना) 

गरे्श बस्त्रालय िमणको 
प्रोपाइटर म निएको 
हुँदा सो िमणको कर 
लनधाणरर्संग मेरो कुनै 
सम्बन्ध निएकोमा पलन 
प्राकृलतक न्यायको 
लसद्धान्त विपररत म प्रलत 
दरुाशय राजख हचिुा  
तिरले आय कायम गरी 
कर र जररिाना मैले 
लतनुणपने र नलतरे मेरो 
सम्पजििाट अशलु गने 
िलनयो । कर वििागमा 
उजरुी गनण जाँदा लागेको 
करको एक लतहाई र 
जररिाना परैु धरौटी 
नराजख जजिेदन दताण 
हुँदैन िने्न जिाि 
ददएकोले उपचारको 
बाटो अपयाणप्त र 
प्रिािहीन िई अको 
विकल्प निएको, गैर 

के्षत्रालधकार विवहन गैर कानूनी लनर्णय 
िएको तथा प्राकृलतक न्यायको लसद्धान्त 
विपररत प्रलतिाद गने मौका नददई 
लनर्णय िएको िने्न लनिेदन जजकीर 
रहेकोले ररट के्षत्रिाट हेनण लमल्न े
देजखयो, 

आयकर ऐन, २०३१ को दिा 
२४(२) मा कुनै व्यजक्तले आफ्नो नाम 
नराखी अरुको नाम िा कुनै नामबाट 
कुनै कारोिार गरेको रहेछ िने त्यस्तो 
कारोिारको मखु्य लनयन्त्रर् िा 
कारोिारको बन्दोबस्त लनजले नै गरर 
आएको र त्यस्तो कारोिारबाट िएको 
आयको सबै िा मखु्य वहस्सा लनजले नै 
प्राप्त गने गरी आएको िने्न कुरा कर 
अलधकृतलाई यवकन िएमा सो 
कारोिारबाट िएको आय लनजको आय 
मानी कर लनधाणरर् गररनेछ िने्न 
उल्लेख िएको हुँदा लनिेदकले आफ्नो 
एकाघरका िाइ प्रमेबहादरुका नाममा 
गरे्श िस्त्रालय दताण गरी आिूले 
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कानूनी कर लनधाणरर् 
आदेशिाट सम्पजि 
अपहरर् िै घरबार 
लबहीन हनुपुने अिस्था 
िएकोले उत्प्रषेर् िा 
अन्य उपयकु्त आदेश 
जारी गरी गैरकानूनी 
कर लनधाणरर् आदेश 
बदर गरी लनिेदकिाट 
कर, जररिाना हशूल 
नगनुण िनी परमादेश 
जारी गररपाउँ ।  

कारोिार गरेको िने्न कर लनररक्षकको 
प्रलतिेदन परेपलछ सो कुरा हो, होइन 
िने्न विषयमा सम्िद्ध प्रमार्हरु समेत 
बझुी त्यस्तो खास कारोिार गने व्यजक्त 
लनिेदकलाई नै ठहयाणई लनजका नाउँमा 
आयकर लनधाणरर् िएको देजखदँा 
क्षेत्रालधकारको अिाि िन्न लमलेन। 

 लनिेदकले प्राकृलतक न्याय विपरीत 
लनिेदकलाई सनुिुाइको मौका प्रदान 
नगरी लनर्णय गरेको िने्न अिस्था 
विद्यमान छ छैन िने्न तिण  विचार गदाण 
लनिेदकका नाउँमा कर कायाणलयबाट 
पठाएको सूचना नबझेुको िनी विताण 
पठाएको, ततपश्चात सबूद प्रमार् पेश 
गनण लनिेदकका नाउँमा म्याद 
पठाइएकोमा गरे्श िस्त्रालयका स्टाि 
देि लगरीले बझेुको र लनिेदकले 
आिू सो िमणको मखु्य व्यजक्त नरहेको 
िने्न जिाि पठाएको देजखन आएकोले 
आफ्नो कुरा िने्न मौका प्रदान नगरेको 
िने्न िनाई पलन स्िीकारयोग्य देजखएन। 

िदलनयतपूिणक कर लनधाणरर् गरेको 
िनेता पलन सो को िस्तलुनष्ठ आधार 
प्रमार् ददन गजुानण नसकेको र कानून 
बमोजजमको अलधकार प्रयोग गरी कर 
अलधकृतले लनर्णय गरेको देजखंदा ररट 
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जारी हनुे अिस्था देजखएन । 

 

३ ने.का.प. 
२०६५ अंक 
३ लन.नं. 
७९४३  
टाइम िमाण 
स्यवुटकल 
प्रा.लल. विरुद्ध 
आन्तररक 
राजश्व 
कायाणलय 
जचतिन, 
(संयकु्त 
ईजलाश ) 

यसमा अन्तराविय 
स्तरको औषधी उत्पादन 
गने यस कम्पनीले 
विदेशिाट कच्चा पदाथण 
आयात गदाण िन्सार 
विन्दमुा लतरेको मूल्य 
अलिबवृद्ध कर शनु्य 
दरको कर िएकाले 
शनु्य दरको कर सवुिधा 
बमोजजम कम्पनीले 
खररदको अिस्थामा 
लतरेको िेलडटमा रहने 
रकम विताण पाउन 
विपक्षी कायाणलय र 
वििागसंग माग 
गररआएकोमा मूल्य 
अलिबवृद्धकर 
ऐन, २०५२ को 
िजखणलाप कायण गरी 
विगतमा ददई आएको 
सवुिधा समेत ददन 
नलमल्न े िनी जानकारी 
गराएकोले उक्त पत्र र 
िए गररएका लनर्णय 

लामो समयदेजख विताण हुँदै आएको र 
विताण पाउनपुने बाँकी रकम विताण हनु े
िनी माग गनुण लनिेदकको िैधालनक 
अपेक्षाको लसद्धान्त (Doctrine of Legitimate 

Expectation) लित्र कै कुरा हो । 

कानून त्यही छ, त्यही कानूनको 
पररलधलित्र रही एकपटक एउटा लनर्णय 
गनण र अको पटक अको लनर्णय गनण 
छुट कानूनले राज्यलाई ददन सक्दैन ।  

पूिणिती लनर्णय कानूनको कसीमा 
जांचीएर सक्षम लनकायबाट बदर िएको 
अिस्था िा कानूनमा नै संशोधन 
िएको अिस्था बाहेक उही कानूनी 
प्रािधानलाई टेकेर पवहले एउटा लनर्णय 
गनण र पलछ त्यसको विपरीत अको 
लनर्णय गने छुट रहन्छ िन्न लमल्दैन ।  

लनिेदक उद्योगले २०५८।८।२९ 
देजख पाउंदै आएको कर विताण 
सवुिधालाई विपक्षी आन्तररक राजस्ि 
वििागबाट लमलत २०६२।९।२१ मा 
कर विताण ददन नलमल्ने गरी लनर्णय गरी 
कर विताण नददएको देजखंदा उक्त लमलत 
२०६२।९।२१ को लनर्णय, सो को 
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समेत उत्प्रषेर्को 
आदेशले बदर गरी 
कम्पनीले  विताण पाउन ु
पने रकम विताण ददन ु
िनी परमादेश जारी 
गररपाऊँ । 

 

आधारमा गररएको आन्तररक राजस्ि 
वििागको २०६२।९।२५ को पत्र र 
आन्तररक राजस्ि कायाणलय जचतिनको 
२०६३।२।१ को पत्र समेत 
उत्प्रषेर्को आदेशले बदर गररददएको 
छ । अि लनिेदक उद्योगलाई लनजले 
पाउने कर विताण रकम उपलव्ध 
गराउन ु िनी विपक्षीहरुको नाममा 
परमादेशको आदेश समेत जारी हनु े
ठहछण ।  

४ ने.का.प. 
२०६७ अंक 
७ लन.नं. 
८४०५, सूयण 
नेपाल प्रा.लल. 
विरुद्ध 
आनतररक 
राजश्व 
कायाणलय, 
बारा  (विशेष 
ईजलाश - ३ 
जना) 

लनिेदक कम्पनीले 
उत्पादनको लनयलमत 
वििरर् र वहसाि 
राखेको र सोही 
आधारमा िास्तविक 
रुपमा उत्पाददत पदाथणमा 
लाग्ने विलिन्न आलथणक 
िषणको अन्तःशलु्क रकम 
विपक्षी आन्तररक राजश्व 
कायाणलयलाई लतरी 
बझुाई सकेको अिस्थामा 
पूिण जानकारी विना 
अप्रत्यासीत रुपमा 
आन्तररक राजश्व 
कायाणलयका कर 
अलधकृतले कुनै कानूनी 

अनमुालनत उत्पादनको आधारमा थप 
अन्तःशलु्क रकम माग गने सम्बन्धमा 
विपक्षी आन्तररक राजश्व कायाणलबाट 
कुनै कानूनको व्यिस्था उल्लेख नगरी 
ररट नं. २८२५ को पनुरािलोकनको 
आधारसम्म उल्लेख गरेको अिस्थामा 
आन्तररक राजश्व कायाणलय लसमरा 
िाराको लमलत २०६२।३।२७ को 
वटप्पर्ी व्यहोरा प्रमखु कर 
अलधकृतबाट २०६२।३।२८ मा 
सदर िएको आदेश एिं सोअनसुार 
लनिेदक कम्पनीसँग उक्त आ.ि. 
२०५५।५६ देजख २०५९।६० 
सम्मको थप अन्तःशलु्क कर रकम 
माग गने गरी िएका पत्राचार समेत 
कानून अनकूुल िए गरेको नदेजखदँा 



80 
 

लस.नं. उद्धरर् ररट लनिेदन मूख्य 
जजकीर 

प्रलतपाददत लसद्धान्तको मूख्य बुदँा 

आधार उल्लेख नगरी 
उजल्लजखत आ.ि.का 
छुट्टा छुटै्ट अन्तःशलु्क 
रकम लनिेदक 
कम्पनीसँग माग गने 
गरी उठाएको वटप्पर्ी 
प्रमखु कर अलधकृतबाट 
सदर गररएको,  

उत्पादन नै नगररएको 
काल्पलनक िस्तमुा माग 
गररएको अन्तःशलु्क 
रकमको विषयमा 
महालनदेशक समक्ष 
ददएको प्रशासकीय 
पनुरािलोकनको 
लनिेदनमा समेत पूिाणिही 
िै सदर गररएको हुँदा 
लनिेदक कम्पनीका 
विरुद्ध अन्तःशलु्क रकम 
माग गने विषयमा िए 
गरेको विपक्षीहरूका 
काम कारिाही एिं 
लनर्णयहरू उत्प्रषेर्को 
आदेशद्वारा बदर गरर 

आन्तररक राजश्व 
वििागका महालनदेशकको 

उत्प्रषेर्को आदेशद्वारा बदर गरी 
ददएको छ ।  

 

अन्तःशलु्क ऐन, २०५८ को दिा २३ 
मा महालनदेशकको लनर्णयउपर 
पनुरािेदन गदाण धरौटी राख्नपुने कुनै 
व्यिस्था नगररएको अिस्थामा राजश्व 
न्यायालधकरर् ऐन, २०३१ को दिा 
९(१)(ख) को पचास प्रलतशत धरौटी 
राख्नपुने व्यिस्था तत्कालीन नेपाल 
अलधराज्यको संविधान,२०४७ को धारा 
७३ तथा नेपालको अन्तररम 
संविधान, २०६३ को धारा ८९ मा 
रहेको कानून बमोजजम बाहेक कर 
लगाउन िा ऋर् ललन नपाईन े
संिैधालनक प्रािधानसँग के कसरी 
बाजझयो िने्न कुरा लनिेदकले सारितू 
रुपमा पषु्ट्याई ददई दािी ललन सकेको 
पाइएन ।  

 

लनिेदकले लनतान्त लनजी हक वहतमा 
असर परेको कुरा उल्लेख गरी अमकु 
कानूनको व्यिस्था बाजझएको िनी 
गोश्वारा रुपमा दािी ललएकै आधारमा 
विधावयकी प्रवियाद्वारा लनलमणत 
कानूनलाई न्यावयक पनुरािलोकनको 
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लनर्णयउपर पनुरािेदन 
गदाण धरौटी राख्न ु पने 
राजश्व न्यायालधकरर् 
ऐन, २०३१ को दिा 
९(१) को (ख) को 
व्यिस्था संिैधालनक 
प्रािधानसँग िाजझएकोले 
अमान्य र बदर घोवषत 
गररपाऊँ । 

विजशि अलधकारक्षेत्र प्रयोग गरी 
अमान्य र बदर गनुण न्यावयक मूल्य र 
मान्यताविपरीत हनु जान्े िएकाले सो 
हदसम्म प्रस्ततु लनिेदन खारेज हनु्छ ।  

 

५ ने.का.प. 
२०६७ अंक 
८ लन.नं. 
८४४१, नेम 
ईजन्िच्यूट िर 
मेलडकल 
एजकेुशन 
प्रा.लल. विरूद्ध 
आन्रलतक 
राजश्व वििाग 
लाजजम्पाट  
(संयकु्त 
ईजलाश ) 

लनिेदकले प्रदान गने 
सेिा जशक्षा सेिा िएको 
र यस्तो सेिामा जशक्षा 
सेिा कर र आयकर 
मात्र लाग्ने व्यिस्था 
कायम रहेकोमा सो 
व्यिस्थाविपरीत हनुे गरी 
लाग्दै नलाग्ने ऐनको 
प्रयोग गरी प्रारजम्िक 
कर लनधाणरर् आदेश 
िएको छ । सो 
बमोजजम अजन्तम कर 
लनधाणरर् िएमा 
लनिेदकलाई अपूरर्ीय 
क्षलत हनुे िएकाले मूल्य 
अलिबवृद्ध कर नै नलाग्न े
जशक्षर् सेिामा गलत 

आफ्नो संस्था जशक्षर् संस्था िएको र 
जशक्षा कर र आयकर मात्र 
लाग्नपुने, मूल्य अलििृवद्ध कर लाग्न े
होइन िनी मूल्य अलििृवद्ध कर 
ऐन, २०५२ बमोजजम कर दाजखला गनुण 
नपने आधार र कारर् तथा त्यसको 
पषु्ट्याईंसवहतको प्रमार् कागजात कर 
अलधकृतसमक्ष दाजखला गरी सिाई 
ललन सक्ने । 

तोवकएको रकमिन्दा बढीको सेिा 
प्रदान नगरेको िए सोहीबमोजजमको 
स्पिीकरर् सो पत्रमा तोवकएको 
म्यादलित्र ददनपनेमा सो स्पिीकरर् 
नददएको अिस्थामा कानूनी 
व्यिस्थाबमोजजम कर अलधकृतले 
प्रारजम्िक मूल्य अलििृवद्ध कर लनधाणरर् 
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ऐनको प्रयोग गरी मूल्य 
अलििृवद्ध कर लगाई कर 
लनधाणरर्को प्रविया 
अगालड बढाएको 
कायणबाट लनिेदक 
संस्थालाई कानूनी तथा 
संिैधालनक हकमा 
आघात परेको हुँदा 
प्रारजम्िक कर लनधाणरर् 
आदेश र सोसँग 
सम्बजन्धत सम्पूर्ण 
कामकारिाही उत्प्रषेर्को 
आदेशद्वारा बदर गरी 
जशक्षर् सेिालाई मूल्य 
अलिबवृद्ध कर 
नलाउन,ु लनधाणरर् नगनुण 
नगराउन ु र असूलउपर 
नगनुण नगराउन ु िनी 
प्रलतषेधको आदेश समेत 
जारी गररपाऊँ । 

 

गनण नपाउने िने्न अिस्था नदेजखने । 

प्रचललत कानूनबमोजजम उपलव्ध रहेको 
प्रशासकीय पनुरािलोकन अथिा राजस्ि 
न्यायालधकरर्मा उपचारको अिलम्बन 
गदाण कानूनले तोकेको धरौट राख्नपुने 
कारर् देखाई संिैधालनक उपचार िा 
असाधारर् अलधकारके्षत्र गहुानण सवकन े
िने्न संिैधालनक व्यिस्था रहेको 
नपाइन े। 

राजस्ि असूलउपर गने अलधकारप्राप्त 
अधण न्यावयक लनकाय िा अलधकारीले 
आफ्नो अलधकारके्षत्रलित्र रही गरेको 
कायणबाट आलथणक दावयत्ि लसजणना हनु 
गएको कारर्ले मात्र त्यस्तो आदेश िा 
लनर्णयबाट मौललक हकको अपहरर् िा 
अलतिमर् ियो िनी िन्न नसवकन े। 

कानूनद्वारा नै त्यस्तो अलधकारी िा 
लनकायलाई कर लनधाणरर्सम्बन्धी लनर्णय 
गनण पाउने अलधकार प्रदान गरेको र सो 
अलधकारअन्तगणत गररएको लनर्णयमा कुनै 
त्रवुट नहनुे हुँदैन र त्यस्तो त्रवुट हनु 
गएमा कानूनबमोजजम मालथल्लो 
अलधकारी िा लनकायबाट सो त्रवुटपूर्ण 
लनर्णय बदर गराउन सवकने हनु्छ र 
बदर नगराएसम्म त्यस्तो लनर्णयलाई 
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अन्यथा िन्न नलमल्न े। 

इजन्िच्यूटले प्रदान गने जशक्षा 
विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय 
तथा प्राविलधक जशक्षालयको जस्तो 
शैजक्षक योग्यता सम्बन्धी प्रमार्पत्र 
ददन पाउने शैजक्षक संस्था निई प्रिेश 
परीक्षाको लालग पूिण तयारी कक्षा 
सञ्चालन गने सेिा प्रदायक इजन्िच्यूट 
िएको तथा कानूनबमोजजम मूल्य 
अलििृवद्ध करमा दताण िएकोले मूल्य 
अलििृवद्ध कर नलाग्न े िनी अथण गनुण 
सान्दलिणक नदेजखन े। 

६ ने.का.प. 
२०७३ अंक 
६ लन.नं. 
९६१३, िन 
पैदािार 
व्यिसायी 
संघ, नेपाल 
विरुद्ध 
प्रधानमन्त्री 
तथा 
मजन्त्रपररषदको 
कायाणलय, 
लसंहदरिार 

नेपाल सरकारको आ.ि. 
२०६४।६५ को बजेट 
िक्तव्यमा बोललएका 
कुरालाई कायाणन्ियनमा 
ल्याउने िनी िन तथा 
ि-ूसंरक्षर् मन्त्रालयको 
मन्त्री स्तरीय लनर्णयबाट 
िन विकास कोष 
लनदेजशका, २०६४ 
स्िीकृत गरी सो 
कायाणन्ियन गनुण गराउन ु
िने्न िन वििागलाई 
िएको पत्राचारअनसुार 

नेपालको अन्तररम संविधान, २०६३ 
को धारा८९(१) मा “कानूनबमोजजम 
बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइन े
छैन” िने्न व्यिस्था िएको  पाइन्छ । 
आयकर ऐन, २०५८ को दिा २(ढ) 
मा शलु्कलाई समेत करको पररिाषामा 
समेटेकोले सरकारी कोषमा जम्मा हनु े
गरी असलु गररने कर, शलु्क िा अन्य 
रकमसमेत करको पररिाषाको दायरामा 
आउँने हुँदा विपक्षीहरूले लनिेदकबाट 
िन विकास कोषबापत िनी रलसद 
काटी असलु गरेको शलु्क पलन कर कै 
रूप हो िने्न मानु्न पने हनु्छ ।  
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(संयकु्त 
ईजलाश) 

सो लनदेजशका 
कायाणन्ियनमा ल्याउनका 
लालग िन वििागले 
तोकेको मापदण्डमा 
“व्यािसावयक प्रयोजनका 
लालग इजाजत ददन े
काठको हकमा रू. ५। 
- प्रलत क्य ु विटका 
दरले िन विकास 
कोषको रकमसमेत 
ललन”े कायणले नेपालको 
अन्तररम संविधान, 

२०६३ को धारा १२, 

१८, १९ र ३२ द्वारा 
प्रदि संिैधालनक हकको 
हननै् हनु गएकाले िन 
विकास कोषको नाममा 
रकम उठाउने िनी 
पाररत लनदेजशका, लनर्णय, 

पररपत्र तथा 
पत्राचारसमेतका सम्पूर्ण 
कायण उत्प्रषेर्को 
आदेशले बदर गरी 
गैरकानूनीरूपमा 
उठाइएको सम्पूर्ण 
रकमको सािँा र 

 

यसरी कर लगाउने, उठाउने जस्तो 
करसँग सम्बजन्धत विषयलाई सारिान 
कानूनमा नै स्पिरूपमा समेवटएको हनु ु
पने र त्यस्तो सारिान कानून 
संविधानअनसुार नै बनकेो हनु ु
आिश्यक हनु्छ । 

 

तसथण मन्त्री स्तरीय लनर्णयबाट िन 
विकास कोषका लालग िन 
व्यिसायीहरूबाट शलु्क उठाउने िनी 
िए गरेका लनर्णय पत्राचारलगायतका 
विपक्षीहरूका काम कारिाहीहरू 
उत्प्रषेर्को आदेशद्वारा बदर िई अि 
उप्रान्त ऐनको अजख्तयारीविना िन 
विकास कोषका लालग िनी िन 
व्यिसायीहरूबाट थप शलु्क नउठाउन ु
िनी विपक्षीहरूको नाममा 
परमादेशसमेत जारी हनुे ठहछण ।   

 

ररट लनिेदकले हालसम्म उठाएको 
रकम विताण पाउँ िनी गरेको लनिेदन 
माग सम्बन्धमा विचार गदाण लनिेदकले 
माग गरेको रकमका सम्बन्धमा के 
कलत रकम को कसलाई बझुाएको हो 
र को कसबाट के कलत रकम विताण 
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लस.नं. उद्धरर् ररट लनिेदन मूख्य 
जजकीर 

प्रलतपाददत लसद्धान्तको मूख्य बुदँा 

कानूनबमोजजमको 
ब्याजसमेत विताण गनुण 
गराउन ु िनी 
विपक्षीहरूका नाममा 
परमादेश जारी गररपाउँ  

पाउन ुपने हो िने्न सम्बन्धमा लनिेदनमा 
र बहसको िममासमेत स्पिरूपमा 
खलुाउन नसकेको हुदँा अनमुानका 
आधारमा मात्र रकम विताण ददन ु िनी 
आदेश जारी गनण लमल्ने देजखएन ।  

प्रलतपाददत लसद्धान्तको विश्लषेर् 

माथीको टेिलमा उजल्लजखत राजश्व / करसंग सम्बजन्धत वििाद रहेका छिटा ररट लनिेदन 
मध्ये दईु िटा ररट लनिेदन बहृद पूर्ण ईजलाशिाट, एउटा लबशेष ईजलाशिाट र तीन िटा 
संयकु्त ईजलाशिाट सनुिुाई िइ न्यायीक लसद्धान्त प्रलतपादन गरेको पाईन्छ ।  

सात जनाको बहृद पूर्ण ईजलाशमा पगुी वििाद समाधान िएको प्रददप कुमार अििालको 
मदु्दामा औद्योलगक व्यिसाय ऐन २०३८ ले लनिेदक उद्योगलाई उपलब्ध गराएको  कर 
छुट नददई कर अलधकृतिाट आयकर लनधाणरर् गरेको िने्न विषय रहेकोमा ररट के्षत्रिाट 
प्रस्ततु विषय हेनण लमल्न ेनलमल्ने सम्बन्धमा संयकु्त ईजलाशका माननीय न्यायालधश िीच राय 
बाजझई पूर्ण ईजलाशमा पेश िएको र पूर्ण ईजलाशले यस अलध परशरुाम झाको मदु्दामा 
पनुरािेदनको अनमुतीको िाटो हदुा हुँदै ररट के्षत्रिाट उपचार प्रदान गरेको पूर्ण ईजलाशिाट 
प्रलतपाददत नजजर13 र रामररक्षपाल अििालको मदु्दामा पनुरािेदन गने कानूनी उपचार 
अबलम्बन नगरी ररट के्षत्रिाट आएकोले ररट खारेज गने पूर्ण ईजलाशको नजजर14 कुन 
अबलम्बन गने िने्न प्रश्नको लनराकरर् गनण यो बहृद पूर्ण ईजलाशमा पठाएको देजखन्छ । 
यसमा पूर्ण ईजलाशबाट स्पिरुपमा लनम्न कानूनी लसद्धान्तहरु प्रलतपादन िएका छनै्; 

➢ कुनै न्यायीक िा अधणन्यायीक अलधकारीको लनर्णय िा आदेश उपर लनिेदन िा 
पनुरािेदन ददन पाउन ेिैकजल्पक उपचार सम्बन्धी कानूनी व्यिस्था िएकोमा सोको 
प्रयोग नगरी लसधै ररट के्षत्रमा आउन नलमल्ने, 

                                                           
13  ने.का.प. २०४८ पिृ २३३ 
14  ने.का.प. २०४९ पेज ७३१ 
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➢ अलधकार प्राप्त अलधकारीले गरेको कर लनधाणरर् आदेश उपर पनुरािेदन गनण केवह 
प्रलतशत रकम धरौट राख्न ु पने िा शलु्क बझुाउन ु पने व्यिस्थालाई संविधानसंग 
बाजझएको िन्न नलमल्न ेसाथै त्यस्तो धरौट िा शलु्क राख्न ुपने कानूनी व्यिस्थाले 
उपचार प्रिािहीन िएको िन्न नलमलने, 

➢ न्यावयक िा अधण न्यावयक अलधकारीको लनर्णय िा आदेश अलधकार के्षत्र विवहन छ 
िा लनजले प्रयोग गरेको काननु नै संविधान सम्मत छैन िा अलधकारै निएको 
लनकायले अलधकार के्षत्र िहर् गरेको छ अथिा प्राकृलतक न्यायको लसद्धान्त िा 
कानून विपरीत मकाण पने पक्षलाई प्रलतिाद गने मौका नै नददई लनर्णय िएको छ 
िने्न जजवकर ललएर सम्बजन्धत पक्ष त्यसको उपचारको लालग अदालतको असाधारर् 
अलधकारमा आएको छ र लनजको जजवकर उजचत देजखन्छ िने यस्तोमा पनुरािेदनको 
कुनै औजचत्य नहनुे िएकाले असाधारर् अलधकार के्षत्र अन्तगणत उपचार प्रदान गनण 
सवकने ।  

नौ जना माननीय न्यायालधशको ईजलाशिाट वििाद समाधान िएको मान बहादरु सनुारको 
मदु्दामा अकै व्यजक्तको नाममा दताण रहेको िमणले आय वििरर् नबझुाएको िनी सरोकार नै 
निएका लननेदकलाई प्रलतिाद गने मौका नै नददई आयकर र जररिाना लगाएकोले त्यस्तो 
आदेश पत्राचार बदर गराउन ररट के्षत्र प्रिेश गरेकोमा प्रददप कुमार अििालको मदु्दामा 
जस्तै ररट जारी गने िा खारेज गने सम्बन्धमा संयकु्त ईजलाशका माननीय न्यायालधश िीच 
राय बाझी िै पूर्ण ईजलाशमा पेश िएकोमा तीन सदस्यीय पूर्ण ईजलाशले पनुः परशरुाम 
झाको नजजर र प्रददप कुमार अिरिालको नजजरको अनसुरर्मा प्रश्न उठाई यस ९ सदस्यीय 
पूर्ण ईजलाशमा पठाएकोमा यसमा प्रददप कुमार अििालको मदु्दामा प्रलतपाददत लसद्धान्तलाई 
अनशुरर् गदै कुनै व्यजक्तले आफ्नो नाम नराखी अरुको नाम िा कुनै नामबाट कुनै 
कारोिार गरेको रहेछ िन े त्यस्तो कारोिारको मखु्य लनयन्त्रर् िा कारोिारको बन्दोबस्त 
लनजले नै गरर आएको र त्यस्तो कारोिारबाट िएको आयको सबै िा मखु्य वहस्सा लनजले नै 
प्राप्त गने गरी आएको िने्न कुरा कर अलधकृतलाई यवकन िएमा सो कारोिारबाट िएको 
आय लनजको आय मानी कर लनधाणरर् गने अलधकारके्षत्र कानूनले कर अलधकृतलाई ददएको, 
कानूनले ददएको अजख्तयारी लित्र रही सनुिुाईको मौका समेत प्रदान गरी लनर्णय गरेकोमा 
लनिेदकले बदनीयत पिुी गनण नसकेकोले ररट जारी नहनुे िने्नर नजजरको पालनाका 
सम्बन्धमा प्रददपकुमार अििालको ररट लनिेदनको लनर्णय हुँदा नै ७ सदस्यीय पूर्ण 
इजलासबाट िएको लनर्णयमा नै परशरुाम झाको मदु्दासगँ लनिेदक प्रददपकुमार अििालको 
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मदु्दाको बस्तजुस्थलत र पररजस्थलत नै अलग रहेको िनी एउटा लनजश्चत मागणदशणन गररसकेको 
अिस्थामा सो सम्बन्धमा उठेको समस्या समाधान (Settle) िैसकेको हुँदा पनुः सोही प्रश्न 
उठाउन ु उपयकु्त र मनालसि िन्न लमल्दैन । तसथण प्रस्ततु मदु्दाका तीन जना माननीय 
न्यायाधीशहरुको पूर्ण इजलासले िेरी सोही विषयमा नै यस बहृद पूर्ण इजलासमा रुललङ्ग 
बाजझएको िनी पठाइएको आदेश लमलेको देजखदैन िने्न लसद्धान्त प्रलतपादन िएको छ ।  

अको, सूयण टोिाको कम्पलनको मदु्दामा साविकमा अन्तःशलु्क बझुाइसकेकोमा पलन विना 
कानूनी आधार पनुः ती बषणका अन्तःशलु्क रकम ललन छुट िएको िनी रकम माग गरेको 
कायण उत्प्रषेर्को आदेशले बदर गनण र  राजश्व न्यायालधकरर्मा पनुरािेदन गनण  धरौटी 
राख्नपुने व्यिस्थालाई असंिैधालनक धोवषत गरी पाउन माग गरी ररट लनिेदन गरेकोमा  तीन 
सदस्यीय लबशेष ईजलाशिाट थप अन्तशलु्क माग गरेको विषयमा पनुरािेदन जाने िैकजल्पक 
उपचार िए निएको िा प्रस्ततु वििादमा ररटिाट हेनण लमलने िा नलमल्न ेसम्बन्धमा कुनै 
वििेचना नगरी महालेखा पररक्षकको वििागिाट बेरूज ुऔलं्याएको आधारमा विना कानूनी 
आधार अनमुालनत उत्पादनको आधारमा थप अन्तःशलु्क रकम माग गनण नलमल्ने िनी 
त्यस्तो लनर्णय र कारबाही उत्प्रषेर्को आदेशले बदर गरी प्रददप कुमार अििाल लगायतको 
मदु्दामा स्थावपत लसद्धान्त बमोजजम नै यस मदु्दामा पलन राजश् ि न्यायालधकरर्मा पनुरािेदन 
गनण धरौटी राख्न ुपने व्यिस्था असैँधालनक निएको िने्न लसद्धान्त कायमै राजखएको छ। 

माथी ताललकीकरर् गररएका संयकु्त ईजलाशिाट कायम िएका तीन िटा ररट लनिेदन मध्ये 
टाईम िमाणस्यवुटकल प्रा.लल.को मदु्दामा औषधी उत्पादक यस कम्पलनले विदेशिाट आयात 
गरेको शनु्य दरको कच्चा पदाथणमा िन्सार विन्दमुा लतरेको मूल्य अलिबवृद्ध कर साविक 
बमोजजम िेलडट नददएको िने्न लनिेदन जजवकरमा उही कानूनी व्यिस्था िमोजजम पवहले कर 
विताण गने लनर्णय गरेकोमा सोही कानून कायमै रहेको अिस्थामा पूिणिती लनर्णय सक्षम 
लनकायिाट बदर निएसम्म िैधालनक अपेक्षाको लसद्धान्त (Doctrine of Legitimate Expectation) 
साविक बमोजजम कर विताण गनुणपने गरी लसद्धान्त प्रलतपादन िएको छ । त्यस्तै िन पैदािार 
व्यिसायी संग, नेपालको मदु्दामा समेत विना कानूनी अजख्तयारी लनदेजशका जारी गरी िन 
विकास कोषका नाममा कर लगाएको कायणलाई बदर गररपाउन ररट परेकोमा िन विकास 
कोष बापत िनी रलसद काटी असलु गरेको शलु्क पलन कर कै रूपमा हनु ेिएकाले कर 
लगाउन,े उठाउने जस्तो करसँग सम्बजन्धत विषयलाई सारिान कानूनमा नै स्पिरूपमा 
समेवटएको हनु ुपने अन्यथा त्यस्तो कायण बदर हनुे िन्दै ररट जारी िएको अिस्था छ । 
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नेम ईजन्टच्यूट िर मेलडकल एजकेुशन प्रा.लल.को मदु्दामा िने लनिेदक संस्थाले जशक्षा सेिा 
प्रदान गरेकोमा कानूनले लगाउन नलमल्न े मूल्य अलिबवृद्ध कर लगाएको िनी के लनधाणरर् 
आदेश बदर गररपाउन परेको ररटमा इजन्िच्यूटले प्रदान गने जशक्षा विद्यालय,  विश्वविद्यालय,  

महाविद्यालय तथा प्राविलधक जशक्षालयको जस्तो शैजक्षक योग्यता सम्बन्धी प्रमार्पत्र ददन 
पाउने शैजक्षक संस्था निई प्रिेश परीक्षाको लालग पूिण तयारी कक्षा सञ्चालन गने सेिा 
प्रदायक इजन्िच्यूट िएको तथा कानून बमोजजम मूल्य अलििृवद्ध करमा दताण िएकोले मूल्य 
अलििृवद्ध कर नलाग्ने िनी अथण गनुण सान्दलिणक नदेजखन ेिन्दै कर लनधाणरर्मा जचि नबझेु 
प्रशासकीय पनुरािलोकनका साथै पनुरािेदन गनण पाउने िैकजल्पक उपचारको व्यिस्था 
िएकोले ररट जारी गनण नलमल्ने िनी ररट खारेज िएको अिस्था छ । यसरी सम्मालनत 
सिोच्च अदालतिाट राजश् ि सम्बन्धी विषयिस्त ु समािेश गरी ररट लनिेदन ददएकोमा 
अलधकाश ररट खारेज गरेको र केवह लनजश्चत अिस्थामा ररट जारी गरेको समेत पाइयो । 

लनश्कषण 

अतः माथी उजल्लजखत ताललकीकरर् तथा विश् लेषर् गररएका ररट लनिेदनहरुमा सिोच्च 
अदालतिाट िएको व्याख्याको लनष्कषण लनकाल्दा राजश् ि सम्िन्धी विषयिस्त ुसमािेश िएको 
खासगरी कर लनधाणरर् सम्बन्धी मदु्दामा सम्बजन्धत कानूनले त्यस्तो कर लनधाणरर् उपर 
वििागका महालनदेशक समक्ष प्रशासकीय पनुरािलोकनका लालग लनिेदन ददई त्रटुीपूर्ण रुपमा 
िएको कर लनधाणरर् सधुार गनण सवकने र महालनदेशकको लनर्णय समेतमा जचि नबझेु राजश् न 
न्यायालधकरर्मा पनुरािेदन गनण सवकने तथा राजश् ि न्यायालधकरर्को िैसला उपर सिोच्च 
अदालतमा पनुरािेदनको अनमुतीका लालग लनिेदन ददन सवकने व्यिस्था िएको पररप्रके्षमा 
राजश् ि सम्बन्धी वििादको विषयिस्तलुाई ललएर  ररट के्षत्रमा प्रिेश गनण लमल्दैन िने्न नै 
प्रलतपाददत जशद्धान्तहरुको लनश् कषण हो । तर, अधणन्यावयक प्रकृलतको कायण गने कर अलधकृत 
िा अन्य सम्बद्ध अलधकारीले कानूनले ददएको अजख्तयारी िन्दा बावहर गएर आदेश िा  
लनर्णय गरेको अिस्थामा, त्यस्ता अलधकारीले प्रयोग गरेको कानून नै संविधानसम्मत निएको, 
अलधकार नै निएको लनकाय िा अलधकारीले अलधकारके्षत्र िहर् गरेको, प्रकृलतक न्यायको 
लसद्धान्त विपररत मकाण पने पक्षलाई प्रलतिाद गने मौका नै नददई लनर्णय गरेको देजखएको 
अिस्थामा अदालतलाई संविधान प्रदि असाधारर् अलधकार अन्तगणत मौललक हकको संरक्षर् 
र पूर्ण न्याय प्रदान गनण ररट जारी गनण सवकने समेत देजखन्छ ।   
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१. अन्तःशलु्क र यस सम्बन्धी कानून 

अन्तःशलु्क एक प्रकारको अप्रत्यक्ष कर हो । सामान्यतया आन्तररक उत्पादनमा यो कर 
लगाईन्छ । यो आमजनताको स्िास्थ्यमा हानी परुाउने िस्त ु िा सेिा, िातािरर्लाई 
प्रलतकूल असर पाने चीजिस्त ुर विलालसताका िस्त ुिा सेिाको उत्पादन िा पैठारी हनुे िस्त ु
िा सेिामा लगाउने अभ्यास रहेको छ । An excise tax is a duty on manufactured goods 

which is levied at the moment of manufacture, rather than at sale. Excises are often 

associated with customs duties and levied on goods which came into existence inland. 

विश्वमा अल्कोहल, सलुतणजन्य पदाथण, सिारसै् साधन र पेिोललयम पदाथण अन्तःशलु्क लगाईन े
िस्त ु िा सेिा अन्तगणत ललने गररन्छ । यो कर सत्रौ शताव्दीको मध्यलतर पलुतणयन 
शासनकालमा िेलायतबाट शरुु िएको मालनन्छ िने विश्वमा हरेक देशले अन्तःशलु्क कर 
लगाउन े र राजस्ि असलु गदणछन । नेपालमा पलन राजस्िको महत्िपूर्ण स्रोतको रुपमा 
कानून अनसुार यो कर लगाउने गररएको छ । 

२. नपेालमा अन्तःशलु्क कानून 

नेपालमा अन्तःशलु्क सम्बन्धी कानूनी व्यिस्था २०१५ सालमा जारी अन्तःशलु्क ऐनबाट 
आरम्ि िएको देजखन्छ । सो ऐनलाई प्रलतस्थापन गरी २०५८ सालमा अन्तःशलु्क ऐन, 

२०५८ लागू िएको छ । मलुकुमा आिश्यक राजस्ि संकलन गने प्रकृयालाई प्रिािकारी 
बनाई राजस्ि पररचालन बढाउन नेपालमा उत्पादन िएका िा पैठारी हनुे िस्त ुिा प्रदान 
गररने सेिामा अन्तःशलु्क लगाउन े र असलु उपर गने उदे्धश्यले अन्तःशलु्क ऐन जारी 
िएको देजखन्छ ।1 यो ऐनले अन्तःशलु्क लाग्ने िस्त ु िा सेिा, अन्तःशलु्क लगाउने र 
असलुी गने प्रकृया, अन्तःशलु्क अलधकृतको काम, कतणव्य र अलधकार तथा अन्तशलु्क 
बझुाउने दावयत्ि, म्याद, अन्तःशलु्क लाग्ने िस्त ुउत्पादन, लबिी र पैठारी गनण इजाजतपत्र 
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ललने व्यिस्था, अन्तःशलु्क सम्बन्धी कसूर र दण्ड सजाय लगायतका कानूनी व्यिस्था गरेको 
छ ।  

३. अन्तःशलु्क लाग्न ेिस्त ुिा सेिा  

कुनै िस्त ु िा सेिामा अन्तःशलु्क लगाउने गरी कुनै ऐनले व्यिस्था गररएमा अन्तःशलु्क 
लगाईने र असलु गररन्छ ।2 अन्तःशलु्क ऐन िा प्रचललत कानून बमोजजम अन्तःशलु्क 
लाग्ने िस्त ुिा सेिामा अन्तःशलु्क लाग्छ । तसथण अन्तःशलु्क लाग्ने िस्त ुिा सेिालित्र के 
कस्ता सेिा िा िस्त ुपदणछन िने्न कुरा विलिन्न कानूनका व्यिस्थाका आधारमा हेनुणपने हनु्छ 
। नेपालमा हरेक िषण जारी हनुे आलथणक ऐनले अन्तःशलु्क लाग्ने िस्त ुिा सेिाको उल्लेख 
गने र अन्तःशलु्क करको दर र मूल्य तोक्न े अभ्यास रहेको छ । आलथणक ऐनका 
व्यिस्थाका आधारमा सलुतणजन्य पदाथण, मददरा, खयर कत्था, ससेज र मास,ु रगतबाट बनेका 
उस्तै उत्पादन, यी उत्पादनमा आधाररत खाद्य पदाथण, तयारी िा सरुजक्षत मास,ु अिल िा 
रगत, उखकुो जचनी, कच्चा जचनी, सख्खर, नडुल्स, म्याकारोनी, पाउरोटी केक, तोिु, आलू जचप्स, 

िलिुलको रस, मािणल, ििन बनाउन े ढुगां, गेै्रनाईट, पोटणल्याण्ड लसमेण्ट, अन्य लसमेण्ट, 

टेलललिजन क्यामरा,सिारी साधन र लतनका पाटपूजाणहरु तथा आलथणक ऐन,२०७५ ले 
अन्तशलु्क लाग्ने िनी उल्लेख गरेका िस्त ु तथा सेिाको उत्पादन र पैठारीमा सो ऐनले 
तोकेको दरमा अन्तःशलु्क लाग्दछ ।3   

४.अन्तःशलु्क नलाग्ने अिस्था 

नेपाल बावहर लनकासी गरेमा िा स्िीकृलत प्राप्त कर मकु्त पसल (िण्डेड िेयर हाउस र 
ड्युटी फ्री पसल) लाई मददरा िा चरुोट बाहेकका अन्य िस्त ुलबिी गरेमा त्यस्तो िस्त ुिा 
सेिामा अन्तःशलु्क लाग्दैन । यसैगरी नेपाल सरकार, परराि मन्त्रालयले लसिाररस गरेको 
कुटनीलतक तथा महसलु सवुिधा प्राप्त व्यजक्त िा लनकायलाई लबिी गने चरुोट िा मददरामा 
अन्तः शलु्क नलाग्ने व्यिस्था रहेको छ ।4   

५. अन्तःशलु्क लनधाणरर् र असलुी 
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अन्तशलु्क ऐन, २०५८ ले अन्तःशलु्क लनधाणरर् र असूली सम्बन्धमा लनम्न व्यिस्था गरेको 
छ ।5   

१) अन्तःशलु्क लाग्ने िस्त ु िा सेिाको अन्तःशलु्कको लनधाणरर् र असलु गने दावयत्ि 
अन्तःशलु्क लाग्न ेिस्त ुिा सेिाको उत्पादन गने उत्पादकको हनु्छ । तर पैठारी 
हनुे िस्तकुो अन्तःशलु्कको लनधाणरर्  र असलुी सम्बजन्धत िन्सार कायाणलयले गदणछ 
। 

२) कुनै िस्तकुो उत्पादन िा पैठारीका अलतररक्त लबिी वितरर्को तहमा समेत 
अन्तःशलु्क लाग्ने िएमा अन्तःशलु्कको लनधाणरर् र असलुी गने दावयत्ि पैठारीकताण 
िा लबिेताको हनु्छ । 

३) अन्तःशलु्क लाग्ने िस्त ु उत्पादन गदाण खपत िएको कच्चा पदाथणमा लतरेको 
अन्तःशलु्क तयारी िस्त ुलनष्काशन गदाण लतनुणपने अन्तःशलु्कमा कट्टा गनण पाइन्छ । 

तर स्ियं लनष्काशन प्रर्ाली लागू हनुे सूतीजन्य पदाथण उत्पादन गने उद्योगहरू 
बाहेक अन्य उद्योगले कच्चा पदाथण खररद िा पैठारी गदाण लतरेको अन्तःशलु्क तयारी 
िस्त ुलबिी गदाण लतनुणपने अन्तःशलु्कमा कट्टा गनण पाइन्छ। 

४) आगजनी, चोरी, दघुणटना, ध्िंसात्मक गलतविलध िा िस्तकुो उपयोगको म्याद सवकएको 
कारर्ले हालन नोक्सानी िएको िस्तमुा लतरेको अन्तःशःुल्क वििागले तोके बमोजजम 
कट्टी गनण पाइन्छ । 

५) अन्तःशलु्क कट्टा गदाण सहायक कच्चा पदाथण, प्यावकङ्ग सामिी तथा िन्सार महसलु 
मािी िएका कच्चा पदाथण र पाटणपूजाण पैठारी गदाण लतरेको अन्तःशलु्क कट्टा गनण 
पाईने छैन ।  

६. अन्तःशलु्क असूली  

अन्तःशलु्क लाग्ने िस्त ुिा सेिामा देहायको अिस्थामा अन्तःशलु्क असलु गररन्छ ।6  

(क) िौलतक लनयन्त्रर् प्रर्ाली लागू हनुे उद्योगले उत्पादन गने िस्तकुो हकमा 
प्रलतष्ठानबाट उत्पादन गरी लबिीका लालग लनष्काशन गदाणको बखत, 
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(ख) स्ियं लनष्काशन प्रर्ालीमा आधाररत िस्त ुिा सेिाको हकमा बीजक जारी गदाणको 
बखत, 

(ग) पैठारी हनुे िस्तकुो हकमा त्यस्तो िस्त ु नेपाललित्र प्रिेश गदाणको बखत िन्सार 
लबन्दमुा, 

(घ) लनकासी हनु ेसेिाको हकमा वििागद्वारा तोवकए बमोजजम ।  

तर कुनै िस्त ु िा सेिाको हकमा त्यस्तो िस्त ु उत्पादन गरेको िा सेिा प्रदान गरेको 
अिस्थामा नै अन्तःशलु्क असलु गनुणपने गरी आन्तररक राजस्ि वििागले तोक्न सक्छ र 
यसरी तोकेकोमा सोही अनसुार अन्तःशलु्क असलु गररन्छ ।  

७  .अन्तःशलु्क बझुाउन ेदावयत्ि 

अन्तःशलु्क बझुाउने दावयत्ि देहाय बमोजजमको उत्पादक िा व्यजक्तमा हनु्छ ।7    

क) नेपाललित्र उत्पादन हनु ेिस्त ुिा सेिाको हकमा उत्पादक, 

ख) पैठारी हनुे िस्तमुा सो िस्त ुप्राप्त गने लबल अि लेलडङ्ग, एयर िे लबल, बीजक िा 
जाँचपासको लालग ददएको लनिेदनमा उल्लेख िएको व्यजक्त, 

ग) अन्तःशलु्क लाग्ने पदाथण लललाम िएकोमा सो लललाम सकाने व्यजक्त, 

घ) करमकु्त पसल (डयूटी वफ्र सप) बाट लबिी िएको मददरा िा चरुोट बाहेकका िस्त ु
पनुः लबिी िा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग िएमा पनुः लबिी गने िा प्रयोग गने 
व्यजक्त,  

(ङ) कुनै िस्त ु िा सेिा अन्तःशलु्क नलाग्न े अिस्थाबाट लाग्न े अिस्थामा पररितणन 
िएमा त्यस्तो िस्तकुो स्िालमत्ि कायम रहने व्यजक्त, 

(च) मालथ उल्लेख िएदेजख बाहेक अन्य अिस्थामा आन्तररक राजस्ि वििागले तोकेको 
व्यजक्त, 

८.  अन्तःशलु्क दाजखला गने म्याद8  
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क) िौलतक लनयन्त्रर् प्रर्ालीमा आधाररत िस्तकुो हकमा त्यस्तो िस्त ु लनष्काशन 
गदाणका बखत, 

(ख) स्ियं लनष्काशन प्रर्ाली अन्तगणत उत्पादन तथा लबिी वितरर् हनु े िस्त ु िा 
सेिाको हकमा बीजक जारी िएपलछको मवहनाको पच्चीस गतेलित्र, 

(ग) पैठारी हनुे िस्तकुो हकमा त्यस्तो िस्त ुनेपाललित्र प्रिेश गदाणका बखत,  

(घ) पैठारी हनुे सेिाका हकमा आन्तररक राजस्ि वििागले तोके बमोजजम । 

तोवकएको म्यादलित्र िकु्तानी नगरेमा िकु्तानी गनण बाँकी अन्तःशलु्क रकममा प्रलत ददन शून्य 
दशमलि शून्य पाँच प्रलतशतका दरले विलम्ब शलु्क लाग्छ । 

९. अन्तःशलु्क लाग्न ेिस्त ुिा सेिाको मूल्य लनधाणरर् 

नेपाललित्र उत्पादन हनुे कुनै िस्त ु िा सेिामा मूल्यको आधारमा देहाय बमोजजमको 
मूल्यलाई आधार मानी अन्तःशलु्क लगाइन्छ ।9  

(क) उत्पादकले अन्तःशलु्क लाग्ने िस्त ुलबिी गदाण लनधाणरर् गरेको कारखाना मूल्य,  

(ख) सेिाको हकमा सेिा लबिी गदाणको मूल्य, िा 

(ग) आन्तररक राजस्ि वििागले उत्पादन लागत िा अन्य उपयकु्त आधारमा तोकी 
ददएको मूल्य । 

नेपाललित्र पैठारी हनुे िस्तकुो सम्बन्धमा त्यस्तो िस्तमुा िन्सार महसलु ललने प्रयोजनको 
लालग लनधाणरर् गररएको मूल्यमा िन्सार महसलु समेत थप गरी कायम हनु आएको मूल्यमा 
अन्तःशलु्क लगाइन्छ । 

सेिामा बीजक बमोजजम मूल्य लनधाणरर् गरी अन्तःशलु्क असलु उपर गररन्छ िने अन्तःशलु्क 
अलधकृतले अन्तःशलु्क असलु उपर गने प्रयोजनको लालग आिश्यकतानसुार पनुः मूल्य 
लनधाणरर् िा अलतररक्त मूल्य लनधाणरर् गनण सक्छ । 

१०. इजाजतपत्र ललनपुने  

इजाजतपत्र नललई कसैले पलन अन्तःशलु्क लाग्न ेिस्त ुउत्पादन, पैठारी, लबिी िा सञ्चय गनण 
िा अन्तःशलु्क लाग्ने सेिा कसैलाई प्रदान गनण हुँदैन।10 तर नेपाल सरकार, परराि 
                                                           
9 cGtMz'Ns P]g @)%* sf] bkmf & 
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मन्त्रालयको लसिाररसमा कूटनीलतक सवुिधा अन्तगणत अन्तःशलु्क लाग्ने िस्तकुो पैठारी गदाण 
र स्ियम लनष्काशन प्रर्ाली अन्तगणतका िस्तहुरुको लबिी िा सञ्चय गनण अन्तःशलु्क 
इजाजतपत्र ललन ुपने छैन ।  

११. अन्तःशलु्क वििरर् ददन ुपने  

अन्तःशलु्क लनधाणरर् र असलु गनुणपने दावयत्ि िएका व्यजक्तले प्रत्येक मवहनाको अन्तःशलु्क 
लाग्ने कारोबारको वििरर् त्यस्तो मवहना समाप्त िएको पच्चीस ददनलित्र अन्तःशलु्क 
अलधकृत समक्ष िा  कानूनमा व्यिस्था िए बमोजजम िा हलुाकबाट रजजिी गरी तोवकए 
बमोजजमको अन्तःशलु्क वििरर् पेश गनुण पनेछ । उक्त मवहनामा अन्तःशलु्क लाग्न े
कारोबार गरेको िा नगरेको जे सकैु िए तापलन त्यस्तो वििरर् पेश गनुण पछण ।11  

१२. लेखा राख्न ुपने 

अन्तःशलु्क वििरर् पेश गनुण पने व्यजक्तले अन्तःशलु्क लाग्ने िस्त ु िा सेिाको उत्पादन, 

लबिी, त्यस्तो िस्त ुिा सेिाको उत्पादनका लालग प्रयोग हनुे कच्चा पदाथण, सहायक कच्चा 
पदाथण आददको खररद, खपत तथा अजन्तम मौज्दातको मूल्य तथा पररमार् खलु्न े तोवकए 
बमोजजमका वििरर् सवहतको लेखा अद्यािलधक राख्न ु पछण र त्यस्तो लेखा अन्तःशलु्क 
अलधकृतले लनरीक्षर् गनण माग गरेका बखत उपलब्ध गराउन ुपछण । त्यस्तो िस्तकुो खररद, 

उत्पादन, लनष्काशन, लबिी र मौज्दात खाता सम्बजन्धत अन्तःशलु्क अलधकृतद्वारा प्रमाजर्त 
गराई लेखा राख्न ेप्रयोजनका लालग प्रयोग गनुण पछण । इजाजतपत्रिालाले कारोबारको लेखा 
छ िषणसम्म सरुजक्षत राख्न ुपछण।12  

अन्तःशलु्क अलधकृतले ललजखत रूपमा सूचना ददई अन्तःशलु्क लाग्ने िस्त ु िा सेिाको 
कारोबारको सम्बन्धमा जानकारी माग गनण सक्नेछ । 

१३. अन्तःशलु्क अलधकृतले अन्तःशलु्क लनधाणरर् गनण सक्न े

देहायको कुनै अिस्थामा अन्तःशलु्क अलधकृतले अन्तःशलु्क लनधाणरर् गनण सक्छ ।13  

क) म्यादलित्र अन्तःशलु्क वििरर् पेश नगरेमा, 

                                                                                                                                                             
10 cGtMz'Ns P]g @)%* sf] bkmf ( 
11 cGtMz'Ns P]g @)%* sf] bkmf !)s= 
12 cGtMz'Ns P]g @)%* sf] bkmf !)v= 
13 P]= bkmf !)3= 
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(ख) अधरुो िा त्रवुटपूर्ण अन्तःशलु्क वििरर् पेश गरेमा,  

(ग) झटु्टा अन्तःशलु्क वििरर् पेश गरेमा, 

(घ) अन्तःशलु्कको रकम कम देखाएको िा ठीक निएको िने्न विश्वास गनुण पने आधार 
िएमा, 

(ङ) लबिी मूल्यमा न्यून बीजकीकरर् गरेको िने्न विश्वास गनुणपने आधार र कारर् िई 
पनुः मूल्य लनधाणरर् िा अलतररक्त मूल्य लनधाणरर् गनुणपने िएमा, 

(च) अन्तःशलु्क लाग्ने िस्त ुिा सेिाको उत्पादन प्रलतलजब्ध तोवकएकोमा सो अनसुारको 
उत्पादन प्रलतलजब्ध नपगेुमा, 

(छ) लनष्काशन गरेको मददरा र चलुाईमा जाने पदाथणको अल्कोहलको मात्रा एक 
प्रलतशतिन्दा बढी िरक परेमा,  

(ज) अन्तःशलु्क छलेमा, 

(झ) इजाजतपत्र नललई कुनै व्यजक्तले अन्तःशलु्क लाग्न ेिस्तकुो कारोबार गरेमा । 

अन्तःशलु्क लनधाणरर् गदाण अन्तःशलु्क अलधकृतले सम्बजन्धत व्यजक्तलाई आफ्नो सिाई पेश 
गनण पन्र ददनको म्याद ददन ुपछण । अन्तःशलु्क लनधाणरर्को सम्बन्धमा आन्तररक राजस्ि 
वििागले अनगुमन गनण र अनगुमन गदाण कुनै त्रवुट देजखएमा महालनदेशकले पनुः अन्तःशलु्क 
लनधाणरर् गनण आदेश ददन सक्छ । 

१४. अन्तःशलु्क लाग्न ेिस्त ुतथा सेिाको उत्पादन प्रलतलजब्ध तोक्न सक्न े

• एनहाइरस इथानोल, रेजक्टिाइड जस्प्रट िा इ.एन.ए. उत्पादन गने उद्योगले प्रयोग 
गने अन्न, मोलालसस िा खदुोबाट प्राप्त हनु ु पने इथानोल, जस्प्रट िा इ.एन.ए. को 
उत्पादन प्रलतलजब्ध दरको लनधाणरर् तोवकए बमोजजम हनु्छ ।  

• यसरी तोवकएको प्रलतलजब्ध दरिन्दा घटी उत्पादन िएको देजखएमा त्यस्तो िरक 
पररमार्को इथानोल, जस्प्रट िा इ.एन.ए. बाट सो प्रलतष्ठानले उत्पादन गने उच्चतम 
कोटीको मददरा  उत्पादन िएको मालनन्छ । 

• आन्तररक राजस्ि वििागले अन्तःशलु्क लाग्ने अन्य िस्त ु तथा सेिाको उत्पादन 
प्रलतलब्धी दर तोक्न सक्छ । 
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१५. अन्तःशलु्क सम्बन्धी मदु्दामा सिोच्च अदालतका िैसला  

सिोच्च अदालतले मदु्दाको रुपमा िा ररट के्षत्रालधकार अन्तगणत अन्तःशलु्कसँग सम्बजन्धत 
मदु्दामा िैसला िा आदेश गदणछ । सिोच्च अदालतबाट िएका िैसला िा आदेश मध्ये 
प्रलतलनलधमलुक पाँच िटा िैसला िा आदेशहरु र सो आदेश िा िैसलामा प्रलतपाददत 
लसद्धान्तको िारेमा यहाँ विश्लषेर् गने प्रयास गररएको छ ।   

सनु्दर िलनणचर इण्डविज प्रा.लल.का तिण बाट अध्यक्ष मदनलाल केलडया वि.अन्तःशलु्क वििाग 
समेत14   

ररट लनिेदनको तथ्य 

लनिेदक उद्योगले स्टील िलनणचर उत्पादन गने अनमुलत अन्तःशलु्क कायाणलय, िीरगंजबाट 
अन्तःशलु्क ऐन, २०१५ अनसुार प्राप्त गरी सो अनरुुप स्टील िलनणचर उत्पादन एिं लबिी 
गदै आएकोमा औद्योलगक व्यिसाय ऐन, २०३८ को दिा १४(२) बमोजजम अन्तःशलु्क 
सलुबधा ददनपुनेमा सो सलुबधा नददई अन्तःशलु्क िापत राखेको धरौटी समेत विताण नददने गरी 
गरेको लनर्णय बदर गरी अन्तःशलु्क धरौटी रुकम रु ५,५५,४८८।११ पैसा विताण पाँउ 
िने्न ररट लनिेदन दािी ।  

प्रत्यथी अन्तःशलु्क वििाग समेतको ललजखत जिाि 

लनिेदक उद्योगबाट उत्पाददत सामानमा लबिी मूल्य कायम गदाण लनयमानसुार लाग्ने 
अन्तःशलु्क जोडी सामानहरु वििी गरी उपिोक्ताबाट असलु गरेको हुदँा धरौटी राखेको 
रकम उद्योगलाई विताण ददन नलमल्ने गरी लनर्णय गरेको र उक्त रकम सदरस्याहा गरेको 
कानून सम्मत रहेको हदुाँ ररट खारेज हनुपुने जजवकर ।  

सिोच्च अदालतको आदेश 

लनिेदक उद्योगले उत्पाददत माल सामानको लबिी मूल्यमा नै अन्तःशलु्क रकम जोडी मलु्य 
कायम गरी उपिोक्ताबाट नै अन्तःशलु्क रकम असलु गरेको स्िीकार गरेको, औद्योलगक 
व्यिसाय ऐन, २०३८ बमोजजम कर, अन्तःशलु्क, िन्सार सलुबधा छुट ददनकुो अथण उद्योगलाई 
प्रोत्सावहत गनण सकोस िने्न रहेकोमा उद्योगले सो सलुबधा अन्तगणत ददईएको रकम 
उद्योगपलतले मालको िाहकबाट आिैं ले उठाई ललन खान ददएको निै आिनो उत्पादनको 
                                                           
14 g]=sf=k= @)%@ c+s ^ lg=g= ^)!$ k"0f{ Ohnf;, cfb]; ldltM @)%@.#.* 
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मूल्य प्रलतस्पधाणत्मक बनाउनकुो सट्टा त्यस्तो अन्तःशलु्कको  रकम असलु गरी सकेपलछ श्री 
५ को सरकारलाई बझुाएको रकम विताण पाँउ िने्न जजकीर तकण संगत नदेजखने ।    

अन्तःशलु्क लबिागको लनर्णय उपर राजस्ि न्यायालधकरर्मा पनुरािेदन लाग्न े र सो लनर्णय 
उपर सिोच्च अदालतमा पनुरािेदनको अनमुलतको लालग लनिेदन लाग्न ेिैकजल्पक उपचारको 
बाटो अबलम्बन नगरी आसाधारर् अलधकार के्षत्र अन्तगणत ररट के्षत्रालधकार प्रयोग गरेको 
समेत देजखदा ररट खारेज गने संयकु्त इजलासको लनर्णय मनालसि देजखएको । सरेुश चन्द्र 
अििाल वि. मजन्त्रपररषद सजचिालय समेतको ररटमा पलन अन्तःशलु्क कुनै उद्योगले उठाई 
खान पाउन े निै सरकारलाई बझुाउनपुने रकम बझुाउन नपने सलुबधा हो र िेताबाट 
उठाएर ललन खान पाउने हो िने्न कानूनी आधारको अिाि रहेको िने्न व्याख्या िएको 
पाईन्छ।15    

प्रलतपाददत लसद्धान्त 

• अन्तःशलु्क अलधकृत िा अन्तःशलु्क लबिागको लनर्णय उपर िैकजल्पक उपचारको 
बाटो अबलम्बन नगरी आसाधारर् अलधकार क्षेत्र अन्तगणत ररट क्षेत्रालधकार प्रयोग 
गनण नलमल्न,े 

• अन्तःशलु्क कुनै उद्योगले उठाई खान पाउने निै सरकारलाई बझुाउनपुने रकम 
हनुे र सो रकम बझुाउन नपने सलुबधा हो र िेताबाट उठाएर ललन खान पाउन े
रकम हो िन्न नलमल्ने । 

जािलाखेल लडिीलरी प्रा.लल.का संचालक राज बहादरु शाह वि. मजन्त्रपररषद सजचिालय 
समेत16   

मदु्दाको तथ्यः 

आलथणक ऐन, २०५४ लागू िए पलछ अन्तःशलु्क दरबन्दीबाट जस्पररट उत्पादन गने उद्योगले 
प्रलत जक्िन्टल मोलासेसबाट न्यूनतम ६५ ओ।वप्र।को घटीमा २० ललटर जस्पररट उत्पादन 
गनुणपने गरी प्रलतलजब्ध दर कायम गररएको र आन्तररक राजश्व कायाणलय, लललतपरुको लमलत 
२०६०।३।१७ को पत्रमा आलथणक ऐन, २०५४ ले तोकेको प्रलतलजब्ध दरअनसुार खपत 
गरेको मोलासेसबाट जम्मा ९५३७७.२६ लल. जस्पररट घटी उत्पादन गरेकोमा सोलाई 

                                                           
15 g]=sf=k @)%# c+s !! lg=g= ^@*( 
16 g]=sf=k= @)^* c+s !) lg=g= *^($ ljz]if Ohnf; 
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एल.पी.मा पररितणन गदाण १५७३७२।४७९ एल.पी.लल. हनुे र आलथणक ऐनले तोकेको 
प्रलतलजब्ध दरिन्दा घटी देजखएको जस्पररटबाट ३० य.ुपी.शजक्तको १००० एम.एल.को 
मददरा उत्पादन गरी सो लनकासी गदाण प्रलत एल.पी.रु.२२५। ले हनु आउन े जम्मा 
अन्तःशलु्क रु.३,५४, ०८, ८०७.७७, धमु्रपान तथा मददरा दस्तूर रु.१५, ७३, ७२४.७९, 

मददरा लनयन्त्रर् सेिा दस्तूर रु.१, ५७, ३७२.४७ र लबिी कर प्रलतललटर रु.२५.९७ ले 
हनुे २,२४,८१७.८२७ लल. को रु. ५८, ३८, ५१९।– समेत गरी जम्मा रु.४, २९, ७८, 

४२४.०३ असूल उपर गने गरी लमलत २०६०।३।१७ मा लनर्णय िएको र उद्योगले 
उत्पादन नगरेको लबिीको लालग कारखाना बावहर लनकासी नै निएको र कुनै व्यजक्तलाई 
लबिी समेत निए नगरेको िस्तलुाई उत्पादन गरेको िने्न एउटा काल्पलनक अङ्कको उत्पादन 
पररमार् कायम गने र बास्तविक िस्त ुउत्पादन तथा लबिी गरेको अिस्थामा मात्र लागू 
हनुे राजश्व असूली कानूनको गलत एिं गैरकानूनी अथण लगाई रु.४,२९,७८,४२४।– 

नलतरेको िनी बेरुज ुकायम गरी असूलउपर गने लनर्णय गरेको देजखयो । मददरा उत्पादन र 
लबिी निएसम्म लबिीकर लाग्ने र असूल गने कायण हनु सक्ने होइन । कुनै कारर्ले छूट 
िएको अन्तःशलु्क िए अन्तःशलु्क लनयमहरू, २०१९ को लनयम १२ ले सो उठाउन 
तोकेको म्याद ६ मवहनालित्र गरी सक्न ु पदणछ । त्यस्तो म्यादको पलन ४ बषण नघाई 
अन्तःशलु्क र लबिीकर माग गनण नहनुेमा कजल्पत पररमार्को पदाथणमा करोडौ रुपैयाँको 
अन्तःशलु्क र लाखौं रुपैयाँ धमु्रपान तथा मददरा दस्तूर र लबिीकरको नामबाट कर असूल 
गने लनर्णय करसम्बन्धी कानूनको संिैधालनक लसद्धान्त समेतको विपरीत छ । 

आलथणक ऐन, २०५४ को अनसूुची– ३ को खण्ड (९) ले महालनदेशकलाई अन्तःशलु्क 
समेतको दर तोक्न ेअलधकार छ िनी माने्न हो िने सो दिा नेपाल अलधराज्यको संविधान, 

२०४७ को धारा १, ११, ७३ सँग बाजझई असंिैधालनक िएकाले प्रारम्ितः अमान्य हुदँा 
सोही आधारमा बदर घोवषत गररपाऊँ र आन्तररक राजश्व कायाणलय लललतपरुको लमलत 
२०६०।३।१७ को लनर्णय एिं रकम बझुाउने आदेश पत्र, बदर गरी न्याय इन्साि पाउन े
गरी उत्प्रषेर् परमादेश िा उपयकु्त आदेश जारी गररपाऊँ । 

आन्तररक राजस्ि कायाणलय समेतका तिण बाट प्रस्ततु ललजखत जिाि 

आलथणक ऐन अनसुार अन्तःशलु्क लगायतका करहरू असूल उपर गने गरर कारिाही िएको 
अिस्थामा कानूनले लनददणि गरेको पनुरािेदनको बाटो अिलम्बन नगरी ररट के्षत्रमा प्रिेश 
गरेको एिं आलथणक ऐन, २०५४ को अनसूुची ३ को अन्तःशलु्क दरिन्दीको बुदँा नं. ४ मा 
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मददरा उद्योगले पेटेण्ट स्टील प्लाण्टबाट उत्पाददत जस्पररटको लमश्रर् (Blending) बाट मात्र 
मददरा उत्पादन गनुणपने छ िने्न व्यिस्था िएको र सोही अनसूुचीको िदुा नं.९ मा जस्पररट 
उत्पादन गने उद्योगहरूले प्रलत क्िीन्टल मोलासेसबाट न्यूनतम ६५ ओ.पी.को घटीमा २० 
ललटर जस्पररट उत्पादन गनुणपने गरी प्रलतलजव्ध दर कायम गररएको र सोिन्दा घटी 
प्रलतलजव्ध दर देजखएमा मू.अ. कर वििागबाट लनदेशन िए बमोजजम हनुेछ िने्न व्यिस्था 
िएकोमा आ.ि. २०५४/०५५ मा लनिेदक जािलाखेल लडस्टीलरीले २८,३७६।४० 
क्िीन्टल मोलासेसै् (Molasses)  खपत गरेको छ । आलथणक ऐन,२०५४ ले तोकेको 
नम्र्सअनसुार उक्त पररमार्को मोलासेसै् खपतबाट ६५ ओ.पी. को ५,६७,५२८ ललटर 
जस्पररट उत्पादन हनुपुनेमा ४,७२,१५०।७४ ललटर मात्र उत्पादन िई ९५,३७७।२६ 
ललटर घटी उत्पादन िएको । आलथणक ऐनले तोकेको नम्र्सिन्दा घटी प्रलतलजब्ध दर 
देजखएमा मूल्य अलििृवद्ध कर वििागले तोके बमोजजम हनुे िने्न व्यिस्था अनसुार साविक म.ु 
अ. कर वििाग हाल आन्तररक राजश्व वििागबाट लमलत २०६०।२।३० मा प्राप्त िएको 
प.सं. २०५९/२०६० च.नं. २९५ को पत्रबाट आलथणक ऐन, २०५४ ले तोकेको 
नम्र्सअनसुार जस्पररट उत्पादन नगरेकाले जािलाखेल लडस्टीलरीबाट रु. ४,२९,७८,४२४।– 

रकम असूल गनण लनदेशन िएको हुँदा सो बमोजजम यस कायाणलयले आलथणक ऐनद्वारा लनददणि 
नम्र्स िन्दा घटी प्रलतलजब्ध दर देजखएकोमा कानून बमोजजम अन्तःशलु्क असूल गररएको । 

आन्तररक राजश्व वििागको ललजखत जिाि   

अन्तःशलु्क ऐन, २०५८ को दिा १९ ले अन्तःशलु्क अलधकृतले गरेको लनर्णयउपर राजश्व 
न्यायालधकरर्मा पनुरािेदन लाग्ने व्यिस्था गरेकोमा तदनरुुपको उपचारको बाटो अिलम्बन 
नै नगरी विपक्षी सोझै ररट के्षत्रालधकारमा प्रिेश गरेको र अन्तःशलु्क ऐन, २०५८ को दिा 
२३ ले अन्तःशलु्क अलधकृतको लनर्णय उपर महालनदेशक समक्ष प्रशासकीय पनुरािलोकनको 
लनिेदन लाग्ने व्यिस्था गरेकोमा तदनरुुपको कानूनी प्रवियासमेत लनज लनिेदकले पूरा 
गरेको अिस्था नहुदँा उक्त ररट लनिेदन खारेज गररपाऊँ।  

महालेखा परीक्षकको वििागको ललजखत जिाि  

तत्कालीन मूल्य अलििवृद्ध कर कायाणलय, लललतपरुको आलथणक िषण २०५४/५५ को 
लेखापरीक्षर् गदाण जािलाखेल लडविलरी प्रा.लल.ले उक्त आलथणक िषणमा २८,३७६।४० 
जक्िन्टल मोलासेसै् खपत गरी ७,७९,०४८।७३ एल.पी.ललटर जस्पररट उत्पादन देखाएको 
रहेछ । उक्त जस्पररटलाई ६५ ओ.पी. शजक्तमा पररितणन गदाण ४,७२,१५०।७४ ललटर 
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हनु आउँछ । आलथणक ऐनले तोकेको प्रलतलजब्ध दर अनसुार खपत गरेको मोलासेसबाट ६५ 
ओ.पी. शजक्तको ५,६७,५२८ ललटर जस्पररट उत्पादन हनुपुनेमा सोअनसुार उत्पादन निई 
९५,३७७।२६ ललटर जस्पररट घटी उत्पादन देखाएकोले घटी उत्पादन देखाएको 
जस्पररटलाई एल.पी. ललटरमा पररितणन गदाण १,५७,३७२।४७९ एल.पी. ललटर हनु 
आउँछ। उक्त लडविलरीले आलथणक ऐन, २०५४ मा व्यिस्था गररएको प्रलतलजब्ध दरिन्दा 
घटी उत्पादन देखाएको जस्पररटबाट ३० यू.पी. शजक्तको १,००० एम.एल. को मददरा 
उत्पादन गरी सो लनकासी गदाण प्रलत एल.पी. ललटर रु. २२५।– ले हनु आउने अन्तःशकु्ल 
रु. ३,५४,०८,८०७।७७, धूमपान तथा मददरा दस्तरू रु. १५,७३,७२४।७९, मददरा 
लनयन्त्रर् सेिा दस्तूर रु. १,५७,३७२।४७ र लबिी कर ९१,५७,३७२।४७९ एल.पी. 
ललटरबाट उत्पादन हनुे ३० यू.पी. शजक्तको २,२४,८१७।८२ ललटर रुस्लान िोड्काको० 
प्रलतललटर रु.२५।९७ ले हनु आउने रु ५८,३८,५१९।– समेत जम्मा रु. 
४,२९,७८,४२४।०३ विपक्षी कम्पनीबाट आलथणक ऐन, २०५४ को अनसूुची ३ को दिा 
९, अन्तःशलु्क ऐन, २०१५ र लबिी कर ऐन, २०२३ बमोजजम असूलउपर गनुणपने देजखएको 
हुँदा सोही व्यहोरा औलँ्याई लमलत २०५६।१।८ मा सम्बजन्धत कायाणलयलाई लेखापरीक्षर् 
गरी प्रारजम्िक प्रलतिेदन ददइएको िने्न महालेखा परीक्षकको वििागको तिण बाट प्रस्ततु 
ललजखत जिाि  

अदालतको प्रारजम्िक आदेश 

मूल्य अलििृवद्ध कर वििागको लमलत २०५७।११।२४ को प.सं. १०/२०५७/०५८ 
च.नं. ३८५३ को पत्रमा उजल्लजखत मोलासेसै् लस.एम.वट िाटर ल्याि प्रा.लल. मा परीक्षर् 
गदाण प्रयोगशालाले परीक्षर् गरी ददएको ररपोटण अनसुार मोलासेसै् खदुोमा जचनीको मात्र 
३५।९४ प्रलतशत नम्र्सअनसुार २० ललटर उत्पादन हनुे िने्न उल्लेख िएकोले सो प्रलतिेदन 
तथा आलथणक ऐन, २०५४ मा अन्तःशलु्क दरिन्दीबाट जस्पररट उत्पादन गने उद्योगले 
प्रलतक्िीन्टल मोलासेस्बाट न्यूनतम यू।वप।को घटीमा २० ललटर जस्पररट उत्पादन गने िने्न 
मापदण्ड तोवकएको िने्न देजखएकोले प्रलतजक्िन्टल मोलासेस्बाट कलत ललटर जस्पररट तयार 
हनु्छ ?  सोसम्बन्धी मान्य प्रचलन के छ ? सो उपलव्ध हनु सक्ने िए सोसमेत १५ ददनलित्र 
पठाउन ु िनी पत्राचार गने । साथै महालेखा पररक्षकको प्रलतिेदनअनसुार असूल गनुणपने 
देजखएको िलनएको रु. ४,२९,७८,४२४।०३ रकम असूल गनण लेखी आएपलछ आन्तररक 
राजस्ि वििागले लमलत २०६०।२।२१ मा गरेको लनर्णयसम्बन्धी िायल जझकाई प्रस्ततु 
मदु्दा ५ िषण नाजघ सकेको परुानो हुँदा आदेशको कायाणन्ियन यथाशीघ्र सम्पन्न गरी 
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लनयमानसुार पेश गनुण िने्न समेत व्यहोराको यस अदालतको लमलत २०६६।१०।२८ को 
आदेश । उक्त आदेश बमोजजमको जिाि पेश गनुण िने्न लमलत २०६७।८।२,  लमलत 
२०६७।११।२६ र लमलत २०६८।३।१६ मा आदेश िएको । 

अदालतले उठाएका प्रश्नहरु  

1. आलथणक ऐन, २०५४ को अनसूुची ३ को खण्ड )९(  मा मूल्य अलििवृद्ध कर 
वििागलाई प्रदान गररएको अलधकार तत्कालीन नेपाल अलधराज्यको संविधान, 

२०४७ को धारा ७३ सँग बाजझएको छ िा छैन ? 

2. अन्तःशलु्क लनधाणरर्को विषयमा महालेखा परीक्षकको वििागले बेरुज ु औलं्याउन 
लमल्छ िा लमल्दैन ? 

3. त्यसरी बेरुज ु औलं्याइएको अिस्थामा कर प्रशासनसगँ सम्बजन्धत लनकायहरूले 
त्यसलाई आधार बनाई अन्तःशलु्क लगायतका कर असूल गनण लमल्न े हनु्छ िा 
हुँदैन ? 

लनर्णयाधार  

१. आलथणक ऐन, २०५४ को अनसूुची ३ को खण्ड (९) मा जस्पररट उत्पादन गने 
उद्योगले प्रलत जक्िन्टल मोलासेसबाट न्यूनतम ६५ ओ.वप.को घटीमा २० ललटर 
जस्पररट उत्पादन गनुणपने गरी प्रलतलजब्ध दर कायम गररएको छ। यस िन्दा घटी 
प्रलतलजब्ध दर देजखएमा मूल्य अलििृवद्ध कर वििागबाट लनदेशन िए बमोजजम हनु े
िलनएको छ । प्रस्ततु ररट लनिेदनमा आलथणक ऐनको उजल्लजखत प्रािधान 
संविधानको धारा ७३ सँग बाजझएको िने्न लनिेदन जजकीर रहेको सन्दिणमा हेदाण 
संविधानको धारा ७३ ले कर लगाउन ेर उठाउने विषय कानूनद्वारा लनजश्चतै् गररए 
बमोजजम मात्र हनुे गरी कर लनजश्चतै् गने विषयलाई विधावयकी अधीनको विषय 
बनाएको देजखन्छ । No taxation without representation िने्न मान्यतामा आधाररत 
संविधानको उजल्लजखत प्रािधानले सारतः विधावयकी प्रबन्ध लबना कायणकाररर्ीको 
आदेश िा लनर्णयद्वारा करको दर लनजश्चतै् गनण नलमल्ने िने्न अथणिोध गराउँछ । कर 
उठाउने विषय जनताका प्रलतलनलधद्वारा मात्र लनक्यौल गररन ु पने िने्न मान्यतालाई 
नेपालको सन्दिणमा हेदाण तत्कालीन विधावयका अथाणतै् संसदले कानून बनाएर करको 
दर लनधाणरर् गनणसक्न ेर कायणकाररर्ीले त्यसको कायाणन्ियन गने व्यिस्थाका रुपमा 
बझु्न सवकन्छ । आलथणक ऐन, २०५४ संसदले अथाणतै् जनताको प्रलतलनलधत्ि िएको 
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संस्थाले बनाएको िने्न कुरामा वििाद हनु सक्दैन । आलथणक ऐन महसूल, कर, पोत, 

शलु्क र दस्तूर लगाउने विषयसँग नै सम्बजन्धत िएको कुरा पलन प्रस्तािनाबाटै 
अिगत हनु्छ । त्यसैले आलथणक ऐनका माध्यमबाट लनधाणरर् िएका महसूल, कर, 

पोत, शलु्क र दस्तूरलाई संविधानको धारा ७३ िन्दा बावहर मान्न सवकने अिस्था 
देजखँदैन । 

आलथणक ऐन, २०५४ को दिा ४ ले उक्त ऐनको अनसूुची–३ बमोजजम अन्तःशलु्क 
लगाउन े र असूल उपर गने िनी स्पि रुपमा मागणदशणन गरेको र अनसूुची–३ 
अन्तगणत खण्ड (९) ले मोलासेसबाट जस्पररट उत्पादन हनुे प्रलतलजब्ध दर 
तोवकददएको छ । उक्त प्रािधान अन्तगणत तोवकएको प्रलतलजब्ध दर पलन अन्तःशलु्क 
लनधाणरर् प्रयोजनकै लालग हो िने्न कुरामा वििाद हनु सक्दैन । त्यसरी तोवकएको 
प्रलतलजब्ध दरिन्दा घटी उत्पादन देखाइएको अिस्थामा के गने िने्न कुराको 
लनधाणरर् गने अलधकार मूल्य अलििृवद्ध कर वििागलाई प्रदान गररएको देजखन्छ । 
अनसूुची–३ को खण्ड (९) ले मूल्य अलििृवद्ध कर वििागलाई प्रदान गरेको सो 
अलधकार ऐनद्वारा नै प्रदान गररएको हुँदा त्यस अलधकार अन्तगणत अन्तःशलु्क असूल 
उपर गनण लनदेशन ददने अलधकार पलन स्ितः अन्तलनणहीत रहेको मानु्नपने हनु्छ । 
आलथणक ऐन मािण तै् अन्तःशलु्कको दरबन्दी सम्बन्धी व्यिस्था गने अनमुलत 
संविधानको धारा ७३ ले प्रदान गरेको अिस्थामा त्यसको व्यिस्थापनका लालग 
गररएको व्यिस्थालाई संविधान प्रलतकूल िनी मान्न सवकने हुँदैन । तसथण आलथणक 
ऐन, २०५४ को अनसूुची– ३ को खण्ड (९) मा मूल्य अलििृवद्ध कर वििागलाई 
प्रदान गरेको लनदेशन ददने अलधकार तत्कालीन नेपाल अलधराज्यको संविधान, २०४७ 
को धारा ७३ समेतसँग बाजझएको िने्न लनिेदन जजकीरसगँ सहमत हनु सवकएन । 

२. अन्तःशलु्क लनधाणरर्को विषयमा महालेखा परीक्षकको वििागले बेरुज ु औलं्याउन 
लमल्छ िा लमल्दैन रु िने्न सम्बन्धमा संविधान अनसुार सबै सरकारी कायाणलयको 
लेखा कानूनद्वारा लनधाणररत तररका बमोजजम लनयलमतता, लमतव्यवयता, कायणदक्षता, 
प्रिािकाररता र औजचत्य समेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षर् 
हनुे व्यिस्था छ । त्यस आधारमा हेदाण महालेखा परीक्षक एउटा संिैधालनक 
अंगका रुपमा रही सबै सरकारी कायाणलयहरूको लेखा परीक्षर्को अलधकार उसलाई 
रहेको िने्न स्पि हनु्छ । महालेखा परीक्षकले लनयलमतता,  लमतव्यवयता,  कायणदक्षता,  
प्रिािकारीता र औजचत्य समेत विचार गरी राजस्ि, अरु समस्त आम्दानी र धरौटी 
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समेतको लेखा ठीक छ छैन, मूल्याङ्कन गने, असूल तहसील गने र लेखा राख्न े
तररकाहरूको सम्बन्धमा पयाणप्त लनयमहरू छनै् छैननै्, िए लतनीहरूको पालना 
गररएको छ, छैन िने्नसमेतका कुराहरूको परीक्षर् गनण सक्ने देजखन्छ । त्यसका 
साथै लेखा सम्बन्धी व्यिस्था लमलाउन र लनयलमतता ल्याउनको लालग सम्बजन्धत 
सरकारी कायाणलय िा नेपाल सरकारको पूर्ण िा अलधकांश स्िालमत्ि िएको संगदठत 
संस्थालाई समय समयमा लनदेशन ददन सक्ने महालेखा परीक्षकको अलधकार र 
त्यस्तो लनदेशनको पालना गनुण सम्बजन्धत कायाणलय िा संस्थाको कतणव्य हनुे 
व्यिस्था पलन लेखा परीक्षर् ऐनमा गररएको हुँदा उजल्लजखत संिैधालनक एिं कानूनी 
व्यिस्थाका आधारमा महालेखा परीक्षकले लनिेदक कम्पनीका सम्बन्धमा आलथणक 
ऐन, २०५४ को अनसूुची– ३ को दिा ९ लाई उदृ्धत गदै आलथणक ऐनले तोकेको 
नम्र्स अनसुार खपत गरेको मोलासेसबाट जम्मा ५६७५२८ ललटर जस्पररट उत्पादन 
हनुपुनेमा लडविलरीले ९५३७७।२६ ललटर जस्पररट घटी उत्पादन देखाएको िनी 
जम्मा रु.४,२९,७८४२४।०३ असूल उपर हनुपुने िने्न समेतको व्यहोरा उल्लेख 
िएको अन्यथा िन्न लमल्ने नदेजखने । 

३. सालधकार लनकायले अन्तःशलु्क लनधाणरर् गरी टंुगो लगाइसकेको विषयमा महालेखा 
परीक्षकले लेखा परीक्षर्का िममा बेरुज ुऔलं्याउन, त्यसरी औलं्याइएको बेरुजलुाई 
आधार बनाई मूल्य अलििृवद्ध कर वििागले लनदेशन ददन र आन्तररक राजश्व 
कायाणलयले अन्तःशलु्क असूल उपर गनण लमल्ने हुदैँन िनी दािी गरेकोमा आलथणक 
ऐन, २०५४ को अनसूुची–३ को खण्ड (९) लाई उदृ्धत गदै जािलाखेल लडविलरी 
प्रा.लल.ले आलथणक िषण २०५४/०५५ मा प्रलतलजब्ध दरिन्दा घटी उत्पादन गरेको 
जस्पररट लेखा परीक्षर्बाट असूल गनुणपने देजखएको रु.४,२९,७८,४२४।– असूल 
गने िनी आन्तररक राजस्ि वििाग (साविक मूल्य अलििवृद्ध कर वििाग) को बेरुज ू
शाखाको लमलत २०६०।२।२१ को पत्रबाट लेखी आएको िने्न समेतको व्यहोरा 
उल्लेख िएको देजखन्छ । सो लनर्णयमा लेखा परीक्षर्बाट बेरुजू देजखएको र 
आन्तररक राजस्ि वििागले असूल गने िनी लनदेशन ददएको कुरालाई समेत 
लनर्णयाधारका रुपमा िहर् गररएको िएपलन सो लनर्णयमा आलथणक ऐनले तोकेको 
प्रलतलजब्ध दरलाई नै मखु्य आधार बनाई आलथणक ऐन, २०५४ को अनसूुची– ३ को 
खण्ड (९), अन्तःशलु्क ऐन, २०१५ को दिा ३, दिा १२क. समेतका आधारमा 
लनर्णय गरेको िने्न देजखएको छ । त्यसरी लनर्णय गनणसक्ने अलधकार आन्तररक 
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राजस्ि कायाणलयलाई रहे िएको कुरामा प्रश्न नउठाइएको र आन्तररक राजस्ि 
कायाणलय विधावयकी प्रबन्धद्वारा अथाणतै् आलथणक ऐनद्वारा लनधाणरर् गररएको महसूल, 

कर, पोत, शलु्क र दस्तूर उठाउने, असूल उपर गने सालधकार लनकाय हो िने्न 
कुरामा वििाद हनु सक्दैन । अन्तःशलु्क ऐन, २०१५ ले सालबसाली िा कुनै एक 
सालको लनलमि कुनै पदाथणमा अन्तःशलु्क लगाउने गरी कुनै ऐनबाट व्यिस्था िएमा 
त्यस्तो अन्तःशलु्क यो ऐन र यस ऐनअन्तगणत बनेको लनयम बमोजजम असूलउपर 
गररनेछ िनी गररएको व्यिस्थाले पलन आलथणक ऐनका माध्यमबाट अन्तःशलु्कको 
दर लनधाणरर् गनण सवकने र त्यसरी लनधाणरर् िए बमोजजम असूलउपर गरी कानून 
कायाणन्ियन गररने कायणको िैधता स्थावपत हनु्छ । अन्तःशलु्क ऐनमा कसैले 
अन्तःशलु्क दबाएमा, लछपाएमा िा छलेमा हनुे सजायको समेत व्यिस्था गररएको 
छ। आलथणक ऐन, २०५४ को अनसूुची–३ को खण्ड (९) ले स्पि रुपमा न्यूनतम 
प्रलतलजब्ध दर तोकेको अिस्थामा त्यसिन्दा िरक ढंगले उत्पादन मापदण्डको 
खोजी गनण लमल्ने हुँदैन । कानूनमा स्पि मापदण्ड उल्लेख िएबाट लनिेदक 
जािलाखेल लडविलरी प्रा.लल.ले प्रलत जक्िन्टल मोलासेसबाट कलत ललटर जस्पररट 
उत्पादन गयोी िने्न जस्ता तथ्यगत अिस्थाका बारेमा र उत्पादन घटी िा बढी ियो 
िने्नसमेतका बारेमा तथ्यलित्र प्रिेश गरी विचार गरररहन ुपने देजखएन । एक पटक 
अन्तःशलु्क लनधाणरर् िै अजन्तम िएको र छ मवहना व्यतीत िैसकेपलछ घटी असूल 
िएको िनी असूलउपर गनण लगाउन नसक्ने िने्न समेतको जजकीर ललइएको अिस्था 
छ । तर अन्तःशलु्क लनयमहरू,२०१९ को लनयम १२ को उजल्लजखत व्यिस्थाले 
छ मवहनापलछ घटी अन्तःशलु्क असूलउपर गनै नपाउन ेगरी बन्देज लगाएको निै 
त्यसरी घटी अन्तःशलु्क असूलउपर हनुमुा को जजम्मेिार रहेको छ र के कारर्ले 
गदाण त्यसो ियो िने्न कुरालाई आधार बनाएर दईुथरर व्यिस्था सम्म गरेको देजखन्छ 
। आलथणक ऐनले मोलासेसबाट जस्पररट उत्पादन हनु ेप्रलतलजब्ध दर तोवकददएको र 
लनिेदक जािलाखेल लडिीलरी मोलासेसबाट जस्पररट उत्पादन गरी त्यसबाट मददरा 
उत्पादन गने उद्योग िएकाले तोवकएको प्रलतलजब्ध दरिन्दा घटी उत्पादन देखाई 
सोही आधारमा अन्तःशलु्क बझुाएको अिस्था हुदँा सम्बजन्धत उद्योगको कारर्बाट 
नै घटी अन्तःशलु्क असूलउपर िएको िने्न कुरामा वििाद हनु सक्दैन । त्यसरी 
उद्योग स्ियंले नै कानूनले तोकेिन्दा कम उत्पादन देखाई कम अन्तःशलु्क 
बझुाएको अिस्थामा छ मवहनाको समय सीमा लगाई त्यसिन्दा पलछ अन्तःशलु्क 
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असूली गनै नपाइन ेिनी व्याख्या गनण लमल्न ेपलन देजखदैँन । कारखानाको धनीले 
बदियतले गदाण घटी असूल हनु गएको रहेछ िने जवहलेसकैु सो रकम असूलउपर 
हनुसक्ने समेतको व्यिस्था गरेको पररप्रके्ष्यमा प्रस्ततु ररट लनिेदनमा हदम्यादको 
प्रश्नको सान्दलिणकता रहने देजखँदैन । 

आलथणक ऐन, २०५४ ले मूल्य अलििृवद्ध कर वििागलाई समेत लनजश्चतै् अलधकार 
प्रदान गरेको पररप्रके्ष्यमा सोही अलधकार अन्तगणत ददइएको लनदेशन र कानूनले 
तोकेको दरिन्दा घटी अन्तःशलु्क असूल िएको अिस्थामा त्यसरी तालकु 
लनकायबाट प्राप्त िएका लनदेशन समेतलाई लनर्णयाधार बनाई आलथणक ऐन, 

अन्तःशलु्क ऐन र अन्तःशलु्क लनयमहरू समेतका आधारमा जािलाखेल लडविलरी 
प्रा.लल.बाट घटी िएजलत अन्तःशलु्क असूलउपर गने र जरीिाना समेत गने गरी 
िएको आन्तररक राजस्ि कायाणलय, लललतपरुको लमलत २०६०।३।१७ को लनर्णय 
मनालसि नै देजखयो । लनिेदक जािलाखेल लडविलरीका तिण बाट बैकजल्पक मागण 
अिलम्बन नगरी ररट के्षत्रालधकारबाट यस अदालतसमक्ष प्रिेश गरेकोमा िैकजल्पक 
उपचारको अको व्यिस्था िए पलन सो उपचार अपयाणप्त िा प्रिािहीन देजखएको 
अिस्थामा कानूनी हकको प्रचलनका लालग ररट के्षत्रालधकार आकवषणत हनु ेव्यिस्था 
गरेकोमा यी लनिेदकलाई कानून र सम्बजन्धत लनर्णय समेतबाट उपचारको मागण 
खलुाइएको र सो मागण अपयाणप्त िा प्रिािहीन िने्न पलन नदेजखएको अिस्थामा कानून 
र लनर्णयमा उल्लेख िएबमोजजम पनुरािेदन नगरी सीधै यस अदालतको असाधारर् 
अलधकारक्षते्र अन्तगणतबाट उपचारको माग गरेको देजखदँा सो आधारमा पलन लनिेदन 
मागबमोजजमको आदेश जारी गनण लमल्ने देजखदैँन । 

यस ररटमा प्रलतपाददत लसद्दान्त 

• िैकजल्पक मागण अिलम्बन नगरी ररट के्षत्रालधकार मािण त प्रिेश गनण  
िैकजल्पक उपचारको मागण अपयाणप्त िा प्रिािहीन देजखएको हनुपुने । 
िैकजल्पक उपचारको मागण अपयाणप्त िा प्रिािहीन िएको िने्न नदेजखएको 
अिस्थामा असाधारर् अलधकारके्षत्र अन्तगणत उपचारको माग गनण नलमल्ने ।  

• सम्बजन्धत सरकारी कायाणलय िा नेपाल सरकारको पूर्ण िा अलधकांश 
स्िालमत्ि िएको संगदठत संस्थाको लेखा परीक्षर् गरी बेरुज ु देखाउन र 
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उक्त बेरुज ुअसूल उपर गने गरी लनदेशन ददन सक्न ेमहालेखा परीक्षकको 
अलधकार हनुे ।  

• आलथणक ऐन, अन्तःशलु्क ऐन र अन्तःशलु्क लनयमहरू समेतका आधारमा 
अन्तःशलु्क असूल उपर गनण सवकन े।  

सूयण नपेाल प्रा.लल.का तिण बाट हष ं एमं दर समेत वि. आन्तररक राजस्ि कायाणलय, बारा 
समेत17   

लनिेदक सूयण नेपाल प्रा.लल.ले सूलतणबाट उत्पादन हनुे विलिन्न साईज एिं गरु्स्तरको चरुोट 
उत्पादन र लबिी वितरर् गरी लाग्ने कर तथा अन्तःशलु्कहरू लतदै आएकोमा उद्योगले 
गरेको उत्पादनको लनयलमत वििरर् र वहसाि राजखएको आधारमा आ.ि. २०५५। ५६ मा 
रु.९७,०४,७८,४५०।–, २०५६।५७ मा रु.९८,२३,५९,९५०।–, २०५७।५८, मा 
रु.१,२३,८५,२८,८५०।–, आ.ि. २०५८।५९ मा रु.१,२९,१७,००,७५०।–र आ.ि. 
२०५९।६० मा रु.१,४८,१५,६५,३००।–  अन्त शलु्क बझुाई सकेको छ ।  िास्तविक 
रुपमा उत्पाददत पदाथणमा लाग्ने अन्तःशलु्क लतररसकेको अिस्थामा पूिण जानकारी बेगर 
आन्तररक राजश्व कायाणलयका दईु जना अलधकृतले २०६२।३।२७ मा आ.ि. 
२०५५।५६ देजख २०५९।६० सम्मको लालग कुनै कानूनको उल्लेख नगरी उठाएको 
वटप्पर्ी र प्रमखु कर अलधकृतले २०६२।३।२८ मा वटप्पर्ी सदर गरी काल्पलनक थप 
अन्तःशलु्कको नामबाट रकम असूल गने िनी ठहर गरी प्रत्येक आ.ि.को छुट्टा छुटै्ट पत्र 
लेखी प्रत्येक आ.ि.को िमशः रु.४,२२,४७,६८३।, रु.१,७२,७१,५७८।६०, 

रु.१२,४१,९७,९७०।, रु.१०,४४,३९,०८४।७५, रु. ६,८७,९०,४७०।२० अन्त शलु्क 
रकम माग गररएको कायण उपर आन्तररक राजश्व वििागका महालनदेशक समक्ष प्रशासकीय 
पनुरािलोकन गररएकोमा महालनदेशकबाट लनिेदन खारेज ियो । सो उपर तथ्यगत एिं 
कानूनी वििाद उठाई राजश्व न्यायालधकरर्मा पनुरािेदन दताण गनण जाँदा अन्तःशलु्क ऐन, 

२०५८ ले पररकल्पना नगरेको धरौटी बापत िनी अनलधकृत रुपमा माग िै आएको पूरै 
दािी रकम समेत माग िै पनुरािेदन दरपीठ िएकोले अन्य उपचारको अिाि रहेको र 
आन्तररक राजश्व वििागको लनदेशनात्मक पत्रले काल्पलनक उत्पादन देखाई बेरुज ू असूल 
गनण िाध्य िएको र न्यावयक मनको प्रयोग नगरी अरुको लनदेशनलाई कायाणन्ियन गरेको 
२०६२।३।२८ को लनर्णय एिं २०६२।१०।४ को लनर्णय काम कारिाही समेत 

                                                           
17 g]=sf=k= @)^& c+s & lg=g= *$)% 
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उत्प्रषेर्को आदेशद्वारा बदर गररपाऊँ । साथै राजश्व न्यायालधकरर्का शे्रस्तेदारको 
२०६४।१२।८ को दरपीठ आदेश र उक्त दरपीठ सदर गरेको राजश्व न्यायालधकरर्को 
आदेश बदर गरी विना धरौटी पनुरािेदन पत्र ललई कानून बमोजजम लनर्णय गनुण िने्न राजश्व 
न्यायालधकरर्का नाउँमा परमादेश समेत जारी गररपाऊँ । राजश्व न्यायालधकरर् ऐन, 

२०३१ को दिा ९(१) को (ख) को व्यिस्था संिैधालनक प्रािधानसँग िाजझएकोले अमान्य 
र बदर घोवषत गररपाऊँ। 

राजश्व न्यायालधकरर् काठमाडौंको ललजखत जिाि  

लनिेदकलाई लागेको अन्तःशलु्क रकम राजश्व न्यायालधकरर् ऐन, २०३१ को दिा ९ )१(  
मा धरौटी राख्न ुपने व्यिस्था िएकोमा सो रकम धरौटी नराखी पनुरािेदन लाग्न नसक्ने 
िनी शे्रस्तेदारबाट िएको  दरपीठ आदेश अन्यथा गनुण नपने िनी आदेश िएको। 

आन्तररक राजश्व कायाणलय लसमरा िाराको ललजखत जिाि  

अन्तःशलु्क माग गदाण करदातालाई सिाइको मौका ददनपुने साविकको अन्तःशलु्क ऐन, 

२०१५ िा हालको अन्तःशलु्क ऐन, २०५८ ले गरेको छैन । महालेखा परीक्षकको 
वििागबाट बेरुज ू औलं्याईएको अन्तःशलु्क समेतको कर रकम दाजखला नगरेको कारर् 
पत्राचार िएको र सो उपर महालनदेशक समक्ष ददएको लनिेदन सदर िएपलछ कानून 
बमोजजमको रकम धरौटी नराखेको कारर् राजश्व न्यायालधकरर्मा पनुरािेदन दरपीठ 
िएउपर ररट क्षेत्रमा आएको अिस्था छ । राजश्व न्यायालधकरर् ऐन, २०३१ को दिा ९ 
बमोजजम राख्नपुने नगद धरौटी नराखेको कारर्बाट पनुरािेदन दताण निएको िने्न लनिेदन 
लेखबाटै उपचारको बाटो रहेको देजखन्छ । िैकजल्पक उपचारको बाटो अनशुरर् नगरी ररट 
के्षत्र आकवषणत नहनुे िने्न स्थावपत लसद्धान्त समेतबाट माग बमोजजमको आदेश जारी हनुे 
अिस्था छैन । महालेखा परीक्षकको वििागले औलं्याएको बेरुजू रकम लनयलमत गराउन ुपने 
दावयत्ि तिण  लनिेदक लागेको अिस्था समेत छैन । आ.ि. २०५०।५१ र २०५१।५२ 
मा सूलतण खपतको अनपुातमा उत्पादन नगरी स्िीकृत नम्र्सण िन्दा घटी उत्पादन गरेको 
आधारमा महालेखा परीक्षकबाट बेरुजू औलँ्याई सो आधारमा अन्तःशलु्क रकम माग गरेको 
हो । लनिेदकले उल्लेख गरेको २०५३ सालको ररट नं. २८२५ विचाराधीन रवहरहेको 
अिस्थामा रकम माग गने विषय अलधकारक्षते्र िन्दा िावहर रहेको िन्न लमल्दैन । प्रस्ततु 
वििाद उक्त ररट लनिेदनमा रहेको वििादमा लसमीत नरही सूलतण घटी आम्दानी देखाइएको 
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िने्न तथ्य समेत रहेको देजखएकोले नजीरको आधारमा लनिेदन माग बमोजजमको आदेश जारी 
हनुे अिस्था नहुदँा लनिेदन खारेज गररपाऊँ । 

अथण मन्त्रालयको ललजखत जिाि   

पनुरािेदन गनण पाउन ेउपचारको बाटो कायमै रहेको अिस्थामा ररट के्षत्रमा प्रिेश गरेको 
लमलेको छैन । राजश्व न्यायालधकरर् ऐन, २०३१ को दिा ९ बमोजजम राख्न ुपने धरौटी 
नराखेको कारर्बाट पनुरािेदनको बाटो अिरुद्ध िएको मान्न लमल्दैन । संिैधालनक लनकाय 
महालेखा परीक्षकको वििागबाट औलं्याईएका आधारमा स्िीकृत नम्र्सणिन्दा घटी उत्पादन 
गरेको देखाएको हुदँा सो बमोजजम अन्तःशलु्क रकम दाजखल गनण पठाउने कायण 
कानूनविपरीत िन्न नलमल्न े। 

महालेखा परीक्षकको ललजखत जिाि  

वििाददत आ.ि.को सम्बन्धमा लेखा परीक्षर् ऐन, २०४८ को दिा ३,४ र ५ ले तोकेको 
काम कतणव्य र अलधकार बमोजजम लेखा परीक्षर् गररएको हो । आन्तररक राजश्व कायाणलय 
लसमराको आ.ि. २०५६।५७ को से्रस्ता कागजबाट राजश्व आकंलन, असूल तहलसलको 
लेखा से्रस्ता परीक्षर्बाट देजखन आएको व्यहोराको आधारमा लेखा परीक्षर् प्रलतिेदन तयार 
गरी कायाणलयलाई पठाएको हो । अलधकारके्षत्र िावहर गई लेखा परीक्षर् गररएको िने्न 
लनिेदन दाबीमा कुनै आधार नहुँदा लनिेदन खारेज गररपाऊँ । 

विशषे इजलासको २०६६।५।२५ को आदेश  

प्रस्ततु लनिेदनसँग सम्बजन्धत िनी लनिेदनमा उल्लेख गररएको २०५३ सालको रर.नं. 
२८२५ को ररट सम्बजन्ध उक्त मदु्दा िैसला िएपलछ मात्र प्रस्ततु ररट लनिेदनमा न्याय 
लनरुपर् गनुण िान्छनीय हनु े देजखएकोले अथण मन्त्रालय विरुद्ध सूयण टोिाको कम्पनी िएको 
२०६४–NF–०००२ को मदु्दामा िैसला िएपलछ िैसलाको प्रलतललवप साथै राखी प्रस्ततु 
लनिेदन र लगाउका लनिेदनहरू समेत लनयम बमोजजम पेश गनुण । 

वििादको मूल विषयिस्त ु

सूलतण खपतको अनपुातमा उत्पादन नगरी घटी उत्पादन गरेको अथाणतै् आ.ि. २०४७।४८ 
को नम्र्सण अनसुार कच्चा पदाथणको खपत अनपुातमा प्रलतलजब्ध नपगु िएको िने्न आधारमा 
थप अन्तःशलु्क रकम माग गरेको कानूनविपरीत िने्न नै मूल वििादको विषयिस्त ुरहेको । 

ररट नं. २८२५ मा िएको २०६६।७।१२ मा िएको िैसला 
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यस अदालत पूर्ण इजलासको अजन्तम िैसलामा आलथणक ऐन, २०५१ को अनसूुची–३ 
अन्तगणतको द्रिव्य २ को व्यिस्थाको विस्ततृ रुपमा वििेचना गरी अनमुालनत उत्पादनलाई 
आधार बनाएर अन्तःशलु्क लनधाणरर् गनण सवकने गरी चरुोटतिण  व्यिस्था गरेको अिस्था 
नहुँदा चरुोटलाई मददरा सरहको व्यिस्था नगररएको अथाणतै् अनमुालनत उत्पादनमा 
अन्तःशलु्क लगाउने व्यिस्था नगररएको स्पि हनु्छ । ऐनले नै अनमुालनत उत्पादनको 
दायराबाट बावहर परेको अिस्थामा अनमुालनत उत्पादनका आधारमा थप अन्तःशलु्क 
लगाउने, असूल उपर गने िने्न हुँदैन । कानूनले बाहेक गरेको कुरालाई मनोगत तकण  गरी 
त्यसैको आधारमा दावयत्ि िहन गराउन लमल्न े हुँदैन । अन्तःशलु्क ऐन, २०१५ र 
अन्तःशलु्क लनयमहरू, २०१९ बमोजजम अन्तःशलु्क असूल उपर गनण छूट िएको िा बाँकी 
िएको नदेजखएको अिस्थामा महालेखा परीक्षकको वििागबाट लेखा परीक्षर् गदाण अनमुालनत 
उत्पादनलाई आधार बनाएर बेरुजू औलं्याएको, असूल उपरको लालग प्रलतलनलधसिा सािणजलनक 
लेखा सलमलतले लनदेशन ददएको र रकम दाजखला गनुण िनी मूल्य अलििृवद्ध कर कायाणलय 
बाराबाट २०५३।१२।१५ मा िएको लनर्णय कानून बमोजजम िएको मान्न नलमली 
उत्प्रषेर्को आदेशद्वारा बदर गरी सूयण टोिाको कम्पनीबाट बेरुजू रकम असूल उपर नगनुण 
िनी परमादेशको आदेश जारी गररएको हदसम्म संयकु्त इजलासको २०५४।१२।१६ को 
िैसला कायम हनुे ठहछण । 

प्रस्ततु ररट लनिेदनमा सिोच्च अदालतको आदेश  

आ.ि. २०५५।५६ देजख २०५९।६० सम्मको विलिन्न अिलधको महालेखा परीक्षकको 
वििागबाट अजन्तम लेखा परीक्षर् हुँदा करदाता सूयण नेपाल प्रा.लल.को नाममा असूल गनुणपने 
िनी उठाइएका बेरुजकुो सम्बन्धमा मालथ उजल्लजखत ररट नं. २८२५ मा िएको आदेश र 
सो उपर परेको पनुरािलोकनको लनिेदनको आधार उल्लेख गरी थप अन्तःशलु्क रकम माग 
गररएको र सोही वििादमा प्रस्ततु ररट लनिेदन दायर िएको िने्नमा वििाद देजखएको छैन । 
उक्त पनुरािलोकनको लनिेदनमा उठाइएका विषय बाहेक अन्य नयाँ विषय प्रस्ततु लनिेदनमा 
उठाइएको िने्न पलन देजखँदैन । आलथणक िषण २०५०।५१ मा उठाएको वििादमा पूर्ण 
इजलासबाट टंुगो लालगसकेको विषयिस्त ु र प्रस्ततु ररट लनिेदनमा वििाद ल्याइएको 
विषयिस्तमुा ताजत्िक अन्तर पलन देजखन आएन । लनिेदक सूयण नेपालले सूलतण खपतको 
अनपुातमा उत्पादन नगरी घटी उत्पादन गरेको अथाणतै् आ.ि. २०४७।४८ को नम्र्सण 
अनसुार कच्चा पदाथणको खपत अनपुातमा प्रलतलजब्ध नपगु िएको िने्न आधारमा थप 
अन्तःशलु्क रकम माग गरेको िने्न नै मूल वििादको विषयिस्त ु रहेको र यस्तै प्रकारको 
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वििादको विषयिस्त ुसम्बन्धमा अनमुालनत उत्पादनको आधारमा थप अन्तःशलु्क रकम माग 
गनण नलमल्ने िनी यस अदालत पूर्ण इजलासबाट लसद्धान्त समेत प्रलतपादन िै रहेको 
देजखन्छ। अनमुालनत उत्पादनको आधारमा थप अन्तःशलु्क रकम माग गने सम्बन्धमा 
विपक्षी आन्तररक राजश्व कायाणलबाट कुनै कानूनको व्यिस्था उल्लेख नगरी ररट नं. 
२८२५ को पनुरािलोकनको आधारसम्म उल्लेख गरेको अिस्थामा आन्तररक राजश्व 
कायाणलय लसमरा िाराको लमलत २०६२।३।२७ को वटप्पर्ी व्यहोरा प्रमखु कर 
अलधकृतबाट २०६२।३।२८ मा सदर िएको आदेश एिं सो अनसुार लनिेदक कम्पनीसँग 
उक्त आ.ि. २०५५।५६ देजख २०५९।६० सम्मको थप अन्तःशलु्क कर रकम माग 
गने गरी िएका पत्राचार समेत कानून अनकूुल िए गरेको देजखएन । 

लनिेदकले तत्कालीन नेपाल अलधराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७३ को प्रािधान एिं 
अन्तःशलु्क ऐन, २०५८ को दिा २३ मा महालनदेशकको लनर्णय उपर पनुरािेदन गदाण 
धरौटी राख्नपुने कुनै व्यिस्था नगररएको अिस्थामा राजश्व न्यायालधकरर् ऐन, २०३१ को 
दिा ९(१)(ख) को पचास प्रलतशत धरौटी राख्नपुने व्यिस्था बाजझएको हुदँा अमान्य र बदर 
घोवषत गररपाऊँ िने्न थप जजकीर ललएको समेत देजखन्छ । राजश्व न्यायालधकरर् ऐन, 

२०३१ को दिा ९ मा धरौट राख्न ेर म्यादको व्यिस्था रहेको र उपदिा (१) ले प्रचललत 
कानूनमा जनुसकैु कुरा लेजखएको िए तापलन यस ऐन अन्तगणत न्यायालधकरर् िा पनुरािेदन 
अदालतमा पनुरािेदन गदाण देहाय बमोजजम धरौट नराखी पनुरािेदन लाग्ने छैन िने्न उल्लेख 
िएको र सोही उपदिाको देहाय (ख) मा “िन्सार महसूल िा अन्तःशलु्क लनधाणरर् 
िएकोमा लनधाणरीत िन्सार महसूल िा अन्तःशलु्कको रकम र जरीिाना िएकोमा जरीिानाको 
रकम र दिैु िएकोमा दिैु रकम त्यस्तो लनधाणरर् गने िा जरीिाना गने अलधकृतले तोवक 
ददएको कायाणलयमा िने्न उल्लेख िएको देजखन्छ । राजश्वसम्बन्धी मदु्दामा राजश्व 
न्यायालधकरर्ले पनुरािेदन सनेु्न अलधकारके्षत्र अन्तगणत दताण गररने पनुरािेदन दताणसम्बन्धी 
कायणविलधको व्यिस्था उक्त ऐनको दिा ९ ले व्यिजस्थत गरेको देजखन्छ । 

लनिेदकले लनतान्त लनजी हक वहतमा असर परेको कुरा उल्लेख गरी अमकु कानूनको 
व्यिस्था बाजझएको िनी गोश्वारा रुपमा दािी ललएकै आधारमा विधावयकी प्रवियाद्वारा लनलमणत 
कानूनलाई न्यावयक पनुरािलोकनको विजशि अलधकारके्षत्र प्रयोग गरी अमान्य र बदर गनुण 
न्यावयक मूल्य र मान्यता विपरीत हनु जान्छ । पनुरािेदन गदाण धरौट राख्नपुने ऐनको दिा 
९ को व्यिस्थाले लनिेदकको मौललक हकमा अनजुचत बन्देज लगाएको िा संिैधालनक 
प्रािधानसँग बाजझएको िने्न अिस्था देजखएन । 
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अन्तःशलु्क रकम दाजखला गने सम्बन्धी आन्तररक राजश्व कायाणलय िाराको 
२०६२।११।१८ को पत्र लगायत सो सँग सम्बजन्धत काम कारिाहीहरूसम्म 
कानूनसम्मत नदेजखँदा उत्प्रषेर्को आदेशद्वारा बदर गरी ददएको छ । अमान्य र बदर 
घोवषत गररपाऊँ िनी दािी ललएको राजश्व न्यायालधकरर् ऐन, २०३१ को दिा ९(१) को 
देहाय (ख) को व्यिस्था संविधानको कुनै पलन प्रािधानसँग बाजझएको नदेजखँदा सो हदसम्म 
प्रस्ततु लनिेदन खारेज हनु्छ ।  

यस ररटमा प्रलतपाददत लसद्दान्त 

• चरुोटलाई मददरा सरहको अनमुालनत उत्पादनमा अन्तःशलु्क लगाउने व्यिस्थाबाट 
बावहर परेको अिस्थामा अनमुालनत उत्पादनका आधारमा थप अन्तःशलु्क लगाउन े 
र असूल उपर गनण नलमल्न े। 

• अनमुालनत उत्पादनको आधारमा थप अन्तःशलु्क रकम माग गनण नलमल्ने । 

• पनुरािेदन गदाण धरौट राख्नपुने व्यिस्था पनुरािेदन दताणसम्बन्धी कायणविलधको 
व्यिस्था िएको र लनिेदकको मौललक हकमा अनजुचत बन्देज लगाएको मान्न 
नलमल्ने । 

मोहन लक्ष्मी मास्के वि. अथण मन्त्रालय समेत18
  

लनिेदन जजकीर 

श्री लडिीलरी (प्रा.)लल. नामको कम्पनी स्थापना गरी २०५३।४।१ देजख मददराको 
व्यािसावयक उत्पादन गरी आएको र कम्पनीले उत्पादन िएको २०५३।४।१ देजख 
आ.ि. २०६०।२०६१ सम्मको अन्तःशलु्क लगायतको सम्पूर्ण राजश्व िकु्तानी गरी 
सकेको लनविणिाद छ । प्रत्यथी आन्तररक राजश्व कायाणलयले अन्तःशलु्क छलेको िने्न उजूरी 
परेको िने्न समेत उल्लेख गरी मेरो नाउँमा ७ ददने म्याद जारी गरर उक्त म्याद 
२०६१।१२।११ मा घर दैलामा टाँस िएको । म िारतमा उपचार गराइरहेकोले 
कायाणलयमा स्ियमै् उपजस्थत हनु नसक्ने िएकोले स्िास्थ्य परीक्षर् गराएको प्रमार् समेत 
संलग्न गरी गजु्रकेो म्याद थामी आिश्यक कानूनी प्रविया अजघ बढाउनका लालग िारेश 
मकुरर गरी २०६१।१२।२९ मा हाजजर हनु पठाउँदा प्रत्यथी कायाणलयका प्रमखु कर 
अलधकृतले आत्मलनष्ठ र गैरकानूनी कारर् देखाई िारेशनामा सवहतको लनिेदन स्िीकार गनण 

                                                           
18  g]=sf= k= @)^& c+s ! lg=g= *@($ 
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नलमल्ने िनी दरपीठ गररयो । दरपीठ आदेशविरुद्ध २०६२।१।७ मा राजश्व 
न्यायालधकरर् काठमाडौँमा अ.िं. १७ नं. बमोजजम लनिेदन ददई विचाराधीन रहेकै अिस्थामै 
प्रलतिादको मौका नै नददई एकतिी रुपले िैसला सवहतको जनाउ पत्र २०६२।१।२० 
मा प्राप्त गरी अिगत ियो । िैसलाको तपसील खण्डमा मेरा नाउँको चल अचल 
सम्पजिहरू शयेर लगानी, बैंक खाता, सिारी साधन समेतका सम्पूर्ण सम्पजिहरू रोक्का राख्न े
िनी २०६१।९।१२, २०६१।९।१९ र २०६१।१२।१० मा लनर्णय गररएको िने्न 
कुरा २०६२।१।११ को िैसलामा उल्लेख गरी सम्पजि रोक्का राख्न े लनर्णयलाई कायमै 
राख्न ेिलनएको। 

लडिीलरीले आ.ि. २०५५।०५६ मा ५० हजार क्िीन्टल मोलालसस (लसरा) वहनालमना 
गरेको िनी अन्तःशलु्क ऐन, २०१५ को दिा ३ बमोजजम रु.८७,२९,८४,२००।– राजश्व 
लतनुणपने ठहर गरेको । विपक्षीलाई अन्तःशलु्क ऐनले लनयलमत रुपमा अन्तःशलु्क असूलउपर 
गनण अलधकार मात्र प्रदान गरेको छ । राजश्व छलेको विषयमा कारिाही गरी सजाय गने 
अलधकार उक्त ऐनले विपक्षी कायाणलयलाई ददएको छैन । राजश्व छलेको विषयमा कारिाही 
र सजाय गने अलधकार राजश्व चहुािट (अनसुन्धान तथा लनयन्त्रर्) ऐन, २०५२ को दिा 
९ बमोजजमको अलधकारीले अनसुन्धान गने र दिा १८ बमोजजमको अदालतमा राजश्व 
अनसुन्धान वििागले मदु्दा दताण गरी तोवकएको जजल्ला अदालतले मात्र यस विषयमा िैसला 
गने अलधकार हनु्छ । अन्तःशलु्क ऐन, २०१५ कायम रहेको अिस्थामा राजश्व चहुािट 
(अनसुन्धान तथा लनयन्त्रर्) ऐन,२०५२ जारी िएको र राजश्व चहुािटको विषयमा कारिाही 
र सजाय गने विशषे ऐन हो । खारेज िइसकेको ऐन लगाई कारिाही र सजाय गनण 
लमल्दैन। अतः विपक्षी आन्तररक राजश्व कायाणलय जचतिनले प्रलतिादको मौका नै नददई 
लनिेदकको चल अचल सम्पजि रोक्का राख्न े लमलत २०६१।९।१२, २०६१।९।१९ र 
२०६१।१२।१० को लनर्णय पत्रहरू, उक्त लनर्णयलाई यथाितै् नै राख्न े िनी 
२०६२।१।११ मा गररएको िैसला तथा लनिेदकको वहतविपरीत कुनै लनर्णय िएको कुरा 
ललजखतजिािमा खलेुमा सो समेत सम्पूर्ण उत्प्रषेर्को आदेशद्वारा बदर गररपाऊँ । साथै 
लबना कसूर सनुिुाइको मौका समेत नददई लनिेदकको सबै सम्पजि रोक्का िएको, 
२०६२।१।११ को िैसलाले बझुाउन ुपने ठहर गरेको राजश्व रकम कम्पनीबाट असूल 
उपर निएमा लनिेदकको चल अचल सम्पजिबाट सरकारी बाँकीसरह असूल गररने िनी 
उल्लेख िएको हुँदा सम्पजि रोक्का राख्न ेगरी िएका उजल्लजखत लनर्णय र २०६२।१।११ 
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को लनर्णय कायाणन्ियन नगनुण नगराउन ुिनी विपक्षीहरूका नाउँमा आदेश जारी गररपाऊँ िने्न 
समेत व्यहोराको ररट लनिेदन । 

आन्तररक राजश्व वििागको ललजखत जिाि  

सनुिुाइको मौका ददएको प्रमार् कागजबाट देजखएको तथा कानूनको अिलम्बन गरी 
आन्तररक राजश्व कायाणलय िरतपरुबाट २०६२।१।११ मा िएको लनर्णय तथा यस 
वििागबाट गररएका काम कारिाही कानूनसम्मत हुदँा लनिेदन खारेज गररपाऊँ । 

आन्तररक राजश्व कायाणलय िरतपरु तथा ऐ.का कायाणलय प्रमखुको ललजखत जिाि  

यस कायाणलयबाट श्री लडिीलरी (प्रा.) लल. ले अन्तःशलु्क समेतको राजश्व रकम छलेको, 
दिाएको, लछपाएको िनी लमलत २०६२।१।११ मा लनर्णय गनुण पूिण २०६१।१२।११ मा 
लनजको घर दैलामा र श्री लडिीलरीको केन्द्रीय कायाणलय, चारढुङ्गामा टाँस गररएको मचुलु्का 
सवहतको पत्र लमलसल सामेल रहेको र वििाददत विषयको सम्बन्धमा विलिन्न माध्यमबाट 
जानकारी पाएको कुरा ररट लनिेदनको प्रकरर् ३ मा उजल्लजखत व्यहोराबाट समेत स्पि 
हनु्छ । राजश्व छलेर रकम दाजखला नगने लनतान्त गम्िीर प्रकृलतको कसूरमा सामान्य 
िारेश पठाएर प्रलतलनलधत्ि गनण कानूनले लमल्ने देजखँदैन । त्यसैले िारेस सवहतको लनिेदन 
यस कायाणलयबाट मलुकुी ऐन, अ.बं. २७ नं. बमोजजम दरपीठ गरी कानूनको पूर्ण पालना 
गररएको छ । पयाणप्त सूचनाको आधारमा स्ियमै् उपजस्थत िएर आफ्ना कुराहरू राख्न पाउन े
हक अलधकारबाट ररट लनिेदकलाई बजञ्चत गररएको छैन । प्राकृलतक न्यायको लसद्धान्त र 
कानूनको पूर्ण पालना गरी यस कायाणलयबाट २०६२।१।११ मा िैसला गररएको हुँदा 
लनिेदन खारेज गररपाऊँ । 

प्रस्ततु वििाद अन्तःशलु्क छलेको विषय िएको िने्न देजखएको र अन्तःशलु्क अलधकारीले 
अनसुन्धानको िममा कानून बमोजजम म्याद जारी गरी यी लनिेददका प्रलतिादीलाई बाटाका 
म्याद बाहेक ७ ददनलित्र हाजजर हनु आउन ुिनी म्याद जारी गरी सोको सूचना समेत पाई 
िारेश पठाएकोमा आफ्नो नाममा मदु्दा परी म्याद जारी िएको कुरा लनिेददकालाई जानकारी 
िएकै देजखन्छ । साथै आफ्नो लनिेदनमा समेत सो कुरालाई इन्कार गनण सकेको देजखँदैन 
। अनसुन्धानकै िममा लनिेददकाको नामको चल अचल सम्पजि रोक्का राख्न ेलनर्णय िएको र 
सो कानून विपरीत िएको िने्न पलन नदेजखएको साथै प्रस्ततु वििाद िौजदारी प्रकृलतको िई 
कैद तथा जरीिानाको सजाय हनुसक्ने नै देजखदँा त्यस्तो मदु्दामा िारेश स्िीकार नगरेको 
समेत कानूनबमोजजम नै देजखएको र िैसला िै सकेको अिस्थामा अन्तःशलु्क ऐन, २०५८ 
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को दिा १९ बमोजजम पनुरािेदनको म्याद पाऊँ िनी माग गरी आउनपुनेमा सो नगरी 
अन्य उपचार माग गरेबाट समेत प्रस्ततु ररट लनिेदनमा माग बमोजजमको आदेश जारी 
गनुणपने अिस्था नदेजखँदा खारेज हनुे ठहछण िने्न यस अदालत संयकु्त इजलासमा मा. न्या. 
श्री अनूपराज शमाणको राय ।   

यी लनिेददकालाई कसूरदार ठहर गरेको र जरीिाना गररएको समेत देजखदैँन । प्र. श्री 
लडिीलरीले उक्त रकम र राजश्व बझुाउन ु पने ठहर िएपलन कम्पनीको चल अचल 
जायजेथाबाट असूलउपर गनेतिण  उल्लेखै नगरी कम्पनीको दावयत्िमा समेत लनिेददकाको 
चल अचल सम्पजिबाट असूलउपर गने ठहर गनुण कानूनप्रलतकूल देजखन्छ । लनर्णयको 
तपसील खण्डमा अ.िं २०८ नं.ले पनुरािेदनको म्याद ददन ुनपने िने्न उल्लेख गरेको समेत 
देजखन्छ । जिवक अन्तःशलु्क ऐन, २०५८ को दिा १९ ले आन्तररक राजश्व 
कायाणलयको लनर्णयउपर पनुरािेदन गनण पाउनेमा सो अलधकारको उल्लंघन गरेको पाइन्छ । 
ललजखत जिािको प्रकरर् नं. ४ मा िैकजल्पक उपचारको बाटो हुँदाहुदैँ ररट के्षत्रमा प्रिेश 
गरेको िन्दै आफ्नो लनर्णय विपरीत जिाि विराएको पाइन्छ । यसबाट जानी–जानी विपक्षी 
लनर्णयकताणले पनुरािेदनको म्याद नददई विपक्षीउपर प्रिृि िािना राखी कानूनविपरीत 
कारिाही गरेको प्रमाजर्त हनु्छ । विपक्षी आन्तररक राजस्ि कायाणलयको लनर्णयबाट 
लनिेददकालाई नेपाल अलधराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२, १७ र ७३ द्वारा 
प्रदि हकमा आघात परेको देजखनाले र उक्त संविधानको धारा ८८(२) ले अको उपचारको 
व्यिस्था िए पलन सो उपचार अपणयाप्त देजखएमा पूर्ण न्याय प्रदान गरी उपयकु्त उपचार गनण 
यो अदालत सक्षम हुँदा लनिेददकाको हकमासम्म लनिेददकाको नाउँको चल अचल सम्पजि 
रोक्का राख्न े िने्न विपक्षी कायाणलयको लमलत २०६१।९।१२, २०६१।९।१९ र लमलत 
२०६१।१२।१० को लनर्णय पत्रहरू एिमै् विपक्षी कायाणलयको लमलत 
२०६२।१।११।१ को लनर्णय सो हदसम्म उत्प्रषेर्को आदेशद्वारा बदर हनुे र उक्त 
पत्रहरूद्वारा रोक्का राजखएको चल अचल सम्पजि िुकुिा गररददन ुिनी परमादेशसमेत जारी 
हनुे ठहछण िने्न यस अदालत संयकु्त इजलासमा मा. न्या. श्री राजेन्द्रकुमार िण्डारीको राय। 

लनर्णय गनुणपने प्रश्न  

लनिेददकाको सम्पजि रोक्का गदाण प्राकृलतक न्यायको लसद्धान्तको पालना गररएको छ िा छैन र 
लनजको हकमा सो लनर्णय बदर हनुसक्ने हो होइन ? 
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सिोच्च अदालतको लनर्णय   

प्राकृलतक न्यायको लसद्धान्त कानून बमोजजम लनर्णय गने अलधकारको उजचत प्रयोगको 
सन्दिणमा अपनाइने मौललक एिं स्थावपत लसद्धान्तहरू हनुै्, जसको सम्बन्ध लनर्णयको शदु्धता 
र लनष्पक्षतासँग गाँलसएको हनु्छ । कानून बमोजजम लनर्णय गने अलधकारीबाट हनुसक्न े
पूिाणिह र स्िेच्छाचाररतालाई यसको पालनाले घटाउन मदत गने हुँदा न्यावयक शदु्धता र 
लनष्पक्षताको लालग प्राकृलतक न्यायका लसद्धान्तहरू न्याय प्रशासनका अलिन्न अंगको रुपमा 
रहेका छनै् । संविधान र कानूनले नागररकलाई प्रदान गरेका अलधकारका विरुद्ध गररन े
हरेक लनर्णयहरूमा यी लसद्धान्तहरूको पालना अलनिायण रुपमा गनैपछण । प्राकृलतक न्यायको 
लसद्धान्त मखु्यतया पूिाणिह विरुद्धको लसद्धान्त र स्िच्छ सनुिुाइको लसद्धान्तमा आधाररत 
रहेका छनै् । स्िच्छ सनुिुाइको लसद्धान्त अन्तगणत जसको जीिन, स्ितन्त्रता र सम्पजिमा 
असर पने कुनै काम कारिाही िा लनर्णय गररन्छ, त्यसको कुरा नसनुी, समजुचत प्रलतिादको 
मौका नददई त्यसको उजचत सहिालगता लबना काम कारिाही तथा लनर्णय गनुण हुँदैन िने्न 
जस्ता कुरा पदणछनै् । यसअन्तगणत प्रलतिाद गनण सम्बजन्धत आरोप िा विषयको सूचना ददने, 
त्यस्तो सूचनामा प्रलतिाद गनण पाउने पयाणप्त म्याद र समजुचत अिसर ददएको हनुपुने,सूचनामा 
लगाइएको आरोप र त्यसमा हनुसक्ने पररर्ामको उल्लेखनका साथै आरोपसँग सम्बजन्धत 
प्रमार् एिमै् कानूनी आधार जस्ता कुराहरू स्पि रुपमा उल्लेख हनुपुछण, जसबाट लगाइएको 
आरोपको पयाणप्त मात्रामा खण्डन गनण र त्यस विरुद्धका प्रमार् प्रस्ततु गनण सवकयोसै् ।  

प्रस्ततु वििादमा प्राप्त सम्बजन्धत िायल अिलोकन गदाण यी लनिेददका समेत  सञ्चालक 
रहेको मददरा उत्पादन गने श्री लडिीलरी (प्रा.)लल.ले आ.ि. २०५५।०५६ मा 
५०,०००।– क्िीण्टल मोलालससको वहसाब आ.ि. २०५६।०५७ मा कम देखाएको, 
सोको अन्तःशलु्क छलेको, यी लनिेददका समेत आफ्नो नामको म्याद बझुी प्रलतिाद गनण 
उपजस्थत निएको र म्याद जारी गरी रीतपूिणक घरदैलामा टाँस िएपलछ समेत सो म्यादको 
अिलध गजुारी बसेको पाइएको िन्दै ९,८५,९०० लीटर जस्प्रट उत्पादन हनु े र उक्त 
पररमार्लाई एल.पी. ललटरमा पररर्त गदाण जम्मा १६,२६,७३५ एल.पी ललटरको 
अन्तःशलु्क प्रलतललटर रु.२३५।०० का दरले रु.३८,२२,८२,७२५।०० र सो 
अन्तःशलु्कको आधारमा सम्बजन्धत आलथणक ऐनबमोजजम लतनुण बझुाउन ु पने राजश्व रकम 
रु.८७,२९,८४,२००।०० र (रु. ५०००।०० जरीिाना समेत) अन्तःशलु्क ऐन २०१५ 
को दिा ३ बमोजजम श्री लडिीलरी (प्रा.) लल.ले बझुाउन ुपने ठहछण िनी आन्तररक राजश्व 
कायाणलय, िरतपरु जचतिनका प्रमखु कर अलधकृतले २०६२।१।११ मा लनर्णय गरेको 



116 
 

देजखयो । उक्त लनर्णयको तपसील खण्डको प्रकरर् ३ मा (प्रा.) लल.का तिण बाट असूल 
गनुणपने रकम असूल निएसम्मको लालग इजाजत पत्र लनलम्बन गने लमलत 
२०६१।१०।१८ को लनर्णय र लनिेददकाको सम्पजि रोक्का राख्न े लमलत 
२०६१।९।१२,२०६१।९।१९ र २०६१।१२।१० को लनर्णयलाई कायमै राख्न ेिने्न 
समेत उल्लेख िएको पाइन्छ । प्रस्ततु लनिेदनमा आफ्नो सम्पजि रोक्का राख्न ेउक्त लनर्णय 
प्राकृलतक न्यायको लसद्धान्त विपरीत िएको िनी लनिेददका द्वारा चनुौती ददएको अिस्था छ। 

प्रस्ततु वििादको लनरुपर् हनुपुने विषय लनिेददका मोहनलक्ष्मी मास्केले राजश्व रकम लतन ुपने 
िा नपने िने्न निई प्रमखु कर अलधकृतले लनिेददकाको सम्पजि रोक्का गने लनर्णय गदाण 
प्राकृलतक न्यायको लसद्धान्तलाई अनशुरर् गरेको छ वक छैन िने्न रहेको देजखन्छ । 

आन्तररक राजश्व कायाणलय िरतपरु, जचतिनले लमलत २०६२।१।११ मा लनर्णय गदाण श्री 
लडिीलरी (प्रा.) लल. ले अन्तः शलु्क ऐन, २०१५ को दिा ३ बमोजजम राजश्व रकम रु. 
८७,२९,८४,२००।– (जरीिाना रु. ५०००।– समेत) बझुाउन ु पने तथा उक्त (प्रा.) 
लल.का प्रथम सञ्चालक मथरुाप्रसाद मास्केलाई तत्कालीन अन्तःशलु्क ऐन, २०१५ को दिा 
१२ को उपदिा १(क) बमोजजमको कसूरमा रु.५,०००।– जरीिानाको अलतररक्त छ 
मवहना कैद हनुे ठहराएको र सोही ऐनको दिा १५ बमोजजम सरकारी बाँकी सरह 
लनिेददका मोहनलक्ष्मी मास्के समेतको नाममा रहेको चल अचल सम्पजिबाट असूल उपर 
हनुपुने ठहराएको देजखन्छ ।  

अन्तः शलु्क ऐन, २०१५ अन्तगणतको मदु्दामा संजक्षप्त कायणविलध ऐनले तोकेको कायणविलध 
लागू हनुे कुरामा वििाद देजखँदैन । उक्त ऐनको दिा ७ को समाव्हान िा इतलायनामा 
सम्बन्धी व्यिस्थाको उपदिा (१)मा “अदालतले यस ऐनबमोजजम समाव्हान िा 
इतलायनामा जारी गदाण अनसूुची ३ मा तोवकएको ढाँचामा जारी गनुणपछण“ िने्न उल्लेख 
िएको र ढाँचामा बाटोको म्याद बाहेक सात ददनलित्र प्रलतिादी बयान िा प्रलतउिरपत्र ददन 
आफ्नो ललखत प्रमार्को सक्कल नक्कल जो छ सो र सो बमोजजमको एक एक प्रलत नक्कल 
समेत ललई यस अड्डा अदालतमा हाजजर हनु आिैं  िा अजख्तयारनामा लेखी िाररस पठाउन ु
होला कानून बमोजजम पपुणक्ष हनुेछ िने्न उल्लेख िएको ।  

तर आन्तररक राजश्व कायाणलय, िरतपरु जचतिनबाट यी लनिेददकाको नाममा जारी िएको ७ 
ददने समाव्हानको ढाँचा हेदाण संजक्षप्त कायणविलध ऐन, २०२८ को अनसूुची ३ सगँ मेल 
खाएको देजखन आउँदैन । २०६१ साल चैत्र १० गते जारी िएको सो समाव्हानमा “ िा 
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अजख्तयारनामा लेखी िारेस पठाउन ुहोला” िने्न िाक्यांशलाई लोप गरी म्याद जारी गररएको 
देजखन्छ । कानूनबमोजजम कारिाही र लनर्णय गने अलधकार पाएको कर अलधकृतले कानूनले 
स्पि रुपमा तोकेको कायणविलध र प्रवियालाई पूर्णरुपमा अनशुरर् र पालना गनुणपछण । 
कानूनको प्रयोग र पालनामा सम्बजन्धत कानूनमा अन्यथा उल्लेख िएमा बाहेक अन्य आधार 
र प्रविया बमोजजम िा आफ्नो स्िवििेकीय अलधकार बमोजजमको छुटै्ट प्रविया िा कायणविलध 
लनधाणरर् गनण लमल्ने हुँदैन ।  साथै कानूनले म्याद जारी गने स्पि रुपमा ढाँचा तोवकएकोमा 
कुनै प्रशासकीय िा अधण न्यावयक अलधकारीले कानूनले नै अलधकार ददएमा बाहेक सो 
ढाँचालाई बदल्न, हेरिेर िा संशोधन गने अलधकार राख्दैन । लनिेददकाको नाममा जारी 
गररएको समाव्हान कानूनले तोकेअनरुूपको ढाँचामा जारी गररएको निई संजक्षप्त कायणविलध 
ऐन, २०२८ अन्तगणत कारिाही हनुे अन्तःशलु्क ऐन, २०१५ िा अन्तःशलु्क ऐन, २०५८ 
अन्तगणतको कारिाहीमा ऐन बमोजजम िारेस लाग्नसक्न ेिनी स्पि रुपमा समाव्हानको ढाँचा 
तोवकएकोमा सो “अजख्तयारनामा लेखी पठाउन ु होला” िने्न शब्दािली हटाई म्याद जारी 
गरेको कायणले सो कानूनको कायणविलध पूरा गरेको िने्न देजखन आएन । साथै िारेस मािण त 
प्रलतरक्षा हनु सक्ने कानूनी अिस्थालाई अन्त गरी कानून बमोजजमको प्रलतलनलधद्वारा प्रलतिाद 
गनण पाउने पक्षको अलधकारमालथ अलतिमर् गररएको स्पि देजखन आउँछ । 

अन्तःशलु्क ऐन, २०१५ बमोजजम लतनुणपने अन्तःशलु्क दबाएमा, लछपाएमा िा छलेमा सो 
ऐनको दिा १२(क) बमोजजम ६ महीनासम्म कैद िा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरीिाना िा 
दिैु सजाय हनुे र कसूरसँग सम्बजन्धत अन्तःशलु्क लाग्न ेपदाथण जित हनुे व्यिस्था  छ । 
जसअनसुार अ. िं. ११८ को देहाय २ मा पपुणक्ष लनलमि थनुामा बस्न ुपने िनी उजल्लजखत 
अपराधहरूको शे्रर्ीमा यी लनिेददकाउपर आरोप लगाएको मदु्दा पने देजखन आएन । 
अन्तःशलु्क ऐन, २०५८ को दिा १२ बमोजजम कसूर गरेको िनी यी लनिेददकालाई 
लगरफ्तार गनण आदेश जारी गररएको अिस्था छैन । प्रचललत संजक्षप्त कायणविलध ऐन, २०२८ 
को अनसूुचीले अजख्तयारनामा ददई पठाउन सवकन े कुरालाई स्पि रुपमा औलं्याई रहेको 
अिस्था छ । यस जस्थलतमा कैद र जरीिाना हनुसक्न ेिनी अनमुानकै िरमा िारेस राख्न 
नपाउने िनी िारेस मािण त प्रलतरक्षाको अलधकारमा रोक लगाउनलेु कानूनले ददएको 
अलधकारमा बन्देज लगाएको िने्न स्पि देजखएको छ । िारेस नललएपलछ लनिेदकलाई 
पिाउ गरी अनसुन्धान गनेतिण  विपक्षी प्रमखु कर अलधकृतले कारिाही चलाएको पलन 
देजखएको अिस्था नरहेबाट दरपीठ आदेशमा िारेस राख्न नपाउने िनी उल्लेख गररेएको 
व्यहोरा आिैं मा अन्तरविरोधात्मक देजखन आयो । सोको अलतररक्त िारेसमािण तै् प्रलतरक्षामा 
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प्रलतबन्ध लगाएको प्रमखु कर अलधकृतद्वारा गररएको दरपीठ आदेशउपर यी लनिेददकाले 
२०६२।१।७ मा पनुरािेदन सनेु्न लनकाय राजश्व न्यायालधकरर् काठमाडौँमा अ.िं. १७ नं. 
बमोजजम लनिेदन ददएको र सोको जानकारी विपक्षी आन्तररक राजश्व कायाणलयलाई ददएकोमा 
राजश्व न्यायालधकरर्बाट हनुे आदेश िा कारिाहीलाई नपखी विपक्षी कर अलधकृतले 
त्यसतिण  कुनै िास्तै नराखी लमलत २०६२।१।११ मा अन्तः शलु्क छलेको िनी िैसला 
गररसकेको देजखएबाट लनर्णयकताणले लनर्णय गदाण स्िच्छ सनुिुाइको लसद्धान्तको अिमानना 
गरेको देजखई लनज पूिाणिही िएको एिं प्रिृि धारर्ा राखी लनर्णय गरेको मानु्नपने हनु्छ । 

प्रमखु कर अलधकृतले गरेको िैसलाबाट यी लनिेददका उपर कसूर कायम िएको िा 
लनजलाई सजाय गररएको नदेजखएको तर पलन श्री लडिीलरी (प्रा.) लल.ले बझुाउन ुपने राजश्व 
रकम सो प्रा. लल.ले नबझुाएमा लनिेददकाको समेत चल अचल सम्पजिबाट असूल उपर गने 
मनसाय उल्लेख गरी पवहले गररएको रोक्का यथाित कायम राख्न े िने्न लनर्णय गरेको 
देजखन्छ। साथै विपक्षी कर अलधकृतले राजश्व वहनालमना गरेको ठहराएको लनिेददका 
सञ्चालक रहेको श्री लडिीलरी (प्रा.) लल.ले अन्तःशलु्कको राजश्व वहनालमना गरेको आरोपमा 
सो कम्पनीबाट राजश्व रकम असूल गने र जरीिाना गने तथा कम्पनीको इजाजतपत्र 
लनलम्िन गने िने्न समेत प्रमखु कर अलधकृतले लमलत २०६२।१।११ मा गरेको लनर्णयबाट 
देजखन आउँछ । यी सञ्चालक लनिेददकाको पलन सो आरोवपत कायणमा संलग्नता रहेको िा 
लनजले कुनै कसूरजन्य कायण गरेको तथा लनिेददकालाई सजाय गररएको िने्न प्रमखु कर 
अलधकृतको उक्त लनर्णयबाट देजखन आउँदैन । कम्पनी ऐनबमोजजम गदठत कुनै प्राइिेट 
लललमटेड कम्पनीको सञ्चालकले कसूरजन्य कायण नगरेमा पलन कम्पनीको कर िा अन्तःशलु्क 
सम्बन्धी लनजको दावयत्ि हनु्छ िा हुदैँन िने्न सम्बन्धमा अन्तःशलु्क ऐन, २०१५ िा 
अन्तःशलु्क ऐन, २०५८ तथा प्रचललत कम्पनी ऐनमा समेत स्पि कानूनी व्यिस्था रहेको 
पाइदैन । कानूनले नै सञ्चालकको कर सम्बन्धी दावयत्ि लनधाणरर् नगरेको अिस्थामा 
कम्पनीले लतनुण पने कर िा राजश्व रकमका सम्बन्धमा यसका सञ्चालकको सम्पजि रोक्का 
राख्नपुने अिस्थाको कानूनी आधार देजखदैँन । यी लनिेददकाको नामको सम्पजि रोक्का गदाण के 
कुन कानूनको आधारमा रोक्का राजखएको हो सो कुरा प्रमखु कर अलधकृतको लनर्णयमा केवह 
उल्लेख िएको पाइदैन । सनुिुाइको अिसरबाट बजञ्चत गरी एकपक्षीय रुपमा अथिा 
स्िवििेकीय आधारमा विपक्षी प्रमखु कर अलधकृतबाट लनर्णय गररएको देजखँदा संविधान र 
प्राकृलतक न्याय सम्बन्धी लनयमहरूको ठाडो उल्लंघन िएको मानु्नपने हनु्छ । 
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यद्यवप श्री लडिीलरी (प्रा.) लल.ले सरकारलाई बझुाउन ु पने अन्तःशलु्क सम्बन्धी विषयमा 
सम्बजन्धत पक्षहरू बीच वििादको मखु्य विषयमा सहमलत िएको िने्न देजखन आउँछ ।  
यसरी श्री लडिीलरी (प्रा.) लल.ले राजश्व छलेको अलियोगमा कारिाही हुँदा सो राजश्व रकम 
असूलउपर गने िनी लनर्णय िएको र सोको प्रमखु सञ्चालक मथरुाप्रसाद मास्केसँग 
सरकारको वहत विचार गरी श्री लडिीलरी (प्रा.) लल. को कारखाना सञ्चालन गनण ददने र 
राजश्व िमशः उठाउँदै जाने िनी लनज मथरुाप्रसाद मास्के र आन्तररक राजश्व वििागका 
महालनदेशकबीच २०६४।११।३० मा सम्झौता िई सो बमोजजम कारखाना सञ्चालन गनण 
ददएको र राजश्व पलन उठाइरहेको अिस्था र पररजस्थलतमा कुनै सजाय नै नगररएको र 
प्राकृलतक न्यायको लसद्धान्तविपरीत सामान्य सनुिुाइको मौका समेत नपाएकी दोस्रो सामान्य 
सञ्चालक रहेको यी लनिेददकाको सम्पजि यलत लामो समयसम्म रोक्का राखी राख्नपुने कुनै 
औजचत्य र कानूनी आधार देजखदैँन । त्यस्तै, नेपाल सरकार अथण मन्त्रालयले 
२०६३।५।२१ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाजशत गरी गठन गरेको कर िर्छ्यौट 
आयोगमा आ.ि. २०५५/०५६ को अन्तःशलु्क सम्बन्धमा विपक्षी प्रमखु कर अलधकृतको 
लनर्णयउपर सो आयोगबाट लनर्णय गराई पाऊँ िनी श्री लडिीलरी (प्रा.) लल. का तिण बाट 
लनिेदन ददएको र सो आयोगले उक्त लनिेदन २०६३।१२।२ को लनर्णयानसुार स्िीकृत 
गररसकेको िने्न समेत उक्त आयोगले श्री लडिीलरी (प्रा.) लल.लाई २०६३।१२।६ मा 
गरेको पत्राचारको छायाप्रलतबाट देजखन आउँछ । उक्त आयोगमा सो लनिेदन विचाराधीन 
रहेकै अिस्थामा उक्त आयोग विघटन िएकोले २०६२।१।११ को लनर्णय लनजष्िय 
िएको िनी पनुः कर लनधाणरर् गरी पाउन उक्त उद्योगले पनुरािेदन अदालत हेटौडामा 
ददएको २०६४ सालको लनिेदन नं. २९ को परमादेश मदु्दामा २०६४।७।१४ मा 
परमादेश जारी िएको िने्न लनिेदकतिण का विद्वान कानून व्यिसायीहरूले पेश गनुण िएको 
बहसनोटमा संलग्न उक्त िैसलाको छायाप्रलतबाट  देजखन्छ । उक्त िैसलाबाट कर 
िछ्र्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दिा १६ बमोजजम कर िछ्र्यौट आयोगबाट विपक्षी 
आन्तररक राजश्व कायाणलयमा सनण आएको श्री लडिीलरी (प्रा.) लल. को सो लनिेदनउपर 
लनिेदनको विषयमा छानबीन र लनर्णय हनुसक्ने अिस्था रहेको िन्दै कानूनबमोजजम पनुः 
कारिाही वकनारा गनुण िनी परमादेश जारी िएको देजखन्छ । सो पनुरािेदन अदालत 
हेटौडाको िैसलाउपर विपक्षी कर अलधकृत समेतलाई पनुरािेदनको म्याद ददइएकोमा अथण 
मन्त्रालयको २०६४।९।२३ को लनदेशन समेतको आधारमा आन्तररक राजश्व वििागका 
महालनदेशकबाट २०६४।१०।२ मा पनुरािेदन नगने िनी लनर्णय िएको र पनुरािेदन 
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अदालत हेटौडाको २०६४।७।१४ को िैसला कायाणन्ियन गनण वटप्पर्ी सवहतको िायल 
आन्तररक राजश्व वििागले २०६४।१०।२० मा आन्तररक राजश्व कायाणलय िरतपरुमा 
पठाएको िने्न उक्त वििागको लमलत २०६४।१०।२० को पत्रको छायाप्रलतबाट देजखन्छ । 
विपक्षीहरूको उक्त पत्राचारबाट उक्त (प्रा.) लल. को आ.ि. २०५५/०५६ को सम्बन्धमा 
आन्तररक राजश्व कायाणलयबाट २०६२।१।११ मा िएको लनर्णय पनुविणचार एिं पनुः कर 
लनधाणरर् हनुसक्न े विपक्षीहरूले लसद्धान्ततः स्िीकार गरी सकेको िने्न पलछल्लो समयमा 
विकलसत घटनािमले देखाएको छ । 

अतः मालथ वििेचना र विश्लषेर् गररए बमोजजम विपक्षी आन्तररक राजश्व कायाणलय िरतपरुले 
श्री लडिीलरी (प्रा.) लल. उपर कारिाही र लनर्णय गदाण कम्पनीले बझुाउन ुपने अन्तःशलु्क 
रकम सिणप्रथम सो कम्पनीको सम्पजिबाट असूलउपर गनुणपनेमा सो तिण  कुनै कायण नगरी यी 
लनिेददका शयेरिाला सञ्चालक रहेको मात्र कारर्बाट कर सम्बन्धी कानून िा कम्पनी 
कानूनमा व्यिस्था निए पलन लनज लनिेददकाबाट असूल गनण लनजको चल अचल सम्पजि 
रोक्का राख्न ेिनी लमलत २०६२।१।११ को लनर्णयको तपसीलमा उल्लेख गरेको र सो गदाण 
यी लनिेददकालाई सो सम्बन्धमा प्रलतरक्षा र प्रलतिाद गनण समजुचत मौका नै नददई स्िच्छ 
सनुिुाइ (Fair Trail) को प्रविया र प्राकृलतक न्याय लसद्धान्त विपरीत लनजको सम्पजि 
सम्बन्धी संिैधालनक हकलाई आघात पने गरी लनर्णय गरेको देजखन आएकोले यी 
लनिेददकाको नामको चल अचल सम्पजि रोक्का राख्न ेिने्न विपक्षीको लमलत २०६१।९।१२, 
२०६१।९।१९ र २०६१।१२।१० को लनर्णय तथा पत्रहरू र लमलत २०६२।१।११ 
को लनर्णयमा उजल्लजखत लनिेददकाको नामको सम्पजि रोक्का राख्न े हदसम्मको उक्त लनर्णय 
समेत उत्प्रषेर्को आदेशद्वारा बदर गरी उक्त पत्रहरूद्वारा रोक्का राजखएको चल अचल सम्पजि 
समेत िुकुिा गरी ददन ुिनी परमादेश समेत जारी हनुे ठहराएको मा.न्या. श्री राजेन्द्रकुमार 
िण्डारीको राय सदर हनुे ठहछण । ।     

यस ररटमा प्रलतपाददत लसद्दान्त 

• कानूनले नागररकलाई प्रदान गरेका अलधकारका विरुद्ध गररने हरेक लनर्णयहरूमा 
प्राकृलतक न्यायको लसद्धान्त लसद्धान्तहरूको पालना अलनिायण रुपमा गनणपने    

• िारेस मािण त प्रलतरक्षा हनु सक्ने कानूनी अिस्थालाई अन्त गरी कानून बमोजजमको 
प्रलतलनलधद्वारा प्रलतिाद गनण पाउने पक्षको अलधकारमालथ अलतिमर्  
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• पनुरािेदन सनेु्न लनकायमा कानून बमोजजम लनिेदन ददएको र सोको जानकारी 
विपक्षीलाई ददएकोमा पनुरािेदन सनेु्न लनकायबाट हनु े आदेश िा कारिाहीलाई 
नपखी त्यसतिण  कुनै िास्तै नराखी िैसला गररएकोबाट लनर्णयकताणले लनर्णय गदाण 
स्िच्छ सनुिुाइको लसद्धान्तको अिमानना गरेको देजखई लनज पूिाणिही िएको एिं 
प्रिृि धारर्ा राखी लनर्णय गरेको मानु्नपने  

• कम्पनीले बझुाउन ु पने अन्तःशलु्क रकम सिणप्रथम सो कम्पनीको सम्पजिबाट 
असूलउपर गनुणपने  

• कानूनले नै सञ्चालकको कर सम्बन्धी दावयत्ि लनधाणरर् नगरेको अिस्थामा 
कम्पनीले लतनुण पने कर िा राजश्व रकमका सम्बन्धमा यसका सञ्चालकको सम्पजि 
रोक्का राख्नपुने कानूनी आधार नदेजखन े  

आन्तररक राजस्ि कायाणलय, धरानका तिण बाट प्रमखु कर अलधकृत तलुसीराम सेढाईं वि. 
एजशयन थाई िुडका संचालक महेश कुमार कान ु २०७० सालको ऋक्षै् ०५२३, आदेश 
लमलत २०७२।३।१३ 

मदु्दाको तथ्य 

सनुसरी सोनापरु गा.वि.स िडा न. २ मा रहेको चाउचाउ उत्पादन गने उद्योग एजशयन 
थाईिुडले लनयामानसुार अन्तःशलु्क लतरी आएकोमा आन्तररक राजस्ि कायाणलय, धरानको 
पत्रबाट आ.ि. २०६८।६९ मा अन्तःशलु्क वििरर् परीक्षर् हुँदा अन्तःशलु्क छुट िएको 
िनी अन्तःशलु्क लाग्ने िस्त ुउत्पादन गदाण खपत िएको कच्चा पदाथणमा लतरेको अन्तःशलु्क 
तयारी िस्त ुलनस्कासन गरी लतनुणपने अन्तःशलु्कमा कट्टा गनण पाईने व्यिस्था रहेकोमा कच्चा 
पदाथण र पैवकङ सामान िनी छुट्टाई प्यावकङ याणपसणमा लतरेको अन्तःशलु्क कट्टी नगने र 
जररिाना समेत दाजखला गनण लेखेको लमलत २०६९।५।१५ को पत्र अन्तःशलु्क ऐन 
२०५८ को दिा ३क.(३) प्रलतकुल िएकोले सो बदर गनण उद्योगले पनुरािेदन अदालत 
विराटनगरमा ररट लनिेदन दायर गरेकोमा सो अदालतबाट उक्त पत्र बदर गने समेत आदेश 
लमलत २०६९।१२।५ मा िएकोमा सो आदेश उपर आन्तररक राजस्ि कायाणलयबाट 
सिोच्च अदालतमा पनुरािेदन दायर गरेको । 

आन्तररक राजस्ि कायाणलयको पनुरािेदन जजकीर 
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अन्तःशलु्क लाग्ने िस्त ु उत्पादन गदाण खपत िएको कच्चा पदाथणमा लतरेको अन्तःशलु्क 
तयारी िस्त ुलनष्कासन गदाण लतनुणपने अन्तःशलु्कमा कट्टा गनण पाईने हो । यस अनसुार जनु 
िस्त ुउत्पादन गने हो सो िस्तकुो कच्चा पदाथणको खररदमा लतरेको अन्तःशलु्क किटा हनु े
हो तर सो बाहेक प्यावकङ मेटेररयल उत्पाददत िस्तकुो कच्चा पदाथण निएकोले प्यावकङ 
मेटेररयल्सको खररदमा लतरेको अन्तःशलु्क कट्टा गनण  लमल्ने देजखदैन । उद्योगबाट तयार 
िस्त ुउत्पादन हनु कच्चा पदाथण, ईन्धन, प्यावकङ मेटेररयल आदद धेरै प्रकारका िस्त ुप्रयोगमा 
आउने िएपलन यी सिै िस्त ुकच्चा पदाथणको रुपमा हनु्छन िनी व्याख्या गनण लमल्दैन । 
कच्चा पदाथण र प्यावकङ मेटेररयल अलग अलग हनु । चीनी उद्योगका लालग उख ुर बोरा 
दिैु कच्चा पदाथण हनु सकै्तन । चाउचाउ उत्पादन गने उद्योगले उत्पादनको लालग 
आिश्यक पने कच्चा पदाथणको खररदमा लतरेको अन्तःशलु्क कट्टा गनण पाउनेमा उत्पाददत 
िस्तकुो प्यावकङमा प्रयोग हनुे याणपसण लगायत सबैमा लतरेको अन्तःशलु्क कट्टा गनण पा्ृन े
िनी अन्तःशलु्क ऐन, २०५८ को दिा ३क(३) को विपररत गरेको पनुरािेदन अदालत, 

विराटनगरको आदेश त्रटुीपूर्ण रहेको हुँदा बदर गरी पाँउ िने्न आन्तररक राजस्ि कायाणलय, 

धरानको पनुरािेदन पत्र ।  

लनरोपर् हनुपुने कानूनी प्रश्न 

मलुत यस मदु्दामा चाउचाउको प्यावकङ मेटेररयल्स अन्तःशलु्क ऐन, २०५८ बमोजजम कच्चा 
पदाथण हो िा होईन र प्यावकङ मेटेररयल्समा उद्योगले अन्तःशलु्क कट्टा गनण पाउन ेहो होइन 
? िने्न लनरुपर् गनुणपने प्रश्न रहेको लथयो ।  

सिोच्च अदालतको आदेश 

उत्पादनलाई अजन्तम अिस्थामा परुाउन प्रयोग हनुे सामािी कच्चा पदाथण हनुे र उत्पादनको 
प्रकृयाको अन्त्य Final Product बाट मात्र हनुे हुदँा उत्पादन प्रकृयामा आिश्यक पने 
पदाथणलाई कच्चा पदाथणकै कोटीमा राख्न ुउपयकु्त हनुे देजखन्छ । ती पदाथणको प्रयोग विलिन्न 
चरर् तथा अिस्थाहरुमा िएपलन लतनीहरु उत्पादनकै अियि हनु । चाउचाउ उत्पादनमा 
प्यावकङ मेटेररयल्स विना चाउचाउ उत्पादन अपूर्ण िै यसको अजस्तत्ि कायम नरहने िै 
प्यावकङ मेटेररयल्स चाउचाउको ष्लतिनचब ज्अियिको रुपमा रहेको हनु्छ । यसरी हेदाण 
अन्तःशलु्क ऐन, २०५८ को दिा ३क.(३) अनसुार अन्तःशलु्क कट्टा गनण पाउन ेकच्चा 
पदाथणबाट प्यावकङ मेटेररयल्सलाई अलग गनण सवकने देजखदैन । 
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औद्योलगक व्यिसाय ऐन, २०४९ को दिा १५(प) मा उद्योगले आफ्नो उत्पादन िा 
उत्पादनमा प्रयोग गरेको प्यावकङ मेटेररयल्स कच्चा पदाथण, सहायक कच्चा पदाथण आददमा 
लतरेको िन्सार,अन्तःशलु्क लनष्कासन गरेको पररमार्को आधारमा विताण ददईनछे िने्न कानूनी 
व्यिस्था रहेको हुँदा उद्योगद्धारा कुनै िस्तकुो उत्पादन गरी लबिी योग्य बनाउनका लालग 
प्रयोग िएका प्यावकङ मेटेररयल्समा लतरेको अन्तःशलु्क पररमार्का आधारमा विताण ददईन े
व्यिस्थालाई हाम्रो कानून प्रर्ालीले अबलम्बन गरेको देजखन्छ । अन्तःशलु्क ऐनमा कच्चा 
पदाथणको पररिाषा नगरे पलन औद्योलगक व्यिसाय ऐनमा प्रयकु्त व्यिस्थाबाट समेत हेदाण 
अन्तःशलु्क विताण पाउनमेा शंका रहेन । तसथण अन्तःशलु्क ऐन, २०५८ को दिा 
३क.(३) मा िएको व्यिस्थाको प्रलतकुल हनुे गरी आन्तररक राजस्ि कायाणलय, धरानले 
लनिेदक एजशयन थाई िुड प्रा.लल.लाई अन्तःशलु्क कट्टा गनण नपाउने गरी लेखेको पत्र बदर 
गरी लनिेदकले कच्चा पदाथण रुै्यापरसणमा लतरेको अन्तःशलु्क तयारी िस्त ु लनष्कासन गदाण 
लतनुणपने अन्तःशलु्कमा  कानून बमोजजम कट्टा गनुण िनी िएको िैसला लमलेको देजखदा सदर 
हनुे ।  

प्रलतपाददत लसद्धान्त 

• उत्पादनलाई अजन्तम अिस्थामा परुाउन प्रयोग हनु े सामािी कच्चा पदाथण हनुे र 
उत्पादनको प्रकृयाको अन्त्य Final Product बाट मात्र हनुे । 

• प्यावकङ मेटेररयल्स चाउचाउको integra अलनिायण रुपमा रहेको हुँदा अन्तःशलु्क 
कट्टा गनण पाउने कच्चा पदाथणबाट प्यावकङ मेटेररयल्सलाई अलग गनण नसवकने । 

१५. सिोच्च अदालतका िैसलाको विश्लषेर् 

1. अन्तःशलु्क सम्बन्धी कानूनको प्रयोग र पालनामा कायणलबलध र प्रकृयाको अबलम्बन 
गनुणपने 

सिोच्च अदालतले अन्तःशलु्क सम्बन्धी कानूनको प्रयोग र पालना गदाण कर 
प्रशासनसँग सम्बजन्धत पदालधकारीले कानूनले तोकेको कायणलबलध र प्रकृयाको 
अबलम्बन गनुणपने र कुनै पलन व्यिसायीलाई अन्तःशलु्क लनधाणरर् गने िा कारिाही 
गने कायण गदाण सिाईको मौका ददनपुने कुरालाई प्राकृलतक न्यायको लसद्धान्त तथा 
स्िच्छ सनुिुाईको हकसँग जोडेर हेनुणपने दृविकोर् मोहन लक्ष्मी मास्केको ररटमा 
राखेको पाईन्छ । 

2. प्यावकङ मेटेररयल्स चाउचाउको कच्चा पदाथण हनु े
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उत्पादनलाई अजन्तम अिस्थामा परुाउन प्रयोग हनु े सामािी कच्चा पदाथण हनुे र 
उत्पादनको प्रकृयाको अन्त्य Final product बाट मात्र हनुे िने्न लसद्धान्त थाई िुड 
प्रोडक्ट्सको मदु्दामा अपनाईएको देजखन्छ । यस मदु्दामा प्यावकङ मेटेररयल्स 
चाउचाउको integral अियिको रुपमा रहेको हुँदा अन्तःशलु्क कट्टा गनण पाउन े
कच्चा पदाथणबाट प्यावकङ मेटेररयल्सलाई अलग गनण नसवकन े दृविकोर् राखेको 
पाईन्छ । आलथणक ऐन, २०७५ ले अन्तःशलु्क ऐनको दिा ३क.मा गरेको 
संशोधनमा िन ेप्यावकङ्ग सामिी तथा िन्सार महसलु मािी िएका कच्चा पदाथण र 
पाटणपूजाण पैठारी गदाण लतरेको अन्तःशलु्क कट्टा गनण नपाईने गरी कानूनी व्यिस्था 
गरेको अिस्था हुँदा प्यावकङ्ग सामिी पैठारी गदाण लतरेको अन्तःशलु्क कट्टा गनण 
सवकने अिस्था देजखदैन । 

3. अन्तःशलु्क सरकारलाई बझुाउनपुने राजस्ि रकम हनु े

अन्तःशलु्क कुनै उद्योगले उठाई खान पाउने निै सरकारलाई बझुाउनपुने रकम 
िएकोले सो रकम बझुाउन नपने सलुबधा हो र िेताबाट उठाएर ललन खान पाउन े
हो िन्न नलमल्ने मान्यता सिोच्च अदालतले सनु्दर स्टील िलनणचरको मदु्दामा राखेको 
पाईन्छ ।  

4. कच्चा पदाथण प्रयोगमा लतरेको अन्तःशलु्क विताण सम्बन्धमा िरक दृविकोर् 

उद्योगबाट उत्पाददत सामानमा लबिी मूल्य कायम गदाण लनयमानसुार लाग्न े
अन्तःशलु्क समेत जोडी सामानहरु वििी गरी उपिोक्ताबाट असलु उपर गररने हुदँा 
अन्तःशलु्क बापत धरौटी राखेको रकम उद्योगलाई विताण गनण िा कट्टा गनण नपने 
दृविकोर् सनु्दर स्टील िलनणचरको मदु्दामा राखेको पाईन्छ । यसै मदु्दामा औद्योलगक 
व्यिसाय ऐन, २०३८ बमोजजम कर, अन्तःशलु्क, िन्सार सलुबधा छुट ददनकुो अथण 
उद्योगलाई प्रोत्सावहत गनण सकोस िने्न रहेकोले उद्योगले सो अन्तःशलु्क उत्पाददत 
िस्तकुो मलु्यमा जोडी उपिोक्ताबाट असूल गरेको हुँदा सो अन्तःशलु्क रकम विताण 
पाउन सक्ने अिस्था हदैुन िलनएको छ । यस्तै प्रश्न समािेश िएको आ.रा.का. 
धरान वि. एजशयन थाई िुडको मदु्दामा औद्योलगक व्यिसाय ऐन, २०४९ मा 
उद्योगले आफ्नो उत्पादन िा उत्पादनमा प्रयोग गरेको प्यावकङ मेटेररयल्स कच्चा 
पदाथण, सहायक कच्चा पदाथण आददमा लतरेको िन्सार, अन्तःशलु्क लनष्कासन गरेको 
पररमार्को आधारमा विताण ददईनछे िने्न कानूनी व्यिस्था रहेको िने्न आधारमा 
उद्योगद्धारा कुनै िस्तकुो उत्पादन गरी लबिी योग्य बनाउनका लालग प्रयोग िएका 
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प्यावकङ मेटेररयल्समा लतरेको अन्तःशलु्क पररमार्का आधारमा विताण ददनपुने िरक 
दृविकोर् राखेको देजखन्छ । 

5. अन्तःशलु्क सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको वििागको बेरुज ु प्रलतिेदन सम्बन्धमा 
अलग अलग घारर्ा    

अन्तःशलु्क लनधाणरर्का विषयमा महालेखा परीक्षकको वििागले राजस्ि कायाणलयका 
से्रस्ता लेखा परीक्षर् गदाण बेरुज ु औलं्याउन सक्न े र असलु गनुणपने िनी 
औलं्याईएको रकम उद्योगले लतनुणपने गरी लनदेशन ददन सक्ने र सो लनदेशनको 
सम्बजन्धत कायाणलयले पालना गनुणपने जजम्मेिारी हनुे हुदँा सो अनसुार बेरुज ुरकम 
लनयलमत गराउनपुने दावयत्ि लनिेदक समेतको हनुे र सम्बजन्धत राजस्ि कायाणलय 
समेतले बेरुजलुाई आधार बनाई असलु उपरको कारिाही गनण लमल्ने िने्न दृविकोर् 
जािलाखेल लडस्िीलरीको मदु्दामा राखेको देजखन्छ िने सूयण नेपालको मदु्दामा 
महालेखा परीक्षकको वििागबाट लेखा परीक्षर् गदाण  अनमुालनत उत्पादनलाई 
आधार बनाई बेरुज ुऔलं्याईएको आधारमा रकम दाजखला गनण राजस्ि कायाणलय 
बाराले गरेको पत्राचार कानून कमोजजम मान्न नलमल्ने िनी बदर गने आदेश िएको 
छ ।  

6. िैकजल्पक उपचारको बाटो अबलम्बन नगरी ररट के्षत्रालधकारमा प्रिेश गनण नसवकन े 

अन्तःशलु्क अलधकृत िा अन्तःशलु्क लबिागको लनर्णय उपर िैकजल्पक उपचारको 
बाटो अबलम्बन नगरी आसाधारर् अलधकार क्षेत्र अन्तगणत ररट क्षेत्रालधकार प्रयोग 
गनण नलमल्न ेिने्न व्याख्या सनु्दर स्टीलको मदु्दामा िएको पाईन्छ िन ेजाउलाखेल 
लडस्िीलरीको मदु्दामा िैकजल्पक मागण अिलम्बन नगरी ररट के्षत्रालधकार प्रिेश गनण 
िैकजल्पक उपचारको मागण अपयाणप्त िा प्रिािवहन रहेको देजखनपुछण िन्दै सो अिस्था 
नदेजखएकोमा असाधारर् अलधकार के्षत्र अन्तगणत उपचारको माग गनण नलमल्ने िने्न 
दृविकोर् सिोच्च अदालतले राखेको देजखन्छ । 

7. कम्पनीले बझुाउनपुने अन्तःशलु्क सो कम्पनीको सम्पजिबाट असलु गनुणपने 

मोहन लक्ष्मी मास्केको ररटमा श्री लडस्टीलरी प्रा.लल.ले लतनुणपने िनी लनधाणरर् िएको 
कर िा राज्स्ि िापतको अन्तःशलु्क रकम र जररिानाका सम्बन्धमा सो प्रा.लल.का 
संचालकको सम्पजि रोक्का राख्न ेगरी िएको आन्तररक राजस्ि कायाणलय िरतपरुको 
लनर्णय कानूनमा आधाररत निएको िनी सिोच्च अदालतले बदर गरेको देजखन्छ । 
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अदालतले कम्पनीले लतनुण बझुाउन ुपने अन्तःशलु्क रकम सबणप्रथम सो कम्पनीको 
सम्पजिबाट असूल उपर गनुणपने व्याख्या गरेको देजखन्छ ।  

१६. लनष्कषण  

अन्तशलु्क अप्रत्यक्ष करको रुपमा राजस्िको स्रोत मालनन्छ । नेपालमा अन्तःशलु्क ऐनले 
तोकेको िस्त ुतथा सेिामा आलथणक ऐनले तोकेको दरमा अन्तःशलु्क लाग्ने व्यिस्था रहेको 
छ । खासगरी सलुतणजन्य पदाथण, मददरा र सिारी साधन, जचनी, चाउचाउ लगाउतका सामानको 
उत्पादन र पैठारीमा अन्तःशलु्क लगाईन े असलु उपर गने व्यिस्था रहेको छ । 
अन्तःशलु्क सम्बन्धी वििादमा सिोच्च अदालतले गरेको केही िैसलाको आधारमा हेदाण 
अन्तःशलु्क अनमुानको आधारमा लनधाणरर् हनुे निै उद्योगले गरेको उत्पादनको आधारमा 
लनधाणरर् गनुणपने देजखन्छ िन ेअन्तशलु्क छलेको िा कम लतरेको िनी कारिाही गदाण उद्योग 
िा कम्पनीलाई सिाईको उजचत मौका ददई कानूनले तोकेको कायणलबलधको पूर्ण पालना 
गनूणपने कुरामा व्याख्या गरेको पाईन्छ । महालेखा परीक्षक िा आन्तररक राजस्ि वििागले 
लनदेशन ददएकोमा पलन कर अलधकृतले कारिाही गदाण सम्बजन्धत ऐन कानूनको अलधकार 
अन्तगणत आधार र कारर् उल्लेख गरी लनर्णय गनुणपने हनु्छ । सिोच्च अदालतले 
जाउलाखेल लडस्टीलरी र सनु्दर स्टील िलनणचरको मदु्दामा कर कानूनको कठोर व्याख्या 
गनुणपने लसद्धान्तलाई अपनाएको देजखन्छ िने सूयण नेपाल र एजशयन थाई िुडको मदु्दामा 
उदार व्याख्याको लसद्धान्तलाई अिलम्बन गरेको देजखन्छ ।    
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d"No clej[l4s/sf] sfof{Gjogsf] r/0fdf ePsf s]xL Goflos 

lg0f{osf] l;+xfjnf]sg 

                                                  s[i0fdf]xg sf]O/fnf 

k[i7wf/M– 

dxfGofoflwjQmfsf] sfof{nosf] bf]>f] k+rjlif{o /0fgLlts of]hgf @)&#.&$–

@)&&.&* df ;d]l6Psf] t]>f] nIo æ;/sf/L jsLnsf] k]zfnfO{ Joj;foLs 

jgfpg to ul/Psf] /0fgLltx? dWo]Æ ;/sf/L jsLnx?nfO{ ljifout 

ljlzi6Ls/0f ug]{ zGbe{df /fli6«o Goflos k|lti7fg ;+usf] ;xsfo{df cf=j= 

@)&$.&% df ;DkGg ul/g] ljlzi6Ls/0f k|lzIf0f sfo{qmd cGtu{t of] ;+lIfKt 

sfo{kq k|:t't ul/Psf] 5 .  

s/ / /fhZj;+u ;DalGwt ljifox?sf] ;ld>0fsf] sf/0f /fhZj k|zf;gsf] 

sfof{Gjog cToGt} hl6n x'G5 . To;dfly k|To]s jif{ /fHo-;/sf/_sf] gLlt 

cg';f/sf nIo k|flKtsf nfuL s/ / /fhZjsf If]qdf ul/g] ;'wf/ / kl/jt{gn] of] 

:yL/ /xg} ;Sb}g . o; k[i7e"lddf Goflos If]qdf x'g] z'':t kl/jt{gn] s/ / 

/fhZjsf] kl/jt{gsf/L nIosf] bf}9df cfk"mnfO{ ;+u;+u} n}hfg ;s]sf] x'b}g . 

To;}n] s/, /fhZj k|zf;g / GofoLs If]q ljrdf ;dGjosf/L e""ldsfdf  ;/sf/L 

jsLnx? /xg'kg]{ cj:yf / of] ;dGjosf/L e""ldsf lgaf{x ubf{ /fhZj / s/ 

k|zf;gdf ul/Psf / ug'{ k/]sf ;'wf/f]Gd"v kl/jt{g;+u GofofnonfO{ ;fIffTsf/ 

u/fpb} Goflos lg/f]k0fdf ;xof]u k''¥ofpg dbt k''uf]; eGg] nIo ;fy to 

ul/Psf] s/ / /fhZj tyf o;sf] k|zf;gdf ljifout ljlzi6Ls/0f tflndsf] 

zGbe{df of] cjwf/0ffTds sfo{kq k|:t't ul/Psf] 5 .  

ljifo k|j]zM– 

s/ sfg"gsf ;Gbe{df kl5Nnf] ;dodf ljsl;t / cfk"mnfO{ j}1flgs s/ 

k|0ffnLsf] ?kdf :yflkt u/fpg ;kmn Value Added Tax  (VAT) system nfO{ g]kfnn] 

@)%@ ;fndf s/ k|zf;gdf k|j]z u/fpb} @)%$ d+l;/ ! b]lv sfof{Gjodf /x]sf] 

5 . sfg"gL /fHodf /fHon] hgk|ltlglw dfk{mt jgfOPsf] s/ sfg"g4f/f dfq s/ 

nufpg' kg]{ ;j{dfGo Joj:yf (No Taxation without Law jf No Taxation without 

Active Representation of People) nfO{ kfngf ub}{ d"No clej'l4 s/ P]g,@)%@, d"No 

                                                           
 pkGofoflwjQmf, pRr ;/sf/L jsLn sfof{no, kf6g 
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clej'l4 s/ lgodfjnL, @)%# / d"No clej'l4 s/ lgb]{lzsfx?sf] th'{df Pj+ 

k|jw{g ;lxt sfof{Gjogdf /x]sf 5g\ .  

d"No clej[l4 s/ M– 

j:t' / ;]jfsf] ljlqmsf] nfut d'Nodf j}1flgs k2ltaf6 nufOg] s/ g} d"No 

clej[l4 s/ xf] eg] j:t' jf ;]jfsf] jf:tljs pkef]Qmfn] of] Tax ltg'''{ kg]{ x'+bf 

o;nfO{ Consumer based Tax klg elgG5 . /fhZjsf # j6f If]qx? -s_ k|ToIf s/ 

-v_ ck|ToIf s/ / -u_ u}/ s/ /fhZjx? dWo] d"No clej[l4 s/nfO{ k|ToIf s/ 

k|0ffnLsf] ?kdf ;d]t u0fgf ul/G5 .  

@)%@ ;fndf nfdf] 5nkmn / ljjfbsf ljr g]kfndf d"No clej[l4 s/sf] 

wf/0ffnfO{ sfg"gsf] ?kdf u|x0f ul/Psf] xf] eg] P]g lgdf{0f ePsf] sl/a @ jif{ 

;Dd o:sf Jojxfl/s / sfg"gL Joj:yfsf cltl/Qm o:sf] cEof;sf nflu 

;a}nfO{ k|lzlIft P+j ;';"lrt ub}{ @)%$ d+l;/ ! ut]af6 k"0f{ ?kdf nfu" ul/Psf] 

kfOG5 .  

d"No clej[l4 s/ s] xf] eGg] ;DaGwdf / o;sf] cfjZoQmf / cf}lrTosf 

zGbe{df d"No clej[l4 s/ P]g, @)%@ sf] k|:tfjgfdfM b]zsf] cfly{s ljsf;sf 

nflu cfjZos /fhZj kl/rfng a9fpg, j:t' jf ;]jfsf] ljlqm, ljt/0f, 

x:tfGt/0f, cfoft jf lgof{t nufotsf ;a} sf/f]jf/df d"No clej[l4 s/ 

nufpg] / cz'n ug]{ k|s[ofnfO{ Jojl:yt ul/ /fhZj ;+sng k|efjsf/L 9+uaf6 

ug]{ p2]Zosf ;fy of] s/ k|0ffnL sfg"gL ?kdf nfu" ul/Psf] kfOG5 .  

j:t' / ;]jfsf] ljlqmdf nfUg] s/ elgPtf klg o;sf] lj:tf/ ;]jfsf] ljlqmsf 

cltl/Qm j:t' jf ;]jfsf] cfk"lt{ -ljt/0f, x:tfGt/0f_, cfoft / lgof{tdf of] s/ 

k|efjsf/L x'G5 eg] k|To]s sf/f]jf/sf] s/ nfUg] d"Nodf of] s/ nfUb5 . 

g]kfndf Psn b/ !#Ü sf b/n] nflu cfPsf] of] s/  ef/tdf Goods and service 

Tax (GST) sf] gfdaf6 xfn;fn} -;g @)!* df_ dfq %, *, !* / @* k|ltztsf 

jx''nb/df nfu' ePsf] 5 eg] Value added Tax sf] gfdaf6 cGo sltko b]zx?df 

k|rngdf /x]sf] kfOG5  . 

d"No clej[l4 s/sf ;DaGwdf k|o'Qm vf; vf; ljifox?M–  

d"No clej[l4 s/ / s/ nfUg] d"NoM– 

 d"No clej[l4 s/ P]g, @)%@ sf] bkmf %-!_ cg';f/ g]kfnleq cfk"lt{ ePsf j:t' 

jf ;]jfdf, g]kfnleq cfoft ul/Psf j:t' jf ;]jfdf, g]kfn jflx/ lgsfl; 
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ul/Psf j:t' jf ;]jfdf of] s/ nfUb5 eg] bkmf %-@_ cg';f/ k|To]s sf/f]jf/sf] 

s/ nfUg] d"Nodf of] s/ nfUg] Joj:yf 5 . t/ sfg"g4f/f Jojl:yt -cg';"lr ! 

cg';f/sf_ vf; j:t' jf ;]jfsf] sf/f]jf/df eg] gnfUg] Joj:yf x'g'sf ;fy} 

To:tf j:t' jf ;]jf v/Lbdf klxn] nfu]sf] s/s§L ug{ / lkmtf{ lng gkfOg] ul/ 

Joj:yf ul/Psf] 5 .  

s/ nfUg] d"NoM– 

-s_ gub d"NoM– 

VAT  sfg"gdf ;]jf jf j:t'sf] cfk"lt{ cGo :j?kdf ePsf] cj:yfdf jfx]s 

gub dfq k|ltkmn ePsf] cj:yfdf cfk"lt{ stf{n] k|fks;+u lnPsf] 

d""NonfO{ dfq} s/ nfUg] d"No dflgG5 eg] To:tf] d"Nodf sf/f]jf/df ;fd]n 

9'jfgL / ljt/0f ;DaGwL vr{x? / gfkmfsf] /sdsf cltl/Qm sfg"g4f/f 

lgwf{/0f ul/Psf z'Nsx? -cGtMz'Ns :jfldTj z'Ns nufot cGo k|sf/sf 

s/x?_ ;dfj]z x'g] ul/ bkmf -!@_ df Joj:yf ul/Psf] 5 eg] o; P]gaf6 

lgwf{/0f u/]sf] cj:yf / zt{df nufOPsf b:t'/, Jofh / hl/jfgfnfO{ 

;d]t s/ ;/x dflgg] Joj:yf bkmf @& df ul/Psf]  

5 . t/ d"Nodf lbOPsf 5'6, l8:sfp06, sldzg h:tf Jofkfl/s 5'6sf 

/sdnfO{ s/ nfUg] d"Nodf ;fd]n ul/b}g .  

-v_ j:t' d"NoM– 

j:t' ljlgdo cGt{ut k|bfg ul/Psf j:t' jf ;]jfsf] d"No eg] lt j:t'sf] 

ahf/ d"No j/fj/ x'g] ul/ s/ u0fgf ul/G5 .  

ahf/ d"NoM–  

s/ k|of]hgsf nflu ahf/ d"No sfod ubf{ P]gsf] bkmf !# cg';f/ c;DalGwt 

JolQmx?sf lar :jtGq ?kn] cfk"lt{ ePsf] j:t' jf ;]jf jfkt k|fKt x'g] k|ltkmn 

cg';f/ x'g] 5 eg] sf/f]jf/sf] /sd lgwf{/0f ubf{ d"No clej[l4 s/ lgodfjnL 

@)%# sf] lgod * adf]lhd sf/f]jf/sf] ljut afx| dlxgfsf] vl/b jf ljlqm d"No 

dWo h'g a9L x'G5 ;f] sf cfwf/df u0fgf ul/G5 .  

cfk"lt{sf] ;do / :yfgsf] u0fgfM–  

o; s/sf] k|of]hgsf nfuL cfk"lt{sf] ;dosf] u0fgf Hofb} dxTjk"0f{ x'g] x'+bf -!_ 

cfk"lt{stf{n] ljhs hf/L u/]sf] -@_ j:t'sf] cfk"lt{sf] xsdf k|fksn] cfk"lt{stf{sf] 

sf/f]jf/ :ynaf6 j:t' p7fPsf] jf u|x0f u/]sf] / -#_ ;]jfsf] cfk"lt{sf] xsdf 
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;]jf k|bfg u/]sf] dWo] h'g klxnf x'G5 ;f]xL ;donfO{ j:t' jf ;]jfsf] cfk"lt{ 

ePsf] dflgg] Joj:yf P]gsf] bkmf ^ df ul/Psf] 5 . o;}ul/ lgod !% df j:t'sf] 

cfk"lt{sf] :yfgsf ;DaGwdf j:t' ljlqm jf x:tfQ/0f ePsf] :yfg, crn j:t' 

eP j:t' /x]sf] :yfg, cfoftLt j:t'sf xsdf eG;f/ ljGb' / pTkfbsn] cfk"lt{ 

u/]sf] eP pTkfbg jf ljlqm ePsf] :yfgnfO{ cfwf/ lnOG5 eg] lgod !^ cg';f/ 

;]jfsf] cfk"lt{sf] xsdf eg] ;]jfaf6 nfe k|fKt :yfgnfO{ cfk"lt{sf] :yfg 

dflgPsf] 5 .  

ljhs hf/L ug'{kg]{ M– 

P]gsf] bkmf !$ / lgod !& adf]lhd k|To]s btf{ ePsf] JolQmn] j:t' jf ;]jf 

cfk"lt{ ubf{ k|fksnfO{ ljhs lbg' kg]{ clgjfo{ bfloTj :yflkt u/]sf] 5 eg] 

ljhs lng] st{Jo k|fksnfO{ tf]lsPsf] 5 . t/ vf; d"No -?= %)))_ ;Ddsf] 

sf/f]jf/sf] xsdf s/ ljhs hf/L gul/ lgod !* adf]lhd ;+lIfKt s/ ljhs 

hf/L ug{ ;+lsg] ul/ ;x'lnot ;d]t k|bfg u/]sf] 5 .  

d"No clej[l4s/sf] ljjfbdf Goflos b[li6sf]0fM– 

;jf]{Rr cbfnt sfg"gsf] JofVofsf ;Gbe{df df ;jf]{Rr lgsfo ePsf]n] /fhZj / 

s/ nufot ;j} k|sf/sf ljjfbdf clGtd JofVofsf] lz4fGt cg';f/ g} ;jf]{Rr 

cbfntaf6 s]xL ljjfbdf lg0f{o ePsf] kfOG5 . oBkL lgoldt k|s[of cg';f/ 

/fhZj / s/sf ljafbdf ;jf]{Rr cbfntdf k|ToIf k'g/fj]bg nfUg] Joj:yf 5}g . 

/fhZj Gofoflws/0f s/ k|zf;g / s/ clws[tn] u/]sf] s/ lgwf{/0f jf k'gMs/ 

lgwf{/0f pk/df k''g/fj]bg ;'Gg] Goflos lgsfo xf] . t/ /fhZj Gofoflws/0f P]g, 

@)#! sf] bkmf * cGtu{tsf zt{ / cj:Yfdf ;jf]{Rr cbfntdf cg'dltsf] nflu 

lgj]bgkq nfUg] / ;jf]{Rr cbfntn] cg'dlt lbPdf k'g/fj]bg ;/x  ;'g'jfO eO{ 

lg0f{o lbg] sfg"gL Joj:yf /x]sf] 5 .  

o;}u/L g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f !## jdf]lhd df}lns xs / sfg"g4f/f k|bfg 

ul/Psf xssf] k|rngsf nflu pkrf/sf] k|efasf/L af6f] gePdf jf sfg"gL 

pkrf/sf] pkfo ePklg k|efjsf/L gePdf cbfntsf] c;fwf/0f clwsf/ If]q 

cGtu{t sfg"gL xssf] k|rng / JofVofsf nflu lgj]bg lbg ;lsg] Joj:yf 

cg';f/ s/ / /fhZjsf ;DaGwdf ;d]t s]xL JofVofx? ePsf] kfOG5 . To; dWo 

s]xL km}znfx?sf] oxf+ rrf{ ul/Psf] 5 . 

s= c;fwf/0f clwsf/ If]q cGtu{tsf] l/6 lga]bgaf6 ePsf AofVofM– 
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!= ;/f]h >]i7 ;d]t lj= g]kfn b"/ ;+rf/ ;+:yfg s]Gb|Lo, sfof{no ;d]t -@)%^ 
sf] l/6 g+= #&!(, lg0f{o ldlt @)%(.$.!$_ .   

d"No clea[lWb s/sf ;DaGwdf ePsf JofVof dWo] d"No clejl4 s/ P]g 

@)%@ n] lglb{i6 u/] jfx]s cGo hfl/jfgf /sd -;fljs g]kfn b"/;+rf/ 

;+:yfg P]g, lgod jf lgodfjnL jdf]lhdsf] hl/jfgf, z'Ns_ df d"No 

clej[lWb s/ nufOPsf] sfo{nfO{ sfg"g cg'?k gePsf] elg ePsf] JofVof 

laz]if dxTjsf] /x]sf] 5 .  

k|:t't d'2fdf ;fj{hlgs xs jf ;/f]sf/sf] ljjfbsf cltl/Qm sfg"gL 

k|Zgsf] ;d]t lg/f]k0f ug'{ kg]{ ljifo ;dfa]z ePsf]n] sfg"gsf] bf]ifk"0f{ / 

unt cy{ nufO{ ul/Psf] cEof; /f]Sg] k|of]hgsf nflu ;d]t JofVof 

ePsf] kfOG5 .  

o; d'2fsf] ljjfbsf] ?kdf æd"No clea[l4 s/ P]g @)%@ sf] bkmf !@ -!_ 

/ -@_ cg';f/ 6]lnkmf]g dx;'n c;'n ubf{ ;f] df nfUg] hl/jfgf ;d]t 

;dfj]z ul/ d"No clej[l4 s/ P]g @)%@ sf] bkmf !@ -!_/-@_ cg';f/ 

cz'n ug]{Æ elg ;flas g]kfn b"/;+rf/ ;+:yfgaf6 k|sflzt ;"rgfnfO{ 

u}/ sfg"gL ePsf]n] ab/ 3f]if0ff ug{ dfu ePsf] ljifodf lg0f{o lbb} 

;jf]{Rr cbfntn] tTsflng d"No clej'l4 s/ ljefusf] æg]kfn b"/ ;+rf/ 

;+:yfgn] u|fxs;+u cz'n ug{] hl/jfgf /sd b"/;+rf/ dxz'n ;/x ;]af 

cfk"lt{ afkt k|fks -u|fxs_ ;+u lng] d"No xf] / To:tf] d"No d"No 

clea[lWb s/ P]g @)%@ sf] bkmf !@ -!_-v_ cg';f/ s/ nfUg] d"No x'g] 

:ki6 ePsf] / ;f]lx P]gsf] bkmf @& cg';f/ hl/jfgf ;d]t s/ ;/x x'g] 

ePsf]n] hl/jfgfsf] /sddf d"No clea[l4 s/ lng / cz'n ug{ gkfOg] 

elg lnOPsf] lhls/ sfg"g ;Ddt gePsf]Æ eGg] lnlvt hjfkm cl:jsf/ 

ub{} æcjwf/0ffut ?kdf hl/jfgf / s/ Pp6} s'/f ge} j]Unf j]Un} ePsf], 

pNn]v ub}{ oyfy{df hl/jfgf eg]sf] sfg"g jdf]lhd ug'{ kg]{ s'g} s'/f 

gu/]df jf ug{ gx'g] s'g} s'/f u/]df nfUg] b08sf] /sd xf] eg] s/ 

eGgfn] s'g} b08 jf hl/jfgfsf] jf]w x'g] geO{ /fHon] sfg"gtM s'g} vf; 

cfly{s ef/ nufOPsf] s'/fsf] jf]w x'g cfpg] b]lvG5 . P]gsf] bkmf @& df 

pNn]lvt o; P]g jdf]lhd nfUg] b:t'/, Jofh / hl/jfgf ;d]t o;} P]g 

jdf]lhd nfUg] s/ ;/x x'g] elg bkmf !@-@_-v_ df pNn]v ePsf] cGo 

s/ /sd ;/x dflgg] zJbfjlnn] d"No clej[l4 s/ P]g jdf]lhd nfUg] 
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hl/jfgfnfO{ dfq} l;ldttf k|bfg u/]sf] b]lvbf ;f] jfx]s cGo sfg"g jf 

k|fjwfg jdf]lhdsf hl/jfgfnfO{ ;d]t ;d]6]sf] xf] eGg] b]lvb}g .Æ  

o;sf cltl/Qm P]gsf] bkmf !@-@_-v_ df @)%*.!).$ df ;+zf]wg eO{ 

:ki6Ls/0f yk x'Fbf æcGo s/ /sd eGgfn] ;fnj;fnL cfly{s P]gn] 

tf]lslbP jdf]lhd nfUg] dx;'n b:t'/ z'Ns dfq j'e\mg' kg]{ elg :ki6 ub}{ 

hl/jfgf /sdnfO{ ;dfj]z u/]sf] gb]lvbf d"No clej[4L s/ P]g @)%@ 

sf] bkmf @& jdf]lhdsf] hl/jfgf /sdnfO{ d"No clej[l4 s/ P]g jdf]lhd 

jfx]ssf hl/jfgfnfO{ ;dfj]z u/]sf] gkfOg]Æ u/L JofVof ePsf] kfOG5 . 

@= 8\o";k\m6 cf]e/l;h g]kfnsf] tkm{af6 wgs'df/ /fO la= /fhZj cg';Gwfg 
laefuM 

d'2fM pTk|]if0f ld>Lt k/dfb]z ;d]t 

;Djt\ @)^$ ;fnsf] WO–!)!), ;=c=c=j'= efu %$ c+s ^, @)^( ;fn 
c;f]h, k}m;nf ldlt @)^(.@.@# lg=g+= **$! 

ljjfbsf] ljifo M ljb]zL nufgL tyf k|ljlw x:tfGt/0f P]g, @)$( sf] 

;x'lnotdf s+kgL P]g adf]lhd :yflkt s+kgL 8\o";ˆ6 cf]e/l;h g]kfn 

k|f=ln=n] OG6/g]6 dfk{mt ljleGg z}lIfs ;fdu|L, lstfjx? (Online books) 

ljlqm ljt/0fsf] sf/f]jf/ tyf sDKo"6/ lzIff sfo{qmdx?, Educational 

Website Software Education k|bfg ubf{ cfk"mn] ef/taf6 u/]sf] vl/bsf 

;DjGwdf g]kfn / ef/t jLr ePsf] bf]xf]/f] s/d"lQm tyf ljlQo s/lg/f]w 

;Demf}tf adf]lhd cu|Ld s/ sl§ ug{ gkg]{ / bf]xf]/f] s/ d'lQm x'g] ;'ljwf 

ljkl/t x'g]ul/ /fhZj cg';Gwfg ljefun] d"No clej[l4 s/ P]g, @)%@ 

sf] bkmf #! adf]lhd s/ cz'nLsf] If]qflwsf/ gePsf] cj:yfdf d"No 

clej[l4 s/ P]g, @)%@ sf] bkmf @)-!_-@_#-$_ / -%_ tyf lgodfjnL, 

@)%# sf] lgod @( adf]lhdsf] k|s[of cjnDjg ul/ s/ lgwf{/0f u/]sf] 

tyf bkmf @!-3_ adf]lhd z'? u/]sf] cz'nL k|lqmof /f]lskfpF eGg] nufot 

d"No clej[l4 s/ ;d]tsf] ljifo ;dfj]z ePsf] Duesoft -8\o";k\m6_ 

cf]e/l;; g]kfn k|f=ln=sf] tk{maf6 ;jf]{Rr cbfntdf k/]sf] pTk|]if0fo'Qm 

k/fdfb]zsf] d'2f tyf vf; cfly{s aif{ / calwsf] s/ ;d]t ;dfa]z 

ePsf]n] /fhZj Gofoflws/0fsf] km}znf pk/ cg'dlt k|bfg ePsf] lga]bg 

dfly Ps};fy ;'g'jfO{ ub}{ ;fj]{Rr cbfntn] ljleGg $ j6f k|Zgdf lg0f{o 

lbPsf] kfOG5 .  
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-s_ E-book sf] ljlqm tyf website dfk{mt pknJw u/fOPsf Software 

education sf >f]t ;fdu|Lsf] sf/f]jf/ -Joj;fo_ d"No clej[l4 

s/sf] bfo/fdf kg]{, gkg]{ < 

-v_ /fhZj cg';Gwfg ljefu -sf s/ clws[t_ nfO{ d"No clej[l4 

nufot s/ lgwf{/0fsf] clVtof/L 5, 5}g < 

-u_ g]kfn ef/t jLr ePsf] bf]xf]/f] s/ d'QmL ;Demf}tf (DTAA) 

adf]lhdsf] s/ pGd'lQmsf] ;'ljwf kfpg] cj:yf /  

-3_ a}+s vftf nufot sf/f]jf/ jf ;DklQsf] /f]Ssf ul/ s/ cz'n ug{ 

;Sg] cfwf/ /fhZj cg';Gwfg ljefunfO{ /xG5, /xb}g < 

 pk/f]Qm k|Zgx?sf] JofVof ub}{ ;jf]{Rr cbfntaf6 ePsf] k}m;nfdf 

b]xfosf lg0f{o ePsf] kfOG5 M– 

-s_ d"No clej[l4 s/ P]g, @)%@ sf] cg';"lr ! sf] ;d"x -&_ cGtu{t 

kg]{ lstfj (Book) sf] kl/lw leq d"b|0f eO{ ;s]sf] (Printed) 

lstfjnfO{ dfq ;d]6LPsf] t/ Online ;]jf dfk{mt sf/f]jf/ x'g] E-

Book nfO{ d"No clej[l4 s/af6 5"6 lbPsf] gb]lvPsf]n] cfk\mgf 

u|fxsnfO{ Online dfk{mt ;]jf z'Ns e'QmfgL ubf{sf] sf/f]jf/nfO{ 

d"No clej[l4 s/ 5'6 x'g] sf/f]jf/ dfGg g;lsg] :ki6 u/]sf] 5 .  

-v_ o;}ul/ /fhZj cg';+wfg ljefun] s/ lgwf{/0f ug{ ;Sg] 

If]qflwsf/sf ;DjGwdf p7fOPsf ljjfbsf ;DjGw lg0f{o lbb} 

;jf]{Rr cbfntn] /fhZj cg';Gwfg ljefu -s/ clws[t ;d]t_ 

nfO{ s/ lgwf{/0f ug]{ clVtof/Lsf ;DjGwdf d"No clej[l4 s/ 

P]g, @)%@ sf] bkmf # df g]kfn ;/sf/n] s/ clws[t lgo'lQm ug{ 

jf cGo s'g} clws[tnfO{ s/ clws[tsf] sfo{ ug]{ ul/ tf]Sg ;Sg] 

Joj:yf cGtu{t ;f]xL P]gsf] bkmf @) cGtu{t ldlt 

@)^$÷$÷@( / )^%÷%÷!# sf] lg0f{o adf]lhd /fhZj 

cg';Gwfg ljefu / ;f] ljefudf sfo{/t clws[tnfO{ klg s/ 

clws[tsf] ?kdf sfd ug]{ ul/ clVtof/L k|bfg u/]sf] b]lvPsf]n] 

;f] ljefusf clws[tn] u/]sf] s/ lgwf{/0f cfb]z If]qflwsf/ ljlxg 

dfGg gldNg] egL JofVof u/]sf] cj:yf 5 . 

-u_ ljjfbsf] ?kdf /x]sf] cfos/ P]g, @)%* sf] bkmf &# cGtu{t ;g\ 

!(** df g]kfn / ef/t jLr ePsf] Double Taxation Avoiding 
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Aggrement sf] v08 # sf] bkmf & / ;g\ @)!! df kl/dflh{t 

;Demf}tfsf] bkmf @#-@_-II_ -!_ df s'g} ef/lto gful/s jf 

sDkgLn] g]kfndf nufgL ul/ u/]sf] cfodf lt/]sf] cfos/ /sd 

ef/tdf lghn] ;f]xL cfo jif{df ltg'{kg]{ 7xl/Psf] cfos/df 36fO{ 

ltg{ kfpg] ;Dd 5'6 lbPsf] kfOG5 eg] ef/tdf nufgL ug]{ g]kfnL 

JolQm jf sDkgLn] klg ;f]xL cg';f/sf] cfos/df 5'6 g]kfndf 

kfpg] b]lvG5 . pQm Joj:yf cg';f/ g]kfndf Joj;fo ug]{ 

ef/lto JolQm jf sDklgn] g]kfndf g]kfnsf] cfos/ sfg"g 

adf]lhd cfos/ ltg{ gkg]{ ul/ 5'6 lbPsf] -;Demf}tf cg';f/_ 

b]lvb}g eg] DTAA sf s'g} k|fjwfgn] >f]tdf g} cfos/ sl§ ug'{kg]{ 

sfg"gL Joj:yf nfu" gx'g] ul/ s'g} k|fjwfg /x]sf] gb]lvPsf]n] 

ef/lto sDkgLx? 8\o";ˆ6 O08Lof k|f=ln= / MADS sDkgL dfk{mt 

Online ;]jf Package cGtut{ k|fKt u/] jfkt ;]jf z'Ns  jfkt 

e'QmfgL u/]sf] /sd cfos/ P]g, @)%* sf] bkmf @s-d_ adf]lhd 

;]jf z'Ns leq} kg]{ b]lvPsf]n] cfos/ P]g @)%* sf] bkmf **-!_ 

df ;]jf z'Ns /sd e'QmfgL ubf{ s"n e'QmfgL /sdsf] lglZrt 

k|ltzt -!%%_ sf b/n] cu|Ld -cfo_ s/ sl6[ ul/ bkmf ()-@_ 

jdf]lhdsf] cjlw -@% lbg_ leq ;/sf/L sf]ifdf bflvnf ug'{ kg]{ 

lhDd]jf/Laf6 pGd'lQm kfpg ;Sg] gb]lvbf pNn]lvt bfloTj jxg 

ug'{ kg]{ JofVof ePsf] kfOG5 . 

-3_ o;} d'2fdf rf}yf] k|Zgsf] ?kdf p7fOPsf] s/ clws[tnfO 

s/bftfsf] j}+s vftf jf sf/f]jf/ /f]Ssf /flv jf cGo -h'g;'s}_ 

;Dkltaf6 s/ cz'nL ug{ ;Sg] clwsf/sf laifodf ;af]{Rr 

cbfntn] :ki6 ub}{ s/ /fhZj -cfos/ / d"No clea[lWb s/ 

;d]t_ cz'nL k|of]hgsf nflu s/bftfn] Dofb leq j''emfpg' kg]{ 

s/ s/bftfn] gj''emfPdf s/bftfn] ltg'{ j'emfpg' kg]{ ul/ lgwf{/0f 

ul/Psf] /sd sDkgL jf s+kgLsf ;+rfns ljb]zL gful/s /x]sf 

sf/0f /fHo 5f8L hfg ;Sg] jf cfˆgf] ;DklQ c? s;}nfO{ 

x:tfGt/0f ug]{, x6fpg] jf n'sfpg] ;Defjgf eO{ s/ cz'n x'g 

g;Sg] cj:yfnfO{ Wofgdf /fvL s/bftfsf] rn crn ;DklQ 

sJhfdf lnO{ cz'n ug{ ;Sg] ul/ d"No clej[lWb s/ P]g @)%@ 

sf] bkmf @! -!_-v_ / bkmf @# -3_ tyf cfos/ P]g @)%* sf] 
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bkmf !!) -!_ -v_ n] s/ clws[tnfO{ k|bfg u/]sf] clwsf/sf] 

k|of]u nfO{ sfg"g ljkl/t eGg gldNg] ul/ :ki6 ul/Psf]  

kfOG5 . 

v= ;jf]{Rr cbfntsf] ;fwf/0f clwsf/ If]q cGtu{t ePsf s]xL km}znf M– 

;jf]{Rr cbfntsf] ;fwf/0f clwsf/ If]q cGtu{t /fhZj Gofoflws/0fn] 

u/]sf] k}m;nf jf cfb]z pk/ /fhZj Gofoflws/0f P]g, @)#! sf] bkmf * 

jdf]lhd ;jf]{Rr cbfntdf k'g/fj]bg nfUg] ;DaGwdf o:tf]] Aoa:yf 

u/]sf] b]lvG5 Mb]xfosf] s'g} k|Zgdf k|ToIf sfg"gL q'6L eO{ Gofoflws/0fsf] 

lg0f{o k"0f{ jf cf+lzs ¿kdf plN6g] b]vL ;jf]{Rr cbfntn] cfkm" ;dIf 

k'g/fj]bg ug{ cg'dlt lbPsf]df dfq Gofoflws/0fsf] km};nf jf clGtd 

cfb]z pk/ ;jf]{Rr cbfntdf k'g/fj]bg nfUg]5 M– 

-s_  clwsf/ If]qsf] k|Zg, 

-v_  a'‰g' kg]{ k|df0f ga' ]́sf] jf a'‰g' gx'g] k|df0f a' ]́sf] k|Zg jf 

-u_  afWofTds ¿kdf kfng ug{' kg]{ sfo{ljlw;DaGwL sfg"gsf] 

pNn+3g ePsf] k|Zg, 

-3_ uDeL/ sfg"gL q'6L ;DaGwL k|Zg . 

;jf]{Rr cbfntdf cg'dltsf nfuL k/]sf lgj]bgdf cg'dlt k|fKt 

eO k'g/fj]bg ;/x ;'g'jfO{ kZrft ;jf]{Rr cbfntaf6 d"No clwjl4 s/ 

;DaGwL s]xL d''2fx?df lgDgfg';f/ JofVof ePsf kfOG5g\ .  

!= ldQn l6= OG8i6«Lhsf tk{maf6 ;+rfns dx]z s''df/ cu|jfn lj= ;fljs 
d"No clej[l4 s/ ljefu -xfn cfGtl/s /fhZj ljefu_, d'2fM d"No 
clej[l4 s/, -;=s=j''=efu %!, @)^^ c;f]h c+s ^,@)^@ sf] kmf}=k''=g+= 
#&@^, lg0f{o ldlt @)^%.!@.!), lg=g+ *!&#_ . 

-s_ ljjfbsf] ljifo -k'g/fj]bg lhls/_ M– 

!= s/ sl§sf] ;'ljwf kfpg] zt{df %) xhf/ ;Ddsf] j:t' jf ;]jf cfk"lt{ 

ubf{ k|fKt s/ ljhsdf lghsf] gfd 7]ufgf / :yfoL n]vf g+= pNn]v 

u/]sf] eP s/ sl§sf] ;'ljwfnfO{ zt{d'Qm u/]sf] kfObf gfd g} pNn]v 

gePsf] ljhssf] xsdf q]ml86 bfjL ug{ gkfpg] ;DjGwdf . 

@= ;6]{hdf d"No clej[l4 s/ nfUg]÷gnfUg] :ki6 sfg"gL Joj:yf ePsf] 

gkfOPsf] t/ d"No clej[l4 s/ lgodfjnL, @)%@ sf] lgod $)-!_ df 
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:6sdf /xg' kg]{ j:t' :6sdf /x]sf] gkfOPsf] cj:yfdf ;6]{h dfGg] geO{ 

k|rlnt jhf/d"Nodf j:t' ljlqm ePsf] dflgg] Joj:yf ePklg hl/jfgf 

ug'{sf] cf}lrTo / sfg"gdf pNn]vg gePsf] sf/f]jf/sf] k|s[ltdf hl/jfgf 

u/]sf] xb;Dd s/ cfb]z gldn]sf] eGg] nufotsf /fhZj Gofoflws/0fsf] 

k}m;nfdf lrQ gj'emfO{ …ljhsÚ / …;6]{hÚ df k'g/fj]bg k/]sf] . 

-v_ cbfntsf] lg0f{o M– 

-s_ s/ ljhsM  

d"No clej[l4 s/ sfof{Gjogdf s/ lahssf]] dxTj / cf}lrTosf 

;DaGwdf JofVof ub}{ ;jf]{Rr cbfntn] d"No clej[l4 s/ lgodfjnL 

@)%# sf] lgod !&-#_ df v'b|f ljq]mtfsn] :yfoL n]vf g+Dj/ gePsf 

JolQmnfO{ hlt;'s} /sdsf] j:t' jf ;]jf cfk"lt{  ubf{ nfUg] s/ ;d]t 

gb]vfO{ d"Nodf ufle cg';"lr %s jdf]lhdsf] Psd''i6 s/ ljhs hf/L 

ug'{ kg]{5 . :yfoL n]vf g+j/ ePsf k|To]sn] ?= %),))) ;Ddsf] j:t' jf 

;]jfsf] cfk"lt{ ubf{ k|fKt u/]sf] ljhsdf lghsf] gfd, 7]ufgf, :yfoL n]vf 

g+= pNn]v u/]sf] eP s/sl6[ ;'ljwf kfpg] 5 eGg] Joj:Yff ePsf] tyf 

lgod !&-$_ df s/ nfUg] ;]jf jf j:t''sf] sf/f]jf/ ug]{ ;j} ljq]mtfn] 

cfk\mgf] tyf k|fkssf] gfd, 7]ufgf, :yfoL n]vf g+=, ldlt / l;nl;n]jf/ 

s/ g+= tyf ;fdfgsf] :ki6 ljj/0f ;lxtsf] ljhs hf/L ug'{kg]{5 eGg] 

b]lvG5 .  

o;}ul/ pTkfbs tyf cfoftstf{n] k|fkssf] gfd 7]ufgf :yfoL n]vf 

g+=,:ki6 pNn]v gul/ ljhs hf/L u/]df To:tf] ljlqmnfO{ k|rlnt ahf/ 

b/df v'b|f ljqmL ;/x dflgg] 5  eGg] pNn]v ePsf] kfObf d"No clej[l4 

s/df btf{ ePsf] v/Lbstf{ / btf{ gePsf] v/Lbstf{nfO{ hf/L ul/g]  

ljhs km/s km/s u/]sf] kfOG5 . d"No clej'l4 s/ j:t' jf ;]jfsf] 

ljlqmsf] k|To]s txsf] d"No clej[l4df nufOg] s/ x'Fbf ;f] sf] ljhs hf/L 

ug'{ kg]{ clgjfo{ u/]sf] b]lvG5 / o;} cfwf/df cfk"mn] lt/]sf] s/ sl6[ ug{ 

kfOg] Joj:yf d""No clej[l4 s/ P]g, @)%@ sf] bkmf !& df ul/Psf] 5 . 

t/ pkef]StfnfO las|L ul/g] a:t' tyf ;]jf / d"No clej[l4df btf{ 

gePsf] las|]tfnfO ;fdfg las|Lubf{ cfkm'n] a'emfPsf] s/sf] /sd lkmtf{ 

kfpg g;Sg] x'+bf lgodfjnLsf] lgod !&-#_ df s/ ;d]tnfO d"Nodf 

ufle s/ lahs hf/L ug{'kg]{ Aoa:yf /x]sf] tyf lgod !&-$_ df 
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k|fkssf] gfd 7]ufgf :yfO n]vf g+ gv'n]sf] las|LnfO v'b|f las|L ;/x 

dfg]sf] b]lvG5 . 

ljq]mtfn] dfq ljhsdf q]mtfsf] :yfoL n]vf g+= ;lxtsf] ljhs hf/L ug'{ 

kg]{ geO{ ljhs lng] st{Jo k|fks -s|]tf_ sf] ;d]t x'g] ul/ P]gsf] bkmf 

!$ df cfk"lt{stf{n] aLhs hf/L ug{' kg]{ / lahs lng' k|fkssf] st{Ao 

x'g]] pNn]v ePsf]n] d"No clea[lWb s/df btf{ ePsf] ljq]mtfsf] xsdf 

s/sl6[ ul/ lkmtf{ lng] k|of]hgsf nfuL cfk'mn] v/Lb u/]sf] ;fdfgsf] l/t 

k"a{s lahs lng' lghsf] sfg"gL st{Jo lgjf{x u/sf] x'g' clgjfo{ x'G5 

eGb} d"No clej[l4 s/df btf{ ePsf] s'g} s/bftfn] vl/b ubf{ lt/]sf] 

s/sf] /sd pQm j:t' ljqmL ubf{ ;+sng u/]sf] /sdaf6 s§f u/fO{ lkmtf{ 

lng] t/ s/ s§f ul/Psf] j:t' ljlqm u/]sf] clen]v gb]vfpg] jf :6sdf 

;d]t gb]vfpg] ubf{ vl/b u/]sf] j:t'df ;+sng u/]sf] s/ j:t' ljqmL 

ubf{ ;+sng u/]sf] s/ /sdaf6 s§f ul/ lkmtf{ kfpg] Joj:yf ubf{ lgod 

#(-!_ / #(-#_ sf] b'?kof]u x'g] elgPsf] 5 .  

-v_ ‘;6]{h’ jf hlt{M sf ;DaGwdf d"No clej[l4 s/ P]g / lgodfjnLdf :ki6 

Aoa:yfsf] cefj /x]sf]n] j:t' ljqmLdf …;6]{hÚ / j:t' pTkfbgdf hlt{sf] 

;DaGwdf JofVof ub}{ s/bftfn] s/ cjlwsf] s/ ljj/0f k]z ubf{ 

ljj/0fdf s/sl§ ul/Psf] a:t' :6sdf /x]sf] laa/0fdf b]vfPsf] t/ s/ 

clws[tn] x]bf{ To:tf s/sl6[ ul/Psf / :6sdf /xg'kg]{ j:t' :6sdf 

/x]sf] gkfOPdf To:tf j:t'x? k|rlnt jhf/ d"Nodf ljlqm u/]sf] dflgg]5 

eGg] lgod $)-!_ sf] Joj:yfnfO{ lgod #(-!_ / #(-#_ ;+u t'nfgf  ub}{ 

s'g} j:t' vl/b ubf{ vl/b stf{n] e'QmfgL u/]sf] d"No clej[l4 s/sf] /sd 

lghn] To:tf] j:t' ljqmL ubf{ ;+sng u/]sf] s/sf] /sd s6[f ul/ lnPsf] 

j:t'sf] :6s ;DaGwdf dfq nfu" x'g] b]lvbf s/bftfn] a:t' vl/b ubf{ 

lt/]sf] s/sf] /sd pSt a:t' las|L ubf{ ;+sng u/]sf] /sdaf6 s6\6L 

ul/ lng] t/ s/sl6[ ul/Psf] j:t''sf] ljlqm clen]v jf :6sdf /x]sf] 

clen]v ;d]t :ki6 v'nfpg ;lsg] cj:yf gx'g'' eg]sf] #(-!_ / #(-#_ 

sf] Joj:yfsf] b'?kof]u x'g ;Sg] ePsf]n] s/ sl6[ ul/ lnPsf] j:t'sf] 

ljlqm / :6sdf /x]]sf] j:t'sf] kl/df0f  ljr leGgtf b]lvPdf ;f] 

leGgtfsf] xb ;Ddsf] kl/df0fdf j:t'x? :6sdf /x]sf] dflgg'kg]{ 

ts{;+ut x'G5 . t/ olx Joj:yf j:t''sf] pTkfbgsf] k|lqmofdf k|of]u x'g] 

sRrf kbfy{sf] ?kdf k|of]u x'g] a:t'sf] xsdf eg] nfu"x'g ;Sb}g . 
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a:t'sf] pTkfbgsf] k|ls|ofdf k|of]u x'g] sRrf kbfy{sf] ztk|ltzt g} 

pTkflbt a:t'df ;dflxt x'g] jf ldl;P/ cfpg] eGg] s'/f ts{;+ut 

cg'dfg ug{ klg ;lsb}g . pTkfbg k|ls|ofdf sRrf kbfy{sf] s]lx c+z 

gi6 x'g], k|of]udf gcfpg] jf sd eO hlt{df hfg] eGg] s'/f k|df0fsf] 

?kdf /x]sf] rLof tyf skmL lasf; af]8{sf] kqaf6 b]lvPsf]n] ;f] Jjj:yf 

;a} k|sf/sf pkfbgdf nfu' x'g] / o;sf] dfqf !% b]lv @%Ü ;Dd x'g] 

pNn]v x'+bf k|:t't laafbdf hlt{sf] c+z !=$% b]lv !=%% ;Dd bfla 

u/]sf]nfO s/ sfof{non] v08g ug{ ;s]sf] gkfObf / d"No clej[l4 s/ 

P]g tyf lgodfjnLn] pTkfbgdf hlt{sf] kl/df0f jf/] slx+ s'g} pNn]v 

gu/]sf] cj:yf ;d]tsf cfwf/df lgodfjnLsf] lgod $)-!_ adf]lhd 

a:t'df …;6]{hÚ sf] bfo/f ;/x pTkfbgsf ;DaGwdf nfu" x'g] …hlt{Ú nfO{ 

;d]t …;6{]hÚ dfGg' Gofo;+ut gx'g] JofVof cbfntn] k}m;nfdf ul/Psf] 

kfOG5 .  

;f/f+zdf k|:t't d'2fdf lgDg s'/fsf] JofVof ePsf] kfOG5  M– 

-s_  ljhs lgod ;+ut x'g' kg]{,  

-v_ …;6]{hÚ sf] bflj j:t' k/s x'g'kg]{ . 

-u_ :6sdf /x]sf] bflj ul/Psf] j:t' :6sdf /x]sf] gkfOPdf ljlqm 

ePsf] dflg s/ sl6[ gkfOg] . 

-3_ j:t'sf] ljlqmdf ;6]{hsf] k|fjwfg h:t} j:t''sf] pTkfbgdf …hlt{Ú 

cfslif{t x'g] . t/ d"No clej[l4 s/ P]g, @)%@ / lgodfjnL 

@)%# df pTkfbgdf hlt{sf] ;'ljwf k|bfg u/]sf] gkfO{bf ;6]{h 

;/x g} AofVof ug{ gldNg] .  

 

@= cf=/f=sf= l;d/fsf] tk{maf6 k|d'v s/ clws[t k|]dzfGt dfgGw/ lj= Oi6g{ 
6]S;\6fon, 5ftf lkk/f,jf/f, d'2fM d"No clej[l4 s/ -@)%^÷)%&_÷@)^$ 
CR–)!)! k}m;nf ldlt @)^*÷(÷$_ . 

-s_ ljjfbsf] d"n ljifo M– 

s/bftf sk8f pTkfbs ePklg p;n] 8fOË ;]jf ljlqm u/]jfkt ;+sng 

u/]sf] s/ s§f ug{ kfpg] xb s§f ul/ jfFsL /sd hl/jfgf ;lxt bflvnf 

ug{ s/ sfof{non] lbPsf] cfb]zdf c;xdlt hgfpb} 8fOË ;]jfnfO{ 

lt/]sf] d"No clea[l4 s/ sk8f pTkfbgsf  cg'kftdf jfF8\g s/bftfn] 
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u/]sf] cfu|x c:jLsf/ u/]sf] ;Gbe{df k'g/fj]bg kl/ /fhZj 

Gofoflws/0fn] ;b/ u/]sf]n] / ;jf]{Rr cbfntaf6 cg'dlt k|fKt ul/ 

k'g/fj]bg ;/x ;'g'jfO{ eO{ k|:t't k}m;nf ePsf] b]lvG5 . 

-v_ lg0f{o M– 

k|:t't ljjfbdf ;fnj;fln cfly{s P]g, @)%^ sf] cg';"lr $ bkmf @$ df 

sk8f tyf ;nfO{ pBf]un] p7fPsf] d"No clea[l4 s/ pBf]unfO{ lkmtf{ 

ul/g] eGg] Joj:yf adf]lhd lkmtf{ bfla ul/Psf] k|:t't laafbdf AofVof 

ub}{ ;af]{Rr cbfntaf6 pBf]u cfk}mn] sRrf kbfy{ NofP/ cfk}mn] tof/L 

sk8f pTkfbg u/]df dfq sk8f pBf]usf] kl/efiffdf kg]{, c?sf] u|] sk8f 

NofP/  8fOË ;]jf k|bfg ug]{ sfo{nfO{ sk8f pTkfbg eGg gldnL 8fOË 

;]jf ljlqm u/] jfkt cfly{s P]g jdf]lhdsf] ;'ljwf k|fKt gx'g] b]lvPsf]n] 

d"No clej[l4 s/ P]g, @)%@ sf] bkmf %-!_-s_ cg';f/ s/ nfUg] g} 

b]lvPsf]n] dNo clea[lWb s/ lgodfjnL @)%# lgod $)-$_ jdf]lhd 

æsk8f pBf]un] sRrf kbfy{ -wfuf]_ / cw{ tof/L sRrf kbfy{ -u|] sk8f_ 

vl/b ul/ 8fOË ul/ ljlqm u/]sf] xb;Dd s/ lkmtf{ lbg]Æ t/ 8fO{Ë ;]jf -

Hofnf lnO{ 8fOË u/]/ ;fdfg lkmtf{ lbPsf]_ ljlqm u/]jfkt p7fPsf] s/ 

sl§ ug{ gkfO{g] cyf{t s/ lkmtf{ glbg] ;d]t lg0f{o ePsf] kfOG5 . 

#= 7'nf s/bftf sfof{no  lj= o"gfO6]8 6]nLsd  

d'2f M d'No clea[l4 s/, kmf}=k"= g+= @)^^-CR-)%&! k}m;nf ldlt @)^(.!!.^ 

-s_ ljjfbsf] ljifo M– 

o"gfO6]8 6]lnsdn] vl/b u/]sf 6]nLkmf]g ;]6x? vl/b d"No eGbf sd 

d"Nodf ljlqm u/]sf] ljifonfO{ d"No clej[l4 s/ P]g, @)%@ sf] bkmf @!-

!_ adf]lhd s/ nfUg] d"No cGtu{t -s_ cfk"lt{stf{n] k|fks;+u lnPsf] 

d"NonfO{ dfg]sf] cj:yf ePsf], s/bftfn] ;fj{hlgs ;"rgfaf6 s"n 

Kofs]hsf] d"No k|sfzg ul/ u/]sf] ljlqmnfO{ Go"g ljhlss/0f 7x/fO{ s/ 

lgwf{/0f ubf{ P]gsf] bkmf !@ adf]lhd h8fg vr{, 6]nLkmf]g :jfldTj z'Ns, 

;]jf z'Ns cf8L s/ z'Nsdf ;dfj]z ul/ hf/L ljhs / sDKo"6/ k|lji6 

ljj/0f km/s k/]sf]df s/ ljhsnfO{ dfGotf lbPsf] tyf -v_ -e}/xjf_ 

eG;f/df /fv]sf] w/f}6L /sd ;b/:ofxf u/]sf] cfwf/df k|1fkg kq 

q]ml86nfO{ cfwf/ dflg u/]sf] s/ lgwf{/0f /fhZj Gofoflws/0faf6 jb/ 
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ul/ k'gM lg0f{o ug{ ePsf] cfb]z pk/ 7"nf s/bftf sfof{nosf] tk{maf6 

k/]sf] lgj]bgdf lg:;f eO{ b]xfo adf]lhd lg0f{o ePsf] kfOG5 . 

-v_ cbfntsf] lg0f{o M– 

!= s/ ljhs / sDKo"6/ k|lji6 ljj/0fsf] clwsfl/stf af/] M– 

d"No clej[l4 s/ P]g @)%@ sf] bkmf ^-#_-s_ sf] Joj:yf x]bf{ lg/Gt/ 

?kdf cfk"lt{ x'g] b"/;+rf/ ;]jf jf o:t} cGo ;fj{hlgs ;]jfx?sf] xsdf 

jLhs hf/L ubf{sf] ;donfO{ cfk"lt{sf] ;do dfGg'kg]{ Joj:yf /x]sf]n] 

cfk"lt{ ePsf] ;]jf cg';f/ hf/L ljhs jdf]lhd g} d"No clej[l4 s/ 

lgwf{/0f ug'{kg]{ eGg] pNn]v x'+bf To;/L hf/L ul/Psf] aLhsnfO{ dfGotf 

lbg' gkg]{ 7f]; sfg"gL cfwf/ / sf/0f gb]lvPsf]n] s/bftfn] cfˆgf] 

cfGtl/s sfd÷sf/f]jf/sf] ;xhtfsf nflu sDKo""6/ k|lji6 u/]sf] 

ljj/0fsf cfwf/df s/ lgwf{/0f ug{ gldNg] lg0f{o ePsf] b]lvG5 .  

k|:t't ljjfbdf g} ;jf]{Rr cbfntaf6 -s_ s/ nfUg] d"No eGgfn] 

aLhsdf pNn]lvt /sd sfod x'g] -v_ hf/L ljhs / s/bftfsf] sDKo"6/ 

k|lji6 ljj/0fdf km/s b]lvPdf sDKo"6/df b]lvPsf] laa/0fsf cfwf/df 

hf/L lahsnfO Go"g ljhlss/0f u/]sf] eGg gldNg] / -u_ s/ 

k|of]hgsfnflu lahsn] dfGoftf kfpg] JofVof ePsf] b]lvG5 . 

@= k|1fkg kq q]ml86sf] /sd eG;f/ sfof{nodf /fv]sf] w/f}6Laf6 ;b/:ofxf 

ul/ ldnfg u/]sf] /sdnfO{ s/sf] bfo/df Nofpg ldNg] x'b}g . ;/sf/L 

lgsfodf bflvnf u/]sf]] w/f}6L ;b/ :ofxf u/]sf] ;Ssn ljj/0f gi6 

ePsf]df ;f]lx sfof{noaf6 k|dfl0ft clen]vnfO{ dfGoftf lbO{ cflwsf/Ls 

lgsfoaf6 k|dfl0ft clen]vnfO{ dfGo gx'g] eGg gldNg] lg0f{o ePsf] 

kfOG5 . 

$= s[i0f u|Ln OG8i6«Lhsf ;+ho >]i7 lj=cfGtl/s s/ sfof{no, lj/f6gu/ 

@)^( CR – ))&), k}m;nf ldlt @)&).!.# 

s[i0f u|Ln P08 OGhLlgol/Ën] pTkfbg u/]sf ;f]nf/ kfj/ k]lN6s ;]6, 

9Lls kDk  ljs|Ldf s/ nfUg] :ki6 pNn]v ePsf], ;]jf / a:t' vl/b tyf 

las|Ldf las|]tfn] s|]tfaf6 p7fPsf] s/  ;dfgkflts ta/n]  dNo 

clea[lWb s/ s|]l86 ug{ kg]{df ;f] gul/ æsfg"gn] :ki6 ?kdf 5'6 lbPsf] 

j:t' jf ;]jf vl/bdf dfq d"No clej[l4 s/ 5'6 x'g] Joj:YffnfO k''i6L 
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ug]{ bfloTj k'g/fj]bsdf /xg] s'/fsf] pNn]v ub}{ 5'6 ;'ljwf kfpg] j:t' 

jf ;]jf cfk"lt{ u/]sf] xf] eGg] tyf pTkflbt a:t'df s/ 5'6 kfpg] sfg"gL 

k|fjwfg ;d]t :ki6 ?kdf b]vfpg ;s]sf] cj:yfdf dfq sfg"gn] 5'6 

lbPsf] j:t' jf ;]jf vl/bdf d"No clej[l4 s/ 5"6 x'g] sfg"gL 

Joj:yfnfO{ k'''g/fj]bsn] pkef]u ug{ g;s]sf] cfwf/df s/ sfof{non] 

u/]sf] s/ lgwf{/0f nfO{ ;b/ u/]sf] b]lvG5 .  

%= cfGtl/s /fhZj ljefu, cg';Gwfg zfvf ;d]tsf] tk{maf6 6+sdl0f zdf{ 
lj= rf]vfgL OG6/k|fOh]h , d'2f g+= @)&)–RB–))$, k}m;nf ldlt 
@)&@.!).% 

:6s j'sdf pNn]v ePsf] df}Hbft eGbf j9L ;fdfg -j:t''_ :6f]/ -

uf]bfddf_ df}Hbft /xsf] kfOof] elg d'r'Nsfdf s/bftfn] /f]xj/df 

;lx5fk u/]sf] / jofgsf] qmddf ;d]t :jLsf/ ub}{ :6s j'sdf eGbf 

uf]bfddf df}Hbft j9L /xg'sf] sf/0f / j:t''ut k|df0f ;d]t k]z ug{ 

g;ls :yflgo jhf/df s/ ljhs hf/L gul/ j:t' ljqmL u/]sf]  ;d]t 

ljkIfLn] :jLsf/ u/]sf] cj:Yffdf  vl/b ljlqmsf]  tYofÍ g} km/s k/]sf] 

cj:yfnfO{ Jofkfl/s sf/f]jf/ cGoyf k|dfl0ft ePdf jfx]s Joj;foL;+u 

;dalGwt /x]sf] dfGg' kb{5 . e'QmfgL lnPsf] jf ;fk6L xf] eGg] lhls/ 

k|df0faf6 k''i6L ePsf] gkfObf bfjL tYo / k|df0fdf cfwfl/t /x]sf] 

gkfOPsf] elg lgwf{/0f ul/Psf] s/ nfUg g} b]lvPsf] tyf d"No clej'l4 

s/ ;DaGwL ;Dk"0f{ ljj/0f P]g lgodfjnL jd]flhd g} b'?:t /fVg'kg]{ 

bfloTj btf{jfnf s/bftfsf] x'g] ul/ clgjfo{ u/]sf] eGg] ;d]t km}znf 

ePsf] b]lvG5 .  

^=  cfGtl/s /fhZj sfof{no, nlntk/sf dx]Gb|s[i0f >]i7 la= hfjnfv]n 
l8:6Ln/L 

d'2fM d"No clej[l4 s/  @)^^-CR–))#) k}m;nf ldlt &$.%.@% 

 tYoM–  

cfly{s P]g jdf]lhd sfod ePsf] k|ltnAbL b/ jdf]lhd pTkfbg gb]vfO{ 

3l6 pTkfbg b]vfPsf] sf/0f km/s kl/df0fdf pRrtd b/jGbL cg';f/ 

cGtz'Ns cz'nLsf] ks[ofdf /x]sf]n] ;f]lx ;/x g} d"No clej[l4 s/ ;d]t 

lgwf{/0f ul/ cz'n x'g' kg]{ eGg] ;d]t .  
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ljjfbsf] ljifoM– 

pTkfbg ljlqm u/]sf] j:t'df s/ ;+sng 5'6 u/]sf], tyf k|ltnAbL b/ 

adf]lhd 3l6 pTkfbgdf cGtz'Ns ;/x d"No clea[lWb s/ ;d]t cz"n 

x"g' kg]{ ;d]t _  

lg0f{oM  

sfg"g -cfly{s P]g @)%%_ cg';f/ tf]lsPsf] k|ltnJbL b/ eGbf 3l6 

pTkfbg b]vfPsf] sf/0f gk'u dlb/fsf] cGtMz'Ns cz'n ug]{ k|s[of z'? 

e};s]sf] eGg] cfdwf/df d"No clej[l4 s/ ;d]t ;+sng gu/]sf] eGg] 

;DaGwdf d"=c=s/ Ps @)%@ sf] bkmf % -!_ df ePsf] -!_df g]kfn leq 

cfk"lt{ ePsf j:t' jf ;]jf, g]kfn leq cfoft ul/Psf j:t' jf ;]jf / 

g]kfn jfxL/ lgof{t ul/Psf j:t' jf ;]jf ;d]tsf] sf/f]jf/df d"No 

clej[l4 s/ nfUg] / bkmf %-@_ df k|To]s sf/f]jf/sf] s/ nfUg] d"Nodf 

s/ nfUg] Joj:Yffn] pTkfbg kl5 j:t' ljlqmsf] cj:Yfdf dfq d"No 

clea[lWb s/ nfUg] ePsf]n] yk dlb/f pTkfbg / ;f] sf] ljlqmaf6 gub 

k|ltkmn k|fKt u/]sf] tYoo'St k|df0faf6 gb]lvP ;Dd s/ nufpg gldNg], 

cGtMz'Ns k|of]hgsf nflu tf]s]sf] b/ eGbf 3l6 pTkfbgsf] km/s 

kl/df0fnfO{ pTkfbg / ljlqm ePsf] eGg] cg'dfgnfO bkmf @)-#_ jdf]lhd 

k|df0fsf] ef/ s/ clws[tn] k'¥ofPsf] gb]lvbf k|ltnAbL b/ eGbf sd 

pTkfbg ul/Psf] elgPsf] dlb/fdf cGtMz'Ns nfu]sf] eGg] cfwf/df dfq} 

yk ljlqm kl/df0f sfod ug{ gldNg] lg0f{o ePsf] b]lvG5 . 

&= 7"nf s/bftf sfof{no lj= s'z'd cfon O08i6«Lh k|f=ln=  

d'2fM d"No clej[l4 s/, @)&@–RB–#@(,  k}mznf ldlt @)&#.(.!! 

tYoM–    

d"Vo pTkfbg Wo" / t]n jfx]ssf km]l6\6 Pl;8 / Pl;8 cfon h:tf by 

Product sf] ljlqmaf6 p7fPsf] d"No clej[l4 s/ lkmtf{ ;DaGwL .  

ljjfbM–   

£o" / t]n pBf]usf] d"n pTkfbg jfx]ssf by product -ˆof6L Pl;8 / 

Pl;8 cfon_ df sfg'g jdf]lhd d"=c=s lkmtf{ kfpg] k|fjwfg nfu" x'g]÷ 

gx'g] .  
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lg0f{oM–  

;/sf/sf] @)^%.@.% sf] lg0f{on] :jb]zdf pTkflbt jg:klt Wo" / 

k|zf]lwt vfg]t]ndf p7fPsf] d"No clej[l4 s/ %)% lkmtf{ lbg] ;DaGwdf 

@)^%.@.% / @)^&.!.@ df k|sflzt ;"rgfdf :ki6 pNn]v ePsf]n] 

pTkfbgsf] zJbfjln leq ;xfos pTkfbg (By product) klg kb{5g\, 

jg:klt Wo" / vfg] t]n pTkfbg ug]{ qmddf km]l6\6 Pl;8 / Pl;8 cfon 

:jtM pTkfbg x'g] / ;f] qmdddf 5'6[} nuflg, k|ljwL / cltl/Qm sRrf 

kbfy{ rflxg] eGg] s/ lgwf{/0f cfb]zdf ;d]t :ki6 pNn]v gx'+bf d"n 

pTkfbg ;/x g} %)% d"No clej[l4 s/ lkmtf{ kfpg] egL lg0f{o ePsf] . 

Goflos cjwf/0ffsf] ljZn]if0fM– 

/fhZj / s/ ;DalGw ljjfbdf cGo ljifout If]qsf] t'ngfdf sd ljjfbx? 

b]lvPsf] / To:tf ljjfbx? ;d]t lgwf{/0f u/]sf] s/sf] b/ jf s/sf] /sdsf] 

zGbe{df a9L s]Gb|Lt /x]sf] kfOG5 . sfg"gL Joj:yf / To:tf] kfngf Pj+ 

sfof{Gjogsf zGbe{df s]xL yf]/} dfq ljifox? ;dfj]z ePsf ljjfbx?df dfq 

Goflos JoVofsf nflu k|j]z u/]sf] kfOof] .  

cbfntdf k|j]z kfO{ JofVof jf lg0f{o ePsf ljjfb;Fu ;DaGwLt d'2fx? ;d]t 

yf]/} dfq g]kfn sfg"g klqsf jf cGo ;fj{hlgs k|sfzgdf /x]sf] kfObf ePsf 

JofVofdf ;d]t ;xh kxF'rsf] cj:yf b]lvb}g . s]xL lg0f{ox? ljB'lto dfWoddf 

cknf]8 -k|sflzt_ ePklg clwsf+z eg] ToxfFklg k|sflzt gePsf g} kfOof] .  

sfo{kq tof/ ug]{ zGbe{df pknAw ePsf dWo cfwf/ lnOPsf km};nfsf] 

zGbe{df ljZn]if0f ubf{ /fhZj d'2fsf] ljifo lzif{sdf s'g} Pp6f If]qsf] /fhZjsf] 

lzif{s pNn]v ePklg To;af6 k|efljt x'g] csf]{ /fhZjsf] If]qnfO{ Goflos 

km};nfdf Vofn ul/Psf] jf Ps;fy kg]{ c;/nfO{ Plss[t ?kdf JofVof ul/Psf] 

kfOb}g . sltko ljifodf sfg"gdf :ki6 Joj:yf gePklg cg'dfgsf cfwf/df jf 

cGo To:t} k|s[lt jf kl/j]zsf] ljifo;Fu t'ngf ul/ lg0f{o ePsf] kfObf vf; 

d'2fsf] lg/f]k0fsf nflu zfGb{eLs b]lvP klg ;jf]{Rr cbfntsf] JofVofTds 

lg0f{osf sf/0f sfg"g sfof{Gjog jf To:t} k|s[ltsf cGo ljifodf ;d]t 

lb3{sflng c;/ kg]{ cj:yf b]lvG5 .  

s/sf ljleGg If]qnfO{ kg]{ k|efjsf] zGbe{df pNn]v ubf{ xfn k|rngdf /x]sf 

s/÷/fhZjsf k|sf/ dWo eG;f/ dx;'n -s/_ sf] sf/0f nfut d"Nodf, j:t'sf] 

k|s[lt cg';f/ sRrf kbfy{ jf eG;f/ ljGb'df nfu]sf] cGt z'Ns / pTkfbg / 
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;]jf z'Ns yksf] sf/0f ePsf] d"No j[l4sf] cfwf/df nfu]sf] d"No clej[l4 s/sf] 

sf/0f ;du|df cfos/df k|efj kg]{ g} x'G5 . t/ s'g} vf; k|s[lt / If]qsf] s/ jf 

/fhZjsf] ljifodf JofVof ePsf] Goflos lg0f{on] csf]{ s/sf] jf /fhZjsf] If]q 

jf k/]sf] k|efjsf zGbe{df eg] ljjfbdf ;f] s'/f ;dfj]z gePsf] elg lg0f{odf 

jf JofVofTds km};nfdf df}g al;lbPsf] cj:yfn] ;du| s/ k|zf;gdf 7"nf] c;/ 

kg]{ b]lvG5 eg] ljZn]if0f ul/Psf d'2fx? dWo ldQn l6 OG8:6«Lhsf] ljjfbdf 

sRrf kbfy{ jf k|zf]lwt jf cw{–k|zf]lwt j:t' JoflsË ;DalGw Joj;fosf 

;DaGwdf ;d]t ;6]{h jf hlt{ lbPsf] sf/0f d"No clej[l4 s/ / cfos/df 

Ps;fy k/]sf] k|efj jf hfjnfv]n l8:6Ln/Lsf] ljjfbdf cGtMz'Nssf] xsdf 

kIfn] :jLsf/ u/]klg ;f]xL cGtMz'Ns nfu]sf] j:t' ljlqmjfkt ;+sflnt d"Nodf 

clej[l4 s/ gnfUg] ul/ ePsf] km};nfn] d"No clej[l4 s/ / cfos/df k/]sf] 

k|ToIf c;/sf] zGb{enfO{ lng ;ls5 .  

hfjnfv]n l8:6Ln/Ls} ljjfbsf zGb{edf cGtz'Ns ;DaGwL 5'§} s/sf] Joj:yf / 

tt\ cfwf/df pTkfbssf] pTkfbLt j:t'nfO{ kl/df0ffTds ?kdf :jLsf/ u/]sf] 

l:yltdf ;f] j:t' ahf/df ljlqm g} gePsf] cg'dfg ul/ d"No clej[l4 s/ 

;+sng gu/]sf] ljjfbnfO{ ;dy{g ubf{ sfg"gsf] k"0f{ kfngf / sfof{Gjogsf 

zGb{edf cfufdL lbgdf b"/ufdL k|efj kg]{ b]lvG5 .  

o;}u/L, Goflos ljjfbdf k|df0f / k|df0fsf] ef/ clt dxTjk"0f{ ljifo ePklg 

sfg"g4f/f ;x'lnot b/ jf s/ 5'6sf] ;'ljwf lbO :jb]zL pTkfbg jf k|ljwL / 

;]jfnfO{ k|jw{g ug]{ If]qnfO{ ljz]if ;+/If0f u/]sf] ;]jf jf pTkfbgsf zGbe{df 

s/bftfn] bfjL u/]sf] ePklg sfg"gLsf] ;'ljwf b]vfpg g;s]sf] eGg] cfwf/df 

s/df 5'6 jf ;x'lnot glbPsf] ljifo klg sfg"gsf] ;dfgtf jf sfg"gsf] 

Goflos hfgsf/Lsf zGbe{df ljrf/0fLo b]lvG5 . cfly{s P]g jf ;/sf/sf] 

cf}krfl/s lg0f{o4f/f ljz]if ;+/If0f jf k|jw{gsf nflu s/ 5'6sf] k|fjwfgsf] 

ljifo kIf -s/bftf_ n] b]vfpg g;s]sf] eGg] cfwf/df sfg"g4f/f k|bQ ;x'lnot 

p;sf] xsdf nfu' gx'g] eGg ldNg] b]lvb}g eg] k|df0fsf] ef/ s/ nufpg] dfly 

/xg] Joj:yfsf] zGbe{df ;d]t km};nfn] ;+jf]wg ug'{kg]{df s[i0f u|Ln P08 

OG8:6«Lhsf] ljjfbdf Wofg gk'u]sf] b]lvg cfp5 .  

sfg"gL ;+/rgfdf g} gk/]sf] cj:yfn] Goflos JofVofdf ;d]t Wofgfsif{0f eP/ 

klg ;+jf]wg x'g g;s]sf] cj:yfsf zGbe{df Goflos km};nf x'Fbf s';'d cfonsf] 

d'2fdf ;xfos pTkfbg -By product_ df s/ gnfUg] jf ;f] df ;d]t d'Vo 

pTkfbg ;/x s/ 5'6 lbg] Joj:yfsf zGbe{df Wofgsif{0f ;Dd ePsf] 5 . s'g} 
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pBf]u jf Joj;fo jf ;]jfnfO{ k|jw{g ug]{ p2]Zosf ;fy lt pBf]usf vf; 

pTkfbgnfO{ s/ 5'6 jf s/ lkmtf{sf] dfWodaf6 ;+/If0f jf k|lt:kwf{Tds agfpg' 

kg]{ cfjZoQmfsf cfwf/df ePsf]÷ ul/Psf] Joj:yfnfO{ To:sf] ;xfos pTkfbg -

By product_ df klg ;dfg Joj:yf nfu' x'g] ul/ ePsf] km};nfn] ;f] ;xfos j:t' 

/ ;f] sf] ;x–pTkfbg nufot ;f]xL ;xfos j:t' csf]{ pTkfbgsf nflu sRrf 

kbfy{ x'g ;Sg] cj:yf eO{ To;/L k|of]u x'g] ul/ ljlqm ePsf] ;xfos j:t' 

dflysf] s/df lbOPsf] 5'6n] ;Gt'nLt k|lt:kwf{df / s/ k|zf;gdf ;d]t km/s 

kg]{ tkm{ ljz]if ;ts{tfsf ;fy x]l/g' kg]{ b]lvG5 .   

pNn]lvt cj:yf afx]s sfo{kqdf pNn]v ePsf /L6 lgj]bg jf cg'dltaf6 

k'g/fj]bg ;/xsf] ;'g'jfO{af6 ePsf km};nfx? sfg"g / Gofosf] b[li6sf]0faf6 

Gofof]lrt / pko'Qm g} k+ltsf/nfO{ nfu]sf] x'Fbf ltgLx?sf] zGbe{df yk rrf{ 

ul/Psf] 5}g .  

pk;+xf/ / lgisif{  

clxn]sf] ljZj ljlzi6Ls/0fsf] If]qdf ltj|tfsf ;fy cl3 r9]sf] 5 . Pp6} JolQm 

jf lgsfo ;a} ljifo jf If]qdf lj1 x'g ;Sb}g eg] sltko cj:yfdf t csf]{ 

If]qsf ljifosf af/]df hfgsf/L jf ;"rgf ;Dd klg gx'g] cj:yf cfpF5 . t/ 

Goflos JofVofsf] zGbe{df s'g} vf; ljifonfO{ dfq cg'dfg ug{ ;lsg] g} gx'Fbf 

tyf ;a} ;Defljt If]qsf nflu km/s km/s lj1tfsf JolQmsf] Joj:yf ug{ ;d]t 

g;lsg] x'Fbf ;DalGwt ljifo jf If]qdf hfgsf/, cg'ej k|fKt JolQm, jf lj1tfsf] 

;xf/f ;sf/fTds ?kdf lng'kg]{ x'G5 . o;sf ;fy} sfg"gdf :ki6tfsf ;fy ug{ 

;lsPsf Joj:yfdf tt\ cfwf/df / sfg"gdf c:ki6tf ePsf] cj:yfdf cf}lrTo, 

Gofo / zfGble{s If]qdf ljsl;t cjwf/0ff jf cEof;nfO{ ;d]t ;xf/f lng'kg]{ 

x'g ;S5 . o;sf ;fy} s/ / /fhZjsf zGbe{df dfly pNn]v ul/P h:t} Pp6f 

ljifodf lbOPsf] lg0f{osf sf/0f s/sf cGo If]qdf kg]{ / kl//x]sf] c;/sf 

;DaGwdf ljz]if ;t{stf ckgfpg' kg]{ x'G5 . To;sf nflu Gofofnodf Court 

Officer sf] ?kdf k|:t't x'g] sfg"g Joj;foLx?, ;/sf/L jsLnx? tyf s/ 

k|zf;gsf If]qsf JolQmx?sf] rf;f] / lj1tf cToGt dxTjk"0f{ x'g hfG5 .  

oLg} ljZn]if0fsf cfwf/df ;jn / ;+j[4 /fi6«sf] rfxfgfnfO{ k'/f ug{ /fHon] 

/fhZjsf dfWodaf6 ;+sng ug]{ cfly{s >f]tnfO{ hgtf -s/bftf_ sf] pT;fxk"0f{ 

/ :j}lR5s ;xeflutfnfO{ clej[l4 ug{ tyf obfsbf cfpg] ljjfbnfO{ ;dodf / 

sfg"gn] lgwf{/0f u/]sf] cjwf/0ff cg's'nsf] Gofo -s/bftf jf kIfn] rfx]sf] 

cfwf/sf] xf]Og_ kfOG5 eGg] k"j{ cg'dfg of]Uo Gofosf] ljZj;lgotfsf nflu s]xL 
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If]qdf ljz]if / yk ;'wf/sf] cfjZoQmf k'/f ug{ lgDg ck]Iffk"0f{ ;'emfj k|:t't 

ul/Psf] 5M– 

-s_  hgtfsf k|ltlgwLsf] ;+nUgtfdf s/ nufOg] cjwf/0ffsf] kfngf ePklg 

;f] sfg"g -s/ ;DaGwL_ sf] cf}lrTo, cfjZoQmf, k|efj / To;sf] ;kmn 

sfof{Gjog af6 ck]lIft nIo k|fKt ug{ ;lsg] lglZrttf ;lxt kf/blz{ 

sfg"gsf] lgdf{0f x'g' kb{5 .  

-v_  hgtfsf k|ltgLlwsf] ;+nUgtfdf nufOg] s/sf ;DaGwdf ;/sf/sf] lg0f{o 

ckjfbfTds dfq x'g'kb{5 . lgjf{lrt k|ltlgwL ;+nUg ;/sf/sf] lg0f{o 

x'Fb}df To;nfO{ hgk|ltlgwLsf] ;xeflutf ePsf] dfGg ldNb}g . /fhg}lts 

/ sfg"gL P+j ;+j}wflgs k|fjwfg cg';f/ klg ;/sf/ Pp6f km/s kIf / 

lgsfo x'g] x'Fbf s/ ;DaGwL sfg"gdf klxnf g} lj:t[t / ;xeflutfTds 

5nkmn x'g} kb{5 .  

-u_  sfg"g lgdf{0fsf] cj:yf kZrft s/bftfnfO{ ;f] ;DaGwdf / To:sf] 

cf}lrTotf, ;/n / ;kmn sfof{Gjogsf pkfo ;lxt plrt ;dodf 

hfgsf/Lo'Qm k|lzIf0f u/fpg h?/L 5 . Joj;foL cfˆgf] Joj;foaf6 

lt/]sf] s/sf] plrt k|ltkmn ;lxtsf] If]qdf nufgL ePsf] jf x'g] 

ljZjf;sf ;fy s/ ltg{ pTk|]/Lt x'g] cj:yfsf] ;[hgf ug'{ k5{ g ls 

s/sf] /sddf cfˆgf] xs ;[hgf x'g] ul/ sfg"gL bfpk]rsf] k|of]u ul/Psf] 

xf];\ .  

-3_  s/ k|zf;gsf If]qsf lj1sf] ;xeflutfTds sfo{qmdaf6 s/gLltnfO{ 

;/n / kf/blz{ P+j l56f] 5l/tf] agfpg' k5{ eg] s/ ;DaGwL sfg"gdf 

ljjfbsf] lg/f]k0f ug]{ ;do l;dfsf ;DaGwdf lglZrt cjlw jf ;do 

l;df -;s];Dd 5f]6f] ;do_ df ;DkGg ug]{kg]{ ul/ Joj:yf ug{' kb{5 .  

-ª_ cbfnt jf Goflos lgsfo ;dIf k|:t't x'g] Court Officer -;/sf/L jf 

gLhL sfg"g Joj;foL_ x?nfO{ ;d]t ;do ;fk]If bIf agfpg h?/L 5 

eg] pgLx?nfO{ jf:tljs sfg"gL cj/f]w jf c8rgdf dfq Goflos 

ljjfbsf] ?kdf p7fpg k|]l/t ug'{ kb{5 . 

-r_  ;a} If]qsf ;Da4 / ;/f]sf/jfnfx?nfO{ s/ sfg"g / s/ k|zf;gsf 

;DaGwdf k|lzlIft u/fO{g' kb{5 .  

-5_  s/ k|zf;g ;DalGw sfg"gdf k|zf;lso, cg';+wfgfTds / Goflos÷cw{–

Goflos u/L km/s km/s If]qsf] sNkgf ul/Psf]n] tbg'?k cnu cnu 
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Joj:yf ug'{kb{5 eg] sltko k|ljlw / j}1flgs cfwf/df olsg ug'{kg]{ 

ljifosf nflu k|of]uzfnf jf k|ljlwo'Qm dlzg/Lsf] k|of]udf hf]8 lbg' 

kb{5 .  

o;/L ;a}sf] ;xefuLtfdf ;+rfng ul/g] s/ k|zf;gn] l56f] 5l/tf] ?kdf / 

:jt:km"t{ ?kdf /fHonfO{ ;Ifd / ;+j[4 agfpg / hgtf P+j s/bftfnfO{ s/ 

ltg{ :jtM pTk|]/0ff hfu[t x'g hfG5 / /fHo / b]zn] u/]sf] ck]Iff k"/f x'G5 .     

zGbe{ ;fdu|Lx? 

!= g]kfnsf] ;+ljwfg @)&@, g]kfn sfg"g lstfj Joj:yf ;ldtL  

@= d"No clej[l4 s/ P]g @)%@ 

#=  d"No clej[l4 s/ lgodfjnL @)%# 

$=  s/ / jfl0fHo If]qdf ;jf]{Rr cbfntaf6 ePsf km};nfx? -ljifout glh/_ 

%= g]kfn sfg"g klqsf – ;jf]{Rr cbfnt g]kfn  

^= ghL/ ;+u|x – cfGtl/s /fhZj ljefu nflhDkf6 

&= ;/sf/L jsLn lbUbz{g kl/dflh{t rf}yf] ;+:s/0f @)&$– dxfGofofwLjQmfsf] 

sfof{no 

*= ;jf]{Rr cbfnt j'n]l6g– ;jf]{Rr cbfnt g]kfn  
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cfos/ 5'6 ;DaGwdf ;jf]{Rr cbfntsf] b[li6sf]0f 

uf]ljGb/fh uf}nL

 

१. पषृ्ठिलूम 

कुनै पलन रािको समनु्नती त्यस देशको आलथणक िृवद्धदर, औद्धोलगक विकारको स्तर, 
जनशाजक्तको प्रकृलत, जनशाजक्तको काम गनण सक्ने गरु्स्तर र मानिीय विकासको स्तर, 
िौगोललक अिस्था आददमा लनिणर गदणछ I आय, रोजगारी, लगानी िचत, उपिोग आददको 
लनयलमत पररचालनले देशको आलथणक जस्थलत उच्च हनु सक्छ I सरकारको कायणक्षेत्रमा 
सामान्य प्रशासन, राजश्व संकलन, िैदेजशक सम्बन्धका अलतररक्त सामाजजक वियाकलाप, 
विकास लनमाणर्, सामाजजक सरुक्षाका कायणहरु पलन सरकारले गदणछ I वय कायणका लालग 
सरकारलाई आलथणक श्रोतको आिश्यकता पदणछ I सरकारले यस्ता आलथणक श्रोत राजश्व, 
आन्तररक ऋर् तथा िैदेजशक ऋर् आददबाट प्राप्त गनण सक्दछ I सरकारलाई आलथणक 
दृविले आत्मलनिणर बनाउनमा आन्तररक साधनको महत्िपूर्ण िलूमका रहन्छ I आन्तररक 
साधनमा आन्तररक ऋर् तथा राजश्व पररचालन पदणछनै् I राजश्व पररचालनमा कर राजश्व र 
गैर कर राजश्व पदणछ I प्रथमत कर राजश्वमा आयकर, िन्सार अथाणतै् लनकासी पैठारी कर, 
सम्पलतकर, लबविकर, मूल्य अलििृवद्ध कर आदद पदणछनै् I दोश्रो िगणमा पने स्रोतहरूमा 
सरकारले सेिा िापत ललने शलु्क, लगानीमा प्राप्त गने लािांश, ऋर् लगानीबाट प्राप्त ब्याज, 
सरकारको सम्पलत लबविबाट प्राप्त रकम, िस्त ु र सेिा वििीबाट प्राप्त गने रकम तथा 
रोयल्टी आदद गैर कर राजश्व अन्तगणतका रकमहरु पदणछनै् I 

कर राजश्वको पररचालन संलबधान र कानूनको पररलधलित्र रहेर मात्र गनण सवकन्छI 
प्रजाताजन्त्रक देशमा कानूनको अनमुलत बेगर कर लगाउन ेर उठाउने कायण गनण लमल्दैन I यो 
मान्यतालाई हाम्रो संलबधानले पलन मान्यता ददएको छ I नेपालको संलबधान २०७२ को धारा 
२०३(१) ले कानून बमोजजम बाहेक प्रदेशमा कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन िने्न 
व्यिस्था गरेको छ I यो व्यिस्था No Taxation without Representation िने्न लसद्धान्तमा 
आधाररत छ I जनताले लनिाणजचत गरेका प्रलतलनलधहरु रहेको व्यिस्थावपकले मात्र कर 
सम्बजन्ध कानूनको लनमाणर् गनण सक्छ I 

सरकारले कर लगाउने र असूल गने कायणको पछाडी लनजश्चत उदे्धश्यहरु अन्तलनणवहत हनु्छन 
I सामाजजक न्यायको उद्देश्य अथिा सम्पलत र आयको समान वितरर् गनुण यसको प्रमखु 
                                                           
 pkGofoflwjQmf, ============================== 
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उद्देश्य हनुै् I सीलमत व्यजक्तहरु, समूह, समूदाय िा िगणमा आलथणक साधन केजन्द्रत हनु नददन ु
यसको आलथणक उद्देश्य हो I आयको समान वितरर् गनुण, करको माध्यमबाट िचत र 
लगानीलाई प्रोत्साहन गनुण, रोजगारीको अिसरको लसजणना गनुण, धेरै आय िएका िगणलाई 
करारोपर् गरी प्राप्त कर सािणजलनक वहतमा प्रयोग गनुण , सम्पलतको असमान वितरर्लाई 
कम गनुण, सािणजलनक सम्पलतको प्रयोगमा सबै िगणको पहुँच बढाउन,ु सामाजजक विकृलत तथा 
तडकिडकलाई लनरुत्षावहत गनुण, सािणजलनक वहत तथा लािका वियाकलापको अलििृवद्ध गनुण, 
सरकारलाई आिश्यक पने आयस्रोतको संकलन गनुण, बजार व्यिस्थापन तथा आपूलतण 
व्यिस्थापनमा सधुार गनुण, राविय अथणतन्त्रलाई परलनिणरताबाट आत्मलनिणर बनाउन ु कर 
लगाउने र असूल गने मखु्य उदे्धश्य रहेको हनु्छ I 

२. नपेालमा आयकर (Income tax in Nepal)  

विश्वमा आयकर लगाउने प्रथाको सरुुिात यदु्धको कारर्ले िएको हो। यदु्धको लालग श्रोत 
संकलन गने उदेश्यले आयकर लगाउन थाललएको हो । १२ औ शताब्दीमा  िटे 
लब्रटेनबाट शरुु िएको आयकर १७ औ शताब्दीमा फ्रान्समा लडाईका कारर् स्रोत जरुाउन े
उदेश्यले शरुु गररएको लथयो । नेपालमा पलन प्राजचन कालदेजख नै खेती, पशपुालन र 
व्यिसायामा विलिन्न नामले कर आसलुी हनु थाल्यो जनु वहन्दधुमणमा आफ्नो कमाइको केही 
अंश सरकारलाई ददन ु पछण िने्न लसद्धान्तमा आधाररत लथयो । ऐलतहालसक काल , 
वकरातकाल , ललच्छविकाल तथा रार्ा कालमा समेत विलिन्न तररकाले कर असूल हनु्थ्यो। 
२००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना ियो । २०१३ सालदेजख योजनािद्ध 
विकासको सरुुिात ियो।  साधन र स्रोतको अिािको अिस्था हटाउन स्रोत पररचालन गनण 
कर कानूनको आिश्यकता ियो । २०१६ सालमा व्यापार मनुािा तथा पाररश्रलमक 
आयकर लगाउने व्यिस्था गनण आलथणक ऐन २०१६ लागू ियो जसले पाररश्रलमक र व्यापार 
मनुािामा बवढमा २५% सम्म कर लगाउने र उधोगलाई ५०% छुट ददन ेव्यिस्था गररयो 
। छुटको लसमा रु ७००० लथयो ।1 २०१६ सालमा नै व्यापार मनुािा तथा पाररश्रलमक 
कर अध्यादेश जारी ियो  । २०१७ सालमा व्यापार मनुािा तथा पाररश्रलमक कर ऐन 
२०१७ छुटै रुपमा आयो । सो ऐनले लसलमत के्षत्र ओगटेको लथयो । पयाणप्त कानूनी 
प्रािधान लथएन । पाररश्रलमकलाई आयको प्रमखु स्रोत िलनएको लथयो । यो ऐनमा खचण 
कट्टा गनण पाउने जशषणकको व्यिस्था लथएन। यो ऐनले कृवष , व्यापार , मनुािा , 

                                                           
1 प्रा.चन्द्रमजर् अलधकारी, ‘नेपालको आधलुनक कर प्रर्ाली लसधान्त र व्यिहार’, पैरिी प्रकाशन, पषृ्ठ १९. 
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पाररश्रलमक , घर जग्गा िहाल , लगानी , विमा र अन्य स्रोतलाई पलन क्षेत्रालधकारमा ल्यायो 
। यसमा छुट पाउने खचण, वकस्तामा कर बझुाउने व्यिस्था , गजर्तीय िलु सधुार गनण 
पाउने आदद नयाँ व्यिस्था गररएको लथयो  । २०२० सालमा नेपालमा आयकर लनयमािली 
२०२० तजुणमा िई लागू ियो ।आलथणक ऐनको माध्यमबाट सानालतना सधुार र हेरिेर जारी 
रह्यो । २०२९ सालमा आयकर ऐन २०१९ को पवहलो चोटी संशोधन ियो । यस 
संशोधनले व्यजक्त, दम्पती तथा पररिारको पररिाषा गयो । अस्थायी िासीन्दाको सम्बन्धमा 
स्पि गयो। आय लनधाणरर् सलमलतको व्यिस्था, अलिम कर, घरजग्गा िहाल करमा करकट्टी 
गनण पाउने,झठु्ठा वििरर् दाजखला गने िा कर छलेको २ िषण लित्र पिा लागेमा पनुः कर 
लनधाणरर् गनण सवकने व्यिस्था यस संसोधनका आधलुनक अिधारर्ासंग मेल खाने नयाँ 
कुराहरु हनुै् ।  

आयकर प्रसासनका लालग विध्यमान कानून अपयाणप्त िएको, आधलुनकीकरर् गनुण पने, छररएर 
रहेका काननुलाई एकीकृत गरी प्रसासनलाई लछटोछररतो समेत बनाउने उद्देश्यले २०३१ 
सालमा आयकर ऐन २०१९ खारेज गरी आयकर ऐन २०३१ लागू ियो । २०३४ 
सालमा पवहलो पटक संशोधन िएको यो ऐनको २०४९ सालसम्म ८ औ पटक संसोधन िै 
सकेको लथयो । ६६ ओटा दिा रहेको यस ऐनले करदाता, आय, आयबषण, कर लनधाणरर्, 
कृवष आय, कूल आय, खदुआय, व्यजक्त, दम्पलत र पररिार, आस्थायी िालसन्दा आदद 
शब्दको पररिाषा समेत गरेको देजखन्छ। २०४९ सालको आठौ संसोधनले आयकरमा 
स्ियम कर लनधाणरर्को व्यिस्थाको प्रिेश गयो । २०३९ सालमा आयकर लनयमािली 
२०३९ लाग ुियो । झन्डै ३० िषण अगाडी बनेको आयकर कानूनमा करका लसद्धान्त तथा 
आधार, अन्तराणविय कर, उद्देश्यका लालग राजखने लेखापालन, कर सम्बजन्ध कुराहरुको 
परमाजर्करर् र चाररलत्रकरर्, कानूनी उपचार आदद विषय पयाणप्त मात्रामा नसमेटीएको हुँदा 
मलुकुको  आलथणक विकासका लालग राजश्व संकलन प्रवियालाई प्रिािकारी बनाई राजश्व 
पररचालनलाई अलििृवद्ध गनण आयकर सम्बजन्ध कानूनलाई संसोधन, एकीकरर् तथा 
समायोनकूुल बनाउन आिश्यक िएकोले २०५८ सालमा चैत्र १९ गते देजख आयकर ऐन 
२०५८ लाग ुगररयो I हाल आयकरर् ऐन २०५८ लागू िैरहेको छ I  

देशको आलथणक विकास र सम्िृवद्ध हालसल गनण कुनै पलन देश स्रोत र खाध्यनले सम्पन्न हनु ु
पदणछ । उपलब्ध स्रोत र साधनको समजुचत उपयोग दूरा योजनािद्ध विकासका माध्यमले 
लनकायको ढांचा तयार हनु्छ । विकासमा सरकारी र लनजी के्षत्रको उजिकै िलूमका हनु्छ। 
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सरकारले विलध र कानूनका अलधनमा रहेर लनयम्कारी िलूमका लनिाणह गदणछ । शाजन्त  
सरुक्षा कायम गनण होसै् िा सबै के्षत्र िगण तथा तहमा सािणजलनक सेिा प्रिाह,विकास लनमाणर् 
र विकासका कामलाई अगाडी बढाउन सरकारलाई स्रोत र साधन आिस्यक पदणछ। लनजज 
के्षत्रले व्यिसाय र लगानीका माध्यमबाट आलथणक वियाकलापलाई बढाउँदै देश विकासमा र 
राजस्ि योगदान, रोजगारी लसजणना, प ुंजी लनमाणर् आदद द्वारा सरकार संगै आफ्नो िलूमका 
लनिाणह गरेको हनु्छ ।2 

देशलाई समधृ बनाउन जशघ्र विकास हनु सक्ने के्षत्र पवहचान गरर लत के्षत्रमा के सवुिधा िा 
सहलुलयत प्रदान गदाण लगानी आकवषणत हनु्छ, रोजगारी बढ्छ, आलथणक गलतविलध विस्तार 
हनु्छ, जीिनस्तर बढ्छ, सखु र सन्तोषको िातािरर् बढ्छ िने्न विषय महत्िपरु्ण हनु्छ। 
आलथणक विकास र समधृीका लालग जनसांजखक लाि, उपयकु्त स्थान, पूिाणधार विकास, 
औधोलगक के्षत्र र कोररडोरको व्यिस्था, अनदुान, करमा सवुिधा र सहलुलयतमा राज्यको 
सोच र गन्तव्य जरुरी हनु्छ । लगानीको िातािरर् पलन वयनै तत्िमा लनिणर 
रहन्छ।लगानीकताण र व्यिसायीले लगानी गनण िा व्यिसाय संचालन गनण कुनै पलन देशमा 
शाजन्त, सरुक्षा बजारको सम्िािना, लगानीको सरुक्षा,प्रलतिलको सलुनजश्चतता विना उपयकु्त 
िातािरर्को महससु गदैन । 

सरकारले राज्य संचालन, देशको विकास लनमाणर्, सेिा प्रिाह तथा जनताको कल्यार्को 
लालग आिश्यक स्रोत व्यिस्था गनण नागररक बाट कानून बमोजजम कर उठाउछ। कर 
लगाउन े लनजश्चत प्रर्ाली विलध र प्रविया हनु्छनै् । त्यस्तै गरर कर लतने सन्धिणमा आय 
आजणन गने व्यजक्त िा लनकायले आफ्नो लगानी िा व्यिसायको सरुक्षा, ददगोपना, लगानीको 
प्रलतिल र व्यािसावयक उन्नलत खोजेको हनु्छ। लगानीको िातािरर् बनाउन सरकारी नीलत, 
कानून, सहकारी र अलििािकत्ि अपेजक्षत हनु्छ। व्यिसायजन्य सरुक्षा र लगानीको 
िातािरर् बनाउन आिस्यक पने धेरै आयामहरूमध्ये करमा सवुिधा र सहलुलयत एक हो। 
कर लगाउन ु सरकारको एकालधकार प्राप्त शजक्त हो। कानून बनाएर एकरुपतापूिणक 
करारोपर् गने सरकारको चररत्रले गदाण  बजार स्ितस्पतुण रूपमा संचालन हनु सक्दैन । 
सरकारको लनयन्त्रर् र वििीय अनशुासनमा बस्दा बजारले अनािस्यक िार महससु गरेको 
हनु्छ । यसथण करारोपर्का कारर् बजारको कौसलतामा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रिाि 

                                                           
2 बलराम ररजाल उपमहालनदेशक, आन्तररक राजस्ि वििाग, ‘नेपालमा कर छुट/ सहलुलयत :एक सलमक्षा  सातौं 
राविय कर ददिस स्माररका २०७५, पषृ्ठ ४६   
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पछण । करको प्रिािका कारर् बजारमा स्ित बढ्न ुपने आलथणक गलतविलधमा आउन ेचनुौती 
िा धक्का िा असिलतालाई रोक्न कर छुट िा कर सवुिधाको व्यिस्था कर कानूनमा नै 
गररएको हनु्छ ।  

करको िार घटाउने गरी केवह िा सम्पूर्ण कर घटाउन ुनै कर सहलुलयत हो । कुनै विशेष 
आलथणक वियाकलापलाई प्रोत्साहन गनण िा सवुिधा ददन कर सहलुलयत ददईन्छ। प्रत्यक्ष 
करका कारर् कुनै पलन कारोिार वियाकलाप िा लगानी गदाण बढी िार ियो िा लागत 
बढ्यो  िनी करलाई घटाउन ुनै कर सवुिधा हो । कर सहलुलयत, करका दर िा रकम िा 
िकु्तानी जनुसकैु स्िरूपमा पलन हनु सक्छ ।  

३. नपेालमा कर सहलुलयतको विधमान अिस्था   

नेपालमा लगानी मैत्री िातािरर् बनाउन कर प्रर्ाली िाधक छ िने्न गनुासो सलुनन्छ । कर 
कानूनको व्यिस्था लनरपेक्ष हदैुन वकनिने व्यिसाय सरुु गनणको लालग त्यसको पूिाणधार, 
व्यिसाय दताण, जनसजक्त व्यिस्था र स्थान विशषेको सरुक्षा व्यिस्थापन लगायत अन्य 
लनयमक लनकायको प्रमाजर्क कागजात आिश्यक पदणछ।यसैका आधारमा राजस्ि 
कायाणलयहरुमा दताणका लालग सम्पकण  गनुणपरेमा व्यिसायको नै लनयमकका रूपमा यी 
कायाणलयहरुलाई बझु्ने गररएको पाईन्छ । करको सहिालगता लागत घटाउन सूचना 
प्रविलधको अध्यालधक उपयोग र अनलाईन सेिातिण  नेपालको  कर व्यिस्थापन अिर्ी 
देजखन्छ। िास्तिमा नेपालका कर कानूनहरु विशेषत अप्रत्यक्ष कर सम्बजन्ध कानूनहरु, 
मूल्य अलििृद्धी कर ऐन, र िन्सार ऐनमा लगानी गनुण पूिणप ुजँीगत सा मन खररद होसै् िा 
करकट्टी सवुिधा होसै्, लामो सजुचबाट कर छूट सवुिधा एिं दरबजन्धमा छूट मािीको 
व्यािास्था गररएको छ । प्रत्यक्ष कर सम्बजन्ध कानून आयकर ऐनमा विलिन्न के्षत्रगत, 
वियाकलापगत, स्थानगत, उद्योगगत र प्रालप्त गने रकमका आधारमा समेत विलिन्न 
दिाहरुमा कर सहलुलयतको प्रिन्ध गररएको पाईन्छ । यसका अलािा प्रत्यक िषण आउन े
आलथणक ऐन मािण त कर सहलुलयत र कर छुट प्रदान गने पटके अलधकार नेपाल सरकारले 
प्राप्त िहर् िस्त ुतथा सेिामा लाग्ने अप्रत्यक्ष करको िार उपिोगमा पने िएकाले यसमा 
कर सवुिधाका लालग पटके लनर्णय बाट  समेत लनरुपर् गररन्छ। प्रत्यक्ष कर आयकरको 
असर कर दातामा लसधै पने िएकाले आयकर ऐनमा नै कर सहलुलयतको व्यिस्था गरर 
व्यािसावयक सरुक्षाका लालग िरथेग गररएको पाईन्छ।  



154 
 

छुट हनुे आया िा रकम मा कर लाग्दैन। यस्ता रकमहरु कुनै व्यजक्तको, व्यिसाय, 
रोजगारी र लगानी बाट प्राप्त आयको गर्ना गदाण आयमा समािेश गनुण पदैन।त्यस्तै गरर 
यस्ता रकम प्राप्त गने कायण संग सम्बन्धमा िएका खचणहरु कट्टी गनण पलन पाईदैन। पुजँीगत 
लािको गर्ना गने प्रयोजनका लागी कुनै व्यजक्तको सम्पजि तथा दावयत्ि िापनका 
आम्दलनहरुमा कर छूट पाएका रकमहरु समािेश गनुणपदैन ।कर छुट हनुे रकमहरुको 
िकु्तानी गदाण कर कट्टी गरर रहन ुपदैन। 

आयकर ऐन २०५८ को पररच्छेद ४ को दिा १०, ११ र १२ मा  छुट हनुे रकमहरु र 
अन्य रकमहरुको  सम्बन्धमा व्यिस्था गरेको छ। 

दिा १० छुट हनुे रकमहरु, दिा ११ मा व्यािसावयक छुट तथा सवुिधाहरु, दिा १२ 
कर छुट पाएका संस्थाहरुलाई ददईएको चन्दा उपहारका सम्बन्धमा ऐनले व्यिस्था गरेको 
छ। कर छुटको सवुिधा ललने प्रवियाका सम्बन्धमा लनयमािलीको पररच्छेद २ को लनयम 
३, ४, ५ ले व्यिस्था गरेको छ।  

४. आयकर छुट सम्बन्धमा सिोच्च अदालतबाट िएका िैसलाहरु: 

िैसलाको विश्लषेर्  

१. लन. नं. ९१४३ को विश्लषेर्:3 

लनिेदक : विकास आयोजना सेिा केन्द्र (लडप्रोक्स–नेपाल) का तिण बाट अजख्तयारप्राप्त एिं 
आफ्नै हकमा समेत ऐ. का संस्थापक अध्यक्ष तथा कायाणलयका कायणकारी लनदेशक 

वपताम्बरप्रसाद आचायण 

विरूद्ध 

विपक्षी : नेपाल सरकार, अथण मन्त्रालय, लसंहदरबार काठमाडौंसमेत 

विषय : उत्प्रषेर्/परमादेश । 

दबैुतिण का विद्वान कानून व्यिसायी एिं सहन्यायालधिक्ताले प्रस्ततु गनुणिएको बहससमेत सनुी 
लमलसल अध्ययन गरी हेदाण मागबमोजजम आदेश जारी गनुणपने हो होइन सोही विषयमा लनर्णय 
ददनपुने देजखन आयो ।  

                                                           
3  ने.का.प. २०७१, िाग ५६, साल २०७१, श्रािन मवहना, अंक ४, िैसला लमलत २०७०/०९/०३, लनर्णय 
नम्बर ९१४३ । 
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 1. यसमा नेपाल सरकारको नीलतअनरुूप गररबी लनिारर्को के्षत्रमा कायण गने उद्दशे्यले 
स्थावपत यस संस्थाले नेपालका ७५ जजल्लामध्ये ५४ जजल्ला अन्तरगतका विपन्न  
जनताको जीिनस्तर उकास्न विलिन्न विकास तथा सेिामूलक कायणहरू गने िममा 
४५०० िटा साना तथा मझौला लसंचाई आयोजनाको लनमाणर्, ८४० िटा खानेपानी 
आयोजनाहरू सम्पन्न गरेको, २२ िटा उपस्िास्थ्य चौकीको ििन लनमाणर्, ३८१ िटा 
विद्यालय ििनहरूको लनमाणर्, ममणत र पनुलनणमाणर्, ८१० वक.मी. िामीर् कृवष सडकको 
लनमाणर्, ३८ िटा झोलङु्गे पलु, १९ िटा सामदुावयक ििन, २ िटा लघ ुजलविद्यतु 
आयोजनाहरूसमेत गरी हालसम्म जम्मा ७६४७ आयोजनाहरू लनमाणर् र ममणत गरी 
जनतालाई सजुम्पई चाल ुअिस्थामा रहेका छनै् । आलथणक, सामाजजक र शैजक्षक दृविले 
वपछलडएका दूरदराजका िामीर् समदुायका विपन्न िगणको आलथणक उन्नलतका लालग 
नेपाल राि बैङ्कबाट अनमुलत ललई लघवुिि (Microfinance) कायणिम सञ्चालन गरी 
िामीर् िेगका गरीब तथा विपन्न मवहलाहरूको तिण बाट बचत िएको रकमबाट 
लनजहरूका सन्तलतको जशक्षा र स्िास्थ्यमा खचण गनण सहयोग पगेुको छ । यसरी 
लनिेदक संस्था सािणजलनक वहत तथा परोपकारी कायण गने उद्दशे्यले स्थावपत िई 
मनुािारवहत गैरसरकारी संस्था िएको र तत्कालीन आयकर ऐन, २०३१ को दिा 
४२(१) (च) हाल प्रचललत आयकर ऐन, २०५८ को दिा २(ध)(१)को खण्ड (क) 
ले आयकर छुट हनुे संस्थाका रूपमा २०६१।५।१ मा आयकर छुटको प्रमार्पत्र 
प्राप्त गरेको छ । यसरी कर छुट सवुिधा पाई कायण सञ्चालन गरी आएकोमा आ.ि. 
०५६/०५७ को रू.२८,३८,८१६।६५ एिं सोही लमलतमा आ.िं. ०५७/०५८ को 
रू. ३९,५९,९२४।४५ र आ.ि. ०५८/०५९ देजख आ.ि. ०६७/०६८ सम्मको 
कूल रू.२१,६६,०९,०२९।४३ रकमलाई खूद आय कायम गरी संशोलधत आयकर 
लनधाणरर् गने िने्न लमलत २०६९।१०।११ र २०६९।१०।१४ का पत्रहरू प्राप्त 
हनु आएको तर उक्त लनर्णय गदाण आयकर ऐन, २०५८ को दिा १०१(३) अनसुार 
४ िषणलित्र कर लनधाणरर् गरी सक्नपुनेमा १२ िषणको एकमिु कर लनधाणरर् गररएको छ 
। मनुािारवहत संस्थाको रूपमा स्थापना िएको संस्थालाई कर लगाउन ेतथा प्रवेषत 
पत्रमा उजल्लजखत खूद आय िनी उल्लेख गररएको रकम कमणचारीको उपदान, लबदा, 
औषलध उपचारसमेतसँग सम्बजन्धत हुँदा त्यस्तो रकमलाईसमेत खूद आय कायम गरी 
कर लगाउने गरी िएका लनर्णयबाट नेपालको अन्तररम संविधान, २०६३ को धारा 
१२(३)(घ), १३(१), ८९(१) को संिैधालनक हक तथा आयकर ऐन, २०३१ को 
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दिा ४२(१)(च) र आयकर ऐन, २०५८ को दिा २  (ध)(१)(क) का साथै संस्था 
दताण ऐन, २०३४ को दिा ५(२)समेतका कानूनी हकहरू हननै् हनु गएकोले 
आन्तररक राजस्ि कायाणलय काठमाडौं के्षत्र नं. २ बाट कर लनधाणरर् गने गरी लमलत 
२०६९।१०।११ र २०६९।१०।१४ को पत्र तथा उक्त पत्रहरूसँग सम्बजन्धत 
लनर्णय एिं काम कारिाहीहरू नेपालको अन्तररम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र 
१०७  (२)बमोजजम उत्प्रषेर्को आदेशद्वारा बदर गरी लनिेदक संस्थालाई आयकर 
नलगाउन ुिनी प्रलतषेध परमादेशलगायत अन्य जो चावहने आज्ञा आदेश िा पूजी जारी 
गररपाउँ िने्न लनिेदन व्यहोरा रहेको देजखन्छ ।  

2. विपक्षीहरूको ललजखत जिािमा लनिेदकले शतणसवहतको कर छुट प्रमार्पत्र प्राप्त गरेको 
हो लनःशतण होइन । कर छुट प्रमार्पत्र िएकै आधारमा मात्र त्यस्ता संस्थाहरूले 
आजणन गरेको करयोग्य आयमा कर छुट हनुे होइन । त्यस्ता संस्थाहरूले आयकर 
ऐन, २०५८ को दिा १०(छ) बमोजजम प्राप्त गरेको रकमको हदसम्म मात्र कर छुट 
हनुे व्यिस्था रहेको छ । लनिेदक संस्थाले व्यिसावयक तथा वििीय कारोबार गरी 
विलिन्न बैङ्क तथा वििीय संस्थाहरूबाट ऋर् कजाण ललई लगानी गरेको, लघवुिि 
कायणिमअन्तगणत िाहक सदस्यहरूमा ऋर् लगानी तथा असलुी कायणबाट व्याज 
आम्दानी गरेको, परामशण सेिाबाट आय आजणन गरेको, बैङ्क लडपोजजटबाट व्याज आजणन 
गरेको साथै विलिन्न कम्पनीमा शेयर र इजक्िटीमा लगानी गरी आय आजणन गरेको 
कुरा लेखा परीक्षर्को प्रलतिेदन र कागजात वििरर्बाट देजखएको, दात ृलनकायहरूबाट 
अनदुान प्राप्त गदाण नेपाल सरकारबाट स्िीकृलत नललएको साथै बोलकबोल 
प्रवियाअनसुार प्रलतस्पधाण गरी काम तथा पररयोजनाहरू प्राप्त गरी उक्त 
पररयोजनाहरूबाट मनुािा आजणन गरी उक्त संस्थाले आफ्नो उद्देश्यविपरीत व्यिसावयक 
कारोबार गरी करयोग्य आय आजणन गरेको पाइएको हुँदा आ.ि. २०५६/५७ र 
२०५७/५८ को आयको सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०३१ को दिा ३३(१) बमोजजम 
कर लनधाणरर् गरी सोको कुनै प्रलतविया िए ७ ददनलित्र जिाि पठाउन ऐनको दिा 
३३(४)बमोजजम सूचना ददएकोमा लनजले कर लाग्ने कारोबार नगरेको िने्न प्रमार् पेश 
गरेको नदेजखएको हुँदा लमलत २०६९।१०।२८ मा संशोलधत कर लनधाणरर् गने लनर्णय 
गररएको र आयकर ऐन, २०५८ को दिा १०१बमोजजम आ.ि. २०५८/०५९ देजख 
आ.ि. २०६७/६८ सम्मको संशोलधत कर लनधाणरर् र मूल्य अलििृविकर ऐन, २०५२ 
को दिा २० बमोजजम मूल्य अलििृविकर लनधाणरर् गरी संशोलधत तथा अजन्तम कर 
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लनधाणरर् लनर्णय आदेश जारी गररएको हुँदा उक्त लनर्णयमा जचि नबझेुमा सो लनर्णय 
आदेशउपर आयकर ऐन, २०५८ को दिा ११५ र मूल्य अलििृविकर ऐन, २०५२ 
को दिा ३१(क)बमोजजम आन्तररक राजस्ि वििागसमक्ष प्रशासकीय पनुरािलोकनको 
लनिेदन ददन सवकनमेा सो िैकजल्पक बाटो अिलम्बन नगरी ररट के्षत्रमा प्रिेश गरेको 
हुँदा ररट लनिेदन खारेज हनुपुदणछ िने्नसमेत व्यहोरा उल्लेख गरेको देजखन्छ  । 

3. लनिेदन व्यहोरा, ललजखत जिाि र विद्वान कानून व्यिसायीहरूले प्रस्ततु वििादमा 
उठाउन ुिएको संिैधालनक एिं कानूनी प्रश्नसमेतलाई दृविगत गरी हेदाण लनम्न प्रश्नहरूमा 
लनरूपर् गनुणपने देजखन आएको छ ।  

(क) कर कायाणलयले गरेको लनर्णय बदर माग गनण परेको ररट लनिेदनमा ररट 
के्षत्रालधकार आकवषणत हनु सक्छ िा सक्दैन ?  

(ख) लनिेदक संस्था तत्कालीन आयकर ऐन, २०३१ को दिा ४२(च)(१) र हाल 
बहाल रहेको आयकर ऐन २०५८ को दिा २(ध)(१)(क) बमोजजमको 
दायरालित्र पने सेिामूलक संस्था हो होइन ?  

(ग) सेिामूलक संस्थाले वििीय कारोबार गनण लमल्न े हो होइन र यसरी वििीय 
कारोबारबाट आजजणत आय करयोग्य आय हनु्छ हुँदैन ?  

(घ) आन्तररक राजस्ि कायाणलयबाट िएका लनर्णय कानूनसम्मत छन छैननै् र उक्त 
लनर्णय बदर हनुपुने हो होइन ?  

(ङ) लनिेदन मागबमोजजम आदेश जारी हनुपुने हो होइन ?    

4. पवहलो प्रश्नतिण  विचार गदाण संशोलधत तथा अजन्तम कर लनधाणरर् लनर्णय आदेशउपर जचि 
नबझेुमा सो लनर्णय आदेशउपर आयकर ऐन, २०५८ को दिा ११५ र मूल्य 
अलििृविकर ऐन, २०५२ को दिा ३१(क)बमोजजम आन्तररक राजस्ि वििागसमक्ष 
प्रशासकीय पनुरािलोकनको लालग लनिेदन ददन सवकन ेर आन्तररक राजस्ि वििागको 
लनर्णयउपर राजस्ि न्यायालधकरर्मा पनुरािेदन गनण सवकने िैकजल्पक उपचारको बाटो 
विद्यमान रहेको अिस्थामा ररट के्षत्रमा प्रिेश गरेको लनिेदकको उक्त कायण प्रारम्िमा नै 
कानूनविपरीत छ िनी िैकजल्पक उपचारको विषयमा विपक्षीहरूले वििाद देखाएका 
छनै्।  
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5. लनिेदक संस्थालाई तत्कालीन आयकर ऐन, २०३१ को दिा ४२(१)(च) र हाल 
प्रचललत आयकर ऐन, २०५८ को दिा २(ध)(१)को खण्ड (क) ले आयकर छुट 
हनुे संस्थाका रूपमा २०६१।५।१ मा आयकर छुटको प्रमार्पत्र प्रदान गरी कर 
छुटको सवुिधा पाई कायण सञ्चालन गरी आएकोमा लनज संस्थाले वििीय कारोबार गरी 
विलिन्न बैङ्क तथा वििीय संस्थाहरूबाट ऋर् कजाण ललई लगानी गरेको, लघवुिि 
कायणिमअन्तगणत िाहक सदस्यहरूमा ऋर् लगानी तथा असलुी कायणबाट व्याज 
आम्दानी गरेको, परामशण सेिाबाट आय आजणन गरेको, बैङ्क लडपोजजटबाट व्याज आजणन 
गरेको साथै विलिन्न कम्पनीमा शेयर र इजक्िटीमा लगानी गरी आय आजणन गरेको हुदँा 
लमलत २०६९।१०।८ को लनर्णयानसुार लमलत २०६९।१०।११ आ.ि.०५६/०५७ 
को रू.२८,३८,८१६।६५ एिं सोही लमलतमा आ.िं. ०५७/०५८ को 
रू.३९,५९,९२४।४५ र आ.ि.०५८/०५९ देजख आ.ि.०६७/०६८ सम्मको कूल 
रू.२१,६६,०९,०२९।४३ रकम करयोग्य आय कायम हनुे िनी लमलत 
२०६९।१०।१४ मा पत्राचार िएको देजखन्छ । उक्त लनर्णय एिं सो लनर्णयानसुार 
गररएको पत्राचार आयकर ऐन, २०५८ को दिा १०१(३) अनसुार ४ िषणलित्र निई 
१२ िषणको एकैचोटी लनर्णय िएको र उक्त लनर्णय गदाण कानूनले तोकेको समय व्यतीत 
गरी तथा कमणचारीको उपदान, लबदा, बीमा र औषलध उपचार र लघवुिि कारोबारबाट 
प्राप्त आयसमेतका रकम सबैलाई खदु आय कायम गरी िएका लनर्णय गैरसंिैधालनक 
िएको िनी लनिेदकले चनुौती ददएका छनै् ।  

6. आन्तररक राजस्ि कायाणलयबाट आयकर छुट हनु े संस्थाका रूपमा लनिेदक संस्थालाई 
२०६१।५।१ मा आयकर छुटको प्रमार्पत्र प्रदान गररएको छ । यसरी आिैँ ले 
कर छुट हनुे िनी प्रमार्पत्र जारी गरेको सो संस्थाले कुन कुन लनकायबाट अनदुान 
रकम प्राप्त गरेको छ र सामाजजक सेिामा के कस्तो लगानी गरेको छ, मनुािाका 
आधार के के हनुै्, अन्य लनकायबाट प्राप्त कायाणलय सञ्चालनसम्बन्धी खचण, कमणचारीको 
तलब, उपदान, लबदा, बीमा र औषलध उपचारसमेतको रकममा के कलत करयोग्य आय 
हनु सक्छ र के कलत कर छुटयोग्य आय हनुे िने्न र वििीय मध्यस्थताको काम गने 
संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ को दिा २४ बमोजजमका आयमा सोही ऐनको दिा ३१ 
बमोजजम ददन सवकने कर छुट जस्ता कानूनी प्रवियागत कायण पूरा नगरी संस्थाले प्राप्त 
गरेको आयलाई करयोग्य आय कायम गरी १२ िषणको आय एकै चोटी लनधाणरर् हनुे 
िनी िए गरेका त्यस्ता लनर्णयहरूलाई कानूनसम्मतको लनर्णय मान्न लमल्दैन । कुन 
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आय करयोग्य आय हो र कुन आय करछुटयोग्य आय हो िने्न कुराको लनर्णय गनण 
सम्बजन्धत अलधकारीसक्षम छ तर कानून विपरीत गएर लनर्णय गररन्छ र 
लनर्णयालधकारीका लनर्णयमा कुनै कानूनी प्रश्नमा वििाद रहेको देजखन्छ िने त्यस्तो 
कानूनी प्रश्नको लनराकरर् ररटके्षत्रबाट नहनुे िन्न लमल्दैन ।  

7. अब, दोस्रो प्रश्नतिण  विचार गदाण लनिेदक संस्था तत्कालीन आयकर ऐन, २०३१ को 
दिा ४२(१)(च) र आयकर ऐन २०५८ को दिा २(ध)(१)(क)बमोजजमको 
दायरालित्र पने सेिामूलक तथा करछुटप्राप्त संस्था हो होइन िने्नतिण  विचार गदाण 
तत्कालीन आयकर ऐन, २०३१ को दिा ४२(१)(च) मा िएको कानूनी व्यिस्था 
देहायबमोजजम छः 

४२ आयकरको छुट :(१) यस ऐन िा प्रचललत नेपाल कानूनमा जनुसकैु कुरा लेजखएको 
िए तापलन देहायका आयमा कर लाग्ने छैनः– 

(च) गाउँ विकास सलमलत, जजल्ला विकास सलमलत, नगरपाललका र मनुािाको उद्दशे्यले 
गठन िएको देजखबाहेकको प्रचललत नेपाल कानूनबमोजजम दताण िएको िा स्िीकृलत 
प्राप्त गरेको सािणजलनक संस्था िा जशक्षर् संस्थाको आय,  

     यसैगरी हाल बहाल रहेको आयकर ऐन, २०५८ को दिा २(ध) मा िएको 
कानूनी व्यिस्था देहायबमोजजम छः 

२ (ध) “छुट पाउने संस्था” िन्नाले देहायका लनकाय सम्झनपुछण : 

(१) कर छुट पाउने संस्थाको रूपमा वििागमा दताण िएका देहायबमोजजमका लनकाय : 

(क) नािा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना िएका सािणजलनक प्रकृलतका सामाजजक, धालमणक, 
शैजक्षक िा परोपकारी संस्था, 

(ख) सामाजजक िा खेलकुदसम्बन्धी सवुिधा प्रिद्धणन गने उद्देश्यले सो संस्था िा त्यसका 
सदस्यहरूले लाि नललने गरी गठन िएको अव्यिसायी (एमेच्योर) खेलकुद संस्था, 

(२) लनिाणचन आयोगमा दताण िएको राजनैलतक दल, 

(३) गाउँ विकास सलमलत, नगरपाललका िा जजल्ला विकास सलमलत, 

      तर छुट पाउने संस्थाको उद्देश्यअनसुार कायण सम्पन्न हुँदा िा कुनै व्यजक्तद्वारा सो 
संस्थालाई प्रदान गररएका सम्पजि िा सेिाबापतको कुनै िकु्तानी गदाण बाहेक सो संस्थाको 
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सम्पजि र सो संस्थाले प्राप्त गरेको रकमबाट कुनै व्यजक्तलाई कुनै िाइदा परु् याएको िए 
त्यस्तो संस्थालाई कर छुट हनुे छैन ।  

8. लनिेदक विकास आयोजना सेिा केन्द्र (लडप्रोक्स–नेपाल) संस्था दताण ऐन, २०३४ 
अन्तगणत लमलत २०५०।६।१० मा दताण िई स्थावपत िएको गैरसरकारी संस्था िएको 
कुरामा वििाद छैन । नेपाल सरकारको नीलतअनरुूप नै गररबी लनिारर्को के्षत्रमा 
कायण गने उद्दशे्यले स्थावपत िई विलिन्न      विकास तथा सेिामूलक कायणहरू गने 
िममा साना तथा मझौला लसंचाई आयोजनाको लनमाणर्, खानेपानी आयोजनाहरूको 
लनमाणर्,  उपस्िास्थ्य चौकीको ििन लनमाणर्, विद्यालय ििनहरूको लनमाणर्, ममणत र 
पनुलनणमाणर् िामीर् कृवष सडकको लनमाणर्, झोलङु्ग े पलु, सामदुावयक ििन, लघ ु
जलविद्यतु आयोजनाहरूसमेत लनमाणर् र ममणत गरी जनतालाई सजुम्पई आफ्नो विधानको 
उद्देश्यअनरुूप स्थापना कालदेजख हालसम्म कायण गररआएको कुरामा विपक्षीले वििाद 
देखाएका छैननै् ।  

9. देशको िामीर् के्षत्रको सिाणवङ्गर् विकास सरकारी के्षत्रको प्रयासबाट मात्र पूरा हनु 
नसक्ने िामीर् विकासका लालग समािेशी तररकाले जन सहिालगता जटुाई लनरपेक्ष 
गररबीको रेखामलुन रहेको िामीर् समाजको आलथणक र सामाजजक रूपान्तरर् गनण 
विलिन्न सेिामूलक कायणिम सञ्चालन गने िने्न लनिेदक संस्थाको विधानको प्रस्तािनामा 
उल्लेख छ । उक्त संस्थाको प्रस्तािनाबाटै आलथणक, सामाजजक, शैजक्षक दृविले पछालड 
परेका विपन्न िगण िा समदुायको उत्थानको लालग सेिामूलक कायण सञ्चालनाथण सहयोग 
परु् याउन ुउक्त संस्थाको मूल उद्देश्य रहेको देजखन्छ । यही उद्देश्यलाई मूतणरूप ददन 
संस्था दताण ऐन, २०३४ बमोजजम यो संस्था स्थावपत िएको छ ।  

१0. संस्था दताण ऐन, २०३४ को प्रस्तािनामा “सामाजजक, धालमणक, सावहजत्यक, साँस्कृलतक, 
िैज्ञालनक, शैजक्षक, बौवद्धक, शारीररक, आलथणक व्यिसावयक तथा परोपकारी 
संस्थाहरूको स्थापना र दताण गनण िने्न उल्लेख छ । त्यसैगरी उक्त ऐनको दिा 
२(क) मा “संस्था िन्नाले सामाजजक, धालमणक, सावहजत्यक, साँस्कृलतक, िैज्ञालनक, 
शैजक्षक, बौवद्धक, शारीररक, आलथणक व्यिसावयक तथा परोपकारी कायणहरूको विकास 
एिं विस्तार गने उद्देश्यले स्थापना िएको संघ संस्थालाई सम्झनपुदणछ” िने्न पररिाषा 
गरी संस्था दताण ऐनको प्रस्तािना र पररिाषासँग तादम्यता रहने गरी यस संस्थाको 
विधानको प्रस्तािनामा समेत उल्लेख िई सोही संघ संस्था दताण ऐन, २०३४बमोजजम 
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दताण िई संस्था सञ्चालन िई आएकोमा आन्तररक राजस्ि कायाणलयबाट उक्त 
संस्थालाई लमलत २०६१।५।१ मा कर छुटको प्रमार्पत्रसमेत जारी गरेको देजखन 
आएको छ । यस संस्थाले मालथ उजल्लजखत विलिन्न के्षत्रमध्ये नेपालको दूरदराज तथा 
िौगोललक विकटतासमेतलाई दृविगत गरी त्यस्तो के्षत्रमा बसोबास गने आलथणक, 
सामाजजक र शैजक्षक दृविले पछालड परेका विपन्न िगणलाई लजक्षत गरी विलिन्न 
सेिामूलक कायण गदै आएको सेिामूलक परोपकारी संस्था हो िने्न कुरामा विमलत 
जनाउनपुने अिस्था देजखएन । तर, सेिामूलक र मनुािारवहत परोकारी कायण गने 
उद्देश्यका साथ स्थापना िएको संस्थाले वििीय कारोबार गरी करयोग्य आय आजणन 
गरेको िनी पवहला आिूले जारी गरेको कर छूटको प्रािधानविपरीत गएर कर लनधाणरर् 
गरेको कायण गैरकानूनी र गैरसंिैधालनक िनी लनिेदकले चनुौती ददएको अिस्था छ । 
सेिामूलक, मनुािारवहत परोकारी कायण गने उद्देश्यका साथ स्थापना िएको संस्थाले 
गरेको लघ ुवििीय कारोबारबाट प्राप्त हनु आएको आय करयोग्य आय हो होइन िने्न 
प्रश्न पलन त्यजिकै विचारर्ीय रहेकोले यस प्रश्नको लनरूपर् प्रश्न नं.३ मा विस्ततृ 
वििेचना गररने छ ।    

१1. सेिामूलक संस्थाले वििीय कारोबार गनण लमल्ने हो होइन र यसरी वििीय कारोबारबाट 
आजजणत आय करयोग्य आय हनु्छ हुँदैन िने्न तेस्रो प्रश्नतिण  विचार गदाण संस्थाले वििीय 
कारोबार गरी विलिन्न बैङ्क तथा वििीय संस्थाहरूबाट ऋर् कजाण ललई लगानी गरेको, 
लघवुिि कायणिमअन्तगणत िाहक सदस्यहरूमा ऋर् लगानी तथा असलुी कायणबाट 
व्याज आम्दानी गरेको, परामशण सेिाबाट आय आजणन गरेको, बैङ्क लडपोजजटबाट व्याज 
आजणन गरेको हुँदा उक्त रकम करयोग्य िएको िने्न विपक्षीहरूको जजकीर रहेको छ।  

१2. संघ संस्था दताण ऐन, २०३४ अन्तरगत स्थापना िएका र तत्कालीन आयकर ऐन, 
२०३१ को दिा ४२(१)(च) र हाल बहाल रहेको आयकर ऐन, २०५८ को दिा 
२(ध)(१) को खण्ड (क)बमोजजम कर छुट पाउने संस्थाले प्राप्त गरेको के कस्ता 
रकममा आयकर लाग्दैन िने्न सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०५८ को दिा १०(छ) मा 
िएको कानूनी व्यिस्थासमेत उल्लेख हनु ुसान्दलिणक छ । 

छुट हनुे रकमहरू : देहायका रकमहरूमा कर छुट हनुछे : 

(छ) छुट पाउने संस्थाले देहायबापत प्राप्त गरेको रकम : 

(१) चन्दा, उपहार, 
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(२) दिा २ को खण्ड (ध) बमोजजमको छुट पाउने संस्थालाई प्रलतिल प्राप्त गने िा 
प्रलतिलको आश नगरी त्यस्तो संस्थाको कायणसँग प्रत्यक्षरूपले सम्बजन्धत अन्य 
योगदानहरू, िा 

(३) नेपाल राि बैंकले आफ्नो उद्देश्यअनरुूप आजणन गरेको रकम, िा 

(४) नेपाल लधतोपत्र िोडणले आफ्नो उद्देश्यअनरुूप आजणन गरेको रकम । 

१3. उपरोक्त कानूनी व्यिस्थाबमोजजम यस्ता कर छुट पाउने संस्थाले आफ्नो उद्दशे्यअनरुूप 
कायण गनणको लालग दात ृ लनकायबाट अनदुानस्िरूप प्राप्त गने चन्दा, उपहार र त्यस 
संस्थाले प्राप्त गरेको प्रलतिल र अन्य योगदानहरू करयोग्य आयमा गर्ना नहनुे िने्न 
व्यिस्था गरेको देजखन्छ । अब, लनिेदक संस्थाले लघवुिि कारोबार गरी गरेको आय 
करयोग्य आय हो होइन िने्न प्रश्न पलन विचारर्ीय हनु आएको छ । लनिेदक संस्था, 
संस्था दताण ऐन, २०३४ अन्तरगत दताण िएको संस्था िए पलन लघवुिि कायणिमसमेत 
सञ्चालन गरी आय आजणन गरेको िने्न कुरामा वििाद छैन । सेिामूलक र मनुािारवहत 
संस्था िनी दताण िई कायण सञ्चालन िई आएको िए तापलन ऋर् लगानीबाट प्राप्त 
िएको ब्याज िनी आलथणक वििरर्मा सो कुराको उल्लेख गररएको छ । लनिेदक 
संस्था मनुािारवहत संस्थाका रूपमा स्थावपत िए पलन लनज संस्थाले दात ृ लनकायबाट 
अनदुानस्िरूप चन्दा, उपहार, प्रलतिल र अन्य योगदानहरू प्राप्त गनुणको साथ साथै 
वििीय कारोबार गरी सो वििीय कारोबारबाट आय आजणन गरेको देजखँदा मनुािारवहत 
संस्थाका रूपमा स्थापना िए पलन व्यापाररक कारोबार गरेको त्यस्तो अिस्थामा 
मनुािारवहत िने्न लबजिकै सम्पूर्ण आयमा कर छुट हनुे िने्न होइन । कर छुटका पलन 
आफ्नै सीमा हनु्छनै् । त्यो सीमािन्दा बावहर गएर न त राज्यले कर लगाउन सक्दछ 
न त आय प्राप्त गने व्यजक्त िा संस्थाले इन्कार गनण नै । त्यसकारर् कर छुटको 
प्रमार्पत्र जारी हुदैँमा करमकु्त हनु नसक्ने विशिु व्यापाररक कारोबार गरी आय 
आजणन गरेको छ िने त्यस्तो अिस्थामा सो संस्थाले प्राप्त गरेको आयलाई करको 
दायरामा ल्याउन ुहुँदै हुँदैन िने्न तकण  गनुण करका मूल्य मान्यता र लसिान्तविपरीत हनु 
जान्छ । त्यसकारर् मनुािाररहत सस्था िने्न लबजिकै व्यापार व्यिसायलाई छुट 
िनेको होइन । वििीय कारोबार गनुण विशिु सेिामूलक मात्र निई नािामूलक 
व्यापार व्यिसाय पलन हो । मनुािा पलन व्यापार व्यिसायबाट हनु्छ िने त्यस्तो रकम 
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कररवहत हनु सक्दैन । त्यसकारर् वििीय कारोबारबाट प्राप्त आयमा सम्पूर्ण कर 
छुटको दािी गनण र छुट ददन लमल्न ेदेजखंदैन ।  

१4. संस्था दताण ऐन, २०३४बमोजजम दताण िएका संस्थाले वििीय मध्यस्थताको काम गने 
संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ को सीमामा रही त्यस्ता संस्थाले न्यून आय िएका 
व्यजक्तलाई लघबुचत संकलन गनण र लघकुजाण उपलब्ध गराउन वििीय मध्यस्थताको 
िलूमका लनिाणह गनणको लालग लघ ुवििीय कारोबार गनण राि बैंकले अनमुलत प्रदान गनण 
सक्ने गरी अलधकार प्रत्यायोजन गरेको र यस संस्थाले पलन अनमुलत प्राप्त गरी उक्त 
कानूनी प्रािधानका आधारमा लघवुिि कारोबार सञ्चालन गरेको हुँदा प्रस्ततु वििादमा 
ऐनमा रहेका लघवुििसम्बन्धी विलिन्न पक्षको प्रयोजन र विश्लषेर् हनु ु आिश्यक 
देजखएको छ ।  

१5. देशको विलिन्न के्षत्रमा बसोबास गने न्यून आय िएका व्यजक्तहरूलाई लघ ुव्यिसायमा 
सहिागी गराई लतनीहरूको आलथणक जस्थलतमा सधुार गनणको लनलमि संस्थागतरूपमा 
लघबुचत संकलन गनण तथा लघकुजाण उपलब्ध गराउन वििीय मध्यस्थताको काम गने 
संस्थाहरूको व्यिस्था गनण बनेको वििीय मध्यस्थताको काम गने संस्थासम्बन्धी ऐन, 
२०५५ बमोजजम त्यस्तो कायणिम सञ्चालन गनणको लालग राि बैंकबाट अनमुलत प्राप्त 
गरेका त्यस्तो संस्थाले उक्त ऐनको दिा ८ ले प्रदान गरेको अलधकारबमोजजम न्यून 
आय िएका व्यजक्तहरूको समूह गठन गरी उक्त व्यजक्त िा समूहबाट लघबुचत 
संकलन गनण, लघकुजाण प्रदान गरी लजक्षत िगणको उत्थान गने कायणमा कायण गनुणपने 
गरी सीमा लनधाणरर् गरेको पाइन्छ । यसरी िौगोललक विकट र दूरदराजमा बसोबास 
गरेका विपन्न र न्यून आय िएका व्यजक्तहरूलाई लजक्षत गरी न्यून आय िएका 
व्यजक्तहरूलाई लघ ु व्यिसायमा सहिागी गराई लतनीहरूको आलथणक जस्थलतमा सधुार 
गनणको लालग लघबुचत संकलन गनण तथा लघकुजाण उपलब्ध गराई त्यस्ता विपन्न 
िगणको आलथणकस्तर बवृि गनुण ऐनको उद्देश्य रहेको छ । यसरी संस्था दताण ऐन, 
२०३४बमोजजम दताण िएका संस्थाले वििीय मध्यस्थताको काम गने संस्थासम्बन्धी 
ऐन, २०५५ को दिा ५(२)बमोजजम अनमुलत प्राप्त गरी लघबुचत संकलन गनण तथा 
लघकुजाण उपलब्ध गराउने प्रयोजनले यस्ता संस्थाले लघवुिि कारोबार गनण सक्ने नै 
देजखयो । उक्त कायणिम सञ्चालानाथण ऐनको दिा २४बमोजजम संस्थाको कोषमा 
देहायका रकमहरू रहने प्रािधान रहेको देजखन्छ ।  
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२४ (क) नेपाल सरकार िा बैङ्क िा स्िदेशी िा विदेशी संघ, संस्था आददबाट अनदुान 
िा ऋर् स्िरूप प्राप्त रकम, 

(क१) लघबुचत सङ्कलन गरी प्राप्त गरेको रकम, 

(क२) िाजर्ज्य बैङ्क िा वििीय संस्थाबाट प्राप्त गरेको रकम, 

(ख) संस्थाको सदस्यहरूबाट प्राप्त शलु्कमध्ये तोवकएिंमोजजमको रकम, 

(ग) संस्थाले प्रदान गरेको सेिाबापत प्राप्त सेिा शलु्कको रकम, 

(घ) लघकुजाणबाट प्राप्त व्याज, शलु्क आदद रकम, 

(ङ) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम । 

१6. वििीय मध्यस्थताको काम गने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५बमोजजम लघवुिि कारोबार 
गनण लनिेदक संस्थाले राि बैंकबाट लमलत २०६१।७।१६ मा अनमुलत ललई लघवुिि 
कारोबार गरेको देजखन्छ । यसरी संस्थाले उपरोक्त माध्यमबाट आजणन गरेको रकममा 
कर छुट हनुपुने िने्न लनिेदन दािी र उक्त रकम करयोग्य आय िएको िने्न विपक्षीको 
ललजखत जिाि रहेको छ । मालथ उजल्लजखत प्राप्त आयमा वििीय मध्यस्थताको काम 
गने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ को दिा ३१बमोजजम करयोग्य आय िएको तर 
त्यस्तो रकममा नेपाल सरकारले पूर्ण िा आजंशकरूपमा आयकर छुट ददन सक्नेमा सो 
िए गरेको देजखन आएन । नेपाल सरकारबाट कर छुट पाएको बाहेक उक्त संस्थाले 
अन्य कुनै विशिु व्यापाररक िा वििीय कारोबार गरी सो माध्यमबाट आय आजणन गरी 
खूद मनुािा गरेको छ िने त्यस्तो खदु मनुािा रकम कररवहत हनु सक्ने िएन ।  

१7. अब, चौथो प्रश्नतिण  विचार गदाण लमलत २०६९।१०।८ को लनर्णयानसुार लमलत 
२०६९।१०।११ आ.ि.०५६/०५७ को रू. २८,३८,८१६।६५ एिं सोही लमलतमा 
आ.िं. ०५७/०५८ को रू. ३९,५९,९२४।४५ र लमलत २०६९।१०।१४ मा 
आ.ि. ०५८/०५९ देजख आ.ि. ०६७/०६८ सम्मको कूल 
रू.२१,६६,०९,०२९।४३ रकम करयोग्य आय िनी जारी गररएका लनर्णयानसुारका 
काम कारिाही कानूनसम्मत छ छैन र उक्त लनर्णय तथा पत्रहरू बदर हनु ु पने हो 
होइन िने्नतिण  विचार गदाण लनिेदक संस्था, संस्था दताण ऐन, २०३४बमोजजम दताण 
िएको सेिामूलक संस्था िई वििीय मध्यस्थताको काम गने संस्थासम्बन्धी ऐन, 
२०५५बमोजजम लघवुिि कारोबार गनण राि बैङ्कबाट अनमुलत प्राप्त गरी विपन्न िगणको 
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वहतको लालग लघबुचत संकलन लघकुजाण लगानी गरी आएकोमा आन्तररक राजस्ि 
कायाणलयबाट कर लनधाणरर् गदाण उक्त ऐनको समि उद्दशे्य र विविध पक्षलाई विचार 
परु् याएको देजखन आएन । त्यसै गरी दूरदराजमा रहेका आलथणक दृविले पछालड परेका 
विपन्न िगणलाई लजक्षत गरी नेपाल सरकारको नीलतअनरुूप नै कायण सञ्चालन गरी 
आएकोमा त्यस्तो संस्थालाई कर लगाउँदा वििीय मध्यस्थतासम्बन्धी काम गने 
संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ को दिा २४ बमोजजमको प्राप्त आयमा सोही ऐनको दिा 
३१ ले व्यिस्था गरेको कानूनी प्रािधानमासमेत विचार परु् याएको देजखन आएन । 
आन्तररक राजस्ि कायाणलयबाट लमलत २०६९।१०।८ मा िएको लनर्णयानसुार जारी  
गररएको आ.ि. ०५६/०५७ र ०५७/०५८ को लालग लमलत २०६९।१०।११ मा र 
लमलत २०६९।१०।१४ मा आ.ि. २०५८/०५९ देजख आ.ि. ०६७/०६८ सम्मको 
कर लनधाणरर् आदेशलाई कानूनसम्मत िन्न लमलेन । लनिेदक कर नलाग्ने संस्थाका 
रूपमा दताण िएको प्रमार्पत्र आिैँ ले जारी गरेको प्रमार्पत्र नहेरी मनुािारवहत हो 
होइन, संस्थाले गरेको आयमध्ये कुन कुन रकम करयोग्य आय हो र कुन कुन आय 
कर नलाग्ने आय हो िने्न कुरातिण  विश्लषेर् र वििेचना गरी कर लनधाणरर् गनुणपनेमा 
सोतिण  विचार नगरी नलाग्ने रकममा समेत कर लगाउने गरी विपक्षी आन्तररक 
राजस्ि कायाणलय के्षत्र नं.२ काठमाडौंबाट िएको लमलत २०६९।१०।८ को 
लनर्णयानसुार जारी गररएका लमलत २०६९।१०।११ र २०६९।१०।१४ का कर 
लनधाणरर् आदेश त्रवुटपूर्ण देजखँदा उक्त लमलतका लनर्णय एिं कर लनधाणरर् आदेश एिम 
पत्रहरू उत्प्रषेर्को आदेशद्वारा बदर गररददएको छ ।  

१8. अतः मालथ वििेजचत आधार कारर्बाट विपक्षी आन्तररक राजस्ि कायाणलय के्षत्र नं.२ 
काठमाडौंबाट िएका उपरोक्त लमलतका लनर्णय एिं कर लनधाणरर् आदेश र पत्रहरू बदर 
हनुे ठहर िएकोले अब जे जो बझु्नपुने बझुी लनिेदक संस्थाको हकमा लाग्न ेकरका 
विषयमा प्रमार्को मूल्याङ्कन र विश्लषेर् गरी यो आदेश प्राप्त िएको लमलतले ३ 
मवहनालित्र लनर्णय गनुण िनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हनुे ठहछण 
। यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई गराई दायरीको लगत कट्टा गरी लमलसल 
लनयमानसुार बझुाई ददनू ।   

 उक्त रायमा सहमत छु ।  

न्या. प्रकाश िस्ती 
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विश्लषेर्  

आन्तररक राजश्व कायाणलयबाट विकास आयोजना सेिा केन्द्रलाई २०६१/५/१ मा आयकर 
छुटको प्रमार्पत्र प्रदान गररएको अिस्था छ I यसरी आिैले छुट हनुे िलन प्रमार्पत्र जारी 
गरेको सो संस्थाले कुन कुन लनकायबाट अनदुान प्राप्त गरेको छ र सामाजजक सेिामा के 
कस्तो लगानी गरेको छ , मनुािाका आधार केके हनु,अन्य लनकायबाट प्राप्त कायाणलय 
संचालन सम्बजन्ध खचण , कमणचारीको तलब , उपदान, लबदा , विमा र औषलध उपचार 
समेतको रकममा के कलत कर योग्य आय हनु सक्छ र के कलत कर छुट योग्य आय हनु े
िने्न र वििीय मध्यस्तताको काम गने संस्था सम्बन्धी ऐन २०५५को दिा २४ 
िमोजजमका आयमा सोही ऐनको दिा ३१ िमोजजम ददन सवकन ेकर छुट जस्ता कानूनी 
प्रकृयागत कायण परुा नगरी संस्थाले प्राप्त गरेको आयलाई कर योग्य आय कायम गरी १२ 
िषणको आय एकैचोटी लनधाणरर् हनुे गरी गरेको लनर्णय कानून सम्मत र न्यायोजचत देजखदैन I 
कुन आय करयोग्य छ र कुन आय कर छुट ददन लमल्न ेखालको छ िने्न लनर्णय गने सक्षम 
पदालधकारीले कानून विपरीत लनर्णय गरेको अिस्थामा कानूनी प्रश्नको वििाद देजखएको 
अिस्थामा ररट के्षत्रबाट पलन उपचार लमल्न सक्ने देजखन्छ I 

लनिेदक संस्था मनुािारवहत संस्थाका रुपमा स्थावपत िएपलन उक्त संस्थाले दात्री लनकायबाट 
अनदुान स्िरूप चन्दा , उपहार ,प्रलतिल र अन्य योगदानहरु प्राप्त गनुणको साथै वििीय 
कारोिार गरी सो कारोिारबाट आय आजणन गरेको अिस्था छ I  मनुािारवहत संस्था 
िएपलन व्यापाररक कारोिार समेत गरेको अिस्थामा सम्पूर्ण आयमा आयकर छुट हनु सक्न े
अिस्था देजखदैन I  

उक्त संस्थाले वििीय कारोिार गरी विलिन्न बैंक तथा वििीय संस्था हरुबाट ऋर् कजाण 
ललई लगानी गरेको , लाघवुिि कायणिम अन्तगणत िाहक सदस्यहरुमा ऋर् लगानी तथा 
असूली कायणबाट ब्याज आम्दानी गरेको , परामशण सेिाबाट आय आजणन गरेको , बैंवकंग  
लडपोजजटबाट ब्याज आजणन गरेको अिस्था देजखएकोले उक्त आम्दानी कर योग्य देजखन्छ I 
यसरी हेदाण उक्त संस्थाका सम्पूर्ण आयमा कर छुट हनु सक्ने अिस्था देजखदैन I कर 
छुटका पलन आफ्नै लसमा र मान्यता हनु्छन I सो लसमा मान्यता िन्दा बावहर गएर न त 
राज्यले कर लगाउन सक्छ न त आय प्राप्त गने व्यजक्तले इन्कार गनण नै सक्छ I  विशधु 
व्यापाररक कारोिार गरी आय आजणन गरेको अिस्थामा संस्थाले प्राप्त गरेको आयलाई 
करको दायरामा ल्याउन हदैुन िने्न तकण  करका मूल्य मान्यता र लसदान्त विपरीत हनु्छ I 
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केिल कर छुटको प्रमार्पत्र प्राप्त गदैमा सम्पूर्ण आयमा कर छुट पाउन ेआधार बन्न सक्दैन 
I मनुािा रवहत संस्थाले पूर्ण रुपमा व्यापार गनण पाउने िने्न होइन I विजिय कारोिार सेिा 
मूलक मात्र निई नािा मूलक व्यापार व्यिसाय पलन हो I व्यापार व्यिसायबाट प्राप्त 
मनुािामा अिश्य कर लाग्दछ I तसथण वििीय कारोिारबाट प्राप्त आयमा सम्पूर्णरुपमा कर 
छुटको दािी ललन र पूर्णरुपमा कर छुट ददन लमल्ने अिस्था देजखदैन I मध्यस्तताको काम 
गने संस्थाले प्राप्त गरेको कर योग्य आएमा नेपाल सरकारले कर छुटको सवुिधा प्रदान गनण 
नसक्ने होइन तर त्यस सम्बन्धमा सरकारले छुटै लनर्णय गरेर कर छुट ददन सक्न ेअिस्था 
रहन्छ I नेपाल सरकारबाट कर छुटका लालग लनर्णय िएकोमा बाहेक अन्य कुनै विशदु्द 
व्यापाररक िा वििीय कारोिार गरी आयआजणनबाट मनुािा गरेको उक्त मनुािा कर रवहत 
हनु सक्ने देजखदैन I  

प्रस्ततु मदु्दामा लनिेदक संस्था सेिा मूलक संस्थाको रुपमा दताण िई आफ्नो उदेश्य अनरुुप 
सेिा मूलक कायण गरेको देजखन्छ I उक्त संस्थाले मध्यस्तताको काम गने संस्था सम्बन्धी 
ऐन २०५५ िमोजजम लाघवुिि कारोिार गनण नेपाल राि बैंकबाट अनमुलत प्राप्त गरी विजिय 
कारोिार गरेको देजखन्छ I विपन्न  िगणको वहतको लालग लघिुचत संकलन लघकुजाण लगानी 
गरी आएको देजखन्छ I दगुणम िामीर् के्षत्रममा रहेको आलथणक रुपले पछाडी परेका विपन्न 
िगणको वहतको लालग संस्थाले कायण गरेको देजखन्छ I उक्त संस्थाले लघवुििीय कारोिारका 
लालग नेपाल राि बैंकबाट अनमुलत ललई अत्यन्त दगुणम के्षत्रमा रहेका र आलथणक दृविले 
पछाडी परेका विपन्न िगणका जनताका लालग लजक्षत गरी नेपाल सरकारको नीलत अनरुुप 
कायण गरी विपन्न िगणको वहतमा खचण गने गरी आय आजणन गरेको संस्थाको आयमा कर 
लगाउदा वििेकपूर्ण लनर्णय गनुण पने देजखन्छ I लनिेदक संस्था कर नलाग्ने संस्थाको रुपमा 
दताण िएको ,कर नलाग्ने प्रमार्पत्र प्राप्त संस्थाका रुपमा देजखएको अिस्थामा आिैले  जारी 
गरेको प्रमार्पत्रको उजचत मलु्यांकन नै नगरी मनुािा रवहत हो होइन , संस्थाले गरेको 
आय मध्ये कुनकुन रकम करयोग्य आय हो र कुनकुन आय कर नलाग्ने आय हो िने्न 
तिण  विश्लषेर् र वििेचना गरी कर लगाउन ुपनेमा सो नगरेको कारर्ले मात्र ररट  जारी 
िएको देजखन्छ I िैसलाले संस्थाका सम्पूर्ण आयकर छुट योग्य आय िनेको अिस्था पलन 
देजखदैन I िैसलाले लनिेदक संस्थाको हकमा लाग्न े करका विषयमा समेत प्रमार्को 
यथोजचत मलु्यांकन र विश्लषेर् गरी लनर्णय गनण समेत लनदेशनात्मक आदेश जारी गरेको 
देजखन्छ I संस्थाको उद्देश्य तथा कायण प्रकृया आदद सबै पक्षको उजचत विश्लषेर् गरी कर 
लनधाणरर् गनुण पने दावयत्ि सम्बद्ध अलधकारीलाई नै तोवकएको देजखन्छ I   
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२. लनर्णय नम्बर ७५६२ को विश्लषेर्4 

लनिेदकः का.जज.का.म.न.पा.िडा नं. ११ ििरमहल पजँजकृत कायाणलय िएको गर्पलत 
रोजजन एण्ड टपेन्टाईन इण्डविज प्रा.लल.को अलधकारप्राप्त अध्यक्ष विश्वनाथ पोद्दार 

विरुद्व 

विपक्षीः श्री ५ को सरकार २ नं. के्षत्र आन्तररक राजश्व कायाणलय समेत 

विषय :– उत्प्रषेर् समेत । 

१. लनर्णयतिण  विचार गदाण कानून अनसुार कम्पनी स्थापना िएको ५ िषण सम्म आयकर 
छुट पाउन ेउद्योगले आ.ि. २०५५।५६ को स्ियंकर लनधाणरर् गरी विपक्षी आन्तररक 
राजश्व कायाणलयमा दाजखल गरेको वििरर्मा शेयरिालालाई रु. ४५०,०००। वितरर् 
गरेको देखाएकोमा सो रकममा समेत १० प्रलतशत लािाँस कर लाग्ने िनी लनदेशन 
ददएिाट रु.४५,०००। दाजखल गरे पलन सो को विरुद्ध विपक्षी आन्तररक राजश्व 
कायाणलय समक्ष सो रकम विताण पाउन लनिेदन गरेकोमा विताण ददन नलमल्ने जानकारी 
ददईयो र अ.िं. १७ नं. अनसुार राजश्व न्यायाधीकरर् काठमडौंमा लनिेदन गदाण समेत ऐ 
कायाणलयको लनर्णय सदर िएकोले विपक्षीहरुको सो लनर्णयहरु समेत िदर गनण गराउन 
प्रस्ततु लनिेदन परेको पाईयो । आलथणक ऐन, २०५६ को अनसूुची ६ को दिा ४७ ले 
लािाँशमा १० प्रलतशत कर लाग्ने गरेको रकम एक पटक कम्पनी स्ियंले िझुाई 
सेककोमा विताण प्राप्त गनण सक्दैन । औद्योलगक व्यिसाय ऐनको दिा १५ (ख) र (र्) 
अनसुार पलन सो कर िझुाउन पने होइन िने्न समेतको लनिेदन व्यहोरा पाईन्छ । 
लनिेदकले दाजखल गरेको उक्त लािाँश िापतको कर विपक्षीहरुले दाजखल गराउन सक्न े
हो, होईन अथाणत लनिेदक कम्पनीले दाजखल गरी सकेको सो कर रकम विताण पाउन 
पने हो, होइन िने्न सम्िन्धमा विचार गनुण पने देजखयो । लनिेदक कम्पनीले 
२०५३।७।२७ देजख उत्पादन शरुु गरेको िने्न कुरामा कुनै वििाद छैन । औद्योलगक 
व्यिसाय ऐन, २०४९ को तत्काल प्रचललत दिा १५(ख) अनसुार यस्ता उद्योगले ५ 
िषण सम्म आयकर छुट पाउने अिस्था देजखन्छ । यस्तो कानूनन आयकर छुट पाई 
राखेको कम्पनीले वितरर् गरेको लािाँशमा कर लाग्ने हो, होईन िने्न तिण  विचार गनुण 
पने देजखन्छ । लनिेदक कम्पनीको आ.ि. २०५५।५६ को आय सम्िन्धमा तत्काल 

                                                           
4  ने.का.प. २०६२, िाग ४७, साल २०६२, मवहना कालतणक, अंक ७, िैसला लमलत: २०६१/०९/२३, 
लनर्णय नम्बर ७५६२ । 
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प्रचललत आयकर ऐन, २०३१ का प्रािधानहरु लाग ुहनुेमा कुनै वििाद छैन । कम्पनी 
िा उद्योगको हकमा समेत आयकरको सम्िन्धमा लाग ुहनुे यो ऐन मूल ऐन हो र यस 
ऐनमा उल्लेजखत कानूनी व्यिस्थाको विरुद्ध आयकर लगाउन िा नलगाउन लमल्न े
देजखँदैन । आयकर ऐन, २०३१ को दिा ४२ ले आयकर छुटको व्यिस्था गरी ऐ 
को ४२(२) ले औद्योलगक व्यिसाय सम्िन्धी प्रचललत नेपाल कानूनमा पूर्ण िा आजँशक 
रुपले आयकर नलाग्ने गरी व्यिस्था िएको उद्योगहरुलाई सोही बमोजजम औद्योलगक 
आयमा कर छुट हनुे छ िने्न समेतको व्यिस्था गरेको हुँदा आयकरको सम्िन्धमा 
आकवषणत हनुे मूल अथाणत ऐनले नै कुनै उद्योगको आयकर नलाग्न े कुरा औद्योलगक 
व्यिसाय ऐनमा उल्लेख छ िने त्यस्तोमा आयकर लाग्दैन िने्न कुरा उल्लेख गरेको 
हुँदा उल्लेजखत औद्योलगक व्यिसाय ऐन, २०४९ को तत्काल प्रचललत दिा १५(ख) 
अनसुार आयकर छुट पाई रहेको उद्योग िा कम्पनीको आयमा करको दावयत्ि लनधाणरर् 
गनण सक्ने अिस्था देजखदैँन । जहांसम्म आलथणक ऐन, २०५६ अनसुार मनुािाको 
वहस्सामा मात्र कर लगाएको हो िने्न विपक्षीहरुको िनाई छ सो तिण  विचार गदाण 
लनिेदक कम्पनी ५ िषण सम्म आयकर छुट कम्पनी हो िने्नमा वििाद निएको 
अिस्थामा कर लाग्न ेकम्पनी र आयकर छुट रहेको कम्पनीको हकमा समेत आलथणक 
ऐन, २०५६ को अनसूुची ६ को दिा ४६ मा उल्लेजखत कम्पनीले मनुािािाट 
आयकर नलतरी लािाँश िा मनुािाको वहस्सा वितरर् गदाण त्यसको १० प्रलतशत लािाँश 
कर कट्टी गरी दाजखल गनण पने िने्न कुरा आकवषणत हनु ेहो िनी माने्न हो िने आयकर 
लाग्न ेर नलाग्ने कम्पनी िीच कुनै वििेद रहने जस्थलत देजखँदैन । औद्योलगक व्यिसाय 
ऐन, २०४९ को तत्काल प्रचललत दिा १५ ले आयकर विविकर, अन्तशलु्क िन्सार 
सम्िन्धी कानूनहरु एिं अन्य प्रचललत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेजखएको िएतापलन 
उद्योगले देहाय बमोजजम सूविधा तथा सहलुलयत पाउनेछ िने्न व्यिस्था गरी मालथ 
उल्लेख गरे अनसुार ऐ १५ (ख) अनसुार लनिेदक कम्पनीलाई ५ िषण आयकर छुट 
िएको ऐ ऐ को तत्काल प्रचललत दिा १५(र्) ले उद्योगमा गरेको लगानीिाट प्राप्त 
हनुे लािाँशमा आयकर लाग्ने छैन िने्न स्पि व्यिस्था गरेका हुँदा आयकर छुट प्राप्त 
उद्योगले िाडने मनुािाको वहस्सामा प्रत्यक्ष िा परोक्ष रुपले कर लगाउन लमल्न े
देजखँदैन।यस्तो छुट प्राप्त उद्योगले गरेको आयिाट वितरर् गने मनुािाको वहस्सामा कर 
लगाउन नलमल्ने िनी सम्ितै् २०५४ सालको रर.नं. २३८० मा उद्योगमा गरेको 
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लगानीिाट प्राप्त लािाँशमा कर नलाग्ने गरी लनर्णय िई परमादेशको आदेश जारी िै 
रहेको हुँदा प्रस्ततु लनिेदनमा समेत अन्यथा गनणपने देजखएन । 

२. अतः मालथ उल्लेजखत आधार, कारर् विद्यमान कानूनी व्यिस्था तथा यस अदालतको 
पूिण लनर्णय समेतलाई दृविगत गदाण लनिेदन दािी अनसुार आयकर छुट अिलधको 
आयिाट प्राप्त लािाँसमा कर नलाग्ने हुँदा सोमा समेत कर लगाउने गरेको विपक्षी २ 
नं. के्षत्र, आन्तररक राजश्व कायाणलय काठमाडौं समेतका आदेशहरु िदर गरी ददएको छ 
। अि लनिेदन माग बमोजजम सो लािाँश िापत दाजखल गराउन लगाएको रकम विताण 
ददन ु िनी विपक्षी २ नं. के्षत्र, आन्तररक राजश्व कायाणलय काठमाडौंको नाममा यो 
परमादेशको आदेश समेत जारी गरी ददएको छ । लमलसल लनयमानसुार गरी बझुाईददन।ु 

उक्त रायमा म सहमत छंु । 

न्या.िैरिप्रसाद लम्साल 

विश्लषेर्  

आयकरको सम्बन्धमा आकवषणत हनुे मूल ऐन औधोलगक व्यिसाय ऐन २०४९को तत्काल 
प्रचललत दिा १५(ख) अनसुार उधोगले ५ िषण सम्म आयकर छुट पाउने प्रािधान 
देजखन्छ। उधोगले २०५६/७/२७ देजख उत्पादन सरुु गरेकोमा वििाद देजखदैन। सो 
अिलधमा प्रचललत औधोलगक व्यिसाय ऐनले नै आयकर छुट ददएको देजखन्छ। त्यस्तो 
अिस्थामा उधोगलाई आयकर नलाग्न ेस्पि देजखन्छ। आयकर छुट िएको अिलधमा िएको 
आम्दानीबाट लािांश िा मनुािाको वहस्सामा कर लगाउने हो िने आयकर छुट ददनकुो कुनै 
औजचत्य देजखदैन। आयकर छूट ददन ु नददनकुो कुनै अथण रहदैँन। त्यसो गदाण कर छुट 
ददएको उधोग र छूट नपाउने उधोग बीच वििेद हनु गई अन्याय पने हनु्छ। तसथण कर 
छुट उधोगलाई कुनै पलन प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष कर लगाउन लमल्दैन। 

३. लनर्णय नम्बर ४७८५ को विश्लषेर्5 

लनिेदक: नेपाल कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तगणत स्थावपत काठमाडौं लडल्लीबजार जस्थत 
वहमालयन ब्रअुरी लललमटेडका संचालक गोपाल बहादरु शाही । 

विरुद्ध 

                                                           
5  ने.का.प.२०५०(ग), िाग ३५, साल २०५०, मवहना पौष, अंक ९, िैसला लमलत: २०५०/०६/०७, 
लनर्णय नम्बर ४७८५। 



171 
 

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, अथण मन्त्रालय काठमाडौं समेत । 

विषय : उत्प्रषेर्। 

विद्वान अलधिक्ताहरुको िहस सनुी उत्प्रषेर्को आदेश जारी हनु नहनुे तिण  विचार गदाण 
स्ियम लनिेदकको लनिेदन जजवकरबाट वहमालय ब्रअुरी कम्पनी लमलत २०३७।१।१८ 
मा पजब्लक लललमटेड कम्पनीमा पररर्त िएका तर उत्पादन िने लमलत 
२०३९।१०।१६ गतेमा मात्र प्रारम्ि िएको िने्न देजखन्छ । औद्योलगक व्यिसाय 
ऐन, २०३८ को दिा १४(३) मा यो ऐन प्रारम्ि हनु ुअजघ अनमुलत प्राप्त गरेतापलन यो 
ऐन प्रारम्ि िई सकेपलछ मात्र स्थापना िएको िा उत्पादन शरुु गरेको उद्योगले यसै 
ऐन बमोजजम सवुिधा सहलुलयत र संरक्षर् मात्र उपिोग गनण पाउने छनै् िने्न कानून 
व्यिस्था गरेको छ। लनिेदक तिण बाट हाम्रो उद्योगका उत्पादन लमलत 
२०३९।१०।१६ मा प्रारम्ि िएपलन स्थापना, २०३७ मा नै िई सकेकोले अजघल्लो 
ऐन बमोजजम सवुिधा पाउन ु पछण िने्न बहस जजवकरका सन्दिणमा विचार गदाण कुनैपलन 
उद्योगले आफ्न ु उत्पादन प्रारम्ि िएपलछको उत्पाददत सामानको वििी वितरर्को 
िलस्िरुप आय आजणन गनण र सो आयमा मनुािा िएको खण्डमा आयकर लाग्न ेहुँदा 
आयकरको प्रयोजनको लालग उत्पादन प्रारम्ि िएपलछ नै उद्योगको आयकरको 
मूल्यांकन हनु ुकानूनसँगत हनु्छ । उत्पादन प्रारम्ि निएको अिलधमा आयकर लतने 
प्रयोजन नै नहनुे हुँदा उत्पादन प्रारम्ि हनु ुअगािैको अिलधलाई उद्योग स्थापना िएको 
िन्न र सोही बखतको कानून लागू हनु्छ िनु्न तकण सँगत हुँदैन । लनिेदकले औद्योलगक 
व्यिसाय ऐन, २०३० बमोजजम सवुिधा उपिोग गरी सकेको पलन देजखंदैंन । अजघल्लो 
ऐन बमोजजम अन्तःशलु्क छुट पाई सकेको हुदँा आयकरको सवुिधा पलन अजघल्लो ऐन 
बमोजजम नै पाउनपुछण िने्न लनिेदकको जजवकर तिण  हेदाण आयकर र अन्तःशलु्क 
बेग्लाबेग्लै विषय िएकोले अन्तःशलु्क बारे एउटा लनर्णय िई सवुिधा पाए िन्दैमा 
आयकर पलन सोही बमोजजम छुट पाउन ु पने कानूनी बाध्यता देजखदैंन । औद्योलगक 
व्यिसाय ऐन, २०३८ को दिा १४(३) मा वकटानी साथ यो ऐन लागू हनु ु अजघ 
अनमुलत प्राप्त गरेतापलन यो ऐन प्रारम्ि िएपलछ स्थापना िा उत्पादन शरुु िएको 
उद्योगले यसै ऐन बमोजजम सवुिधा सहलुलयत पाउँछ िने्न कानूनी व्यिस्था गरी सकेपलछ 
अजघल्लो ऐनको सवुिधा पाउँ िने्न जजवकर मानु्न पने कानूनी आधार छैन । लनिेदकले 
प्रस्ततु गनुण िएका नजजरहरु यस ररटको विषयसँग मेल खाँदैन । यस सम्बन्धमा 
२०४६ को ररट नं. ९८५ लनिेदक नारायर् कोइराला समेत विरुद्ध कर वििाग समेत 
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िएको परमादेशको ररट लनिेदनमा औद्योलगक व्यिसाय ऐन, २०३० बहाल रहेको 
अिस्थामा अथाणत औद्योलगक व्यिसाय ऐन, २०३८ प्रारम्ि हनु ुअजघ अनमुलत प्राप्त गरी 
स्थावपत िएको तर सो अजघल्लो ऐन अनसुार कुनै सवुिधा प्राप्त गरी नसकेको देजखंदा 
लनिेदकका सम्बन्धमा औद्योलगक व्यिसाय ऐन, २०३८ को तत्काललन दिा १४(२) 
आकवषणत हनुे िनी लमलत २०४९।१।१०।४ मा यस सिोच्च अदालत संयकु्त 
इजलासबाट नजजर कायम िएको छ । साथै औद्योलगक व्यिसाय ऐन, २०३० को 
दिा ९(१)(ग) अनसुार यो उद्योग आयातप्रलतस्थापक हो िा लनयाणतमूलक हो िने्न 
प्रश्नतिण  विचार गनुणपने नै जस्थलत नआएकोले उद्योगको उत्पादन प्रारम्ि हुँदा लागू रहेको 
औद्योलगक व्यिसाय ऐन, २०३८ को दिा १०(क) को (२) बमोजजम मूल्य 
अलििृवद्धको मापदण्डको ५ िषणको आयकर सवुिधा प्रदान गरेको कर कायाणलयको लनर्णय 
कानून विरुद्ध छ िन्न नसवकने हुँदा लनिेदन जजवकर बमोजजम उत्प्रषेर्को आदेश जारी 
हनु सक्दैन । ररट लनिेदनपत्र खारेज हनुे ठहछण । िाइल लनयम बमोजजम गरी बझुाई 
ददन ु।  

उक्त रायमा म सहमत छु ।  

न्या. गजेन्द्रकेशरी िास्तोला  

विश्लषेर्  

कुनै पलन उध्योगले आफ्नो उत्पादन सरुु िएपलछको उत्पाददत सामान वििी वितरर् िए 
पलछ आयआजणन गनण सरुु गदणछ । त्यसरी आजजणत आयबाट नािा िएमा आयकर लाग्न 
सरुु हनु्छ। तसथण आयकर प्रयोजनका लालग उधोगबाट उत्पादन सरुु िएपलछ नै उधोगको 
आयकरको मलु्यांकन हनु ुपदणछ। उत्पादन सरुु नै निएको अिलधको आयकर बझुाउने प्रश्न 
नै आउदैन। उधोगबाट उत्पादन सरुु िएको अिलधमा विधमान कानूननै उधोगमा लाग ुहनु े
गदणछ। उत्पादन शरुु हनु ुिन्दा अगालडको कानूनको सवुिधा माग गनुण प्रचललत कानूनको 
प्रलतकूल देजखन्छ। 

उधोगबाट उत्पाददत िस्तमुा लाग्ने अन्त:शलु्क र मनुािामा लाग ुहनुे आयकरको विषयिस्त ु
लनतान्त िरक विषय हो। उधोगलाई राज्यले अन्त:शलु्कको सवुिधा ददएको अिस्थामा 
आयकर पलन छुट पाउन ुपछण िने्न दािी कानून र न्याय सम्मत देजखदैन। राज्यले कुनै एक 
विषयमा कर छुट ददयो िन्दैमा अन्य करको  दायराबाट समेत उन्मजुक्त पाउन सवकदैन। 
उधोगबाट उत्पादन सरुु िएका िखत कुनै सवुिधा ददइसकेको अिस्थामा पलछ थप 
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सवुिधाको माग गनण लमल्दैन। उत्पादन सरुु हुँदाका िखत विधमान औधोलगक व्यिसाय ऐन, 
२०३८ बमोजजम लनधाणरर् िएको ५ िषण आयकर छुटको सवुिधालाई कानूनसम्मत नै मानु्न 
पने देजखन्छ।  

४. लनर्णय नम्बर ४३५१ को विश्लषेर्6  

लनिेदक: िारत मेमसण नथण विहार कन्सिक्सन कम्पनीका प्रबन्धक वकसनलाल गोल्छा 

विरुद्ध 

विपक्षी : कर कायाणलय धरानसमेत 

आज लनर्णय सनुाउन तोवकएको प्रस्ततु ररट लनिेदनमा लनर्णयतिण  विचार गदाण यसमा कोशी 
प्रोजेक्टको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार र िारत सरकार बीच सम्झौता िए अनसुार कोशी 
प्रोजेक्टको कायाणन्ियनको लालग नेपालबाट िारत ढुड्डा लैजाँदा रोयल्टी बाहेक अन्य कुनै 
पलन प्रकारको कर िन्सार आदद लगाउन नपाउनमेा िारत सरकारबाट कोशी प्रोजेक्टको 
ढुड्डा ओसानणका लालग िनी हाम्रो कम्पनीले ठेक्का ललएकोमा विपक्षी कर कायाणलयले आयकर 
अलिम िकु्तानी नगरी काम गने अनमुलत नददएको हुँदा आयकर अिीम दाजखला गरेको 
लथए।ँ सो अलिम बझुाएको आयकर विताण माग्न जाँदा विताण नददएको हुँदा परमादेशको 
आदेश जारी गरी विताण ददलाई पाउँ िने्न ररटलनिेदन जजवकर िएको पाइन्छ । ररट 
लनिेदकले यो यस काननु अनसुार आयकर छूट सवुिधा पाउने िनी स्पि खोली जजवकर ललन 
सकेको पाइन्न । कोशी प्रोजेक्टको सम्बन्धमा सनै् १९६६ लडसेम्बर १९ मा श्री ५ को 
सरकार र िारत सरकार बीच िएको सम्झौताको दिा ७ को आधारमा आयकर छूट 
सवुिधा पाउन ु पने िने्न लनिेदकले जजवकर ललएको देजखन्छ । प्रचललत नेपाल काननुद्वारा 
समलथणत िएकोमा बाहेक श्री ५ को सरकार र अन्य कुनै विदेशी मलुकुको सरकार बीच 
कुनै सम्झौताबाट कुनै व्यजक्तको कुनै हक िा दावयत्िको सजृना िएको सम्झन लमल्दैन । 
आयकर ऐन, २०३१ मा कोशी प्रोजेक्टबाट ढुड्डा ढुिानी गने ठेक्काको ठेकेदारले आयकर 
छूट पाउने व्यिस्था िएको पाइन्न । उक्त ऐनको दिा ४२ को उपदिा (३) मा श्री ५ 
को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाजशत गरी कुनै व्यजक्त िा खास वकलसमको 
आयमा लाग्न ेकर पूर्ण िा आजंशक रुपले छुट ददन सक्नेछ” िने्न प्रि व्यिस्था िइराखेको 
पाइन्छ । उक्त दिा ४२(३) अन्तगणतको सूचना प्रकाजशत गरी श्री ५ को सरकारले 
                                                           
6  ने.का.प. २०४८, िाग ३३, साल २०४८, मवहना पौष, अंक ९, िैसला लमलत २०४८/०९/०२, लनर्णय 
नम्बर ४३५१।  
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त्यस्तो ठेकेदारको आयमा आयकर नलाग्ने िनी छूट ददएको पलन नदेजखएकोले श्री ५ को 
सरकार र िारत सरकार बीच िएको सम्झौताको धारा ७ अन्तगणत आयकर नलाग्ने िने्न 
लनिेदकको जजवकर काननुसंगत देजखएन । ररटलनिेदन खारेज गने गरेको सिोच्च अदालत 
संयकु्तइजलासको इन्साि मनालसब ठहछण । लमलसल लनयम बमोजजम गरी बझुाई ददन ु। 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।  

न्या.केशिप्रसाद उपाध्याय, न्या.लक्ष्मर्प्रसाद अयाणल, न्या.कृष्र्जंग रायमाझी र 
न्या.गोविन्दबहादरु शे्रष्ठ 

विश्लषेर्:  

प्रचललत नेपाल कानून द्वारा समलथणत िएकोमा बाहेक नेपाल सरकार र अन्य कुनै विदेशी 
मलुकुको सरकार बीच िएको सम्झौता बाट कुनै व्यजक्तको कुनै हक िा दावयत्िको लसजणना 
िएको सम्झन लमल्ने होइन। दईु देश विच िएको कुनै लनमाणर् सम्झौताले आयकरमा छुट 
पाउन सवकने देजखदैन। दईु देश विच िएको लनमाणर् सम्झौता र आयकर लनधाणरर्को विषय 
िरक िरक विषय हो। आयकर ऐन िा अन्य प्रचललत कानूनले स्पि रूपमा छुट सवुिधा 
नददएसम्म केिल सम्झौताको आधारमा मात्र आयकर छुट सवुिधा पाउन सवकदैन। 
सम्झौतामा स्पि रूपमा आयकरको छुटको विषयिस्त ुपलन नरहेको र आयकर ऐनमा पलन 
स्पि रूपमा छुट ददने विषयमा सम्झौता सम्बजन्ध विषय नपरेको हुँदा आयकर छुट पाउन 
सक्ने देजखदैन। 

५. लनर्णय नम्बर ८२५३ को विश्लषेर्:7 

मदु्दा : आयकर । 

पनुरािेदक/प्रलतिादीः पशपुलत िायर प्रोडक्टसै् लबराटनगरको तिण बाट प्रोप्राइटर अशोककुमार 
मरुारका 

लबरुद्ध 

प्रत्यथी/िादीः कर कायाणलय विराटनगरको नाम पररितणन िई कायम रहेको आन्तररक राजश्व 
कायाणलय, लबराटनगर  

                                                           
7  ने.का.प. २०६६, िाग ५१, साल २०६६, मवहना माघ, अंक १०, िैसला लमलत २०६६/०७/१०, लनर्णय 
नम्बर ८२५३।  
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िैसला लमलतः २०६६।७।१०।३ 

१. एउटै व्यजक्त अथाणतै् करदाताको स्िालमत्िमा रहेका दईुिटा प्राइिेट िमणहरू मध्ये 
एउटा िमण अथाणतै् उद्योगले सञ्चालन लमलतदेजख ५ िषणका लालग आयकर छुट 
पाएको अिस्थामा करदाताले पेश गने आयकर वििरर्मा त्यस्तो उद्योगबाट 
िएको आयको वििरर् समािेश गनुणपने बाध्यता रहन्छ िा रहदैँन ? 

२. उद्योगले पेश गरेको आ.ि. २०५२।०५३ को आयव्ययको वहसाि वििरर् 
आयकर ऐन, २०३१ को दिा ५६(२) बमोजजम झूठ्ठआस वििरर् लित्र पने हो 
िा होइन ? 

३. उद्योगले पेश गरेको आयको वििरर् अमान्य गनण सवकने अिस्था विद्यमान रहेको 
छ िा छैन ?  

१. मालथ लनधाणरर् गररएका प्रश्नहरूमा प्रिेश गनुणअजघ प्रस्ततु मदु्दाको तथ्यको विश्लषेर् गनुण 
सान्दलिणक हनु आउँछ । पशपुलत िायर प्रोडक्ट्सका प्रो. अशोककुमार मरुारकाले 
आलथणक िषण २०५३।०५४ मा सो उद्योगले गरेको कारोबारको आय वििरर् पेश 
गरेको र सो सम्बन्धमा कर कायाणलय विराटनगरले िाँटिारी माग गरेकोमा म्यादलित्र 
िाँटिारी पेश गरेको अिस्था देजखदैँन । त्यसैगरी लनज अशोककुमार मरुारकाकै 
प्रोप्राइटरसीपमा दताण िएको पशपुलत स्टोन िसर उद्योग सञ्चालनमा आएको र आय 
वििरर्मा सो उद्योगको कारोबारलाई समािेश नगरेको िने्न आधारमा ऐनको दिा ५८ 
बमोजजम लनजद्वारा पेश िएको आय वििरर्लाई अमान्य गरी दिा ३३(२) बमोजजम 
खदुआय कायम गररने व्यहोराको जानकारी सवहत पनुः प्रमार् पेश गनणका लालग मौका 
ददइएकोमा तोवकएको म्यादलित्र उपजस्थत िै प्रमार् पेश गरेको अिस्था पलन देजखँदैन । 
त्यसरी प्रमार् पेश गनण पटक–पटक मौका ददइएको िएपलन उद्योगका तिण बाट प्रमार् 
पेश नगररएको कारर्बाट कारोिार लकुाइलछपाई लेखामा नदेखाएको र सञ्चालनमा 
आएको अको उद्योगको कारोिार समेत नदेखाएको िने्न समेतका आधारमा ऐनको दिा 
५८ बमोजजम कारोबारको वहसाब वकताब (लेखा) मा देखाइएको लबिीअङ्क रु. 
४,७३,०४,६५०।२४ को लेखालाई अमान्य गरी प्रचललत लसद्धान्तबमोजजम िनी कर 
कायाणलय विराटनगरबाट खदुआय रु. ४७,३०,४६५।०२ कायम हनु े ठहर् याइएको 
देजखन्छ । सो लनर्णयउपर राजश्व न्यायालधकरर् विराटनगरमा प्रलतिादीको पनुरािेदन 
परेकोमा सो न्यायालधकरर्बाट समेत कर कायाणलयको लनर्णय सदर गरेकोमा सो उपर 
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राजश्व न्यायालधकरर् ऐन, २०३१ को दिा राजश्व न्यायालधकरर् ऐन, २०३१ को 
दिा ८ बमोजजम पनुरािेदनको अनमुलत प्रदान िै प्रस्ततु मदु्दा यस इजलाससमक्ष पेश 
हनु आएको देजखन्छ । यस अदालतबाट अनमुलत प्रदान गदाण कर कायाणलयले खदुआय 
कायम गदाण आयकर ऐन, २०३१ को दिा ३३ को उपदिा (२) को खण्ड (क) 
देजख (छ) सम्मको आधार ललनपुने कानूनी व्यिस्था रहेकोमा उजल्लजखत ऐनको कुन 
आधारमा त्यस्तो खदुआय कायम गररएको हो िने्न खलेुको नदेजखएकोले त्रवुट िएको 
िने्न आधार ललइएको देजखन्छ ।  

२. उजल्लजखत तथ्य रहेको प्रस्ततु मदु्दामा अब मालथ लनधाणरर् गररएका प्रश्नहरू मध्येको 
पवहलो प्रश्न एउटै व्यजक्त अथाणतै् करदाताको स्िालमत्िमा रहेका दईुिटा प्राइिेट िमणहरू 
मध्ये एउटा िमण अथाणतै् उद्योगले सञ्चालन लमलतदेजख ५ िषणका लालग आयकर छुट 
पाएको अिस्थामा करदाताले पेश गने आयकर वििरर्मा त्यस्तो उद्योगबाट िएको 
आयको वििरर् समािेश गनुणपने बाध्यता रहन्छ िा रहँदैन ? िने्न सन्दिणमा विचार गदाण, 
आयकर ऐन, २०३१ को दिा २ को पररिाषा खण्ड अन्तगणत खण्ड (ग) मा 
करदाताको पररिाषा प्रस्ततु गररएको देजखन्छ । जसअनसुार करदाता िन्नाले यो ऐन िा 
प्रचललत नेपाल कानूनबमोजजम आयकर लतनुणपने कतणव्य िएको व्यजक्त िने्न बजुझन्छ ।  
त्यसैगरी सोही ऐनको दिा ७ ले कुनै व्यजक्तको उद्योग, व्यापार, पेशा, व्यिसायबाट 
िएको आय लनधाणरर् गदाण सो व्यजक्तले आय िषणलित्र कुनै उद्योग, व्यापार, पेशा, 
व्यिसायबाट प्राप्त गरेको सबै वकलसमको मनुािा िा लाि समेत समािेश गरी लनधाणरर् 
गररनेछ िने्न व्यिस्था गररएको देजखन्छ । उजल्लजखत दबैु कानूनी व्यिस्थाले कुनै पलन 
करदाताले आयकर प्रयोजनका लालग पेश गने वििरर्मा आिूद्वारा सञ्चाललत सबै 
उद्योग, व्यापार, पेशा िा व्यिसायबाट प्राप्त िएको सबै वकलसमको मनुािा िा लाि 
समेतका वििरर् समािेश गनुणपने बाध्यता रहेको देजखन्छ । त्यसैगरी आयकर ऐनको 
दिा ४२(२) मा औद्योलगक व्यिसायसम्बन्धी प्रचललत नेपाल कानूनमा पूर्ण िा आजंशक 
रुपले आयकर नलाग्ने गरी व्यिस्था िएको उद्योगहरूलाई सोही बमोजजम औद्योलगक 
आयमा कर छुट हनुेछ । यसरी कर छुट िएको तोवकएको उद्योगको औद्योलगक 
आयको हकमा कर अलधकृतले छुट्ट्ै कर लनधाणरर् गरी त्यस्तो छुट ददनेछ िने्न उल्लेख 
िएबाट पलन करदाताले वििरर् पेश गनुणपने बाध्यता कानूनले गरेको देजखन्छ । त्यस्तो 
वििरर्का आधारमा कर लनधाणरर् पलछ मात्र छुटको लनर्णय गररने हुदँा आय वििरर् 
पेश गनै नपने खालको उन्मजुक्त नददइएको िने्न कुरा त्यसबाट पलन स्पि हनु्छ । 
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त्यसैगरी दिा ४२ को उपदिा (४) मा गररएको व्यिस्थाअनसुार उपदिा (२) र 
(३) बमोजजम कर छुट पाएका व्यजक्तहरूले पलन यो ऐनबमोजजम दाजखल गनुणपने 
आयको वििरर् र त्यसको पषु्ट्याईंको लनलमि चावहन े सबै प्रमार् कर अलधकृतसमक्ष 
दाजखल गनुणपनेछ िनी कर छुट पाएका करदाताको दावयत्ि स्पि गरेको देजखन्छ । 
उक्त कानूनी व्यिस्थाले कर छुट पाएका करदाताहरूले पलन आयको वििरर् पेश 
गनुणपने र त्यस्तो वििरर्का साथमा सो वििरर्लाई पवुि गने खालका सबै प्रमार्हरू 
दाजखल गनुणपने जजम्मेिारी प्रदान गरेको अिस्थामा कर छुट पाएको िने्न आधारमा कुनै 
पलन वििरर् पेश गनुण नपने िने्न तकण को कानूनी आधार देजखँदैन । प्रस्ततु मदु्दामा 
करदाताका रुपमा रहेका अशोककुमार मरुारकाले पेश गरेको आय िषण २०५२।०५३ 
को आय वििरर्मा आफ्नै प्रोप्राइटरसीपमा सञ्चाललत पशपुलत स्टोन िसर उद्योगको 
वििरर् समािेश नगरेको सन्दिणमा कर कायाणलय विराटनगरले त्यस्तो लेखालाई 
आयकर ऐनको दिा ५८ बमोजजम अमान्य गरी दिा ३३(२) बमोजजम खदुआय 
कायम गररने समेतको व्यहोरा उल्लेख गरी सो सम्बन्धमा सबूद प्रमार् िए पेश गनुण 
िनी ३ ददनको म्याद ददई लमलत २०५४।१०।१० मा पत्राचार गररएको र सो पत्र 
सोही लमलतमा नै बझेुको देजखन्छ । तर सो पत्रको कुनै जिाि समेत नददई प्रमार् 
समेत पेश नगरेको अिस्था हुँदा सम्पूर्ण व्यहोरा खलुाई ऐनको दिा ३३(४) बमोजजम 
लमलत २०५४।१०।१५ मा पनुः ७ ददनको मौका प्रदान गररएको िए तापलन सो 
म्यादलित्र समेत कुनै जिाि ददएको अिस्था लमलसलबाट देजखँदैन । 
पनुरािेदक/प्रलतिादीले यस अदालतमा पनुरािेदनको अनमुलतका लालग ददएको लनिेदनमा 
यथासमयमा जिाि पेश गरेको िने्न जजकीर ललएको िए तापलन त्यसरी कायाणलयसमक्ष 
उपजस्थत िएको िा सबूद प्रमार् पेश गरेको िने्न कुरा लमलसल संलग्न कागजातहरूबाट 
खलु्दैन । पशपुलत स्टोन िसर उद्योग लमलत २०५२।४।१५ देजख नै सञ्चालनमा 
आएको र सो उद्योगका लालग ५ िषणको आयकर छुटको लनर्णय लमलत २०५४।३।१८ 
मा मात्र िएको िने्न कुरा प्रलतिादीको लनिेदनबाट देजखन्छ । आय वििरर् पेश गरेको 
लमलत अथाणतै् २०५३।९।२९ सम्म सो उद्योगले आयकर छुट पाउने िने्न लनर्णय 
िैसकेको पलन देजखँदैन । लनर्णय िै नसकेको विषयमा अनमुानका आधारमा आयकर 
छुट पाएको िनी दािी ललनसक्ने अबस्था हुँदैन । त्यसैले आयकर छुट पाएको 
कारर्बाट वििरर् पेश नगररएको िने्न प्रलतिादीको सो जजकीरसँग पलन सहमत हनु 
सवकएन । पशपुलत स्टोन िसर उद्योगले आयकर छुट पाउन े गरी आलधकाररक 
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लनकायबाट लनर्णय नहुँदासम्म सो उद्योगलाई आयकर छुट िएको उद्योगको शे्रर्ीमा 
राख्न लमल्ने अिस्था नहनु ेहुँदा करदाताले आफ्नो आय वििरर्मा सो उद्योगलाई बाहेक 
गनण पाउन ेिन्न सवकँदैन । त्यसमालथ पलन आयकर लनधाणरर् पलछ मात्र आयकर छुटको 
छुट्ट्ै लनर्णय गनुणपने ऐनको दिा ४२(२) र कर छुट पाएका करदाताले समेत आयको 
वििरर् पेश गनुणपने दिा ४२(४) को बाध्यात्मक व्यिस्थाको रोहमा वििरर् पेश गनण 
नपने िने्न प्रलतिादीको कुनै पलन तकण  र जजकीर िाह्य हनु सक्ने देजखएन । तसथण 
करदाताले लमलत २०५३।९।२९ मा पेश गरेको आय िषण २०५२।०५३ को आय 
वििरर्मा पशपुलत स्टोन िसर उद्योगको वििरर् समेत समािेश गनुण अलनिायण हनुे 
देजखन्छ ।   

३. अब, उद्योगले पेश गरेको आ.ि. २०५२।०५३ को आयव्ययको वहसाि वििरर् 
आयकर ऐन, २०३१ को दिा ५६(२) बमोजजम झूठ्ठा वििरर् लित्र पने हो िा होइन 
? िने्न प्रश्नमा प्रिेश गदाण यस अजघको प्रश्नमा गररएको वििेचनालाई समेत आधार 
बनाउन ु पने देजखन्छ । करदाताले लमलत २०५३।९।२९ मा पेश गररएको आय 
वििरर्मा आफ्नै प्रोप्राइटरसीपमा सञ्चाललत पशपुलत स्टोन िसर उद्योगको वििरर् 
संलग्न नगरेको िने्न कुरामा अब वििादको अिस्था छैन । कुनै व्यजक्तको उद्योग, 
व्यापार, पेशा, व्यिसायबाट िएको आय लनधाणरर् गदाण सो व्यजक्तले आय िषणलित्र कुनै 
उद्योग, व्यापार, पेशा, व्यिसायबाट प्राप्त गरेको सबै वकलसमको मनुािा िा लािका 
आधारमा आय लनधाणरर् गररने ऐनको दिा ७ को व्यिस्थाबाट करदाताले आिूद्वारा 
सञ्चाललत सबै उद्योग, व्यापार, पेशा िा व्यिसायको आय वििरर् पेश गनुणपने िने्न स्पि 
हनु्छ । तर प्रस्ततु वििादमा यी करदाता अशोककुमार मरुारकाले एउटा उद्योगको 
आय वििरर्लाई पूरै लकुाई वििरर् पेश गरेको र पटक–पटक सबूद प्रमार्सवहत 
वििरर् पेश गने मौका ददँदा समेत त्यसको िेिास्ता गरेको अिस्था हुदँा लनजद्वारा लमलत 
२०५३।९।२९ मा पेश िएको आय वििरर्लाई नै आधार बनाएर हेनुणपने अिस्था 
उत्पन्न िएको छ । तर सो वििरर् अपूरो, अधरुो र आजंशक मात्र िै त्यसले लनज 
करदाताको सम्पूर्ण आयको प्रलतलनलधत्ि गनण नसक्ने प्रकृलतको देजखएको छ । यस्तो 
अिस्थामा कानूनमा के कस्तो व्यिस्था गररएको रहेछ िने्नतिण  हेदाण आयकर ऐनको 
दिा ५६(२) ले झूठा वििरर्का सम्बन्धमा उल्लेख गररएको पाइन्छ । उक्त ऐनको 
दिा ५६(२)(ख) मा गररएको कानूनी व्यिस्थाअनसुार कुनै स्रोतबाट िएको आय पूर्ण 
िा आजंशक रुपमा दबाएको वियालाई पलन झूठा वििरर् मालनने र प्रस्ततु मदु्दामा यी 
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करदाताले एउटा उद्योगको सम्पूर्ण वििरर् दबाएको पवुि िैरहेको हुँदा सो वििरर् झूठा 
वििरर् अन्तगणत नै पने देजखयो । 

४. अब, उद्योगले पेश गरेको आयको वििरर् अमान्य गनण सवकने अिस्था विद्यमान रहेको 
छ िा छैन ? िने्न अजन्तम प्रश्नमा विचार गदाण, यी करदाताले पेश गरेको वििरर् झूठा 
रहेछ िने्न स्पि िैसकेको सन्दिण महत्िपूर्ण हनु आउँछ । करदाताले पेश गरेको 
वििरर् झूठा ठहररएको अिस्थामा त्यस्तो वििरर्लाई अमान्य गनण सवकन ेनसवकन ेिने्न 
नै यहाँ विचारर्ीय हनु आउँछ । आयकर ऐनको दिा ५८ मा लेखा अमान्य हनुे केही 
आधारहरू तोवकएको देजखन्छ । उक्त ऐनको दिा ५८(ङ) मा गररएको 
व्यिस्थाअनसुार दिा ५६ को उपदिा (२) मा तोवकएको कुनै िा सबै अिस्थाको 
लेखालाई अमान्य गनण सवकने प्राबधान समेत रहेको देजखन्छ । दिा ५६ को उपदिा 
(२) को खण्ड (ख) मा कुनै स्रोतबाट िएको आय पूर्ण िा आजंशक रुपमा दबाएमा 
त्यस्तो आय वििरर्लाई झूठ्ठा मालनने स्पि व्यिस्था रहेको सन्दिणमा प्रस्ततु मदु्दामा पेश 
िएको आय वििरर् सोही प्राबधानका आधारमा झूठा देजखएको अिस्था हुदँा त्यस्तो 
झूठ्ठा वििरर्लाईे दिा ५८ बमोजजम अमान्य गनण नसवकने िनी कानूनले कर 
अलधकृतलाई प्रदान गरेको अलधकारमा संकुचन गनण लमल्न ेहुँदैन ।  

५. तसथण मालथ गररएको विश्लषेर् समेतका आधारमा करदाता अशोककुमार मरुारकाले आय 
िषण २०५२।०५३ का लालग पेश गरेको आय वििरर्मा पशपुलत स्टोन िसर 
उद्योगतिण को आय वििरर् समािेश नगरेको कारर् समेत जनाई सो आय वििरर्लाई 
कर कायाणलय विराटनगरले आयकर ऐन, २०३१ को दिा ५८ बमोजजम अमान्य गरी 
ऐनको दिा ३३(२) बमोजजम खदुआय कायम गरेको लनर्णय सदर गरेको राजश्व 
न्यायालधकरर् विराटनगरको लमलत २०५८।६।१ को िैसला लमलेकै देजखदँा सदर हनु े
ठहछण । पनुरािेदक प्रलतिादीको पनुरािेदन जजकीर पगु्न सक्दैन । यो िैसलाको 
जानकारी महान्यायालधिक्ताको कायाणलयलाई ददई लमलसल लनयमानसुार गरी  
बझुाइददनू । 

उक्त रायमा म सहमत छु । 

न्या. प्रमे शमाण 
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विश्लषेर्  

कुनै पलन करदाताले आयकर प्रयोजनका लालग पेश गने वििरर्मा आिू द्वारा संचाललत सबै 
उध्योग, व्यापार,पेशा िा व्यिसाय बाट प्राप्त िएको सबै प्रकारको मनुािा तथा लाि 
समेतका वििरर् समािेश गनुण पने देजखन्छ । जनु िाध्यात्मक कानूनी व्यिस्था  अन्तगणत 
पदणछ । 

कर छुट पाएका करदाताले पलन आय वििरर् पेश गनुणपने र त्यसको वििरर् बझुौंदा 
वििरर्लाई पवुि गने प्रमार् पलन पेश गनुणपने कानूनले तोकेको पाईन्छ । एकै व्यजक्तले 
संचालन गरेको कुनै  व्यिसायमा कर छूट ददएको कारर्ले माग वििरर् नै नबझुाउने िने्न 
कानूनको मनसाय नरहेको। साथै छूट पाएको विसयमा पलछ कर अलधकृतले नै छुटै्ट लनर्णय 
गने िने्न कानूनको मनसाय देजखन्छ ।कर छुट पाउने िने्न विषय आलधकाररक रूपमा लनर्णय 
िए पलछ मात्र त्यस तिण  दािी ललनपुने देजखन्छ। कुनै पलन करदाताको आय लनधाणरर् गदाण 
व्यजक्तले आय िषण लित्र कुनै उद्योग, व्यापार, व्यिसाय, पेशाबाट प्राप्त गरेका सबै वकलसमको 
नािा िा लािका आधारमा आय लनधाणरर् गररने हुँदा सबै व्यिसायको वििरर् बझुाउन ुपने 
कानूनको मनसाय देजखन्छ। एकै व्यजक्तका सम्पूर्ण कारोिार एिं व्यिसायको वििरर् 
नबझुाई लकुाएमा झठुो वििरर् मालनने िने्न आयकर ऐन २०३१ को मनसाय देजखन्छ।  
आयकर छुटको विषय र वििरर् बझुाउने विषयिस्त ुिरक विषय रहेको देजखन्छ। 
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१. राजश्वको पररचय्ः 

जनताले राज्यलाई कानून अनसुार लतनै पने दावयत्ि कर हो । राज्यले राज्य संचालन गनण 
जनतासँग उठाउने िकू्तानी (लतरो) लाई कर िलनन्छ । राज्यको अजस्तत्ि शरुु िए देजख नै 
जनताबाट राज्य संचालन गनण उठाइन े रकम िा स्रोत नै कर िा राजश्व रही आएको 
पाईन्छ।राज्यको विस्तार र जनताको चेतना स्तर उठेपलछ "No taxation without 

Representation" िने्न १७७३ को बेलायतको “जचया ऐन” ले अमेररकी स्ितन्त्रता संिामको 
बीउ रोपेको लथयो । आज कर कानून विधावयकाको स्िीकृतीले मात्र लगाईने विश्वव्यापी 
मान्यता रही आएको छ । राज्यको उत्पजि देजख आजको यगु सम्म आईपगु्दा राजश्वको 
महत्ि घटेको होइन बरु ददन प्रलतददन बढ्दै छ । Womb देजख Tomb सम्म राज्यको 
िलूमका हुदँा राज्यको कायण संचालन, शाजन्त सरुक्षा लगायतको जनकल्यानकारी कायणमा 
राज्यको िलुमका अहम हनु े हुँदा राजश्वको अलनिायणता बढ्दो छ । Political Liberty is 
myth without economic liberty. िलन राजनीलतक शास्त्रका विद्धानले Economical 
स्ितन्त्रतालाई जोड ददएको पाइन्छ । आलथणक रुपमा आत्मलनिणर निई देश स्ितन्त्र िनु्न 
व्यिहारीक रुपमा लमथ्या सावित हनुे छ ।  

नेपालमा कर सम्बन्धी व्यिस्था ६४० बषण अगाडी अथाणत वि.सं. १४३६ मा राजा 
जयजस्थती मल्लले जारी गरेको न्यायविकालसनीमा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।  

१९ औ ँशताब्दीमा कर उठाउने लबषयमा विलिन्न लसद्धान्त नीलतलाई ध्यानमा राखेर सहज र 
सरल तररकाले कर जम्मा गने, न्यूनतम खचणमा अलधकतमै् कर उठाउने, कर कानून 
अत्यन्त सरल, जशि, प्रि, करदाताको वहतमा संिेदनशील हनुपुने िने्न उद्देश्य ललएको 
पाइन्छ । २१ औ ँशताब्दीमा वद्धपक्षीय एिं बहपुक्षीय व्यापार तथा लगानी सन्धीले गदाण 
बाह्य प्रिािले करको लचकता घट्ने बढ्ने हनुे गछण । सरकारको कर लगाउने र उठाउन े
लबषय प्रमखु कायण िएकोले कर लबिादमा राज्यकै कर बाटै चलेको तेस्रो अंग अथाणत 
न्यायपालीकाले सरकारलाई सहयोग गरोस िने्न चाहाना राख्न ुपलन स्ििािीक रहन्छ । आम 
राजश्व नै तल माथी पने गरी गम्िीर असर पने िएको आदेश तथा िैसलाबाट राज्यलाई 
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आलथणक घाटा नहोसै् िने्न राज्यले चाहाना राख्न ु अस्ििािज्क होइन । न्यायालयका 
न्यायालधश लगायतका व्यजक्तहरुको पाररश्रलमक लगायत ररटायडण हुँदा पाउन े पेन्सन 
लगायतका सवुिधा देशको आलथणक अिस्थामा लनिणर रहन्छ उसै कोषलाई क्षय हनुेगरी 
व्यजक्तलाई िाइदा हनुे गरी िएको लनर्णयले राज्यले ठुलो राजश्व गमुाउने र कर सम्बजन्ध 
कानून कठोर हनुे हुँदा यस सम्बजन्ध लबिादमा गम्िीर हनैु पने हनु्छ ।  

२. न्यावयक संयमता  

सामान्य रुपमा यसलाई न्यावयक सवियताको विपररताथण बझु्ने गररन्छ । राज्यको लतन 
अंगको सन्तलुलत योग नै राज्य हो । त्यसैले अदालतले लबधावयका र कायणपाललका िन्दा 
पथृक िई Public Interest िन्दा Personal अलधकारलाई महत्ि ददंदा राज्यको मूल 
Strime बाट लबचललत िएको होकी िने्न केही आम मालनसहरुको धारर्ा बजुझन्छ । त्यसैले 
लोकतन्त्रमा स्ितन्त्र अदालत, न्यावयक सवियता र न्यावयक आत्मसंयम दिैु हनु जरुरी 
हनु्छ । सधै संयलमत िई रहदा सरकारको वपछलग्ग ु िलन न्यावयक स्ितन्त्रता गमुाउन 
पगु्छ वक िने्न बवुद्धजजिी िगणका मालनसको धारर्ा रही आएको छ । राज्यको सािणजलनक 
महत्ि र दीघणकालीन महत्िलाई लतलान्जली ददई व्यजक्तगत हकालधकार तिण  मात्र केजन्द्रत 
हदुा सािणजलनक महत्िको काममा सधै अबरोध सजृना हनु पगु्ने देजखन्छ ।   

न्यावयक आत्मसंयमताको सािणिौम पररिाषा गनण सवकदैन र सम्िि पलन छैन । Judicial 

self restraints often defined in terms of harmony between the policy of the court and that 

of other decision markes.1 

अदालतको न्यावयक नीलत र अन्य अंगहरुको नीलतमा रहेको समझदारीलाई आत्मसंयमको 
रुपमा जचत्रर् गनण सवकने देजखन्छ । यसको न्यावयक संयमताको पक्ष ललनेहरुको मतमा 
न्यायालधशहरु लनिाणजचत िएर नआएको तथ्य र अदालत राजनीलतक प्रकृलतको लनकाय समेत 
निएको हुँदा नीलत लनमाणर्को कायण सरकारको राजन्ीलतक प्रकृयाबाट गठन हनुे राजनीलतक 
उिरदावयत्ि िएका अंगहरुलाई छालडददन ुउपयकु्त हनु्छ । विधावयकी वििेकमा अदालतले 
चासो राख्न नहनुे नै उनीहरुको दरुुपयोग रोक्न लनिाणचनमा जनता सक्षम हनु्छनै् िने्न नै हो। 
आधार र कारर् लबनाको न्याय र हतारको न्यायले िास्ताविक न्यायको तपृ्ती गनण 
सक्दैन।न्यावयक रुपमा खोजी पिा लगाउन र लनधाणरर् गनण सक्ने मापदण्ड निएका 

                                                           
1 Gland Shubert, Judicial Policymaking David Forked. 
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वििादमा अदालत नअल्झन ु नै उिम हनु्छ िने्न मान्यता लाइ न्यावयक संयमता िने्न 
गररन्छ। 

३. सबोच्च अदालतबाट राजश्व र (कर) सम्बन्धी लबिादमा न्यावयक संयमताको रुपमा 
झल्कन ेमदु्दाहरु मध्ये केही मदु्दालाई यहा ँसामान्य रुपमा विश्लषेर् गने कोजशस गररएको 
छ । यहा ँसामान्य रुपमा िैसलाको थप प्रिता पाने कोजशस मात्र गररएको छ ।  

ि.सं. पक्ष विपक्ष विषय लन.न. लमलत 

1  आन्तररक 
राजश्व 

कायाणलय 
लबराटनगर 

गोल्डेन ग्लोब 
ललंकसण 

आयकर ने.का.प.२०७१ 
िाद्र ५ 

२०७०।४।२८ 

2  ठुला करदाता 
कायाणलय 
हररहरििन 
लललतपरु 

प्राईम 
इन्टरनेशनल 

प्रा.लल. 

आयकर लन.नं. ८९१४ 
ने.का.प. २०६९ 

अंक ११ 

२०६९।७।२६ 

3  नेपाल 
दरुसंचार 
कम्पनी 
िद्रकाली 

ठुला करदाता 
कायाणलय 
लललतपरु 

उत्प्रषेर् / 
परमादेश 

ने.का.प .२०७१ 
माघ अंक १० 

२०७१।७।९ 

4  ठुला करदाता 
कायाणलय 
हररहरििन 
लललतपरु 

अररहन्त मल्टी 
िाइिसण लल. 

आयकर ८८६२ ने.का.प. 
२०६९ अंक ७ 

२०६८।५।६ 

5  सूयण नेपाल 
प्रा.लल. 

आन्तररक 
राजश्व कायाणलय 

बारा 

उत्प्रषेर् 
समेत 

८४०५ ने.का.प .
२०६७ अंक ७ 

२०६६।१२।१९ 
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ि.सं. पक्ष विपक्ष विषय लन.न. लमलत 

6  अलधिक्ता 
दामोदर 
जघलमरे 

मन्त्रीपररषद 
सजचिालय 
समेत 

उत्प्रषेर् 
समेत 

६२९६ ने.का.प .
२०५३ अंक 

१२ 

२०५३।१२।२८ 

7  अलधिक्ता 
कोवपल प्रसाद 
अलधकारी 

मन्त्रीपररषद 
सजचिालय 
समेत 

उत्प्रषेर् 
समेत 

ने.का.प .२०५६ 
अंक २ 

२०५५।५।१८ 

१.मदु्दा – आयकर 

पनुरािेदक िादी – श्री आन्तररक राजस्ि कायाणलय, विराटनगरकातिण बाट प्रमखु कर 
अलधकृत ढुजण्डराज पोखरेल 

विरूद्ध 

प्रत्यथी / प्रलतिादी – श्री गोल्डेन ग्लोि ललकसण प्रा .लल. , विराटनगर 

• विगतका आ .ि.ततै् िषणहरूमा नै खचणकवट्ट गनुणपने हनु्छ । मा िएका खचणहरू ततै् 
विगतका आ.ि.मा िएको खचण यस आ .ि .खचणकवट्टको माग  मा०६१ ।२०६०

गरेको र सोलाई उजचत मानी राजस्ि न्यायालधकरर्, विराटनगरबाट खचणकवट्ट 
गने गरी िएको लनर्णयबाट आयकर ऐन, २०५८ को दिा १३ को प्रत्यक्ष 
गम्िीर कानूनी त्रटुी हनु गएको देजखने । 

• कुनै कागज प्रमार्मा ललनलाई सो कागज लमलसल संलग्न हनुपुने हनु्छ । 
लमलसल संलग्न नै नरहेको लबल िरपाइलाई लबल िरपाइ छ िनी सोअनरुूपको 
रकम आय लनधाणरर् गदाण कवट्ट गनण नलमल्ने । 

• इजलाससमक्ष प्रत्यक्षीकरर् िएको िए के कलत कुन प्रमार् प्रत्यक्षीकरर् िए र 
कुनकुन लबल िरपाइहरूबाट के कलत रकम कवट्ट हनुपुने हो सो आफ्नो लनर्णयमा 
लनर्णयकताणबाट उल्लेख हनुपुने । 

• न्यावयक लनर्णय आत्मलनष्ठ तिरबाट गररनहुनु्न अवपत ु िस्तलुनष्ठ आधारबाट 
गररनपुदणछ । लमलसल संलग्न नरहेको लबल िपाणईलाई लनर्णयकताणले प्रत्यक्षीकरर् 
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ियो िनु्न नै पयाणप्त हुँदैन । प्रत्यक्षीकरर् के कसरी र कलत ियो िने्न कुरा 
उक्त लनर्णयमा प्रि देजखन ुपलन पदणछ । िगत प्रत्यक्षीकरर् ियो िनी त्यसको 
अजस्तत्ि र त्यसबाट सन्तिुी हनुपुने कारर् नदेखाई खचण लमन्हा ददने गरी 
बझु्नपुने प्रमार् नबझुी नबझु्ने प्रमार् बझुी प्रत्यक्ष त्रटुी िएको लनर्णय 
कानूनबमोजजम िएको िन्न नलमल्ने । 

ठहर खण्ड  

मालथ उल्लेख िएबमोजजम प्रस्ततु मदु्दाको लमलसल अध्ययन गरी पनुरािेदक तथा प्रत्याथीको 
तिण बाट उपजस्थत विद्वानै् कानून व्यिसायीहरूले गनुणिएको बहससमेत सनुी इन्साितिण  
विचार गदाण देहायका प्रश्नहरूको लनरूपर् हनुपुने देजखयो ।  

१. विगतका आलथणक िषणमा िएको खचणलाई अकै आलथणक िषणमा खचणकवट्टको 
माग गरेकोमा खचणकवट्ट गनण पाउने हो, होइन ?   

२.  खचणकवट्ट माग गनेले खचण पिुी हनु ेप्रमार्हरू पेस गनुणपने हो, होइन ? र, 
पनुरािेदन तहको लनकायमा प्रत्यक्षीकरर् गरेको िने पलन खचणकवट्ट दददा 
प्रत्यक्षीकरर् िएको देजखनपुने हो, होइन ?  

३. सरुु आन्तररक राजस्ि कायाणलयको संशोलधत कर लनधाणरर् आदेश उल्टी गने 
गरी राजस्ि न्यायालधकरर्, विराटनगरबाट िएको िैसला लमले नलमलेको के 
हो ?    

१. पवहलो प्रश्नको हकमा विचार गदाण सो खचण उद्योगको लजन्चङ र विज्ञापनबा पतको खचण 
िएको हो र उक्त खचण एउटै आलथणक िषणमा माग्दा अत्यलधक हनुे हुँदा विलिन्न आ.ि. मा 
मालगएको हो िनी जजवकर ललएको देजखन्छ । यसरी गत िषणका खचणहरू यस िषणमा कवट्टको 
माग गनण र पाउने हो होइन िनी विचार गनुणपने देजखयो । अगालडको आलथणक िषणमा िएका 
खचणहरू िकु्तानी गररएकोले कर छुट हनुपुने िनी आय वििरर्मा उल्लेख िएको अिस्था 
देजखन आएको छ । व्यजक्तले आय गर्ना गने प्रयोजनको लालग के कस्ता रकमहरू 
खचणकवट्ट गनण पाउने रहेछ िने्न सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०५८ को दिा १३ मा लनम्न 
कानूनी व्यिस्था िएको देजखन्छ ।  
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     “कुनै व्यजक्तले कुनै आय िषणमा कुनै व्यिसाय िा लगानीबाट िएको आय गर्ना गने 
प्रयोजनको लालग यस ऐनको अधीनमा रही कारोबारसगँ सम्बजन्धत देहायका खचणहरू कवट्ट 
गनण पाउनेछ :  

सो आय बषणमा िएका खचण सो व्यजिबाट िएका खचण सो व्यिसाय िा लगानीबाट आय 
आजणन हनुे कायणमा िएका खचण । उपयिु कानूनी व्यिस्था हेदाण कुनै व्यजिले कुनै व्यिसाय 
िा लगानीबाट प्राप्त आय घोषर्ा गने हे सोही आलथणक बषणमा िएको खचणलाइ मात्र आय 
गर्ना गदाण जनु आलथणक बषणको आय खचण कट्टी गनण पाउने व्यिस्था दिामा उल्लेख गरेके 
देजखन्छ । तर प्रस्ततु मदु्दामा विपक्षी प्राको हो िन्न आ.ि. ०६०/०६१ मा देखाएको 
लजन्चङ तथा विज्ञापनका खचणहरु चाल ुआलथणक बषणमा खचण कट्टी माग एकै पटक माग गदाण 
ज्यादै बढी हनु े हुँदा विलिन्न बषणमा मात्र गररएन िन्न सकेको देजखदैन । यसरी विगतका 
आ.ि.मा िएका खचणहरू ततै् ततै् िषणहरूमा नै खचणकवट्ट गनुणपने हनु्छ । विगतका आ.ि.मा 
िएको खचण यस आ.ि. २०६०।०६१ मा खचणकवट्टको माग गरेको र सोलाई उजचत मानी 
राजस्ि न्यायालधकरर्, विराटनगरबाट खचणकवट्ट गने गरी िएको लनर्णयबाट आयकर ऐन, 
२०५८ को दिा १३ को प्रत्यक्ष गम्िीर कानूनी त्रटुी हनु गएको देजखयो । 

विपक्षी गोल्डेन ग्लोब ललकसण प्रा.लल. को आय लबिरर् पेस गदाण देखाएको रकम मध्य 
बोतल खररद २०६०।०६१ मा लबराटनगरले आलथणक बषण खचण प्रत्यक्ष खचण प्रशासलनक 
खचण र ज्यालाबापत िएको िकु्तानी खचण निएकोले खचण पिुी हनुे सबूद प्रमार् पाएको 
लमलतले १५ ददन लित्र पेश गनणहनु िलन आन्तररक राजश्व कायाणलय लबराटनगरबाट पत्राचार 
िएको देजखन्छ । सो पत्र २०६२/१२/१७ बाट व्यहोरा बमोजजम खचण पवुि हनुे गरी 
प्रमार् पेश गनुणपनेमा सो नगरी विपक्षीले लमलत २०६२/२/२ मा लेटर प्याडमा आय 
वििरर् अनसुार कर लनधाणरर् हनुे िलन लनिेदन लेखी कर कायाणलयमा पेश गरेके देजखन्छ । 
आिुले माग गरेको खचण पवुि हनुे प्रमार् विपक्षीबाट प्राप्त निए पलछ राजश्व कायाणलयले 
संशोलधत कर लनधाणरर् आदेश जारी गरेको छ ।  

विल िरपाई सवहतका सबदु प्रमार्हरूको मलु्याङ्कन गने सरुु लनकाय आन्तररक राजस्ि 
कायाणलयमै पेस गनुणपने हनु्छ । सरुु लनकायले पेस हनु आएको प्रमार्को मूल्याङ्कन गरी 
सोही आधारमा लनर्णय ललने हो । आन्तररक राजस्ि कायाणलयमा त्यस्तो माग िए 
अनसुारको लबल िपाणई पेस हनु सकेको देजखन आएन । तथावप, पनुरािेदन गदाण पलन त्यस्तो 
छुट प्रमार्हरू पेस गनण सवकन्छ । तर राजस्ि न्यायालधकरर्को िैसला हेदाण पनुरािेदन 
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तहमा आईण इजलाससमक्ष पक्षले बहसको िममा सबदु प्रमार् प्रत्यक्षीकरर् गरेको िनी 
माग गरे बमोजजमको खचण लमनाहा ददइएको देजखन्छ । पनुरािेदन तहमा के के कुन 
वकलसमका प्रमार्हरू प्रत्यक्षीकरर् िए सो प्रमार्हरूको छायाँप्रलतसमेत लमलसलमा रहेको पलन 
देजखएन । कुनै कागज प्रमार्मा ललनलाई सो कागज लमलसल संलग्न हनुपुने हनु्छ । 
लमलसल संलग्न नै नरहेको लबल िरपाइलाई लबल िरपाइ छ िनी सोअनरुूपको रकम आय 
लनधाणरर् गदाण कवट्ट गनण लमल्दैन । 

ईजलास समक्ष प्रत्यक्षीकरर् िएको िए पलन के कलत कुन प्रमार् प्रत्यक्षीकरर् िए र कुन 
कुन लबल िरपाइहरूबाट के कलत रकम कवट्ट हनुपुने हो सो आफ्नो लनर्णयमा लनर्णयकताणबाट 
उल्लेख हनुपुने हनु्छ । न्यावयक लनर्णय आत्मलनष्ठ तिरबाट गररनहुनु्न अवपत ु िस्तलुनष्ठ 
आधारबाट गररनपुदणछ । लमलसल संलग्न नरहेको लबल िपाणईलाई लनर्णयकताणले प्रत्यक्षीकरर् 
ियो िनु्न नै पयाणप्त हुदैँन । प्रत्यक्षीकरर् के कसरी र कलत ियो िने्न कुरा उक्त लनर्णयमा 
प्रि देजखन ु पलन पदणछ । िगत प्रत्यक्षीकरर् ियो िनी त्यसको अजस्तत्ि र त्यसबाट 
सन्तिुी हनुपुने कारर् नदेखाई खचण लमन्हा ददने गरी बझु्नपुने प्रमार् नबझुी नबझु्न ेप्रमार् 
बझुी प्रत्यक्ष त्रटुी िएको लनर्णय कानूनबमोजजम िएको िन्न लमल्ने देजखएन । 

तसथण मालथ विश्लषेर् िएबमोजजम सरुु तहको कायाणलयमा सबदु प्रमार्द्वारा विपक्षीले आय 
वििरर्मा देखाएको खचण पिुी गनण नसकेको र आयकर ऐन, २०५८ को दिा १३ 
बमोजजम आय वििरर्मा उल्लेजखत खचण विगतका आलथणक िषणको िएको अिस्थामा र 
पनुरािेदन तहमा बहसको िममा प्रमार् प्रत्यक्षीकरर् गररएको िने्न आधारमा सरुु 
आन्तररक राजस्ि कायाणलयको कर लनधाणरर् आदेश बदर गरी खचण लमनाहा ददने गरी राजस्ि 
न्यायालधकरर्, विराटनगरबाट लमलत २०६५।४।१३ मा िएको िैसला लमलेको नदेजखदँा 
उल्टी हनुे ठहछण । िैसलाको जानकारी महान्यायालधिक्ताको कायाणलयलाई पठाईददन ु। 
दायरीको लगत कट्टा गरी लमलसल लनयमानसुार बझुाई ददनू । 

मदु्दाको लबिादको लबषय  

अ) गोल्डेन ग्लोि ललंकसण प्रा.लल. िने्न कम्पनीले आ.ि. 20६०/0६१ मा आयकर वििरर् 
कर कायाणलयमा पेश गदाण विगत आ.ि.को खचणलाई पलन सोही आ.ि.मा खचण देखाएको 
कायणलाई खदु खचण निएको्ेले खचणको मान्यता नददएकोमा कर कायाणलय 
विराटनगरको लनर्णय उपर राजश्व न्यायालधकरर् लबराटनगरले करदाताको पक्षमा 
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िैसला िएकोमा राजश्व न्यायालधकरर् ऐन २०३१ बमोजजम अनमुलत पाउन राजश्व 
कायाणलय लबराटनगर सबोच्च अदालतमा आएको देजखन्छ ।   

आ) त्यस्तै खचणको दाबी गनेले सोही बषणमा िएको खचणको लबल िरपाई, रलसद लगायतको 
पवुि हनुे प्रमार् कागज आलथणक वििरर् बाट देखाएको कैवियत अनसुार कर पररक्षर् 
गदाण सो प्रमार् कागज देखाउन ुपनेमा राजश्व न्यायालधकरर् लबराटनगरमा पनुरािेदनको 
बहसको जशलजशलामा मात्र पेश गरेको र लमसीलमा नरहेको अबस्थामा सो प्रमार् 
कागजले प्रमार् महत्ि पाउँदैन िलन कर कायाणलय सबोच्च अदालतमा आएकोमा 
अनमुलत पाई पूर्ण िैसला िएको देजखन्छ ।  

अदालतबाट िएको लनर्णय – 

अ) आयकर ऐन २०५८ को दिा १३ मा कट्टी हनु ेरकममा सो आय बषणमा िएका, सो 
व्यजक्तबाट िएका र व्यिसाय िा लगानीबाट आय आजणन हनुे कायणमा िएको खचण 
कट्टी गनण पाउने प्रि िएकोमा राजश्व न्यायालधकरर् लबराटनगरले विगत बषणहरुमा 
िएको खचणलाई पलन आ.ि. ६०।६१ मा िएको खचण मानी ददएको कायण कानून 
गम्िीर प्रत्यक्ष त्रटुी रहन गएको िलन ऐन कानूनले प्रि गरेको लबषयमा अदालतले 
अन्यथा गनण नहनुे िने्न लबषयमा स्पि व्याख्या िएको छ ।  

आ) त्यसैगरी खचण कट्टी दािी गनेले सो खचणलाई पिुी गने विल, िपाणई, रलसद जस्ता प्रमार् 
कागज कर पररक्षर्को िममा कर अलधकृतलाई देखाउन ु पने । तर पनुरािेदनको 
िममा राजश्व न्यायालधकरर्मा बहस गदाण थप प्रमार् पेश गरेको िनी लनर्णय गदाण सो 
प्रमार् कागज समेत उक्त लमलसलमा समेत नदेजखदा पिुी हनुे कागजको अिािमा 
त्यस्ता खचणले मान्यता पाउदैन िनी कानूनको ममण अनसुार िैसलामा प्रि पारीएको 
छ। 

२. मदु्दाः  आयकर (आ.ि. २०५७/०५८) । 

पनुरािेदक िादीः ठूला करदाता कायाणलय हररहरििन लललतपरुका तिण बाट ऐ. का प्रमखु 
कर प्रशासक खमुराज पञु्जाली । 

विरुद्ध 

प्रत्यथी प्रलतिादीः काठमाडौं जजल्ला काठमाडौं महानगरपाललका िडा नं. ११ जस्थत प्राईम   
इन्टरनेशनल प्रा.लल. को तिण बाट अजख्तयारप्राप्त प्रिन्ध सञ्चालक मदनकृष्र् शे्रष्ठ 
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• कमणचारीहरूले मालसक रूपमा िकु्तानी पाउने पाररश्रलमक रकम आयकर 
ऐनबमोजजम छूट पाउने सीमा (Ceiling) िन्दा बढी हनु गएमा स्ितः त्यस्तो 
पाररश्रलमकमा पलन कर लाग्ने िएकोले कम्पनीले आिश्यकताअनसुार आफ्ना 
कमणचारीहरूलाई तलिी िरपाईमा लेखी पाररश्रलमकको रूपमा विलिन्न वकलसमका 
सवुिधा ददनसक्ने । (प्रकरर् नं.४) 

• आिूले लतने व्याज आयबाट कट्टा गनण दािी गने पक्षले आिूले उठाउन ु पने 
उधारो कारोिारमा पलन बाँकी रहेको रकमको त्यही अनपुातमा व्याज असूलउपर 
गरी आयमा देखाउन ुिाछलनय हनुे । 

• लतनुणपने रकमको ब्याज लतरेको िनी आयबाट कट्टा गने, तर ललनपुने रकम 
लामो समयसम्म असूल नगरी प्रलतिल प्राप्त नगने कायणबाट आयकर ऐन, 
२०३१ को दिा १२(ग) को कानूनी व्यिस्थाको दरुूपयोग गरेको देजखनकुा 
साथै कर दावयत्ि कम गने िा कर दावयत्ि छल्ने संयन्त्रको रूपमा सो दिाको 
व्यिस्था प्रयोग गरेको देजखन े। 

• कुनै आय िषणमा प्राप्त हनुपुने रकम प्राप्त िई नसकेको िएपलन त्यसै बषणको 
आयमा समािेश गररने िएकोले िकु्तानी प्राप्त गने अलधकार लसजणना िएपलछ 
िकु्तानी प्राप्त निएतापलन िकु्तानी प्राप्त गरेको मानी आय गर्नामा समािेश 
गनुणपने । 

ठहर खण्ड   

पनुरािेदनपत्र सवहतको लमलसल अध्ययन गरी दिैु पक्षका विद्वान कानून व्यिसायीहरूले गनुण 
िएको िहस जजकीरसमेत सनुी राजस्ि न्यायालधकरर् काठमाडौंबाट िएको िैसला लमलेको 
छ, छैन ? पनुरािेदक नेपाल सरकारको पनुरािेदन जजकीर पगु्ने हो होइन ? सो विषयमा 
लनर्णय ददनपुने िई इन्साि तिण  विचार गदाण प्रत्यथी प्राईम इन्टरनशेनल प्रा.लल. ले आलथणक 
िषण २०५७/५८ मा गरेको व्यापाररक कारोिारबाट प्राप्त आयमा आयकर ऐन, २०३१ 
बमोजजम लतनुण बझुाउन ु पने आयकर सम्बन्धमा आन्तररक राजस्ि वििाग, ठूला करदाता 
कायाणलय काठमाडौंका प्रमखु कर प्रशासकबाट िएको लमलत २०६२।३।१२ को लनर्णय 
अनरुूप सोही कायाणलयका कर अलधकृतबाट लमलत २०६२।३।३१ मा उक्त प्रा.लल. को 
आ.ि. २०५७/०५८ को खदु आय रु.१४,९२, १२६।२३ कायम गरी जरीिाना समेत 
रु.५,५९,५४८।– लतनुण बझुाउन ु पने गरी कर लनधाणरर् िएको देजखन्छ । पनुरािेदक 
ठूलाकरदाता कायाणलयले उक्त कर लनधाणरर्सम्बन्धी लनर्णय गदाण प्रत्यथी कम्पनीको आय 



191 
 

आजणनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बजन्धत खचण स्ियंकर लनधाणरर् वििरर् िराममा देखाए अनरुूप 
आयबाट घटाई खदु आय कायम गनुणपनेमा िाराममा देखाएको त्यस्तो खचण र नोक्सानीलाई 
मान्यता नददई करको दावयत्ि बढाउन े गरेको िनी प्रत्यथी प्रा.लल. तिण बाट पनुरािेदन 
परेकोमा राजस्ि न्यायालधकरर् काठमाडौंबाट उधारो वििीमा िकु्तानी समयमा निएको 
कारर् सोबापत असूल गनुणपने व्याज रकम, विल विजक समलथणत खचण रकम र 
कमणचारीहरूलाई ददएको खाजाबापतको रकम खदु आयमा समािेश गने गरेको हदसम्म शरुु 
ठूला करदाता कायाणलय काठमाडौंको लमलत २०६२।३।१२ को लनर्णय र लमलत 
२०६२।३।३१ को कर लनधाणरर् आदेश केही उल्टी हनुे गरी िैसला िएको पाइयो । 

राजस्ि न्यायालधकरर् काठमाडौंबाट िएको उक्त िैसलाउपर जचि नबझुाई प्रत्यथी  
कम्पनीले व्यापाररक पाटीहरूसँग गरेको सम्झौताअनसुार उधारो वििीमा १ मवहनालित्र 
िकु्तानी निएको रकमको १३% ले हनुे व्याज रकम आयमा समािेश गनुणपने विजक 
विनाका खचण र खाजा खचणबापतको रकम समेत आयमा समािेश हनुपुने िने्नसमेत जजकीर 
ललई ठूलाकरदाता कायाणलय काठमाडौंको तिण बाट प्रस्ततु पनुरािेदन परेको देजखन्छ । 

प्रस्ततु वििाद आ.ि. २०५७/५८ को व्यापाररक कारोिारसँग सम्बजन्धत आयकरसम्बन्धी 
देजखएकोले सो समयमा प्रचलनमा रहेको आयकर ऐन, २०३१ प्रस्ततु मदु्दामा आकवषणत हनु े
िने्नमा वििाद देजखदैँन । उक्त ऐनको दिा ६ मा कुनै व्यजक्तले आफ्नो आय िषणमा उक्त 
ऐनको दिा ५ मा तोवकएको कुनै िा सबै स्रोतहरूबाट नेपाल लित्र िा नेपालबाट कारोिार 
गदाण विदेशमा आजणन िा प्राप्त गरेको आयमा उक्त ऐन बमोजजम पाउने खचणहरू कट्टा गरी 
खदु आयकर लाग्न े व्यिस्था गरेको देजखन्छ । यसरी प्रत्यथीको आ.ि. २०५७/५८ को 
आयबाट के कस्ता खचणहरू कटाउन पाईने हो िने्न सम्बन्धमा हेदाण प्रत्यथी कम्पनी 
व्यापाररक कारोिार गने प्राईिेट लललमटेड कम्पनीको रूपमा दताण िएको िने्न लमलसलबाट 
देजखँदा प्रत्यथी कम्पनीले उक्त आयकर ऐन, २०३१ को दिा १२ मा उल्लेख 
िएबमोजजमका विलिन्न शीषणकमा िएका खचणहरू कट्टा गरी कम्पनीको खदु आय लनधाणरर् 
गनुणपने देजखयो । उक्त ऐनको दिा १२(ङ) बमोजजम प्रत्यथी जस्ता व्यापाररक कम्पनीले 
काममा लगाएका कामदार कमणचारीहरूलाई ददएको पाररश्रलमक रकम सो आ.ि. को 
कम्पनीको कुल आयबाट कट्टा गनण पाउन ेदेजखन्छ । यसरी ददइने पाररश्रलमक रकम लित्र 
के कस्तो खचण रकम समािेश हनु्छ िने्न सम्बन्धमा उक्त दिामा स्पि उल्लेख िएको 
नदेजखएपलन कमणचारीहरूको तलिी िरपाई (Pay Roll) मा उल्लेख िई मालसक रूपमा 
िकु्तानी पाउने तलि, ििा, पररिहन खचण एिं खाजा खचण जस्ता रकमहरू पाररश्रलमक 
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रकमलितै्र पने सामान्य प्रचलन रही आएको छ । यसरी कमणचारीहरूले मालसक रूपमा 
िकु्तानी पाउने पाररश्रलमक रकम आयकर ऐनबमोजजम छूट पाउने सीमा (Ceiling) िन्दा 
बढी हनु गएमा स्ितः त्यस्तो पाररश्रलमकमा पलन कर लाग्ने अिस्था हनुे िएकोले कम्पनीले 
आिश्यकताअनसुार आफ्ना कमणचारीहरूलाई तलिी िरपाईमा लेखी पाररश्रलमकको रूपमा 
विलिन्न वकलसमका सवुिधा ददन सक्ने नै हनु्छ । यस्तो अिस्थामा प्रत्यथी कम्पनीले आफ्ना 
कमणचारीहरूलाई खाजा खचणबापत िनी तलिी िरपाईमा उल्लेख गरी ददएको रकम उक्त 
आयकर ऐन, २०३१ को दिा १२(ङ) बमोजजम आयबाट कट्टा हनुपुने देजखएकोले त्यस्तो 
खाजा खचणबापत कमणचारीहरूलाई िकु्तानी ददएको रकम पलन आयमा समािेश हनुपुने िने्न 
पनुरािेदन जजकीर मनालसि देजखन आउँदैन । 

त्यस्तै उजल्लजखत आयकर ऐन, २०३१ को दिा १२(ट) बमोजजम प्रत्यथी जस्ता व्यापाररक 
कम्पनीले आय आजणन प्राप्त गनणको लालग गरेका अन्य िास्तविक खचणहरू समेत आयमा कट्टा 
गरी खदु आय लनधाणरर् गनुणपने देजखन्छ । प्रत्यथी कम्पनीले डटपेन, ट्युिलाईट, कागज 
खरीद जस्ता विषयमा िएका खचणहरूको विल िरपाई संलग्न राखी त्यस्तो खचणहरू आयबाट 
कट्टा हनुपुने िनी दािी गरेकोमा  त्यस्तो खचणलाई िास्तविक खचणमा समािेश गनुणपने देजखदँा 
त्यस्तो खचणलाई पलन खदु आयमा समािेश गनुणपने िने्न पनुरािेदन जजकीर मनालसि 
नदेजखएकोले त्यस्तो विलबमोजजमको खचण कट्टा हनुपुने गरी िएको राजस्ि न्यायालधकरर्को 
िैसला अन्यथा देजखएन । 

जहाँसम्म प्रत्यथी कम्पनीले गरेको उधारो वििीमा ३० ददनलित्र िकु्तानी निएमा त्यस्तो 
उधारो  व्यापाररक खरीद कारोिार गने पक्षबाट सो समय पलछ िकु्तानी हनु बाँकी रकमको 
१३ प्रलतशत व्याज सवहत बैंङ्क ग्यारेन्टी रकमबाट असूलउपर गररललन सक्ने सम्झौता 
िएकोले त्यस्ता सम्झौताबमोजजम िकु्तानी हनु बाँकी रकमको व्याज समेतलाई प्रत्यथी 
कम्पनीको आयको रूपमा गर्ना गरी आयकर लनधाणरर् हनुपुनेमा त्यस्तो व्याजलाई आय 
गर्ना नगने गरी िएको राजस्ि न्यायालधकरर्को िैसला नलमलेको िने्न पनुरािेदन जजकीर 
छ, सो सम्बन्धमा विचार गदाण प्रत्यथी प्राईम इन्टरनेशनल प्रा.लल. ले आ.ि. २०५७/५८ 
को विलिन्न लमलतमा अन्य व्यापाररक पक्षसँग व्यापाररक सम्झौता गरेको लमलसलबाट 
देजखन्छ । सम्झौतापत्रमा प्रत्यथी कम्पनीबाट उधारो कारोिार गने व्यापाररक पक्षले त्यसरी 
उधारो कारोिारबाट िकु्तानी ददन बाँकी रहेको रकम ३० ददनलित्र िकु्तानी नगरेमा सो 
समयपलछ बाकँी रकमको १३ प्रलतशत व्याज समेत थप गरी त्यस्ता व्यापाररक पाटीले 
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राखेको बैंङ्क ग्यारेन्टी रकमबाट प्रत्यथी कम्पनीले असूलउपर गरी ललन सक्ने िने्न शतण 
उल्लेख िएको देजखन्छ । 

व्यापाररक पक्षहरू बीच हनु ेसम्झौतामा व्याजसमेत थपी ललन पाउने शतणहरू राख्नकुो कारर् 
उधारो ददने पक्षले वििीय संस्थाहरूबाट आफ्नो कारोिारको लसललसलामा नपगु हनुे रकम 
ऋर्को रूपमा ललन े र चकु्ता गनण बाँकी त्यस्तो ऋर्को व्याज आिूले बझुाउन ु पने 
िएकोले हो । वििीय संस्थाबाट ललएको चकु्ता गनण बाँकी ऋर्मा लतरेको व्याज रकम 
त्यस्तो उधारो लबिी गने व्यापाररक कम्पनीले आयकर ऐन, २०३१ को दिा १२(ग) 
बमोजजम सम्बजन्धत आयिषणको आयमा कटाई खदु आय कायम गनण दािी गनण सक्न े
िएकोले त्यसरी आिूले लतने व्याज आयबाट कट्टा गनण दािी गने पक्षले आिूले उठाउन ु
पने उधारो कारोिारमा पलन बाँकी रहेको रकमको त्यही अनपुातमा व्याज असूलउपर गरी 
आयमा देखाउन ुिाछलनय हनु्छ । लतनुणपने रकमको ब्याज लतरेको िनी आयबाट कट्टा गने 
तर ललनपुने रकम लामो समयसम्म असूल नगरी प्रलतिल प्राप्त नगने कायणबाट उक्त ऐनको 
दिा १२(ग) को कानूनी व्यिस्थाको दरुूपयोग गरेको िने्न देजखनकुा साथै कर दावयत्ि 
कम गने िा कर दावयत्ि छल्न े संयन्त्रको रूपमा उक्त दिा १२(ग) को व्यिस्था प्रयोग 
गरेको िने्न देजखन जान्छ । लेखाको सामान्य लसद्धान्तअनसुार कुनै आय िषणमा प्राप्त हनुपुने 
रकम प्राप्त िई नसकेको िएपलन त्यसै बषणको आयमा समािेश गररन ेिएकोले िकु्तानी प्राप्त 
गने अलधकार लसजणना िएपलछ िकु्तानी प्राप्त निएता पलन िकु्तानी प्राप्त गरेको मानी आय 
गर्नामा समािेश गनुणपने हनु्छ । यसप्रकार प्रत्यथी कम्पनीले आ.ि. २०५७/०५८ मा 
िएका सम्झौताअनरुूप उधारो कारोिारमा अन्य पक्षबाट िकु्तानी ललन बाँकी रकमको व्याज 
सम्झौतामा उजल्लजखत म्यादपलछ स्ितः प्राप्त गरेको मानु्नपने हनु्छ । यस्तो अिस्थामा 
प्रत्यथी कम्पनीले सम्झौतामा उजल्लजखत म्याद पलछ िकु्तानी पाउन बाँकी रकमको व्याज 
स्ितः प्राप्त गरेको मानु्नपने िएकोले त्यस्तो व्याज रकम स्ितः प्रत्यथीको आ.ि. 
२०५७/०५८ को आयमा समािेश गनुणपने हनु्छ । साथै आयकर ऐन, २०३१ को दिा 
७ ले कुनै व्यजक्तको उद्योग, व्यापार, पेशा व्यिसायबाट िएको आय लनधाणरर् गदाण सो 
व्यजक्तको आयिषण लित्र कुनै उद्योग, व्यापार, पेशा, व्यिसायबाट प्राप्त गरेको सबै वकलसमको 
मनुािा िा लाि समािेश गरी आय लनधाणरर् गनुणपने िने्न कानूनी व्यिस्था गरेको देजखएबाट 
प्रत्यथी कम्पनीले उधारो कारोिारमा िकु्तानी ललन बाँकी रकमको सम्झौताबमोजजम प्राप्त हनुे 
व्याज पलन कम्पनीको आयलितै्र पने देजखयो । त्यस्तै वििीय संस्थाबाट ऋर् ललई लतनुणपने 
व्याज सम्बजन्धत आलथणक िषणको आयबाट कटाई आयकर लनधाणरर् गनण चाहने करदाताले 



194 
 

अन्य कुनै व्यजक्त िा िमणलाई ददएको सापटी, अलधक िषण सवुिधा िा उधारोमा सामान वििी 
गरेको िा उधारो वििी (Credit Limit) ददएको अिस्थामा त्यसरी ददएको सापटी िा उधारो 
रकम बराबरको हनुे व्याज रकमलाई त्यस्तो करदाताको आय मानु्नपने अथिा त्यस्तो 
करदाताले आयबाट छूट पाउने रकममा त्यस्तो सापटी िा उधारो ददएको रकमको व्याज 
बराबरको रकम समािेश गनण नलमल्न ेिनी यस अदालतबाट २०६४–CR–०५२९ को ठूला 
करदाता कायाणलय लललतपरु विरुद्ध मल्टी िाईिसण लल. िएको मदु्दामा लसद्धान्त कायम 
िैसकेको देजखदँा यी प्रत्यथी प्राईम इन्टरनेशनल प्रा.लल. ले आ.ि. २०५७/०५८ मा अन्य 
विलिन्न व्यापाररक िमणलाई वििी गरेको उधारो कारोिारबाट प्राप्त हनुपुने व्याजसमेत 
कम्पनीको सो आ.ि. को करयोग्य आयमा समािेश गनुणपने देजखयो । तसथण प्रत्यथी 
कम्पनीले अन्य िमणसँग िएको सम्झौताबमोजजम उधारो कारोिारमा ३० ददन नाघेपलछ 
िकु्तानी पाउन बाँकी रकमको १३ प्रलतशतका दरले व्याज समेत थपी ललन पाउने गरी 
उल्लेख िएको शतणबमोजजम प्राप्त हनु े व्याज रकम रु.२५,१७,३३१।७९ प्रत्यथी 
कम्पनीको आ.ि. २०५७/०५८ को आयमा समािेश गने गरेको पनुरािेदक ठूला करदाता 
कायाणलय काठमाडौंको लनर्णय आयकर ऐन, २०३१ को कानूनी व्यिस्थाअनरुूप नै िए 
गरेको देजखएकोमा त्यस्तो उधारो बाँकीबाट प्राप्त हनुे व्याजलाई प्रत्यथीको आ.ि. 
२०५७/०५८ को आयमा समािेश नगने गरेको राजस्ि न्यायालधकरर् काठमाडौंको िैसला 
सो हदसम्म लमलेको देजखन आएन । 

अतः मालथ वििेचना गररएबमोजजम प्रत्यथी प्राईम इन्टरनेशनल प्रा.लल. ले आ.ि. 
२०५७/०५८ मा अन्य व्यापाररक िमणलाई उधारोमा सामान वििी गरेकोमा िकु्तानी पाउन 
बाँकी रकममा ३० ददन नाघेपलछ १३ प्रलतशत व्याजसमेत थप गरी ललन पाउने शतण 
उल्लेख िई िएको सम्झौता अनरुूप ललनपुने व्याज रकम रु.२५,१७,३३१।७९ लाई 
उजल्लजखत आ.ि. २०५७/०५८ को करयोग्य आयमा समािेश गने गरी िएको ठूला 
करदाता कायाणलय काठमाडौंको लमलत २०६२।३।१२ को लनर्णय र सो अनरुूप कर 
लनधाणरर् गने गरी िएको २०६२।३।३१ को आदेश सदर गनुणपनेमा केही उल्टी गने 
गरेको राजस्ि न्यायालधकरर् काठमाडौंको िैसला सो हदसम्म लमलेको नदेजखँदा केही उल्टी 
हनुे ठहछण । अरु तपलसल बमोजजम गनूण । 

प्रस्ततु मदु्दाको लबिादज्त लबषय – 
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अ) पाररश्रलमक आयकर छुट पाउन आफ्ना कमणचारीको खचण तलिी िरपाईमा राख्नपुने 
सानालतना प्रशासकीय खचण िलन लबल िरपाई नराखी पलछ आयकर लनकाल्दा लबिरर्मा 
लेजखएको खचणको लबषय । 

आ) आिुले लतने व्याज आयबाट कट्टा गनण पाउने पक्षले आिुले पलन कर कानून अनसुार 
उधारोमा देजखएको रकम लनजश्चत अिधी पछज् व्याज वहसाब गरी सो व्याज आयमा 
गर्ना गनुणपने लबषय । 

 अदालबाट िएको लनर्णय – 

अ) कुनै कम्पनीले कमणचारीलाई सवुिधा ददंदा सोको लबल िरपाईबाट देजखन ु पछण । 
पाररश्रलमक आयर कर छुट ललंदा तलबी िरपाईमा नै सो खचण देखाउन सक्नपुछण । 
वहसाब लबिरर् िा िासलातमा मात्र खचण िलन लेजखएर मात्र हुँदैन । सपोर ै्वटङ लबल 
िरपाई संलग्न हनुपुदणछ िनी िपाणई विल लबनाको खचणलाई मान्यता ददएको देजखदैन।  

आ) त्यस्तै आिुले ललएको रकमको व्याज आय वििरर्मा खचण देखाउन आयकर ऐनले 
छुट ददएको जस्तै लामो समय आिुले पलन उधारोमा ददई सोको व्याज आय नदेखाई 
व्याज आय लकुाई गरेको कर िासलातमा व्याज आय ििुानी नपाए पलन पाए सरह 
आय वहसाि देखाई राख्नपुछण िलन तत्कालीन आय कर ऐन २०३१ बमोजजम कानून 
अनसुार आय व्यय दरुुष्त हनुपुने िलन आधार कारर् सवहतको िैसला िएको 
देजखन्छ। 

३. मदु्दा: उत्प्रषेर् / प्रलतषधे / परमादेश 

ररट / लनिेदक : स्थायी लेखा नम्बर ३०००४४६१४ का करदाता काठमाडौँ 
जजल्ला , काठमाडौँ महानगरपाललका िडा नं. ११ िद्रकालीजस्थत नेपाल दूरसञ्चार 

कम्पनीका तिण बाट अलधकारप्राप्त ऐ.ऐ. कम्पनीका लनलमि प्रबन्ध लनदेशक बवुद्धप्रसाद आचायण 

विरूद्ध 

विपक्षी : ठूला करदाता कायाणलय, हररहरििन, लललतपरु समेत 

• लनिेदकले ठूला करदाताको लनर्णयउपर यसिन्दा पवहले पनुरािेदनको उपचार 
िहर् गररसकेकोमा सोही जस्थलत र सोही आधारमा वििाददत लनर्णयउपर पलन 
साधारर् अलधकारक्षेत्रअन्तगणत उपचारमा जानपुनेमा ररटमा प्रिेश गरेको लमलेको 
नदेजखने । 
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• िैकजल्पक उपचार रहेसम्म ररट के्षत्रालधकार सामान्यतया आकवषणत हुँदैन । 
एउटै विषयिस्तमुा एकैपटक दईु लनकायले हात हाल्दा न्यावयक अराजकतासमेत 
जजन्मन्छ । वििाददत विषयको िैकजल्पक उपचारको मागण अजन्तम िई बसेको र 
वििाददत लनर्णयमा कानूनको घोर त्रवुट िएको िने्न कुरा स्पि देजखएमा मात्र ररट 
के्षत्रालधकार आकवषणत हनुे कुरालाई अपिादको रूपमा ललइने । 

 

आदेश 

१. लमलसल अध्ययन गरी हेदाण उही लबगोमा एकपटक जररिाना गररसकेपलछ पनुः शतप्रलतशत 
जररिाना गरेको लनर्णय बदर गररपाउँ िने्न ररट लनिेदन जजवकर देजखन्छ ।  

लनर्णयतिण  विचार गदाण ररट लनिेदक कम्पनीको हकमा ठूला करदाता कायाणलयले लमलत 
२०६९।२।२३ मा कर लनधाणरर् गरेउपर लनिेदकको जचि नबझुी आन्तररक राजस्ि 
वििागमा पनुरािेदन गरेकोमा आन्तररक राजस्ि वििागका महालनदेशकबाट कायाणलयले मूल्य 
अलििृवद्ध कर ऐन, २०५२ को दिा २९ को उपदिा (१)(क) बमोजजम २५ प्रलतशत 
जररिाना गरेको देजखन्छ । मूल्य अलििवृद्ध कर ऐन, २०५२ को दिा २९ को उपदिा 
(१)(क) बमोजजम जररिाना गदाण वििागले तोकेको अधारमा गनुण पनेमा लनिेदकले गरेको 
कसरुमा मूल्य अलििृवद्ध कर ऐन, २०५२ को दिा २९ को उपदिा (१)(क) बमोजजम 
जररिाना गने गरी वििागले तोकेको नदेजखदँा सो जररिाना लगाएको लमलेन । तसथण 
लनिेदकको कसरु एवकन गरी कसरु अनसुारको जररिाना गनण कायाणलयलाई आदेश ददनपुने 
ठहछण िनी लमलत २०६९।५।६ मा लनर्णय िएको देजखयो । सो लनर्णयमा पलन जचि नबझुी 
ररट लनिेदकले राजस्ि न्यायालधकरर्मा पनुरािेदन गरेको र सो वििाद राजस्ि 
न्यायालधकरर्समक्ष विचाराधीन रहेको देजखन्छ । आन्तररक राजस्ि वििागको सो 
लनर्णयपश्चात ठूला करदाता कायाणलयले लमलत २०७०।१।३१ मा शतप्रलतशत जररिाना 
गरेपलछ लनिेदक कम्पनी ररट के्षत्रालधकारतिण  प्रिेश गरेको देजखयो । 

२. आन्तररक राजस्ि वििागको लमलत २०६९।५।६ को लनर्णयउपर ररट लनिेदकले 
राजस्ि न्यायालधकरर्समक्ष पनुरािेदन गरेको र वििागको उक्त लनर्णय राजस्ि 
न्यायालधकरर्समक्ष विचाराधीन रहेको देजखन्छ । राजस्ि न्यायालधकरर्बाट जस्तो 
अजन्तम लनर्णय हनु्छ सोही अनसुार ठूला करदाता कायाणलयको लनर्णयको पररर्ाम स्ितः 
हनुे देजखन्छ । विपक्षी ठूला करदाता कायाणलयले गरेको लनर्णयको स्रोतको रूपमा 
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रहेको आन्तररक राजस्ि वििागको लनर्णय नै राजस्ि न्यायालधकरर्समक्ष विचाराधीन 
रहेको र त्यसबाट नै लनिेदकले उपचार पाउने अिस्था रहन्छ । वयनै लनिेदकले ठूला 
करदाताको लनर्णयउपर यसिन्दा पवहले पनुरािेदनको उपचार िहर् गररसकेकोमा सोही 
जस्थलत र सोही आधारमा वििाददत लनर्णयउपर पलन साधारर् अलधकारक्षेत्रअन्तगणत 
उपचारमा जानपुनेमा ररटमा प्रिेश गरेको लमलेको देजखँदैन । िैकजल्पक उपचार रहेसम्म 
ररट क्षेत्रालधकार सामान्यतया आकवषणत हुदैँन । एउटै विषयिस्तमुा एकैपटक दईु 
लनकायले हात हाल्दा न्यावयक अराजकतासमेत जजन्मन्छ । वििाददत विषयको िैकजल्पक 
उपचारको मागण अजन्तम िई बसेको र वििाददत लनर्णयमा कानूनको घोर त्रवुट िएको 
िने्न कुरा स्पि देजखएमा मात्र ररट के्षत्रालधकार आकवषणत हनुे कुरालाई अपिादको रूपमा 
ललइन्छ । यस वििादमा त्यस वकलसमले साधारर् के्षत्रालधकारबाट विषयिस्तकुो अजन्तम 
टुङ्गो लागेको देजखँदैन । लनिेदकलाई पनुरािेदनको सशक्त र सक्षम िैकजल्पक 
उपचारको मागण रहेकोसमेतको अिस्थामा ररटबाट आदेश गनण लमल्ने नदेजखदँा 
लनिेदकको ररट लनिेदन खारेज हनुे ठहछण । प्रस्ततु आदेशको जानकारी 
महान्यायालधिक्ताको कायाणलयमािण त विपक्षीहरूसमेतलाई ददई दायरीको लगत कट्टा गरी 
लमलसल लनयमानसुार अलिलेख शाखामा बझुाइददनू ।  

मदु्दाको लबिादज्त लबषय्ः 

(अ) यसमा पनुः कर लनधाणरर् गरी करदातालाई कर लतनण िलनएकोमा सो उपर प्रशासवकय 
पनुरािलोकन हुँदै राजश्व न्यायालधकरर् लबराटनगरमा पनुरािेदन गरररहेको अबस्थामा 
सो अिलधमा कर जररिानामा थप पनुः जररिाना ललन ुिलन एउटै कर वििरर् उपर 
पटक पटक कर लनधाणरर् र जररिाना गने अलधकार विपक्षीलाई छैन िलन सो लमलत 
२०६९।२।२३ ठुला करदाता कायाणलयको लनर्णय उत्पेषर्को आदेशले बदर घोषर्ा 
गरी पाउँ िने्न समेत ररट लनिेदक करदाता सम्मालनत सबोच्च अदालतमा ररट लनिेदन 
ललई आएकोमा सो कर लनधाणरर् आदेश उपर सबोच्च अदालतले ररट के्षत्रालधकार 
लित्र प्रिेश गरी उपचार ददन लमल्छ लमल्दैन ।  

(आ) कर लनधाणरर् गदाण कानून बमोजजम चार बषण लित्र गररसक्न ु पछण । समयािलध 
सवकएपलछ आएर िएको सत प्रलतशत जररिाना सवहतको कर लनधाणरर् कानूनी रुपमा 
त्रटुीपूर्ण छ । उत्पेषर् लगाएतको आदेशबाट सो कर अलधकृतको आदेश लनर्णय 
खारेज िागी छ िने्न नै लबिादको मलु लबषय देजखन्छ ।  
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अदालतको लनर्णय्ः 

(अ) साधारर् उपचारमा जानपुनेमा अथाणत बैकजल्पक उपचारको बाटो रहे सम्म सामान्यतया 
असाधारर् अलधकार के्षत्र आकवषणत हुदैँन । वििाददत कर अलधकृत समेतको लनर्णयमा 
कानूनको घोर त्रवुट िएको िने्न कुरा स्पि देजखएमा मात्र ररट के्षत्रालधकार आकवषणत 
हनुे कुरालाई अपिादको रूपमा ललइने । यसरी कर कानूनले बैकजल्पक बाटो 
बनाएको अबस्था र उपचार समेत िै रहेको अबस्थामा ररट के्षत्रालधकार बाट त्यस्तो 
उपचारमा आउँन नलमल्ने िलन सामान्य कानूनबाट उपचार पाउने अिस्था रहँदा 
असाधारर् क्षेत्रालधकारबाट उपचार ददन ईन्कार गररएको पाइन्छ । 

४.मदु्दा : आयकर (आ.ि. २०५८/०५९)  

पनुरािेदक िादीः ठूला करदाता कायाणलय, हररहरििन, लललतपरुको तिण बाट प्रमखु कर 
प्रशासक निराज िण्डारी 

विरुद्ध 

प्रत्यथी प्रलतिादीः विराटनगर उपमहानगरपाललका, िडा नं ३ जस्थत अररहन्त मल्टी िाइिसण 
लल. का सञ्चालक राजकुमार गोल्छा 

• मौज्दात रहेको कुनै िस्त ुआगलागी िा अन्य कुनै कारर्ले नोक्सानी िएमा 
यस्तो िस्तकुो लबिी हनुे अिस्था नहुदँा यस्तो िस्तकुो बजार मूल्य िा लनसगण 
िा लबिीबाट प्राप्त हनुे रकम िा लबिी मूल्य पलन शून्य हनुे हुँदा आयकर ऐन, 
२०५८ को दिा १५(२) अनसुार लागत खचण कट्टी हनुे रकम यकीन गने 
प्रयोजनको लालग यसको बजार मूल्य पलन शून्य हनु े हुँदा नोक्सानी िएको 
मौज्दातको अजन्तम मूल्य र अजन्तम लागत एउटै हनु ेहुँदा लागत मूल्यलाई नै 
दिा १५(१) को प्रयोजनको लालग मौज्दात सामानको लागत खचण िा मूल्य 
मानु्नपने । 

• आयकर ऐन, २०५८ को दिा दिा १४(१)(क) र (ख) मा को 
व्यिस्थाअनसुार व्यिसाय सञ्चालन गनण िनी ललएको ऋर्मा लतरेको िा लतनण पने 
िएको ब्याज रकम खचण कटृा गनण पाउने सवुिधा प्राप्त गनणको लालग लनम्न 
शतणहरू पूरा गरेको हनुपुनेः 
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• जनु आलथणक िषणमा ऋर् ललएको हो सो ऋर् सोही आलथणक िषणमा प्रयोग िएको 
िा सो िषणमा प्रयोग िएका कुनै सम्पजि खरीद गनण प्रयोग िएको हनु ुपदणछ ।  

• प्राप्त गररएको ऋर् िा यसको दावयत्ि आफ्नो व्यिसाय सञ्चालन गनण िा आय 
आजणन गने काममा मात्र प्रयोग िएको हनु ुपदणछ ।  

• कुनै ऋर्को रकम व्यिसाय सञ्चालन गने काममा प्रयोग निएको िा आय 
आजणन गने काममा प्रयोग निएको अिस्थामा यस्तो ऋर्मा लतरेको िा लतनण पने 
िएको ब्याजको रकमलाई आय गर्ना गदाण खचण कटृा गनण नपाउने िएपलछ 
आफ्नो व्यिसाय सञ्चालन गनण आिूसँग नगद रकम निएको िनी कुनै आलथणक 
बषणमा ऋर् ललने कुनै व्यजक्त िा करदाताले सोही आलथणक िषणमा अन्य कुनै 
व्यजक्त िा िमणलाई ब्याज ललई िा नललई जनुसकैु शतणमा सापटी िा ऋर् 
ददएको अिस्थामा यस्तो व्यजक्तले प्राप्त गरेको ऋर्को रकम पूर्णरुपमा आफ्नो 
व्यिसाय सञ्चालन गनण िा आय आजणन गने कायणमा प्रयोग िएको छ िनी मान्न 
नसवकन े। 

• ऋर् ललन े करदाताले अन्य कुनै व्यजक्त िा िमणलाई अलधविकषण सवुिधा िा 
उधारोमा सामान लबिी गरेको िा उधारो लबिी (ऋचिमष्त ्ीषै्mष्त) ददएको 
अिस्थामा पलन लागू हनु्छ । आफ्नो व्यिसाय सञ्चालन गनण नगद रकम अपगु 
िएको िनी ऋर् ललने र सो ऋर्मा लतरेको ब्याजलाई खचणमा कट्टी गने िा 
खचण कट्टीको दािी गने तर आिूसँग िएको नगद रकम अन्य व्यजक्तलाई कुनै 
व्यहोराले सापटी ददएको अिस्थामा यसरी सापटी ददएको रकमलाई व्यिसाय 
सञ्चालन गनण िा आय आजणन गनण प्रयोग िएको रकम िनी िन्न नसवकने । 

• खचण कट्टीको लालग दािी गररएको कुनै खचणको रकम आय आजणन गने कायणको 
लालग िए गरेको िनेर मात्र हुँदैन । यो कुरा खचणसम्बन्धी िील, िौचर िा 
लबिी िा खरीद सम्झौताबाट लनविणिाद रुपमा समथणन िएको हनुपुदणछ । 
बनािटी, अलनयलमत िा सम्बजन्धत व्यिसायमा मान्य प्रचलन विपरीत तयार 
िएको िा शतण रहेको देजखने िील, िौचर, खरीद िा लबिी आदेश िा खरीद 
लबिी सम्झौताको आधारमा यस्तो खचण समथणन हनु सकै्तन र यस्ता िील, 
िौचर, खरीद िा लबिी आदेश िा खरीद लबिी सम्झौताका शतणहरूलाई कर 
लनधाणरर् गने प्रयोजनको लालग अमान्य मालनने । 
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ठहर खण्ड  

दिैु पक्षकातिण बाट प्रस्ततु िएको बहस सनुी लमलसलबाट देजखएको तथ्यलाई दवुिगत गरी 
शरुु लनर्णयलाई केही उल्टी गने गरेको राजश्व न्यायालधकरर् विराटनगरको िैसला लमलेको 
छ, छैन िने्न सम्बन्धमा लनर्णय ददनपुने देजखयो ।  

यसमा, २०६२।२।१५ मा प्रत्यथी उद्योगको आ.ि. २०५८/५९को प्रारजम्िक कर 
लनधाणरर् आदेश िएको देजखन्छ िन े ठूला करदाता कायाणलय काठमाडौँको लमलत 
२०६२।३।१५ को लनर्णय पचाणबाट आ.ि. २०५८/०५९ मा रेशाका कपडाको मौज्दात 
रू. ८६,९५,०८१।५३ हनुपुनेमा रू. ६५,७९,७१७।– देखाई सो लबिी लागतबाट घटाई 
रू.२१,१५,३६४।५३ लबिी लागत खचण बढी दािी हनु आएको देजखएको बढी कट्टी 
ललएको लागत खचण कट्टी नददने, सञ्चयकोषमा ब्याज लतने दावयत्ि करदाताको निएकोमा 
व्यहोनुण नपने दावयत्ि व्यहोरी कट्टी ललएको ब्याज खचण कट्टी नददने, रघपुलत जटु लमल्सलाई 
प्रदान गरेको रकमको ब्याज दािी गरी लगानी आय कायम गने, ब्याज खचणमध्ये सस्पेन्स 
खाताबाट ब्याज खचण खातामा सारी यस आ.ि.सँग सम्बजन्धत नदेजखएको ब्याज खचण कट्टी 
नददने, व्यिसायसँग असम्बजन्धत लागत खचण कट्टी नददने, गत आ.ि. सँग सम्बजन्धत सिारी 
साधन सञ्चालन खचण कट्टी नददने, िारतमा िन्सार लतरेको लनयाणत खचण लबिीका शतणबमोजजम 
िील मूल्यले नसमेट्न ेआय आजणनसँग असम्बजन्धत र आिूले व्यहोनुण नपने खचण व्यहोरी 
खचण कट्टी ललएको रकम कट्टी नददने गरी संशोलधत कर लनधाणरर् लनर्णय िएको देजखन्छ । 
उक्त संशोलधत कर लनधाणरर् आदेशउपर प्रशासकीय पनुरािलोकन गररपाऊँ िनी प्रत्यथी 
उद्योगको तिण बाट परेको लनिेदनमा आन्तररक राजश्व वििागिाट २०६३।९।६ मा सोही 
लनर्णय सदर गरी लनर्णय िएको देजखन्छ । उक्त लनर्णयउपर परेको पनुरािेदनउपर राजश्व 
न्यायालधकरर् विराटनगरले लागत खचण बढी दािी गररएको िनकेो रकम रू. 
२१,१५,३६४।५३, सापटी ददएको रकमको ब्याज रू. २,९३,५६९।३९, ढुिानी 
खचणसमेतको रू. ४७,६९,९९७।– खूद आयमा समािेश नहनु ेिनी लमन्हा हनुे गरी लनर्णय 
गरेकोमा सोउपर परेको ठूला करदाता कायाणलयको लनिेदनमा यस अदालतबाट राजश्व 
न्यायालधकरर् ऐन, २०३१ को दिा ८ को खण्ड (घ) बमोजजम पनुरािेदन गने अनमुलत 
प्रदान िई लनर्णयाथण पेश िएको अिस्था रहेछ ।     

प्रस्ततु पनुरािेदन पत्रमा मूलतः आ.ि. २०५८/०५९ मा प्रत्यथीबाट उत्पाददत केही कपडा 
मौज्दात रहेको र यस्ता कपडाको मूल्य रू. ८६,९५,०८१।५३ विपक्षी उद्योगको वहसािमा 
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देजखएको तर यसमध्ये केही कपडा आगलागी िई नोक्सान िएको, यसरी नोक्सान िएको 
कपडाको बीमा दािी गदाण बढी रकम देखाए पलन उद्योगले आफ्नो वहसाि खातामा कायम 
गरेको मूल्य नै कायम हनुपुने, प्रत्यथी उद्योगले ऋर् दावयत्ि व्यहोरी रहेको अिस्थामा 
अन्य उद्योगलाई सापटी ददएको रकमलाई लगानी र सो बैंकबाट ललएको ऋर्मा बझुाउन ु
पने ब्याजको दरअनसुार नै उक्त रकममा कायम हनु े ब्याजलाई लगानी आय मानु्नपने र 
िारतीय के्षत्रको ढुिानी र िारतीय सरकारलाई लतरेको िन्सारलाई प्रत्यथी उद्योगले खचण 
कट्टीको दािी गनण नपाउन े िने्न जजकीर ललएको देजखन्छ । यस सम्बन्धमा लनर्णय गदाण 
मूलतः लनम्न कानूनी प्रश्नहरूको लनराकरर् गनुणपने देजखयोः 

 (क) मौज्दात रहेको सामानमध्ये केही सामानहरू आगलागी िा अन्य कुनै कारर्ले 
नोक्सान िएमा सम्बजन्धत आलथणक िषणको नािा नोक्सान वहसाि तयार गदाण यसरी 
नोक्सान िएको सामानको मूल्यलाईण लागत मूल्यको रुपमा खचण मान्यता ददन े
प्रयोजनको लालग करदाताले राखेको वहसािमा देखाइएको मौज्दात सामानको मूल्यलाई 
आधार माने्न हो िा नोक्सानीको बीमा दािी गने प्रयोजनको लालग लनधाणरर् गररएको 
मूल्यलाई मान्यता ददने ? 

 (ख) व्यिसाय सञ्चालन गनण िनी बैंकबाट ऋर् ललई सोमा लाग्न ेब्याजलाई आयकर ऐन, 
२०५८ को दिा १४ अनसुार खचण कट्टाको दािी गररललने करदाता उद्योगले अन्य 
व्यजक्तलाई लनव्र्याजी सापटी ददएको अिस्थामा त्यस्तो सापटीको रकममा लाग्न सक्न े
ब्याजको रकमलाई खूद आयमा समाबेश गनण सवकन्छ िा सवकँदैन ?  

 (ग) लबिी िएको सामानमा िारतीय सरकारलाई िकु्तानी गरेको िन्सार, कर तथा िारतीय 
के्षत्रमा ढुिानी गनणको लालग िएको खचण आयकर ऐन, २०५८ को दिा १३(ग) 
अनसुार कट्टी गनण पाउन ेखचण मालनन्छ िा मालनदैँन ?  

२. पवहलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गदाण, कुनै आलथणक िषणमा मौज्दात रहेको िस्तमुध्ये 
केही िस्त ुआगलागी िा अन्य कारर्ले नोक्सान िएमा सो आलथणक िषणको आय गर्ना 
गनणको लालग यसरी नोक्सान िएको िस्तकुो लागत खचणको रकम कसरी लनधाणरर् गने 
िने्न बारेमा आयकर ऐन, २०५८ मा छुटै्ट व्यिस्था नगररएको हनुाले यो प्रश्नको 
लनराकरर् गदाण उक्त ऐनको दिा १५(१) मा गररएको व्यिस्थालाई नै आधार मानु्नपने 
हनु्छ । मौज्दात रहेको सामानको लबिी गदाण प्राप्त िएको लबिी मूल्यिन्दा उक्त 
मौज्दात रहेको सामानको लागत खचण बढी िएको अिस्थामा यस्तो सामान लबिी 
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(लनसगण) गदाण नोक्सान हनु े हुँदा उक्त बढी हनु जान े लागत खचणको रकमलाई आय 
गर्ना गने प्रयोजनको लालग खचणमा दािी गनण पाउने िने्न कुरा आयकर ऐन, २०५८ 
को दिा १५(१) मा गररएको व्यिस्थाबाट स्पि हनु्छ । यसरी मौज्दात सामान लबिी 
(लनसगण) गदाण िएको नोक्सानीको रकम यकीन गने प्रयोजनको लालग मौज्दात रहेको 
सामानको लागत खचण कसरी यकीन गने िने्न बारेमा उक्त ऐनको दिा १५(२), दिा 
१५(३) तथा दिा १५(४) मा गररएको व्यिस्था हेनुणपने हनु्छ ।  

३. आयकार ऐन, २०५८ को दिा १५(२) ले दिा १५(१) को प्रयोजनका लालग 
मौज्दात सामानको लागत खचण कट्टी गनण पाउन ेरकम लनधाणरर् गने तररकाको सम्बन्धमा 
व्यिस्था गरेको देजखन्छ । गत आलथणक िषणबाट सररआएको मौज्दात (जसलाई शरुु 
मौज्दात पलन मालनन्छ) र सम्बजन्धत आलथणक िषण (प्रस्ततु वििादमा आ.ि. 
२०५८।५९) को व्यापार मौज्दातसमेत गरी दईु प्रकारको मौज्दातको पररकल्पना गरी 
यस प्रकारका मौज्दातको लागत मूल्य िा खचण पलन िरक हनु सक्न ेगरी उक्त दिा 
१५(१) मा व्यिस्था गरेको देजखन्छ । यसै गरी उक्त ऐनको दिा १५(३) तथा 
१५(४) मा गररएको व्यिस्थाअनसुार मौज्दात रहेको सामानको लागत मूल्य तथा 
अजन्तम मूल्यको रकम पलन िरक हनुे र लागत मूल्यिन्दा अजन्तम मूल्य कम हनु पलन 
सक्ने व्यिस्था गरेको देजखन्छ । यसरी उक्त दिा १५(४) अनसुार मौज्दातको अजन्तम 
मूल्य लनधाणरर् हुँदा मौज्दातको लागत मूल्यिन्दा अजन्तम मूल्य अथाणतै् लबिी मूल्य कम 
िएको अिस्थामा मात्र दिा १५ (२) मा लनधाणरर् गररएको तररकाअनसुार दिा 
१५(१) अनसुार लागतको खचण कट्टी गनण पाइने रकम यलत हनु ेिने्न यकीन हनु्छ । 
उक्त ऐनको दिा १५(२), १५(३) तथा १५(४) मा गररएको व्यिस्थालाई समविगत 
रुपमा हेदाण मौज्दात रहेको िस्तकुो लबिी मूल्य, सोको खचण लागत (मूल्य) िन्दा कम 
िएको अिस्थामा मात्र मौज्दात रहेको िस्त ु लबिी हुँदा प्राप्त रकमबाट सो िस्त ु
उत्पादन िा प्राप्त गदाण लागेको लागत खचण पलन उठ्ती िा असूल निएको अिस्थामा 
मात्र उक्त मौज्दातको लबिीमा नोक्सान िएको मालनन ेहनु्छ र यसरी असूल िा उठ्ती 
हनु नसकेको रकमलाई नै लागत खचणको रुपमा कट्टी गनण पाउने िने्न कुरा उक्त ऐनको 
दिा १५ मा गररएको उजल्लजखत व्यिस्थाहरूबाट स्पि हनु्छ । यसैले मौज्दात रहेको 
कुनै िस्त ुआगलागी िा अन्य कुनै कारर्ले नोक्सानी िएमा यस्तो िस्तकुो लबिी हनुे 
अिस्था नहुँदा यस्तो िस्तकुो िजार मूल्य िा लनसगण िा लबिीबाट प्राप्त हनु ेरकम िा 
लबिी मूल्य पलन शून्य हनु े हुँदा दिा १५(२) अनसुार लागत खचण कट्टी हनुे रकम 
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यकीन गने प्रयोजनको लालग यसको बजार मूल्य पलन शून्य हनुे हुँदा नोक्सानी िएको 
मौज्दातको अजन्तम मूल्य र अजन्तम लागत एउटै हनुे हुँदा लागत मूल्यलाई नै दिा 
१५(१) को प्रयोजनको लालग मौज्दात सामानको लागत खचण िा मूल्य मानु्नपने 
देजखयो ।  

४. अब आलथणक िषण २०५८।०५९ को अिलधमा विपक्षी उद्योगको व्यिसायबाट िएको 
आय गर्ना गने प्रयोजनको लालग उक्त आ.ि. मा मौज्दात रहेको सामानमध्ये 
आगलागीमा परी नोक्सान िएको सामानको लागतबापत कलत रकम नोक्सानी अथाणतै् 
लागत खचणमा कट्टी गनण पाउने हो िने्न विषयमा लनर्णय गदाण उपरोक्त प्रकरर्मा वििेचना 
गररएको उक्त ऐनको दिा १५(१) देजख दिा १५(४) सम्ममा गररएको 
व्यिस्थाहरूलाई हेनुणपने हनु्छ । मौज्दात रहेको उत्पाददत सामान विलनस स्टक 
२४३८८७.६५ मीटर रहेको र सोमध्ये आगलागीबाट नोक्सान िई बीमा दािी 
गररएको सामानहरू (उत्पाददत कपडा) को पररमार् जम्मा १५१३१९.८ लमटर (सवुटङ 
विलनस ५५८३० मीटर र सवटणङ विलनस ९५४८९।८ मीटर रहे िएको र उक्त 
सामानहरूको प्रलतलमटर मूल्य सवुटङतिण को रू.६३।६७ सवटणङतिण को रू.३७/०३ िई 
नोक्सान िएको उक्त नोक्सान सामानको मूल्य िमशः रू.३५,५४,६९१.१ तथा 
रू.३५,३५,९८७.२९ समेत जम्मा रू.७०,९०,६८३। िएको िने्न कुरामा वििाद 
छैन । यसै गरी मौज्दात रहेको उत्पाददत सामान विलनस स्टक) को जम्मा मूल्य 
रू.१,१७,१४,९२९ र रू.४०,७१,३४२। समेत जम्मा रू.१,५७,८६,२७१।– रहेको 
कुरा पलन लनविणिाद देजखन्छ । यो तथ्यलाई विपक्षी उद्योगको लमलत २०६२।२।२६ 
को पत्रबाट लनजले स्िीकार गरेको देजखन्छ । तर विपक्षी उद्योगले नोक्सान िएको 
कपडा १५१३१९.८ मीटरको मूल्याङ्कन गदाण आि्ै् ंले स्िीकार गरेको मूल्यिन्दा 
बढी मूल्य राखी रू.९२,०६,५५४।– कायम गरी उक्त रकम मौज्दातमा रहेको 
कपडाको मूल्याङ्कन गरेको देजखन्छ । यसरी आिूले राखेको वहसाि वकतािमा मौज्दात 
रहेको कपडाको लागत मूल्य लनधाणरर् गदाण कम मूल्य देखाउने तर उक्त मौज्दात 
कपडामध्ये कै नोक्सान िएको कपडाको मूल्याङ्कन गदाण मूल्य बढी देखाएको कारर्ले 
मौज्दात रहेको कपडाको मूल्य केिल रू.६५,७९,७१७।– मात्र देखाएको कारर्ले 
रू.२१,१५,३६४।५३ लबिी लागत बढी दािी गरेको (अथाणतै् नोक्सान िएको 
कपडाको बढी मूल्य दािी गरेको) देजखनकुो साथै यस्तो कायण आयकर ऐन, २०५८ को 
दिा १५(१), दिा १५(२), दिा १५(३) तथा दिा १५(४) समेतको विपरीत 
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देजखयो । यसरी उक्त ऐनको उजल्लजखत दिाहरूमा गररएको व्यिस्थाको विपरीत हनु े
गरी नोक्सान िएको कपडाको मूल्य बढी हनु े गरी मूल्याङ्कन गरेको कारर्ले 
रू.२१,१५,३६४।५३ बढी लबिी लागत खचण दािी गरेको कायणलाई मान्यता ददई 
उक्त रकमलाई खचण मान्यता ददएको राजस्ि न्यायालधकरर्को लमलत २०६४।३।१९ 
को िैसला उक्त दिा १५ को विपरीत देजखएको हुदँा सो हदसम्म उल्टी िै उक्त 
रकमका सम्बन्धमा ठूला करदाता कायाणलयको लनर्णय सदर हनुे ठहछण ।  

५. दोस्रो प्रश्न, आयकर ऐन, २०५८ को दिा १४ को प्रयोग र प्रयोजनसँग सम्बजन्धत 
देजखन्छ । आफ्नो व्यिसाय सञ्चालन गनण आिूसँग पयाणप्त नगद मौज्दात निएको िनी 
ऋर् ललई सोमा ब्याज लतने र यसरी लतरेको ब्याजको रकमलाई कर लाग्न े आय 
लनधाणरर् गने प्रयोजनका लालग खचण दािी गरी कट्टा गने कुनै करदाता उद्योग, व्यजक्त िा 
लनकायले अन्य व्यजक्त िा कम्पनी िा लनकायलाई लनब्र्याजी सापटी िा ऋर् ददएको 
अिस्थामा करदाता आिै्लें ब्याज लतने गरी ललएको ऋर्को रकमलाई व्यिसाय 
सञ्चालन गनण ललएको ऋर् िनी मान्यता ददन सवकन्छ िा सवकँदैन र यसरी ऋर् ललन े
व्यजक्तले ललएको ऋर् रकममध्येबाट अरुलाई ददएको लनब्र्याजी सापटीको रकममा 
लाग्ने ब्याजको रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दिा १४ अनसुार खचण कट्टा गनण 
पाइन्छ वक पाइँदैन िने्न प्रश्न नै मूल रुपमा लनराकरर् गनुणपने देजखयो । कुनै करदाता 
व्यजक्तले कुनै आय िषणमा आफ्नो व्यिसाय सञ्चालन गनणका लालग ललएको ऋर्मा 
लतरेको ब्याजको रकमलाई सो आलथणक िषणको आय गर्ना गने प्रयोजनको लालग खचण 
कट्टा गनण पाउने िने्न बारेमा आयकर ऐन, २०५८ को दिा १४ मा व्यिस्था गरेको 
पाइन्छ । उक्त दिा १४ मा गररएको समि व्यिस्थाको उद्दशे्य र प्रयोजन हेदाण कुनै 
करदाता व्यजक्तले आफ्नो व्यिसाय सञ्चालन गनणको लालग आिश्यक मेलसन, उपकरर् 
जटुाउने लगायत व्यिसाय सञ्चालन गनण आिश्यक पने रकम आिूसँग नरहेको 
अिस्थामा उक्त रकम जटुाउन बैंक, विजिय संस्था िा अन्य व्यजक्तबाट ऋर् ललन सक्न े
र यस्तो िममा लतरेको िा लतनुणपने िएको ब्याजलाई आफ्नो व्यिसायबाट िएको आय 
गर्ना गने प्रयोजनका लालग खचण कटृा गनण पाउने सवुिधा प्रदान गरेको देजखन्छ । तर 
यो सवुिधा लनरपेक्ष निई उक्त दिा १४ मा नै लनधाणररत शतणहरू पूरा गरेको अिस्थामा 
मात्र उक्त व्याजको रकमलाई व्यिसावयक खचणको रुपमा मान्यता प्राप्त हनुे देजखन्छ । 
उक्त ऐनको दिा १४(१)(क) र (ख) मा गररएको समि व्यिस्थालाई हेदाण व्यिसाय 
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सञ्चालन गनण िनी ललएको ऋर्मा लतरेको िा लतनण पने िएको ब्याज रकम खचण कटृा 
गनण पाउने सवुिधा प्राप्त गनणको लालग लनम्न शतणहरू पूरा गरेको हनुपुने देजखन्छ : 

 (क) जनु आलथणक िषणमा ऋर् ललएको हो सो ऋर् सोही आलथणक िषणमा प्रयोग िएको 
िा सो िषणमा प्रयोग िएका कुनै सम्पजि खरीद गनण प्रयोग िएको हनु ुपदणछ ।  

 (ख) प्राप्त गररएको ऋर् िा यसको दावयत्ि आफ्नो व्यिसाय सञ्चालन गनण िा आय 
आजणन गने काममा मात्र प्रयोग िएको हनु ुपदणछ ।  

६. उपरोक्त कानूनी शतणहरू हेदाण व्यिसाय सञ्चालन गनण िा व्यिसावयक प्रयोजनको लालग 
ललएको ऋर् आय आजणन गने कायणको लालग प्राप्त गरेको र प्रयोग हनुपुने देजखन्छ । 
कुनै ऋर्को रकम व्यिसाय सञ्चालन गने काममा प्रयोग निएको िा आय आजणन गने 
काममा प्रयोग निएको अिस्थामा यस्तो ऋर्मा लतरेको िा लतनण पने िएको ब्याजको 
रकमलाई आय गर्ना गदाण खचण कटृा गनण नपाउने िएपलछ आफ्नो व्यिसाय सञ्चालन 
गनण आिूसँग नगद रकम निएको िनी कुनै आलथणक बषणमा ऋर् ललने कुनै व्यजक्त िा 
करदाताले सोही आलथणक िषणमा अन्य कुनै व्यजक्त िा िमणलाई ब्याज ललई िा नललई 
जनुसकैु शतणमा सापटी िा ऋर् ददएको अिस्थामा यस्तो व्यजक्तले प्राप्त गरेको ऋर्को 
रकम पूर्णरुपमा आफ्नो व्यिसाय सञ्चालन गनण िा आय आजणन गने कायणमा प्रयोग 
िएको छ िनी मान्न सवकने अिस्था हुँदैन । यो कुरा यसरी ऋर् ललने करदाताले 
अन्य कुनै व्यजक्त िा िमणलाई अलधविकषण सवुिधा िा उधारोमा सामान लबिी गरेको िा 
उधारो लबिी (Credit Limit) ददएको अिस्थामा पलन लागू हनु्छ । आफ्नो व्यिसाय 
सञ्चालन गनण नगद रकम अपगु िएको िनी ऋर् ललने र सो ऋर्मा लतरेको ब्याजलाई 
खचणमा कट्टी गने िा खचण कट्टीको दािी गने तर आिूसँग िएको नगद रकम अन्य 
व्यजक्तलाई कुनै व्यहोराले सापटी ददएको अिस्थामा यसरी सापटी ददएको रकमलाई 
व्यिसाय सञ्चालन गनण िा आय आजणन गनण प्रयोग िएको रकम िनी िन्न सवकने 
अिस्था ह्ु् ँदैन । यसैले सम्बजन्धत आलथणक िषणमा प्राप्त गरेको जम्मा ऋर् मध्येबाट 
अन्य व्यजक्तलाई ददएको सापटीको रकम कट्टा गरेपलछ मात्र सम्बजन्धत करदाता 
व्यजक्तले आफ्नो व्यिसाय सञ्चालन गनण िा आय आजणन गनणको लालग ललएको ऋर्को 
िास्तविक रकम यकीन हनु सक्तछ र लनजले उक्त ऐनको दिा १४ अनसुार ऋर्मा 
लतरेको ब्याजबापत खचण कट्टा गनण पाउन े रकम पलन यकीन हनु सक्तछ । यसरी 
आफ्नो व्यिसाय सञ्चालन गनण आिूसँग नगद रकम अपगु िएको िने्न आधारमा ऋर् 
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ललन,े यस्तो ऋर्को ब्याज खचण कट्टा गने तर यसरी ऋर् ललने करदाता व्यजक्तले अन्य 
व्यजक्तलाई ददएको सापटी िा ऋर्को रकममा लाग्न े िा लाग्न सक्ने ब्याज आयमा 
समािेश नगने िा लनब्र्याजी सापटीको रकमलाई जम्मा ऋर् रकमबाट नघटाउन े हो 
िने यसबाट उक्त ऐनको दिा १४ को व्यिस्थाको दरुुपयोग हनुकुो साथै कर दावयत्ि 
कम गने िा कर दावयत्ि छल्ने संयन्त्रको रुपमा उक्त दिा १४ को व्यिस्था प्रयोग 
हनु सक्छ । 

७. उपरोक्त अिस्था िा पररजस्थलतको लसजणना हनुबाट रोक्नको लालग कुनै करदाताको कर 
लाग्ने आय गर्ना गने िममा लनम्न दईुमध्ये कुनै एक विकल्प िा तररका अिलम्बन 
गनण सवकने देजखन्छ र अजन्तम कर लनधाणरर् गने लनकायहरूले पलन व्यिहारमा लनम्न 
दईुमध्ये कुनै एक विकल्प तथा तररका अिलम्बन गनुण उपयकु्त हनुे देजखन्छः 

(क)  सम्बजन्धत आलथणक िषणमा ललएको जम्मा ऋर् रकमबाट सापटी ददएको रकम र 
ब्याज िा लनब्र्याजी जे िए पलन कटृा गरी बाँकी रहेको ऋर् रकममा मात्र लाग्न े
ब्याजको गर्ना गरी यस्तो ब्याजलाई मात्र खचण कटृा गने िा खचण मान्यता 
ददने ।  

(ख) ऋर् रकमबाट सापटी ददएको रकम नघटाउन े तर जनु दरमा ऋर्को ब्याज 
िकु्तानी िएको छ सोही दरमा सापटी ददएको रकमको ब्याज गर्ना गरी यस्तो 
रकमलाई लगानी आयमा गर्ना गरी कर लाग्ने आय िा खूद आय लनधाणरर् गरी 
कर लनधाणरर् गने ।        

८. प्रस्ततु वििादमा उपरोक्त दईु विकल्पमध्ये पलछल्लो विकल्प तथा तररकालाई अिलम्बन 
गरी विपक्षी उद्योगको आ.ि. २०५८।५९ को कर लनधाणरर् गरेको देजखन्छ । विपक्षी 
उद्योगले आ.ि. २०५८।५९ मा जम्मा रू.३२,२७,०७,०४०।– ऋर् ललई सोमा 
िावषणक ११.५ प्रलतशतका दरले रू.३,८८,६५,१२९। ब्याज खचण दािी गरेको र सो 
रकमलाई कर लनधाणरर् गने प्रयोजनको लालग खचण मान्यता ददएको देजखन्छ । तर सोही 
अिलधमा विपक्षी करदाता उद्योगले अन्य िमणलाई ददएको रू.१,००,००,०००।– 
लनव्र्याजी सापटीको रकमलाई लगानी मानी सोमा ११.५ प्रलतशतका दरले हनुे 
रू.२,९३,५६९।३९ लाई लगानी आयको रुपमा गर्ना गरी पनुरािेदक ठूला करदाता 
कायाणलयले विपक्षी उद्योगको कर लनधाणरर् गरेको देजखन्छ । यसरी बैंकहरूबाट ऋर् 
ललई उक्त ऋर्मा बैंकलाई िकु्तानी रहेको ब्याजको रकमलाई खचण कटृा गने विपक्षी 
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करदाता उद्योगले अन्य िमणलाई ददएको लनब्र्याजी सापटीको रकम 
रू.१,००,००,०००।– लाई लगानी मानी सो रकममा बैंकलाई लतरेको ब्याजको दर 
अथाणतै् िावषणक ११.५ प्रलतशतले हनु ेरकमलाई लगानी आयको रुपमा गर्ना गरी कर 
लनधाणरर् गने ठूला करदाता कायाणलयको लनर्णय आयकर ऐन, २०५८ को दिा १४(१) 
अनकूुल िए गरेको हुदँा सो रकमलाई खूद आयमा समािेश नगरी खचण लमन्हा ददएको 
राजश्व न्यायालधकरर् विराटनगरको लनर्णय उक्त ऐनको दिा १४(१) को उद्देश्य, ममण र 
प्रािधान समेतको विपरीत िई त्रवुटपूर्ण देजखयो ।  

९. अब तेस्रो प्रश्न अथाणतै् विपक्षी उद्योगले आ.ि. २०५८।५९ मा लनयाणत लबिी गरेको 
सामानमा िारतीय सरकारलाई बझुाएको िन्सार शलु्कको रकम र खरीदकताणलाई 
सामान बझुाउन डेललिरी प्िाइन्टबाट िारतीय के्षत्र अथाणतै् खरीदकताणको िारतजस्थत 
गोदामसम्म लबिी िएको सामानको ढुिानी िाडाबापतको खचण रकमलाई आयआजणन 
गनणको लालग िए गरेको खचणको रुपमा मान्यता ददन ेिा नददने िने्न विषयमा लनर्णय गदाण 
आयकर ऐन, २०५८ को दिा १३ मा गररएको व्यिस्था हेनुणपने हनु्छ । उक्त 
व्यिस्था हेदाण कारोिारसँग सम्बजन्धत कुनै खचणलाई कटृी गने सवुिधा प्राप्त गनण 
करदाताले लनम्न तीन तथ्यहरू प्रमाजर्त गनुणपने हनु्छ ।  

 (क) सम्बजन्धत आलथणक िषणमा िएको खचण  

 (ख) सम्बजन्धत करदाता व्यजक्तबाट नै खचण िएको िने्न तथ्ययकु्त प्रमार्  

 (ग) खचण िनी दािी गररएको रकम व्यिसायबाट आय आजणन गने िा हनुे कायणमा नै 
िए गरेको िने्न कुराको िस्तलुनष्ठ प्रमार् ।  

१०. आयकर ऐन, २०५८ को दिा १३ मा गररएको उपरोक्त व्यिस्थामा हेदाण आय 
आजणन गने कामको लालग नै िए गररएको िए पलन सम्बजन्धत आलथणक िषण बाहेक अन्य 
आलथणक िषणमा िए गरेका खचणलाई आय गर्ना गने प्रयोजनको लालग कटृा गनण पाइन्छ 
िने्न होइन । यस्तो खचण जनु आलथणक िषणको आय गर्ना गदाण दािी िएको हो, सोही 
आलथणक िषणमा गररएको िा खचण िकु्तानी िएको हनुपुदणछ । यसैगरी सम्बजन्धत करदाता 
(जसको आय गर्ना गररएको हो) आिै्लें नै दािी गररएको खचण िकु्तान गरेको हनुपुने 
र यस्तो खचण आय आजणन गने कामको लालग नै िएको हनुपुने िने्न पलन उपरोक्त 
व्यिस्थाबाट स्पि हनु्छ । उक्त व्यिस्थाअनसुार कुनै करदाताले कुनै आलथणक िषणमा 
गरेको खचण आय आजणन गने कायणसँग सम्बजन्धत नदेजखएमा यस्तो खचणलाई करयोग्य 
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आय लनधाणरर् गदाण मान्यता ददने अिस्था देजखदैँन । अको कुरा खचण कट्टीको लालग 
दािी गररएको कुनै खचणको रकम आय आजणन गने कायणको लालग िए गरेको िनेर मात्र 
हुँदैन । यो कुरा खचणसम्बन्धी बील, िौचर िा लबिी िा खरीद सम्झौताबाट लनविणिाद 
रुपमा समथणन िएको हनुपुदणछ । बनािटी, अलनयलमत िा सम्बजन्धत व्यिसायमा मान्य 
प्रचलनविपरीत तयार िएको िा शतण रहेको देजखन ेविल, िौचर, खरीद िा लबिी आदेश 
िा खरीद लबिी सम्झौताको आधारमा यस्तो खचण समथणन हनु सकै्तन र यस्ता विल, 
िौचर, खरीद िा लबिी आदेश िा खरीद लबिी सम्झौताका शतणहरूलाई कर लनधाणरर् 
गने प्रयोजनको लालग अमान्य ठालनन्छ । अन्यथा कर राजश्व छल्ने छलाउन ेकाममा 
यस्ता अिास्तविक, अव्यिहाररक तथा िस्त ुलबिीसम्बन्धी राविय तथा अन्तराणविय विलध 
तथा मान्य प्रचलनविपरीत हनुे गरी लनधाणरर् गररएका शतणहरू राजखएका खरीद लबिी 
सम्झौता तथा बील, िौचरहरूको अलनयजन्त्रत तथा अकल्पनीय प्रयोग हनु सक्न े
िास्तविकतालाई इन्कार गनण सवकँदैन ।  

११. प्रस्ततु वििादका सम्बन्धमा हेदाण आलथणक िषण २०५८।५९ मा विपक्षी उद्योगले 
उत्पादन गरेका जटुका सामानहरू विलिन्न िारतीय िमणहरूलाई लबिी गरेको र यस्ता 
िस्त ु खरीद गरी िारतमा आयात गने विलिन्न िारतीय िमणहरूले िारत सरकारलाई 
बझुाएको िन्सार शलु्क र िारतमा िएको ढुिानी खचणसमेत रू.४७,६९,९९७।–
(िारतीय िन्सारमा लतरेको रू.४५,०८,७८१।– र िारतीय के्षत्रमा िएको ढुिानी िाडा 
रू.२,६१,२१६।–समेत) विपक्षी उद्योगले खचण कट्टीको दािी गरेको तर पनुरािेदक कर 
कायाणलयले अजन्तम कर लनधाणरर् गदाण िारतीय िन्सारमा िारतीय सरकारलाई लतरेको 
िन्सार शलु्क र िारतीय के्षत्रमा िएको ढुिानी िाडाको रकमको रुपमा दािी गररएको 
खचण व्यहोने दावयत्ि विपक्षी करदाता उद्योग (लबिेता) को निएको िने्न आधार देखाई 
उक्त रू.४७,६९,९९७।–लाई आयकर ऐन, २०५८ को दिा १३ अनसुार खचण कट्टी 
गनण नलमल्ने िनी उक्त रकमलाई खूद आयमा समािेश गने लनर्णय गरेको देजखन्छ । 
सो लनर्णयउपर विपक्षी उद्योगको पनुरािेदन परी राजस्ि न्यायालधकरर् विराटनगरले 
करदाता उद्योग (पनुरािेदक) र खरीदकताणबीच िएको लबिी सम्झौतामा सामान आपूलतण 
गने ठाउँ एि.ओ.वि. (FOB) जोगिनी, सनुौली रहे िएको र करदाता उद्योग 
(पनुरािेदक) ले उत्पादन गरेको सामान खरीदकताणसमक्ष परु् याउँदा िएको 
बीलबमोजजमको खचण िनी उक्त खचणलाई कटृी गनण पाउने िनी खचण लमन्हा ददएको 
देजखन्छ । राजस्ि न्यायालधकरर् विराटनगरको उक्त लनर्णयमा ललएको आधार र लमन्हा 
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ददएको कुरा प्रचललत कानून, िस्त ुलबिीसम्बन्धी मान्य प्रचलन र व्यिहार अनकूुल छ 
िा छैन िने्न प्रश्न सिणप्रथम लनराकरर् गरेर मात्र उक्त रकमलाई खचण मान्यता ददन े
लनर्णय लमलेको छ िा छैन िने्न विषयमा लनर्णय गनुणपने देजखयो ।  

आ.ि. २०५८।५९ मा प्रत्यथी करदाता उद्योगले विलिन्न िारतीय िमणहरूलाई सामान 
लबिी गने सम्झौता (Agreement) गदाण विलिन्न िमणसँग गरेको सम्झौता 
(Agreement) को व्यहोरा हेदाण कुनैमा “delivery at CIF Sunauli” िने्न व्यहोरा 
लेखी “Above rate includes all expenses from factory gate to Sunauli 
custom” िनी उल्लेख गरेको देजखन्छ िने कुनैमा “delivery at CIF Jogbani” िनी 
उल्लेख गरेको देजखन्छ । यसको सोझो अथण लबिी सम्झौता (एलिमेन्ट) मा उल्लेख 
गररएको लबिी मूल्यलित्र विपक्षी उद्योगको कारखानादेजख सनुौली िा जोगिनीसम्म 
परु् याउँदा लाग्न े ढुिानी तथा बीमा खचण पलन समािेश िएको मालनने िने्न बजुझन्छ । 
त्यसै गरी “Delivery at CIF Sunauli or CIF Jogbani” िनु्नको स्िािाविक अथण 
खरीदकताण िारतीय िमणलाई सम्झौतामा उजल्लजखत सामान सनुौली िा जोगिनीमा 
बझुाउने र लनजले त्यही ँ बजुझललने िने्न बजुझन्छ । लनयाणत व्यापार िा एक देशमा 
उत्पाददत िस्त ु अको देशमा लबिी गदाण हनुे िस्त ु लबिीसम्बन्धी सम्झौता 
(Agreement) मा लबिी िएको िस्त ुलबिीकताणले जनु ठाउँमा खरीदकताणलाई बझुाउन े
हो सो स्थानसम्मको ढुिानी तथा बीमा खचण कसले व्यहोने िने्न कुरा उल्लेख 
गररन्छ । यो कुरा उल्लेख गदाण लबिी िएको िस्त ु लबिीकताणले लबिी िएको िस्त ु
खरीदकताण िा लनजको एजेन्टलाई बझुाउने ठाउँ उल्लेख गरी सो ठाउँसम्म लबिी 
िएको िस्त ुढुिानी गने िाडा र लबिी िएको िस्तकुो मूल्य मात्र लबिी बील (Sale 
invoice) िा लबिी सम्झौता (Agreement) मा उजल्लजखत मूल्यमा समािेश गररने 
व्यिस्था गररएको पलन हनु सक्तछ । अन्तराणविय िस्त ुलबिीसम्बन्धी अन्तराणविय चलन 
चल्तीको शव्दमा यस्तो मूल्यलाई ्ँइद्य (एि.ओ.लब.) मूल्य िलनन्छ िने उक्त लबिी 
बील िा लबिी सम्झौता (Agreement) मा उजल्लजखत मूल्यमा िस्तकुो मूल्य, ढुिानी 
िाडाको अलतररक्त नोक्सानी बीमाको खचणसमेत समािेश गररएको अिस्थामा CIF 
(लस.आई.एि.) मूल्य (cost insurance and freight) िलनन्छ । यस्तो शतण रहेको 
कुरा जनाउन “CIF, Delivery at ...” िने्न पलन प्रचलन रहेको देजखन्छ । FOB 
मूल्य िा CIF मूल्यमध्ये जनु मूल्य िस्त ुलबिीको सम्झौता (Agreement) मा उल्लेख 
गररएको िए पलन यी दईुमध्ये बीमाको रकम लबिी मूल्यमा समािेश िएको छ िा छैन 
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िने्न जनाउने मात्र हो र यसले खरीदकताणले बझुाउन पने िन्सार महसूल तथा लनजले 
सामान बजुझललएपलछको ढुिानी िाडा पलन िस्त ु लबिीकताणले नै बझुाउन पने िने्न अथण 
गनण लमल्दैन । जनु विन्दूमा सामान बझुाउने िलनएको छ त्योिन्दा पलछको खचण 
खरीदकताण आिै्लें व्यहोनुण पने िने्न कुरा अन्तराणवियस्तरमा मान्य प्रचलनको रुपमा 
मान्यता ददइने कुरा लनविणिाद छ ।  

१३. उपरोक्त वििेचनाको आधारमा विपक्षी करदाता उद्योगले उत्पादन गरेका िस्त ुविलिन्न 
िारतीय िमणहरूलाई लबिी गदाण सो बारेमा िएका सम्झौता (Agreement) मा 
“delivery at CIF” सनुौली, जोगिनी िनी उल्लेख गरेको अिस्थामा उक्त सामानको 
खरीदकताण िारतीय िमणहरूले सनुौली िा जोगिनीमा सामान बझु्न ु पने िएपलछ यी 
िमणहरूले िारतीय िन्सारमा बझुाउन ुपने िन्सार शलु्क र िारतीय के्षत्रको ढुिानीसमेत 
विपक्षी उद्योगले िकु्तानी गरेको िा व्यहोरेको िनी यस्तो खचणलाई मान्यता ददन ुिनकेो 
िस्त ु लबिी सम्बन्धी उजल्लजखत सम्झौता (Agreement) को “delivery at CIF, 
Sunauli or Jogbani” िने्न शतणहरूको अप व्याख्या मात्र निई आयकर ऐन, २०५८ 
को दिा १३ को ठाडो उल्लंघन समेत हनु जाने देजखयो ।  

१४. उपरोक्त प्रकरर्मा वििेचना गररएअनसुार विपक्षी उद्योगले िारतीय िन्सारमा बझुाएको 
िलनएको रू.४५,०८,७८१।– र िारतीय के्षत्रमा िएको ढुिानीबापत खचण गरेको 
िलनएको रू.२,६१,२१६।–समेत रू.४७,६९,९९७।–लाई खचण मान्यता ददने राजस्ि 
न्यायालधकरर् विराटनगरको लनर्णय िस्त ु लबिी सम्बन्धी उजल्लजखत मान्य लसद्धान्त, 
आयकर ऐन, २०५८ को दिा १३ तथा प्रमार् ऐन, २०३१ को दिा ३ र ५४ 
समेतको विपरीत िई त्रवुटपूर्ण िई सो हदसम्म उल्टी हनुे ठहछण ।  

१५. अतः मालथ वििेचना गररएबमोजजम आगलागीमा परी नोक्सानी िएको कपडाको 
नोक्सानी िएको पररमार्को मूल्यसम्बन्धी विपक्षी आिैं ले राखेको लेखा से्रस्ताबाट 
प्रमाजर्त वहसािबाट देजखन ेमूल्यलाई अन्यथा गरी लबिी लागत रू.२१,१५,३६४।५३ 
बढी दािी गररएकोले सो रकम करयोग्य आयमा समािेश हनुे र साथै एउटै व्यिस्थापन 
िएको रघपुलत जटु लमल्सलाई सहयोग गनण ददइएको रू १,००,००,०००।.को बैंक 
दरअनसुार हनु आउने ब्याज रू.२,९३,५६९।३९ तथा िारतीय के्षत्रको ढुिानी िाडा 
र िारतमा लतरेको िन्सार रू.४७,६९,९९७।– लाई समेत करयोग्य आयमा समािेश 
गने ठहर िएकोले उक्त रकमलाई खचणको रुपमा लमन्हा ददन े गरेको राजश्व 
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न्यायालधकरर् विराटनगरको लमलत २०६४।३।१९ को िैसला सो हदसम्म लमलेको 
नदेजखदँा उक्त िैसला केही उल्टी िई उजल्लजखत खचण रकमहरूलाई खचण मान्यता 
नददन े गरी ठूला करदाता कायाणलयको २०६२।३।१५ को संशोलधत कर लनधाणरर्, 
लमलत २०६२।३।२० को अजन्तम कर लनधाणरर् आदेश तथा आन्तररक राजश्व 
वििागको लमलत २०६२।९।७ को लनर्णय कायम हनु्छ । अरु तपसीलबमोजजम गनूणः 

 

 

लबिादको लबषय – 

(अ) व्यिसाय संचालन गनण ऋर् ललई सोमा लाग्ने व्याजलाई खचण कट्टाको दाबी गरर 
ललन े करदाताले अरु व्यजक्तलाई लनव्याणजी सापटी ददएको अबस्थामा सो रकममा 
लाग्ने व्याजको रकमलाई खदु आयमा समाबेश गनण सवकन्छ सवकदैन ।  

(आ) लबिी िएको सामानमा िारतीय सरकारलाई बझुाएको िन्सार कर र सो के्षत्रमा 
िएको ढुिानी खचण आय कर ऐन २०५८ को दिा १३ (ग) अनसुार खचण कट्टी 
गनण पाउने मालनन्छ मालनदैन ।  

अदालतबाट िएको लनर्णय –  

(अ) व्याज रकम कट्टा गनण पाउने सलुबधा पाउने पक्षले ऐन बमोजजम जनु आ.ि.मा ऋर् 
ललएको हो सोही आ.ि.मा प्रयोग िएको हनुपुछण । साथै प्राप्त ऋर् व्यिसाय 
संचालन गनण िा आय आजणन गने काममा प्रयोग िएको हनुपुछण िलन करदाताले सो 
ऋर्को सदपुयोग गरेको अबस्था नहुँदा ऋर्को रकम पूर्ण रुपमा आफ्नो 
व्यिसायमा आय आजणन गने काममा प्रयोग िएको छ िलन मान्न नसवकन े िने्न 
िैसला िएको छ । यसरी व्यिसायलाई ललएको ऋर्को रकम दरुुपयोग रोकी 
अनािश्यक व्याज खचणलाई लनयन्त्रर् गने गरी व्याख्या िएको छ ।  

(आ) खचण कट्टीको दाबी गररएको कुनै खचण रकम आय आजणन गनण गने कायणको लालग 
गरेको िनेर मात्र हँ्दैुन सो लबल िौचर, वििी िा खररद सम्झौता बाट लनविणिाद 
रुपमा समथणन िएको हनुपुछण । बनािटी िा सम्बजन्ध व्यिसायमा माने्न प्रचलन 
विपररत विविध तयार िएको लबल िौचर लबिी आदेश िा खररद सम्झौताको 
आधारमा यस्तो खचण समथणन हनु सक्दैन । आयकर लनधाणरर् गने प्रयोजनको लालग 
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सो खचण अमान्य हनुे िलन देश बावहर िएको खचणलाई आयकर एनले खचण कट्टी गनण 
पाउने िलन नलेखेको अबस्था र उक्त पक्षहरु लबच त्यस्तो खचण विपक्षी करदाताले 
कट्टी गनण पाउँने िलन कुनै संझौता सतण समेत गरेको नहुँदा त्यस्ता खचण कट्टी गनण 
नददन ेगरी कानून बमोजजम नै व्याख्या िएको छ ।  

 

 

 

५. मदु्दा  :– उत्प्रषेर् समेत । 

लनिेदकः का. जज., का.म.न.पा.िडा नं. १ काजन्तपथ जस्थत प्रधान कायाणलय रहेको 
साविकको सूयण टोिाको कम्पनी प्रा. लल. हाल सूयण नेपाल प्रा.लल.को तिण बाट प्रिन्ध 
सञ्चालक हषण एम.दर समेत 

विरुद्ध 

विपक्षीः आन्तररक राजश्व कायाणलय, बारा समेत 

• लनतान्त लनजी हक वहतमा असर परेको कुरा उल्लेख गरी अमकु कानूनको 
व्यिस्था बाजझएको िनी गोश्वारा रुपमा दािी ललएकै आधारमा विधावयकी 
प्रवियाद्वारा लनलमणत कानूनलाई न्यावयक पनुरािलोकनको विजशि अलधकारके्षत्र 
प्रयोग गरी अमान्य र बदर गनुण न्यावयक मूल्य र मान्यताविपरीत हनु जाने । 

• कानूनबमोजजम स्थावपत लनकायबाट माग गरेको अन्तःशलु्क रकम िा िन्सार 
महसूलउपर जचि नबझु्ने पक्षले पनुरािेदन गदाण राख्नपुने धरौटीको रकमको 
सम्बन्धमा ऐनले गरेको व्यिस्था संविधानमा रहेको कानूनबमोजजम बाहेक कर 
लगाउन िा ऋर् ललन नपाइने िने्न िाक्याँशसँग बाजझएको िने्न देजखन आएन । 
पनुरािेदन गदाण धरौट राख्नपुने राजश्व न्यायालधकरर् ऐन, २०३१ को दिा ९ 
को व्यिस्थाले मौललक हकमा अनजुचत बन्देज लगाएको िा संिैधालनक 
प्रािधानसँग बाजझएको िने्न अिस्था नदेजखने । 

आदेश 
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१. लनर्णयतिण  विचार गरी हेदाण, प्रस्ततु ररट लनिेदनको मागसम्बन्धी विषयिस्त ु हेनुण पने 
देजखन आयो । लनिेदक कम्पनीले उत्पादनको लनयलमत वििरर् र वहसाि राखेको र 
सोही आधारमा आ.ि. २०५५।५६ देजख २०५९।६० सम्मको विलिन्न आलथणक िषणको 
अन्तःशलु्क रकम विपक्षी आन्तररक राजश्व कायाणलयलाई लतरी बझुाई सकेको छ । 
कम्पनीको िास्तविक उत्पादनमा समेत विपक्षीहरूबाट प्रश्न उठाएको अिस्था समेत 
छैन । यसरी िास्तविक रुपमा उत्पाददत पदाथणमा लाग्ने अन्तःशलु्क रकम लतरीसकेको 
अिस्थामा पूिण जानकारी विना अप्रत्यासीत रुपमा आन्तररक राजश्व कायाणलयका कर 
अलधकृतले कुनै कानूनी आधार उल्लेख नगरी आ.ि. २०५५।५६ देजख २०५९।६० 
सम्मको विलिन्न आ.ि.को छुट्टा छुटै्ट अन्तःशलु्क रकम लनिेदक कम्पनीसँग माग गने 
गरी २०६२।३।२७ मा उठाएको वटप्पर्ी प्रमखु कर अलधकृतबाट २०६२।३।२८ 
मा सदर गररएको गैरकानूनी कायण बदरको लालग ररट के्षत्रमा प्रिेश गररएको छ । 
उत्पादन नै नगररएको काल्पलनक िस्तमुा माग गररएको अन्तःशलु्क रकमको विषयमा 
आन्तररक राजश्व वििागका महालनदेशक समक्ष ददएको प्रशासकीय पनुरािलोकनको 
लनिेदनमा समेत पूिाणिही िै सदर गररएको हुँदा लनिेदक कम्पनीका विरुद्ध अन्तःशलु्क 
रकम माग गने विषयमा िए गरेको विपक्षीहरूका काम कारिाही एिं लनर्णयहरू 
उत्प्रषेर्को आदेशद्वारा बदर गररपाऊँ । साथै आन्तररक राजश्व वििागका 
महालनदेशकको लनर्णयउपर पनुरािेदन गदाण धरौटी राख्न ु पने राजश्व न्यायालधकरर् 
ऐन, २०३१ को दिा ९(१) को (ख) को व्यिस्था संिैधालनक प्रािधानसँग िाजझएकोले 
अमान्य र बदर घोवषत गररपाऊँ िने्न मखु्य लनिेदन दािी ललएको पाइयो । 

२. लनिेदनमा बदरको माग दािी ललएको आन्तररक राजश्व कायाणलय लसमरा िाराको लमलसल 
संलग्न २०६२।३।२७ को वटप्पर्ी र २०६२।३।२८ मा प्रमखु कर अलधकृतबाट 
सदर िएको आदेश व्यहोराको मखु्य अंश यस प्रकार रहेको देजखन्छ । करदाता सूयण 
नेपाल प्रा.लल.को सूलतण खपतको अनपुातमा उत्पादन नगरी घटी उत्पादन गरेको 
आधारमा आलथणक ऐन, २०५० बमोजजम १५ प्रलतशतले थप अन्तःशलु्क असूल गनुणपने 
िनी आ.ि. २०५०।५१ र २०५१।५२ को कायम बेरुजकुो सम्बन्धमा करदाताले 
सिोच्च अदालतमा दायर गरेको २०५३ सालको ररट नं. २८२५ को लनिेदनमा बेरुज ू
रकम असूलउपर नगनुण िनी परमादेशको आदेश जारी िएको देजखन्छ । करदाताको 
आ.ि. २०५५।५६, २०५६।५७ र २०५७।५८ को बेरुजकुो सम्बन्धमा अथण 
मन्त्रालय तिण बाट उक्त ररट लनिेदनको आदेश उपर पनुरािलोकनको लनिेदन परी 
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विचाराधीन रहेको र सम्परीक्षर्को कारिाही अजघ िढाउन नलमलेको िनी महालेखा 
परीक्षकको वििागबाट जानकारी गराइएको । आ.ि. २०५८।५९ र २०५९।६० 
मा कायम बेरुजू समेत सोही प्रकृलतको प्रलतलब्धी नपगु सम्बन्धमा नै कायम रहेको 
पाईएको र उपरोक्त बेरुजू रकम असूलउपर सम्बन्धमा दद्वविधा उत्पन्न िएकोले 
लनदेशनको लालग आन्तररक राजश्व कायाणलयबाट पत्र पठाएकोमा आन्तररक राजश्व 
वििागबाट रकम असूलउपरको लालग आिश्यक कारिाही गनुण िने्न वििागको लनदेशन 
रहेको िनी उल्लेख िएको पाइन्छ । आ.ि.२०५५।५६ देजख आ.ि. २०५९।६० 
सम्म विलिन्न अिलधमा महालेखा परीक्षकको वििागबाट अजन्तम लेखा परीक्षर् हुँदा 
करदाता लनिेदक सूयण नेपाल प्रा.लल.का नाममा असूल गनुणपने बेरुज ू िन्दै विलिन्न 
आलथणक िषणको विलिन्न रकम माग गने िनी दईुजना कर अलधकृतले उठाएको वटप्पर्ीमा 
प्रमखु कर अलधकृतबाट सदर िएको लमलसल संलग्न वटप्पर्ी आदेशको प्रलतललवपबाट 
देजखन्छ । 

३. उपयुणक्त वटप्पर्ी आदेशमा जचि नबझुाई लनिेदक सूयण नेपाल प्रा.लल.तिण बाट परेको 
प्रशासकीय पनुरािलोकनको लनिेदनमा करदाताको लनिेदन मागबमोजजम दािी नपगु्न े
िनी आन्तररक राजश्व वििागबाट २०६२।१०।४ मा लनर्णय िएको र सोही लनर्णयको 
आधारमा अन्तःशलु्क रकम दाजखल गनुण िनी आन्तररक राजश्व कायाणलय लसमरा िाराले 
२०६२।११।१८ मा लनिेदक कम्पनीलाई पत्र व्यिहार गरेको देजखन्छ । 

४. आ.ि.२०५५।५६ देजख २०५९।६० सम्मको सूयण नेपाल प्रा.लल.को आय वििरर् 
लेखा परीक्षर् गदाण कच्चा पदाथणको खपतको आधारमा उत्पादन हनुपुने स्िीकृत नम्र्सण 
िन्दा घटी उत्पादन गरेको देखाइएको िने्न आधारमा महालेखा परीक्षकको वििागबाट 
बेरुजू औलं्याइएका अन्तःशलु्क समेतको कर रकम कर कायाणलयबाट दाजखल गनण 
आदेश ददइएकोमा सो आदेश उपर आन्तररक राजश्व वििागमा लनिेदन गरेकोमा 
महालनदेशकबाट २०६२।१०।४ मा कर अलधकृतको लनर्णय सदर िएपलछ राजश्व 
न्यायालधकरर्बाट पचास प्रलतशत रकम धरौटी नराखेको कारर् पनुरािेदन दरपीठ 
िएको हो । सो दरपीठ आदेश बदर गराई िा सोअनसुार धरौटी राखेको अिस्थामा 
हनुे िैकजल्पक उपचारको मागणविपरीत ररटके्षत्रमा प्रिेश गरेको लमलेको छैन । आ.ि. 
२०५०।५१ र २०५१।५२ मा सूलतण खपतको अनपुातमा उत्पादन नगरी स्िीकृत 
नम्र्सणिन्दा घटी उत्पादन गरेको आधारमा महालेखा परीक्षकको वििागबाट बेरुज ू
औलं्याई सो आधारमा अन्तःशलु्क रकम माग गरेकोमा सो लनर्णयउपर परेको २०५३ 
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सालको रर.नं.२८२५ मा आदेश हुँदा बेरुजकुो नामबाट अन्तःशलु्क असूल गनण रोक 
लगाईएको र उक्त आदेश अथण मन्त्रालय समेतका तिण बाट पनुरािलोकनको लनिेदन 
परी कारिाहीयकु्त अिस्थामा रहेको छ । उक्त ररटमा स्िीकृत नम्र्सण िन्दा घटी 
उत्पादन गरेको विषय औलं्याइएको हुँदा प्रस्ततु वििादसगँ मेल खाने प्रकृलतको नहुँदा सो 
ररट लनिेदनमा स्थावपत नजीरका आधारमा लनिेदन मागबमोजजमको आदेश जारी हनुपुने 
अिस्था छैन िने्न विपक्षी आन्तररक राजश्व कायाणलय समेतको ललजखत जिाि व्यहोरा 
देजखन्छ । 

५. लनिेदक कम्पनीसँग थप अन्तःशलु्क कर रकम माग गने गरी िएको आन्तररक राजश्व 
कायाणलयको वटप्पर्ी आदेशमा मालथ उजल्लजखत ररट नं. २८२५ मा िएको आदेश 
व्यहोरा उल्लेख गरी सो आदेश उपर अथण मन्त्रालय तिण बाट यस अदालतमा परेको 
पनुरािलोकनको लनिेदन विचारधीन रहेको अिस्था देखाइएको जस्थलत छ । ररट 
लनिेदकको लनिेदन दािी एिं विपक्षीहरूको ललजखत जिाि व्यहोरा समेत सोही रर.नं. 
२८२५ मा िएको आदेश र सोउपर परेको पनुरािलोकनको लनिेदनसँग सम्बजन्धत 
देखाइएको छ । सो उत्प्रषेर् विषयको ररट लनिेदनमा यस अदालत पूर्ण इजलासबाट 
पनुरािलोकनको लनस्सा प्रदान िै २०६६।७।१२ मा अजन्तम िैसला िएको 
देजखन्छ । 

६. उक्त २०६४–NF–०००२ को उत्प्रषेर्को विषयको लनिेदनमा यस अदालत पूर्ण 
इजलासको अजन्तम िैसलामा आलथणक ऐन, २०५१ को अनसूुची–३ अन्तगणतको द्रिव्य 
२ को व्यिस्थाको विस्ततृ रुपमा वििेचना गरी अनमुालनत उत्पादनलाई आधार बनाएर 
अन्तःशलु्क लनधाणरर् गनण सवकन े गरी चरुोटतिण  व्यिस्था गरेको अिस्था नहुँदा 
चरुोटलाई मददरा सरहको व्यिस्था नगररएको अथाणतै् अनमुालनत उत्पादनमा अन्तःशलु्क 
लगाउन े व्यिस्था नगररएको स्पि हनु्छ । ऐनले नै अनमुालनत उत्पादनको दायराबाट 
बावहर परेको अिस्थामा अनमुालनत उत्पादनका आधारमा थप अन्तःशलु्क 
लगाउन,े असूलउपर गने िने्न हुँदैन । कानूनले बाहेक गरेको कुरालाई मनोगत तकण  
गरी त्यसैको आधारमा दावयत्ि िहन गराउन लमल्ने हुँदैन । अन्तःशलु्क ऐन, २०१५ 
र अन्तःशलु्क लनयमहरू, २०१९ बमोजजम अन्तःशलु्क असूलउपर गनण छूट िएको िा 
बाँकी िएको नदेजखएको अिस्थामा महालेखा परीक्षकको वििागबाट लेखा परीक्षर् गदाण 
अनमुालनत उत्पादनलाई आधार बनाएर बेरुजू औलं्याएको, असूलउपरको लालग 
प्रलतलनलधसिा सािणजलनक लेखा सलमलतले लनदेशन ददएको र रकम दाजखला गनुण िनी 
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मूल्य अलििृवद्ध कर कायाणलय बाराबाट २०५३।१२।१५ मा िएको लनर्णय 
कानूनबमोजजम िएको मान्न नलमली उत्प्रषेर्को आदेशद्वारा बदर गरी सूयण टोिाको 
कम्पनीबाट बेरुजू रकम असूलउपर नगनुण िनी परमादेशको आदेश जारी गररएको 
हदसम्म संयकु्त इजलासको २०५४।१२।१६ को िैसला कायम हनु ेठहछण िनी यस 
अदालतबाट २०६६।७।१२ मा अजन्तम िैसला िएको देजखन्छ । 

७. आ.ि. २०५५।५६ देजख २०५९।६० सम्मको विलिन्न अिलधको महालेखा परीक्षकको 
वििागबाट अजन्तम लेखा परीक्षर् हुँदा करदाता सूयण नेपाल प्रा.लल.को नाममा असूल 
गनुणपने िनी उठाइएका बेरुजकुो सम्बन्धमा मालथ उजल्लजखत ररट नं. २८२५ मा िएको 
आदेश र सो उपर परेको पनुरािलोकनको लनिेदनको आधार उल्लेख गरी थप 
अन्तःशलु्क रकम माग गररएको र सोही वििादमा प्रस्ततु ररट लनिेदन दायर िएको 
िने्नमा वििाद देजखएको छैन । उक्त पनुरािलोकनको लनिेदनमा उठाइएका अथाणत 
वििादमा ल्याईएका विषय बाहेक अन्य नयाँ विषय प्रस्ततु लनिेदनमा उठाइएको िने्न 
पलन देजखदैँन । आलथणक िषण २०५०।५१ मा उठाएको वििादमा पूर्ण इजलासबाट 
टंुगो लालगसकेको विषयिस्त ु र प्रस्ततु ररट लनिेदनमा वििाद ल्याइएको विषयिस्तमुा 
प्रत्यथीहरूबाट प्रवेषत ललजखत जिाि समेतबाट ताजत्िक अन्तर पलन देजखन आएन । सो 
सम्बन्धमा विपक्षी अथण मन्त्रालय समेतका तिण बाट इजलासमा उपजस्थत 
सहन्यायालधिक्ताले समेत स्िीकार गरेको देजखन आएको छ । लनिेदक सूयण नेपालले 
सूलतण खपतको अनपुातमा उत्पादन नगरी घटी उत्पादन गरेको अथाणतै् आ.ि. 
२०४७।४८ को नम्र्सण अनसुार कच्चा पदाथणको खपत अनपुातमा प्रलतलजब्ध नपगु 
िएको िने्न आधारमा थप अन्तःशलु्क रकम माग गरेको िने्न नै मूल वििादको 
विषयिस्त ु रहेको र यस्तै प्रकारको वििादको विषयिस्त ु सम्बन्धमा अनमुालनत 
उत्पादनको आधारमा थप अन्तःशलु्क रकम माग गनण नलमल्ने िनी यस अदालत पूर्ण 
इजलासबाट लसद्धान्त समेत प्रलतपादन िै रहेको देजखन्छ । अनमुालनत उत्पादनको 
आधारमा थप अन्तःशलु्क रकम माग गने सम्बन्धमा विपक्षी आन्तररक राजश्व 
कायाणलबाट कुनै कानूनको व्यिस्था उल्लेख नगरी ररट नं. २८२५ को 
पनुरािलोकनको आधारसम्म उल्लेख गरेको अिस्थामा आन्तररक राजश्व कायाणलय 
लसमरा िाराको लमलत २०६२।३।२७ को वटप्पर्ी व्यहोरा प्रमखु कर अलधकृतबाट 
२०६२।३।२८ मा सदर िएको आदेश एिं सोअनसुार लनिेदक कम्पनीसँग उक्त 
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आ.ि. २०५५।५६ देजख २०५९।६० सम्मको थप अन्तःशलु्क कर रकम माग गने 
गरी िएका पत्राचार समेत कानून अनकूुल िए गरेको देजखएन । 

८. लनिेदकले तत्कालीन नपेाल अलधराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७३ को प्रािधान 
एिं अन्तःशलु्क ऐन, २०५८ को दिा २३ मा महालनदेशकको लनर्णयउपर पनुरािेदन 
गदाण धरौटी राख्नपुने कुनै व्यिस्था नगररएको अिस्थामा राजश्व न्यायालधकरर् 
ऐन, २०३१ को दिा ९(१)(ख) को पचास प्रलतशत धरौटी राख्नपुने व्यिस्था बाजझएको 
हुँदा अमान्य र बदर घोवषत गररपाऊँ िने्न थप जजकीर ललएको समेत देजखन्छ । राजश्व 
न्यायालधकरर् ऐन, २०३१ को दिा ९ मा धरौट राख्न ेर म्यादको व्यिस्था रहेको र 
उपदिा (१) ले प्रचललत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेजखएको िए तापलन यस ऐन अन्तगणत 
न्यायालधकरर् िा पनुरािेदन अदालतमा पनुरािेदन गदाण देहाय बमोजजम धरौट नराखी 
पनुरािेदन लाग्न ेछैन िने्न उल्लेख िएको र सोही उपदिाको देहाय (ख) मा “िन्सार 
महसूल िा अन्तःशलु्क लनधाणरर् िएकोमा लनधाणरीत िन्सार महसूल िा अन्तःशलु्कको 
रकम र जरीिाना िएकोमा जरीिानाको रकम र दिैु िएकोमा दिैु रकम त्यस्तो 
लनधाणरर् गने िा जरीिाना गने अलधकृतले तोवक ददएको कायाणलयमा”िने्न उल्लेख िएको 
देजखन्छ । राजश्वसम्बन्धी मदु्दामा राजश्व न्यायालधकरर्ले पनुरािेदन सनेु्न अलधकारके्षत्र 
अन्तगणत दताण गररने पनुरािेदन दताणसम्बन्धी कायणविलधको व्यिस्था उक्त ऐनको दिा ९ 
ले व्यिजस्थत गरेको देजखन्छ । 

९. राजश्व न्यायालधकरर् ऐन, २०३१ अन्तगणत न्यायालधकरर्मा दायर गररने पनुरािेदन 
साथ लनधाणरीत िन्सार महसलु िा अन्तःशलु्कको रकम र जरीिानाको रकम समेत 
धरौट राख्न ुपने कायणविलधगत व्यिस्था तत्कालीन नेपाल अलधराज्यको संविधान,२०४७ 
को धारा ७३ तथा नेपालको अन्तररम संविधान, २०६३ को धारा ८९ मा रहेको 
कानूनबमोजजम बाहेक कर लगाउन िा ऋर् ललन नपाईने संिैधालनक प्रािधानसँग के 
कसरी बाजझयो िने्न कुरा लनिेदकले सारितू रुपमा पषु्ट्याई ददई दािी ललन सकेको 
पाइएन । लनिेदकले लनतान्त लनजी हक वहतमा असर परेको कुरा उल्लेख गरी अमकु 
कानूनको व्यिस्था बाजझएको िनी गोश्वारा रुपमा दािी ललएकै आधारमा विधावयकी 
प्रवियाद्वारा लनलमणत कानूनलाई न्यावयक पनुरािलोकनको विजशि अलधकारके्षत्र प्रयोग गरी 
अमान्य र बदर गनुण न्यावयक मूल्य र मान्यताविपरीत हनु जान्छ । कानूनबमोजजम 
स्थावपत लनकायबाट माग गरेको अन्तःशलु्क रकम िा िन्सार महसलुउपर जचि नबझु्ने 
पक्षले पनुरािेदन गदाण राख्नपुने धरौटीको रकमको सम्बन्धमा ऐनले गरेको व्यिस्था 
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संविधानमा रहेको ्कूानूनबमोजजम िाहेक कर लगाउन िा ऋर् ललन नपाइनेू िने्न 
िाक्याँश सँग बाजझएको िने्न देजखन आएन । पनुरािेदन गदाण धरौट राख्नपुने ऐनको 
दिा ९ को व्यिस्थाले लनिेदकको मौललक हकमा अनजुचत बन्देज लगाएको िा 
संिैधालनक प्रािधानसँग बाजझएको िने्न अिस्था देजखएन । 

१०. अतः उपयुणक्त मालथ लबिेजचत लनिेदन दािी, विपक्षीहरूबाट प्रवेषत ललजखत जिाि एिं 
लनिेदक नेपाल सरकार, अथण मन्त्रालय विरुद्ध सूयण टोिाको कम्पनी प्रा.लल. िएको 
२०६४–NF–०००२ को उत्प्रषेर् विषयको ररट लनिेदनमा यस अदालत पूर्ण 
इजलासबाट (िैसला लमलत २०६६।७।१२) स्थावपत लसद्धान्त समेतको आधारमा 
लनिेदक सूयण नेपाल प्रा.लल.सँग थप अन्तःशलु्क रकम माग गने आन्तररक राजश्व 
कायाणलय, लसमरा बाराको २०६२।३।२७ को वटप्पर्ी, सो वटप्पर्ी सदर गरेको प्रमखु 
कर अलधकृतको २०६२।३।२८ को आदेश एिं सोअनसुार अन्तःशलु्क रकम दाजखला 
गने सम्बन्धी आन्तररक राजश्व कायाणलय िाराको २०६२।११।१८ को पत्र लगायत 
सो सँग सम्बजन्धत काम कारिाहीहरूसम्म कानूनसम्मत नदेजखदँा उत्प्रषेर्को आदेशद्वारा 
बदर गरी ददएको छ । अमान्य र बदर घोवषत गररपाऊँ िनी दािी ललएको राजश्व 
न्यायालधकरर् ऐन, २०३१ को दिा ९(१) को देहाय (ख) को व्यिस्था संविधानको 
कुनै पलन प्रािधानसँग बाजझएको नदेजखँदा सो हदसम्म प्रस्ततु लनिेदन खारेज हनु्छ । 
प्रस्ततु आदेशको जानकारी महान्यायालधिक्ता कायाणलय मािण त विपक्षीहरूलाइ ददई 
लमलसल लनयमबमोजजम िझुाई ददनू । 

लबिादको लबषय –  

(अ) लनिेदक कम्पनीले उत्पादनको लनयलमत लबिरर् र वहसाब राखेको र सोही आधारमा 
आ.ि. २०५५।०५६ देजख २०५९।०६० सम्मको अन्तः शलु्क रकम विपक्षी 
आन्तररक राजश्व कायाणलयलाई लतरी बझुाई सकेको अबस्थामा आन्तररक राजश्व 
कायाणलयका कर अलधकृतले कानूनी आधार उल्लेख नगरी सो आ.ि.को छुट्टा छुटै्ट 
अन्तः शलु्क रकम लमलत २०६२।३।२७ मा उठाएको वटप्पर्ीमा माग गररएको र 
लमलत २०६२।३।२८ मा सदर गरीएको कायण गैर कानूनी िएकोले ररट के्षत्रमा प्रिेश 
गरीएकोले सो माग गने उक्त आदेश बदर गरी पाउँ िने्न उत्प्रषेर् ररट ललई पक्ष 
अदालत प्रिेश गरेको छ ।  

अदालतको लनर्णय – 
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(अ) लनतान्त लनजी हक वहतमा असर परेको कुरा उल्लेख गरी अमकु कानूनको व्यिस्था 
बाजझएको िलन गोश्वारा दाबी ललएकै आधारमा विधावयकी प्रकृयाबाट लनलमणत कानूनलाई 
न्यावयक पनुरािलोकनको लबजशि अलधकार के्षत्र प्रयोग गरर अमान्य र बदर गनुण 
न्यावयक मलु्य मान्यता विपररत हनु जाने ।  

(आ) कानूनबाट स्थावपत लनकायबाट माग िएको अन्तः शलु्क रकममा जचि नबझु्ने पक्षले 
पनुरािेदन गदाण धरौट राख्नपुने राजश्व न्यायालधकरर् ऐन २०३१ को दिा ९ को 
व्यिस्थाले मौललक हकमा अनजुचत बन्देज लगाएको िा संिैधालनक प्रािधानसँग 
बाजझएको अबस्था नदेजखन े िलन लबधावयकाले बनाएको कानूनको सम्मान गदै कर 
कानूनको कठोर व्याख्याको लसद्धान्त बमोजजम सम्मालनत सबोच्च अदालतबाट िैसला 
िएको देजखन्छ ।  

६. मदु्दा – उत्प्रषेर् समेत  

लनिेदकः अलधिक्ता दामोदर जघलमरे समेत विपक्षीः श्री ५ को सरकार र मन्त्रीपररषद् 
सजचिालय समेत जम्मा ६  

• राजश्व नीलतमा समय समयमा गनुणपने नीलतगत पररितणनलाई श्री ५ को 
सरकारले समय सापेक्ष रुपमा पररितणन गनण सकोसै् िने्न उद्देस्यले 
विद्यावयकाले कायणपाललकालाई अजख्तयारसम्म ददएको देजखन्छ । कर 
लगाउने, उठाउने, खारेज गने, छुट ददने, पररितणन गने, कर प्रर्ालीलाई 
व्यिजस्थत गने जस्ता विषयहरु विद्यावयकी के्षत्रालधकार लित्रका कुरालाई 
विद्यावयकाले ऐन लनमाणर् गरी सो ऐनको माध्यमबाट 
कायणपाललकालाई कानून िमोजजम अलधकार प्रत्यायोजन गदणछ िने त्यस्तो 
अलधकार कानून संगत छैन िनी िन्न नलमल्ने ।  

• हाम्रो संविधानले अंलगकार गरेको समानता सम्िन्धी लसद्धान्त सापेक्षतामा 
आधाररत लसद्धान्त हो । समानता िने्न कुरा सापेक्षतामा नै आधाररत हनु्छ 
लनरपेक्ष समानता न संिि छ, न िान्छलनय नै ।   

• कानूनको समान संरक्षर् समान जस्थलतका व्यजक्तहरुलाई ददइन ु पने समान 
व्यिहार हो । 
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• समान व्यजक्तहरुको बीचमा िेदिाि गररएको जस्थलतमा मात्र समानताको हक 
विरुद्ध ियो िनी मान्न सवकने               

• समान व्यजक्तहरुको िीच कुनै कानूनको प्रयोग समान रुपमा निै िेदिािपूर्ण 
रुपमा गरीएमा त्यस्तोलाई िेदिािपूर्ण तररकाले कानूनको प्रयोग मानु्नपने । 

• कानूनको दृविमा समान िा कानूनको समान संरक्षर् िने्न िाक्यांशको अथण 
नागरीकहरु िीच योग्यता, कायणको विलिन्नता इत्यादद बारेमा िेदिाि नगरी 
समानताको हक प्राप्त हनुेछ िने्न होइन ।       

• कानूनको समान संरक्षर् ियो िएन िने्न कुरा कानूनको प्रयोग समान रुपबाट 
ियो िएन हेनुणपने                        

• लनिेदकहरुले आफ्नो लनिेदन जजवकरमा िंसार ऐन, २०१९ को  दिा ९ र 
वििीकर ऐन, २०२३ को दिा २१ को उल्लेजखत प्रािधानले यी यी समान 
हैलसयत र अिस्थाका व्यजक्तहरु िीच यसरी वििेद गर् यो िनी स्पि पानण 
सकेको  नपाइएको अिस्था र राजश्व नीलतलाई समय सापेक्ष रुपमा सरल 
तररकाले पररितणन गरी छुट ददन पने िए त्यस्तो नीलत अजख्तयारी गनण सक्ने 
समेतको अलधकार विद्यावयकाले कायणपाललकालाई प्रदान सम्म गरेको देजखंदा 
िंसार ऐन, २०१९ को दिा ९ र वििीकर ऐन, २०२३ को दिा २१ 
को व्यिस्था संविधान प्रलतकुल िनी िन्न लमल्ने अिस्था नदेजखने ।    

• श्री ५ को सरकार अथण मन्त्रालयको लमलत २०५२।१०।२९ र 
०५२।११।१४ को सूचना कानून प्रदि अलधकार अन्तगणत िएकोमा वििाद 
छैन । उक्त सूचनामा उल्लेजखत पदालधकारीहरुले सरकारी सिारी साधन 
प्रयोग नगरी सो को विकल्पमा नीजज सिारी साधन प्रयोग गनण चाहेमा सिारी 
साधन खररद गनण सवुिधा उपलव्ध गराउन े लनर्णय गरेको देजखन्छ । 
राज्यकोषबाट तलि ििा र सवुिधा प्राप्त गरी रहेका पदालधकारीहरुलाई श्री 
५ को सरकारले सिारी साधन खररद गरी नेपाल लित्र्याउंदा िंसार र 
वििीकर छुट ददएको देजखन्छ । उल्लेजखत पदालधकारीहरुलाई सवुिधा 
स्िरुप श्री ५ को सरकारले सरकारी सिारी साधन उपलव्ध गराउन लमल्दैन 
िन्न लनिेदकहरुले सकेको पाईदैन । प्रलतलनलध सिा र राविय सिाका 
माननीय सदस्यहरु िाहेक सूचनामा उल्लेजखत पदालधकारीहरुले श्री ५ को 
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सरकारबाट प्राप्त सिारी सवुिधा अथिा उल्लेजखत सूचनानसुार िंसार तथा 
वििीकर छुट प्राप्त गरी आफ्नो नीजज सिारी साधन ल्याई सरकारी सवुिधाको 
िैकल्पीक सवुिधा मध्ये एक सवुिधालाई मात्र उपिोग गनण पाउने देजखन्छ । 
यसरी सरकारी सयंन्त्रको उच्च पदमा आलसन जजम्मेिार पदालधकारी र 
सामान्य नागरीकहरु बीच सवुिधामा िरक पार् यो िने्न विषयलाई ललएर 
समानताको हक प्रलतकुल ियो िन्न नलमल्ने । 

आदेश 

१. लनयम िमोजजम पेश िएको प्रस्ततु ररट लनिेदनमा लनिेदकहरुको तिण बाट उपजस्थत 
विद्वान  अलधिक्ता श्री प्रिात अलधकारीले िंसार ऐन, २०१९ को दिा ९ तथा 
वििीकर ऐन, २०२३ को दिा २१  ले श्री ५ को सरकारलाई िमशः िंसार सवुिधा 
र िंसार महसलु सवुिधा ददने अलधकार र वििीकर छुट ददन सक्ने अलधकार ददएको 
छ। सो प्रािधान नेपाल अलधराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ (१) को विपररत 
िई यसले श्री ५ को सरकारलाई नागरीकहरु िीच वििेद गनण सक्ने अलधकार ददएको 
छ । नागरीकहरु चाहे विजशि शे्रर्ीका होउन चाहे साधारर् नागरीक नै  होउन, 
नागरीक िीच वििेद गनण लमल्दैन । श्री ५ को सरकार अथण मन्त्रालय द्वारा लमलत 
२०५२।१०।२९ र २०५२।११।१४ को सूचना अनसुार ददइएको िंसार एिं 
वििीकर छुट सम्िन्धी सवुिधाले विजशि शे्रर्ीका कमणचारी एिं सांसदहरुले सवुिधाका 
सिारी साधन िाडामा ददएर आिुले सरकारी गाडी प्रयोग गने प्रचलन िढीरहेको छ । 
तसथण यस्तो अवििेकी र असमान लनर्णय गनण ददने िंसार ऐन, २०१९ को दिा ९ तथा 
वििीकर ऐन, २०२३ को दिा २१ तथा सो असमान सूचना समेत संविधानको धारा 
८८(१) िमोजजम िदर घोवषत हनु ुपछण िनी गनुण िएको िहस जजवकर र विपक्षी अथण 
मन्त्रालय समेतको तिण बाट उपजस्थत विद्वान उप सरकारी अलधिक्ता श्री शरद खडकाले 
लनिेदनले दािी ललएका ऐनका दिाहरु श्री ५ को सरकारलाई नीलतगत कुरामा 
सजजलोको लालग विधावयकाले अलधकार ददएको हो । श्री ५ को सरकारको सूचनाले 
समान िीच असमान व्यिहार गरेको छैन । सांसद विजशि शे्रर्ीका कमणचारी जस्ता 
व्यजक्तहरु राज्य कोषबाट तलि ििा र सवुिधा पाउन े व्यजक्त हनु । त्यसैले त्यस्ता 
व्यजक्तहरुलाई सवुिधा ददएको कुरालाई ललएर ऐनका उल्लेजखत दिाहरु र सूचना समेत 
िदर हनुपुने होइन । लनिेदन खारेज हनु ुपछण िनी गनुण िएको िहस समेत सलुनयो । 
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विद्वान अलधिक्ता र सरकारी अलधिक्ताको िहस समेत सनुी प्राप्त लमलसल अध्ययन गरी 
लनर्णयतिण   विचारगदाण ररट लनिेदन माग िमोजजमको आदेश जारी गनुणपने हो होइन ? सो 
मा लनर्णय ददन ुपने देजखन आयो । 

यसमा ररट लनिेदकले िदर घोवषत गरी पाउं िनी लनिेदनमा उल्लेजखत िंसार ऐन, २०१९ 
को दिा ९ र वििीकर ऐन, २०२३ को दिा २१ को व्यिस्था लनम्नानसुार छः 

 १. िंसार ऐन, २०१९ को दिा ९ 

      ९. िंसार सवुिधा र िंसार महसलु सवुिधा ददने अलधकारः 

१) श्री ५ को सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाजशत गरी सोही 
सूचनामा तोवकएको वकलसमको कुनै माल िा िस्तूमा नेपाल कानूनले लाग्न े
िंसार महसलु पूर्ण िा केही अंशमा नललन ुिनी छुट ददन सक्नेछ । 

२) श्री ५ को सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाजशत गदाण 
लनकासी िा पैठारी हनुे माल िा िस्तूको पूर्ण िा केही अंशमा िंसार सविधा ददन 
सक्नेछ । 

३) श्री ५ को सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाजशत गरी 
तोकी ददएको अलधकारी िा व्यजक्तलाई िंसार सवुिधा िा िंसार महसलु सवुिधा 
ददन सक्नेछ । 

४) नेपाल अलधराज्यको कुनै िागबाट विदेशको िाटो गरी पनुः नेपाल अलधराज्यलित्र 
ल्याईन े माल िा िस्तकुो सम्िन्धमा श्री ५ को सरकारले तोवकए िमोजजम 
िन्दोिस्त गनण सक्नेछ । 

२. वििीकर ऐनको दिा २१ 

      २१. कर छुट ददन सवकनःे कुनै व्यजक्त िा खास खास मालसामान िा सेिाको 
सम्िन्धमा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाजशत गरी आजंशक िा 
पूर्णरुपले कर छुट ददन िा माि गनण सक्नेछ । 

      १६. त्यसैगरी लनिेदकले बदर घोवषत गरी पाउं िनी दािी ललएको लमलत 
२०५२।१०।२९ र लमलत २०५२।११।१४ को अथण मन्त्रालयको सूचना हेदाण 
िंसार ऐन, २०१९ को दिा ९ को उपदिा (३) र वििीकर ऐन, २०२३ को दिा 



223 
 

२१ ले ददएको अलधकार प्रयोग गरी प्रलतलनलध सिा र राविय सिाका माननीय 
सदस्यहरु, संिैधालनक अंगका पदालधकारीहरु, राविय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र 
सदस्यहरु एिं श्री ५ को सरकारका विजशि शे्रर्ीका कमणचारी मध्ये प्रलतलनलध सिा र 
राविय सिाका सदस्य िाहेकका पदालधकारीहरुले सरकारी सिारी साधन प्रयोग नगरी 
नीजज सिारी साधन प्रयोग गनण चाहने पदालधकारी र प्रलतलनलध सिा र राविय सिाका 
माननीय सदस्यहरुलाई सिारी साधन खरीद गनण सवुिधा उपलव्ध गराउने लनर्णय गरेको 
देजखन्छ ।      

      १७. उल्लेजखत   ऐनका  प्रािधानलाई हेदाण राजश्व नीलतमा समय समयमा 
गनुणपने नीलतगत पररितणनलाई श्री ५ को सरकारले समय सापेक्ष रुपमा पररितणन गनण 
सकोसै् िने्न उद्देस्यले विद्यावयकाले कायणपाललकालाई अजख्तयारसम्म ददएको देजखन्छ । 
कर लगाउन,े उठाउने, खारेज गने, छुट  ददने,  पररितणन गने, कर प्रर्ालीलाई 
व्यिजस्थत गने जस्ता विषयहरु विद्यावयकी के्षत्रालधकार लित्रका कुरालाई विद्यावयकाले 
ऐन लनमाणर् गरी सो ऐनको माध्यमबाट कायणपाललकालाई कानून िमोजजम अलधकार 
प्रत्यायोजन गदणछ िने्न त्यस्तो अलधकार कानून संगत छैन िनी िन्न लमल्ने होइन ।  

 लनिेदकले  ऐनका उल्लेजखत प्रािधान नेपाल अलधराज्यको संविधान, २०४७ को धारा 
११ को प्रलतकुल िनी दािी ललएको पाइन्छ । 

      १८. हाम्रो संविधानले अंलगकार गरेको समानता सम्िन्धी लसद्धान्त सापेक्षतामा 
आधाररत लसद्धान्त हो । समानता िने्न कुरा सापेक्षतामा नै आधाररत हनु्छ । लनरपेक्ष 
समानता न संिि छ, न िान्छलनय नै । कानूनको समान संरक्षर् समान जस्थलतका 
व्यजक्तहरुलाई ददइन ु पने समान व्यिहार हो । समान व्यजक्तहरुको बीचमा िेदिाि 
गररएको जस्थलतमा मात्र समानताको हक विरुद्ध ियो िनी मान्न सवकन्छ । समान 
व्यजक्तहरुको िीच कुनै कानूनको प्रयोग समान रुपमा निै िेदिािपूर्ण रुपमा गरीएमा 
त्यस्तोलाई िेदिािपूर्ण तरीकाले कानूनको प्रयोग मानु्नपने हनु्छ । कानूनको दृविमा 
समान िा कानूनको समान संरक्षर् िने्न िाक्यांशको अथण नागरीकहरु िीच योग्यता, 
कायणको विलिन्नता इत्यादी बारेमा िेदिाि नगरी समानताको हक प्राप्त हनुेछ िने्न 
होइन । कानूनको समान संरक्षर् ियो िएन िने्न कुरा कानूनको प्रयोग समान 
रुपबाट ियो िएन हेनुणपने हनु्छ । लनिेदकहरुले आफ्नो लनिेदन जजवकरमा िंसार ऐन, 
२०१९ को दिा ९ र वििीकर ऐन, २०२३ को दिा २१ को उल्लेजखत 
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प्रािधानले यी यी  समान हैलसयत र अिस्थाका व्यजक्तहरु िीच यसरी वििेद गयोप 
िनी स्पि पानण सकेको नपाइएको अिस्था र राजश्व नीलतलाई समय सापेक्ष रुपमा 
सरल तररकाले पररितणन गरी छुट ददन पने िए त्यस्तो नीलत अजख्तयारी गनण सक्न े
समेतको अलधकार विद्यावयकाले कायणपाललकालाई प्रदान सम्म गरेको देजखंदा िंसार ऐन, 
२०१९ को दिा ९ र वििीकर ऐन, २०२३ को दिा २१ को व्यिस्था संविधान 
प्रलतकुल िनी िन्न लमल्ने अिस्था देजखएन । 

       १९. श्री ५ को सरकार  अथण मन्त्रालयको लमलत २०५२।१०।१९ र 
२०५२।११,।१४ को सूचना कानून प्रदि अलधकार अन्तगणत िएकोमा वििाद छैन 
। उक्त सूचनामा उल्लेजखत पदालधकारीहरुले सरकारी सिारी साधन प्रयोग नगरी सो 
को विकल्पमा नीजज सिारी साधन प्रयोग गनण चाहेमा सिारी साधन खरीद गनण सवुिधा 
उपलव्ध गराउने लनर्णय गरेको देजखन्छ । राज्यकोषबाट तलि ििा र सवुिधा प्राप्त 
गरी रहेका पदालधकारीहरुलाई श्री ५ को सरकारले सिारी साधन खरीद गरी नेपाल 
लित्र्याउंदा िंसार र वििीकर छुट ददएको देजखन्छ । उल्लेजखत पदालधकारीहरुलाई 
सवुिधा स्िरुप श्री ५ को सरकारले सरकारी सिारी साधन उपलव्ध गराउन लमल्दैन 
िन्न लनिेदकहरुले सकेको  पाईदैन। प्रलतलनलध सिा र राविय  सिाका  माननीय 
सदस्यहरु िाहेक सूचनामा उल्लेजखत पदालधकारीहरुले श्री ५ को सरकारबाट प्राप्त 
सिारी सवुिधा अथिा उल्लेजखत सूचनानसुार िंसार तथा वििीकर छुट प्राप्त गरी 
आफ्नो नीजज सिारी साधन ल्याई सरकारी सवुिधाको िैकजल्पक सवुिधा मध्ये एक 
सवुिधालाई मात्र उपिोग गनण पाउन ेदेजखन्छ । यसरी सरकारी संयन्त्रको उच्च पदमा 
आलसन जजम्मेिार पदालधकारी र सामान्य नागरीकहरु बीच सवुिधामा िरक पायोदिने्न 
विषयलाई ललएर समानताको हक प्रलतकुल ियो िन्न लमल्ने अिस्था देजखंदैन । 
सरकारले राज्यकोषबाट रकम खचण गनुणको सट्टा सक्षम पदालधकारीहरुलाई उनीहरुको 
स्िेच्छामा एक विकल्प रोज्ने सम्मको अिस्था ददएको र त्यसले राज्यलाई अनािश्यक 
व्ययिार घटाउन मद्दत गनण सक्ने समेत  देजखन्छ । 

      २०. अत िन्सार ऐन, २०१९ को  दिा ९ वििीकर ऐन, २०२३ को दिा 
२१ संविधान प्रलतकुल नदेजखएको र उल्लेजखत ऐनका उल्लेजखत दिाहरुले ददएको 
अलधकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकार अथण मन्त्रालयद्वारा नेपाल राजपत्र खण्ड २१ 
अलतररक्ताड्ढ ४४(ख) लमलत २०५२।१०।२९ र खण्ड ४५ अलतररक्ताङ् ४६(ख) 
लमलत २०५२।११।१४ मा प्रकाजशत सूचना संविधान अनकुुल नै हुंदा िदर घोवषत 
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गरी रहन ुपने अिस्था देजखएन । प्रस्ततु ररट लनिेदन खारेज हनु ेठहछण । लमलसल 
लनयमानसुार गरी बझुाई ददन ु। 

लबिाददत लबषय – 

(अ) अथण मन्त्रालयको लमलत २०५२।१०।२९ र २०५२।११।१४ को सूचना अनसुार 
विजशि पदालधकारीहरुले सरकारी सिारी साधन प्रयोग नगरी सोको लबकल्पमा लनजी 
सिारी साधन प्रयोग गनण चाहेमा िन्सार तथा वििी कर छुट प्राप्त गरी आिुले लनजी 
सिारी साधन ल्याई सरकारी सवुिधाको बैकजल्पक सवुिधा मध्य एउटा सवुिधा उपिोग 
गनण पाउने िने्न लनर्णयमा समानता विपररत िई सवुिधामा िरक प¥यो िलन ररट लनिेदन 
सवहत सो लनर्णय खारेज गरी पाउँन सािणजलनक सरोकारको ररट ललई लनिेदक आएको 
देजखन्छ ।  

अदालतबाट िएको लनर्णय – 

(अ) समानता सम्बजन्ध लसद्धान्त सापेक्षतामा आधाररत लसद्धान्त हो । लनरेपेक्ष समानता न 
सम्िि छ न बान्छनीय नै ।कानूनको समान संरक्षर् समान जस्थतीका व्यजक्तहरुलाई 
ददइनपुने समान व्यिहार हो ।  

(आ) राजश्व लनतीलाई समय सापेक्ष सरल तररकाले पररितणन गरी छुट ददनपुने िए त्यस्तो 
लनती अजख्तयार गनण सक्न े समेतको अलधकार विधावयकाले कायणपालीकालाई प्रदान 
गरेकोले िन्सार ऐन २०१९ दिा ९ र वििी कर ऐन २०२३ को दिा २१ को 
व्यिस्था संविधान प्रलतकुल िलन िन्न लमल्ने अबस्था नदेजखने िलन जजम्मेिार पदालधकारी 
र सामान्य नागररकहरु लबच सवुिधामा िरक पा¥यो िने्न लबषयलाई समानताको हक 
प्रलतकुल ियो िन्न नलमल्ने िलन सरकारको ददघणकालीन लनती अन्तरगत लबजशि 
पदालधकारीहरुले चढ्न ेसिारी साधनको िन्सार तथा वििी कर छुट ददई लनजी रुपमा 
ल्याउने सो सिारीलाई सिारी साधन खररद सम्बन्धी सरकारको लनर्णयलाई असमान ियो 
िलन िन्न लमलेन िलन व्याख्या िएको पाइन्छ ।  

७. मदु्दा – उत्प्रषेर्यकु्त परमादेश  

लनिेदक – अलधिक्ता कोवपलप्रसाद अलधकारी समेत 

विपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रीपररषद सजचिालय समेत आठ जना 
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• आयात विन्द ुअथाणत िन्सार कायणलयमा धरौटी स्िरुप उठाइन े मूल्य अलििवृद्ध 
िापतको रकम मध्ये कलत राजश्व खातामा दाजखला हनु ेर कलत रकम दाजखला 
गने व्यजक्तलाई नै विताण ददने िने्न कुरा कर दाताले पलछ पेश गनण वििरर्बाट 
मात्र यवकन हनु्छ । उक्त व्यिस्थाबाट िास्तविक राजश्व स्िरुपको कर रकम 
यो यलत ियो िनी पलछ सिणसजञ्चत कोषमा जम्मा गदाण यवकन हनुे र सो िाहेक 
उक्त रकम अन्य खातामा राख्न नपाउने कानूनी प्रािधान देजखन्छ । मूल्य 
अलििृवद्ध कर ऐन, २०५२ ले कुनै आलथणक िषणको लनलमि बनेको आलथणक 
ऐनमा उल्लेख िए बमोजजमका कर लगाई असूल उपर गनण सक्ने अलधकार 
सम्म यो ऐनले ददएको छ । मूल्य अलििृवद्ध कर ऐन २०५२ को दिा २१ 
मा ऐन बमोजजम लनधाणरर् िएको कर त्यसरी लनधाणरर् िएको लमलतले ६ िषण 
पलछ असलु गनण सवकन े छैन िने्न कानूनी प्रािधानबाट सो दिा संविधानसंग 
बाजझएको छ  िलन लनष्कषण लनकाल्न लमल्ने कुरा पलन देजखदैन  र साथै राजश्व 
असूलीका सम्बन्धमा गररएको व्यिस्थालाई राजश्व असूल नगने िने्न अथण 
लगाउन पलन लमल्दैन । ऐनको दिा २१ को उपदिा )२( को व्यिस्थालाई 
उपदिा १ बाट अलग गरेर हेनण लमल्ने पलन होइन र दिा २०)१( मा कर 
असूलीको सम्बन्धमा अिलम्िन गररने तररकाको उल्लेख गररएको म्याद लित्र 
कर नबझुाउने करदाताबाट उल्लेजखत तररका अपनाई कर असूली गनण सक्न े
व्यिस्था समेत रहेको हुँदा ऐनको दिा २१)२( मा िजर्णत उक्त प्रािधान बढीमा 
६ िषण लित्र राजश्व उठी सकोस िने्न हेतलेु विद्यालधकाले राखेको देजखन्छ । 

• तसथण नेपाल अलधराज्यको संविधानको धारा ७४ संग मूल्य अलििवृद्ध कर 
ऐन, २०५२ को दिा २१)२( र ऐजनको लनयमािली, २०५३ को लनयम 
५१)१)(२)(३( बाजझएको िने्न लनिेदन जजवकरसंग सहमत हनु नसवकने  । 

ठहर खण्ड  

प्रस्ततु ररट लनिेदनमा २०५४ साल मंलसर १ गते देजख लाग ुिएको मलु्य अलििृवद्ध कर 
ऐन, २०५२ को दिा २१)२(को कानूनी व्यिस्था र मूल्य अलििवृद्ध कर 
लनयमािली, २०५३ को लनयम ५१)१)(२)(३( िएको व्यिस्था नेपाल अलधराज्यको 
संविधानको धारा ११)१)(२( र धारा ७४ को विपररत हुँदा उल्लेजखत ऐन एिं 
लनयमािलीको व्यिस्था लनष्कृय एिमै् असंिैधालनक घोवषत गरी पाउँ िने्न लनिेदन जजवकर 
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देजखन्छ । करको आधार विस्तार गने र कर प्रर्ालीलाई राजश्व उत्पादन लक्ष्य सक्षम तथा 
पारदशी बनाउने लनयाणतलाई प्रोत्साहन गने, न्यून विजकीकरर् तथा चोरी पैठारीलाई 
हतोत्सावहत गने प्रमखु लक्ष्यका साथ मंलसर १,२०५४ देजख मूल्य अलििृवद्ध कर 
ऐन, २०५२ र ऐजन लनयमािली, २०५३ लाग ु िएको र सो ऐन एिमै् लनयमािली 
अन्तरगतका कुनै पलन प्रािधान नेपाल अलधराज्यको संविधानको कुनै पलन धारा संग 
बाजझएको छैन, ररट लनिेदन खारेज होस िलन विपक्षी तिण का ललजखत जिाि रहेछ । 

सिणप्रथम मूल्य अलििृवद्ध कर संबन्धमा के कस्तो व्यिस्था रहेछ िलन समविगत रुपबाट 
कानूनी व्यिस्था तिण  हेदाण कानून बमोजजम बाहेक कुनै कर लगाउन ेर उठाइने छैन िने्न र 
गठुी रकम बाहेक श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त हनुे सबै प्रकारका राजश्व, राजश्वको लधतोमा 
ललइएका सिै कजाणहरु र ऐनको अलधकार अन्तरगत ददइएको जनु सकैु ऋर् असलु हुँदा 
प्राप्त िएको सबै धन ऐनद्धारा अको कुनै व्यिस्था नगररएमा एक सरकारी कोषमा आम्दानी 
बालधनेछ जसलाई सजन्चत कोष िलननेछ िने्न नेपाल अलधराज्यको संविधानको धारा 
७३)१( र धारा ७४ मा  व्यिस्था िएको देजखन्छ । देशको आलथणक विकासको लालग 
आिश्यक राजश्व संकलन गने प्रकृयालाई प्रिािकारी बनाइ राजश्व पररचालन बढाउन िस्त ु
िा सेिाको वििी वितरर् हस्तान्तरर्, आयात िा लनयाणत लगायतका सिै कारोिारमा मूल्य 
अलििृवद्ध कर लगाइन े र असलु उपर गने प्रकृयालाई व्यिजस्थत गरी राजश्व संकलन 
प्रिािकारी ढंगबाट गने समेतको उद्देश्य ललई मूल्य अलििृवद्ध कर ऐन २०५२ र ऐजनको 
लनयमािली २०५३ मंलसर १, २०५४ साल देजख लाग ुिएको पाइन्छ । 

नेपाल अलधराज्य लित्र आपूलतण िएको, आयात गररएको िा बावहर लनयाणत गररएको िस्त ुिा 
सेिामा मूल्य अलििवृद्ध कर लाग्ने कुरा मूल्य अलििृवद्ध कर ऐन, २०५२ को दिा ५)१( ले 
स्पि गदणछ । मूल्य अलििृवद्ध कर ऐन, २०५२ को दिा २८ बमोजजम श्री ५ को 
सरकारले अन्यथा तोकेकोमा बाहेक आयात हनुे िस्तमुा िन्सार अलधकृतले यस ऐन 
बमोजजम कर असूल गनण सक्ने कुरा सोही दिामा उल्लेख िएको पाइन्छ । यसरी ऐन 
बमोजजमको व्यिस्था अनरुुपको कर आयात विन्द ुअथाणत िन्सार कायणलयमा असूल उपर 
गने र लनयमािलीको लनयम ५)१(बमोजजम संपूर्ण कर रकम मूल्य अलििृवद्ध कर कोष 
खातामा जम्मा गनुण पने काननुी व्यिस्था िएको देजखन्छ । तर कोषमा जम्मा हनु आउको 
रकमबाट मूल्य अलििृवद्ध कर वििागले ऐनको दिा २४ र २८ बमोजजम विताण ददनपुने 
ठहर गरर, आदेश ददई ततपश्चात बाँवक रकम मात्र राजश्व कर हनुे हनुाले सो रकम 
संिैधालनक व्यिस्था बमोजजम सजन्चत कोषमा दाजखला गनुणपने कानूनी व्यिस्था देजखन्छ । 
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उल्लेजखत लनयम ५१ को व्यिस्थाबाट करको रकम आजखर सिण सजन्चत कोषमा नै दाजखला 
नगरर श्री ५ को सरकार िा अन्य कुनै पलन व्यजक्त विशेषले उक्त रकम स्िैजच्छक रुपबाट 
खचण गनण पाउने कुरा देजखदैँन । यसरी आयात विन्द ुअथाणत िन्सार कायाणलयका धरौटी 
स्िरुप उठाइन े मूल्य अलििवृद्ध िापतको रकम मध्ये कलत राजश्व खातामा दाजखला हनु े र 
कलत रकम दाजखला गने व्यजक्तलाई नै विताण ददन ेिने्न कुरा कर दाताले पलछ पेश  गने 
वििरर्बाट मात्र यवकन हनु्छ । उक्त व्यिस्थाबाट िास्तविक राजश्व स्िरुपको कर रकम 
यो यलत ियो िलन पलछ सिण सजन्चत कोषमा जम्मा गदाण यवकन हनुे र सो िाहेक उक्त 
रकम अन्य खातामा राख्न नपाउने कानूनी प्रािधान देजखन्छ । मूल्य अलििवृद्ध कर 
ऐन.२०५२ ले कुनै आलथणक िषणको लनलमि बनेको आलथणक ऐनमा उल्लेख िए बमोजजमका 
कर लगाई असूल उपर  गनण सक्ने अलधकार सम्म यो ऐनले ददएको छ । मूल्य अलििृवद्ध 
कर ऐन २०५२ को दिा २१ मा  ऐन बमोजजम लनधाणरर् िएको कर त्यसरी लनधाणरर् 
िएको लमलतले ६ िषण पलछ असलु गनण सवकने छैन िने्न कानूनी प्रािधानबाट सो दिा 
संविधानसँग बाजझएको छ  िलन लनष्कषण लनकाल्न लमल्न ेकुरा पलन देजखदैन  र साथै राजश्व 
असूलीका सम्बन्धमा गररएको व्यिस्थालाई राजश्व असूल नगने िने्न अथण लगाउन पलन 
लमल्दैन । ऐनको दिा २१ को उपदिा )२( को व्यिस्थालाई उपदिा १ बाट अलग 
गरेर हेनण  लमल्ने पलन होइन  र दिा २०)१( मा कर असूलीको सम्बन्धमा अिलम्बन 
गररने तररकाको उल्लेख गररएको म्याद लित्र कर नबझुाउने करदाताबाट उल्लेजखत तररका 
अपनाई कर असूल गनण सक्ने व्यिस्था समेत रहेको हुँदा ऐनको दिा २१)२( मा िजर्णत 
उक्त प्रािधान बढीमा ६ िषण लित्र राजश्व उठी सकोस िने्न हेतलेु विद्यालधकाले राखेको 
देजखन्छ । 

तसथण नेपाल अलधराज्यको संविधानको धारा ७४ संग मूल्य अलििृवद्ध कर ऐन, २०५२ को 
दिा २१)२( र ऐजनको लनयमािली, २०५३ को लनयम ५१)१) (२)(३( बाजझएको िने्न 
लनिेदन जजवकरसंग सहमत हनु सवकएन । प्रस्ततु ररट लनिेदन खारेज हनुे ठहछण । लमलसल 
लनयमानूसार गरी बझुाई ददन ु। 

लबिादको लबषय – 

(अ) मूल्य अलििृवद्ध कर ऐन २०५२ र मूल्य अलििृवद्ध कर लनयमािली २०५३ को लनयम 
५१ ले अको कोष खडा गने िने्न व्यिस्था संविधान विपररत छ । ऐनको दिा २१ 
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(२) को व्यिस्था समान संरक्षर्को लसद्धान्त विपररत छ िने्न न्यावयक पनुरािलोकन 
सम्बजन्ध लबषय । 

अदालतबाट िएको लनर्णय – 

(अ) मूल्य अलििृवद्ध करको रकम आयत लबन्द ु िन्सारबाट धरौटी रुपमा उठाइने मूल्य 
अलििृवद्ध बापतको रकम मध्ये कलत राजश्व खातामा दाजखला हनुे र कलत व्यजक्तलाई 
विताण ददने िने्न कुरा दाताले पलछ पेश गने वििरर्बाट एवकन हनु्छ । िास्ताविक 
राजश्व स्िरुपको कर मात्र सबणसंजचत कोषमा जम्मा गदाण एवकन हनु ेदेजखन्छ । ऐनको 
दिा २१(२) को व्यिस्था उपदिा १ बाट अलग गरेर हेनण लमल्ने पलन देजखदैन । 
साथै दिा २०(१) मा कर असलुीको सम्बन्धमा अबलम्बन गने तररका उल्लेख 
गररएको म्याद कर नबझुाउने कर दाता बाट सो तररका अपनाई कर असलुी गनण सक्न े
व्यिस्था समेत हुँदा बढीमा ६ बषण सम्म राजश्व उठ्ै्ती हनु सकोस िने्न हेतलेु व्यिस्था 
गरेको देजखन्छ ।  

(आ) यसथण नेपाल अलधराज्यको संविधान २०४७ को धारा ७४ सँग मलु्य अलििृवद्ध कर 
ऐन २०५२ को दिा २१(२) र लनयमािली २०५३ को लनयम ५१(१)(२)(३) 
बाजजएको िने्न लमल्ने देजखदैन िलन सरकारले लनयमािलीमा मलु्य अलििृवद्ध करको कोष 
खडा गरी कर विताण सम्बन्धी व्यिस्था गरेकोलाई कानून लबपररत निई ऐनको उदेश्य 
अनूरुप नै िएको िलन व्याख्या िएको छ ।   

४. लनश्कषण – 

कर कानून िनेको संविधान बमोजजम लबधावयकाले बनाएको कानून बमोजजम लगाएको राजश्व 
सम्बजन्ध कानून िने्न बजुझन्छ । जसरी माहरुीले ि्लुका रसहरु बुदँ–बुदँ जम्मा गरेर चाका 
लनमार्ण गरी आफ्ना सन्तलतहरुको आहार िोजनको लालग संिह गदणछ। त्यसरी नै जनताले 
पाई–पाई जम्मा गरेर राज्यको ढुकुटी िने काम हनु्छ । आिुले जम्मा गरेको महको रस 
काड्न आउन ेजोकोहीलाई माहरुीले जचल्न ेगछण । त्यसरी नै मालनसहरुले संजन्चत गरेको 
आयमा राज्यले कर लगाउँदा आिु खशुी कर लतने निई कानूनको कठोर लसद्धान्त बमोजजम 
दावयत्ि सम्झेर जनताले कर लतने गरेको हुनँ्छ । त्यस्तो कर संकलन गने कला क्षमता 
जोकोहीलाई नहनु सक्छ । त्यसैले कर प्रशासनमा दक्ष चसु्त र वििेकी मानि 
संसाधनहरुको व्यिस्था गरी कर संकलन िएमा पनण सक्न े धेरै लबिाद शरुु तहबाटै 
लनराकरर् हनु्छ । अदालतमा पगेुपलछ समयको र खचणको बबाणदीले न करदातालाई न 
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राज्यलाई नै िाइदा हनु्छ । कर कानून स्पि र पारदशी हनु जरुरी छ । करको लबषयमा 
हनुे लनर्णय राज्यलाई गजम्िर प्रिाि पयुाणउने प्रकृलतको हनुे हुँदा न्यायालयले यसको व्याख्या 
गदाण कठोर लसद्धान्तको पालना गरेमा नचावहदो रुपमा लबिादमा पने संिािना कम िएर 
जान्छ ।  कर राजश्व लगाउने लबषय पलन प्रगलतजशल हनु जरुरी छ । सबै बगण समूदाय 
व्यिसायले आय अनसुारको कर लतनुण नैलतक दावयत्ि सजम्झन ु पछण । कर सम्बन्धमा 
माध्यालमक जशक्षा देजख नै चेतना जगाउन ुजरुरी हनु्छ । मालनसले बाब ुआमा मरेको केही 
समय पलछ लबसणन्छनै् अरे तर सम्पजि नि िएको िा गमुाएको कवहल्यै लबसणदैननै् िलनन्छ । 
त्यसैले जनताबाट राजश्व उठाउन ुधेरै कदठन काम हो । सरकारले राजश्व नीलतलाई प्रमखु 
प्राथालमकतामा राख्न जरुरी हनु्छ । आत्मलनिणर निएको अथणतन्त्रले जनताको गास बास 
कपासको व्यिस्था गनण सक्दैन । २१ औ ँशताब्दीमा सामाजजक सरुक्षाको प्रत्याितू ददन 
सरकारले जनताबाट बढी िन्दा बढी कर उठाई संिह गरेमा नै सिल राज्य मालनन्छ । 
उठेको करको सही सदपुयोग गरी लोक कल्यार्कारी काममा लगाउन ुर आधलुनक यगुमा 
कर लगाउदा प्रयोजन समेत खोल्न ुजरुरी हनु्छ िने्न मान्यता रही आएको छ । राजश्व 
मदु्दामा अदालतले लनर्णय गदाण संिेदनजशलता, गजम्िरता र संयमता अपनाउन ुउजिकै जरुरी 
हनु आउँछ ।  

सन्दिण सामािी M 

– कानून, अंक ७३, २०६५ िागनु, कानून व्यिसायी क्लब काठमाण्डौ  

– कानून, अंक ६२, २०६४ बैशाख, कानून व्यिसायी क्लब काठमाण्डौ 

– स्माररका २०७५, आन्तररक राजश्व वििाग लाजजम्पाट 

– नेपालको संविधान २०७२, कानून वकताब व्यिस्था सलमलत बबरमहल  

– कर सम्बनधी िैसला । नजजरहरुको संिह २०७३, आन्तररक राजश्व लबिाग 
लाजजम्पाट 

– ने.का.प. २०७१, अंक ५, िाद्र 

– ने.का.प. २०६९, अंक ११ िाल्गनु  

– ने.का.प २०७१, अंक १० माघ 

– ने.का.प २०६९, अंक ७ कालतणक 

– ने.का.प २०६७, अंक ७ कालतणक 
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s/ /fh:j k|zf;g tyf /fh:j;+u ;DalGwt s]xL d'2fdf ;jf]{Rr 

cbfntaf6 ePsf km};nf tyf k|ltkflbt l;4fGtx? 

xl/ z+s/ 1jfnL

 

!= kl/ro 

/fHo ;+rfngsf] nflu ;/sf/n] ljleGg ;|f]tx?af6 hgtfåf/f k|fKt ug]{ cfo 

/sdnfO{ /fh:j elgG5 .csf]{ cy{df eGg] xf] eg] ;/sf/n] ljleGg k|of]hgdf 

ljleGg cfwf/x?df c;"n pk/ ug]{ s/, b:t'/, z'Ns nufotsf] cfonfO{ g} 

/fh:j elgG5 . ;/sf/n] ljwflosf lgld{t sfg"gsf] cfwf/df dfq o:tf] /fh:j 

;+sng ug{ ;S5 . g]kfnsf] ;+ljwfgdf g} sfg"g adf]lhd afx]s s'g} s/ nufOg] 

/ p7fOg] 5}g
1
 eGg] ;+j}wflgs Joj:yf /x]sf] 5 . k|rlnt sfg"g adf]lhd 

;/sf/nfO{ ltg'{ a'emfpg' kg]{ eG;f/ dxz'n, cGtMz'Ns, cfos/, d"No clej[l¢ 

s/, tyf ljleGg lsl;dsf z'Ns, b:t'/,b08 hl/jfgf ;a} /fh:j cGtu{t kb{5 . 

/fHo ;+rfngsf] k|d'v cfwf/ g} /fh:j xf] , /fh:jsf] ;+sng ljgf /fHon] s'g} 

sfo{ ;Dkfbg ug{ ;Sb}g . /fh:jsf] ?kdf hgtfaf6 k|ToIf tyf ck|ToIf ?kdf 

p7fPsf] cfo /sds} cfwf/df ;/sf/n] hgtfsf nflu ljleGg cfly{s, 

k|zf;lgs, k"jf{wf/ ljsfz lgdf{0f, zfGtL ;'/Iff, nufot lgoldt  /fHo ;+rfng 

cflb sfo{ ;Dkfbg u/]sf] x'G5 .  

@= /fh:jsf] k|sf/ 

;fdfGotof /fh:jnfO{ s/ eg]/ eGg] klg ul/G5 . s/ eg]sf] sfg"g adf]lhd 

s'g} JolSt jf ;+:yfn] ;/sf/nfO{ ltg'{ a'emfpg' kg]{ clgjfo{ e'StfgL, /fHo4f/f 

sfg"gsf] ;xf/fdf JolQm jf lgsfo;+uaf6 c;"n ul/g] /sd xf] . s/nfO{ 

/fhZjsf] k|d'v >f]t dflgG5 . s/ ltg]{ jf gltg]{, lbg] jf glbg] eGg] s'/f 

s/bftfsf] :j]R5fdf lge{/ ub}{g . s/ k|ltkmnsf lgldQ e'QmfgL ul/g] /sd klg  

xf]Og . lsgls s/bftfn] s/ e'QmfgL  u/] afkt s/ lt/]sf]sf] sf/0faf6 cfkm}n] 

k|ToIf s'g} kmfObf k|fKt ug{ ;Qm}g . s/ ltg{ grfxg], gltg]{ jf  ltg{ cfgfsfgL 

ug]{ JolQm;+uaf6 /fHon] hjh{:tL;+u s/ c;"n ug{ ;Sb5 . s/ eg]sf] sfg"gL 

z'Ns xf], of] jfWofTds k|s[ltsf] x'G5 ./fHon] sfg"g jdf]lhd s/ nufpg] / 

c;'n pk/ ug]{ Joj:yf u/]sf] x'G5 . s/ sfg"g cfb]ZffTds k|s[ltsf] x'G5 

                                                           
 pkGofoflwjQmf, dxfGofoflwjQmfsf] sfof{no . 

1
g]kfnsf] ;+ljwfg, sfg"g lstfa Joj:yf ;ldlt, wf/f !!% 
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To;sf/0f o;sf] kfngf jfWofTds dflgG5 . sfg"gn] h'g JolQm, lgsfo pk/ 

s/ nfUg] Joj:yf u/]sf] x'G5 p;n] jfWofTds ?kdf s/ ltg'{ k5{ . sfg"gn] 

Joj:yf u/]sf] cj:yfdf jfx]s s/ 5'6 x'g ;Sb}g . To:f}n] s/ ;DaGwL 

sfg"gnfO{ ljif]z k|s[ltsf] sfg"g dflgG5 ./fHon] s'g s'g If]qdf s/ nufpg,] s] 

s;/L c;"n pk/ ug]{ / To;sf] k|of]u s;/L ug]{ eGg] s'/fx? ljwflosf¢f/f 

lgld{t sfg"gn] lgwf{/0f u/]sf] x'G5 . log} ljwfoLsfåf/f lgld{t sfg"gsf cfwf/df 

g} s/ nufpg] / c;"n pk/ ug]{ sfo{ x'G5 . /fHon] sfg"g¢f/f tf]lsPsf] 

k|s[of¢f/f s/ ;+sng u/L ;+slnt s/ /sd ;j{;fwf/0f s} xs lxtsf] nflu 

vr{ ug]{ ub{5 . s/ /fh:jnfO{ s/ /fh:j / u}/ s/ /fh:j u/L b'O efudf 

ljefhg ug{ ;lsG5 .  

@=! s/ /fh:jM 

b]zsf] jfl;Gbf, gful/s jf pkef]Stfsf] gftfn] k|rlnt sfg"g adf]lhd 

;/sf/nfO{ clgjfo{ ?kdf ltg'{ kg]{ /sdnfO{ s/ elgG5 . s/ /fh:j k|ltkmnsf] 

cfzf gu/L a'emfpg' kg]{ clgjfo{ bfloTj leq kg]{ ljifo xf] . JolStn] ug]{ 

pTkfbg b]lv lnP/ pkef]u ;Ddsf] cj:yfdf s/ /fh:jsf] k|efj kl//x]sf] x'G5 

. Joj;fo, /f]huf/L, nufgL / cfsl:ds nfe h:tf ljifox?df nfUg] cfos/, 

j:t' tyf ;]jfsf] sf/f]jf/ tyf pkef]udf nfUg] d"No clej[l4 s/, pTkfbg / 

ljs|Ldf nfUg]  cGtMz'Ns tyf a:t'sf] cfoft lgof{tdf nfUg] eG;f/ dxz'n 

h:tf s'/fx? s/ /fh:j leq kb{5g . s/ hg k|ltlglwsf] pkl:ylt ljgf 

nufpg kfO+b}g . To;}n] No Taxation without Representation  eGg] ul/G5 . 

sfg"g adf]lhd s'g} klg JolSt jf lgsfon] ;/sf/nfO{ clgjfo{ ?kdf ug'{ kg]{ 

e'StfgL g} s/ xf] . cyf{t /fHo jf /fHo ;/xsf] lgsfoaf6 s'g} JolSt tyf 

lgsfox? Dfly nufOPsf] ljlQo ef/ xf] .  cfkm"nfO{ nfu]sf] s/ gltg'{nfO{ sfg"g 

adf]lhd b08gLo dflgG5 . t/ s/ lt/] jfkt s/ ltg]{ JolSt jf lgsfon] s'g} 

klg lsl;dsf] k|ltkmn jf k|ToIf ?kdf s'g} nfe k|fKt ug{ jf bfjL ug{ ;Sb}g . 

/fh:jsf] clwsf+; /sd olx s/ /fh:jsf] dfWodaf6 ;+sng ul/G5 . s/ 

/fh:j klg k|ToIf / ck|ToIf u/L b'O lsl;daf6 k|fKt x'G5 .  

sfg"g4f/f h'g JolStn] s/ ltg'{ kg]{ eGg] Joj:yf u/]sf] 5 ;f] s/ clGtd;Dd 

klg s/ ltg]{ bfloTj ;f]xL JolStdf /xg] s/nfO{ k|ToIf s/ elgG5 . o:tf] s/ 

ltg]{ bfloTj h'g JolStdf /x]sf] 5 p;}n] s/ ltg{' kb{5 . o:tf] s/ cGo 

JolStnfO{ ;fg{ ;ls+b}g . o:tf] s/df k|ToIf ?kdf s'g} k|ltkmn jf nfe k|fKt 

x+'b}g / x'g] cfzf klg ul/Psf] x'+b}g . cfos/, nfes/ tyf ;DklQdf cfwfl/t 
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s/ h:tf s/x? k|ToIf s/ leq kb{5g eg] ck|ToIf s/ eg]sf] s/sf] ef/ 

;DalGwt JolStdf g/xL ;]jf jf j:t' pkef]u ug]{ cGo JolStsf] dfWodaf6 

j:t' jf ;]jf cfk"lt{sf] ;fy ;+sng u/L e'StfgL ul/g] s/ xf] . o:tf] s/sf] ef/ 

k|yd JolStdf geO{ bf];|f] JolStdf /x]sf] x'G5 . o:tf] s/sf] ef/ ;fg{ ;lsg] 

k|s[ltsf] x'G5 . jf:tljs s/bftf / sfg"gL s/bftf km/s km/s x'G5g . o:tf] 

s/sf] ef/ d"Nodf ;dfj]z eP/ cfpg] x'gfn] o:tf] s/ ljs|]tf cyf{t Ph]G6sf]  

dfWodaf6 c;"n ul/G5 . o:tf] s/ j:t' tyf ;]jfdf cfwfl/t x'G5 . eG;f/ 

dxz'n, d"No clej[l4 s/, cGtMz'Ns h:tf s/x? ck|ToIf s/ leq kb{5g . 
2 

@=@ u}/s/ /fh:jM 

;/sf/af6 ;Dkfbg ul/g] s'g} klg lsl;dsf] k|zf;lgs sfo{x? jfkt jf ;/sf/L 

;+:yfx?af6 pTkflbt j:t' tyf ;]jfsf] d"No jfkt ;/sf/nfO{ ltg'{ a'emfpg' kg]{ 

s/nfO{ u}/s/ /fh:j elgG5 . ;fdfGotof s/ /fh:j leq  gkg]{ ;a} lsl;dsf 

s/x? u}/ s/ /fh:j leq  kb{5g . ;/sf/n] s/ ;DaGwL sfg"gsf cfwf/df 

k|fKt ug]{ s/ jfx]s cGo h'g;'s} ;|f]taf6 k|fKt ug]{ cfDbfgL /sd g}  u}/ s/ 

/fh:j xf] . u}/ s/ /fh:jsf] p2]Zo /fh:j ;+sng eGbf klg a9L hgtfnfO{ 

;]jf ;'ljwf pknAw u/fpg' /x]sf] x'G5 . ;/sf/n] s'g} ;]jf lbgsf nflu tf]s]sf] 

z'Ns, b:t'/ /f]oN6L h:tf z'Nsx? u}/ s/ /fh:j leq kb{5 . u}/ s/ /fh:jsf] 

;|f]t eg]sf] z'Ns, b:t'/, b08, hl/jfgf, hkmt, ;/sf/L ;DklQ tyf ;]jf ljs|L, 

ef8f, /f]oN6L, nfef+;, Jofh h:tf ljifox? x'g .  

 #= s/ /fh:j k|zf;g;+u ;DalGwt sfg"gsf]  ljsf; M 

g]kfnsf] s/ k|0ffnLsf] sfg"gL Joj:yfsf] Oltxf; x]g]{ xf] eg] Tolt nfdf] 5}g . 

lj=;+= @))* ;fndf d'n'sdf dfnkf]t, eG;f/ dxz'n, cGtMz'Ns, ;nfdL b:t'/, 

dgf]/Ghg s/ / 3/ hUuf /lh:6]|;g b:t'/ hDdf ^ j6f s/x? Nffu" ul/Psf] 

lyof] .
3 lj=;+= @))* ;fnb]lv ;'? ePsf] jh]6 jStJoaf6 cfos/ nufpg] 

p2]Zo /fv]sf] ePtfklg cfly{s P]g @)!^ n] klxnf] k6s kfl/>lds / Jofkf/ 

d'gfkmfdf % k|ltzt b]lv @% k|ltzt;Dd s/ nfUg] ul/ !) j6f s/sf b/sf] 

Joj:yf ug'{sf ;fy} pBf]u Joj;foaf6 ePsf] d'gfkmfdf @% k|ltzt / ;fgf 

pBf]unfO{ %) k|ltztn] s/ 5'6 lbg] Joj:yf u/]sf] lyof] . tTkZrft lj=;+= 

@)!& ;fn h]i7 @ ut] b]lv nfu" x'g] ul/ Jofkf/ d'gfkmf / kfl/>lds s/ P]g, 

                                                           
2
http://www.loksewaguide.com/news/844.html#.W_7TGyzBXIU 

3
pRr :t/Lo s/ k|0ffnL k'g/fjnf]sg cfof]u, @)&! sf] k|ltj]bg,  g]kfn ;/sf/, cy{ dGqfno sf7df08f}, k[=! 

http://www.loksewaguide.com/news/844.html#.W_7TGyzBXIU
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@)!& hfl/ eof] . o; P]gn] s/ lgwf{/0f tyf c;'n pk/ s;/L ug]{, s] s:tf 

If]qdf s/ nfUg], sf] s;nfO{ s/ gnfUg], s:tf] cj:yfdf ;|f]tdf s/ sl6\6 x'g], 

s] s;/L jflif{s ljj/0f bflvnf ug]{, s/sf] e'StfgL s;/L ug]{, s/ clkm;/sf] 

clwsf/ s] s] x'g], s/ bflvnf gu/]df s] s:tf] ;hfo x'g], ;f] pk/ s] s;/L 

clkn ug]{ eGg] h:tf ljljw Joj:yf u/L s/sf] bfo/f, s/ k|zf;g / Goflos 

k'g/fjnf]sg ;d]tsf] :k:6 Joj:yf u/]sf] lyof] . 

lj=;+= @)!& ;fndf hf/L ePsf] Jofkf/ d'gfkmf / kfl/>lds s/ P]g, @)!& nfO{ 

lj:yfkg ul/ lj=;+= @)!( ;fn >fj0f ( ut] g]kfn cfos/ P]g, @)!( hf/L 

eof] . o; P]gn] s/sf ;|f]tx?, cfos/ lgwf{/0f / c;'n pk/ ug]{ tl/sf, v'b 

cfo sfod ug]{ tl/sf,  s/ ljefusf] :yfkgf ul/ 8fO/]S6/ / s/ clwsf/Lx?sf] 

lgo'lSt tyf k|fb]lzs clwsf/ tf]Sg'sf ;fy} cfo ljj/0f bflvnf ug]{ Joj:yf, 

ljj/0f bflvnf u/fpg] clwsf/, cfos/ lgwf{/0f cfb]z ;Rofpg ;Sg] s/ 

lgwf{/0f cfb]z bf]xf]/\ofpg ;Sg] Joj:yf, gf]S;fgL s6\6f ug{ ;Sg] Joj:yf tyf 

cfos/ lgwf{/0f cfb]z pk/ k'g/fjnf]sgsf] lgj]bg lbg ;Sg] Joj:yf u/]sf] 

lyof] .  

s/ ;DalGw cGo sfg"gsf] ;DaGwdf x]bf{ lj= ;+= @)!@ ;fndf ;fdlos s/ 

c;'n P]g, @)!@ hf/L eO{ ;/sf/n] ;"lrt cfb]zåf/f eG;f/ dxz'n jf 

cGtMz'Ns of c? s'g} s/ nufpg], a9fpg], Joj:yf ug{ ;Sg] Joj:yf ePsf] 

lyof] . h'g P]g xfn;Dd klg nfu" /x]sf] 5 . To;} ul/ ljz]if k|sf/sf s/sf 

;DaGwdf 5'6\6} sfg"gL Joj:yf ug]{ s|ddf  cGtMz'Ns P]g, @)!% dgf]/Ghg s/ 

P]g, @)!& ;jf/L s/ P]g, @)!* xjfO{ p8fg s/ P]g, @)!* xf]6]n s/ P]g, 

@)!* dfnkf]t -ljz]if Joj:yf_ P]g, @)!* eG;f/ P]g, @)!( 3/hUuf s/ P]g, 

@)!( ljb]]zL  nufgL s/ P]g, @)!( dfnkf]t -ldGxf_ P]g, @)!( cfo l6s6 

b:t'/ P]g, @)!( 7]Ssf s/ P]g, @)@# 3/ hUuf axfn s/ P]g, @)@# kfgL s/ 

P]g, @)@# las|L s/ P]g, @)@# ;jf/L ;fwg s/ P]g, @)#!  dbL/f P]g, @)#! 

Dffnkf]t P]g @)#$  ;DklQ s/ P]g, @)$&  nufotsf P]g hf/L ePsf 5g . 

cfos/ ;DalGw  sfg"gL Joj:yfnfO{ ;+zf]wg, Plss/0f tyf kl/dfh{g ug]{ 

s|ddf cfos/ P]g, @)#! tyf  cfos/  lgodfjnL, @)#( hf/L ePsf] lyof] . 

o;} s|ddf d"n'ssf] cfly{s ljsfzsf] nflu /fh:j ;+sng ug]{ k|s[ofnfO{ 

k|efjsf/L agfO{ /fh:j kl/rfngnfO{ clej[l¢ ug{ cfos/ ;DalGw sfg"gnfO{ 

;+zf]wg / Plss/0f ul/ ;dofg's'n agfpg] p2]Zon] cfos/ P]g, @)%* tyf  

cfos/ lgodfjnL, @)%( hf/L eO{ nfu" /x]sf 5g .  To;} ul/ cGo ljljw s/ 
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;+alGw sfg"gnfO{{ ;dofg's'n kl/dfh{g ug]]{ s|ddf d"No clej[l¢ s/ P]g, @)%@ 

/ d"No clej[l¢ s/ lgodfjnL, @)%# hf/L eof],  o; P]gn] dgf]/Ghg s/ P]g, 

@)!& xf]6]n s/ P]g, @)!* 7]Ssf s/ P]g, @)@# / las|L s/ P]g, @)@# nfO{ 

vf/]h u/]sf] 5 .  To:t} cGtMz'Ns P]g, @)%* / lgodfjnL @)%( tyf eG;f/ 

P]g, @)^$ tyf eG;f/ lgodfjnL, @)^$ hf/L ePsf 5g . o;sf cnfjf s/ 

;DalGw sfg"gnfO{ k|To]s jif{ hf/L x'g] cfly{s P]gn] ;+zf]wg / kl/dfh{g ub}{ 

cfO/x]sf] 5 . o;/L d'n'ssf] cfly{s ljsf;sf] nflu /fhZj ;+sng ug]{ 

k|s[ofnfO{ k|efjsf/L jgfO{ /fhZj kl/rfngnfO{ clej[l¢ ug]{ p2]Zon] s/ 

k|zf;g;+u ;DalGwt ljleGg lsl;dsf sfg"g hf/L ePsf 5g . 

$= g]kfnsf] jt{dfg s/ k|0ffnL  

g]kfnsf] jt{dfg s/ k|0ffnL :jo+s/ lgwf{/0f k|0ffnLdf cfwfl/t 5 . :jo+s/ 

lgwf{/0f k|0ffnLn] s/ sfg"gsf] cwLgdf /xL sf/f]jf/sf] vl/b laqmL, cfo, 

gf]S;fgL oyf{y k/s 9+uaf6 Plsg u/L cfkm\gf] s/ bfloTj lgwf{/0f u/L cfo 

ljj/0f jf s/ ljj/0f bflvnf tyf nfUg] s/ bflvnf ug]{ lhDd]jf/L s/bftfnfO{ 

g} ;'lDkPsf] 5 . s/bftf :jo+ g} cfkm"n] u/]sf] s/of]Uo sf/f]jf/ k|lt k"0f{ 

hfgsf/L /fVg] JolQm ePsf]n] p;nfO{ g} cfkm\gf] s/ bfloTj lgwf{/0f ug]{ 

lhDd]jf/L ;'lDkbf s/ c;"nL nfut ;d]t Go"g x'g hfG5 eGg] p2]Zon] g} :jo+ 

s/ k|0ffnLnfO{ cjnDag ul/Psf] xf] .  s/bftf cfkm}n] cfkm\gf] sf/f]jf/sf] 

ljj/0f tof/ u/L s/ bflvnf ug'{ kg]{ x'+bf o; k|0ffnLsf] k|efjsf/Ltf s/bftfsf] 

OdfGbfl/tfdf g} lge{/ u5{ . x/]s s/ k|0ffnLdf s/ lgwf{/0f tyf s/ c;"nL ug]{ 

k"0f{ clwsf/ /fhZj k|zf;gnfO{ ;'lDkPsf] x'G5 . :jo+s/ lgwf{/0f k|0ffnL cGtu{t 

s/bftfn] s/ lgwf{/0f u/L k]z u/]sf cfo ljj/0f jf s/ ljj/0f l7s 5, 5}g, 

egL k/LIf0f Pj+ 5fgljg ug]{ / s/bftfsf]  jf:tljs s/ bfloTj Plsg ug]{ sfo{ 

s/ k|zf;gaf6 ug]{ ul/G5 . 

 

jt{dfg s/ k|0ffnLn] km/flsnf] s/ cfwf/ lnPsf] 5 . cfos/ lgwf{/0f / c;'n 

pk/sf ;DaGwdf cfos/ P]g, @)%* d"No clej[l¢ s/ lgwf{/0f / c;'nLsf 

;DaGwdf d"No clej[l4 s/ P]g, @)%@ cGtMz'Ns lgwf{/0f / c;"nLsf ;DaGwdf 

cGtMz'Ns P]g, @)%* eG;f/ dxz'n lgwf{/0f tyf c;"nLsf ;DaGwdf eG;f/ 

P]g, @)^$ nufotsf ljleGg sfg"gx? k|rngdf /x]sf 5g . s/bftfn] oL s/ 

sfg"gsf] cfwf/df :jo+s/ lgwf{/0f u/L cfkm\gf] sf/f]jf/sf] ljj/0f ;lxt lgwf{l/t 

s/ /sd ;DjlGwt sfof{nodf bflvnf ug]{ Joj:yf /x]sf] 5 . o;/L 
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s/bftfx?jf6 k|fKt ePsf ljj/0f dWo] tf]lsPsf ;"rsx?sf] cfwf/df  

hf]lvdo'Qm s/bftf klxrfg u/L 5gf}6 eO{ 5gf}6df k/]sf  jf s'g} lsl;dsf] 

ph'/L÷;"rgf k|fKt ePsf s/bftfx?sf] dfq sf/f]jf/sf] cg';Gwfg tyf 5fgljg 

ul/ k|rlnt sfg"g adf]lhd s/ lgwf{/0f  x'g] u/]sf] 5 .   

s/ k|zf;gaf6 s/ lgwf{/0f ul/g] sfo{ Goflos sfo{ -Judicious Function_ xf] . 

s/ lgwf{/0f ubf{ Goflos 9+uaf6 ug'{ kb{5 .  s/ lgwf{/0f clwsf/Ln] s/bftfsf] 

cltl/Qm s/ bfloTj /x]sf] cf}+NofP/ dfq} x'b}g  To:tf] bfloTj /x]sf] s'/f Goflos 

d"Nof+sgaf6 g} b]vfpg' k5{ . Tolt x'Fbfx'b} klg s/ lgwf{/0f ubf{ cjnDag ul/g' 

kg]{ Goflos k|s[ofdf sdL sdhf]/L /x]df s/ k/LIf0f sfo{ hlt ;'s} s'zntf 

k"j{s u/]tfklg k'/} s/ lgwf{/0f g} q'l6k"0f{ x'g k'Ub5 . o;y{ s/ lgwf{/0f 

clwsf/Laf6 s/ lgwf{/0f ug]{ sfo{ ;DkGg ubf{ s/ sfg"gsf] cfwf/df Goflos 

k|s[ofx? ;d]tnfO{ Wofgdf lbO{ cfkm\gf] bIftf Pj+ s'zntfsf] k|of]u ug'{ kg]{  

x'G5 .  s/ lgwf{/0fsf] ;antfaf6 g} s/ /fhZj c;"nL k|efjsf/L x'g k'Ub5 . 

%=s/ /fh:j k|zf;g;+u ;DjlGwt lgsfox? M 

s/ /fh:j k|zf;gsf] ;DaGwdf g]kfn ;/sf/, cy{ dGqfno tyf dftxtdf  

cfGtl/s /fh:j ljefu,  tyf eG;f/ ljefu, /x]sf 5g . /fh:j k|zf;gsf] 

gLlt lgdf{0fsf] sfo{ g]kfn ;/sf/ cy{ dGqfnojf6 x'g] u/]sf] 5 eg] cfos/, 

d"No clej[l4 s/, cGtMz'Ns, sf] k|zf;g cfGtl/s /fh:j ljefujf6 x'g] u/]sf] 

5 . e+;f/ dxz'n lgwf{/0f, c;"n pk/, eG;f/ j:t' jlu{s/0f  tyf  eG;f/ 

5nL x'g] rf]/L lgsf;L k}7f/L lgoGq0f ug{ cg';Gwfg tyf 5fgljg ug]{ lg0f{o 

ug]{ ;d]tsf] sfo{  eG;f/ ljefu tyf dftxtsf sfof{nox?af6 x'g] u/]sf] 5  . 

^= s/ lgwf{/0f / ;f] pk/sf] k'g/fj]bg ;DaGwL Joj:yfM 

k|rlnt s/ /fh:j k|zf;g;+u ;DalGwt cfos/ P]g, @)%* d"No clej[l4 s/ 

P]g, @)%@ cGtMz''Ns P]g, @)%* df ePsf] Joj:yf cg';f/  s/bftf :jo+n] 

cfkm\gf] sf/f]jf/sf] ljj/0f tof/ u/L s/ lgwf{/0f u/L s/ ljj/0f tyf lgwf{l/t 

s/ /sd bflvnf tyf ldnfg ug]{ Joj:yf 5 . o;/L s/bftfx?jf6 k|fKt ePsf 

ljj/0f dWo] tf]lsPsf ;"rsx?sf] cfwf/df cfGtl/s /fh:j ljefujf6 

hf]lvdo'Qm s/bftf klxrfg u/L 5gf}6 eO{ 5gf}6df k/]sf jf sfof{nojf6 5gf]6 

ePsf jf s'g} lsl;dsf] ph'/L÷;"rgf k|fKt ePsf s/bftfx?sf] dfq k"0f{s/ 

k/LIf0f jf cg';GwfgfTds s/ k/LIf0f ul/b}+ cfPsf] 5 . k"0f{ s/ k/LIf0f jf 

cg';Gwfg d"ns s/ k/LIf0f gePsf] cj:yf;Dd s/bftfn] k]z u/]sf] ljj/0f g} 
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dfGo x'G5 .s/bftfn] k]z u/]sf]  ljj/0f em'7\7f tyf cw'/f]], ck'/f] x'g;S5 / 

s/bftfx?n] cfkm\gf] s/ lgwf{/0f cfkm}n] ug]{ x'gfn] s/ 5ln x'g ;S5 eGg] 

cfwf/df tt tt P]gx?df s/ clws[t tyf cGtMz'Ns clws[tn] cg';Gwfg tyf 

5fgljg ul/ cfos/ tkm{ ;+zf]lwt s/ lgwf{/0fsf] cfb]z, d"No clej[l4 s/ tkm{ 

clGtd s/ lgwf{/0f / cGtMz'Ns tkm{ clGtd cGtMz'Ns lgwf{/0f ug{ ;Sg] 

Joj:Yff 5 . 

s/ clws[t tyf cGtMz'Ns clws[tx?n] s/ lgwf{/0f tyf s/ /fh:j;+u 

;DalGwt  lg0f{o cfb]z hf/L ubf{ k|rlnt sfg"g adf]lhd k|f/lDes s/ lgwf{/0f 

u/L !% lbgsf] Dofb ;lxt ;kmfO{ k]z ug]{ df}sf lbg' kg]{ Joj:yf 5 . pSt Dofb 

leq hjfkm k]z u/]df jf gu/]df klg  s/ clws[t tyf cGtM z'Ns clws[tn] 

cfos/ tkm{ ;+zf]lwt s/ lgwf{/0f cfb]z / cGtMz'Ns tyf d"No clej[l¢ s/ tkm{ 

clGtd s/ lgwf{/0f cfb]z hf/L ug{ ;Sg] Joj:yf /x]sf] 5 .  o;/L s/ clws[t 

jf cGtMz'Ns clws[tn] u/]sf] lg0f{o cfb]zdf lrQ ga'em]df ;f] lg0f{o cfb]z 

pk/  #) lbg leqdf jf Dofb u'h|g uPdf & lbg leqdf Dofb ydfO{ yk #) 

lbg u/L a9Ldf ^) lbg leqdf cfGtl/s /fh:j ljefudf k|zf;lso 

k'g/fjnf]sgsf] lgj]bg lbg ;Sg] Joj:yf 5 . o;/L k/]sf] lgj]bgdf cfGtl/s 

/fh:j ljefusf dxflgb]{zsaf6  k|zf;lso k'g/fjnf]sgsf]  lg0f{o eP kZrft 

pSt lg0f{odf lrQ ga'em\g] JolStn] #% lbg leqdf /fh:j Gofoflws/0fdf 

k'g/fj]bg lbg kfpg] Joj:yf 5 .  

To;} u/L eG;f/ P]g @)^$ df ePsf] Joj:yf cg';f/ s'g} klg JolStn] s'g} klg 

j:t' cfoft lgof{t ubf{ cfkm}n] eG;f/ k|1fkgkq e/L 3f]if0ff u/L nfUg] eG;f/ 

dxz'n tyf cGo s/, z'Ns  a'emfO{ hf+r kf; u/fpg] Joj:yf 5 . o;/L k]z 

x'g cfPsf] eG;f/ k|1fkgkq hf+r k/LIf0f ubf{  eG;f/df sd d"No 3f]if0ff u/]sf] 

jf s'g} klg j:t' eG;f/ glt/L rf]/L lgsf;L k}7f/L u/]sf] cj:yfdf eG;f/ 

clws[tn] cfj:os lg0f{o ug{ ;Sg] clwsf/ eG;f/ P]g, @)^$ n] eG;f/ 

clws[tnfO{ k|bfg u/]sf] 5 . eG;f/ clws[tn] u/]sf] d"Nof+sgsf] lg0f{odf lrQ 

ga'em\g] JolStn] !% lbg leqdf d"Nof+sg k'g/fjnf]sgsf] nflu d'Nof+sg 

k'g/fjnf]sg  ;ldlt ;dIf  lgj]bg lbg ;Sg] tyf  d"Nof+sg k'g/fjnf]sg 

;ldltn] u/]sf] lg0f{o jf d"Nof+sg afx]ssf cGo lg0f{odf lrQ ga'em\g] JolStn] 

#% lbg leqdf /fh:j Gofoflws/0fdf k'g/fj]bg lbg ;Sg] Joj:yf 5 . o;/L 

k/]sf] k'g/fj]bgdf /fh:j Gofoflws/0faf6 ePsf] km};nfdf  clwsf/ If]q aflx/ 

uO{ lg0f{o u/]sf] jf a'em\g' kg]{ k|df0f ga'em]sf] jf a'em\g gx'g] k|df0f a'em]sf] jf  
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jfWofTds ?kdf kfngf ug'{ kg]{ sfo{ljlw kfngf gu/]sf] jf  u+le/ sfg"gL q'6L 

ePsf] b]]lvPsf] cj:yfdf k'g/fj]bg cg'dltsf] nflu ;jf]{Rr cbfntdf lgj]bg 

lbg ;lsg]  Joj:yf 5 .  

&= cfos/ P]g, @)%* df ePsf] vr{ sl6\6 ;DaGwL ;fdfGo Joj:yf  

s/ eg]sf] k|ltkmnsf] cfzf g/fvL ;/sf/nfO{ ltg'{ a'emfpg' kg]{ sfg"gL z'Ns xf] 

. cfo ePsf] cj:yfdf nfUg] s/ g} cfos/ xf] . cfos/sf ;DaGwdf Joj;fo, 

nufgL, /f]huf/L / cfsl:ds nfe u/L rf/ lsl;dsf cfosf ;|f]tx? lgwf{/0f 

ul/Psf] 5 . cfosf] u0fgf ug]{ k|s[of, s/ 5'6 x'g] /sd tyf cGo 5'6 ;DaGwL 

Joj:yf / s/ sl6\6 x'g] lzif{s tyf /sdx?sf] Joj:yf b]lv lnP/  s] s:tf] 

cj:yfdf s] slt b/df s/ nfUg], s] s:tf k|s[ltsf vr{x? sl6\6 kfpg], s] 

s:tf cfox? cfodf ;dfj]z x'g], s] s:tf ljj/0fx? /fVg' kg]{ / cfo ljj/0f s] 

s;/L k]z ug]{ s/ lgwf{/0f s;/L x'g] / ;f] pk/sf] pkrf/sf] Joj:yf s] s:tf] 

x'g] eGg] h:tf s'/fx?sf] Joj:yf pSt P]gdf ul/Psf] 5 .  

cfos/ P]g, @)%* sf] kl/R5]b % df  bkmf !# b]lv @) ;Dddf ljleGg lzif{sdf 

vr{ sl6\6 kfpg] Joj:yf ul/Psf] 5 eg] bkmf @! Dff sl6\6 ug{ gkfpg] vr{sf 

;DaGwdf Joj:yf ul/Psf] 5 . s/bftfn] Jofh  vr{ cGtu{tsf] e'StfgL ul/Psf] 

Jofh vr{sf]  sl6\6 bfjL ug]{ ;DaGwdf ;f]xL P]gsf] bkmf !$ df Joj:yf 

ul/Psf] 5 . bkmf !$ df ePsf] Joj:yf lgDg adf]lhd /x]sf] 5.  

Jofh s6\6LM -!_ s'g} JolStn] s'g} cfo jif{df Joj;fo jf nufgLaf6 ePsf] 

cfosf] u0fgf ug]{ k|of]hgsf] nflu ;f] JolStsf] Joj;fo jf nufgLaf6 cfo 

cfh{g x'g] sfo{sf nflu l;h{gf ePsf] b]xfosf] C0f bfloTj cGtu{t ;f] jif{df 

nfu]sf  ;a} Jofh s6\6L ug{ kfpg]5M 

-s_ s'g} /sd C0f lnP jfkt ;f] C0f bfloTj l;h{gf ePsf]df ;f] /sd ;f]xL 

jif{ k|of]u ul/Psf] jf ;f] jif{df k|of]u ul/Psf s'g} ;DklQ vl/b ug{ k|of]u 

ul/Psf] jf  

-v_ cGo s'g} cj:yfdf  ;f] C0f bfloTj l;h{gf x'g uPsf]  

pk/f]St sfg"gL Joj:yfnfO{ cWoog u/L x]bf{ s'g} klg C0f bfloTj cGtu{t 

e'StfgL u/]sf] Jofh /sdsf] vr{ s6\6L bfjL kfpgsf] nflu C0f lnPsf] /sd 

Joj;fo jf cfo cfh{g x'g] sfo{sf nflu lnPsf] xf] eGg] b]lvg'sf ;fy} 

;fdfGotof To;/L lnPsf] C0f /sd h'g jif{df C0f lnOPsf] xf] ;f]xL jif{df 
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k|of]u ul/Psf]  jf ;f] jif{df k|of]u ul/Psf] ;DklQ vl/b ug{ k|of]u ul/Psf] xf] 

eGg] s'/f :k:6 ?kdf b]lvg' kg]{ b]lvG5 . 

*= /fh:j;+u ;DalGwt ljifodf ;jf]{Rr cbfntaf6 ePsf s]xL km};nfx?sf] 

cWoog tyf ljZn]if0f .  

s/ /fh:j;+u ;DalGwt d'2fx?sf] ;DaGwdf s/ clws[t tyf eG;f/ 

clws[tx?af6 ePsf] lg0f{o jf cfb]z pk/ /fh:j Gofoflws/0fdf k'g/fj]bg 

nfUg] Joj:yf ePsf] ePtfklg /fh:j Gofoflws/0faf6 ePsf] km};nf pk/ l;w} 

;jf]{Rr cbfntdf k'g/fj]bg nfUg] Joj:yf gePsf] x'+bf ;fdfGotof /fh:j 

Gofoflws/0faf6 ePsf] km};nfnfO{ clGtd km};nfsf] ?kdf dflgG5 . t/ klg 

clwsf+z d'2fdf ;jf]{Rr cbfntdf k'g/fj]bg cg'dltsf] lgj]bg k/]sf] b]lvG5 . 

o;/L ;jf]{Rr cbfntdf k'g/fj]bg cg'dltsf] lgj]bg k/]sf clwsf+z d2fdf 

;jf]{Rr cbfntn] cg'dlg glbg] u/]sf] sf/0faf6 ;f]xL cj:yfdf km};nf clGtd 

x'g] ePtfklg s]xL d'2fdf k'g/fj]bgsf] cg'dlt lbO km};nf x'g] u/]sf] x'+bf 

/fh:j;+u ;DalGwt d'2fdf k|ltkflbt l;¢fGt cToGt Go"g ;+Vofdf /x]sf] kfOG5 

.;jf]{Rr cbfntaf6 ePsf km};nf cWoog ug]{ s|ddf k|:t't kf+r j6f d'2fdf 

ePsf ljifox? dWo] cfos/sf ;DaGwdf s/bftfn] cfo ljj/0faf6 vr{ sl6\6 

dfu u/]sf] Jofh vr{nfO{ s/ clws[tn] cdfGo u/]sf] ljifosf ;DaGwdf ;jf]{Rr 

cbfntaf6 ul/Psf] JofVofsf ;DaGwdf ljZn]if0f ul/Psf] 5 . 

!=7"nf s/bftf sfof{no, xl/x/ejg, nlntk'/sf] tkm{af6 k|d'v s/ k|zf;s 

gj/fh e08f/L lj?¢ cl/xGt dlN6 kmfOj;{ ln= sf ;Grfns /fhs'df/ uf]N5f 

ePsf] cf=j= @)%*.)%( sf] cfos/ d'2fM
4 

-s_ d'2fsf] ljjflbt ljifo  

Joj;fo ;+rfng ug{ elg a}+saf6 C0f lnO ;f] df nfUg] JofhnfO{ cfos/ P]g, 

@)%*  sf] bkmf !$ cg';f/ vr{ sl6\6 bfjL ug]{ s/bftfn] cGo JolStnfO{ 

lgJof{hL ;fk6L lbPsf]  jf pwf/f]df ljs|L u/]sf] cj:yfdf To:tf] ;fk6L /sd 

tyf pwf/f] ljs|L /sddf nfUg ;Sg] Jofhsf] /sdnfO{ vr{ sl6\6 lbg ldNg] 

gldNg] ? 

-v_ /fh:j Gofoflws/0faf6 ePsf] 7x/ 

                                                           
4
g]=sf=k= @)^(, c+s &, lg0f{o g+ **^@ 
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/3'klt h'6 ldN;nfO{ lbPsf] /sdsf] Jofh vr{ v'b cfodf ;dfj]z u/]sf] ldn]g 

eGg] k'g/fj]bg lhsL/ /x]sf] tkm{ x]bf{ Pp6} Joj:yfkg ePsf] ;f] pBf]udf 

k'g/fj]bs pBf]un] 3f6fdf uPsf] pBf]unfO{ ;xof]u ug{ gkfpg] u/L aGb]h 

nufpg]] Joj:yf df}h'bf P]gdf gePsf] / k'g/fj]bssf] pBf]usf] j:t'x? ;d]t 

C0f k|fKt u/L c8{/ adf]lhd pTkfbg u/L k'g/fj]bsnfO{ pTkfbg sfo{df ;3fp 

u/]sf] cj:yfdf k'g/fj]bsn] cfo cfh{g k|of]hgfy{ k|of]u ul/Psf] eGg] / ;f] 

;fk6L lbOPsf] /sd ljleGg ls:tfdf ;f]xL ;fndf g} k'g/fj]bs pBf]un] lkmtf{ 

lnO;s]sf] elg/x]sf] cj:yfdf ;f] /sddf Jofh egL v'b cfodf ;dfj]z x'g 

g;sL ldGXf x'G5 . 

-u_ ;jf]{Rr cbfntaf6 k|ltkflbt l;4fGt tyf 7x/ 

   cfos/ P]g, @)%* sf] bkmf !$-!_-s_ / -v_ df ePsf] Joj:yf cg';f/ Joj;fo 

;+rfng ug{ elg lnPsf] C0fdf lt/]sf] jf ltg{ kg]{ ePsf] Jofh /sd vr{ s6\6f 

ug{ kfpg] ;'ljwf k|fKt ug{sf] nflu lgDg zt{x? k'/f u/]sf] x'g'kg]{ M  

 -s_ h'g cfly{s jif{df C0f lnPsf] xf] ;f]C0f ;f]xL cfly{s jif{df k|of]u ePsf] 

jf ;f] jif{df k|of]u ePsf s'g} ;DklQ vl/b ug{ k|of]u ePsf] x'g' kb{5 . 

  -v_ k|fKt ul/Psf] C0f jf o;sf] bfloTj cfkm\gf] Joj;fo ;+rfng ug{ jf cfo 

cfh{g ug]{ sfddf dfq k|of]u ePsf] x'g'kb{5 . 

s'g} C0fsf] /sd Joj;fo ;~rfng ug]{ sfddf k|of]u gePsf] jf cfo cfh{g 

ug]{ sfddf k|of]u gePsf] cj:yfdf o:tf] C0fdf lt/]sf] jf ltg{ kg]{ ePsf] 

Aofhsf] /sdnfO{ cfo u0fgf ubf{ vr{ s6[f ug{ gkfpg] ePkl5 cfˆgf] Joj;fo 

;~rfng ug{ cfkm";Fu gub /sd gePsf] egL s'g} cfly{s aif{df C0f lng] s'g} 

JolQm jf s/bftfn] ;f]xL cfly{s jif{df cGo s'g} JolQm jf kmd{nfO{ Aofh lnO{ jf 

glnO{ h'g;'s} zt{df ;fk6L jf C0f lbPsf] cj:yfdf o:tf] JolQmn] k|fKt u/]sf] 

C0fsf] /sd k"0f{?kdf cfˆgf] Joj;fo ;~rfng ug{ jf cfo cfh{g ug]{ sfo{df 

k|of]u ePsf] 5 egL dfGg g;lsg] . 

C0f lng] s/bftfn] cGo s'g} JolQm jf kmd{nfO{ clwljsif{ ;'ljwf jf pwf/f]df 

;fdfg laqmL u/]sf] jf pwf/f] laqmL -Credit Limit_ lbPsf] cj:yfdf klg nfu" 

x'G5 . cfˆgf] Joj;fo ;~rfng ug{ gub /sd ck'u ePsf] egL C0f lng] / ;f] 

C0fdf lt/]sf] AofhnfO{ vr{df s§L ug]{ jf vr{ s§Lsf] bfjL ug]{ t/ cfkm";Fu 

ePsf] gub /sd cGo JolQmnfO{ s'g} Joxf]/fn] ;fk6L lbPsf] cj:yfdf o;/L 
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;fk6L lbPsf] /sdnfO{ Joj;fo ;~rfng ug{ jf cfo cfh{g ug{ k|of]u ePsf] 

/sd egL eGg g;lsg] . 

     -3_ ljZn]i0f 

      k|:t't d'2fdf s/bftf cl/xGt dlN6 kmfOj;{n] cfkm"n] a}+saf6 C0f lnO Jofh 

e'Stfg u/]sf] / ;f]xL /sdaf6 /3'klt h'6 ldN;nfO{ /sd pknAw u/fPsf]df 

/3'klt h'6 ldN;af6 s/bftf cl/xGt dlN6 kmfOj;{n] s'g} k|ltkmn k|fKt 

u/]sf] gb]lvPsf] sf/0fn] s/ k/LIf0f ubf{ lnPsf] C0faf6 cfo cfh{g ePsf] 

gb]lvPsf] eGg] ;d]t cfwf/df ;f] xb;Ddsf] Jofh vr{ s6\6L gkfpg] lg0f{o 

u/]sf] b]lvG5 .  

 pSt lg0f{o pk/ s/bftfaf6 k/]sf] k'g/fj]bgsf ;DaGwdf /fh:j 

Gofoflws/0f lj/f6gu/af6 km};nf x'+bf Pp6} Joj:yfkg ePsf] pBf]u ePsf] 

/ ;f] pBf]u 3f6fdf uPsf] cj:yfdf ;xof]u ug{ gkfpg] u/L jGb]h nufpg] 

Joj:yf P]gdf gePsf] eGg] h:tf cfwf/ lnO{ s/ lgwf{/0f cfb]z jb/ u/]sf] 

b]lvG5 . 

 /fh:j Gofoflws/0faf6 ePsf] km};nf pk/ cfGtl/s /fh:j sfof{nosf] 

tkm{af6 k/]sf] k'g/fj]bg cg'dltsf] lgj]bgdf cg'dlt eO{ k'g/fj]bgsf] 

/f]xaf6 km};nf x'+bf ;jf]{Rr cbfntaf6 cfos/ P]g, @)%* sf] bkmf !$ df 

ul/Psf] ;du| Joj:yf, p2]Zo / k|of]hg x]bf{ s'g} JolStn] Joj;fo ;+rfng 

ug{ C0f lng ;Sg] / o;/L lnPsf] C0fdf lt/]sf] Jofh vr{ s6\6L ug{ kfpg] 

;'ljwf k|bfg u/]sf] b]lvg] ePtfklg ;f] Joj:yf lg/k]If geO{ pSt bkmfdf 

lgwf{l/t zt{ k''/f u/]sf] cj:yfdf dfq ;f] ;'ljwf k|fKt ug{ ;Sg] b]lvG5 . 

pSt zt{ cg';f/ Joj;fo ;+rfng ug{ jf Joj;fllos k|of]hgsf] nflu 

lnPsf] C0f cfo cfh{g ug]{ sfo{sf nflu k|fKt u/]sf] / k|of]u x'g' kg]{ x'G5 . 

cfkm"n] lnPsf] C0f /sd cG o s'g} JolStnfO{ h'g;'s} zt{df ;fk6L jf C0f 

lbPsf] cj:yfdf To:tf] C0f k"0f{ ?kdf cfkm\gf] Joj;fo ;+rfng ug{ jf cfo 

cfh{g ug}{ sfo{df k|of]u ePsf] 5 elg dfGg g;lsg] elg km};nf ePsf] 5 . 

o;af6 cfos/ P]g, @)%* sf] bkmf !$ n] Jofh vr{ s6\6L ug{ kfpg] 

Joj:yf u/]sf] ePtfklg pSt bkmfdf pNn]v ul/Psf zt{x? k'/f gePsf] 

cj:yfdf To:tf] Jofh vr{ s6\6L ug{ gkfpg] l;4fGt k|ltkfbg ePsf] 

b]lvG5 .  
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@= 7"nf s/bftf sfof{no xl/x/ejg, nlntk'/sf tkm{af6 P]= sf k|d'v s/ 

k|zf;s v'd/fh k'+hfnL lj?4 k|fOd OG6/g]zgn k|f= ln= sf] tkm{af6 

clVtof/ k|fKt k|aGw ;+rfns dbgs[i0f >]i7 ePsf] cf= j= @)%&.)%* sf] 

cfos/ d'2f .
5 

-s_ d'2fsf] ljjflbt ljifo  

s/bftf k|fO{d OG6/g]zgn k|f=ln= n] cf=j= @)%&.)%* df cGo Jofkfl/s 

kmd{x¿;Fu u/]sf] ;Demf}tfadf]lhd pwf/f] sf/f]jf/df afFsL /xg] /sdsf] ! dlxgf 

kl5 Jofh;d]t ykL e'QmfgL lng] u/L ;Demf}tf ePsf]df To;/L lng'kg]{ Jofh 

/sdnfO{ cfodf ;dfj]z ug{ ldNg] gldNg] . 

-v_ /fh:j Gofoflws/0faf6 ePsf] 7x/  

pwf/f] ljqmLsf] e'StfgL ;dodf gePsf] sf/0f k|fKt x'g' kg]{ Jofhafktsf] /sd 

elg cfodf ;dfj]z ug]{ u/L ePsf] xb;Dd z'? 7"nf s/bftf sfof{no 

sf7df8f}+sf] ldlt @)^@.#.!@ sf] lg0f{o / @)^@.#.#! sf] s/ lgwf{/0f cfb]z;d]t 

ldn]sf] gb]lvPsf] . 

-u_ ;jf]{Rr cbfntaf6 k|ltkflbt l;4fGt tyf 7x/  

cfkm"n] ltg]{ Jofh cfoaf6 s§f ug{ bfjL ug]{ kIfn] cfkm"n] p7fpg' kg]{ pwf/f] 

sf/f]jf/df klg afFsL /x]sf] /sdsf] ToxL cg'kftdf Jofh c;"npk/ u/L cfodf 

b]vfpg' jf~5lgo x'g] . 

ltg{'kg]{ /sdsf] Aofh lt/]sf] egL cfoaf6 s§f ug]{, t/ lng'kg]{ /sd nfdf] 

;do;Dd c;"n gu/L k|ltkmn k|fKt gug]{ sfo{af6 cfos/ P]g, @)#! sf] bkmf 

!@-u_ sf] sfg"gL Joj:yfsf] b'¿kof]u u/]sf] b]lvg'sf ;fy} s/ bfloTj sd ug]{ 

jf s/ bfloTj 5Ng] ;+oGqsf] ¿kdf ;f] bkmfsf] Joj:yf k|of]u u/]sf] b]lvg] . 

hxfF;Dd k|ToyL{ sDkgLn] u/]sf] pwf/f] ljqmLdf #) lbgleq e'QmfgL gePdf 

To:tf] pwf/f]  Jofkfl/s v/Lb sf/f]jf/ ug]{ kIfaf6 ;f] ;do kl5 e'QmfgL x'g 

afFsL /sdsf] !# k|ltzt Jofh ;lxt a}+Í Uof/]G6L /sdaf6 c;"npk/ ul/lng 

;Sg] ;Demf}tf ePsf]n] To:tf ;Demf}tfadf]lhd e'QmfgL x'g afFsL /sdsf] Jofh 

;d]tnfO{ k|ToyL{ sDkgLsf] cfosf] ¿kdf u0fgf u/L cfos/ lgwf{/0f x'g'kg]{df 

To:tf] JofhnfO{ cfo u0fgf gug]{ u/L ePsf] /fh:j Gofoflws/0fsf] km};nf 

gldn]sf] eGg] k'g/fj]bg lhsL/ 5, ;f] ;DaGwdf ljrf/ ubf{ k|ToyL{ k|fO{d 

                                                           
5
g]= sf= k= @)^(, c+s !!,lg0f{o g= *(!$ 
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OG6/g]zgn k|f=ln= n] cf=j= @)%&.)%* sf] ljleGg ldltdf cGo Jofkfl/s 

kIf;Fu Jofkfl/s ;Demf}tf u/]sf] ldl;naf6 b]lvG5 . ;Demf}tf kqdf k|ToyL{ 

sDkgLaf6 pwf/f] sf/f]jf/ ug]{ Jofkfl/s kIfn] To;/L pwf/f] sf/f]jf/af6 e'QmfgL 

lbg afFsL /x]sf] /sd #) lbgleq e'QmfgL gu/]df ;f] ;do kl5 afFsL /sdsf] 

!# k|ltzt Jofh ;d]t yk u/L To:tf Jofkfl/s kf6L{n] /fv]sf] a}+Í Uof/]G6L 

/sdaf6 k|ToyL{ sDkgLn] c;"n pk/ u/L lng ;Sg] eGg] zt{ pNn]v ePsf] 

b]lvG5 . 

Jofkfl/s kIfx¿ aLr x'g] ;Demf}tfdf Jofh ;d]t ykL lng kfpg] zt{x¿ 

/fVg'sf] sf/0f pwf/f] lbg] kIfn] ljQLo ;+:yfx¿af6 cfˆgf] sf/f]jf/sf] 

l;nl;nfdf gk'u x'g] /sd C0fsf] ¿kdf lng] / r'Qmf ug{ afFsL To:tf] C0fsf] 

Jofh cfkm"n] a'emfpg' kg]{ ePsf]n] xf] . ljQLo ;+:yfaf6 lnPsf] r'Qmf ug{ afFsL 

C0fdf lt/]sf] Jofh /sd To:tf] pwf/f] laqmL ug]{ Jofkfl/s sDkgLn] cfos/ 

P]g, @)#! sf] bkmf !@-u_ adf]lhd ;DalGwt cfojif{sf] cfodf s6fO{ v'b cfo 

sfod ug{ bfjL ug{ ;Sg] ePsf]n] To;/L cfkm"n] ltg]{ Jofh cfoaf6 s§f ug{ 

bfjL ug]{ kIfn] cfkm"n] p7fpg' kg]{ pwf/f] sf/f]jf/df klg afFsL /x]sf] /sdsf] 

ToxL cg'kftdf Jofh c;"npk/ u/L cfodf b]vfpg' jf~5lgo x'G5 . ltg{'kg]{ 

/sdsf] Aofh lt/]sf] egL cfoaf6 s§f ug]{ t/ lng'kg]{ /sd nfdf] ;do;Dd 

c;"n gu/L k|ltkmn k|fKt gug]{ sfo{af6 pQm P]gsf] bkmf !@-u_ sf] sfg"gL 

Joj:yfsf] b'¿kof]u u/]sf] eGg] b]lvg'sf ;fy} s/ bfloTj sd ug]{ jf s/ bfloTj 

5Ng] ;+oGqsf] ¿kdf pQm bkmf !@-u_ sf] Joj:yf k|of]u u/]sf] eGg] b]lvg  

hfG5 .  

n]vfsf] ;fdfGo l;4fGt cg';f/ s'g} cfo jif{df k|fKt x'g'kg]{ /sd k|fKt eO{ 

g;s]sf] ePklg To;} aif{sf] cfodf ;dfj]z ul/g] ePsf]n] e'QmfgL k|fKt ug]{ 

clwsf/ l;h{gf ePkl5 e'QmfgL k|fKt gePtf klg e'QmfgL k|fKt u/]sf] dfgL cfo 

u0fgfdf ;dfj]z ug{'kg]{ x'G5 . o; k|sf/ k|ToyL{ sDkgLn] cf=j= @)%&/)%* df 

ePsf ;Demf}tf cg'¿k pwf/f] sf/f]jf/df cGo kIfaf6 e'QmfgL lng afFsL 

/sdsf] Jofh ;Demf}tfdf plNnlvt Dofb kl5 :jtM k|fKt u/]sf] dfGg'kg]{ x'G5 . 

o:tf] cj:yfdf k|ToyL{ sDkgLn] ;Demf}tfdf plNnlvt Dofb kl5 e'QmfgL kfpg 

afFsL /sdsf] Jofh :jtM k|fKt u/]sf] dfGg' kg]{ ePsf]n] To:tf] Jofh /sd :jtM 

k|ToyL{sf] cf=j= @)%&.)%* sf] cfodf ;dfj]z ug{'kg]{ x'G5 . ;fy} cfos/ P]g, 

@)#! sf] bkmf & n] s'g} JolQmsf] pBf]u, Jofkf/, k]zf Joj;foaf6 ePsf] cfo 

lgwf{/0f ubf{ ;f] JolQmsf] cfojif{ leq s'g} pBf]u, Jofkf/, k]zf, Joj;foaf6 
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k|fKt u/]sf] ;a} lsl;dsf] d'gfkmf jf nfe ;dfj]z u/L cfo lgwf{/0f ug{'kg]{ eGg] 

sfg"gL Joj:yf u/]sf] b]lvPaf6 k|ToyL{ sDkgLn] pwf/f] sf/f]jf/df e'QmfgL lng 

afFsL /sdsf] ;Demf}tf adf]lhd k|fKt x'g] Jofh klg sDkgLsf] cfoleq} kg]{ 

b]lvof] . To:t} ljQLo ;+:yfaf6 C0f lnO{ ltg{'kg]{ Jofh ;DalGwt cfly{s jif{sf] 

cfoaf6 s6fO{ cfos/ lgwf{/0f ug{ rfxg] s/bftfn] cGo s'g} JolQm jf kmd{nfO{ 

lbPsf] ;fk6L,clws jif{ ;'ljwf jf pwf/f]df ;fdfg ljqmL u/]sf] jf pwf/f] ljqmL -

Credit Limit_ lbPsf] cj:yfdf To;/L lbPsf] ;fk6L jf pwf/f] /sd a/fa/sf] x'g] 

Jofh /sdnfO{ To:tf] s/bftfsf] cfo dfGg'kg]{ cyjf To:tf] s/bftfn] cfoaf6 

5"6 kfpg] /sddf To:tf] ;fk6L jf pwf/f] lbPsf] /sdsf] Jofh a/fa/sf] /sd 

;dfj]z ug{ gldNg] egL o; cbfntaf6 @)^$–CR–)%@( sf] 7"nf s/bftf 

sfof{no nlntk'/ lj?4 dN6L kmfO{j;{ ln= ePsf] d'2fdf l;4fGt sfod e};s]sf] 

b]lvFbf oL k|ToyL{ k|fO{d OG6/g]zgn k|f=ln= n] cf=j= @)%&.)%* df cGo ljleGg 

Jofkfl/s kmd{nfO{ ljqmL u/]sf] pwf/f] sf/f]jf/af6 k|fKt x'g'kg]{ Jofh;d]t 

sDkgLsf] ;f] cf=j= sf] s/of]Uo cfodf ;dfj]z ug{'kg]{ b]lvof] . t;y{ k|ToyL{ 

sDkgLn] cGo kmd{;Fu ePsf] ;Demf}tfadf]lhd pwf/f] sf/f]jf/df #) lbg 

gf3]kl5 e'QmfgL kfpg afFsL /sdsf] !# k|ltztsf b/n] Jofh ;d]t ykL lng 

kfpg] u/L pNn]v ePsf] zt {adf]lhd k|fKt x'g] Jofh /sd ?=@%,!&,##!.&( 

k|ToyL{ sDkgLsf] cf=j= @)%&.)%* sf] cfodf ;dfj]z ug]{ u/]sf] k'g/fj]bs 7"nf 

s/bftf sfof{no sf7df8f}+sf] lg0f{o cfos/ P]g, @)#! sf] sfg"gL Joj:yf 

cg'¿k g} eP u/]sf] b]lvPsf]df To:tf] pwf/f] afFsLaf6 k|fKt x'g] JofhnfO{ 

k|ToyL{sf] cf=j= @)%&.)%* sf] cfodf ;dfj]z gug]{ u/]sf] /fh:j Gofoflws/0f 

sf7df8f}+sf] km};nf ;f] xb;Dd ldn]sf] b]lvg cfPg . 

-3_ ljZn]if0f 

k|:t't d'2fdf s/bftfn]  cfk'mn] a}+saf6 C0f lnO{ Jofh e'StfgL u/]sf] elg bfjL 

lnPsf] cj:yfdf ljs|]tfx?nfO{ #) lbg ;Ddsf] pwf/f]df ljs|L u/L #) lbg 

kZrft Jofh nfUg] elg ;+emf}tf u/]sf]df  ;f] Jofh c;"n gu/]sf] sf/0f To;/L 

lbPsf] pwf/f]df c;"n ug'{ kg]{ Jofh /sdnfO{ cfodf ;dfj]z ug]{ u/L s/ 

lgwf{/0f ePsf] b]lvG5 .  

pSt s/ lgwf{/0f cfb]z pk/ /fh:j Gofoflws/0f sf7df08f}df k'g/fj]]bg 

k/]sf]df /fh:j Gofoflws/0faf6 pwf/f] ljs|Lsf] e'StfgL ;dodf gePsf] sf/0f 

k|fKt x'g'kg]{ Jofh jfktsf] /sd cfodf ;dfj]z ug]{ u/L ePsf] lg0f{o ldn]sf] 

gb]lvPsf] elg km};nf ePsf] x'+bf ;f] pk/ cfGtl/s  /fh:j sfof{nosf] tkm{af6 
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k/]sf] k'g/fj]bg cg'dltsf] lgj]bgdf ;jf]{Rr cbfntaf6 k'g/fj]bgsf] cg'dlt 

k|bfg eO{ k'g/fj]bgsf] /f]xdf km};nf x'+bf cfk'mn] ltg]{ Jofh /sd cfoaf6 s6\6f 

ug]{ kIfn] cfk'mn] p7fpg' kg]{ pwf/f] sf/f]jf/df klg Jofh c;"n u/L cfodf 

b]vfpg' kg]{, ltg'{ kg]{ Jofh lt/]sf] elg cfoaf6 s6\6f ug]{ t/ lng'kg]{ /sd 

nfdf] ;do;Dd c;"n gu/L k|ltkmn k|fKt gug]{ sfo{af6 cfos/ P]g, @)#! sf] 

bkmf !@ -u_ sf] sfg"gL Joj:yfsf] b'?kof]u u/]sf] b]lvg'sf ;fy} s/ 5Ng] 

;+oGqsf] ?kdf ;f] bkmfsf] k|of]u u/]sf] b]lvg] eGg] l;4fGt k|ltkfbg ePsf] 

b]lvG5 .  

cfos/ P]g, @)#! sf] bkmf !@ -u_ df ;fk6L lnPsf] ?k}+ofsf] Jofh s6\6L kfpg] 

t/ s'g} ;++ul7t ;+:yfnfO{ lt/]sf] Jofh jfx]s c?nfO{ /lhi6\|zg kfl/t gu/L 

u/]sf] n]gb]gdf lt/]sf] jflif{s ?=@),))). ?k}of eGbf a9L Jofh s6\6f ug{ kfOg] 

5}g eGg]                                       Joj:yf ePsf] b]lvG5 . k|:t't 

s/bftfn] pwf/f] ljs|L ubf{ #) lbg leqdf e'StfgL gu/]df ;f] ;do kZrft 

Jofh nfUg] zt{ /fvL ;+emf}tf u/]sf] b]lvG5 . cfkm\gf] sf/f]jf/sf] l;nl;nfdf 

gk'u /sd C0f lnO{ C0fdf lt/]sf] Jofh vr{ cfodf s6fpg kfpg] kIfn] cfk'mn] 

p7fpg' kg]{ pwf/f] sf/f]jf/df klg Jofh c;"n u/L cfodf b]vfpg' kg]{ . nfdf] 

;do;Dd k|ltkmn  k|fKt gu/L pwf/f]df lbg' sfg"gL Joj:yfsf] b'?kof]u u/]sf] 

dflgg]  elg ePsf] km};nfn] ;d]t cfos/ P]g, @)#! sf] bkmf !@ -u_ sf] ;du| 

Joj:yfnfO{ ljZn]if0f ub}{  a}+saf6 lnPsf] C0f /sd cfo cfh{g x'g] sfo{df g} 

k|of]u ePsf] x'g' kg]{ eGg] s'/fnfO{ l;4fGtsf] ?kdf JofVof u/]sf] b]lvG5 .   

#= cfGtl/s /fh:j sfof{no lj/f6gu/sf] tkm{af6 k|d'v s/ clws[t nId0f 

axfb'/ a:g]t lj?4 g]kfn 6]|| \8 P08 ;le{; ln+s lj/f6gu/ ePsf] cf= j= 

@)%(.)^) sf] cfos/ d'2f
6 

-s_ d'2fsf] ljjflbt ljifo  

cfk'm;+u kof{Kt gub df}Hbft ePsf] cj:yfdf pSt gub a}+sd} df}Hbft /fvL 

a}+saf6 cNksflng C0f lnPsf] cj:yfnfO{ / cGo JolStnfO{ clu|d e'StfgL] -

Advance_ sf] ?kdf pknAw u/fPsf]nfO{ ;d]]t Joj;flos sf/f]jf/df k|of]u 

ePsf] elg a}s Jofh e'StfgL u/]sf] elg vr{ bfjL u/]sf] cj:yfdf To:tf] Jofh 

vr{ sl6\6  gkfpg] . 

-v_ /fh:j Gofoflws/0faf6 ePsf] 7x/  

                                                           
6
cfGtl/s /fh:j sfof{no lj/f6gu/ lj?4 g]kfn 6\|]8 P08 ;le{; ln+S;, cf j @)%(.)^) cfos/, @)^&–CR–0233 
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jif{sf] z'?df lnPsf] C0fsf] Jofh jiff{Gtdf /x]sf] gub a}+s df}HbftnfO{ cfwf/ 

dfgL jif{ el/sf] Jofh c;"n ug{ Gofof]lrt gx'g] /  sDkgLs} ;Grfnsx?sf] 

csf]{ Jofkfl/s ;+:yf;+u cfj4 lghx?s} gfdsf] a}+s :6]6d]G6 ;d]taf6 

b]lvPsf]n] v'b cfodf ;dfj]z ug]{ lg0f{o jb/ eO{ Jofh vr{ ldGxf x'G5 . 

-u_;jf]{Rr cbfntaf6 ePsf] 7x/ 

Jofkfl/s sfo{sf] k|of]hgfy{ 6\ofS6/ cfoft ug{sf] nflu a}+s;+u ;+emf}tf u/L l6 

cf/ shf{ lnPsf] eGg] tYonfO{ cfGtl/s /fh:j sfof{nonsf] lg0f{odf :jLsf/ 

u/]sf], l6 cf/ shf{ lnPsf] xf]Og eGg g;s]sf], k|Toly{n] l6 cf/ shf{sf] Jofh 

lt/]s} / cfkm\gf] sf/f]jf/sf] k|of]hgsf nflu lnPsf] b]lvPsf] x'++bf jif{sf] cGTodf 

/x]sf] gub tyf a}s df}HbftnfO{ cfwf/ dfgL jif{ el/s} Jofh c;"n ug"{ 

Gofof]lrt gx'g]  

k|Toly{n] cfkm\gf] kmd{;+u ;DalGwt Jofkfl/s k|of]hgsf] nflu P8efG; lbPsf] 

eGg] lhls/ lng ;s]sf] gkfOPsf] cfos/ P]g, @)%* sf] bkmf !$ -!_-v_ sf] 

k|ltaGwfTs jfSof+;df o:tf] C0f bfloTj Joj;fo jf nufgLaf6 cfo cfh{g x'g] 

sfo{sf nflu l;h{gf ePsf] x'g' kg]{5 eGg] ePsf] / k|Toly{n] j];/f]sf/jfnfnfO{ 

P8efG; lbPsf] cj:yf x'+bf ;/f]sf/ ljlxg JolSt jf lgsfonfO{ lbPsf] P8efG; 

/sd a/fj/sf] Jofh vr{ 5'6 lbg] sfg"gL Joj:yf gePsf]n] ;f] Jofh vr{  v'b 

cfodf ;dfj]z x'g] . 

3= ljZn]if0f 

k|:t't d'2fdf s/bftfn] cfkm";+u kof{Kt gub df}Hbft x'++bf x'+b} a}+saf6 cNksflng 

C0f lnO{ Jofhsf] bfloTj a9fPsf] / ;f]xL C0faf6 cGo JolStnfO{ clu|d 

e'StfgLsf] ?kdf P8efG;df /sd lbO{ Jofh vr{ bfjL u/]sf]df To;/L cfkm";+u 

gub x'+bfx'+b} C0f lnPsf] gldn]sf] / c;DalGwt JolStnfO{ ;fk6L lbO k|ltkmn 

k|fKt gu/]sf] eGg] ;d]t cfwf/df ;f] xb;Ddsf] Jofh vr{ s6\6L gkfpg] elg 

s/ lgwf{/0f ePsf] b]lvG5 .  

pSt s/ lgwf{/0f pk/ s/bftfn] /fh:j Gofoflws/0f lj/f6gu/df k'g/fj]bg 

u/]sf]df /fh:j Gofoflws/0faf6 cNksflng C0f lnPsf] eGg] ;DaGwdf jif{sf] 

;'?df lnPsf] C0fsf ;DaGwdf jif{sf] cGTodf ePsf] df}HbftnfO{ cfwf/ lnPsf]n] 

gldn]sf] / sDkgLs} ;+rfnsx?sf] csf]{ Jofkfl/s ;+:yf;+u cfj4 ;+:yfnfO{ 

lbPsf] / lghx?sf] gfdsf] a}+s :6]6d]G6af6 b]lvPsf]n] s/ lgwf{/0f cfb]z jb/ 

x'g] elg km};nf ePsf] x'+bf cfGtl/s /fh:j sfof{nosf] tkm{af6 k'g/fj]bg 
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cg'dltsf] lgj]bg k/]sf]df ;jf]{Rr cbfntaf6 k'g/fj]bgsf] cg'dlt ePsf] 

b]lvG5 .  

;jf]{Rr cbfntaf6 km};nf x'+bf cNksflng C0fsf ;DaGwdf /fh:j 

Gofoflws/0fn]] lnPsf] cfwf/ d} /fh:j Gofoflws/0fsf] km};nf ;b/ x'g] / 

P8efG; lbPsf] /sdsf]  ;DaGwdf /fh:j Gofoflws/0fsf] km};nf jb/ x'g] 7x/L 

km};nf ePsf] b]lvG5 . o;/L P8efG; lbPsf] /sdsf] Jofh vr{ cdfGo ug]{ 

;DaGwdf cfos/ P]g, @)%* sf] bkmf !$ sf] JofVof ub}{ k|:t't d'2fdf klg 

cfkm\gf] Jofkfl/s kmd{;+u ;Dagw ePsf] / cfo cfh{g x'g] sfo{sf nflu >[hgf 

ePsf] b]lvg' kg]{df ;f] gePsf] eGg] ;d]t cfwf/ lnPsf] b]lvG5 . cfkm";+u gub 

ePsf] cj:yfdf C0f lng kfpg] gkfpg] eGg] ljifodf JofVof gePsf] ePtfklg 

jif{sf] ;'?df C0f lnPsf] / jiff{Gtsf] df}Hbftsf] cfwf/ lnPsf] eGg] cfwf/df 

km};nf ePsf] 5 . cfGtl/s /fh:j sfof{noaf6 ePsf] lg0f{odf ;f] sf] :k:6 

ljjrgf ePsf] kfO+b}g . o;af6 s/ clws{tn] s/ lgwf{/0f ubf{ jf:tljs tYosf] 

ljZn]if0f u/L ug'{ kg]{ b]lvG5 . 

$= 7"nf s/bftf sfof{no, xl/x/ejg, nlntk'/sf tkm{af6 P]= sfof{nosf k|d'v 

s/ k|zf;s cfgGb/fh 9sfn lj?4 >L s[i0f cfon P08 l/kmfOg/L e]lh6]jn l3 

OG8li6\\|h k|f= ln= ePsf] cf= j= @)^%.)^^ sf] cfosf/ d'2f .
7 

-s_ d'2fsf] ljjflbt ljifo  

a|}saf6 C0f lnPsf] /sdaf6 n'DjLgL lrgL sf/vfgfdf nufgL u/]sf]df rfn' cf= 

j= df s'g} lsl;dsf] k|ltkmn k|fKt ug{ g;s]sf] cj:yfdf ;f] sf] Jofh vr{ 

sl6\6 kfpg] gkfpg] . 

-v_ /fh:j Gofoflws/0faf6 ePsf] 7x/  

nufgL u/]sf] /sddf nfu]sf] Jofh vr{ sl6\6 glbg] lg0f{o ldn]sf] gb]lvPsf] x'+bf 

pSt lg0f{o ldn]sf] gb]lvPsf]  

-u_ ;jf]{Rr cbfntaf6 k|ltkflbt l;4fGt tyf 7x/  

s/bftfn] cf= j = @)^@.)^# df n'DaLgL lrgL sf/vfgfdf nufgL u/]sf], ;f] 

nufgL lg/Gt/ /x]sf], k'+hLsf] cefj ePsf] sf/0f a}+saf6 C0f lnO ;f] sf] Jofh 

vr{ bfjL u/]sf], n'DaLgL lrgL sf/vfgfdf nufgL u/]sf] /sdsf] Jofh vr{ rfn' 

                                                           
7
7"nf s/bftf sfof{no lj?4 >L s{i0f cfon P08 l/kmfOg/L e]hL6]jn l3 O07li6\?h k|f= ln= cf j 

@)^%.)^^ cfos/ )&!–RB–)@)^ 

mailto:%5e@.)%5e
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cf= j= sf] cfo cfh{g;+u Psftkm{ ;DalGwt gePsf] csf]{tkm{ ;f] sf] k|ltkmn 

k|fKt gePsf] cj:yfdf pBf]usf] cltl/St Jofh vr{ bfloTj kg]{ b]lv+bf 

Jofj;fosf] nflu k|of]u u/]sf] xb;Ddsf] dfq Jofh vr{ bfjL ug'{ kg]{df k'/} bfjL 

u/]sf]n] s6\6L gkfpg]   

3 ljZn]if0f  

k|:t't d'2fdf s/bftfn] a}+saf6 C0f lnO{ Jofh vr{ bfjL u/]sf]df s/ 

clws{taf6 s/ lgwf{/0f x'+bf pSt C0f /sd n'DaLgL lrgL sf/vfgfdf nufgL 

u/]sf] b]lvPsf]n] c;DalGwt sfo{df k|of]u u/]sf] eGg] ;d]t cfwf/df Jofh vr{ 

s6\6L gkfpg] lg0f{o ePsf] b]lvG5 . 

pSt lg0f{o pk/ /fh:j Gofoflws/0f sf7df08f}df k'g/fj]bg k/]sf]df /fH:j 

Gofoflws/0faf6 C0f lnPsf] / Jofh e'STffgL u/]sf] eGg] ;d]t cfwf/df s/ 

lgwf{/0f cfb]z jb/ u/L ldGxf kfpg] km};nf ePsf]df ;f] pk/ 7"nf s/bftf 

sfof{nosf] tkm{af6 k'g/fj]bg cg'dltsf] lgj]bg k/]sf]df ;jf]{Rr cbfntaf6 

k'g/fj]bg cg'dlt k|bfg eO{ km};nf x'+bf n'DaLgL lrgL sf/vfgfdf nufgL u/]sf] 

/sdsf] Jofh vr{ rfn' cf' j' sf] cfo cfh{g;+u ;DalGwt gb]lvPsf]] / k|.,ltkmn 

k|fKt gePsf] eGg] ;d]t cfwf/df cfos/ P]g, @)%* sf] bkmf !$ n] lgwf{/0f 

u/]sf zt{x? k'/f gu/]s} cfwf/df s/ clws[taf6 ePsf]  lg0f{o ;b/ ePsf] 

b]lvG5 . o;af6 klg Jofh vr{ s6\6L bfjL ug]{ s/bftfn] cfkm"n] lnPsf] C0f 

/sd cfo cfh{g x'g] sfo{sf nflu k|of]u ePsf] 5 eGg] s'/f k'li6 u/]df dfq 

Jofh vr{ s6\6L kfpg] t/ C0f lnPsf] / Jofh vr{ lt/]sf] eGg] cfwf/df dfq 

s6\6L gkfpg] l;4fGt k|ltkfbg ePsf] b]lvG5  

%= 7"nf s/bftf sfof{no, xl/x/ejg, nlntk'/  lj?4 ofs P08 olt xf]6n ln= 

sf clwsf/k|fKt n]hf] clkm;/ dx]Gb|afa' >]i7 ePsf] cf= j= @)%(.)^) sf] 

cfos/ d'2f .
8 

-s_ d'2fsf] ljjflbt ljifo  

a}saf6 C0f lnPsf] elg Jofh vr{ bfjL u/]sf]df pSt C0f /sdaf6 tf/f ufp+ 

l/h]G;L xf]6ndf z]o/ nufgL ug]{ elg k]ZsL :j?k /sd lbPsf] cj:yfdf To;/L 

k]ZsL lbPsf] /sdsf] Jofh vr{ sl6\6 kfpg] jf gkfpg] .  

-v_ /fh:j Gofoflws/0faf6 ePsf] 7x/  

                                                           
8
7"nf s/bftf sfof{no lj?4 ofs P08 olt xf]6n ln= cf= j= @)%(.060 cfos/, )^&–CR –)@#@ 
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z]o/ vl/bsf] nflu k]ZsL jfkt lbPsf] /sdsf] Jofh ldGxf glbO cfodf 

;dfj]z ug]{ u/L ePsf] lg0f{o ldn]sf] gb]lvPsf] . 

-u_ ;jf]{Rr cbfntaf6 k|ltkflbt l;4fGt tyf 7x/  

Xf]6n ofs P08 oltn] tf/f ufp+ l/h]G;L xf]6nsf] z]o/df nufgL ug]{ p2]Zon] 

pSt sDkgLnfO{  

/sd lbPsf] / ;f] sDkgLaf6 z]o/ :jLs[lt kq k|fKt eO;s]sf]n] xf]6nn] cfo 

cfh{g ug]{ dg;fon] g} pSt sfo{df /sd k|of]u ePsf] b]lvPsf]n] Jofh vr{ 

cfodf ;dfj]z ug{ gldNg] . 

3 ljZn]if0f  

k|:t't d'2fdf s/bftfn] a}+saf6 C0f lnO{ Jofh vr{ s6\6L bfjL u/]sf]df pSt 

C0f /sdaf6 tf/fufp+ l/h]G;L xf]6ndf z]o/ nufgL ug]{ elg k]ZsL :j?k /sd 

lbPsf] b]lvPsf] x'+bf Jofj;fosf] cfo cfh{g;+u ;DalGwt gePsf] elg Jofh vr{ 

s6\6L gkfpg] u/L s/ lgwf{/0f ePsf] b]lvG5 .  

pSt lg0f{o pk/ s/bftfsf] tkm{af6 /fh:j Gofoflws/0f sf7df08f}df k'g/fj]bg 

k/]sf]df /fh:j Gofoflws/0faf6 z]o/ vl/bsf] nflu k]ZsL jfkt lbPsf] b]lvPsf] 

eGg] ;d]t cfwf/df Jofh vr{ ldGxf kfpg] u/L km};nf eP pk/ 7"nf s/bftf 

sfof{nosf] tkm{af6 k'g/fj]bg cg'dltsf] lgj]bg k/]sf]df ;jf{]Rr cbfntaf6 

k'g/fj]bg cg'dlt k|bfg eO{ km};nf x'+bf xf]6n ofs P08 oltn] tf/f ufp+ l/h]G;L 

xf]6nsf] z]o/df nufgL ug]{ p2]Zon] /sd lbPsf] / sDkgLaf6 :jLs[tL kq k|fKt 

eO;s]sf] eGg] cfwf/df Jofh vr{ ldGxf lbO{ cfodf ;dfj]z ug{ gldNg] eGg] 

km};nf ePsf] b]lvG5 . cfos/ P]g @)%* sf] bkmf @) adf]lhd Joj;fo jf 

nufgLsf] cfo u0fgf ug]{ ;DaGwdf Joj;fo / nufgLsf] 5'6\6f 5'6\6} lx;fj /fVg' 

kg]{ x'G5 . a}+saf6 C0f lnO{ nufgL ug]{ xf] eg] klg nufgLsf] lx;fa 5'6\6} /fvL 

Jofh vr{nfO{ ;d]]t nufgLd} hf]8L lx;fa /fVb} hfg] / cGTodf nufgLsf] 

k|ltkmn k|fKt ePkl5 ;f]aff6 cfDbfgL tyf vr{sf] ljj/0f tof/ ug'{ kg]{ x'G5 . 

Jofj;fosf] nflu elg lnPsf] C0f /sdaf6 nufgL u/]sf] eGg] cfwf/df dfq 

k|ToIf ?kdf ;f]xL jif{df vr{ s6\6L bfjL ug{ kfpg] b]lv+b}g . k|:t't d'2fsf] 

;DaGwdf s/ clws[tn] s/ lgwf{/0f ubf{ ;f] cg';f/ lg0f{odf v'nfPsf] kfO+b}g 

eg] km};nf x'+bf ;d]t ;f] tkm{ ljj]rgf u/]sf] kfO+b}g . a}+saf6 C0f lnO{ nufgL 

ug{ gkfOg] eGg] xf]Og . nufgL u/]sf] / Jofj;fosf] lx;fj ljj/0f 5'6\6f 5'6\6} 

/fvL vr{ bfjL ug'{ kg]{ x'G5 . k|:t't d'2fdf nufgL u/]sf] /sdsf] JofhnfO{ l;w} 
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Jofh vr{df s6\6L ug{ glbO{ nufgL /sddf k'+hLs[t ug'{ kg]{ b]lvG5, h'g s'/f 

k|:t't d'2fdf ljj]rgf ePsf] kfO+b}g . 

(= lgZsif{ 

/fHo ;+rfngsf] nflu sfg"g adf]lhd ;/sf/n] k|fKt ug]{ cfo g} /fh:j xf] . 

/fh:j /sd s/ /fh:j / u}/ s/ /fh:jsf] dfWodaf6 /fHon] k|fKt ub{5 . s'g} 

klg lsl;dsf] k|ltkmnsf] cfzf gu/L afWofTds ?kdf ;/sf/nfO{ ltg'{ a'emfpg' 

kg]{ sfg"gL z'Ns s/ xf] . s/ k|ToIf / ck|ToIf dfWodaf6 c;"n pk/ ul/G5. 

s/ /fh:jsf] kk|zf;g cy{ dGqfno, cfGtl/s /fh:j ljefu, eG;f/ ljefu tyf 

dftxtsf sfof{nox?af6 x'G5 .  

g]kfnsf] jt{dfg s/ k|0ffnL :jo+s/ lgwf{/0f k|0ffnLdf cfwfl/t 5 . s/bftf 

cfkm}n] cfkm\gf] sf/f]jf/sf] s/ lgwf{/0f u/L s/ /sd bflvnf ug'{ kb{5 . o;/L 

s/bftfn] k]z u/]sf] ljj/0f dWo] s]xL s/bftfx?sf] sf/f]jf/sf] ;DaGwdf dfq 

k"0f{ s/ kl/If0f u/L ;+zf]lwt s/ lgwf{/0f ug]{ sfo{ /fh:j k|zf;g ;+rfng ug]{ 

lgsfosf kbflwsf/Lx?af6 x'G5 .  

pSt kbflwsf/Lx?af6 ePsf] lg0f{o pk/ k'g/fj]bg nfUg] Joj:yf 5 . cfos/ 

P]g, @)%* d"No clej[l4 s/ P]g, @)%@ tyf cGtz'Ns P]g, @)%* cGtu{t 

ePsf] s/ lgwf{/0f pk/ cfGtl/s /fh:j ljefu tyf /fh:j Gofoflws/0fdf 

lgj]bg, k'g/fj]bg nfUg] eG;f/ P]g, @)^$ cGtu{t ePsf lg0f{ox? pk/ ;d]t 

/fh:j Gofoflws/0fdf k''g/fj]bg nfUg] / /fh:j Gofoflws/0faf6 ePsf] km};nf 

pk/ l;w} k'g/fj]bg gnfUg] ePsf] x'+bf Gofoflws/0faf6 ePsf] km};nf clGtd x'g] 

ePtfklg k'g/fj]bg cg'dltsf] dfWodaf6 ;jf]{Rr cbfntdf lgj]bg nfUg] / ;f] 

lgj]bgdf cg'dlt k|fKt ePkl5 k'g/j]bg ;/x ;'g'jfO{ eO{ km};nf x'g] u/]sf] 5 .  

;jf]{Rr cbfntaf6 km};nf ePsf cfos/;+u ;DalGwt d'2fx? dWo] cfos/ P]g, 

@)%* sf] bkmf !$ adf]lhd Jofh vr{ s6\6L;+u ;DalGwt ljjfbsf ;DaGwdf 

ePsf km};nf cWoog u/L x]bf{ s/bftfx?n] a}saf6 C0f lnPsf] / Jofh e'STfg 

u/]sf] eGg] cfwf/df vr{ s6\6L bfjL u/]sf]df s/ clws[tx?af6 kl/If0f u/L x]bf{ 

a}saf6 lnPsf] C0f bkmf !$ ljkl/t k|of]u u/]sf] cj:yfdf ;f] xb;Dd Jofh 

vr{ s6\6L gkfpg] lg0f{o ug]{ u/]sf] kfOof] . o;/L ePsf lg0f{o pk/ bfo/  

ePsf clwsf+z d'2fdf /fh:j Gofoflws/0faf6 s/ clws[taf6 ePsf] lg0f{o jb/ 

ePsf]df ;f] pk/ k'g/fj]bg k/L ;jf]{Rr cbfntaf6 km};nf x'+bf s/ clws[taf6 

ePsf] lg0f{odf :k:6 cfwf/ / sf/0f gv'n]sf] cj:yfdf afx]s cGo cj:yfdf 
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s/ clws[taf6 ePsf] lg0f{onfO{ dfGotf lb+b} bkmf !$ df ePsf] Joj:yfnfO{ 

JofVof ub}{ a}+saf6 lnPsf] Jofh vr{ s6\6L kfpgsf] nflu To;/L lnPsf] C0f 

/sd Jofj;fo;+u ;DalgWt / cfo cfh{g x'g] sfo{df k|of]u ePsf] x'g'kg]{ elg 

lgwf{/0f ul/Psf zt{x? k'/f ePsf] cj:yfdf dfq To:tf] Jofh vr{ s6\6L kfpg] 

eGG] l;4fGt k|ltkfbg ePsf]  5 .  

!)= ;'emfj 

s/ ;DaGwL sfg"gnfO{ ljZj d} s7f]/ sfg"gsf] ?kdf lnOG5 . ;+ljwfgn] g} 

sfg"g adf]lhd afx]s s/ nufpg / p7fpg gkfOg] Joj:yf u/]sf] 5 . s/ 

/fh:j k|zf;g ;+rfng ug]{ s|ddf ljjfb >]hgf x'g' :jfefljs xf] . o;/L >[hgf 

ePsf ljjfbx? ;jf]{Rr cbfntdf k'uL ;jf]{Rr cbfntaf6 Gofo lg/f]k0f eP 

kZrft To:tf km}.;nfx?sf] cWoog ljZn]if0f u/L ;dofg';f/ s/ /fh:j k|zf;g 

;DaGwL sfg"g kl/dfh{g ug'{ h?/L b],lvG5 .  

\;Gbe{ ;fdu|L 

!= g]kfnsf] ;+ljwfg, sfg"g lstfj Joj:yf ;ldlt 

@= cfos/ P]g, @)%* tyf P] P] lgodfjnL @)%(  

#= d"No clej[l4 s/ P]g, @)%@ tyf lgodfjnL @)%# 

$= cGtz'Ns P]g, @)%* tyf P] lgodfjnL @)%#  

%= eG;f/ P]g, @)^$ tyf lgodfjnL @)^$ 

^= pRr :t/Lo s/ k|0ffnL k'g/fjnf]sg cfof]u, @)&! sf] k|ltj]bg g]kfn 

;/sf/ cy{ dGqfno sf7df08f} 

&= g]=sf= k= @)^(, c+s )&, lg0f{o g+ **^@ 

*= g] sf k @)^( c+s !!, lg= g+= *(!$ 

(= cfGtl/s /fh:j sfof{no lj/f6gu/ lj?4 g]kfn 6\|]8 P08 ;le{; ln+s, cf= 

j= @)%(.)^), cfos/, 067-CR- 0233 

!)= 7"nf s/bftf sfof{no lj?4 >L s[i0f cfon P08 l/kmfOg/L e]hL6]jn l3 

O08li6\|h k|f ln, cf= j= @)^%.)^^, cfos/, 071-RB- 0206 

!!= 7"nf s/bftf sfof{no lj?4 ofs P08 olt xf]6n ln, cf= j= @)%(.)^), 

cfos/ 071-RB- 0232 

!@=  http://www.loksewaguide.com/news/844.html#.W_7TGyzBXIU 

http://www.loksewaguide.com/news/844.html#.W_7TGyzBXIU
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eG;f/ dx;'n ;DaGwdf ePsf sfg"gL Joj:yf / ;jf]{Rr cbfntsf] 

b[li6sf]0f 

s]zjk|;fb kGt

 

१.  विषय प्रिेशः                                                 

कानून िमोजजम िाहेक कर लगाउन, उठाउन पाइन े छैन िने्न संिैधालनक व्यिस्था रहेको 
छ।१ लोकतान्त्रीक राज्य व्यिस्थामा कानूनी शासनलाई लोकतन्त्रको महत्िपूर्ण कडीको 
रुपमा ललने गररन्छ । जनताद्धारा लनिाणजचत जनप्रलतलनलधहरुले लनमाणर् गरेको कानून बमोजजम 
मात्र कर लगाउन सवकने व्यिस्था नै लोकतन्त्रको मूल्य हो । राज्य संचालनका लालग 
राज्यलाई आिश्यक पने रकम प्राप्त गनणका लालग एउटा महत्िपूर्ण साधन राजश्व हो । 
राजश्व(कर)ले राज्यप्रलत जनताको कतणव्य र राज्यले जनता प्रलत उिरदायी हनुे महत्िपूर्ण 
दाशणलनक आधार खडा गरेको हनु्छ। राज्य सन्चालनका लागी चावहने मूल आलथणक स्रोत 
राजश्व बाट नै पूलतण गररन्छ । मानि एउटा गलतशील, वििेकजशल, पररितणनशील प्रार्ी हो । 
मानिले सखु, शाजन्त र सम्िृद्धी  खोजजरहन्छ ।यो गरु् मानि स्ििािको अन्तलनवहत गरु् 
हो। त्यसकारर् मानिसमाज पररितणनशील हनु्छ । त्यसैले समाजको पररितणन, आलथणक, 

सामाजजक, िैज्ञालनक विकाससँगै सखु सम्िृवद्धका के्षत्रहरु बवढरहेका हनुछनै् । राज्य 
जनताको जीउधनको सरुक्षा तथा जनताको जजिनको संरक्षर् र आिश्यकताको पररपरुर् गदै 
आलथणक सम्िवृद्धका लालग उिरदायी िनी संिािनाका सिै ढोकाहरु खलु्ला राख्न ुपदणछ । 
त्यसैले राज्य सन्चालन तथा जनताका आिश्यकता परुा गरर सम्िृद्ध राि लनमाणर्मा राजश्वको 
महत्िपूर्ण िलूमका रहन्छ। 

कर प्रर्ाली सिैिन्दा गलतशील सम्िृद्ध प्रर्ाली हो । आलथणक ऐन कानून तथा लनयमहरुिाट 
मातै्र कर प्रर्ालीलाई व्यिजस्थत गरी समतामूलक सम्पन्न राज्य लनमाणर् गनण सवकन्छ । 
नेपालको कर प्रर्ालीलाई हेदाण राजश्व (कर) संकलनमा िन्सार महसलु (कर) को महत्िपूर्ण 
स्थान रहेको छ । िन्सारिाट राजश्व संकलन गने प्रर्ाली सिैिन्दा परुानो पद्धती र 
राज्यको आलथणक श्रोतको ठूलो वहस्सा ओगटेको के्षत्र हो । 

कर राजश्व प्रर्ालीलाई विि व्यिस्थापनको रुपमा पलन ललन सवकन्छ । मूलितू रुपमा 
राजश्व कर प्रर्ालीलाई दईु िागमा वििाजन गनण सवकन्छः- 

                                                           
 pkGofoflwjQmf, dxfGofoflwjQmfsf] sfof{no 
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 (१) गैरकर राजश्व 

 (२) कर राजश्व   

िास्तिमा सरकारले जनताबाट प्राप्त गने िकु्तानीलाई राजश्व िलनन्छ । यस्ता राजश्वलाई 
प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा िकु्तानी गररन ेगरेका छनै् । िन्सार कर अप्रत्यक्ष करका रुपमा 
रहेको छ । अप्रत्यक्ष कर िन्दा प्रत्यक्ष करलाई िढी न्यायोजचत मालनने गररन्छ । राज्यले 
कर उठाउनकुा लनजश्चत उद्दशे्यहरु हनु्छनै् । ितणमान विश्वमा राज्य िन्नाले जनउिरदायी, 
लोककल्यार्कारी राज्य नै हो । त्यसैले कर लगाउन ु र उठाउनकुो उद्देश्य िनेको 
सामाजजक न्यायको प्रालप्तको उद्देश्य रहेको हनु्छ। 

नेपालको सन्दिणमा हेदाण सिैिन्दा परुानो करको रुपमा िन्सार शलु्क कर रहेको छ। 
नेपालमा ललच्छविकालबाट करको प्रारम्ि िएको पाइन्छ। त्यससम्ममा माछा, लसनु, सुँगरु 
र दाउरामा कर लगाएको देजखन्छ । त्यस िेलामा कुथेर, ललगिल, शलु्कशाला जस्ता कर 
तथा िन्सार प्रशासन सम्बन्धी अड्डाहरु लथए । मल्लकालमा पलन पालङु, वटस्टुङका 
नाकाहरुमा िन्सार अड्डाहरु लथए । रार्ाकालमा िन्सार अड्डालाई िजार अड्डा िलनन्थ्यो । 
काठमाण्डौ उपत्यकाका विलिन्न नाकाहरुमा िन्सार अड्डाहरु लथए । त्यसिेला लतब्ित 
नाकाहरु तातोपानी, िान्द्राङ (रसिुा) र इलाम को िञ्ज्याङ खोला मौनिेञ्ज्याङमा पलन िन्सार 
अड्डाहरु लथए । सम्ित १९८० मा नेपाल तथा तत्काललन विटीस सरकार बीच (िारत 
इिइण्डीया कम्पनी) सँग सम्झौता ियो । यसिाट नेपालको लतव्बत तथा िोटसँगको 
व्यापार घट्न गयो र िारतीय लसमामा िन्सार अड्डाहरु – नेपालगञ्ज, िैरहिा, विरगञ्ज, 

विराटनगर र िद्रपरु) खलेु । त्यस िेलाको िन्सार व्यिस्था ठेक्कामा चलेको लथयो । 
िोटतिण को व्यापारमा  िारीको आधारमा कर लगाइन्थ्यो िने िारततिण को व्यापारमा मूल्य 
तथा पररमार् दिैु आधारमा कर गररन्थ्यो । िन्सार असलुीका लालग आलथणक िषणको अिलध 
मागणदेजख कालतणक सम्म लथयो ।  

सनै् १८४७ मा िारत स्ितन्त्र ियो र सनै् १९५० मा िारतसँग नयाँ िाजर्ज्य सजन्ध ियो 
। त्यस बेलादेजख नेपालमा आन्तररक िन्सार अड्डाहरु खारेज गरेर िारतीय सीमामा रहेका 
िजार अड्डाहरुले िन्सार राजश्व संकलन गनण थाले । २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र 
आयो  । अथणमन्त्रालयको स्थापना ियो । अलन िन्सार प्रशासनको लनयन्त्रर्ात्मक कायण 
अथण र आय वििागले गनण थाल्यो । िन्सारमा ठेक्का व्यिस्था खारेज ियो र २०१९ 
सालमा िन्सार ऐन आयो ।  त्यस बेला देजख िन्सार कर सम्बन्धी प्रर्ालीमा नयाँ यगुको 
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सरुुिात ियो । त्यसपलछ िन्सार महसलु (शलु्क) लनधाणरर् गने, िन्सार कर संकलन गने, 

पररचालन गने व्यिस्था िन्सार ऐन २०१९  ले गयो । कर के्षत्र विस्तार,  अन्तराणविय 
व्यापारको िृवद्ध, अन्तराणविय सम्पकण को विस्तार, आलथणक सम्िृवद्ध िढोन्तरी जस्ता विषयहरुमा 
आएको पररितणनसँगै िन्सार ऐन २०१९ लाई विस्थावपत गरी िन्सार प्रशासनलाई 
व्यिजस्थत, पारदशी एि उिरदायी िनाई अन्तराणविय व्यापारलाई सरुजक्षत एिं सहज िनाउन 
िन्सार ऐन, २०६४ आएको छ । यसै ऐनको आधारमा ितणमान िन्सार प्रर्ाली आधाररत 
िै संचालन िएको छ । कुनै पलन मलुकुको प्रिेश विन्दमुा िन्सार अड्डाहरु रहने र कुनै 
एक मलुकुबाट कुनै अको मलुकुमा गररने िस्तकुो लनकासी पैठारी गने िममा लनधाणररत 
िन्सार मूल्यमा लगाइने महसलु (कर) नै िन्सार महसलु हो । िन्सार ऐन, २०६४ को 
पररच्छेद-३ मा िन्सार सम्बन्धी कानूनी व्यिस्था िएको रहेको छ ।आधलुनक कर 
प्रर्ालीको आधारिमूी िनेको नै िन्सार महसलु हो। 

२. िन्सार महसलु सम्बन्धी कानूनी व्यिस्थाः- 

िन्सार महसलु लाग्ने िन्सार महशलु छुट िएकोमा बाहेक लनकासी िा पैठारी हनु ेप्रत्येक 
मालिस्तमुा िन्सार महसलु लाग्नेछ1 िने्न व्यिस्था िएबाट लनकासी िा पैठारी हनु ेिन्सार 
महसलु छुट ददने िस्तमुा िाहेक अन्य िस्तमुा िन्सार महसलु लाग्ने छ िने्न प्रि व्यिस्था 
रहेको छ । कसैले नेपालमा उत्पादन िा तयार िै लनकासी िएको मालिस्त ुपनुः पैठरी 
गरेमा त्यस्ता मालिस्तमुा विदेशी मलुकुमा उत्पादन िा तयार िएका त्यस्तै प्रकारका िा 
त्यलत नै मूल्य पने मालिस्त ु पैठारी गरे सरह महशलु लाग्ने छ2 ३ िने्न कानूनी व्यिस्था 
समेत रहेको छ तर देहाय िमोजजमका विताण आएको मालिस्तमुा िन्सार महशलु लाग्न े
छैन ।  

क.  हलुाक मािण त पलुलन्दाबाट लनकासी िई गएको तर सम्बजन्धत व्यजक्तलाई 
बझुाउन नसकी विताण आएको,  िा  

ख.  िन्सार कायाणलयबाट जाँचपास िइसकेपलछ िा विदेशमा पलुगसकेपलछ 
सम्बजन्धत व्यजक्तले ललन अस्िीकार गरी विताण आएको, िा 

ग.  दघुणटना िा प्राकृलतक प्रकोपमा परी गरु्स्तर कायम रहन नसकी विताण 
आएको । 

                                                           
1 िन्सार ऐन २०६४ को दिा ५ 
2 िन्सार ऐन २०६४ को दिा ६ 
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यसरी  विताण आएको मालिस्तकुो कच्चा पदाथण र सहायक कच्चा पदाथण पैठारी गदाण 
महसलु नलतरी पैठारी िएको रहेछ िने त्यस्तो मालिस्तकुो पररमार्मा लागेको कच्चा पदाथण 
र सहायक कच्चा पदाथणको महसलु समेत असूल गररनेछ । 

 यसै िममा  कुनै पैठारीकताणले आिूले पैठारी गरेको मालिस्त ु िन्सार कायाणलयबाट 
नछुटाई नेपाल सरकारको हनुे गरी िन्सार कायाणलयमै छाड्न लनिेदन ददएमा त्यस्तो 
मालिस्तमुा महसलु लाग्नेछैन ।3  

यसरी  छालडएको मालिस्त ुनेपाल सरकारले आिै प्रयोग गनण िा यस ऐन बमोजजम लललाम 
लबिी गनण सक्नछे। 

तर त्यस्तो मालिस्त ुप्रयोगमा आउन नसक्ने िा लललाम लबिी समेत हनु नसक्ने अिस्थाको 
रहेछ िने त्यस्तो मालिस्त ु िन्सार अलधकृतले िन्सार कायाणलयबाट तोवकए बमोजजम 
हटाउन िा नि गनण सक्नेछ र त्यसरी हटाउन िा नि गनण लाग्ने खचण सम्बजन्धत 
पैठारीकताणबाटै असूलउपर गररनेछ। 

४. सिोच्च अदालतको दृविकोर्ः- 

 नपेाल सरकार िन्सार वििागको महालनदेशक बोधराज लनरौला विरुद्ध पशपुलत एक्स्पोटण एण्ड 
इम्पोटण५4  

िन्सार महसलु लनधाणरर् गदाण उत्पन्न िएका वििादहरुको सम्बन्धमा सिोच्च अदालतबाट 
िएका कानूनी व्याख्या समेतलाई लनम्न ललजखत कानूनी लसद्धान्तका आधारमा समेत हेररन ु
पने हनु्छ । िन्सार ऐन, २०१९ को दिा १३)६( मा िन्सार महसलु लनधाणरर् गने 
प्रयोजनको लालग िन्सारको मखु्य अलधकारी िा लनजले तोकेको कुनै िन्सार अलधकृतले माल 
िा िस्तकुो मूल्य कायम गदाण अलिलेख मूल्य, उत्पादनकताण िा वितरकले पेश गरेको 
मूल्यसूची िा उपलब्ध तथ्याङ्क िा सूचना िा विशषेज्ञ िा सम्बजन्धत संस्था िा लनकायको 
सझुािलाई आधार मान्न सक्नेछ िने्न व्यिस्थाअनसुार नै िन्सार अलधकृतले अलिलेख मूल्यको 
आधारमा मूल्य कायम गरेको  

                                                           

3 िन्सार ऐन २०६४ को दिा ७ 

 
4 लनर्णय नं. ९५२८, ने.का.प. २०७३, अंक १ 
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देजखँदा िन्सार अलधकृतले कायम गरेको मूल्य र त्यसलाई िन्सार वििागले समथणन गने 
गरेको लनर्णय कानूनसम्मत हुँदा सोहीअनसुार मूल्य लनधाणरर् गररपाउँ िनी िन्सार वििागले 
यस अदालतमा पेश गरेको पनुरािेदनपत्रको सम्बन्धमा हेदाण पनुरािेदकले आयात गरेको 
सकुुमेलको लबजकअनसुारको मूल्य प्रलत मेविक टन US$ 2600.00 रहेकोमा विपक्षी िन्सार 
कायाणलयले उक्त मूल्यलाई बढाई प्रलत मेविक टन US$ 3100.00 मूल्य कायम गरी िन्सार 
महसलु लनधाणरर् गरेको िने्न तथ्यमा वििाद देजखएन । पैठारीकताणले विदेशबाट पैठारी 
गरेको मालिस्तकुो िन्सार महसलु लनधाणरर् गने सम्बन्धमा िन्सार ऐन, २०१९ को दिा 
१३ को उपदिा १ देजख ७ सम्मको प्रािधान प्रासंलगक रहेको छ । जनु व्यिस्था लनम्न 
अनसुार उल्लेख गररएको छः- 

िन्सार ऐन, २०१९ को दिा १३ को उपदिा )१(,)२( र )३( को प्रािधान अनसुार 
पैठारी गररन े कुनै माल िा िस्तकुो िन्सार महसलु त्यस्तो माल िा िस्तकुो कारोबार 
मूल्यको आधारमा लनधाणरर् हनुे, त्यस्तो कारोबार मूल्य प्रमाजर्त हनुे लबल, लबजक तथा अन्य 
कागजात पैठारीकताणले पेश गनुणपने र त्यसरी पेश गरेको लबल, लबजक िा अन्य कागजातको 
सत्यता प्रमाजर्त गने जजम्मेिारी पैठारीकताणमा रहने र सो सम्बन्धी कागजात माग गनण 
कानूनले िन्सार अलधकृत र पैठारीकताण दिैुको कतणव्य र दावयत्ि लनधाणरर् गरेको देजखन्छ । 
कानूनको यो प्रािधान िन्सार महसलु लनधाणरर् गनेसम्बन्धी मूल व्यिस्थाको रूपमा रहेको 
देजखन्छ । 

पैठारी गररएको कुनै माल िा िस्तकुो धनीबाट पेश िएको कारोबार मूल्य “िास्तविक 
कारोबार मूल्य कायम गने पद्धलतसँग मेल नखाने िएमा िन्सार अलधकृतले पैठारीकताणले 
घोषर्ा गरेको कारोबार मूल्यलाई मान्यता नददई पैठारी गररएको माल िा िस्तकुो अलिलेख 
मूल्य, मूल्यसूची िा सोही प्रकारको माल िा िस्तकुो मूल्यको आधारमा त्यस्तो माल िा 
िस्तकुो मूल्य कायम गरी िन्सार महसलु लनधाणरर् गनुणपने व्यिस्था सोही ऐनको दिा १३ 
को उपदिा (४) ले गरेको देजखन्छ । 

उक्त ऐनको दिा १३ ले िन्सार महसलु लनधाणरर् सम्बन्धमा गरेको उपयुणक्त प्रवियालाई 
अरू स्पि गने सम्बन्धमा आलथणक अध्यादेश, २०६१ ले थप व्यिस्थाहरू गरेको देजखन्छ । 
यस सम्बन्धमा आलथणक अध्यादेश, २०६१ को अनसूुची-१ को दिा ७ को उपदिा (१) 
देजख (५) सम्मको प्रािधान प्रासवङ्गक रहेको छ ।  
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आलथणक अध्यादेश, २०६१ ले गरेको प्रािधान प्रस्ततु मदु्दाका आयातकताण कम्पनीले पैठारी 
गरेको मालसामान िन्सार विन्दमुा जाँचपास गराउँदाको अिस्थामा समेत अिलम्बन गनुणपने 
िने्न देजखएको छ । 

आलथणक अध्यादेश, २०६१ को अनसूुची-१ को दिा ७ अन्तगणतको प्रािधानले ऐनको दिा 
१३ बमोजजमको कारोबार मूल्य पैठारीकताणले घोषर्ा गरेको िाडासवहतको कुल रकमलाई 
सम्झन ु पने र िन्सार अलधकृतले कारोबार मूल्य कायम गदाण विश्व व्यापार संगठनको 
मूल्याङ्कनसम्बन्धी मूलितू लसद्धान्तहरूको अिलम्बन गनुणपने व्यिस्था गरेको देजखन्छ । 
यसका अलतररक्त पैठारीकताणले घोषर्ा गरेको कारोबार मूल्य पवहले पैठारी िएका समरूप िा 
उस्तै प्रकारका िस्तकुो कारोबार मूल्यिन्दा कम देजखएमा िन्सार अलधकृतले त्यस्तो कम 
हनुकुो यथेि कारर् र प्रमार् पेश गनण लगाउन ुपने िलन उपयुणक्त दिा ७ को उपदिा ३ 
ले कायणविलध तोकेको देजखयो । उक्त उपदिा ३ बमोजजम पैठारीकताणले पेश गरेको 
कागजात र कारर्को आधारमा पैठारी िएको िस्तकुो कारोबार मूल्य पैठारीकताणको 
घोषर्ाबमोजजम नै अथाणतै् सो घोषर्ा गरेिन्दा पवहलेको समरूप िा उस्तै प्रकारका िस्तकुो 
कारोबार मूल्यिन्दा कम मूल्य प्रमाजर्त हनु आएमा िन्सार अलधकृतले कारर् जनाई 
पैठारीकताणको घोषर्ाबमोजजमको कम मूल्यलाई मान्यता ददनपुने र त्यस्तो कम मूल्य कायम 
िएको कुरा पनुरािलोकनको लालग िन्सार वििागमा लेखी पठाउन ुपने कायणविलध उपदिा 
४ ले लनधाणररत गरेको देजखन्छ । 

तर यसअजघका समरूप िा उस्तै प्रकारका िस्तकुो कारोबार मूल्यिन्दा कम हनुे गरी 
पैठारीकताणले घोषर्ा गरेको कारोबार मूल्यको हकमा उपदिा ३ बमोजजम प्रमार् पेश गनण 
लगाउँदा पलन उपदिा ४ बमोजजम घोषर्ा गरेको कारोबार मूल्य प्रमाजर्त हनु नसकेमा 
िन्सार अलधकृतले उपदिा २ मा उजल्लजखत अथाणतै् विश्व व्यापार संगठनको 
मूल्याङ्कनसम्बन्धी मूलितू लसद्धान्तहरूको प्रलतकूल नहनुे गरी कारोबार मूल्य लनधाणरर् गरी 
त्यसको कारर् सवहतको ललजखत सूचना पैठारीकताणलाई ददन ुपने कायणविलध उपयुणक्त दिा ७ 
को उपदिा ५ ले लनधाणरर् गरेको देजखन्छ । 

यसप्रकार पैठारी िएको िस्तकुो िन्सार महसलु लनधाणरर् गने सम्बन्धमा िएको िन्सार ऐन, 

२०१९ को दिा १३ को प्रािधान र सो प्रािधानलाई अझ स्पि गने सम्बन्धमा आलथणक 
अध्यादेश, २०६१ को अनसूुची १ को दिा ७ ले गरेको उपयुणक्त कानूनी प्रािधानको 
सन्दिणमा प्रत्यथी िीरगञ्ज िन्सार कायाणलयबाट िएको यससम्बन्धी कारबाही कानून अनरुूप 
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िएको छ, छैन िनी हेनुण पने िएको छ । यस दृिकोर्बाट हेदाण पनुरािेदकले आिूले 
पैठारी गरेको सकुुमेल (SMALL CARDAMOM Mix Green Medium Open pods) १० 
मेविक टनको अमेररकी डलर २६,००० कारोबार मूल्य उल्लेख गरी लबिेता KAJ 

Establishment Pvt. Ltd. Singapore ले जारी गरेको जनिरी ६, २००५ को 
Commercial Invoice, उक्त सामान आयात गनणको लालग नेपाल इन्िेिमेन्ट बैंक लललमटेड, 

िीरगञ्ज शाखाबाट खोललएको प्रलततपत्र तथा सामानको ढुिानीसम्बन्धी कागजातसमेत संलग्न 
गरी पनुरािेदक िन्सार कायाणलयमा यससम्बन्धी घोषर्ापत्र पेश गरेको र सोसम्बन्धमा 
िन्सार कायाणलयबाट उक्त घोषर्ापत्रको वपठमा “िीरगञ्ज िन्सार कायाणलय अलिलेख 
शाखाबाट िनी लनिेदकको लमलत २०६१।१२।१ मा पेश गरेको दताण नं। ५७३२ को 
लनिेदनको आधारमा २०६१।१२।३ को लनर्णय अनसुार संलग्न इ.नं. KAJ 2005/794  
को मालिस्तकुो देहायबमोजजम मूल्य लनधाणरर् गररएको व्यहोरा अनरुोध छ िन्दै प्रलत मेविक 
टन CNF CAL USD 3100:00  मा लबमाबाहेक कारोबार खचण रू। ४०,०००।– समािेश 
गरी मूल्य लनधाणरर् गनुणहनु िने्न उल्लेख िएको र सोहीबमोजजम िीरगञ्ज िन्सार 
कायाणलयबाट िन्सार महसलु असलु िएको िने्न देजखएको छ । उक्त व्यहोरामा उजल्लजखत 
लमलत २०६१।१२।०३ को लनर्णयमा पशपुलत एक्पोटण एन्ड इम्पोटण हाउसले इन्भ्िाइस नं. 
KAJ 2005/794 Date 6th January 2005  अन्तगणत ग्िाटेमाला ओररजजन पैठारी गनण 
ल्याएको Cardamom को िन्सार ऐन, २०१९ को दिा १३(१), (२), (३) अनसुार 
मूल्याङ्कनको लालग लनिेदन प्राप्त िएकोमा उजल्लजखत सामानको यसअजघ कायाणलयबाट 
मूल्याङ्कन िएको अलिलेख र िन्सार वििागको पत्र समेतको आधारमा Small Cardamom 

Open Pods बाहेकको प्रलत मेविक टन CNF CAL USD 3100. मूल्याङ्कन लनधाणरर् िएको र 
आलथणक अध्यादेश, २०६१ को दिा ७ को उपदिा ५ बमोजजम Similar न्ययमक िएको 
हुँदा सोही अनसुार मूल्य कायम गरी सोमा लबमाबाहेक कारोबार खचण ४०,०००।- समेत 
समायोजन गरी कारोबार मूल्य लनधाणरर् गनण मनालसब िनी पेश िएको वटप्पर्ी लमलत 
२०६१।१२।३ मा सदर िएको िने्न देजखन्छ । वटप्पर्ीमा उजल्लजखत Similar न्ययमक 
िएको हुँदा िने्न िाक्यांशबाहेक पैठारीकताण पनुरािेदकले पैठारी गरेको सकुुमेलको 
सम्बन्धमा पैठारीकताणले घोषर्ा गरेको कारोबार मूल्यलाई अस्िीकारगरी बढी मूल्य कायम 
गदाण पैठारीकताणले घोषर्ा गरेको कारोबार मूल्य ऐनको दिा १३ को उपदिा ४ बमोजजम 
िन्सार कायाणलयले अिलम्बन गरी आएको “िास्तविक कारोबार मूल्य कायम गने पद्धलतसँग 
मेल नखाएको िने्न कुनै व्यहोरा उपयुणक्त लनर्णयमा उल्लेख िएको देजखदैँन । पैठारीकताणले 
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घोषर्ा गरेको कारोबार मूल्य समरूप िा उस्तै प्रकारको िस्तकुो मूल्यिन्दा कम देजखएकोले 
आलथणक अध्यादेश, २०६१ को अनसूुची १ को दिा ७ को उपदिा ३ बमोजजम त्यसरी 
मूल्य कम हनुकुो यथेि कारर् पेश गनण िनी पैठारीकताणलाई लेजखएको, सोलधएको िा मौका 
ददइएको िने्नसमेत उक्त कारबाहीसम्बन्धी लनर्णय िाइलबाट देजखएको छैन । पैठारीकताणले 
गरेको मूल्यसम्बन्धी घोषर्ालाई अस्िीकार गरी बढी मूल्य कायम गदाण िन्सार अलधकृतले 
विश्व व्यापार संगठनको मूल्याङ्कनसम्बन्धी मूलितू लसद्धान्तलाई अिलम्बन गरेको िने्न पलन 
उक्त लनर्णयमा उल्लेख िएको पाइँदैन । पैठारीकताणले घोषर्ा गरेको मूल्यलाई अस्िीकार 
गरी सोिन्दा बढी मूल्य कायम गदाण उपयुणक्त आलथणक अध्यादेश, २०६१ को अनसूुची १ को 
दिा ७ को उपदिा ५ बमोजजम पैठारीकताण कम्पनीलाई ददनपुने कारर्सवहतको ललजखत 
सूचनासमेत ददएको देजखदैँन। यसथण िीरगञ्ज िन्सार कायाणलयबाट िएको उपयुणक्त लमलत 
२०६१।१२।२ को मूल्य लनधाणरर्सम्बन्धी लनर्णयमा कानूनले लनधाणरर् गरेबमोजजमको 
मालथ िजर्णत कुनै पलन कायणविलध िा प्रविया परुा गररएको िने्न देजखन आएन । 

यसप्रकार पनुरािेदक िीरगञ्ज िन्सार कायाणलयले प्रत्यथी पैठारीकताणले घोषर्ा गरेको 
कारोबार मूल्यलाई अस्िीकार गरी पैठारी िएको िस्तकुो बढी मूल्य कायम गरी िन्सार 
महसलु लनधाणरर् गदाण िन्सार ऐन, २०१९ को दिा १३ को उपदिा ४ मा उल्लेख 
िएअनसुारको कायण पनुरािेदक कायाणलयले अिलम्बन गरी आएको “िास्तविक कारोबार 
मूल्य कायम गने पद्धलतको बारेमा केही उल्लेख निएको, पैठारीकताणले घोषर्ा गरेको 
कारोबार मूल्य पवहले पैठारी िएका स्िरूप िा उस्तै प्रकारका िस्तकुो कारोबार मूल्यिन्दा 
कम देजखएकोले त्यसरी कम हनुकुो कारर् र प्रमार् पेश गनण आलथणक अध्यादेश, २०६१ 
को अनसूुची १ को दिा ७ को उपदिा ३ बमोजजमको कुनै सूचना र अिसर 
पैठारीकताणलाई ददएकोसमेत नदेजखएको र पैठारीकताणले घोषर्ा गरेको कारोबार मूल्यलाई 
अस्िीकार गरी विश्व व्यापार संगठनको मूल्याङ्कनसम्बन्धी मूलितू लसद्धान्त अिलम्बन गरी 
बढी मूल्य लनधाणरर् गररएको कारर्सवहतको सूचना उपयुणक्त दिा ७ को उपदिा ५ 
बमोजजम पैठारीकताणलाई ददएकोसमेत नदेजखएको जस्थलतमा प्रत्यथी आयात कताणले घोषर्ा 
गरेको कारोबार मूल्यिन्दा बढी मूल्य कायम गने गरी िएको पनुरािेदक िीरगञ्ज िन्सार 
कायाणलयको लमलत २०६१।१२।०२ को मूल्य लनधाणरर्सम्बन्धी लनर्णय गने गरी िएको र 
उक्त लनर्णयबमोजजमको मूल्यलाई समथणन गने गरेको प्रत्यथी िन्सार वििाग मूल्याङ्कन 
सलमलतको लमलत २०६१।१२।२४ को लनर्णयसमेत लमलेको नदेजखँदा सो लनर्णयलाई उल्टी 
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गरी आयातकताण कम्पनीले पेश गरेको िन्सार मूल्याङ्कनलाई सदर गने गरेको राजस्ि 
न्यायालधकरर्, काठमाडौंको िैसला लमलेको नै देजखयो । 

अतः मालथ उजल्लजखत कानूनी व्यिस्था र लमलसल संलग्न कागजातहरूबाट आयातकताणको 
बीजक मूल्यलाई मान्यता नददई िन्सार प्रयोजनको लालग बढी िन्सार मूल्याङ्कन कायम गने 
गरी िएको िीरगञ्ज िन्सार कायाणलयको लमलत २०६१।१२।२ को लनर्णय र सो लनर्णयलाई 
समथणन गने गरी िएको िन्सार वििाग मूल्याङ्कन पनुरािलोकन सलमलतको लमलत 
२०६१।१२।२४ को लनर्णय न्याय र कानूनसम्मत नहुँदा उल्टी हनु ेिई करदाताले पेश 
गरेको िन्सार दरिन्दा बढी िन्सार कायम गरी सो ललएको रकम विताण हनु ेठहछण िनी 
राजस्ि न्यायालधकरर्, काठमाडौंबाट लमलत २०६६।०५।११ मा िएको िैसला लमलेको 
देजखदा सदर हनुे ठहछण । पनुरािेदक िन्सार वििागको पनुरािेदन जजवकर पगु्न सकै्तन िनी 
सिोच्च अदालतबाट लसद्धान्त कायम िएको देजखन्छ।  

िैसलाको विश्लषेर्ः- 

प्रस्ततु मदु्दामा उठेको मूल वििादको विषय िनेको िन्सार ऐन आयतकताणले घोषर्ा गरेको 
कारोिार मूल्य िन्दा िढी मूल्य कायम गरेको िने्न रहेको छ । 

प्रस्ततु िैसलामा आयत कताणले घोषर्ा गरेको कारोिार मूल्य लनधाणरर् गदाण अलिलेख मूल्य, 

उत्पादन कताण िा वितरकले पेश गरेको मूल्यसूची िा उपलब्ध तथ्याङ्क िा सूचना िा 
विषेशज्ञ िा सम्बन्धीत संस्था िा लनकायको सझुािलाई आधार मान्न सक्नेछ । कानूनी 
व्यिस्था बमोजजम नै िन्सार महशलु लनधाणरर् गररएको हो िने्न िन्सारवििागको दािी रहेको 
छ । विपक्षीले बैंकबाट प्रलतपत्र खोली िीजक मूल्यकै आधारमा सामान आयत गररएको हो 
र िीजक मूल्यकै आधारमा िन्सार मूल्य घोषर्ा गररएको हुँदा हचिुाको िरमा िीजक 
मूल्यलाई अमान्य गरी िन्सार महशूल लनधाणरर् गररएको कानून सम्िि छैन िनी जजकीर 
गररएको देजखन्छ । अि  यस्मा िन्सार ऐन २०१९ ले गरेको कानूनी व्यिस्था हेदाण पैठारी 
गररएको कुनै माल िा िस्त ुधनीबाट पेश िएको कारोिार मूल्य िास्तविक कारोिार मूल्य 
कायम गने पद्धतीसँग मेल नखान े िएमा िन्सार अलधकृतले पैठारी कताणले घाषर्ा गरेको 
कारोिार मूल्यलाई मान्यता नददई पैठारी गररएको माल िा िस्तकुो अलिलेख मूल्य, 

मूल्यसूची िा सोही प्रकारको माल िा िस्तकुो मूल्यको आधारमा त्यस्तो माल िा िस्तकुो 
मूल्य कायम गरी िन्सार महशलु कायम गररन ुपने कानूनी व्यिस्था रहेको छ । िन्सार 
अलधकृतले कारोिार मूल्य कायम गदाण विश्व व्यापारसंगठनको मूल्याङ्कन सम्बन्धी मूलितू 
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लसद्धान्तको अिलम्िन गनुण पने, यसका साथै पैठारी कताणले घोषर्ा गरेको कारोिार मूल्य 
पवहले पैठारी िएका समरुप िा उस्तै प्रकारका िस्तकुो कारोिार मूल्यमा िन्दा कम 
देजखएमा िन्सार अलधकृतले त्यस्तो कम हनुकुो यथेि कारर् रप्रमार् पेश गनण लगाउनू पने 
कायणविलध तोकेको देजखन्छ । पैठारी कताणले पेश गरेको कागजात र कारर्को आधारमा 
पैठारी िएको िस्तकुो कारोिार मूल्य पैठारी कताणको घोषर्ा बमोजजम नै अथाणत सो घोषर्ा 
गरे िन्दा पवहलेको समरुप िा यस्तै प्रकारको िस्तकुो कारोिार मूल्य िन्दा कम मूल्य 
प्रमाजर्त हनु आएमा िन्सार अलधकृतले कारर् जनाई पैठारी कताणको घोषर्ा बमोजजमको 
कम मूल्यलाई मान्यता ददन ुपने र त्यस्तो कम मूल्य कायम िएको कुरा पनुरािलोकनका 
लालग लेजख पठाउनू पने कायणविलध  रहेको छ । िन्सार कायणलयले अिलम्बन गदै आएको 
िास्तविक कारोिार मूल्य कायम गने पद्धलत मेल नखाएको िने्न कुरा उक्त लनर्णयमा उल्लेख 
िएको पाइदैन । कम मूल्य हनूुको यथेि प्रमार् पेश गनण िलन पैठारी कताणलाई लेजखएको, 
सोलधएको िा मौका ददएको िने्न समेत कायणिाही सम्बन्धी लनर्णय िायलमा देजखदैन तथा 
पैठारी कताणले गरेको मूल्य सम्बन्धी घोषर्ालाई अस्िीकार गरी बढी मूल्य कायम गदाण 
िन्सार अलधकृतले विश्व व्यापार संगठनको मूल्याङ्कन सम्बन्धी मूलितू लसद्धान्त अिलम्बन 
गरेको समेत नपाइएको हुँदा राजश्व न्यायालधकरर्को िैसला लमलेको देजखएको िने्न लनर्णय 
देजखन्छ । प्रस्ततु कानूनी लसद्धान्तबाट िन्सार अलधकृतले िन्सार महसलु लनधाणरर् गदाण 
कायणविलध कानूनको अलनिायण पालन गनुण पने देजखन आउँछ। 

 ख (श्री रुपज्योती विरुद्ध  श्री ५ को सरकार, िन्सार वििाग समेत5  

यसमा औद्योलगक व्यिसाय ऐन, २०३८ तथा औद्योलगक व्यिसाय ऐन, २०४९ ले समेत 
प्रस्ततु उद्योगलाई िन्सार महसलु छुट ददएको छ । आलथणक ऐन, २०४९ आलथणक ऐन, 

२०५० तथा आलथणक अध्यादेश २०५१ ले अनसूुची-२ मा उल्लेख िएका िाहेक अन्य 
मालिस्त ु नेपाल अलधराज्यिाट विदेशमा लनकासी गदाण लनकासी सेिा शलु्क लगाई असूल 
उपर गने व्यिस्थाले औद्योलगक व्यिसाय ऐनले प्रदान गरेको सवुिधालाई अपहरर् गरेको छ 
। िन्सार ऐन, २०१९ को दिा २(ग) मा िन्सार महसलु िन्नाले लनकासी िा पैठारी गने 
माल िस्तहुरुमा समय समयमा लाग्ने नेपाल कानूनले तोकीददएको दर बमोजजम लाग्न े
िन्सार महसलु सम्झनपुछण िने्न िएकोले लनकासी िा पैठारी गने माल िा िस्तहुरुमा 
                                                           

5 लनर्णय नं. ६३०७, ने.का.प. २०५४, अंक १ 
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जनुसकैु  नाम गरी रकम असूल गरेपलन सो िन्सार महसलु नै हनुे हुँदा औद्योलगक व्यिसाय 
ऐनले प्रदान गरेको िन्सार छुटलाई लनकासी सेिा शलु्कको नाम राखी असूल गने कानून 
Colourable लनकासी सेिा शलु्क सेिा ददए िापत उठाउने शलु्क हुँदा लनिेदक  

उद्योगले ददएको सेिा शलु्किाट कुनै सेिा उपलव्ध हनु नआएिाट यो सेिा शलु्क उठाउन 
लमल्दैन िने्न लनिेदकको मलु िनाई िएको र सोही अनरुुप लनिेदक तिण का विद्वान 
अलधिक्ताहरुले िहस र िहसनोट समेत प्रस्ततु गनुण िएको पाइन्छ । नेपाल अलधराज्यको 
संविधान, २०४७ ले कर लगाउन े उठाउन े खारेज गने छुट ददन े पररितणन गने िा कर 
प्रर्ाली व्यिजस्थत गने विषयमा अथण विधेयक प्रस्ततु गनण सक्न ेअलधकार प्रदान गरेको र 
उपरोक्त आलथणक ऐनहरु सो अनरुुप प्रस्ततु िई आलथणक ऐनको रुपमा आएको पाइन्छ । 
उपरोक्त आलथणक ऐनमा लनकासी सेिा शलु्क ललने उठाउन े व्यिस्था िएको पाइन्छ । 
लनकासी सेिा शलु्क िनी िोली परेकोले यो कर होईन आलथणक ऐन िमोजजम कर लगाई 
उठाउन पाईन ेहोईन िने्न लनिेदकको माग िएकोमा करको विलिन्न रुप हनु्छ । आलथणक 
ऐनमा नै कतै दस्तरु कतै महशलु कतै कर र कतै शलु्क िने्न उल्लेख िएको पाइन्छ । 
आलथणक ऐनमा उल्लेजखत यी सिै दस्तरु महसलु शलु्क करको रुप हुँदा यसलाई कर होईन 
अन्यथा हो िने्न जस्थलत छैन । लनिेदकलाई औद्योलगक व्यिसाय ऐनले िन्सार महसलुसम्म 
छुट ददएको छ । अन्य कुनै शलु्क लगाउन र असूल गनण नपाउने गरी उक्त ऐनले कुनै 
िन्देज लगाएको  पाईन्न । कानूनले जनु कुराको सवुिधा ददएको छ सो सवुिधासम्म 
अपहरर् नहनुे  हो । िन्सार ऐनमा िन्सार महसलुसम्म लनयलमत (Regulate) गरेको छ, 

िन्सार महसलु िन्नाले अन्य जनुसकैु महसलु शलु्क दस्तरु समेत जनाउँछ िने्न िन्सार 
ऐनमा व्यिस्था निएकोले िन्सार महसलु िदृ्धी िने्न अिस्था रहेन । लनकासी सेिा शलु्क 
एक अको रुपमा िन्सार महसलु हनुे हो िने्न लनिेदकको िनाई तिण  हेदाण  िन्सार शलु्क 
उठाईएको िस्तमुा अन्य कुनै शलु्क लाग्न सक्दैन िनी ऐनमा िन्देज छैन, कानूनद्वारा कर 
लगाउन र उठाउन संविधानले अलधकार प्रदान गरेकोमा वििाद देजखन्न । यस्तो अिस्थामा 
लनकासी सेिा शलु्क लगाउन ेर उठाउने व्यिस्था Colourable छ िन्ने जस्थलत िएन । 

लनकासी सेिा शलु्क िने्न शव्द रहेिाट लनिेदकलाई लनकासी शलु्क ललए िापत सेिा पयुाणउन ु
पने सो पयुाणएको  छैन िने्न सन्दिणमा विचार गदाण उक्त औद्योलगक व्यिसाय ऐनमा लनकासी 
सेिा शलु्क िापत सेिा प्रदान गररनेछ िने्न कतै उल्लेख िएको पाइदैन । कानूनले जनु 
कुराको दावयत्ि सजुम्पएको छैन सो पाउन ुपछण िन्न लमल्दैन । उक्त लनकासी सेिा शलु्क 
लगाएिाट लनकासी उद्योग  व्यिसायलाई प्रलतकूल असर पछण र श्री ५ को सरकारको 



265 
 

हालको आलथणक एिं औद्योलगक नीलतसँग मेल खांदैन िने्न हकमा यो श्री ५ को सरकारको 
नीलतगत कुरा हो । अदालतले यस्तो आलथणक नीलत अपनाउन ुपछण िने्न जस्थलत हुँदैन । 

 आलथणक ऐन कानूनले प्रदान गरेको अलधकार िमोजजम लनकासी सेिा शलु्क लगाएकोले सो 
अिैध छ िन्न लमल्दैन ।  उक्त कानून िमोजजम लनकासी सेिा शलु्क लगाइने र असूल 
गररने हुँदा उक्त लनकासी सेिा शलु्क उठाउने िेग्लै लनकाय रहेको नदेजखए पलन कानूनिाट 
उठाउने अलधकार ददएको त्यस्तो लनकासी सेिा शलु्क श्री ५ को सरकारले आफ्नो सवुिधा 
अनसुार  कुनै अडडिाट उठाउन ेसक्न े िनी प्रस्ततु मदु्दामा सिोच्च अदालतबाट व्याख्या 
िएको छ । 

िैसलाको विश्लषेर्ः- 

प्रस्ततु मदु्दाको मूल वििादको विषय औधोलगक ऐनले उद्योगलाई िन्सार महसूल छुट 
ददएकोमा आलथणक ऐन २०४९, आलथणक ऐन २०५० तथा आलथणक अध्यादेश २०५१ ले 
अनसूुची २ मा उल्लेख िएका बाहेक अन्य मालिस्त ुनेपाल राज्यबाट विदेशमा लनकासी 
गदाण लनकासी सेिा शूल्क लगाई असूल उपर गने व्यिस्थाले औधोलगक व्यिसाय ऐनले 
ददएको सवुिधालाई लनश्चीत गररददएको देजखन्छ। 

िन्सार ऐन २०१९ को दिा २(ग) मा िन्सार महसलु िन्नाले लनकाशी िा पैठारी गने 
मालिस्तमुा समय समयमा लाग्ने नेपाल कानूनले तोवकददएको दर बंमोजजम लाग्न ेिन्सार 
महशलु सम्झन ुपदणछ िने्न िएकोले लनकाशी िा पैठारी गने माल िा िस्तहुरुमा जनुसकैु 
नाम गरर रकम असूल गरे पलन सो िन्सार महशलु नै हनुे हदुा औधोलगक व्यिसाय ऐनले 
प्रदान गरेको िन्सार छुटलाई लनकाशी िा सेिा शूल्कको नाम राखी सेिा शूल्क उठाउन 
लमल्दैन ।  

अन्त शूल्क उठाउन र असूल उपर गनण नपाउन ेगरी ऐनले कुनै िन्देज लगाएको पाइएन 
।कानूनले जनु सवुिधा ददएको छ सो सवुिधासम्म प्रालप्त गने हो । िन्सार ऐनमा िन्सार 
महशलुसम्म लनयलमत गरेको छ । िन्सार महशलु िन्नाले अन्य जनुसकैु महशलु शूल्क 
दस्तरु समेत जनाउँछ िने्न िन्सार ऐनमा व्यिस्था निएकोले िन्सार महशलु िजृध्द िने्न 
व्यिस्था रहेन । आलथणक ऐन कानूनले प्रदान गरेको अलधकार बमोजजम लनकाशी सेिा शूल्क 
लगाएकोले सो अिैध िन्न लमल्दैन । 
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प्रस्ततु मदु्दामा सिोच्च अदालतको व्याख्या हेदाण नेपाल अलधराज्यको संविधान २०४७ ले 
कर उठाउन ेखारेज गने छुट ददने पररितणन गने िा कर प्रर्ालीलाई व्यिस्थीत गने विषयमा 
अथण विधेयक प्रस्ततु गनण सक्ने अलधकार प्रदान गरेको र उपरोक्त आलथणक ऐनहरु सो 
अनरुुप प्रस्ततु िई आलथणक ऐनको रुपमा आएको पाइन्छ ।उक्त आलथणक ऐनले लनकाशी 
सेिा शूल्क ललने उठाउने व्यिस्था गरेको पाइन्छ । आलथणक ऐनमा नै कतै दस्तरु, कतै 
महशलु, कतै कर, कतै शूल्क िने्न उल्लेख िएको पाइन्छ। आलथणक ऐनमा नै उल्लेजखत यी 
सिै दस्तरु महशलु शूल्क करको रुपमा हुँदा यसलाई कर होइन अन्यथा हो िने्न जस्तलथ 
छैन । लनिेदकलाई औधोलगक व्यिस्थापन ऐनले िन्सार महशलुसम्म छुट ददएको छ 
।अन्य कुनै शूल्क लगाउन नपाउने गरी िन्देज लगाएको पाइएन । िन्सार महशलु िन्नाले 
जनुसकैु महशलु शलु्क दस्तरु समेत जनाउँछ िने्न िन्सार ऐनले िनकेो पलन पाइदैन 
।िन्सार शूल्क उठाएको िस्तमुा अन्य कुनै शूल्क लाग्न सक्दैन िलन ऐनमा िन्देज 
लगाएको छैन। कानूनद्धारा कर लगाउन, उठाउन संविधानले अलधकार प्रदान गरेकोमा 
वििाद देजखदैन । यस्तो अिस्थामा लनकाशी सेिा शूल्क लगाउन े उठाउन े व्यिस्था 
Colourable छ िने्न अिस्था हदैुन  । यस मदु्दामा सेिा शूल्क ललए िापत सेिा पयुाणउनू 
पने, सो पयुाणएको छैन िने्न तिण  हेदाण औधोलगक व्यिसाय ऐनमा लनकाशी सेिा  शूल्क िापत 
सेिा प्रदान गररन ेछ िने्न व्यिस्था पलन िएको पाइदैन । 

यसरी सिोच्च अदालतले कानूनले प्रि व्यिस्था गरेर लागू गरेको कानून िमोजजम नै िन्सार 
कायाणलयले शूल्क ललन सक्ने िने्न दृविकोर् सान्दलिणक  छ  राज्यले आफ्नो अन्तरलनवहत 
शजक्त िमोजजम कानून लनमाणर् गने र कायान्ियन गने गदणछ । छुट ददने िा नददने िने्न 
व्यिस्था राज्यको अन्तलनणवहत अलधकार हो  कानूनले राज्यको वििेक, अिस्था, आलथणक 
नीलतसँग सम्बन्ध राख्न े गदणछ । राविय अथणतन्त्रमा योगदान पयुाणउन, त्यसलाई समदृ्ध 
िनाउन, लोक कल्यार्को लालग कर शूल्क जस्ता विषयहरु पदणछ । 

ग (प्रह्लाद राय लखौवटया विरुद्ध श्री ५ को सरकार अथण मन्त्रालय समेत6  

यसमा ररटलनिेदक अशोक टेक्सटाइल प्रा.लल. ले लसंगापरुबाट आयात गरेको डेकाडाइजजंग 
रेपर क्लेध यस उद्योगको मेजशनरी स्पेयर पाटणस िनी उद्योग वििागबाट लसिाररश हुदँा हुदैँ 
पलन औद्योलगक व्यिसाय ऐन, २०३८ दिा १०)ङ)(३( अनसुार ५ प्रलतशतसम्म िन्सार 
महसूल ललन ुपनेमा सो िन्दा बढी ललने गरेको िन्सार कायाणलय, विराटनगर समेतको लनर्णय 

                                                           
6 ने.का.प. २०४९ लनर्णय नं. ४६६२, अंक ११, पिृ ९८५ 



267 
 

त्रवुटपूर्ण हुँदा उक्त कायाणलयको २०४५।६।४ गतेको लनर्णय समेत उत्प्रषेर्को आदेशद्वारा 
बदर गरी बढी असूल गरेको िन्सार महसूल र अलतररक्त िन्सार रकम र लबिीकर समेत 
लनिेदकलाई विताण ददन ुिनी प्रत्यथीहरुका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ 
िने्न ररट लनिेदनको मूल जजकीर रहेको पाइन्छ । 

िन्सार कायाणलयले लनधाणरर् गरेको िन्सार तथा लबिीकर रकममा समेत लनिेदकलाई जचि 
नबझेुको िए िन्सार ऐन, २०१९ को दिा ३७ मा व्यिस्था िए अनरुुप राजश्व 
न्यायालधकरर्मा पनुरािेदन ददन पाउने काननुी व्यिस्था रहे िएको पाइन्छ । सो 
अनसुारको पनुरािेदनको साधारर् बाटो अिलम्बन नगरी लनिेदक यस अदालतको असाधारर् 
अलधकार क्षते्रमा प्रिेश गरेको पाइन्छ । पनुरािेदनको व्यिस्था िएकोमा पनुरािेदनबाट 
हेररन ुपने हनु्छ । पनुरािेदन तहबाट हेररंदा सबै प्रमार् र काननुको मूल्याड्ढन हनु्छ । यस 
सम्बन्धमा यस सिोच्च अदालत पूर्णइजलासबाट २०४६ सालको रर.प.ुई.नं. ६७ लनिेदक 
अथण मन्त्रालय िन्सार वििाग समेत विरुद्ध राम ररछपाल अििाल िएको परमादेश विषयमा 
ररट लनिेदकले िन्सार कायाणलयको लनर्णय उपर राजश्व न्यायालधकरर्मा पनुरािेदन गनण जान ु
पनेमा सोझै असाधारर् उपचारको के्षत्रमा प्रिेश गरेको उपयकु्त नदेजखँदा प्रस्ततु 
ररटलनिेदनपत्र खारेज हनुे ठहछण, िनी लमलत २०४९।८।९।३ मा लसद्धान्त समेत प्रलतपादन 
िएको छ । अन्य लनकायबाट काननुी उपचार प्राप्त गनण सक्ने अिस्था हुदँा हुदैँ ररट 
के्षत्रबाट लनिेदकलाई उपचार ददइएमा पनुरािेदन गने काननुी व्यिस्था प्रिािहीन हनु जान े
समेत देजखएको अिस्थामा यस अदालतले असाधारर् के्षत्रालधकार प्रयोग गनण न्याय तथा 
काननु दिैु दृविकोर्ले लमल्ने देजखएन । लनिेदकको माग बमोजजमको आदेश जारी गरी 
रहन पने जस्थलत नहुदँा ररटलनिेदनपत्र खारेज हनुे िनी प्रस्ततु मदु्दामा क्षेत्रालधकारको प्रश्नमा 
व्यख्या गरर लसद्धान्त प्रलतपादन िएको देजखन्छ। 

िैसलाको विष्लेशर्ः- 

औधोलगक व्यिसाय ऐन २०२८ को दिा १०(ङ) ३ अनसुार छ प्रलतशत िन्सार ललनूपनेम 
सो िन्दा िढी िन्सार ललन े गरेको लनर्णय नै वििादको मलु विषय रहेको । औधोलगक 
व्यिसाय ऐन िमोजजम िन्दा िढी िन्सार महशलु ललएको र अलतररक्त िन्सार रकम वििी 
कर समेत विताण पाँऊ िने्न लनिेदको जजकीर छ । 

िन्सार कायाणलयको लनर्णय उपर जचि निझेुको िए िन्सार ऐन २०१९ को दिा ३७ मा 
व्यिस्था िए अनरुुप राजश्व न्यायालधकरर्मा पनुरािलोकन ददन पाउने कानूनी व्यिस्था 
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रहेकोमा लनिेदकले साधारर् िाटो हदुहदैु लनिेदक यस अदालतको असाधारर् 
अलधकारके्षत्रमा प्रिेश गरेको हुँदा ररट खारेज िागी छ । 

प्रस्ततु मदु्दाको िैसलामा िन्सार कायाणलयले लनधाणरर् गरेको िन्सार तथा विविका रकममा 
समेत लनिेदकलाई जचि निझेुको िन्सार ऐन २०१९ को दिा ३७ मा व्यिस्था िए 
िमोजजम राजश्व न्यायालधकरर्मा पनुरािेदन ददन पाउने कानूनी व्यिस्था रहे िएको हदुा सो 
अनसुारको साधारर् बाटो अिलम्िन नगरी लनिेदकले अदालतको असाधारर् अलधकार 
के्षत्रमा प्रिेश गरेको पाइन्छ जनु कुरा अदालतको असाधारर् अलधकार के्षत्रको लसद्धान्त 
समेतको प्रलतकूल रहन्छ। पनुरािेदनको व्यिस्था िएकोमा पनुरािेदनबाटै वििादको लनरुपर् 
गररनपुदणछ ।  

िास्तिमा पनुरािेदन तहबाट हेररदा सिै कानून र प्रमार्को मूल्याङ्ग्न हनु्छ । यस सन्दिणमा 
अथण मन्त्रालय िन्सार वििाग विरुद्ध रामलछपाल अििाल समेत िएको मदु्दामा िन्सार 
कायाणलयको लनर्णय उपर राजश्व न्यायालधकरर्मा पनुरािेदन गनण जान ुपनेमा सोझै असाधारर् 
उपचारको क्षते्रमा प्रिेश गरेको उपयकु्त नदेजखने िलन लसद्धान्त समेत प्रलतपादन िएको 
देजखन्छ । यसबाट िैकल्पीक बाटो हदुा हदैु असाधारर् अलधकार के्षत्रमा प्रिेश गरी उपचार 
पाउन नसक्ने लसद्धान्त प्रलतपादन िएको छ । हालको िन्सार ऐन २०६४ को दिा ६१ 
मा समेत िन्सार कायाणलयले गरेको लनर्णय उपर राजश्व न्यायालधकरर्मा पनुरािेदन ददन 
सक्नेछ िने्न व्यिस्था रहेको छ । 

घ (सत्यनारायर् तोदी विरुद्ध विराटनगर िन्सार कायाणलय समेतः-८7 

यसमा िाजर्ज्य वििागबाट आयात इजाजतपत्र प्राप्त गरी चीनबाट प्रलत िसु रु. १०.१४ 
य.ुएस. डलरका दरले १११० िसु पेजन्सल सापणनर आयात गरी प्रत्यथी विराटनगर िन्सार 
कायाणलयमा आई पगु्दा िन्सार प्रयोजनको लालग उक्त िस्तकुो मूल्य लनधाणरर् निइसकेको 
माल धनीले पेश गरेको बील बमोजजमको मूल्यलाई नै कायम गरी िन्सार असूल गनुण पनेमा 
सो नगरी उक्त िस्तकुो प्रलत िसु १५.३० य.ुएस.डलर लस.आई.एि. कलकिा मूल्य कायम 
गरी सोको हनुे रु.३,६१,७३७।९० र िाडा िरौट रु. २,८७३।१० समेत जम्मा रु. 
३,६४,६११।– कायम गरी सो मा ६ प्रलतशतले िन्सार महसूल रु. १८,२३०।५० 
लगाउनकुा साथै सजाय स्िरुप शतप्रलतशत अलतररक्त थप िन्सार महसूल र इन्भ्िाइस मूल्य 
                                                           

7 ने.का.प. २०४७, लनर्णय नं. ४६६८, अंक २ 
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तथा कायम िएको मूल्य तथा कायम िएको मूल्यको िरक रकम रु. १,१२,९९४।१० 
मा वप्रलमयम दस्तूर ५ प्रलतशतले रु. ५,६४९।७१ समेत र सोही बढी मूल्यमा लबिीकर 
पलन असूल गररएकोले उक्त काम कारिाही बदर गरी पाउँ िने्न मखु्य जजवकर रहेको पाइन्छ 
। लनिेदकले आयात गरेको पेन्सील सापणनर विराटनगर िन्सार कायाणलयमा आइपगु्दाको 
अिस्थामा उक्त िस्तकुो िन्सार महसूलको तात्पयणको लालग श्री ५ को सरकारबाट मूल्य 
लनधाणरर् िइसकेको देजखदैँन । यसरी मूल्य लनधाणरर् निइसकेको अिस्थामा माल धनीले 
पेश गरेको बील बमोजजमको मूल्यलाई नै मान्यता ददनपुछण िने्न लनिेदकको दािी रहेको छ 
। तसथण प्रस्ततु केशको सन्दिणमा मूल्य लनधाणरर् िइनसकेको िस्तमुा माल धनीले पेश 
गरेको बील मूल्यलाई नै अजन्तम रुपमा मान्यता ददनपुने हो िा नेपाल सरकारले मूल्य 
कायम गनण सक्न े हो िने्न कुरा विचारर्ीय हनु आएको छ । तत्सम्बन्धी काननुी 
प्रािधानलाई हेदाण िन्सार ऐन (संशोधन सवहत), २०१९ को दिा १३(२) मा श्री ५ को 
सरकारबाट मूल्य लनधाणरर् नगररएको माल िा िस्तकुो हकमा साधारर्तः माल िा िस्तकुो 
धनीले दाजखल गरेको बील बमोजजमको मूल्यलाई नै त्यस्तो माल िा िस्तकुो मूल्य मालननछे 
िने्न उल्लेख िएको पाइन्छ । सोही ऐनको दिा १३ को उपदिा (३) मा श्री ५ को 
सरकाबाट मूल्य लनधाणरर् नगररएको माल िा िस्तकुो बील माल िा िस्त ुधनीले दाजखल 
गनण नसकेमा िा दाजखल िएको बील िन्सार अलधकृतलाई जचि नबझेुमा लनजले त्यस्तो माल 
िा िस्तकुो मूल्य लनधाणरर् गरी िन्सार महसूल ललएको िन्सार अड्डामा रहेको अलिलेख 
(रेकडण) मा िए सोही बमोजजम मूल्य लनधाणरर् गनण सक्नेछ िने्न व्यिस्था िएको पाइन्छ 
साथै उक्त ऐनको दिा १३(५) ले उपदिा (३) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको िए तापलन 
पच्चीस हजार रुपैयाँ िन्दा बढीको माल िा िस्तकुो मूल्य लनधाणरर् गनुण परेमा िन्सार 
अलधकृतले आिूलाई लागेको अनमुालनत मूल्य समेत उल्लेख गरी मूल्य लनधाणरर्को लालग 
श्री ५ को सरकार समक्ष पठाउन ुपनेछ र यस सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारबाट मूल्य 
लनधाणरर् हनुेछ िने्न प्रािधान रहेको पाइन्छ । 

यस प्रकार उल्लेजखत काननुी प्रािधानबाट लनिेदन जजवकर बमोजजम िन्सार महसूलको 
प्रयोजनको लालग नेपाल सरकारबाट मूल्य लनधाणरर् नगररएको माल िा िस्तकुो हकमा 
त्यस्तो माल िा िस्तकुो धनीले पेश गरेको बील बमोजजमको मूल्यलाई नै सबै अिस्थामा 
मान्यता ददनै पदणछ िन्न लमल्ने देजखएन । माल िा िस्तकुो धनीले पेश गरेको बील 
बमोजजमको मूल्यमा मान्यता नददई त्यस्तो माल िा िस्तकुो मूल्य लनधाणरर् गरी िन्सार 
महसूल ललएको अलिलेख कायाणलयमा िएमा सो बमोजजम मूल्य लनधाणरर् गने र त्यस्तो पूिण 
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अलिलेख पलन निएको जस्थलतमा मूल्य लनधाणरर्को लालग नेपाल सरकारमा पठाई नेपाल 
सरकारबाट सो िस्तमुा मूल्य लनधाणरर् हनु सक्ने देजखयो । 

अब लनिेदकको माल िा िस्तकुो हकमा श्री ५ को सरकारबाट मूल्य लनधाणरर् गररयो 
गररएन िने्न तिण  हेदाण लनिेदकले आयात गरेको िस्त ुपेन्सील सापणनरको प्रलत िसु १०.१४ 
य.ुएस. डलरका दरले मूल्य परेको िनी प्रज्ञापनपत्र दाजखल गरेको पाइन्छ । उक्त िस्त ु
पैठारी हुँदाको अिस्थामा िन्सार महसूलको तात्पयणका लालग श्री ५ को सरकारबाट मूल्य 
लनधाणरर् निएकोले लनिेदक स्ियंले पैठारी गरेको माल िस्तकुो मूल्यांकन गरी पाउन 
लनिेदन ददएको िने्न देजखन्छ । श्री ५ को सरकार अथण मन्त्रालयको लमलत २०३२।३।२ 
को राजपत्रमा प्रकाजशत सूचनाले श्री ५ को सरकारमा लनवहत मूल्य लनधाणरर् सम्बन्धी सबै 
अलधकार िन्सार वििागको महालनदेशकलाई समु्पेको िने्न देजखन्छ । श्री ५ को सरकार 
िन्सार वििागको लमलत २०४४।१।१७ को लनर्णयानसुार लनिेदकको इन्भ्िाइसलाई 
मान्यता प्रदान नगरी प्रलत िसु १५.३० य.ुएस.डलर लस.आई.एि. कलकिा मूल्य कायम 
गररएको िने्न प्रत्यथी विराटनगर िन्सार कायाणलयको ललजखतजिािबाट देजखएको छ । 
िन्सार ऐन (संशोधन सवहत), २०१९ को दिा १३क. उपदिा (१) को खण्ड (ग) मा 
बीस प्रलतशत िन्दा बढी न्यून लबजकीकरर् गररएकोमा माल िा िस्तमुा लाग्ने िन्सार 
महसूलको अलतररक्त शतप्रलतशत महसूल ललई माल िस्त ुछाडी ददन सक्नेछ िने्न व्यिस्था 
िएको पाइन्छ लनिेदकले आयालतत िस्तकुो प्रलत िसु १०.१४ य.ुएस. डलर मूल्य पने िनी 
प्रज्ञापनपत्रमा देखाएको िए पलन श्री ५ को सरकार िन्सार वििागको लमलत 
२०४४।१।१७ को लनर्णयद्वारा उक्त मूल्यलाई मान्यता नददई प्रलत िसु १५.३० य.ुएस. 
डलर मूल्य लनधाणरर् गररएको देजखन्छ । यसरी श्री ५ को सरकार िन्सार वििागद्वारा 
लनधाणररत मूल्य िन्दा लनिेदकले इन्भ्िाइसमा उल्लेख गरेको मूल्य घटी देजखन आएकोले 
न्यूनलबजकीकरर् िएको आधारमा थप िन्सार महसूल लगाइएको कायण ऐनको दिा १३क. 
उपदिा (१) को खण्ड (ग) को प्रलतकूल िएको िन्न लमल्ने अिस्था रहेन । यसप्रकार 
ऐनद्वारा प्रदि अलधकार बमोजजम श्री ५ को सरकार िन्सार वििागको लनर्णयानसुार लनधाणररत 
मूल्य बमोजजम आयालतत िस्तकुो मूल्य कायम गरी विराटनगर िन्सार कायाणलयबाट िन्सार 
महसूल असूल गरेको देजखँदा काननु बजखणलाप िएको िन्न लमलेन । तसथण यसमा 
लनिेदकका माग बमोजजमको आदेश जारी गनण लमलेन । प्रस्ततु ररटलनिेदन खारेज हनुे 
ठहछण िनी प्रस्ततु मदु्दामा सिोच्च अदालतबाट व्याख्या िएको पाईन्छ। 
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िैसलाको विश्लषेर्ः- 

मखु्य वििादको विषय माल धनीले पेश गरेको िील िमोजजमको मूल्यलाई नै कायम गरी 
िन्सार असूल गनुण पनेमा सो नगरी िढी मूल्यमा िन्सार महसलु लगाएको िने्न मदु्दाको मलु 
वििाद रहेको देजखन्छ िने्न माल धनीले आिुले पेश गरे िमोजजमको िीलको मूल्य िमोजजम 
नै िन्सार महसलु उसलु गररपाउँ िने्न देजख रहेको छ । अि प्रस्ततु मदु्दाको िैसला तिण  
हेदाण लनिेदकले आयत गरेको पेन्सील सापणनर विराटनगर िन्सार कायाणलयमा आइपगु्दाको 
अिस्थामा  श्री ५ को सरकारबाट मूल्य लनधाणरर् िै सकेको देजखदैन ।  यसमा यसरी 
मूल्य लनधाणरर् िै सकेको िस्तमुा माल धनीले पेश गरेको िील मूल्यलाई नै अजन्तम मान्यता 
ददनपुने हो िा श्री ५ को सरकारले मूल्य कायम गनृण सक्ने हो िने्न विषयमा लनर्णय ददन ुपने 
अिस्था देजखन्छ। ततै् सम्बन्धी कानूनी व्यिस्था हेदाण २५ हजारिन्दा िढीको माल िा 
िस्तकुो मूल्य लनधाणरर् गनुण परेमा िन्सार अलधकृतले आिुलाई लागेको अनमुालनत मूल्य 
समेत उल्लेख गरी मूल्य लनधाणरर्को लालग श्री ५ को सरकार समक्ष पठाउनू पने छ  र 
यस सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार बाटै मूल्य लनधाणरर् हनुेछ । श्री ५ को सरकार 
अथणमन्त्रालयको लमलत २०३२/०३/०२ को राजपत्रमा प्रकाजशत सूचनाले श्री ५ को 
सरकारमा लनवहत मूल्य लनधाणरर् सम्बन्धी सिै अलधकार िन्सार वििागको महालनदेशकलाई 
समु्पेको देजखन्छ । यस प्रकार उक्त प्रत्यायोजजत अलधकार िमोजजम िन्सार वििागको लनर्णय 
अनसुार लनधाणररत मूल्य िमोजजम आयालतत िस्तकुो मूल्य कायम गरी िन्सार महसलु असलु 
गरेको देजखदा कानून िजखणलाप िएको िन्न लमलेन िने्न लसद्धान्त प्रलतपादन िएको छ। 

 ङ.(पशपुलत सोप ईण्डविज )प्रा.लल( को तिण बाट ऐ.का अलधकार प्राप्त संचालक शंकरलाल 
विरुद्ध  विराटनगर िन्सार कायाणलय, विराटनगर समेतः8- 

 यसमा मलेलसयाबाट जझकाइएको औद्योलगक कच्चा पदाथण आर.वि.डी, पाम स्टेररन 
२०४५।२।१३ मा विराटनगर िन्सार कायाणलयमा आउँदा िन्सार दरबन्दीको संकेत नं. 
१५.०७ (ड) लगाई सो दरबन्दी अनसुार मालको मूल्यमा १० प्रलतशतले िन्सार महसूल 
असूल गररसकेकोमा त्यसको करीब ८ महीना पलछ म.ले.प. डोर विराटनगरको लेखौटको 
आधार ललई उक्त प्रज्ञापनपत्रको सन्दिणमा िन्सार दरबन्दीको संकेत नं. १५.०७(ज) लाग्न ु
पने म.ले.प. बाट लेखी आएकोले २५ प्रलतशतले हनुे िन्सार महसूलको अंकमा असूल 
िएको रकम कटाई नपगु रकम बेरुज ु हुँदा दाजखल गनण ल्याउन ु िनी पत्र पठाइएकोले 
                                                           
8 ने.का.प. २०४६ लनर्णय नं. ३९८९, अंक  पिृ ११२६ 
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उक्त कारिाही बदर गररपाउँ िने्न मखु्य लनिेदन जजवकर रहेको पाइन्छ । ररट लनिेदकबाट 
२०४५।२।१३ मा िन्सार महसूल ललंदा संकेत नं. १५.०७(ड) अन्तगणतको सामान िनी 
१० प्रलतशतले िन्सार महसूल लनधाणरर् गरी ललएको देजखन्छ । पलछ लमलत 
२०४५।१०।३ मा थप िन्सार महसूल माग गदाण िन्सार दरबन्दी संकेत नं. १५.०७(ज) 
अन्तगणत २५ प्रलतशत लाग्न ु पने िनी विराटनगर िन्सार कायाणलयबाट लेखी पठाएको 
देजखन्छ । उक्त िन्सार दरबन्दीको संकेत नं. १५.०७(ज)मा खजूरको तेल िने्न लेजखएको 
पाइन्छ िनी ररट लनिेदकले आयात गरेको िस्तमुा आर.वि.डी. पाम स्टेरीन औद्योलगक 
कच्चा पदाथण (नन एलडिल) िने्न देजखन्छ । प्रत्यथी िन्सार कायाणलयको ललजखतजिािबाट 
ररट लनिेदकले आयात गरेको बस्त ु खजूरको तेल नै हो िनी यकीन िन्न सकेको पलन 
देजखँदैन । महालेखा परीक्षकको बेरुजूको सन्दिणमा लेजखएको िने्न उक्त लमलत 
२०४५।१०।३ को पत्रबाट खजूरको तेल िने्न देजखन्छ । महालेखा परीक्षक डोर 
विराटनगरबाट लेखेको पत्रमा पलन उक्त आयालतत माल बस्त ुखजरुको तेल िनी वकटान 
गरेको पाइएन । उक्त पत्रमा संकेत नं. १५.०७ अन्तगणत आयात इजाजतपत्र पाएको 
िने्नसम्म लेजखएको पाइन्छ । सो संकेत नं. १५.०७ मा देहायका सामानहरुमा १० 
प्रलतशत तथा २५ प्रलतशत िन्सार महसूल लाग्ने िनी (क) देजख (ड) सम्म विलिन्न माल 
िस्तहुरु तोवकददएको पाइन्छ । त्यस मध्ये लनिेदकले आयात गरेको बस्त ु कुन आइटम 
अन्तगणत पने िएकोले २५ प्रलतशत िन्सार महसूल लाग्ने हो खलुाउन सकेको पाइँदैन । 
यस्तो अिस्थामा एकपटक एउटा संकेत नम्बर अन्तगणतको बस्त ुिनी िन्सार महसूल असूल 
गरी माल छाडी सकेकोमा पनुः अको संकेत नम्बर अन्तगणतको मालिस्त ुिनी स्पि आधार 
नदेखाई थप िन्सार महसूल असूल गनण पाउने अजख्तयार िन्सार ऐनले ददएको मान्न लमलेन 
। तसथण ररट लनिेदकसंग थप िन्सार महसूल माग गरेको कायण त्रवुटपूर्ण देजखन आएकोले 
प्रत्यथी िन्सार कायाणलय विराटनगरको थप रकम बझुाउन िनी लेजखएको लमलत 
२०४५।१०।३ को पत्र तथा तत्सम्बन्धी लनर्णय उत्प्रषेर्को आदेशद्वारा बदर हनुे ठहछण 
िनी सिोच्च अदालतबाट व्याख्या िएको छ । 

िैसलाको विश्लषेर्ः- 

मलेलसयाबाट जझकाइएको औधोलगक कच्चा पदाथण आ.वि.डी. याप स्टेररन 
२०४५।०२।१३ मा विराटनगर िन्सार कायाणलयमा आउँदा िन्सार दरिन्दीको संकेत नं. 
१५.०७(ड) लगाई सो दरिन्दी अनसुार िन्सारको मूल्य १० प्रलतशत महसलु असूल 
गररएकोमा त्यसको ८ मवहना पलछ थप िन्सार महसलु माग गदाण िन्सार दरिन्दी संकेत नं. 
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१५.०७(ज) अन्तगणत २५ प्रलतशत लाग्न ु पने िनी लेजखआएको छ । ररट लनिेदकले 
आयत गरेको िस्त ुकुन आइटम अन्तगणत पने िएकोले २५ प्रलतशत िन्सार महसलु लाग्न े
हो खलुाउन सकेको पाइदैन । यस्तो अिस्थामा एकपटक एउटा संकेत नं. अन्तगणतको 
िस्त ु िनी महसलु असूल गरी छाडी सकेकोमा पनु अको संकेत नं. अन्तगणतको िन्सार 
महसलु असूल गनण पाउने अजख्तयार िन्सार ऐनले ददएको िन्न लमलेन िलन कानूनी लसद्धान्त 
प्रलतपादन िएको छ।  

लनष्कषण 

उल्लेजखत िन्सार महसलु लनधाणरर्सँग सम्बन्धीत कानूनी व्यिस्था र त्यससँग सम्बजन्धत 
सिोच्च अदालतबाट प्रलतपाददत कानूनी लसद्धान्तले िन्सार महसलु लनधाणरर्को मूख्य आधार 
लनकाशी पैठारी गरीन े माल िस्तकुो मूल्यलाई नै िनाएको देजखन्छ िने्न लनकाशी पैठारी 
गरीने माल िस्तकुो िास्तविक कारोिार मूल्यको आधारमा नै िन्सार महसलु लनधाणरर् गररने 
हुँदा त्यस्तो कारोिार मूल्य प्रमाजर्त गने हनुे विल विजक अन्य कागजातको सत्यता 
प्रमाजर्त गने जजम्मेिारी माल धलनको हनुे र सो कागज माग गने, पररक्षर् गने, सो 
सम्बन्धमा लनर्णय गने िन्सार अलधकृतको कतणव्य र  दावयत्ि समेतको लनधाणरर् गरेको 
देजखन्छ । प्राकृलतक न्यायको लसद्धान्तलाई समेत अदालतले स्िीकार गरेको देजखन्छ िने्न 
िन्सार ऐनमा लनददि गरेका कानूनी प्रािधानहरुलाई अदालतको स्िीकार गरी कानूनी 
व्याख्या गरी लसद्धान्त समेत प्रलतपादन िएको अिस्था छ । िन्सार छुट, शलु्क महसलुका 
सम्बन्धमा अदालतबाट प्रिताका साथ व्याख्या आएको छ िने्न िन्सार अलधकृतले लनधाणरर् 
गरेको िन्सार महसलुमा जचि नबझेुको अिस्थामा पनुरािेदन गने सम्बन्धमा पलन अदालतले 
व्याख्या गरी लनष्कषण लनकाली ददएको छ । यसबाट िन्सार महसलु लनधाणरर्का सम्बन्धमा 
सिोच्च अदालतबाट िएको व्याख्या तथा प्रलतपादन िएका लसद्धान्तले िन्सार महसलु 
लनधाणरर् गने असलु गने सम्बन्धमा मागण लनदेशन गरर एकरुपता कायम िएको अिस्था छ 
िने यस सम्बन्धमा देखापरेका समस्या तथा दद्वविधाहरु समेतको हल िै न्यावयक मूल्यको 
अलििृद्धी िएको अिस्था रहेको छ। 
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१. विषय प्रिेश 

राज्यको उत्पजि र कर संकलनको कायण सँगसँगै सरुु िएको मालनन्छ। सामाजजक संझौता 
मािण त राज्यको उत्पजि िएको र त्यतज् बेलादेजख राज्य संचालनको अलनिायण शतणको रुपमा 
कर संकलन रहेको पाईन्छ। कर राजस्ि िनेको राज्यको प्रार् हो, जसको संकलन विना 
राज्य संचालनको पररकल्पना गनण सवकन्न। राज्य छ त कर छ। जनतािाट सिेुच्छा 
सवहतको मत प्राप्त गरेर राज्य सञ्चालनको जजम्मा पाएका पदालधकारीहरु विशेषत राजनैलतक 
नेततृ्िले राज्य संचालनका लालग लतनै जनतालाई कर लगाउँछन, चाहेर नचाहेर। 

राज्य सञ्चालनको अलनिायण शतणको रुपमा रहेर पलन कर सम्बन्धी कानूनको पररपालना गनण 
सरकारमा रहने व्यजक्त िा कर लतनुणपने जनता दिैु पक्षले मन गहँु्रगो िनाउन े गदणछन। 
िलत जनसंख्याको थोरै वहस्सा मात्र करको दायरामा आएको हनु्छ िने कारोिारको वहस्सा 
पलन त्यस्तै मात्रामा मात्र समेवटएको हनुे गदणछ।  

राज्यले उठाउने शलु्क िा करहरुको उपयोगको जस्थती व्यिहारमा जे जस्तो रहे पलन  
सैद्धाजन्तकरुपमा जनवहतको लालग नै राज्यबाट शलु्क िा कर लगाइएको होला िनी 
स्ििाविकरुपमा अनमुान गनुणपने हनु्छ। राज्यका विलिन्न अन्तलनणवहत अलधकारहरुमध्ये कर 
लगाउन पाउने अलधकार एक महत्िपूर्ण अलधकार हो।1 राज्य सञ्चालनका लालग सरकारले 
कानून िमोजजम पररिावषत गरी आिश्यक रकम संकलन गदणछ। राज्य सञ्चालनका लालग 
अलनिायण िएता पलन कर संकलनका कारर्ले राज्यमा कुनै पलन वकलसमको नकारात्मकता 
लसजणना नहोस िनेर कर प्रशासन सधैं चनाखो िइरहन्छ। प्रलतष्पधाणत्मक बजारको विकास 
होस र लनयमानसुारको कर करदाताले स्ियं गर्ना गरी िझुाउनै् िनेर नेपाल सरकारले 
स्ियं कर लनधाणरर् प्रर्ाली अिलम्बन गरेको छ। कर प्रशासनले सकेसम्म करदाताहरुलाई 
करदाता जशक्षाको माध्यमद्धारा कर प्रर्ालीका बारेमा सूसजुचत गरोस र करदाताहरुले कर 
कानूनको अक्षरश पालना गरुन िने्न उद्देश्य नेपाल सरकारले ललएको देजखन्छ।  

                                                           
 ;xGofoflwjMQmf  

  “िलडणक्ट” पलत्रका अंक १०, बषण २ मा समेत प्रकाजशत िएको। 

1 कमलेश दििेदी वि. प्रधानमन्त्री तथा मजन्त्रपररषदको कायाणलयसमेत, मदु्धा: उत्प्रषेर् समेत, (२०६७) 
ररट ०६५-WS-००१९, लन. न्ं. ८४५२ 
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तर, कर आिैमा करदाताका लालग त्यजि रुजच र कर्णवप्रय शव्द निएर हो वक 
सकेसम्म सम्िावित करदाताहरु कर प्रर्ालीमा आिद्ध हनु, सहिालगता जनाउन चाहेको 
देजखदैन। दताण िएर पलन सिै करदाताहरुले कानूनको पालना अक्षरशः गदैनन, गदै आएका 
छैनन। यवह सेरोिेरोमा रह्ेर यो लेख तयार पाररएको छ।  

२. ितणमान अिस्था 

नेपालमा कर प्रर्ाली व्यिजस्थत गने प्रयासको थालनी िएको ६ दशक िईसकेको छ िन े
स्ियंकर लनधाणरर् लसिान्तमा आधाररत आधलुनक कर प्रर्ालीको प्रारम्ि िएको कररि दईु 
दशक िन्दा बढी िइसकेको छ। मलुकुमा समदृि र सशुासन कायम गने उद्देश्यले कर 
प्रर्ालीमा समयानकूुल सधुार ल्याई विलिन्न नीलतगत, प्रकृयागत, संरचनागत र व्यिस्थापकीय 
एिं व्यिहारगत सधुारका प्रयासहरु गररंदै आइरहेको छ। कानूनी पूिाणधारका रुपमा आलथणक 
ऐन, मूल्य अलििृदि कर ऐन,२०५२, आयकर ऐन,२०५८, अन्तःशलु्क ऐन,२०५८, मददरा 
ऐन, २०३१  र ती ऐन अन्तगणत लनयमािली कायाणन्ियनमा रहेका छन। 

नेपालमा २०५८ सालमा आयकरको आधलुनक कानूनी संरचना र प्रर्ाली स्थापना िएको 
हो। आयकर प्रर्ालीलाई विश्वव्यापी रुपमा प्रलतस्पधी र तलुनायोग्य बनाउन, कराधारलाई 
िरावकलो र दीगो बनाउन विगतका असल अभ्यास र कानूनी प्रबन्धलाई व्यिजस्थत गदै 
२०५८ साल चैत्र १८ गते आयकर ऐन लागू गररएको लथयो। यस ऐनले आय आजणन गने 
जनुसकैु व्यजक्त िा लनकायलाई पलन करको दायरमा ल्याउने, व्यिसाय, रोजगारी र लगानीका 
के्षत्रमा करारोपर् गने तथा स्ियं कर लनधाणरर् प्रर्ालीमा आधाररत कर लगाउन ेकानूनी 
व्यिस्था गरेको छ। आयकर तिण  आधलुनक संरचना र प्रर्ाली स्थापीत गरी हाल सम्म ई-
िाइललंग, ई-वट.लड.एस., ई-पान र ई -पेमेन्ट सम्मका सधुार गदै लडजजटल प्रर्ालीमा 
आधाररत बनाउने कायण अगाडी बढेका छनै्।2

 

देशको आलथणक लबकासको लालग आिश्यक राजस्ि संकलन गने प्रकृयालाई प्रिािकारी 
बनाई राजस्ि पररचालन बढाउन बस्त ु िा सेिाको लबिी, वितरर्, हस्तान्तरर्, आयात िा 
लनयाणत लगायतका सबै कारोिारमा मूल्य अलिविद्धी कर लगाउने र असूल उपर गने 
प्रकृयालाई व्यिजस्थत गरी राजस्ि संकलन प्रिािकारी ढंगबाट गने उद्देश्य राखी मूल्य 
अलिि्ृदि कर ऐनको तजुणमा गररएको देजखन्छ।3 िस्त ुतथा सेिामा लाग्ने विलिन्न करहरु 
                                                           
2 िावषणक प्रलतिेदन, २०७४/०७५,  आन्तररक राजस्ि वििाग।  
3 थानेश्वर काफ्ले वि. नपेाल सरकार, मदु्धा: उत्प्रषेर् लमजश्रत परमादेश, (२०५६) ररट २६२३, लन. न्ं. ६६६६. 
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जस्तैः लबिी कर, होटल कर, मनोरञ्जन करलाई प्रलतस्थापन गदै लेखामा आधाररत 
अत्याधलुनक, लजचलो र पारदशी करको रुपमा मूल्य अलििृदि कर लागू िएको दईु दशक 
पलन परुा िैसकेको छ। यो कर मूल्य अलििृदि कर ऐन, २०५२ जारी िई २०५४  साल 
मागण १ गतेदेजख कायाणन्ियनमा आएको हो। यसको कायाणन्ियन पश्चात नेपालमा आन्तररक 
राजस्िको दायरा िरावकलो िएको र कर संरचनामा उल्लेखनीय िृदि समेत िएको छ। 
बजारमा लबल बीजक जारी गने प्रिृजिमा अझै सधुारको अपेक्षा गररएता पलन कारोिारको 
पारदजशणता र लेखांकनमा सधुार िईरहेको छ। 

त्यसैगरी, अन्तःशलु्क समेत आन्तररक राजस्ि वििागको लनयमनमा िौलतक लनयन्त्रर् प्रर्ाली 
तथा स्ियंमै् लनष्कासन प्रर्ालीमा आधाररत िई प्रशासन हुँदै आएको छ। एकातिण  स्िास्थ्य, 

िातािरर् र सामाजजक रुपमा असर पाने लनजश्चत प्रकृलतका िस्तमुा उच्च अन्तःशलु्कको दर 
लगाई लनयन्त्रर् गने नीलत रहेको छ िने अकोतिण  नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य 
िए पश्चात िन्सारको प्रलतस्थापनको रुपमा प्रमखु राजस्िको स्रोतका रुपमा यसको दायरा 
बढाउंदै ललगएको अिस्था छ। अन्तःशलु्क समेत आन्तररक राजस्ि पररचालन र प्रलतस्थापन 
गरी २०५८ सालमा अन्तःशलु्क आधलुनक र व्यिहाररक बनाउन परुानो ऐनलाई पररमाजणन 
र प्रलतस्थापन गरी २०५८ सालमा अन्तःशलु्क ऐन जारी ियो। हाल कायणमूलक व्यिस्था 
अनसुार यसको प्रशासन हुदैँ आएको छ। 

वि.सं. २००८ सालमा अथण मन्त्रालयको स्थापना िएपलछ नेपालमा आधलुनक राजस्ि 
प्रशासनको प्रारम्ि ियो। त्यसपूिण केबल मालपोत र देश बावहर गररने व्यापारमा मात्र कर 
लगाइन्थ्यो। शरुुमा लबिी कर, सम्पजि कर लगायतका स-साना कर लगाउने व्यिस्था 
िएता पलन २०१५/०१६ मा आइपगु्दा आयात लनयाणत कर, बन्द व्यापारमा लबिीकर र 
पाररश्रलमकमा लगाउने कर राजस्िका प्रमखु स्रोत लथए। यसै लसललसलामा वि.सं. २०१५ 
मा अन्तःशलु्क ऐन, वि.सं. २०१६ को मनोरञ्जन कर ऐन, २०१७ को ज्याला पाररश्रलमक 
कर ऐन, २०१९ सालको  आयकर ऐन तथा िन्सार ऐन, २०३१ सालको आयकर ऐन 
तथा मददरा ऐन र २०३३ सालको लबिीकर ऐन जारी िई कर प्रशासनमा सधुारका मागण 
अजघ बढ्दै आएका लथए। कर प्रर्ालीको सधुार कायणले अनिरत रुपमा गलतशीलता ललन े
िममा सनै् १९९० को दशकमा आलथणक उदारीकरर्सँगै मूल्य अलिििृी कर ऐन, २०५२ 
जारी ियो।२०५८ साल चैत्र १८ मा जारी िएको आयकर ऐन, २०५८ ले आधलुनक कर 
प्रर्ालीको मागण खलुा गरेको पाइन्छ। ितणमान अिस्थाः 
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आलथणक िषण २०७४/०७५ को प्रगलत (रु लाखमा): 

राजस्ि लक्ष्यः 2999137 

राजस्ि असलुीः 2987335 

अजघल्लो आलथणक िषणको तलुनामा िदृि प्रलतशतः 14.43 

व्यिसावयक स्थायी लेखा नं. ललने करदाताः 1038266 

व्यजक्तगत स्थायी लेखा नं. ललन ेकरदाताः 766646 

करको दायरामा रहेको जम्मा करदाताः 1804912 

मूल्य अलिबदृि करमा दताण रहेका करदाताः 194547 

अन्तःशलु्क इजाजत ललएका करदाताः 65511 

आय वििरर् बझुाउने करदाताको संख्या(प्रलतशतः) 51.6 

आय वििरर्ा नबझुाउने करदाताको संख्या(प्रलतशतः) 48.4 

मूल्य अलिबदृि कर बझुाउने करदाताको संख्या(प्रलतशतः) 71.3 

मूल्य अलििदद कर नबझुाउने करदाताको संख्या (प्रलतशतः) 28.7 

मू.अ.करको डेविट वििरर् (प्रलतशत) 15.9 

मू.अ.करको िेलडट वििरर् (प्रलतशत) 52.6 

मू.अ.करको शून्य वििरर् (प्रलतशत) 31.5 

(श्रोतः आन्तररक राजस्ि वििाग) 

आलथणक ऐन िा सम्बजन्धत ऐनमा नै संशोधन गरेर िाहेक अन्य कुनै पलन ऐनले आय कर, 
मूल्य अलिि्ृदि कर र अन्त: शलु्क ऐनमा संशोधन, पररितणन गनण नसक्ने विशषे व्यिस्था 
रहेको छ। कानून बमोजजम कर लनधाणरर् गदाण प्रमार्को िार पयुाणउन ेअलििारा सम्बजन्धत 
कर अलधकृतको हनुे, लनजलाई सम्बजन्धत करदाता बझु्न सक्ने अदालतलाई िए सरहको 
अलधकार, अनसुन्धान गदाण प्रहर्ीलाई िए सरहको अलधकार कानूनत छ। त्यस्तै, वय ऐन 
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अन्तगणतका कसूर नेपाल सरकार िादी हनुे, कानूनी व्यिस्था उल्लंघन गरेमा जररिाना िा 
कैद िा दबैु सजाय हनुे, आय आजणन हनुे व्यक्तज् करमा दताण हनु ुपने, स्थाइ लेखा नम्बर 
ललनपुने, आय वििरर् पेश गनुण पने, अन्त: शलु्क इजाजत नलज्ई कारोिार गनण नपाउने, कर 
लनधाणरर् गने लगायतका थपु्र ैव्यिस्थाहरु सम्बजन्धत कानूनमा रहेका छन।   

कर, सरकारलाई िझुाईने अलनिायण योगदान हो, जसको प्रत्यक्ष प्रलतिलको अपेक्षा गररन्न। 
करदाताले कर लतरे िापत आिुलाई विशषे सवुिधाको अपेक्षा गने अलधकार करदातामा 
रहदैन। त्यसैगरी सरकारले प्राप्त गरेको कर पलन राज्यको सञ्चालनको िममा आम 
जनताको बहृद िाईदाका लालग मात्र खजचणन ु पदणछ। यसरी कर संकलनका सम्बन्धमा 
सरकार र करदाताका बीचमा यसखाले एक वकलसमको संझौता जस्तै हनु्छ, अथाणत िनौं 
सहमलत िएको हनु्छ। त्यसैगरी सरकारले कर लगाउँदा, जनताका प्रलतलनलधिाट िनेको 
कानून िमोजजम मात्र लगाउन ु पदणछ। कानून िमोजजम बाहेक कर लगाउने अलधकार 
सरकारलाई पलन हुदैँन।4 जनप्रलतलनलधले राज्य र जनताको बहृत हीत सोचेर िनाएको 
सन्तलुलत कानून िएर पलन कर कानूनको पूर्ण पररपालना हनु गाह्रो पदणछ। विलिन्न कारर्ले 
गदाण कर कानूनको पालना िइरहेको हुँदैन।  

सरकारले मलुकु सञ्चालनका लालग िावषणक खचणको अनमुान गरी सकेसम्म जनतामा नैरास्यता 
पैदा नहोस, बजारमा हनुपुने प्रलतष्पधाणमा अडचन नआओस, न्यायपूर्ण समाजको लनमाणर् होस 
िने्न सत्मनसायले कर कानूनको लनमाणर् गरी कायाणन्ियन गदणछ। सम्िावित करदाताहरुले 
समयमा लनयमानसुार कर प्रर्ालीमा सहिालगता जनाउँनै् र प्रवियािद्ध िएर कर संकलनमा 
योगदान गरुनै् िने्न सोच ललएको हनु्छ। तर सो सोच िमोजजम स्ित: सहज रुपमा हनु 
सवकरहेको देजखदैँन।  

कलतपय कारोिारहरु करमा दताण निईकन पलन गररन्छनै्। करको िाटो छलेर कारोिारहरु 
गररन्छन।गत िषणको राजस्ि परामशण सलमलतको प्रलतिेदनबाट देजखन्छ, झण्डै लतसलाख 
जनसंख्या कर प्रर्ालीमा दताण हनुपुनेमा मात्र पन्द्र लाख समािेश िएका छन। यसले के 
देखाँउछ िन ेनेपालको कर प्रर्ालीमा वक संरचनात्मक वक िािनात्मक त्रटुी छ। वक त 
सरकारी संयन्त्रको ध्यान िा ज्ञान पगु्न सकेको छैन, वक जनताहरु कर प्रर्ालीमा सहिालग 
हनु चावहरहेका छैनन।  

                                                           
4 नेपालको संविधान, धारा ११५(१) 
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अजघल्लो आ. ि. अनसुार,  व्यजक्तगत र संस्थागत गरेर नेपालमा कररि पन्द्र लाख जनसंख्या 
करमा दताण िएको तथ्याकँ छ, तर त्यसमा आधाले पलन कर लतने गरेको देजखँदैन। 
िास्तिमा कुल जनसंख्याको १ प्रलतशतले कर लतदणछन। अझ स्पि रुपले िनु्नपदाण गत 
िषणको तथ्यांक अनसुार कुल राजस्िको ८० प्रलतशत कर कररि १५०० करदाताले 
लतदणछन। आन्तररक राजस्िको नेपालको संरचनामा मखु्य योगदान आयकर र मूल्य 
अलििृद्धी करको छ। ३० देजख ४० प्रलतशत (आयकरमा ४० प्रलतशत र मअुकरमा ३० 
प्रलतशत) करदाताहरु कर प्रर्ालीमा नाम मात्रको दताणमा छन, तर सम्पकण मा छैननै्। अथाणत 
लतलनहरुले न कर लतछणन न कुनै वििरर् िझुाउँछन।5

 

आयकर बझुाउने कुल करदाता मध्ये कररि ६० प्रलतशत करदाता को कुल योगदान १ 
प्रलतशत जलत मात्र छ। आयकरमा दताण िएको १५ लाख करदाताहरु मध्ये ६ लाखले 
वििरर् नै बझुाउ्दैँननै्।९ लाख मध्ये ५ लाख ५० हजारले कुल राजस्िको १ प्रलतशत 
मात्र योगदान गछणन िने िाँकी राजस्िमा कररि ३ लाख ५० हजार करदाताहरुको योगदान 
रहेको छ। त्यस्तै मूल्य अलिि्दृ्धी करमा दताण झण्डै १ लाख ७० हजार करदाता मध्ये 
५० हजारले वििरर् नै बझुाउँदैननै्। कररि ४५ हजारले शनु्य वििरर् िझुाउँछन। अथाणत 
त्यस आलथणक िषण िरी मेरो कुनै पलन कारोिार िएन िनेर कर नलतने गरी वििरर् मात्र 
िझुाउँछन। कररि ६० हजारले कारोिारको िममा मैले उठाएको (लबिी गदाण उठाएको) 
िन्दा मैले बझुाएको ( खररद गदाण लतरेको) बढी िएकोले विताण पाउँ िनी Credit वििरर् 
िझुाँउछनै्। अन्त्यमा बाँकी जम्मा १५ हजारले मात्र मैले म.ुअ.कर बझुाउन ुपनेछ िनेर 
debit वििरर् पेश गदणछनै्। यसमा पलन debit वििरर् िझुाउने मध्ये कलतपयले समयमा 
कर लतदैनन र बक्यौता रहन्छ। िक्यौता संकलन लगायतका कारर्ले कर संकलन लागत 
िढ्ै्दछ।6

 

अको तिण , दताण िएका छन, वििरर् िझुाएका छन, कर लतरेका छन, तर नेपाली समाजले 
लबल लबजक ललन े ददने संस्कार बसाउन नसकेको कारर् सही billing िइहेको देजखदैन। 
प्रायजसो कारोिारको लबल जारी गररन्न र लबल ललइन्न पलन। लबल जारी नै िए पलन 
कारोिार मलु्यमा जारी कमै गररन्छनै्। वक बढी मलु्यको वक कम मलु्यको लबल जारी 
गररन्छन। यसले गदाण यथाथण कारोिार देजखन्न। अथणतन्त्रको आकारको विषयमा विलिन्न 
समयमा यसै विषयलाई ललएर कुरा उदठ रहेको हामी पाउँछौं।  
                                                           
5 िावषणक प्रलतिेदन, २०७३/७४,आन्तररक राजस्ि वििाग। 

6 समुन दाहाल, नेपालमा करकानून पारीपालन: एक छोटो वटप्पर्ी, स्माररका, २०७४, आन्तररक राजस्ि वििाग।  
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२०७५ श्रािर् २७ र २८ गते लललतपरुमा सम्पन्न आन्तररक राजस्ि वििागको 
व्यिस्थापन गोष्ठीिाट सदाचाररता, इमान्दाररता र वििागका नीलत तथा कायणिम प्रलत पूर्ण 
प्रलतिद्ध रहँदै चाल ु आ.ि. २०७५।७६ मा लनधाणरर् गररएको कुल राजस्ि संकलनको 
लक्ष्य रु.८३१ अिण मध्ये आन्तररक राजस्ि वििागलाई तोवकएको रु.४०४ अिण राजस्ि 
लक्ष्यलाई संकलन गररने, स्िेजच्छक कर सहिालगता अलििवृद्ध गनण सेिा प्रिाहमा सधुार र कर 
सहिालगता लागतमा कमी ल्याउदै लजक्षत राजस्ि संकलन गनण आलथणक ऐनले प्रदान गरेका 
छुट तथा सवुिधाहरुको प्रिािकारी रुपमा कायाणन्ियन गरी करको दायरा विस्तार तथा कर 
सहिालगता अलििृवद्ध गररने, अजन्तम तह सम्मको काननुी कारिाही गरी बक्यौता संकलन 
तथा िछौट लक्ष्य हालसल गररने, साथै बेरुजकुो अलिलेखलाई विद्यतुीय प्रर्ालीमा अद्यािलधक 
गरी तोवकएको लक्ष्य प्राप्त गररने, कर प्रर्ालीलाई लगानीमैत्री बनाउदै उत्पादनमूलक उद्योग 
र व्यिसायको प्रिधणनका लालग यस िषण ललइएका नीलतगत र कानूनी सधुारको पयाणप्त प्रचार 
प्रसार र कायाणन्ियन गररने, करदाता जशक्षा, बजार अनगुमन र अनसुन्धान एिं कर परीक्षर् 
कायणलाई जोजखममा आधाररत बनाई सघन बनाइने, कर परीक्षर् तथा अनसुन्धान सम्बन्धी 
सम्परु्ण प्रवियागत अलिलेखहरु एवककृत सूचना प्रर्ालीबाटै लसजणना हनुे व्यिस्था लमलाईने, 
कर प्रशासन सम्बन्धी कायणमा देजखने नीलतगत तथा कायणगत अस्पिताको लनदान गनण 
विषयगत  वियाशील तलु्याइने, रु.३५ करोड िन्दा बढी कारोिार गने करदातालाई 
अलनिायण रुपमा विद्यतुीय माध्यमबाट विजक जारी गनुणपने व्यिस्था गररने, वििागले तोकेका 
करदाताहरुलाई केन्द्रज्य विजक अनगुमन प्रर्ालज्मा आबद्ध गररने, प्रशासकीय 
पनुरािलोकनको लालग चाल ुआ.ि.मा दताण िएका ५० प्रलतशत र गत िषणदेजख जजम्मेिारी 
सरेका लनिेदन मध्ये कजम्तमा ५० प्रलतशत लनिेदन उपर लनर्णय गररने, कर प्रशासनमा 
आबद्ध कमणचारीको लालग तयार िएको आचार संवहताको पालना गररने, सो उलंघन गने उपर 
शनु्य शहनलसलताको नीलत अिलम्बन गररने सामूवहक प्रलतिद्धता,२०७५ जारी गररएको 
छ।7

 

३. विश्लषेर् 

कर प्रर्ाली झन्झवटलो ियो िने सम्िावित करदाताहरु दताण हनु चाहँदैननै्।सजजलोपना 
सिल कर प्रर्ालीको पूिण शतण हो। जलत जक्लि ियो त्यलत पालनामा कलम हनु्छ, प्रशासनले 
बढी खट्न ु पने हनु्छ, लागत िढन जान्छ। जलत सहजपना थवपन्छ, त्यलत कर प्रर्ालीको 

                                                           
7 Management Seminar, 2075, Inland Revenue Department, Kathmandu. 
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उत्पादकत्ि िढ्ै्छ। नेपालको सन्दिणमा हेने हो िने बहदुर र िह ुसंख्यामा करहरु िएर 
पलन करदाताहरुले झन्झट महससु गरेका कारर् समि कर प्रशासनको कायण क्षमतामा कमी 
ल्याएको छ। आलथणक िषण २०७४/०७५ मा आन्तररक राजस्ि वििागको लक्ष्य २ खिण 
९८ अबण ९१ करोड ३७ लाख ४५ हजार रहेकोमा असलुी २ खिण ९८ अबण ६५ करोड 
२३ लाख २५ हजार िई लक्ष्यको तलुनामा ९९.५८ प्रलतशत प्रगलत िएको छ। असलुी 
िृदिदर आलथणक िषण २०७३/०७४ को तलुनामा १६ प्रलतशत रहेको छ।सनै् २०१७ को 
doing business report  ले नेपालमा कर लतने सहजताको सचुकांकमा १४२ औ ंस्थानमा 
पगेुको देखाएको छ जि वक यो सूचकमा गतिषण नेपाल १२४ औ ंस्थानमा लथयो।  

लबल ललन े ददने नगने हाम्रो सामाजजक संस्कार रहेको छ। समाजले अंलगकार गरेको मलु्य 
मान्यता प्रशासन र राज्य सञ्चालनमा झल्कने हो। समाजले कस्तो मलु्य मान्यतालाई प्रश्रय 
ददएको छ, बढािा ददएको छ, त्यवह अनरुुप शासन चल्दछ। हाम्रोमा मलु्यमा कलस कसाई 
गररन्छ, bargaining (मोलमलाई) गररन्छ। अजन्तममा सामान ललएपलछ लबल ललन लबलसणन्छौं 
वकनवक लबल ललन ुददन ुपदणछ िने्न हाम्रो संस्कारमा बस्न सकेको छैन। लबल ललन ेर ददन े
बान्ीको विकासको लालग आ.ि. २०६५।६६ देजख दईु िषणसम्म आन्तररक राजस्ि 
वििागले उपिोक्ता िा िाहकलाई सहिागी हनुे गरी उपहार कायणिम पलन संचालन गरेको 
लथयो तर त्यसको प्रिाि पलन नगन्य नै रह्यो। यसले गदाण अथणतन्त्रको आकारको यवकन 
एकातिण  हनु सकेको छैन िने अको तिण  कर संकलन अपेजक्षत हनु सकेको छैन।  

मालनसले समान बीचमा समान र असमान बीचमा असमान व्यिहारको अपेक्षा गदणछ। समान 
कारोिार गने, समान आम्दानी हनुेले समान कर लतनण पदाण त्यलत वपडा िोध हदैुन र कर 
पालना पलन हनु्छ। तर जि काखापाखा गररन्छ ति पालनामा कमी आउँछ। त्यस्तै धेरै 
आय आजणन गनेले धेरै र थोरै गनेले थोरै लतने हुँदा पालना बढ्दछ। कर छुटका सूजचहरु, 

छुटका विशेष लनर्णयहरु जस्ता हाम्रा काम कारिाहीले करदाताहरुले अपेक्षा गरेको समान 
व्यिहारको अपेक्षामा ठेस लाग्न सक्छ। आिु जस्तै कारोिार गने िा िनौं आिुजस्तै 
आम्दानी गनेले िन्दा बढी कसैले पलन लतनण चाहदैन।  

विना कुनै प्रत्यक्ष प्रलतिलमा कारोिारीले कर लतनुणपने दावयत्ि हो िने जनताले लतरेको कर 
आम जनताको िृहिर हीतमा लमतव्यय्ी र उत्पादक तिरले खजचणन ुसरकारको पलन दावयत्ि 
हो। जि सरकारले आफ्नो दावयत्ि परुा नगरेको अनिुलूत करदातालाई हनु्छ ति उसले पलन 
आफ्नो दावयत्ि परुा गनुण नपने िझु्दछ िा कर लतनण आनाकानी गनण थाल्दछ। कानून, विलध 
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र व्यिहारमा एक रुपता र लनरन्तरताले दईु पक्ष बीचमा िरोसा जाग्दछ। जनता र सरकार 
बीचमा िरोसा जागे विश्वास बढ्दछ र जन विश्वास िृवद्ध नै कानूनको पालनाको अचकु कडी 
हो। जन विश्वास गमु्दै गएमा सरकारको साख घटदै जान्छ र कानूनको उल्लघंन बढदै 
जान्छ। आज हामी लगिग त्यही अिस्थामा छौं। एकातिण  दशकौंको राजनैलतक अजस्थरता 
र अको तिण  शासनका लगिग सिै अियिमा राजनीलतकरर्का कारर् विलधको शासन 
धराशायी अिस्थामा पगेुको िल स्िरुप शासनमा सारितू जन सहिालगता र सोवह बमोजजम 
कानूनको पालनाको स्तर प्राप्त गनण सवकएको छैन।8

 

नेपालमा कर प्रशासनमा कायणरत कर अलधक्ृतहरुले करदातालाई कर जशक्षा प्रदान गने, 

हेरचाह एिम रेखदेख गने, स्िेच्ै्लछक कर सहिागीता एिम कर कानूनको परीपालना 
मािण त स्ियम कर लनधाणरर्मा उत्प्ररेरत गने र कर सम्बन्धी कानूनको कायणन्ियन गने काम 
गदणछनै् । करदाताले राखेका खाता लबलहरुको जाच गने र त्रटुी हनु नददन सचेत गराउन े
काम गदणछनै्।यती गदाण गदै पनज् कुनै करदाता कर चहुािट र छली कायणमा संलग्न 
हनु्छनै् िने त्यस्ता करदातालाई कर पररक्षर् तथा अनसुन्धान मािण त कर लनधाणरर् गने र 
कसूरको मात्रा अनसुार जररिाना गरी अन्य करदातामा समेत प्रदशणलनय प्रिाि पाने गरी 
कािाणही गदणछनै्।9 कानून र व्यिस्थाको अपेक्षा पलन यही हो। त्यस अनसुार कर 
प्रशासनको क्षमता अपेजक्षत स्तरको हनु सकेको छैन। क्षमता लित्र मानि संसाधन, मेजशनरी 
औजार उपकरर् ििन का अलतररक्त कानून नीलत लनयम विलध, प्रवियाका साथै उपयकु्त सीप, 

व्यिहार र सोच पदणछन। 

कर प्रशासन सञ्चालन गने विषय आिैं मा एउटा जवटल र संिेदनशील विषय हो। जवटल 
यस अथणमा वक करदाताहरु सके सम्म कर लतनण रुची गदैनन। त्यसका लालग विलिन्न 
विज्ञताको उपयोग गरी आफ्नो वििरर् तयार पादणछन जनु विज्ञता हाम्रो प्रशासनमा आजजणत 
सम्म होला तर स्ि–चेत िएको लनजी के्षत्रको विज्ञतालाई टक्कर ददन ेबनाउन सवकएको छैन 
िन्दा अत्यजुक्त नहोला। अको तिण  कर प्रशासनले प्रिािकारी रुपमा िइरहेका कानूनहरुको 
कायाणन्ियन गनण पयाणप्त र यथाथण परक आलथणक गलतविलध र सो को सूचना बैंक तयार गनण 
नसक्दा करारोपर् तथा कानूनको कायाणन्ियन प्रिािकारी हनु सकेको छैन। पवहलो कुरा त 
बजारमा हनुे गलतविलधहरु ददनका ददन पररितणन र पररमाजणन िइरहेका छनै्। परम्परागत 
                                                           
8 पूिण पादवटप्पर्ी, 6. 
9 यज्ञप्रसाद दुंगले, आन्तररक राजस्ि सम्बन्धी कानूनी व्यिस्था र कायणन्ियनको अिस्था, स्माररका,२०७५, 

आन्तररक राजस्ि वििाग, काठमाडौं 



283 
 

बजारको संरचनामा दैलनक पररितणन आईरहेको छ। िौलतक रुपमा देजखने सामानको व्यापार 
िन्दा बढी अिौलतक र प्रविलधमा आधाररत िएर बजार चल्न थालेको छ। त्यस स्तरमा 
रहेको बजारको िहािलाई जखयाउनका लालग हाम्रो प्रशासनको क्षमता लनखानण र लतखानण 
सवकएको छैन। अपराधी िन्दा प्रहरी चनाखो निई अपराध लनयन्त्रर् हनु सक्दैन िने जस्तै 
मलुकुकै उत्कृि विज्ञहरुद्धारा योजनािद्ध रुपले डोयाणएको व्यिसायलाई दधुको दधु पानीको 
पानी छुट्याउन सक्न ेस्तरको जनशजक्त हाम्रो कर प्रर्ालीमा विकास हनु सकेको देजखदैंन।  

कर प्रशासन सम्बन्धी कानूनी प्रािधानहरु सामान्य, सरल र स्पि रहेको नपाइदा यसको 
बझुाईमा पलन एक रुपता देजख्दैँन। कर पररक्षर् िा कर लनधाणरर् गदाण िा कर सम्बन्धी 
लनर्णय गदाण कानूनका दिाहरु र आधार िा कारर् स्पि उल्लेख गने गरेको कमै देजखन्छ। 
कर अलधक्ृत िा अलधकारीहरु कानूनी कायणविधज्का कुरा परुा गने तिण  गजम्िर हनु 
सकेको देजखदैन। अझ यसो िनौ, कानून र कायण विधज्को सचेतता तिण  उदालसन रहेको 
पाईन्छ। मदु्दा तथा अनसुन्धान समेतका कामकारिाई अलधकांश वटप्पर्ी र प्रलतिेदनमा हनु े
गरेको देजखन्छ। 

यसै गरी, यो के्षत्र िनेको आिैमा एक संिेदनशील विषय पलन हो। शासन सञ्चालनको 
िममा गररने वियाकलापहरु अन्य लनकायहरु मािण त सञ्चालन हनु्छन, तर कर प्रशासन 
मात्र त्यस्तो प्रशासन हो जसले राज्य संचालनका लालग आिश्यक पने इन्धनको व्यिस्था 
गदणछ। अन्य सरकारी लनकायहरु राज्य एिं सरकारको क्षमता तथा देशको विकासको 
अिस्था लगायतका विविध कुराहरुले गठन हनुे नहनु े कुरा लनधाणरर् गरेको हनु्छ तर यो 
प्रशासन राज्य लसजणना सँगै गठन हनु्छ र राज्यलाई सँगसँगै डोयाणउँछ। अथाणत यो के्षत्र 
विशेष संिेदनशील के्षत्र हो। यसको उत्कृष्ठ सञ्चालनका लालग कर प्रशासनमा रहेका सिै 
खाले क्षमताहरुमा उच्चस्तरको संिेदनशीलता रहन ु अत्यन्त आिश्यक हनु्छ। कर 
प्रर्ालीको कारर्ले बजारको क्षमतामा ह्रास आउन ु हुदैँन। करदाताको उत्पादन क्षमता 
लनरुत्सावहत गनुणहदैुन। साथै कर संकलन कायणलाई कायणदक्षी तलु्याँउदै सरकारको 
उत्पादकत्ि समेत बढाउन ु पदणछ। चार्क्यले कर संकलन गनुण िनेको मौरीले िूलिाट 
िूललाई असर नपारी रस लनकाले जस्तो बजारलाई प्रिावित नपारी संकलन गनुण पदणछ 
िनेका छन। यस कारर् पलन कर प्रशासन सक्षम, कायणदक्षी र संिेदनशील हनु ुपदणछ।  

नेपालको कर प्रर्ालीलाई समसामवयक, व्यिहाररक र अन्तराणविय मान्यता अनकुुल बनाई 
कर प्रर्ालीमा सधुार ल्याउने उद्देश्यले गठज्त उच्च स्तरीय कर प्रर्ाली पनुरािलोकन 
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आयोग, २०७१ ले कर प्रर्ालीमा सधुार ल्याउन एकीकृत कर संवहता को आिश्यकता 
औलं्याएको छ। हाल प्रयोगमा रहेका कर सम्बन्धी विलिन्न कानूनहरुको समान 
प्रािधानहरुलाई एकै ठाउँमा राखी तथा अलग अलग छररएर रहेका कर सम्बन्धी विलिन्न 
ऐनहरुलाई आधलुनक र िैज्ञालनक रुपमा एकीकृत गरी एउटै संवहताको रुपमा प्रस्ततु गनण 
तथा करदाता, कर सम्बन्धी परामशणदाता, लेखापरीक्षक, कर प्रशासन, राजस्ि प्रशासन, न्याय 
प्रशासन तथा करसँग सरोकार राख्न ेसबै व्यजक्तलाई कर कानूनको अध्ययन, प्रयोग एिम 
दद्वविधा उत्पन्न हनु सक्ने विषयमा सहज र सरल बनाउन एकीकृत कर संवहताको टड्कारो 
आिश्यकता देजखन्छ।  

नेपालमा कर प्रर्ालीको कायाणन्ियनको लालग कायण संचालनका केही अबधारर्ाहरु 
कायाणन्ियन गररएको छ। आधलुनक कर प्रर्ालीले पररलजक्षत गरेका अबधारर्ाको आधारहरु 
हाम्रो कर नीलतले ओगट्न खोजेको छ। कर प्रर्ालीमा गनुण पने कायणको लालग केही 
आधारितू अबधारर्ाहरुलाई मागण लनदेशनको रुपमा ललई स्िेजच्छक कर प्रर्ालीको आधारमा 
संचाललत कर प्रर्ालीको अबधारर्ा अनरुुप करदाता सेिाको संचालन, कर संकलनको 
बैज्ञालनक प्रके्षपर्, जोजखम, सूचना तथा तथ्यमा आधाररत कर परीक्षर् तथा अनसुन्धान, 

न्यावयक लसद्धान्तमा आधाररत लनर्णय प्रकृया तथा अनसुन्धानमा आधाररत राजस्ि नीलत 
तजुणमाको आधारितू मान्यतालाई कायाणन्ियन गने अबधारर्ालाई मागण लनदेशनको रुपमा 
ललई कायाणन्ियन गररएको छ। 

कर प्रशासनमा लबद्यतुीय सूचना प्ै्रर्ालज्को लबकास लबस्तार गदै यसको सरुक्षामा पलन 
त्यलत कै ध्यान ददन ुपने जरुरी छ। लबद्यतुीय माध्यमबाट सशुासनको अिधारर्ालाई मतुणरुप 
ददन यो एक ससक्त माध्यम बन्न सक्दछ। लबद्यतुीय सूचना प्ै्रर्ालीको माध्यमबाट 
सूचनाहरुको संकलन गने, प्रशोधन गने, बगीकरर् गने, विश्लषेर् गने,  प्रलतिेदन गने कायणलाई 
उपयोग गनण सवकनै्छ। 

कर सम्बन्धी मदु्दाको लनर्णय प्रविया अत्यन्त लामो र झन्झवटलो छ। समयमा कर दाजखला 
नगनुण कर नलतनुण सरह हो। वििाद समाधानाथण स्थावपत संयन्त्र वढलो कर िरिारकका 
सहयोगी बनु्न र लनयलमत कानूनी प्रवियाका बाबजदु करदाताहरु असाधारर् के्षत्र तिण  
आकवषणत हनु ुकर पररपालनाको अभ्यासको समस्याको रुपमा देजखएको छ । प्रायः यस्ता 
संयन्त्र कर अलधकारीको के्षत्र बावहर हनु्छनै्। सामान्य कानूनी प्रर्ालीको बहृत के्षत्र लित्र 
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कर कानूनको वििाद समाधान संयन्त्रको अस्पि अभ्यास ठूलो िहस गनुणपने विषय बनेको 
अिस्था छ। यस पररिेशमा कर सहिालगताको अिस्था सहजै अनमुान गनण सवकन्छ । 

यहा ँ अन्य कलतपय समस्याहरु पलन रहेका छन। जस्तैः करदाताहरुको बझुाईमा समि 
प्रशासन करदातामैत्री नरहेको िने्न पाइन्छ। उनीहरुले लनयलमत कर प्रशासनका साथै 
प्रशासकीय प्नुरािलोकन र न्यायालधकरर् स्ियं पलन करदाताहरु प्रलत पूिाणिाही रहेको 
धारर्ा विलिन्न सिाहरुमा व्यक्त गदै आएको सलुनएको पलन छ। कर प्रशासन र करदाताको 
बीचमा विश्वास शृ्रजना िएको देजखँदैन। एकअकाण बीचमा संदेह, संशयको अिस्था देजखन्छ। 
करदाताहरुको व्यिहार पारदशी छैन अथाणत यथाथण खचण िन्दा बढी दािी गने र यथाथण 
आम्दानी, लबिी िन्दा ज्यादै न्यनु वििरर् पेश गनेकुरा प्रशासनले पलन आशंका गदै आएको 
देजखन्छ। त्यस्तै कलतपय करदाताहरुमा कर कानूनको िारेमा स्पि ज्ञान निएको, 
पनुरािलोकनको माध्यम िन्दा अन्य िाटो अपनाउन े प्रिृजि रहेको, कलतपय करदाताको 
व्यिसावयक िैंक खाता पलन निई व्यजक्तगत खातािाट कारोिार गरेको लगायतका 
व्यिसावयक संस्कारको विकास हनु नसकेको कारर्हरु पलन कर कानून अपेजक्षत रुपले 
कायाणन्ियन हनु नसवक रहेको देजखन्छ।  

४. सझुाि 

राज्यको कर प्रशासन एिं समि कर प्रर्ाली सरल, सक्षम, दररलो, कामयािी र संिेदनशील 
हनु ुजरुरी छ। नेपालको राजनैलतक विकासले ठुलो िड्को मारेको आजको अिस्थामा कर 
प्रशासन अझ मजितु र कायणदक्षी बनु्न परेको छ। राज्य सञ्चालनको बढ्ै्दो लनयलमत 
खचणका अलतररक्त जनताको विकास प्रलतको उम्लदोँ मागले गदाण राज्य कोषमा ठुलो दबाब र 
चनुौती थवपएको छ। त्यसै गरी दशकौं देजख न्यूनस्तरको आलथणक िवृद्धदर झेलल रहेको 
सािणजलनक प्रशासनले गतिषण हालसल िएको सात अंकको िृवद्धदरलाई कायम गदै हाक्न ु
परेको अको चनुौती छ। बजारको संरचनामा िइ रहेको पररितणन र विश्वव्यापीकरर् एिं 
सूचना प्रविलधको द्रतुस्तरको िृवद्धले अथणतन्त्रमा ल्याउन ेर ल्याइ रहेका तरङ्गहरुलाई बझेुर 
त्यसको उपयकु्त व्यिस्थापन गनण पलन सक्न ुपरेको छ। 

कर प्रशासनको प्राथलमक उद्देश्य िनेको कर कानूनको पररपालना सलुनजश्चत गराउने हनु ु
पदणछ। कर प्रशासनमा कायणरत सम्पूर्ण जनशजक्तलाई कानून र कानूनी कायणविधी सम्बन्धी 
ताललम तथा प्रजशक्षर् कायणिमहरु लनयलमत रुपमा स्ंचालन गररन ु पछण। कर कानूनको 
पररपालना विशेषत अथणतन्त्रको स्िरुप, कर प्रशासनले पवहचान गरेको प्राथलमक उद्देश्य र 
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त्यसमा आम जनताको समथणन, सहयोग एिं करदाताको इच्छा चाहनामा िर पदणछ। कर 
कानूनको पररपालना सिणप्रथम करदाताको पवहचानिाट सूरु हनु्छ। करदाताहरु कहाँ छनै्, 
कारोिारको अिस्था के छ िने्न  प्रत्येक करदाताको वििरर् अद्यािलधक हनु ुजरुरी छ। 
उपयकु्त गरु्स्तरको कर दताण विलध बन्न नसकेको कारर् अनािश्यक संख्यामा िेपिे 
करदाताहरुको जजम्मेिारी ललएर कर प्रशासन स्चंाललत छ। सिै जनसंख्यालाई करदाता 
बनाउने वक कलत सम्मलाई ? लतलनहरुलाई जिरजस्तज् दताण गराउने वक स्ितस्िूतण ? जस्ता 
प्रश्नका स्पि जिाि सवहत एक रुपता कायम गरी करदाता दताणको स्पि नीलत बनु्न पदणछ। 
कर दताण गने समयमा करदाता हनु चावहने योग्यता स्पि पररिावषत गरी त्यसको समय 
ललएर verify गने, लतनीहरुको गलतविलध कारोिार र स्थान लगायतको स्पि location 

सवहतका लनयलमत सम्पकण  र समन्िय कायम गने, सोही बमोजजम िाईलहरु अद्यािलधक गने 
र दताण खारेज प्रवियालाई सरल तलु्याउन सके प्रशासन सञ्चालनमा सहजता आउने छ। 
साथै करदाता दताण गनण प्रयोग िइरहेको आिेदन िारामलाई पररमाजणन गरी करदाताको 
व्यजक्तगत, कारोबार तथा कारोबार स्थल आददको बारेमा थप सूचना संकलन गने र ती 
सूचनाहरुलाई अलनिायण रुपमा कम्प्यटुर प्रर्ालीमा सरुजक्षत राख्न सकेमा करदाता र कर 
प्रशासन बीच छररतो र सोझो सम्पकण  कायम गनण सवकन्छ। काठमाण्डौमा रहेका 
कायाणलयहरुले प्रशासन गने करदाताहरु कररि कररि िषेन्ी एउटा कायाणलयिाट अको 
कायाणलयमा सने हनुाले लतलनहरुको स्पि वििरर् िन्न सकेको छैन। िाईललङ 
व्यिस्थापनको साथै system मा वििरर् अद्यािलधक गने कायणलाई अलियानका रुपमा लैजान ु
पने देजखन्छ। 

कर प्रशासनका दैलनक वियाकलापहरु लनजश्चत र एकरुप तलु्याइन ु पदणछ िन े प्रत्येक 
वियाकलापका कोशेढुङ्गाहरु पलन स्पि पवहचान गररन ु पदणछ। जसरी वििरर् बझुाउने र 
कर दाजखला गने तररका र समय स्पि छन त्यसैगरी अन्य प्रत्येक वियाकलाप जस्तै: 
िक्यौता असलुी, िेरुज ुिछण्ौट, पररक्षर् र अनसुन्धानका विलध प्रविया प्रत्येक चरर्हरुको 
स्पि रुपले मागण जचत्र कोरर ददन ुपदणछ। अन्य सािणजलनक लनकायले प्रदान गने सेिा िन्दा 
यो विलकुल िरक र संिेदनशील, आमजनताको अरुचीको विषय िएकोले यसमा मन, िचन 
र कमण तीनै िटा कुराहरु मलुकु िरी नै एक रुप र पूिण घोवषत हनु ुपदणछ, जसका लालग 
तालकु लनकायहरुको प्रत्यक्ष, स्पि र जजम्मेिार िलूमका रहन ुपदणछ।  

कर कानूनको पररपालना वकन अपेजक्षत स्तरमा हनु सकेको छैन िनेर समि करदाताहरुको 
व्यिहार अध्ययन गने, उलनहरुको धारर्ा िझुै्ने, दृविकोर् हेने व्यिस्था लमलाउन ु पदणछ। 
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कलतपयले कर कानूनको पालना नगने लनर्णय गरेको हनु सक्दछ िने कलतपयले पालना 
नगनण चाहेको मात्र हनु सक्दछ। यस्तालाई अिस्था हेरी सामान्य देजख कठोर कानूनी 
कारिाही गनुणपने हनु्छ। कलतपय करदाताले हाम्रो प्रवियाको अिलम्बन गनण नसकेको, तर 
प्रयास गरेको हनु सक्दछ। त्यस्तालाई हाम्रो करदाता जशक्षा तथा अन्तरविया लगायतको 
सहजीकरर्ले सघाउ पयुाणउँछ। करदाता जशक्षाको कायण एकलौटी रुपले एकैनासले 
कायाणलयहरुले गनुणिन्दा सरोकारिाला लनकायहरुको सहयोग र सहिालगता बढाउन ुपदणछ। 
लजक्षत करदाताहरुको प्रकार, वकलसम अनसुार करदाता जशक्षा कायणिमलाई specific 
तलु्याउन ुपदणछ। यसरी पररपालनाको जोजखमलाई व्यिस्थापन गनणका लालग उल्लंघन गने 
करदाताहरु पवहचान गरी तथा समहुमा वििाजन गरी लतनको दृविकोर् र व्यिहारको 
गहनता हेदै प्रिणधनात्मक तथा लनरोधात्मक विलध एिं रर्नीलत अपनाउन ुपदणछ। 

अन्त्यमा, कानूनको पररपालना गराउने सिालमा हामीले करदातालाई राम्ररी बझुाउन सकेनौं 
वक? हामीले बझुाउन प्रयास नैं गरेनौं वक ? हाम्रो प्रयासको modalidy मै कुनै त्रटुी छ वक 
? िनेर हेनुणपने िेला िएको छ। यसका लालग एउटा िास्तविक अनसुन्धान संयन्त्र िनाई 
करदाता तथा आलथणक कारोबार सवहतको सूचना संयन्त्र तयार गने, अन्तर सरकारी लनकाय 
सूचना आदान प्रदान गने र स्िःचाललत प्रर्ालीको विकास गदै लनरन्तर खोज, शोध र 
अनसुन्धान गदै लैजान ुपदणछ। सरकारले ललएको समदृ्व नेपाल सखुी नेपालीको पररकल्पना 
परुा गनण आन्तररक स्रोतको अलधकतम पररचालन गनण, विश्वव्यापीकरर्को बढ्दो लहर तथा 
प्रिािले ल्याएका चनुौतीहरु सामना गनण सक्ने गरी कर क्षमता विकास र विस्तार गनुणपने 
आिश्यकता रहेको छ । 
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१. विषय प्रिेश 

राज्य संचालनको लालग अथण चावहन्छ । अथण विना राज्यका कुनै पलन अंग वियालसल हनु 
नसक्ने हुँदा उत्पजिकालदेजख नै राज्यले कर लागाउँदै आएको पाइन्छ ।कर राजस्ि 
राज्यले खचण गने महत्िपूर्ण माध्यम हो । राज्यबाट जनसुकैु श्रोत िा तररकाबाट उठाइन े
िा प्राप् त गररने सबै सािणजलनक रुपैयाँ, राज्यबाट आफ्नो कोषमा दाजखल गनणका लालग 
उठाइने िा प्राप् त गररने सम्पूर्ण आय राजस्ि हो । राजस्ि िन्नाले कानून बमोजजम नेपाल 
सरकारलाई लतनुण िा बझुाउन ु पने िन्सार मशसलु, आयकर, मूल्य अलििवृद्ध कर, सिारी 
साधन कर, घर जग्गा िहाल कर, सम्पिी कर िा घर जग्गा रजजिेसन दस्तरु सम्झन ुपछण 
र सो शब्दले प्रचललत कानून बमोजजम लाग्ने अन्य कर तथा गैरकर राजस्िलाई समेत 
जनाउँछ ।२ यसो िन्दैमा राज्यलाई जथािािी कर लागउन े अलधकार पलन हनु् न । 
िेलायतमा कर लागउने सम्बन्धमा राज्य र संसद विचको द्वन्दले कानून बमोजजम बाहेक 
कर लगाउन नपाइने मान्यताको विकास िएपलछ संसारका हरेक प्रजाताजन्त्रक देशका 
संविधानले सो मान्यतालाई स्िीकार गरेको  देजखन्छ । नेपालको संविधानको धारा ११५ 
मा कानून बमोजजम बाहेक कर लागाउन िा उठाउन नपाइने िन् ने उल्लेख िएको छ । 

राजस्ि राज्यले गने खचण पररचालनको महत्िपूर्ण श्रोत िएको र कानून बमोजजम बाहेक 
जाथािािी कर उठाउन नपाइने हुँदा कर सम्बन्धी कानूनको पररपालना गराई राजस्ि 
चहुािटका सम्िािनाहरुलाई न्यूलनकरर् गदै जान ु पलन त्यलतकै आिश्यक हनु्छ । िस्त ु
तथा सेिाको कारोिारलाई करको दायरा लित्र ल्याउन सवकएन िने खचण श्रोतको अिािमा 
राज्यको लोककल्यार्कारी उद्दशे्य हासील हनु नसक्ने िई राज्य र जनता विचको 
ससुम्बन्धलाई समेत नकारात्मक प्रािाि पाने हनु्छ । अतः स्िच्छ पारदशी अथणतन्त्रको 
माध्यमबाट राजस्ि संकलनमा िृवद्ध गरी द्रतुतर आलथणक विकासको माध्यबाट जनतामा बढदै 
गएका आकांक्षाहरुको पररपूलतण गनणका लालग राजस्ि चहुािटमा प्रिािकारी लनयन्त्रर् गनण 
आिश्यक छ । 

                                                           

=pkGofoflwjQmf  
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राजस्ि चहुािट लनयन्त्रर्सगँ सम्बजन्धत नपेाल कानूनहरु 

⬧ राजस्ि चहुािट (अनसुन्धान तथा लनयन्त्रर्) ऐन, २०५२ 

⬧ राजस्ि चहुािट (अनसुन्धान तथा लनयन्त्रर्) लनयमािली, २०७० 

⬧ आयकर ऐन, २०५८ 

⬧ आयकर लनयमािली, २०७० 

⬧ मूल्य अलिबवृद्धकर ऐन, २०५२ 

⬧ मूल्य अलिबवृद्धकर कर लनयमािली, २०५३ 

⬧ िन्सार ऐन, २०६४ 

⬧ िन्सार लनयमािली, २०६४ 

⬧ अन्तःशलु्क ऐन, २०५८ 

⬧ अन्तःशलु्क लनयमािली, २०५८ 

⬧ विदेशी विलनमय (लनयमीत गने) ऐन, २०१९ 

⬧ विदेशी विलनमय (लनयमीत गने) लनयमािली, २०२० 

२. राजस्ि चहुािटका के्षत्र र प्रिजृिहरु 

राज्यलाई लतनुण बझुाउन ुपने राजस्ि नलतनुण, नबझुाउन ुिा घवट राजस्ि बझुाउनलुाई राजस्ि 
चहुािट िलनन्छ । कुनै ब्यजक्तले देहायको कुनै कायण गरेमा राजस्ि चहुािटको कसरु गरेको 
मालननेछ । 

⬧ नेपाल सरकारलाई लतनुण िा बझुाउन ु पने राजस्ि नलतने िा कम लतने लनयतले कुनै 
काम गरेमा । 

⬧ कम राजस्ि लतने िा राजस्ि नलतने उद्दशे्यले गलत लेखा, वििरर् िा कागजात प्रस्ततु 
गरी िा नगरर प्रचललत कानून बमोजजम लतनुण िा बझुाउन ु पने राजस्ि नलतरे िा 
नबझुाएमा िा लतनुण िा बझुाउन ुपने राजस्ि िन्दा घटी राजस्ि लतरेमा िा बझुाएमा ।  
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⬧ कुनै पलन मालिस्तकुो लनकासी पैठारी गदाण सम्बजन्धत िन्सार कायाणलयमा प्रचललत 
कानून बमोजजम लतनुण िा बझुाउन ुपने राजस्ि नलतरी िा नबझुाई राजस्ि छलेमा िा 
छल्ने प्रयास गरेमा । 

⬧ कुनै व्यजक्तले अन्य कुनै ब्यजक्तको नामबाट कुनै उद्योग, व्यापार िा व्यिसाय गरी 
कुनै िस्त ु लनकासी िा पैठारी गरेमा िा कुनै विदेशी  सम्पिी िा संस्थाको एजेन्ट 
िएमा सो कुरा नदेखाई प्रचललत कानून बमोजजम लतनुण िा बझुाउन ुपने राजस्ि नलतरी 
िा नबझुाई राजस्ि छलेमा । 

⬧ राजस्ि लतनुण, बझुाउन ु िा दाजखल गनुणपने कायाणलय िा सो कायाणलयको कमणचारीको 
कायणमा अनालधकार िाधा उत्पन्न गरेमा िा त्यस्तो कायाणलय िा कमणचारीलाई अनजुचत 
प्रिािमा पारी आिुले लतनुण बझुाउन ुपने राजस्ि नलतरेमा िा जलत लतनुण पने हो सो िन्दा 
कम रकम लतरेमा िा त्यस्तो कुनै कायण गने गराउने प्रयत्न गरेमा । 

⬧ राजस्ि बझुाउन ु पने कायाणलयको कमणचारीसँग लमलेमतो गरर िा नगरर नपेाल 
सरकारलाई कानून बमोजजम लतनुण बझुाउन ु पने राजस्ि रकममा हेरिेर िा पररितणन 
गरेमा िा राजस्ि बझुाएको देजखने गलत ललखत तथा कागजात तयार गरेमा िा पेश 
गरेमा । 

⬧ राजस्ि बझुाउने प्रयोजनको लालग घोषर्ा गररन ुपने िा देखाउन ुपने कुनै आय, घर 
जग्गा िा अन्य सम्पिी िा सामानको मूल्य घवट िा बढी हनुे गरी वहसाि िा कागजात 
तयार गरी पेश गरेमा । 

राजस्ि चहुािटका के्षत्रहरु 

 (क)  िन्सार 

नेपालको अथणतन्त्र लनकासीमा िन्दा पैठारीमा आधाररत छ । स्िदेशमा मालिस्त ु
पैठारी गदाण लाग्ने िन्सार महशलु विशेष गरी िारतसगँ खलु्ला लसमाना रहेको र 
िन्सार नाका बाहेकको के्षत्रबाट समेत मालिस्त ु पैठारी गनण सवकन े अिस्थाको 
िाइदा उठाई ठूलो मात्रामा राजस्ि छली हनुे गरेको देजखएको छ । चोरी लनकासी 
पैठारी बाहेक िन्सार महशलुको प्रयोजनको लालग तोवकएको मलु्य घटाई वििरर् 
िने, धेरै िन्सार मशलुल लाग्ने मालिस्तमुा थोरै मलु्य देखाई राजस्ि छल्ने थोरै 
िन्सार महसलु लाग्ने मालिस्तमुा धेरै मलु्य देखाई विदेशी मदु्राको अपचलन गने, 
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लनकासी पैठारी गदाण मालिस्तकुो पररमार् मलु्य, रुप, आकार आददको गलत घोषर्ा 
गने, ठूलो पररमार्को लनकासी पैठारीमा समेत LC मािण त कारोबार नगने, तयारी 
मालिस्तलुाई खोली टुियाई कच्चा पदाथणको रुपमा एक िन्दा बढी प्रज्ञापनपत्र र 
ढुिानी साधनको प्रयोग गरी राजस्ि छली गने प्रिृजि देजखएको छ ।४ 

(ख) आन्तररक बजार क्षते्र 

राजस्ि चहुािटको अको के्षत्र आन्तररक बजार पलन हो । श् िदेशमा पेशा, 
ब्यिसाय, रोजगार र उद्योग संचालन गदाण लतनुण बझुाउन ु पने राजस्ि छली गनण 
करयोग्य आय घटी देखाउन,े कानूनले करमा छुट ददएको लसमा िन्दा बढी छुटको 
दािी गने, आयकर लाग्ने िकु्तानीमा आयकर कट्टा नगरी िकु्तानी गने, ब्यािसावयक 
प्रयोजनका लालग िाडामा ललदा िास्तविक िकु्तानी िन्दा बढी देखाई घर बहाल 
संझौता गने, िास्तविक मूल्यको कारोिार अंक नदेखाई पूजँीगत लािकर छल्ने, 
बवढ ह्रासकट्टी दािी गने, आम्दानी खचणको गलत वहसाि देखाउने, अन्तःशलु्क लाग्न े
िस्तमुा नक्कली जस्टकर प्रयोग गने, एउटै जस्टकरको प्रयोग गने, एउटै जस्टकरको 
प्रयोग पटक पटक  गने, शैजक्षक परामशण सेिामा VAT  असूल नगने, विद्यालथण 
आपूलतण गदाण विदेशका विश् िविद्यालयबाट प्राप् त हनुे कलमशनलाई आयमा नदेखाउन े
जस्ता कायण गरी राजस्ि छली गने प्रिजि देजखएको छ ।५ 

िस्त ु तथा व्यापार, सामान्य उद्योग, सेिा के्षत्र, लगानी र रोजगारीको आयमा 
राजस्ि चहुािटका लनम्न बमोजजम अलग अलग प्रिृजिहरु देजखन्छन ।६  

िस्त ुव्यापार तिण  

⬧ मालिस्त ुआपूलतण नगरी लबजक मात्र जारी गरी खचण दािी गने । 

⬧ खररद लबिी सम्बन्धी दईु प्रकारका खाता प्रयोग गने । 

⬧ मालिस्तकुो मौज्दात र लबिीको वििरर् सवह नदेखाउने । 

⬧ आलधकारीक लबजक जारी नगने । 

⬧ अन्य उद्देश्यले ललएको बैंक कजाणमा ब्याज खचण दािी गने । 

सामान्य उद्योग तिण  

⬧ कच्चा िस्त,ु अधण तयारी िस्त ुर तयारी िस्तकुो मूल्य र पररमार्को गलत 
वहसाब देखाउने । 
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⬧ असम्बजन्धत खचण दािी गरी उत्पादन खचण बढी देखाउने । 

⬧ उत्पादीत िस्तकुो पररमार्को गलत वििरर् देखाउने । 

⬧ ब्यिसावयक संरचना लनमाणर्मा लाग्ने मू.अ.कर असलु नगने । 

⬧ जलतण लमन्हाको गलत दावि गने । 

सेिा व्यापार के्षत्र तिण  

⬧ विदेशमा कामदार पठाउँदा सेिा शलु्क बढी ललई न्यून आय देखाउने । 

⬧ विदेशमा कामदार पठाउँदा रोजगारदाताबाट प्राप् त िएको कलमशनलाई आयमा 
नदेखाउने । 

लनमाणर् क्षते्र तिण  

⬧ कामको प्रकृलतसँग नलमल्ने सामानको खररद देखाउने । 

⬧ खचण नहनुे झटु्ठा कारोिारका लबजक राख् ने । 

⬧ निए नगरेको िजी संझौता गरी खचण देखाउन े। 

पयणटन क्षते्र तिण  

⬧ मू.अ.कर लाग्ने बस्त ुसेिामा मू.अ.कर. असलु नगने । 

⬧ िेदेशी विलनमयको आय नदेखाई खचण मात्र देखाउने । 

शैजक्षक परामशण के्षत्र 

⬧ विदेश जानेसँग बढी सेिा शलु्क ललई कम आय देखाउन े। 

⬧ शेिा लबिीमा मू.अ.कर. असलु नगने । 

⬧ प्राप् त कलमशनलाई आयमा नदेखाउने । 

लगानी तिण  

⬧ सेयर/बन्ड/जग्गामा िएको लगानीबाट प्राप् त आय नदेखाउने । 

⬧ कम्पनीमा प्राप् त िएको सबै आय नदेखाउने । 

रोजगारीतिण ः 
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⬧ आय नदेखाउने िा कम देखाउने । 

⬧ आय वििरर् नददने । 

⬧ विदेशी मदु्रामा प्राप् त िएको आयको सवह वििरर् नददने । 

 

३. राजस्ि छलीको अनसुन्धान, छानविन, मदु्दा दायरी र पनुरािेदन 

नेपालको कर राजस्ि सम्बन्धी काननुी ब्यिस्थाले स्ियमकर लनधाणरर् प्रर्ालीलाई अिलम्बन 
गरेको छ । करदाता स्ियंले आिूले बझुाउन ु पने राजस्ि लनधाणरर् गरी पेश गरेका 
वििरर्हरुको आधारमा तोवकएका मापदण्ड बमोजजम जोजखमयकु्त करदाताको पवहचानलित्र 
परेका िा राजस्ि छली गरेको िनी उजरुी परेका करदाताको कारोिारको अनसुन्धान 
छानिीन गरी कर अलधकृतले कर लनधाणरर् आदेश गने तथा िन्सार ऐन, 2052 बमोजजम 
िन्सार वििाग र राजस्ि चहुािट (अनसुन्धान तथा लनयन्त्रर्) ऐन, 2052 बमोजजम राजस्ि 
अनसुन्धान वििागले अनसुन्धान छानविन गरी तोवकएको अदालत िा अलधकारी समक्ष मदु्दा 
दायर गनण सक्ने काननुी ब्यिस्था रहेको छ । जस अनसुार कर अलधकृतले गरेको कर 
लनधाणरर् आदेशमा जचि नबझु्ने करदाताले ३० ददनलित्र आन्तररक राजस्ि वििागका 
महालनदेशक समक्ष प्रशासकीय पनुरािलोकनको लालग लनिेदन ददन सक्ने र प्रशासकीय 
पनुरािलोकनको लनर्णयमा जचि नबझेु िा ६० ददनलित्र प्रशासकीय पनुरािलोकनको लनर्णय 
निएको अिस्थामा पनुरािेदन गने कुराको सूचना ददई प्रशासकीय पनुरािलोकनको लनर्णय 
िएको िा करदाताले पनुरािेदनमा जाने सूचना ददएको लमलतले ३० ददनलित्र राजस्ि 
न्यायालधकरर् समक्ष पनुरािेदन गनण सवकने ब्यिस्था छ।७ 

राजस्ि न्यायालधकरर्ले गरेको िैसला अजन्तम हनु्छ तर राजस्ि न्यायालधकरर्ले गरेको 
िैसलामा के्षत्रालधकार, कायणविलध, प्रमार्को मूल्याङ्कन र काननुको त्रटुी देखाई िैसलामा 
जचि नबझेु कुनै पक्षले सिोच्च अदालतमा पनुरािेदन अनमुलतको लनिेदन ददन सक्न े
ब्यिस्था छ ।८ त्यसैगरी िन्सार ऐन, 2064 को दिा १३ बमोजजम िन्सार अलधकृतबाट 
लनधाणरर् िएको िन्सार महसलुमा जचि नबुझ्ने व्यजक्तले महसलु लनधाणरर्को लनर्णय िएको 
१५ ददनलित्र पनुरािलोकनको लालग मूल्याङ्कन पनुरािलोकन सलमलत समक्ष लनिेदन ददन 
पाउने र पनुरािलोकन सलमलतको लनर्णय र िन्सार ऐन, 2064 बमोजजम िए गरेका अन्य 
कुनै पलन लनर्णय उपर राजस्ि न्यायालधकरर् समक्ष पनुरािलोकन गनण पाइने ब्यिस्था छ।९ 
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त्यसैगरी िन्सार, अन्तःशलु्क र कर प्रशासनका के्षत्रमा हनुे अन्य जनुसकैु प्रकारका राजस्ि 
चहुािटलाई लनयन्त्रर् तथा रोकथाम गने उद्दशे्यले जारी िएको राजस्ि चहुािट (अनसुन्धान 
तथा लनयन्त्रर्) ऐन, 2052 को दिा ४ अन्तगणतका कसरु अपराधमा राजस्ि अनसुन्धान 
वििागका महालनदेशक िा लनजले तोकेको अनसुन्धान अलधकृतले प्रचललत काननु बमोजजम 
प्रहरीलाई प्राप् त हनुे सबै अलधकार प्रयोग गरी१० अनसुन्धान गनण पाउने र लनजले गरेको 
अनसुन्धानको प्रलतिेदन वििागबाट स्िीकृत गराई सरकारी िकीलको राय अनसुार नेपाल 
सरकारको नामबाट मदु्दा हेने अलधकारी समक्ष मदु्दा दायर गनण सक्ने ब्यिस्था रहेको छ 
।११ यस ऐन अन्तगणतको कसरु अपराधमा मदु्दा हेने अलधकारी िन् नाले न्याय प्रशासन ऐन, 
2073 को दिा ७ बमोजजम सम्बजन्धत जजल्ला अदालतलाई बजुझन्छ । राजस्ि चहुािट 
(अनसुन्धान तथा लनयन्त्रर्) ऐन, 2052 अन्तगणतको मदु्दाको कारिाही गदाण विशषे अदालत 
ऐन, 2059 को कायणविलध लाग ु हनु्छ ।१२ यस ऐन अन्तगणतको कसरु गने व्यजक्तलाई 
विगोको दोब्बरसम्म जररिाना गरी ३ िषणसम्म कैद सजाय हनुे, राजस्ि चहुािट गरेको 
विगोमा प्रचललत काननुमा उल्लेख िए बमोजजमको ब्याज समेत लाग्न े ब्यिस्था छ ।१३ 
राजस्ि चहुािट गरेको ठहर िएमा कब्जा िएको मालिस्त, ढुिानी गनण प्रयोग िएको सिारी 
साधन, चौपाय र अन्य िस्त ु जित हनुे ब्यिस्था छ१४ । यो ऐन अन्तगणतको कसरु 
अपराधमा मदु्दा हेने अधकारी िा वििागले गरेको लनर्णयमा जचि नबझु्ने पक्षले ३५ ददनलित्र 
उच्च अदालतमा पनुरािेदन ददन सक्ने ब्यिस्था छ ।१५  

४. कर राजस्ि सम्बन्धी मदु्दामा सिोच्च अदालतबाट िएका िैसला 

१. मूल्य अलििवृद्ध कर ऐन, 2052 को प्रािधान संविधानसगँ बाजझएको र सो ऐनको दिा 
४२ ले ददएको अलधकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले ऐनको अनसूुचीमा िएको 
ब्यिस्थालाई हेरिेर गरेकोकायण संविधान प्रलतकूल रहेको िन् न नलमल्न े।  

मूल्य अििवृद्ध कर ऐन, 2052 को प्रयोगबाट देशका विलिन् न िागमा बसोिास गने 
नागररक जो िास्तविक उपिोक्ता हनुै् ले एउटै सामान विलिन् न दर रेटमा खररद गनण 
बाध्य हनुपुने हनु्छ । तसथण उक्त ऐन संविधानको धारा ११(१) विपररत छ । ऐनको 
अनसूुचीहरु ऐनको अलिन् न अंग िएकोले सोको हेरिेर गने, त्यसमा संशोधन गने 
अलधकार विधावयकालाई मात्र हनु्छ । यस सम्बन्धमा नेपाल अलधराज्यको संविधानको 
धारा 68 देजख 72 सम्म कायणविलध लनधाणररत गररएको छ । संिैधालनक ब्यिस्थाको 
विपररत गई मूल्य अलििदृ्ध कर ऐन, 2052 को दिा 42 ले ऐनको अनसूुचीमा 
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थपघट र हेरिेर गनण पाउन ेगरी ददएको अलधकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकार अथण 
मन्त्रालयले लमलत 2054/5/1 को राजपत्रमा सूचना प्रकाजशत गरी मूल्य अििवृद्ध 
कर ऐन, 2052 को अनसूुची १ र २ को सट्टामा अको अनसूुची राखी हेरिेर 
गररएको कायण समेत संविधान प्रलतकूल रहेकोले संविधानसँग बाजझएको हदसम्म मूल्य 
अलििृद्ध कर ऐनका उल्लेजखत प्रािधानहरु अमान्य र बदर घोवषत गरी पाउँ िन् न े
व्यहोराको ररट लनिेदन र मूल्य अििृवद्ध कर बजार मूल्य लनधाणरर् गने कर निै िस्त ु
िा सेिाको मूल्य अलििृवद्धमा मात्र लाग्ने कर िएकोले यस करले समानताको हकमा 
आघात परु् याउदैन । मूल्य अलििृवद्ध कर ऐनको दिा ४२ ले ददएको अलधकार प्रयोग 
गरी अनसूुचीमा हेरिेर गने कायण श्री ५ को सरकारबाट हनुे हुँदा प्रत्यायोजजत विधायन 
अन्तगणतको कायणलाई असंिैधालनक िन् न नलमल्न ेिन् ने ललजखत जिाि रहेछ ।  

सिणप्रथम मूल्य अलििृद्ध कर बाट संविधान प्रदि समानताको हकमा आघात परु् याएको 
िन् न े लनिेदन जजवकरका सम्बन्धमा विचार गदाण देशको आलथणक विकासको लालग 
आिश्यक राजस्ि संकलन गने प्रवियालाई प्रिािकारी बनाई राजस्ि पररचान बढाउन 
िस्त ु िा सेिाको विवि, वितरर्, हस्तान्तरर्, आयात िा लनयाणत लगायतका सिै 
कारोिारमा मूल्य अलििृद्ध कर लगाई असलु गने प्रवियालाई ब्यिजस्थत गरी राजस्ि 
संकलन प्रिािकारी ढंगबाट गने उद्देश्य राखी मूल्य अलििृवद्ध कर ऐन, 2052 को 
तजुणमा गररएको    देजखन्छ । नेपाल अलधराज्यलित्र आपूलतण िएका, आयात गररएका र 
नेपाल अलधराज्य बावहर लनयाणत गररएका िस्त ुिा सेिामा मूल्य अलििृद्ध कर लाग्न ेर 
त्यस्तो कर लगाउने र असलु उपर गने प्रवियासँग मात्र उक्त मूल्य अलििृद्ध कर ऐन 
सम्बजन्धत रहेको देजखदा ऐनको प्रािधान संविधान प्रदि समानताको हक प्रलतकूल छ 
िन् न ेलनिेदन जजवकरसँग सहमत हनु सवकएन । अब मूल्य अलििवृद्ध कर ऐनको दिा 
४२ ले ददएको अलधकार प्रयोग गरी ऐनको अनसूुची हेरिेर गने श्री ५ को सरकारको 
लनर्णय नेपाल अलधराज्यको संविधानको िाग ९ मा ब्यिजस्थत ब्यिस्थापन कायणविलध 
सम्बन्धमा विद्यमान संिैधालनक एिै काननुी ब्यिस्था तिण  विचार गदाण संविधानको िाग 
९ मा विधेयक प्रस्ततु गने, पाररत गने, विताण ललने, स्िीकृत गने र अध्यादेश जारी 
गने सम्बन्धी कायणविलधको लनधाणरर् गररएको र मूल्य अलििृवद्ध कर ऐनको दिा ४२ 
मा श्री ५ को सरकारले नपेाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनसूुचीमा आिश्यक 
थपघट तथा हेरिेर गनण सक्नेछ िन् ने काननुी ब्यिस्था रहेको देजखन्छ । यसरी ऐनमा 
श्री ५ को सरकारकै कायणके्षत्रलित्र पने हुँदा यसरी लनधाणररत गररएका आलथणक नीलतसगँ 
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सापेक्ष हनुे गरी सरकारले ऐनको अनसूुचीमा सम्म थपघट िा हेरिेर गनण पने अिस्था 
समेत सजृना हनु सक्ने िएकोले सो ऐनद्वारा प्रत्यायोजजत अलधकारलाई अन्यथा िन् न 
लमल्ने अिस्था समेत देजखदैन । अथाणत ऐनको दिा ४२ ले अनसूुची नै हेरिेर गने 
अलधकार प्रदान गरेको निई सो अलधकारको प्रयोगबाट अनसूुचीमा रहेका मूल्य 
अलििृवद्ध कर सम्बन्धी नीलतगत कुरामा आिश्यक िेरिदलसम्म मात्र गररने हो । 
यस्तो अलधकार विधावयकाले सरकारलाई ददएको छ िने सो अलधकारको प्रयोग गदाण 
संविधान विपररत ियो िन् न लमल्दैन ।१६ 

२. कम्पनीको प्रोपाइटर श्रीमती िएकोमा लनिेदक पलतको नाममा कर लनधाणरर् गरेको 
आदेश कानून अनकुुल िएको नदेजखन े। 

सागर ब्रदसण एण्ड कम्पनीको खदु आय रु.६८,०००।- कायम गरी त्यसमा 
रु.१४,३००।- लनधाणरर् गरर उक्त कम्पनीको प्रोपाइटर धमणसागर हो िनी उक्त 
आयकर लतनण बझुाउनका लालग िनी आयकर लनधाणरर् आदेश पठाएको लथयो । उक्त 
कम्पनीको प्रोप्राइटर निएको हनुाले मैले कर लतनण बझुाउन नपरोस िनी पटक पटक 
लनिेदन गदाण विपक्षीले कुनै सनुिुाई गनुण िएन । त्यसपलछ यही कुरालाई ललई राजस्ि 
न्यायालधकरर्मा लनिेदन ददई कारिाही िै प्रलतिेदन जझकाउने आदेश िई जझकाउँदा 
दानशोिा र म लोग्ने स्िास्नी िएकाले आयकर ऐन, २०३१ को दिा २१ ले त्यसरी 
धमणसागरको नामबाट आयकर लनधाणरर् गनण लमल्छ िनी विपक्षी कायाणलयबाट प्रलतिेदन 
पठाएको लथयो । उक्त मेरो लनिेदनबाट कुनै कारिाही िएन र कानून बमोजजम गनुण 
िन् न े मात्र राजस्ि न्यायालधकरर्बाट आदेश िएको लथयो । कुनै लनर्णय 
नददए/नपाएको हनुाले सम्मालनत अदालतमा लनिेदन गनण आएको छु । यसरी दानशोिा 
प्रोप्राइटर िएकोमा म प्रोप्राइटर िनी नामै िेरबदल गरी िा प्रोप्राइटर निएकोमा 
मालनसलाई प्रोप्राइटर िनी काम नगरेको अको ब्यजक्तलाई आयकर लनधाणरर् गनण 
विपक्षी कायाणलयलाई कुनै अलधकार पलन छैन । िेरी हामी लोग्न ेस्िास्नी लबचमा मन 
मटुाि िएबाट २०३२।०४।२५ मा िन्डापत्र पास गरी लिन्न बसी आएको पलन छु 
। यसबाट आयकर दम्पजि पलन नहुदँा अकाणको नाउँमा आयकर लनधाणरर् गनण लमल्दैन 
िन् न ेमखु्य जजवकर िएको प्रस्ततु केस तिण  लबचार गदाण दानशोिा तलुाधर प्रोप्राइटर 
िएकोमा ररट लनिेदक धमणसागर तलुाधरको नाममा कर लनधाणरर् आदेश िएको 
देजखन्छ । आयकर ऐन, २०३१ को दिा २१(क) मा दम्पलतको संयकु्त आयमा 
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लोग्नेको नाममा कर लनधाणरर् गररनेछ र उक्त ऐनको दिा २१(ख) मा पररिारको 
संयकु्त आयमा पररिारको मखु्य मालनसको नाममा कर लनधाणरर् गररनेछ िन् ने उल्लेख 
िएको देजखन्छ । प्रस्ततु वििादमा कर लाग्ने गरी गरेको आय दम्पलतको संयकु्त आय 
िएको कुनै प्रमार् छैन । यस्तो जस्थलतमा कम्पनीको प्रोप्राइटर दानशोिा तलुाधर 
िएकोमा ररट लनिेदक धमणसागर तलुाधरको नाममा कर लनधाणर् गरेको आदेश कानून 
अनकुुल िएको देजखएन । अतः उक्त कर लनधाणरर् गने िनी विपक्षी कर कायाणलयले 
गरेको लनर्णय उत्प्रषेर्को आदेशद्वारा िदर हनुे ठहछण । पनुः कानून बमोजजम गनण िनी 
विपक्षी कर कायाणलय काठमाडौँमा पठाउन महान्यायालधिक्ताको कायाणलयमा पठाई 
लनयम अनसुार गरी िायल बझुाई ददन ु।१७ 

३. प्रचललत नपेाल काननुद्वारा समलथणत िएकोमा बाहेक श्री ५ को सरकार र अन्य कुनै 
विदेशी मलुकुको सरकार बीच िएको कुनै सम्झौताबाट कुनै व्यजक्तको कुनै हक िा 
दावयत्िको सजृना िएको सम्झन नलमल्न े।  

आयकर ऐन, 2031 को दिा ४२(3) अन्तगणतको सूचना प्रकाजशत गरी श्री ५ को 
सरकारले त्यस्तो ठेकेदारको आयमा आयकर नलाग्न े िनी छुट ददएको पलन 
नदेजखएकोले श्री ५ को सरकार र िारत सरकार बीच िएको सम्झौताको धारा ७ 
अन्तगणत आयकर नलाग्न ेिन् न ेलनिेदकको जजवकर काननुसंगत नदेजखन े।  

कोशी प्रोजेक्टको बाँध आदद बनाउने काममा प्रयोग गररएको ढुङ्गा आदद काममा 
लगाइएको कर नदेजखई नेपाल अलधराज्यलित्र रहेको ढुङ्गाहरु िारत सरकारबाट प्राप् त 
ठेक् का अनसुार लनिेदकले उठँई लगी सोबाट लनिेदकलाई िएको आम्दानीमा लागेको 
आयकर देखन आएकोले सो सम्झौताको दिा ७ मा व्यिस्था िए िमोजजमको ढुङ्गा 
आददमा लागेको यो कर हो िन् न लमल्ने देजखएन । यो कुरा कोशी प्रोजेक्ट 
कोअलडणनेवटङ्ग वकलमटीको १६ औ ंबैठकमा आइटम नं. 5 मा िएको लनर्णयमा उल्लेख 
िएका कुराहरुबाट पलन पजुष् ट हनु आएको देजखन्छ । अतः लनिेदकको माग िमोजजम 
आदेश जारी गनण लमलेन तर यस्तै विषयमा ने.का.प. 2044 (लन.नं. 3270 पषृ् ठ, 
1170) मा यस अदालत संयकु्त इजलासबाट (साविक पेज नं. 364) ररट जारी गने 
गरी िएको लनर्णयसँग रुललङ्ग बाजझएको हुँदा स.अ. लनयमािली, 2021 को लनयम 
33(ख) िमोजजम पूर्ण इजलासमा पेश गनण िन् ने समेत यस अदालत संयकु्त इजलासको 
लमत 2045/12/7 को लनर्णय ।  
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लनयम बमोजजम पेश हनु आएको प्रस्ततु लनिेदनमा प्रत्यथीहरुको तिण बाट विद्वान 
सहन्यायालधिक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यातले कोशी योजना सम्बन्धमा िएको सनै् 1966 
को सम्झौताको धारा 7 अनसुार आयकरमा छुट सवुिधा पाउन सवकन े होइन । 
आयकर ऐनले िा अन्य प्रचललत काननुले प्रष् ट रुपमा छुट सवुिधा नददएसम्म केिल 
सम्झौताको आधारमा मात्र आयकर छुट सवुिधा पाउन नसक्ने हुदँा ररट लनिेदन खारेज 
हनुे ठहर् याएको सिोच्च अदालत संयकु्त इजलासको लमलत 20415/12/5 को 
लनर्णय सदर हनुपुने िनी बहस गनुण ियो ।  

आज लनर्णय सनुाउन तोवकएको प्रस्ततु ररट लनिेदनमा लनर्णयतिण  विचार गदाण यसमा 
कोशी प्रोजेक्टको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार र िारत सरकार बीच सम्झौता िए 
अनसुार कोशी प्रोजेक्टको कायाणन्ियनको लालग नेपालबाट िारत ढुङ्गा लैजाँदा रोयल्टी 
बाहेक अन्य कुनै पलन प्रकारको कर िन्सार आदद लगाउन नपाउनेमा िारत 
सरकारबाट कोशी प्रोजेक्टको ढुङ्गा ओसानणका लालग िनी हाम्रो कम्पनीले ठेक् का 
ललएकोमा विपक्षी कर कायाणलयले आयकर अलिम िकु्तानी नगरी काम गने अनमुलत 
नददएको हुँदा आयकर अलिम दाजखला गरेको लथए ँ। सो अलिम बझुाएको आयकर 
विताण माग्न जाँदा विताण नददएको हुदँा परमादेशको आदेश जारी गरी विताण ददलाई 
पाउँ िन् न े ररट लनिेदन जजवकर िएको पाइन्छ । ररट लनिेदकले यो यस काननु 
अनसुार आयकर छुट सवुिधा पाउने िनी स्पष् ट खोली जजवकर ललन सकेको पाइन् न । 
कोशी प्रोजेक्टको सम्बन्धमा सनै् 1966 लडसेमबुर 19 मा श्री 5 को सरकार र 
िारत सरकार बीच िएको सम्झौताको दिा 7 को आधारमा आयकर छुट सवुिधा 
पाउन ु पने िन् न े लनिेदकले जजवकर ललएको देजखन्छ । प्रचललत नेपाल काननुद्वारा 
समलथणत िएकोमा बाहेक श्री 5 को सरकार र अन्य कुनै विदेशी मलुकुको सरकार 
बीच कुनै सम्झौताबाट कुनै व्यजक्तको कुनै हक िा दावयत्िको सजृना िएको सम्झन 
लमल्दैन । आयकर ऐन, 2031 मा कोशी प्रोजेक्टबाट ढुङ्गा ढुिानी गने ठेक् काको 
ठेकेदारले आयकर छुट पाउने व्यिस्था िएको पाइन् न । उक्त ऐनको दिा ४२ को 
उपदिा (3) मा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाजशत गरी कुनै 
व्यजक्त िा खास वकलसमको आयमा लाग्ने कर पूर्ण िा आजंशक रुपले छुट ददन 
सक्नेछ" िन् न ेप्रष् ट व्यिस्था िइराखेको पाइन्छ । उक्त दिा ४२(3) अन्तगणतको 
सूचना प्रकाजशत गरी श्री ५ को सरकारले त्यस्तो ठेकेदारको आयमा आयकर नलाग्न े
िनी छुट ददएको पलन नदेजखएकोले श्री ५ को सरकार र िारत सरकार बीच िएको 
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सम्झौताको धारा ७ अन्तगणत आयकर नलाग्ने िन् ने लनिेदकको जजवकर काननुसंगत 
देजखएन । ररट लनिेदन खारेज गने गरेको सिोच्च अदालत संयकु्त इजलासको इन्साि 
मनालसि ठहछण । लमलसल लनयम िमोजजम गरी बझुाई ददन ु।१८  

४. लनिेदकलाई औद्योलगक व्यिसाय ऐनले िन्सार महसलुसम्म छुट  ददएको छ । अन्य 
कुनै शलु्क लगाउन र असूल गनण नपाउन ेगरी उक्त ऐनले कुनै बन्देज लगाएको पाइन् न 
। काननुले जनु कुराको सवुिधा ददएको छ सो सवुिधासम्म अपहरर् नहनु ेहो ।  

िन्सार शलु्क उठाइएको िस्तमुा अन्य कुनै शलु्क लाग्न सक्दैन िनी ऐनमा बन्देज 
छैन, काननुद्वारा कर लगाउन र उठाउन संविधानले अलधकार प्रदान गरेकोमा वििाद 
देजखन् न । यस्तो अिस्थामा लनकासी सेिा शलु्क लगाउन े र उठाउन े व्यिस्था 
Colourable छ िन् न ेजस्थलत नहनु े।  

लनकासी सेिा शलु्क िन् न ेशब्द रहेबाट लनिेदकलाई लनकासी शलु्क ललए िापत सेिा 
परु् याउन ुपने सो परु् याएको छैन िन् न ेसन्दिणमा विचार गदाण उक्त औद्योलगक व्यिसाय 
ऐनमा लनकासी सेिा शलु्क िापत सेिा प्रदान गररनछे िन् न ेकतै उल्लेख िएको पाइदैन 
। काननुले जनु कुराको दावयत्ि सजुम्पएको छैन सो पाउन ुपछण िन् न नलमल्न े।  

लनकासी सेिा शलु्क लगाएबाट लनकासी उद्योग व्यिसायलाई प्रलतकूल असर पछण र श्री 
५ को सरकारको हालको आलथणक एिं औद्योलगक नीलतसगँ मेल खादैंन िन् न ेहकमा यो 
श्री ५ को सरकारको नीलतगत कुरा हो । अदालतय यस्तो आलथणक नीलत अपनाउन ुपछण 
िन् न ेजस्थलत नहनु े।  

आलथणक ऐन काननुले प्रदान गरेको अलधकार िमोजजम लनकासी सेिा शलु्क लगाएकोले 
सो अिैध छ िन् न लमल्दैन । उक्त काननु िमोजजम लनकासी सेिा शलु्क लगाइन े र 
असूल गररन ेहुँदा उक्त लनकासी सेिा शलु्क उठाउन ेिेग्लै लनकाय रहेको नदेजखए पलन 
काननुबाट उठाउन ेअलधकार ददएको त्यस्तो लनकासी सेिा शलु्क श्री ५ को सरकारले 
आफ्नो सवुिधा अनसुार कुनै अड् डाबाट उठँउन े सक्न े हुदँा ररट जारी हनु े जस्थलत 
नदेजखन।े  

लनर्णयतिण  विचार गदाण यसमा औद्योलगक व्यिसाय ऐन, 2038 तथा औद्योलगक 
व्यिसाय ऐन, 2049 ले समेत प्रस्ततु उद्योगलाई िन्सार महसलु छुट ददएको छ । 
आलथणक ऐन, 2049,  आलथणक ऐन, 2050 तथा आलथणक अध्यादेश, 2051 ले 
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अनसूुची २ मा उल्लेख िएका िाहेक अन्य मालिस्त ुनेपाल अलधराज्यबाट विदेशमा 
लनकासी गदाण लनकासी सेिा शलु्क लगाई असूल उपर गने व्यिस्थाले औद्योलगक 
व्यिसाय ऐनले प्रदान गरेको सवुिधालाई अपहरर् गरेको छ । िन्सार ऐन, 2019 
को दिा 2(ग) मा िन्सार महसलु िन् नाले लनकासी िा पैठारी गने मालिस्तहुरुमा 
समय समयमा लाग्ने नेपाल काननुले तोकीददएको दर िमोजजम लाग्ने िन्सार महसलु 
सम्झन ुपछण िन् ने िएकोले लनकासी िा पैठारी गने माल िा िस्तहुरुमा जनुसकैु नाम 
गरी रकम असूल गरे पलन सो िन्सार महसलु नै हनु ेहुँदा औद्योलगक व्यिसाय ऐनले 
प्रदान गरेको िन्सार छुटलाई लनकासी सेिा शलु्कको नाम राखी असूल गने काननु 
Colourable लनकासी सेिा शलु्क सेिा ददए िापत उठाउने शलु्क हुँदा लनिेदक उद्योगले 
ददएको सेिा शलु्कबाट कुनै सेिा उपलब्ध हनु नआएबाट यो सेिा शलु्क उठाउन 
लमल्दैन िन् न े लनिेदकको मूल िनाई िएको र सोहीअप लनिेदक तिण का विद्वान 
अलधिक्ताहरुले िहर र िहसनोट समेत प्रस्ततु गनुण िएको   पाइन्छ । नेपाल 
अलधराज्यको संविधान, 2047 ले कर लगाउने, उठाउने, खारेज गने, छुट ददने, 
पररितणन गने िा कर प्रर्ाली व्यिजस्थत गने विषयमा अथण विधेयक प्रस्ततु गनण सक्न े
अलधकार प्रदान गरेको र उपरोक्त आलथणक ऐनहरु सो अनरुुप प्रस्ततु िई आलथणक 
ऐनको रुपमा आएको पाइन्छ । उपरोक्त आलथणक ऐनमा लनकासी सेिा शलु्क ललने, 
उठाउने व्यिस्था िएको पाइन्छ । लनकासी सेिा शलु्क िनी बोली परेकोले यो कर 
होइन, आलथणक ऐन िमोजजम कर लगाई उठाउन पाइन ेहोइन िन् ने लनिेदकको माग 
िएकोमा करको विलिन् न रुप हनु्छ । आलथणक ऐनमा नै कतै दस्तरु, कतै महसलु, 
कतै कर र कतै शलु्क िन् ने उल्लेख िएको पाइन्छ । आलथणक ऐनमा उल्लेजखत यी 
सिै दस्तरु, महलु, शलु्क करको रुप हुँदा यसलाई कर होइन अन्यथा हो िन् ने जस्थलत 
छैन । लनिेदकलाई औद्योलगक व्यिसाय ऐनले िन्सार महसलुसम्म छुट ददएको छ । 
अन्य कुनै शलु्क लगाउन र असूल गनण नपाउन ेगरी उक्त ऐनले कुनै बन्देज लगाएको 
पाइन् न । काननुले जनु कुराको सवुिधा ददएको छ सो सवुिधासम्म अपहरर् नहनुे हो 
। िन्सार ऐनमा िन्सार महसलुसम्म लनयलमत (Regulate) गरेको छ, िन्सार महसलु 
िन् नाले अन्य जनुसकैु महसलु, शलु्क, दस्तरु समेत जनाउँछ िन् ने िन्सार ऐनमा 
व्यिस्था निएकोले िन्सार महसलु िृवद्ध िन् ने अिस्था रहेन । लनकासी सेिा शलु्क 
एक अको रुपमा िन्सार महसलु हनुे हो िन् ने लनिेदकको िनाई तिण  हेदाण िन्सार 
शलु्क उठाइएको िस्तमुा अन्य कुनै शलु्क लाग्न सक्दैन िनी ऐनमा बन्देज छैन, 
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काननुद्वारा कर कर लगाउन र उठाउन संविधानले अधकार प्रदान गरेकोमा वििद 
देजखन् न । यस्तो अिस्थामा लनकासी सेिा शलु्क लगाउन े र उठाउन े व्यिस्था 
Colourable छ िन् ने जस्थलत िएन ।  

लनकासी सेिा शलु्क िन् ने शब्द रहेबाट लनिेदकलाई लनकासी शलु्क िन् ने शब्द रेहबाट 
लनिेदकलाई लनकासी शलु्क िापत सेिा परु् याउन ुपने सो परु् याएको छैन िन् ने सन्दिणमा 
विचार गदाण उक्त औद्योलगक व्यिसाय ऐनमा लनकासी सेिा शलु्क िापत सेिा प्रदान 
गररनेछ िन् न ेकतै उल्लेख िएको पाइदैन । काननुले जनु कुराको दावयत्ि सजुम्पएको 
छैन सो पाउन ु पछण िन् न लमल्दैन । उक्त लनकासी सेिा शलु्क लगाएबाट लनकासी 
उद्योग व्यिसायलाई प्रलतकूल असर पछण र श्री ५ को सरकारको हालको आलथणक एिं 
औद्योलगक नीलतसँग मेल खांदैन िन् ने हकमा यो श्री ५ को सरकारको नीलतगत कुरा 
हो । अदालतले यस्तो आलथणक नीलत अपनाउन ुपछण िन् न ेजस्थलत हुदैँन ।  

आलथणक ऐन काननुले प्रदान गरेको अलधकार िमोजजम लनकासी सेिा शलु्क लागएकोले 
सो अिैध छ िन् न लमल्दैन । उक्त काननु िमोजजम लनकासी सेिा शलु्क लगाइन ेर 
असूल गररने हुँदा उक्त लनकासी साि शलु्क उठाउने बेग्लै लनकाय रहेको नदेजखए पलन 
काननुबाट उठाउने अलधकार ददएको त्यस्तो लनकासी सेिा शलु्क श्री ५ को सरकारले 
आफ्नो सवुिधा अनसुार कुनै अड् डाबाट उठाउन सक्ने हुँदा ररट जारी हनुे जस्थलत 
देजखएन । ररट लनिेदन खारेज हनुे ठहछण । लमलसल लनयमानसुार गरी बझुाई ददन ु
।१९ 

५. आयकर शब्द स्ियमले ×आय" िएमा ×कर" लाग्न े कुरा बोध हनु्छ ।यसरी कसैले 
×आय" आजणन गरेको छ िा छैन, के कलत आय आजणन गरेको छ िनी यवकन गनण 
कानूनले केही खास सतण र मापदण्ड लनधाणरर् गरेको पाइन्छ । कारदाताले गरेको खचण 
िास्तविक, प्रमाजर्क र कानूनद्वारा तोवकएको सतण िा सीमालित्र रहेर गररएको िएमा 
मात्र छुट िा कट्टी गनण पाउन े हनु्छ । खासगरी व्यापाररक कारोिारको लसललसलामा 
खचण र कट्टी हनुका लालग आय आजणका लालग िएको िास्तविक खचणलाई मात्र कानूनले 
तोकेको सीमा र पररलधलित्र रहेर कट्टी िा छुट ददन सवकन ेअिस्था रहन े। 

 करदाताले ऋर् ललई िास्तिमा खचण गरेको िए पलन आय आजणन सम्बन्धी ब्यापाररक 
कारोिारको कुरामा बाहेक अन्य लनजी प्रयोजनमा गररएको खचणलाई छुट िा कट्टा गने 
विपय बनाउन लमल्दैन । त्यसैले करदाताले छुटको दािी गरेको खचण करदाताको 
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कारोिारको प्रकृलत अनसुारको र कारोिारकै लसललसलामा िएको िास्तविक खचण हो िन् न े
तथ्य स्थावपत हनु आिश्यक देजखन्छ । यस प्रलतकूलमा खचणलाई कट्टी गने पाउन ेछुट 
नहनु े। 

यसमा करदाता श्री पशपुलत लसमेन्ट प्रा.लल.को बैंकबाट ऋर् ललएर कच्चा पदाथण 
आपूलतणको लालग पेश्की स्िरुप Diamond Cement लाई रु.१,८९,२२,६५६।- रकम 
ददएकोमा पटक-पटक पत्राचार गदाण समेत कच्चा पदाथण नपठाई आ.ि. ०६४।०६५ 
मा मात्र केही रकम विताण पठाएको र बाँकी रकमको समान समेत सो कम्पनीले 
आ.ि. ०६३।०६४ को लालग कर लनधाणरर् गदाण उजल्लजखत रकमको ब्याज खचणलाई 
छुट िा कट्टा नगरी आयकर ऐन, २०५८ को दिा १०१ बमोजजम करयोग्य आय 
िनी रु.७६,०९,६३१।- कायम गरी संशोलधत कर लनधाणरर् आदेश गरेको देजखयो । 
सो आदेश उपर करदाताले आन्तररक राजस्ि वििागमा लनिेदन ददएकोमा सो वििागले 
सरुु कर लनधाणरर् आदेशलाई सदर गरेको पाइयो । वििागको लनर्णय उपर करदाताको 
पनुरािेदन परेकोमा राजस्ि न्यायालधकरर्ले सरुु कर लनधाणरर् आदेश बदर गरेको  
देजखयो । सो िैसला उपर पनुरािेदन गनण अनमुती प्रदान िई प्रस्ततु मदु्दा लनर्णयाथण 
पेश हनु आएको पाइयो । 

लनर्णयतिण  विचार गदाण करदाता पशपुलत लसमेन्ट प्रा.लल.लाई आिश्यक पने कच्चा 
पदाथण खररद/आपूलतणको लालग िारतको Diamond Cement लाई पेश्की स्िरुपलाई 

रु.१,८९,२२,६५६।- पठाएको िलनएको रकमको ब्याज खचण कट्टा गनण पाउने हो िा 
होइन ? िन् न े नै लनर्णय गनुणपने मलु प्रश्न रहेको देजखयो । उजल्लजखत रकम बापत 
आ.ि. ०६४।०६५ सम्म सामान नपठाई केही पैसासम्म विताण गरेको र आ.ि.  
०६५।०६६ मा मात्र बाँकी रकमको सामान पठाएको तथ्य प्रस्ततु हनु आएको छ । 
आ.ि.  ०६३।०६४ को अिलधमा उजल्लजखत रु.१,८९,२२,६६।- यी करदाताको 
व्यापाररक कारोिारमा आय ऋर् गने प्रयोजनको लालग खचण िएको लथएन िन् ने तथ्य 
लनविणिाद रुपमा स्थावपत िएको देजखन्छ । यसरी आय आजणन गने कायणमा प्रयोगमा नै 
नआएको रकम बापतको ब्याज खचण कट्टा गनण लमल्दैन िन् न े नै पनुरािेदकको मखु्य 
जजवकर रहेको   देजखयो । 

आयकर ऐन, २०५८ को दिा १४ (१) मा खचण कट्टी गनण पाउने सम्बन्धमा देहाय 
बमोजजमको व्यिस्था रहेको छः 
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×कुनै व्यजक्तले कुनै आय िषणमा व्यिसाय िा लगानीबाट िएको आयको गर्ाना गने 
प्रयजनको लालग सो व्यक्तीको देहायको ऋर् दावयत्ि अन्तगणत सो िषणमा लागेको सबै 
ब्याज कट्टी गने पाउने छ । 

कुनै रकम ऋर् ददएबापत सो ऋर् दावयत्ि लसजणना िएकोमा सो रकम सोही िषण 
प्रयोग गररएको िा सो िषणमा प्रयोग गररएका कुनै सम्पिी खररद गनण प्रयोग गररएकोमा 
िा अन्य कुनै अिस्थामा सो ऋर् दावयत्ि व्यिसाय िा लगानीबाट आय आजणन हनु े
कायणका लालग लसजणना हनु गएकोमा । 

तर यस्तो ऋर् दावयत्ि व्यिसाय िा लगानीबाट आय आजणन हनु े कायणका लालग 
लसजणना िएको हनुपुनेछ ।" 

मालथ उजल्लजखत कानूनी व्यिस्था बमोजजम कुनै रकम ऋर् ललएबापत दावयत्ि लसजणना 
िएकोमा सो रकम सोही िषणको आय आजणनसम्बन्धी कारोिारमा प्रयोग गररएको िा सो 
िषणमा प्रयोग गररएका कुनै सम्पिी खररद गनण प्रयोग गररएको अिस्थामा ब्याज खचण 
िनी कट्टी गने पाउने देजखन्छ । सो आय बषणको व्यिसावयक कारोिारमा प्रयोग 
नआएको रकम बापत ब्याज खचण िनी कट्टा गनण पाउने िनी आयकर ऐन, २०५८ 
को दिा १४(१) ले छुट ददएको देजखदैन । करदाता स्ियमले नै बैंकबाट ललएको 
ऋर् रकम रु.१,८९,२२,६४६।- मध्येबाट आ.ि. ०६३।०६४ मा कुनै कच्चा 
पदाथण नआएको िन् ने तथ्य स्िीकार गरेको छ । उक्त आ.ि. मा करदाताको आय 
आजणन व्यिसायमा प्रयोगमा नै नआएको रकम बापत ब्याजको दावयत्ि देखाई ब्याज 
कट्टी िनी छुट पाउने कुरा कानून अनकुुल हुँदैन ।  

आयकर लनधाणरर् गने सम्बन्धमा केही लनजश्चत सैद्धाजन्तक मान्यताहरु रहेका छनै् । 
आयकर शब्द स्ियमले ×आय" िएमा ×कर" लाग्न ेकुरा बोध हनु्छ । यसरी कसैले 
×आय" आजणन गरेको छ िा छैन, के कलत आय आजणन गरेको छ  िनी यवकन गनण 
कानूनले केही खास सतण र मापदण्ड लनधाणरर् गरेको पाइन्छ । करदाताले गरेको खचण 
िास्तविक, प्रमाजर्क र कानूनद्वारा तोकीएको सतण र सीमालित्र रहेर गररएको िएमा 
मात्र छुट िा कट्टी गनण पाउने हनु्छ । खासगरी व्यापाररक कारोिारको लसललसलामा 
खचण कट्टी हनुका लालग आय आजणनका लालग िएको िास्तविक खचणलाई मात्र कानूनले 
तोकेको लसमा र पररलधलित्र रहेर कट्टी िा छुट ददन सवकन े अिस्था रहन्छ । 
करदाताले ऋर् ललई िास्तिमा खचण गरेको िए पलन आय आजणनसम्बन्धी व्यापाररक 
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कारोिारको कुरामा  बाहेक अन्य लनजी प्रयोजनमा गररएको खचणलाई छुट िा कट्टा गनण 
विषय बनाउन  लमल्दैन । त्यसैले करदाताले छुटको दािी गरेको खचण करदाताको 
कारोिारको प्रकृलत अनसुारको र कारोिारकै लसललसलामा िएको िास्तविक खचण हो 
िन् न े तथ्य स्थावपत हनु आिश्यक देजखन्छ । यस प्रलतकुलका खचणलाई कट्टी गनण 
पाउने छुट हुँदैन । आय कर ऐन, २०५८ को दिा १४ लगायतका कानूनले वयनै 
मान्यतालाई आत्मसात गरेर खचण कट्टी सम्बन्धी व्यिस्था गरेको देजखन्छ । यस 
प्रसंगमा प्रस्ततु वििादको सन्दिणमा विचार गदाण प्रत्यलथण करदाताले बैंकबाट ऋर् 
ललएको कुरामा सम्म वििाद देजखदैन । तर सो ऋर् रकम आ.ि. ०६३।०६४ को 
अिलधमा यी करदाताको आय आजणनसम्बन्धी करोिारमा खचण िएको पाइएन । यस 
अिस्थामा उद्योगको कारोिारमा खचण नै नगररएको रकमको ब्याजबापतको रकमलाई 
आयकर प्रयोजनका लालग खचणको रुपमा कट्टा गनण लमल्न ेदेजखँदैन। 

अतः प्रत्यथी करदाता उद्योगले िारतीय Diamond Cement लाई पेस्की ददएको 
िलनएको र रु.१,८९,२२,६४६।- को आ.ि. ०६३।०६४ को ब्याजबापतको 
रु.१२,११,०५०।-खचण कट्टी गनण पाउने गरी ठहर गररएको राजस्ि न्यायालधकरर् 
काठमाडौंको लमलत २०६९।०३।२७ गतेको िैसला आयकर ऐन, २०५८ को दिा 
१४ लगायत आयकर सम्बन्धी लसद्धान्त एिं मान्यता प्रलतकुल दैजखँदा सो िैसला 
उल्टी हनु्छ र उक्त रकम आ.ि. ०६३।०६४ को ब्याज खचणको रुपमा कट्टी गनण 
नपाइन े गरी ठूला करदाता कायाणलयले लमलत २०६६।१२।२९ गतेको आन्तररक 
राजस्ि वििागको अजन्तम कर लनधाणरर् आदेश सदर हनुे ठहछण ।२० 

५. सधुारका क्षते्रहरु 

1. राजस्ि छलीका सिै प्रिृजिहरुलाई राजस्ि चहुािट (अनसुन्धान तथा लनयन्त्रर्) ऐन, 
2052 को दिा ४ ले कसूर लित्र पानण सकेको नदेजखदा छलीका सिै 
प्रिृजिहरुलाई समेट्ने गरी काननुमा संशोधन गनुणपने । 

2. एकै प्रकृलतका कर छलीका कसूर अपराधको अनसुन्धान छानविन गने लनकाय, मदु्दा 
दायर हनुे लनकाय र पनुरािेदन सनु् ने लनकायहरु िरक िरक देजखएको हुँदा 
अनसुन्धान, मदु्दा हेने अदालत र पनुरािेदन सनु् ने अदालत सम्बन्धी काननुी 
व्यिस्थामा संशोधन गरी एकरुपता कायम गनुणपने ।  
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3. राजस्ि चहुािटसँग सम्बजन्धत लनकायहरुमा िएको विद्यमान जनशजक्त राजस्ि 
चहुािटको प्रिािकारी लनयन्त्रर् गनण अपयाणप् त रहेको हुदँा पयाणप् त जनशजक्त सवहत 
उक्त लनकायहरुलाई साधन स्रोत सम्पन् न बनाउन ुपने ।  

4. कर अलधकृत, िन्सार अलधकृत लगायतका अलधकारीहरुले लनर्णय गदाण लनर्णय 
पजुष् टका लालग पयाणप् त आधार कारर्हरु खोल्ने नगरेको कारर्बाट सो लनर्णय 
कायम हनु नसक्न ेगरी अदालतबाट िैसला हनुे गरेको समेत देजखन्छ । अतः लत 
अलधकारीहरुको लनर्णयमा आधार कारर् समेत खलु्न ुपने ।  

5. संघीय संरचनामा गए पलछ नेपालको संविधानले प्रदेश सरकार र स्थानीय 
सरकारलाई समेत राजस्ि असलुीको अलधकार ददएको छ । प्रदेशस्तर र स्थानीय 
सरकारले उठाउन े राजस्िको छली िएमा संघीय सरकारको मातहत रहेका 
लनकायहरुले छानविन, अनसुन्धान गरी मदु्दा दायर गनण पाउने हो िा सोका लालग 
प्रदेश र स्थानीयस्तर मातहतमा रहने गरी अको संरचना खडा गररने हो सो 
सम्बन्धमा काननुी स्पष् टता कायम रहन ुपने ।  

सन्दिण सामािी 

1. नेपाली काननुी शब्दकोष पेज 386 सम्पादक शंकर कुमार शे्रष् ठ 
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4. राजस्ि अनसुन्धान वििागको िावषणक प्रलतिेदन आ.ि. 2072/73 पेज नं. ५६ 

5. राजस्ि अनसुन्धान वििागको िावषणक प्रलतिेदन आ.ि. 2072/73 पेज नं. ५६ 

6. राजस्ि अनसुन्धान वििागको िावषणक प्रलतिेदन आ.ि. 2072/73 पेज नं. ५६ 

7. राजस्ि न्यायालधकरर् ऐन, 2031 को दिा   
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11. राजस्ि चहुािट (अनसुन्धान तथा लनयन्त्रर्) ऐन, 2052 को दिा १८ 
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19. रुपज्योलत विरुद्ध श्री ५ को सरकार अथण मन्त्रालय समेत 2051 सालको ररट 
नं.2552, विशेष इजलास, लनर्णय नं. 6307, िैसला लमलत 2063/5/20 
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d"No clej[l4 s/M cjwf/0ffut kIf / ;jf]{Rr cbfntsf] Goflos 
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१. पिृिलूम (Background) 

सामान्यतया करलाई दईु िागमा बाँलडन्छ। जसलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर िलनन्छ। मूल्य 
अलििृवद्ध कर अप्रत्यक्ष कर हो।यो कर लबिी करको विकलसत तथा सधुाररएको रुप 
हो।यस करका प्रिधणक प्रलसद्ध जमणन व्यिसायी तथा अथणशास्त्री Dr. Wilhelm Von Siemens 

मालनन्छनै्।जसले सनै् १९१८ मा एउटा लेख मािण त यस शव्द प्रयोग गरेका लथए।यस 
करको प्रयोग सिणप्रथम सनै् १९५४ मा फ्रान्सले गरेको लथयो िने हाल विश्वका १६५ 
िन्दा बवढ मलुकुमा लागू िैसकेको छ।कर प्रर्ाली पारदशी हनुे, करको आधार बढाउन 
सवकने, सेिामा कर लगाउन सजजलो हनुे तथा राजस्ि चहुािटमा अंकुश लगाउन सवकन े
लगायतका विषशेता िएको यो प्रर्ाली नेपालमा वि.सं. २०५४ साल मंजशर १ गतेिाट लागू 
िएको हो। 

2. अथण र पररिाषा ( Meaning and Definition)  

मूल्य अलििृवद्धकर एउटा िैज्ञालनक कर प्रर्ाली हो।िस्त ु तथा सेिामा लगाईन े यो कर 
संकलन, िार र प्रिािको दृविकोर्ले यो अप्रत्यक्ष कर हो ।More than 160 countries 

around the world use value-added taxation, and it is most commonly found in 

the European Union. But it is not without controversy. Advocates say it raises 

government revenues without punishing success or wealth, as income taxes do; 

it is also simpler and more standardized than a traditional sales tax, and there 

are fewer compliance issues. Critics charge that a VAT is essentially 

a regressive tax that places an increased economic strain on lower-income 

taxpayers, and also adds bureaucratic burdens for businesses. 

Value-added taxation is based on a taxpayer's consumption rather than 

his income. In contrast to a progressive income tax, which levies greater taxes 

on higher-level earners, VAT applies equally to every purchase. 

कुनै पलन िस्त ुिा सेिाको साविक मूल्यका विलिन्न तहमा विलिन्न वियाकलापद्वारा अलतररक्त 
मूल्य र उपयोलगता िृवद्ध गनाणले िस्त ु िा सेिाको िास्तविक मूल्यमा जलत िृवद्ध हनु्छ, 
त्यसमा ललइने करलाई मूल्य अलििृवद्धकर िलनन्छ।यो कर प्रर्ाली लाई िैज्ञालनक यस 

                                                           
 pkGofoflwjQmf, dxfGofoflwjQmfsf] sfof{no . 

https://www.investopedia.com/terms/r/revenue.asp
https://www.investopedia.com/terms/r/regressivetax.asp
https://www.investopedia.com/terms/r/regressivetax.asp
https://www.investopedia.com/terms/t/taxpayer.asp
https://www.investopedia.com/terms/i/income.asp
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कारर् मालनन्छ वक थोक, खदु्रा, पैठारी व्यापार, लनकासी, उद्योग आदद सिैमा लागू हनुे हुँदा 
करको आधार िराकीलो िई करदाता संख्या िढ्ने, वितरर् प्रवियामा कर लाग्न गई 
दायरा बढ्ने, करमा स्ियं सहिागी हनुे संयन्त्रको विकास हनुे, छररएका करहरु एकीकृत 
रुपमा आउने, लमतव्यायी र लजचलो प्रर्ाली िएको एिं लनयन्तर् पद्दलतको प्रिद्धणन हनुे, कर 
प्रशासनमा विजशि क्षमता विकास गराउन सवकने हनु्छ।मूल्य अलििृवद्ध करलाई यसरी अथण 
लगाउने गरेको पाईन्छ। 

Vat is a tax that is based on goods and services. It is also considered to be a tax that is 

based on consumption. Since this tax is based on consumption, the burden of this has 

to be borne by the consumption. This tax is levied on the value addition at each stage 

from the time of production to consumption of all goods and services. Value addition 

implies the difference between the purchase price and the sale price of any goods or 

services. The difference between the purchases and sales is the price that has been 

incurred in labor, capital etc. in relation to production or sale of goods and services. 

This also includes the profit amount that is due to the businessman for taking the risk. 

Therefore, the value addition includes the entire expenses and profit incurred in the 

process of preparing the goods or service for sale after its purchase. When the vender 

sells such goods or services he/ she collects tax on it and deducts from it the tax 

incurred while purchasing the goods or service and has to submit only the difference 

amount to the government.1 

From the economists’ point of view, a property implemented value added tax is 

equivalent to corresponding single stage tax, unlike the expenditure tax, the value 

added tax is not a genuinely new form of taxation but merely a sales tax administered 

in a different form.2 

The value added tax is a form of sales tax. It is a tax on consumption levied on the sale 

(supply) of goods and services. An important characteristic of the VAT is that the tax is 

applied only to the value added by the firm, that is, to the excess of its sales over its 

purchases of goods from other business firms. The vat is usually collected thru the tax 

credit method.3                     

                                                           

▪ लोकबहादरु कटुिाल 
1 Rup khadka, Value Added Tax, Four Years Of Implementation,  Inland Revenue Department 

and Value Added Tax Project, 2001,p. 2 
2 डा. चन्द्रमजर् अलधकारी, नेपालको कर कननु,पैरिी प्रकाशन,२०६८,प.ृ १२८  
3 Victor A.Deoferio and Victorino C. Mamalateo, The Value Added Tax in the Philippines, Ist.ed. 

2000, p. 33-34     
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नेपालमा मूल्य अलििृवद्ध कर ऐन, २०५२ तथा लनयमािली, २०५३ लाग ुिएपलछ लमलत 
२०५४ मंजशर १ गते बाट मलु्य अलििृद्ध कर लाग ु िएको हो।ऐन तथा लनयमािलीले 
गरेका मखु्य मखु्य केवह काननुी व्यिस्थाहरु लाई यहाँ संके्षपमा उल्लेख गने प्रयास गरीएको 
छ। 

कर वििरर् 

कर वििरर् िनकेो दताण िएका करदाताले आफ्नो कारोिारको खररद तथा लबिी सम्बन्धी 
वििरर्    लयमा बझुाउन प्रयोग गररनेआन्तररक राजस्ि कायाण  अनसूुची १० बमोजजमको 
ढाँचाको वििरर् हो।जनु वििरर् प्रत्येक मवहना करदाताले आफ्नो दताण वकलसम अलनिायण िा 
स्िैजच्छक वहसाबले मालसक, दईुमालसक िा चौमालसक रुपमा  बझुाउन ु पदणछ।कर अिलध 
समाप्त िएको २५ ददन लित्र  आन्तररक राजस्ि कायाणलयमा तथा  आन्तररक राजस्ि 
कायाणलय  निएका जजल्लाका हकमा   करदाताले २५ गते लित्र कोश तथा लेखा लनयन्तर् 
कायाणलयमा पेश गनुण पदणछ । कर अलधकृतले देहाएको कुनै अिस्थामा कर लनधाणरर् गनण 
सक्छ। 

• म्यादलित्र कर वििरर् पेश नगरेमा, 
• अधरुो िा त्रटुीपूर्ण कर वििरर् पेश गरेमा, 
• झठु्ठा कर वििरर् पेश गरेमा, 
• करको रकम कम देखाएको िा ठीक निएको िने्न कर अलधकृतलाई विश्वास पने 

कारर् िएमा,  

• आपूलतण मूल्यमा न्यून विजकीकरर् गरेको िने्न कर अलधकृतलाई लागेमा, 
• न्यून विजकीकरर् गरी समूह कम्पनीमा आपूलतण िएमा, 
• दताण हनुपुने दावयत्ि िएको व्यजक्तले दताण नगरी कारोिार गरेमा, 
• लबजक जारी नगरी वििी गरेमा, 
• दताण निएको व्यजक्तले कर उठाएमा आदद। 

कर विताण 

 कर विताण िनेको दताणिाल व्यजक्तले आिूले उठाएको कर खररदमा लतरेको करमा लमलान 
निई बाँवक रहेको अिस्थामा विताण पाउने गरी गररएको व्यिस्था हो। साथै दताण िएको 
व्यजक्त बाहेक करको िार बहन गनुण नपने कुटनीलतज्ञ, कुटनीलतक लनयोग र कर छुटको 
सवुिधा प्राप्त व्यजक्त िा संस्थाहरूलाई उनीहरूले खररद गरेको बस्त ुिा सेिामा लतरेक्ो िा 
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लतनुण पने कर वितण् ा गररन्छ ।कारोिार िएको लमलतले तीन िषण लित्र विताणका लालग 
लनिेदन ददन ुपछण। मलुतः देहाए बमोजजमको अिस्थामा कर विताण हनु्छ।  

• मवहनािररको  कूल वििी मध्ये ४० प्रलतशतिन्दा बढी लनयाणत लबिी गनण दताण 
िएको लनयलमत लनकासीकताणले खररदमा लतरेको िा लतनुणपने कर आिूले उठाएको 
करमा लमलान हनु नसकी बाँवक रहेको कर, 

• छ मवहनासम्म लमलान हनु नसकेको कर, 
• नेपाल सरकार, परराि मन्त्रालयले कूटनैलतक मान्यता प्रदान नेपालको 

कूटनीलतज्ञलाई विदेशी रािले पारस्प्ाररकताको आधारमा िा  क्षेत्रीय, अन्तराणविय 
लनयोग तथा संस्थामा कायणरत कूटनैलतक सवुिधा प्राप्त व्यजक्तलाई कर छुटको 
सवुिधा प्रदान गरेको रहेछ िने नेपाल राज्य जस्थत त्यस्तो राि, क्षेत्रीय, अन्तराणविय 
लनयोग तथा संस्थाको कूटनीलतज्ञले आिूले उपिोग गरेको हदसम्म नेपाल राज्यलित्र 
लतरेको करको रकम, 

• नेपाल सरकार, अथण मन्त्रालयले कर छुटको सवुिधा प्रदान गरेको अन्तराणविय संस्था  

िा त्यस्तो संस्थाले लतरेको करको रकम, 

• नेपाल सरकार, अथण मन्त्रालयबाट कर छुटको सहमलत प्राप्त दईु िा बहपुक्षीय 
सम्झौता बमोजजम नेपाल राज्यलित्र आयोजना संचालन गने लसललसलामा लतरेको 
करको रकम, 

• िलूबाट असलु गररएको करको रकम आदद। 

कर िकु्तानी 

करदाताले प्रत्येक कर अिलधको कर सो अिलध समाप्त िएको लमलतले पच्चज्स ददन लित्र 
बझुाउन ु पदणछ ।तोवकएको म्याद लित्र बझुाउन ु पने कर नबझुाएमा िाँकी रहेको कर 
रकममा दश प्रलतशतका  दरले थप दस्तरु लाग्दछ।थप दस्तरुका अलतररक्त िावषणक पन्र 
प्रलतशतका दरले ब्याज समेत  बझुाउन ुपदणछ ।साथै यस ऐन बमोजजमको बझुाउन ुपने कर 
कुनै करदाताले  म्यादलित्र नब्ुझाएमा महालनदेशकको पूिण स्िीकृलत ललई सम्बजन्धत कर 
अलधकृतले देहाएको कुनै िा सबै तररका अपनाई कर असलु गनण सक्छ।कर रकम 
बझुाउदा तोवकएका बैंकहरु तथा अनलाइन मािण त पलन बझुाउन सवकन्छ।  

• करदातालाई विताण गनुण पने रकम िए त्यसमा कट्टा गरेर, 
• करदाताको चल तथा अचल सम्पलत कब्जा गरेर, 
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• करदाताको सम्पूर्ण िा केही सम्पजि एकै पटक िा पटक पटक गरर लसलिन्दी 
िोलपत्र िा सािणजलनक िढािढद्धारा लललाम वििी गरेर, 

• बैंक तथा अन्य विजिय संस्थामा रहेको करदाताको रकमबाट कट्टा गनण लगाएर, 
• नेपाल सरकार िा नेपाल सरकारको स्िालमत्िमा िएको कुनै संगदठत स्सं्था िा 

स्थानीय लनकायहरूबाट करदाताले पाउने रकमबाट कट्टा गनण लगाएर, 
• करदाताको आयात लनयाणत र अन्य कारोिार रोक्का गरेर, 

कर छुट  

कर छुट िन्नाले त्यस्तो आपूलतणलाई बझुाउँछ, जस अन्तगणत लबिेताले न त मूल्य अलििृवद्ध 
संकलन गछण न त आपूलतणकताण संग खररदमा लतरेको कुनै कर कवट्ट दािी गनण सक्छ। कर 
छुटको कारोिार गनेले दताण पलन गनुण पदैन ।ऐनको अनसूुजच १ मा उल्लेख गररएका िस्त ु
तथा सेिा बाहेक देहाएका कारोिारमा मूल्य अलििवृद्ध कर लाग्छ। 

➢ नेपाल राज्यलित्र आपूलतण िएका िस्त ुिा सेिामा, 
➢ नेपाल राज्यलित्र आयात गररएको िस्त ुिा सेिामा, 
➢ नेपाल राज्य बावहर लनयाणत गररएको िस्त ुिा, सेिामा। 

कर छुट हनु ेिस्त ुतथा सेिाहरु लनम्न छनै्। 

• आधारितू कृवष उत्पादनहरू, 
• आधारितू आिश्यकताका िस्तहुरू, 
• जीिजन्त ुतथा सोको उपज, 
• कृवष सामिीहरू, 
• औषलध उपचार र यस्तै स्िास्थ्य सेिाहरू, 
• जशक्षा वकताब, अखिार र मदुद्रत सामिीहरू, 
• सांस्कृलतक, कलात्मक र कालीगढी सेिा, 
• यात्रबुाहक यातायात तथा ढुिानी सेिाहरू, 
• व्यािसावयक िा पेशागत सेिा, 
• अन्य िस्त ुतथा सेिा आदद। 
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कर कट्टी 

कर कट्टी िनकेो मूल्य अलििृवद्धकरमा दताण िएको कुनै पलन करदाताले आिूले कारोिार 
गरेको कुनै बस्त ुतथा सेिाको वििीमा संकलन गरेको  (Output Tax) बाट पवहले त्यस्तो 
बस्त ु तथा सेिा खरीद गदाण लतरेको कर  ( Input Tax) कटाएर बांकी रहेको रकम मात्र 
सरकारलाई बझुाउन ुपदणछ । यसरी लबिीमा असलु गरेको करबाट खरीदमा लतरेको कर 
कटाउन पाउने व्यिस्थालाई कर कट्टी (Tax Credit) िलनन्छ ।मलुतः मूल्य अलििृवद्ध करमा 
दताण िएको करदाताले आफ्नो व्यिसावयक कारोिारको लसललसलामा खरीद िा पैठारी गरेका 
कच्चा पदाथण, सहायक कच्चा पदाथण, ,पैवकंग सामान, पनुविणिीका सामान, मेजशनरी औजार, 
इजक्िपमेन्ट, अविस सामान, टेललिोन महसलु, सिारी साधन, लडजेल र संचार व्यिस्था 
लगायतका व्यािसावयक कारोिारसंग सम्बजन्धत सबै वकलसमका खचणहरुमा कर कट्टी गनण 
दािी गनण पाइन्छ । 

व्यािसावयक र ब्यजक्तगत दबैु प्रयोजनका लालग प्रयोग हनु सक्न े देहाय बमोजजमका िस्त ु
तथा सेिाहरूमा लतरेको कर कट्टी दािी गनण लमल्दैन । 

)क(   पेय पदाथण , 

)ख(   अल्कोहल िा अल्कोहल लमजश्रत पेय पदाथण जस्तै रक्सी , वियर, 

( ग) सिारी सादनका लालग हल्का पेिोललयम, 

(घ) मनोरञ्जन खचण आदद।  

तर उल्लेजखत िस्त ुतथा सेिाहरूको आपूलतण गने कायण नै मखु्य व्यिसाय रहेको खण्डमा िन े
परु्णरुपमा कर कट्टी दािी गनण पाईन्छ । 

३. मूल्य अलििवृद्ध कर सम्िन्धी वििादका सम्बन्धमा सिोच्च अदालतको न्यावयक दृविकोर् 

मूल्य अलििृवद्ध कर संग सम्िजन्धत वििाद मात्र समािेश िएका मदु्दाहरु नगण्य मात्रामा 
मात्र सिोच्च अदालतमा पगेुको देजखन्छ।यहाँ लत नै मदु्दाहरु मध्ये लनम्न मदु्दाहरुमा सिोच्च 
अदालतबाट िएका लनर्णयको विष्लेषर् गने प्रयास गररएको छ। 

(१) महेशकुमार अििाल विरुद्ध साविक मूल्य अलििवृद्ध कर वििाग हाल आन्तररक राजस्ि 
वििाग, काठमाण्डौ।4 

                                                           
4 नेकाप. २०६६, अंक ६, लन.नं. ८१७३ 
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सिोच्च अदालतमा ददएको लनिेदनपत्रः- मूल्य अलििृवद्धकर अनमुालनत लबिीमा लाग्न े
कानूनी व्यिस्था छैन । कानूनबमोजजम जचया बापतको सटेजलाई लबिी मान्न लमल्दैन । 
मूल्य अलििृवद्ध कर लनयमािली, २०५३ को लनयम ४०(१) को व्यिस्था िनेको करकवट्ट 
गररएको िस्तहुरू स्टकमा रहेको छ िने त्यस्ता िस्तहुरू कर अलधकृतले हेनण चाहे िा 
गर्ना गनण चाहेमा करदाताले देखाउन ुिा गर्ना गनण ददनपुछण । कर अलधकृतले गर्ना 
गदाण कारोिारमा प्रयोग िएको नपाएमा िा स्टकमा रहन ु पनेमा स्टकमा रहेको नपाएमा 
त्यस्ता िस्तहुरू प्रचललत बजार मूल्यमा लबिी िएको मालनने िने्न हो । करदाताले आफ्नो 
कारोिारमा िएको नोक्सानीलाई लबिी माने्न िने्न लनयम ४०(१) को व्यिस्था होइन । 
बीजकमा िेताको नाम लेख्न छुटाउने गल्ती लनिेदकबाट िएको निई आपूलतणकताणबाट 
िएकोले लनजले गरेको गल्तीको सजायको िालगदार हामीलाई बनाउन लमल्दैन । 
बीजकबमोजजम मूल्य अलििृवद्धकर असूल िई ऐनको उद्देश्य पूरा िइसकेकोमा पनुः कर 
माग गनुण न्यावयक समवृद्धको लसद्धान्त समेतले नलमल्ने हुँदा राजश्व 
न्यायालधकरर्, काठमाडौबाट िएको िैसलामा राजश्व न्यायालधकरर् ऐन, २०३१ को दिा ८ 
को देहाय (क), (ख), (ग) र (घ) को प्रत्यक्ष त्रवुट िएकोले पनुरािेदन गने अनमुलत प्रदान 
गरी कर लनधाणरर् आदेशपत्र, राजश्व न्यायालधकरर्को िैसला बदर गरी गैरकानूनी कर तथा 
जरीिाना थप दस्तूर तथा व्याजको दावयत्िबाट मजुक्त गररपाऊँ िने्न समेत व्यहोराको लमलत 
२०६०।९।१७ को लनिेदनपत्र । 

अदालतको ठहरः-  लनर्णयतिण  लबचार गदाण कर दाताले मूल्य अलििृवद्ध कर अिलध ०५५ 
साल साउन मवहना १ ऐ. ०५५ साल मंलसर मवहना देखी ऐ. चैत मवहनासम्म मवहना 
५, ०५६ साल असार मवहना १, ऐ २०५६ साल मंलसरमवहना देजख २०५७ असार सम्म 
८(आठ) मवहना गरी जम्मा १५ मवहना अिलधको करको सम्बन्धमा पूिण कर लनधाणरर्मा 
पररितणन गरी थप दस्तूर, व्याज, जरीिाना समेत रु. ४,५४,६३१।– कर मूल्य अलििृवद्ध कर 
वििागबाट कर लनधाणरर् आदेश उपर राजश्व न्यायालधकरर्मा परेको पनुरािेदनमा राजश्व 
न्यायालधकरर् काठमाडौबाट िैसला हुदँा पनुरािेदकलाई रु. ४,१४८।– जरीिाना गरेको 
हदसम्मको मूल्य अलििवृद्ध कर लनधाणरर् लनर्णय लमलेको नदेजखँदा आन्तररक राजश्व वििागको 
लनर्णय केही उल्टी हनुे ठहरी िैसला िएको देजखन्छ। पनुरािेदकले राजश्व न्यायालधकरर्को 
आदेशमा जचि नबझुाई यस अदालतमा पनुरािेदन गनण अनमुलतको लालग लनिेदन गरेकोमा 
यस अदालतबाट २०६२।२।५।५ मा पनुरािेदन गने अनमुलत प्रदान िई यस अदालतको 
पनुरािेदन दायरीमा दताण िई पेश हनु आएको रहेछ । 
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यसमा मखु्य गरेर मूल्य अलििृवद्ध कर लनयमािली २०५३ को लनयम १७(३) ले रु. पचास 
हजार सम्मको जचज िस्त ुिा सेिा आपूलतण गदाण प्राप्त गरेको बीजकमा लनजको नाम, ठेगाना र 
स्थायी लेखा नम्िर उल्लेख गरेको िए करकवट्ट गनण पाउनमेा नाम उल्लेख निएको 
बीजकको हकमा िेलडट दािी गनण नपाउने र सोही मू.अ. कर लनयमािलीको लनयम ४०(१) 
मा स्टकमा रहन ु पने िस्त ु स्टकमा रहेको नपाइएको अिस्थामा प्रचललत बजार मूल्यमा 
लबिी िएको मालनने व्यिस्था रहेको सन्दिणमा स्टकमा रहन ु पने माल स्टकमा नरहेमा 
सटेज िनी माने्न निई लबिी िएको अनमुान गनुणपने िने्न राजश्व न्यायालधकरर्को िैसला 
नलमलेको िने्न लनिेदन जजकीर रहेको पाइयो । 

पचास हजार रुपैया सम्मको िस्त ुिा सेिा आपूलतण गदाण प्राप्त गरेको बीजकमा लनजको नाम 
ठेगाना र स्थायी लेखा नम्िर उल्लेख निएको करकवट्टको सवुिधा प्राप्त हनु्छ हुँदैन िने्न 
सन्दिणमा हेदाण मूल्य अलििवृद्ध कर लनयमािली २०५३ को लनयम १७(३) मा खदु्रा 
लबिेताले स्थायी लेखा नम्िर निएका व्यजक्तलाई जलतसकैु रकमको िस्त ुिा सेिा आपूलतण 
गदाण लाग्ने कर समेत नदेखाई मूल्यमा गािी अनसूुची ५क बमोजजमको ढाँचामा एकमिु कर 
बीजक जारी गनुणपने छ । स्थायी लेखा नम्िर िएका प्रत्येकले पचास हजार रुपैया सम्मको 
िस्त ुिा सेिा आपूलतण गदाण प्राप्त गरेको बीजकमा लनजको नाम ठेगाना स्थायी लेखा नम्िर 
उल्लेख गरेको िए करकवट्ट सवुिधा पाउने छ िने्न व्यिस्था िएको र त्यस्तो नाम ठेगाना र 
स्थायी लेखा नम्िर उल्लेख निएको बीजकको सम्बन्धमा सोही लनयमािलीको लनयम 
१७(४) मा कर लाग्ने िस्त ुिा सेिाको कारोिार गने सबै लबिेताले आफ्नो तथा प्रापकको 
नाम ठेगाना,स्थायी लेखा नम्िर, लमलत र लसललसलािार र नम्िर तथा सामानको स्पि वििरर् 
सवहतको बीजक जारी गनुणपने छ । उत्पादक तथा आयातकताणले प्रापकको नाम, स्थायी 
लेखा नम्िर र ठेगाना स्पि उल्लेख नगरी बीजक जारी गरेमा त्यस्तो लबिीलाई प्रचललत 
बजार मूल्यमा खदु्रा लबिी सरह मालननेछ छ िने्न उल्लेख िएको देजखन्छ । यसबाट प्रस्ततु 
लनयमािलीले मूल्य अलििृवद्ध करमा दताण िएको खररद कताण र दताण निएको खररदकताणलाई 
जारी गररने बीजक िरक िरक गरेको देजखन्छ । मूल्य अलििृवद्ध कर िस्त ु िा सेिा 
लबिीको प्रत्येक तहको मूल्य अलििृवद्धमा कर लगाइन ेहुदँा सोको बीजक जारी गनुणपने हनु्छ 
। साथै त्यस्तो कर प्रत्येक तहको मूल्य अलििवृद्धमा मात्र लगाइने हुँदा मलु्य अलििवृद्ध कर 
ऐन २०५२ को दिा १७ बमोजजम कट्टी गनण पाउने व्यिस्था गरेको पाइन्छ । तर 
उपिोक्तालाई लबिी गरीने िस्त ुतथा सेिामा र मूल्य अलििृवद्धमा दताण निएको लबिेतालाई 
सामान लबिी गदाण लनजहरूले आिूले बझुाएको करको रकम विताण पाउने नसक्ने हुदँा मूल्य 
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अलििृवद्ध कर लनयमािलीको लनयम १७(३) मा कर रकम समेतलाई मूल्यमा गािी कर 
बीजक जारी गनुणपने व्यिस्था रहेको पाइन्छ । त्यस्तै गरी सोही लनयमािलीको लनयम 
१७(४) ले प्रापकको नाम, ठेगाना र स्थायी लेखा नम्िर नखलेुको लबिीलाई खदु्रा 
लबिीसरह मानेको देजखन्छ। 

पनुरािेदकको पनुरािेदन जजकीरमा बीजकमा िेताको नाम लेखै्न छुटाउन े गल्ती 
लनिेदकबाट िएको निई आपूलतणकताणबाट िएकोले लनजले गरेको गजल्तको सजायको िालगदार 
बनाउन लमल्दैन िने्न जजकीर ललएको देजखए तापलन मूल्य अलििृवद्ध कर ऐन २०५२ को 
दिा १४ अनसुार आपूलतणकताणले बीजक जारी गनुणपने र बीजक ललन ुप्रापकको कतणव्य हनु े
देजखन्छ । यसमा पलन मूल्य अलििृवद्ध करमा दताण िएको लबिेताले आिूले खररद गरेको 
सामानको ररत पूिणक बीजक ललन ु लनजको कानूनी कतणव्य हनु्छ । लनजले आिूले लतरेको 
करकवट्ट गरी विताण ललने प्रयोजनको लालग रीतपूिणकको बीजक हनु ुकानूनतः अलनिायण हुदँा 
सो सम्बन्धमा पनुरािेदकको पनुरािेदन जजकीर पगु्न सक्ने देजखदैन । 

कारोिारको लसललसलामा िएको सटेज सम्बन्धमा हेदाण सो सम्बन्धमा मूल्य अलििृवद्ध कर 
ऐन तथा लनयमािलीमा स्पि व्यिस्थाको अिाि देजखन्छ । राजश्व न्यायालधकरर्बाट िैसला 
हुँदा मूल्य अलििृवद्ध कर लनयमािली, २०५३ को लनयम ४०(१) स्टकमा रहन ु पने िस्त ु
स्टकमा रहेको नपाइएको अिस्थामा प्रचललत बजार मूल्यमा लबिी िएको मालनने िने्न ठहर 
िएको सम्बन्धमा हेदाण मूल्य अलििृवद्ध कर लनयमािली, २०५३ को लनयम ४०(१) मा 
कस्तो व्यिस्था गररएको छ र उक्त व्यिस्थाको उद्दशे्य र प्रयोजन के हो िने्न कुरा तिण  
पलन लबचार गने ुणपने हनु आयो । उक्त लनयमको ४०(१) लनम्नानसुार छः– 

“करकवट्ट गररएको िस्तहुरू स्टकमा रहेको छ िने त्यस्तो िस्तहुरू कर अलधकृतले हेनण 
चाहेमा िा गर्ना गनण चाहेमा करदाताले देखाउन ु िा गर्ना गनण ददनपुनेछ । कर 
अलधकृतले त्यस्ता बस्तहुरू हेदाण िा गर्ना गदाण त्यस्तो िस्तहुरू कर लाग्ने कारोिारमा 
प्रयोग िएको नपाएमा िा स्टकमा रहन ु पनेमा स्टकमा रहेको नपाएमा त्यस्ता िस्तहुरू 
प्रचललत बजार मूल्यमा लबिी िएको मालनने छ” 

मूल्य अलििवृद्ध कर लनयमािली, २०५३ को लनयम ४०(१) को उद्देश्य र प्रयोजनको िारेमा 
लबचार गदाण उक्त लनयमािलीको लनयम ३९(१) तथा ३९(३) मा गररएको व्यिस्था समेत 
हेनुण पदणछ । उक्त लनयमािलीको लनयम ३९(३) मा गररएको व्यिस्था अनसुार मूल्य 
अलििृवद्ध करमा दताण िएको व्यजक्तले प्रत्येक कर अिलधको कर वििरर् पेश गदाण लनजले 



319 
 

िस्त ुलबिी गदाण संकलन गरेको करबाट िस्त ुखररद तथा आयात गदाण लतरेको कर कटाई 
बाँकी रहेको रकम कर वििरर् मालथ कर कायाणलयमा दाजखला गनुणपदणछ । उक्त 
लनयमािलीको लनयम ४०(१) मा गररएको व्यिस्थालाई लनयम ३९(१) तथा ३९(३) मा 
गररएको व्यिस्थासँग तलुना गरी हेदाण लनयम ३९(१) तथा ३९(३) अनसुार कुनै िस्त ु
खररद गदाण खररद कताणले िकु्तानी गरेको मूल्य अलििवृद्ध करको रकम लनजले यस्तो िस्त ु
लबिी गदाण संकलन गरेको करको रकम कटृा गरी ललएको िस्तहुरूको स्टकको सम्बन्धमा 
मात्र लागू हनुे देजखन्छ । कुनै मूल्य अलििृवद्ध करमा दताण िएको कुनै करदाताले िस्त ु
खररद गदाण लतरेको करको रकम उक्त िस्त ु लबिी गदाण संकलन गरेको रकमबाट कटृा 
गराई विताण ललने तर यसरी कर कटृा गररएको िस्तकुो लबिी गरेको अलिलेख पलन 
नदेखाउन े र यस्तो िस्त ु स्टकमा रहेको पलन देखाउन नसकेको अिस्थामा खररद गदाण 
संकलन गरेको कर उक्त िस्तकुो लबिीबाट संकलन गरेको करको रकमबाट कटृा गरी 
विताण ललन पाउन ेसम्बन्धमा मूल्य अलििृवद्ध लनयमािलीको लनयम ३९(१) र ३९(३) मा 
गररएको व्यिस्थाको दरुुपयोग हनु सक्ने अिस्था रहन्छ । यसै कारर्ले नै कर कवटृ गरी 
ललएको िस्तकुो लबिी र स्टकमा रहेको िस्तकुो पररर्ामको बीचमा लिन्नता देजखएमा सो 
लिन्नताको हदसम्मको पररमार्का िस्त ुस्टकमा रहेको मालनने कुरा तकण सँगत र न्यायसँगत 
पलन  छ । तर यो व्यिस्था कुनै िस्तकुो उत्पादनको प्रवियामा प्रयोग हनुे कच्चा पदाथणको 
रुपमा प्रयोग हनुे िस्तकुो हकमा लाग ुहनु सक्दैन । 

यसैगरी कुनै िस्तकुो उत्पादनको प्रवियामा प्रयोग हनुे कच्चा पदाथणको शतप्रलतशत नै 
उत्पाददत िस्तमुा समावहत हनुे िा लमलसएर आउन ेिने्न कुराको पलन तकण सँगत अनमुान गनण 
सवकदैन । उत्पादनको प्रवियामा कच्चा पदाथणको केही अंश नि हनुे,प्रयोगमा नआउने िा 
कम हनुे िा जतीमा जाने िने्न कुरा सबै प्रकारका िस्तकुो उत्पादनको सम्बन्धमा लाग ुहनु े
कुरा हो । यो कुरा जचया उत्पादन गने उद्योगहरूको हकमा जचयाको उत्पादन तथा 
प्रशोधनको प्रवियामा १% देजख २% सम्म जती जाने िने्न कुरा नेपाल सरकारको लनकायको 
रुपमा रहेको राविय जचया तथा किी विकास िोडण (National Tea and Coffee Development 

Board) को लमलसल संलग्न लमलत २०५९।४।२२ को पत्रबाट पलन देजखन्छ । प्रस्ततु 
वििादमा जतीको अंश कुनै आ.ि मा १.४१% र कुनै आ.ि मा १.५% सम्म मात्र रहेको 
िने्न पनुरािेदनको जजकीर रहेको छ र यो तथ्यलाई विपक्षी कर कायाणलयले खण्डन गनण 
सकेको अिस्था पलन देजखदैन । 
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उपरोक्त आधार र कारर्बाट कुनै िस्तकुो उत्पादनको प्रवियामा प्रयोग हनुे कच्चा पदाथण र 
लबिीको लालग खररद गररएका सामान्य खररद लबिीका सामानहरूको खररद, लबिी तथा 
प्रयोगको सन्दिणलाई छुट्याएर हेनुण पदणछ । उत्पादनको प्रवियामा जती जाने पररमार् र 
खररदमा कर कटृा गररएका तर लबिी िएको देखाउन नसवकएका िस्तहुरू िरक हनु । 
यसैले उत्पादनको प्रवियामा जती जान े सक्ने प्रकृलत र पररमार्को कच्चा पदाथणलाई 
लनयलमत ब्यापाररक प्रवियामा लबिी गनणको लालग खररद गरी करकटृा गररएको िस्तकुो 
समकक्षमा राखी जती गएको कच्चा पदाथणको हकमा पलन मूल्य अलििृवद्ध कर लनयमािलीको 
लनयम ४०(१)  को व्यिस्था लाग ु गनुण उक्त लनयमको उद्देश्य र प्रयोजन विपरीत हनु े
देजखन्छ । तर प्रस्ततु मदु्दामा पनुरािेदकले स्टकमा रहेका िस्तहुरू उत्पादन प्रवियामा 
सटेज िएको कारर्ले घट्न गएको िने्न जजकीर ललएको देजखन्छ । राजश्व न्यायालधकरर्को 
िैसलाबाट पनुरािेदकले जजकीर ललएको सटेज िएको बस्त ुसटेज निई अन्यथा िएका हनुै् 
िने्न देखाइएको पाइदैन । उजल्लजखत आलथणक िषणहरूको वििाददत कर लनधाणरर् जचयाको 
धलुो पनुणउत्पादन गरी प्याकेजजङ गने इण्डजस्िजको कारोबारका सम्बन्धमा गररएको र यस्तो 
िस्तहुरूको उत्पादन गदाण सटेज नै हुदैँन िन्न सवकने अिस्था पलन हुँदैन । सटेजमा कर 
लगाउन े व्यिस्था मूल्य अलििृवद्ध कर ऐन, २०५२ लगायत कुनै पलन कानूनमा 
िएको  देजखदैन । कच्चा पदाथणको प्रयोग गरी उत्पादन गदाण कच्चा पदाथणमा केही सटेज 
हनु्छ िनी मानेको अिस्थामा त्यस्तो सटेज िएको िस्त ु स्टकमा रहेको हनु्छ िनी मान्न 
सवकदैन र लबिी िएको मान्न पलन सवकदैन । विधावयकाले बनाएको स्पि कानूनको 
अिािमा अनमुानको आधारमा कर लगाउन नलमल्न ेहुँदा त्यस्तो प्रि कानूनी व्यिस्था छैन 
िनी जानी जानी सटेजमा कर लगाउने र असूल उपर गने कायण अन्तररम संविधानको धारा 
८९ को विपरीत हनुकुो साथै मूल्य अलििृवद्ध कर ऐन, २०५२ तथा मूल्य अलििृवद्ध कर 
लनयमािली,२०५३ को समेत विपरीत देजखयो । 

उपरोक्त आधार र कारर्बाट खररद गरेको सामानको रीतपूिणकको बीजक निएको 
सम्बन्धमा राजश्व न्यायालधकरर्को िैसला सदर हनु्छ । मूल्य अलििृवद्ध कर लनयमािलीको 
लनयम ४०(१) को आधारमा सटेजमा मूल्य अलििृवद्ध कर लगाएकोलाई सदर गरेको राजश्व 
न्यायालधकरर्को िैसला सो हदसम्म नलमलेकोले केही उल्टी हनु्छ ।  

िैसलाको विष्लेषर्ः-  आिुले लतरेको करकवट्ट गरर विताण ललन े प्रयोजनका लालग 
रीतपिुणकको विजक हनु ु काननुतः अलनिायण हुँदा िस्त ु िा सेिा वििी गदाण आपलुतणकताणले 
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विजक जारी गनुण पने र सो विजक ललन ुप्रापकको कतणव्य हनुे हुँदा विना विजक करकवट्टको 
दावि नपगु्न े गरर िएको प्रस्ततु िैसला काननु संगत रहेको तथा मूल्य अलििवृद्ध कर 
लनयमािली, २०५३ को लनयम ४०(१)मा करकवट्ट गररएको िस्तहुरू स्टकमा रहेको छ 
िने त्यस्तो िस्तहुरू कर अलधकृतले हेनण चाहेमा िा गर्ना गनण चाहेमा करदाताले देखाउन ु
िा गर्ना गनण ददनपुनेछ । कर अलधकृतले त्यस्ता बस्तहुरू हेदाण िा गर्ना गदाण त्यस्तो 
िस्तहुरू कर लाग्न े कारोिारमा प्रयोग िएको नपाएमा िा स्टकमा रहन ु पनेमा स्टकमा 
रहेको नपाएमा त्यस्ता िस्तहुरू प्रचललत बजार मूल्यमा लबिी िएको मालनने छ िने्न स्पि 
काननुी व्यिस्था िएको सन्दिणमा विधावयकाले बनाएको स्पि कानूनको अिािमा अनमुानको 
आधारमा कर लगाउन नलमल्ने हुदँा त्यस्तो प्रि कानूनी व्यिस्था छैन िनी जानी जानी 
सटेजमा कर लगाउन ेर असूल उपर गने कायण अन्तररम संविधानको धारा ८९ को विपरीत 
हनुकुो साथै मूल्य अलििृवद्ध कर ऐन, २०५२ तथा मूल्य अलििृवद्ध कर लनयमािली,२०५३ 
को समेत विपरीत देजखय्ो िलन िएको िैसला लमलेको देजखन्दैन। 

(२) आन्तररक राजस्ि कायाणलय लसमरा बाराका तिण बाट प्रमखु कर अलधकृत प्रमेशान्त मानन्धर 
विरुद्ध ईिनण टेक्कस्टाईल ई. लल. छातावपपरा बारा।5 

सिोच्च अदालतमा ददएको लनिेदनः- करदाताले अरुको ि ेकपडा ल्याई डइङ सेिा प्रदान 
गरेको हकमा समेत उल्लेजखत सवुिधा उपिोग गरी square off गरी संकललत करको 
वहसाि लमलान गरेको पाइएकाले त्यस्तो सेिा लबिी गने प्रयोजनको लालग खररद िएको 
सामानमा लतरेको Input Tax  मूल्य अलििवृद्ध कर लनयमािली, २०५३ को लनयम ४०(४) 
बमोजजम समानपुालतक वहसाबबाट कट्टा गरी बांकी कर रकम लनज करदाताबाट असलु गनुण 
पने नै िई कर लनधाणरर् गररएको हो ।साथै राजस्ि न्यायालधकरर्बाट समेत अरुको ि े
कपडा ल्याई डाइङ सेिा प्रदान गरी ज्याला ललई सामान िकाणई सेिा लबवि िएको जस्तलथमा 
िने सो कपडा उद्योगको कायण िएको नहनुे िइ त्यस्तो अिस्थामा िन ेकर विताणको सवुिधा 
उद्योगले पाउन े हदैुन िने्न व्यहोरा उल्लेख समेत िएको सन्दिणमा राजस्ि न्यायालधकरर् 
काठमान्डौबाट काननुको त्रटुीपूर्ण व्याख्या गरर गरेको सो हदसम्मको िैसला बदर गरी शरुु 
कर लनधाणरर् आदेशलाई नै सदर गरी पाँउ िने्न समेत व्यहोराको आन्तररक राजस्ि 

                                                           
5 आन्तररक राजस्ि कायाणलय लसमरा बाराका तिण बाट प्रमखु कर अलधकृत प्रमेशान्त मानन्धर विरुद्ध 
ईिनण टेक्कसटाईल ई. लल. छातावपपरा बारा, म.ुनं. 2064-CR-0101, िैसला लमलत 2068/09/24, 
मदु्धा, म.ुअ. कर । 
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कायाणलय लसमरा, बाराका तिण बाट प्रमखु कर अलधकृतको पनुरािेदनको अनमुती पाँउ िने्न 
समेत व्यहोराको सिोच्च अदालतमा पनण आएको लनिेदन। 
सिोच्च अदालतको ठहरः- विपक्षी इिनण टेक्कस्टाइल इन्डजस्िज लललमटेड कपडा उद्योग 
िएको कुरामा वििाद देजखएन।उक्त उद्योग कपडा उत्पादन गने कम्पलन िएतापलन प्रस्ततु 
वििादमा विपक्षी इिनण टेक्कस्टाइलले आिुले धागो ल्याई कपडा उत्पादन गनुणको साथै 
अरुको ि ेकपडा ल्याई डाइङ सेिा प्रदान गरी मूल्य अलििृवद्ध कर सलु गरेको कुरामा पलन 
वििाद देजखएन।यस्तो अिस्थामा उक्त इिनण टेक्कस्टाइल इन्डजस्िज आिैले धागो ल्याई ि े
कपडा उत्पादन गरी वििी गरेकोमा लनजलाई काननु बमोजजम सहलुलयत प्रदान गरेको कुरा 
प्राप्त लमलसल संलग्न कागज प्रमार्बाट देजखन्छ।सो बाहेक यी कपडा उद्योगले अरुको ि े
कपडा ल्याई डाइङ सेिा प्रदान गरी असलु गरेको मूल्य अलििृवद्ध कर आलथणक ऐन, २०५६ 
को अनसूुची ४ को दिा २४ अनसुार विताण पाँउ िनी दािी गरेकोमा सो सवुिधा प्रदान गनण 
नपने गरी आन्तररक राजस्ि कायाणलय, बाराले गरेको लनर्णयबाट प्रस्ततु वििादको सजृना 
िएको देजखयो। 
आलथणक ऐन, २०५६ को अनसूुची ४ दिा २४ मा “ कपडा तथा सलाई (काठको 
काँटीमात्र) उद्योगले आफ्नो मूल्य अलििवृद्धमा उठाएको कर नेपाल सरकारले तोके बमोजजम 
ती उद्योगहरुलाई विताण गररनेछ” िने्न व्यिस्था गरेको देजखन्छ । यस प्रशङ्गमा हेदाण कपडा 
उद्योग िन्नाले धागो तथा कच्चा पदाथण ल्याई आिैले कपडा उत्पादनको कायण गने उद्योग 
िने्न िजुझन्छ । अथाणत कपडा उद्योगको काम कच्चा पदाथण ल्याई तयारी कपडा उत्पादन 
गनुण सम्म पदणछ । अरुको ि े कपडा ल्याई डाइङ्ग सेिा प्रदान गने कायणलाई कपडा 
उद्योगको उत्पादन कायण अन्तगणतको काम िन्न नलमली केिल सेिा लबिीको कायण सम्म 
गरेको मानु्नपने हनु्छ । यसरी आिै कपडा उत्पादन नगरी केिल सेिा लबिीको कायणसम्म 
गरेको मानु्न पने हनु्छ । यसरी आिै कपडा उत्पादन नगरी केिल सेिा लबिी गने 
उद्योगले सो सेिा लबिी गरेकोमा उल्लेजखत आलथणक ऐन, २०५६ को अनसूुची ४ को दिा 
२४ को सूविधा पाउँने िनी अथण गनण लमल्न ेदेजखदैन । उक्त सवुिधा कपडा उत्पादन गने 
प्रयोजनाथण कपडा उद्योगलाई ददएको सवुिधा हो िनी िझु्नपुने हनु्छ । अथाणत कपडा 
उद्योगको नाममा उक्त उद्योगले कपडा उत्पादन गने िाहेक अन्य जनुसकैु कायण िा सेिा 
लबिी गरेको अिस्थामा पलन उक्त सवुिधा पाँउन ुपने िनी अथण गनण लमल्दैन ।  
तसथण, उल्लेजखत आधार र कारर्हरुबाट प्रस्ततु वििादमा प्रत्यलथण इिनण टेक्सटायल 
इन्डविज लललमटेडले कच्चा पदाथण ल्याई उत्पादन गरेको कपडामा मूल्य अलििवृद्ध कर 
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लनधाणरर् गरेको निई अन्य कम्पलनले उत्पादन गरेको ि ेकपडा ल्याई डाईङ्ग सेिा प्रदान 
गरी सेिा लबिी गरेको अिस्थामा आलथणक ऐन, २०५६ को अनसूुची ४ दिा २४ को 
व्यिस्था अनसुारको सवुिधा लागू नहनु े हुँदा मूल्य अलििृवद्ध कर ऐन, २०५२ को दिा 
५(१)(क) अनसुार कर लाग्ने नै िई मूल्य अलििृवद्ध कर लनयमािली, २०५९ को लनयम 
४०(४) बमोजजम समानपुालतक वहसाबबाट कर कट्टी गने गरेको शरुु आन्तररक राजश्व 
कायाणलय बाराको लनर्णयमा कुनैं कानूनी त्रवुटको विद्यमानता नदेजखदा उक्त लनर्णयलाई उल्टी 
गने गरेको राजश्व न्यायालधकरर् काठमाण्डौंको िैसलामा उपरोक्त ऐनको व्याख्यात्मक त्रटुी 
िएको देजखदा राजश्व न्यायालधकरर् काठमाण्डौंको लमलत २०६१।९।२८ को िैसला सो 
हदसम्म उल्टी हनुे ठहछण । सो िैसला उल्टी हनुे ठहरेकाले शरुु आन्तररक राजश्व 
कायाणलय बाराको अजन्तम कर लनधाणरर् आदेश सदर हनुे ठहछण ।  
िैसलाको विष्लेषर्ः- कपडा उद्योग िन्नाले धागो तथा कच्चा पदाथण ल्याई आिैले कपडा 
उत्पादनको कायण गने उद्योग िने्न िजुझन्छ । अथाणत कपडा उद्योगको काम कच्चा पदाथण 
ल्याई तयारी कपडा उत्पादन गनुण सम्म पदणछ।यसरी आिै कपडा उत्पादन नगरी केिल 
सेिा लबिी गने उद्योगले सो सेिा लबिी गरेकोमा आलथणक ऐन, २०५६ को अनसूुची ४ को 
दिा २४ को सूविधा पाँउन ेिनी अथण गनण लमल्ने देजखदैन । उक्त सवुिधा कपडा उत्पादन 
गने प्रयोजनाथण कपडा उद्योगलाई ददएको सवुिधा हो िनी िझु्नपुने हनु्छ।तसथण, प्रस्ततु 
वििादमा प्रत्यलथण इिनण टेक्सटायल इन्डविज लललमटेडले कच्चा पदाथण ल्याई उत्पादन गरेको 
कपडामा मूल्य अलििृवद्ध कर लनधाणरर् गरेको निई अन्य कम्पलनले उत्पादन गरेको ि े
कपडा ल्याई डाईङ्ग सेिा प्रदान गरी सेिा लबिी गरेको अिस्थामा आलथणक ऐन, २०५६ को 
अनसूुची ४ दिा २४ को व्यिस्था अनसुारको सवुिधा लागू नहनुे हुँदा मूल्य अलििवृद्ध कर 
ऐन, २०५२ को दिा ५(१)(क) अनसुार कर लाग्ने नै िई मूल्य अलििृवद्ध कर 
लनयमािली, २०५९ को लनयम ४०(४) बमोजजम समानपुालतक वहसाबबाट कर कट्टी गने 
गरेको शरुु आन्तररक राजश्व कायाणलय बाराको लनर्णयमा कुनैं कानूनी त्रवुटको विद्यमानता 
नदेजखदा उक्त लनर्णयलाई उल्टी गने गरेको राजश्व न्यायालधकरर् काठमाण्डौंको िैसलामा 
उपरोक्त ऐनको व्याख्यात्मक त्रटुी िएको देजखदा राजश्व न्यायालधकरर् काठमाण्डौंको लमलत 
िैसला उल्टी हनुे गरी िएको प्रस्ततु िैसला मूल्य अलििृवद्ध कर लनयमािली, २०५९ को 
लनयम ४०(४) मा िएको व्यिस्था बमोजजम देजखन्छ।  
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(३) ठूला करदाता कायाणलय, लललतपरु लबरुद्ध पशपुलत लसमेण्ट प्रा.लल. का अध्यक्ष िीरेन्द्र 
कुमार संघई।6 

सिोच्च अदालतमा ददएको लनिेदन पत्रः- सिारी साधनमा लतरेको मूल्य अलििृवद्ध करका 
सम्बन्धमा करदाताले सामान ओसारपसार गने प्रयोजनका लालग मात्र प्रयोग गनण लमल्न े
लसङ्गल क्याब वपकअप भ्यान खररद गरेको अिस्था छैन । मूल्य अलििृवद्ध कर ऐन, २०५२ 
को दिा १७(२) तथा लनयमािली, २०५३ को लनयम ४१(२) (ख) ले प्रस्ततु विषयलाई 
ऐन बन्दाकै समयमा स्पि पररिावषत गरेको अिस्था हुदँाहुँदै उक्त पररिाषाको रोहमा रही 
मात्र दाबी गनुणपनेमा डबल क्याब वपकअप भ्यानको सवुिधा दाबी गररएको छ । 
कानूनबमोजजम िएको कर लनधाणरर् आदेशतिण  कुनै विश्लषेर् तथा वििेचना नै नगरी राजस्ि 
न्यायालधकरर्, काठमाडौंले गरेको िैसला त्रवुटपूर्ण िई बदरिागी छ िने्न समेत व्यहोराको 
ठूला करदाता कायाणलयको पनुरािेदनपत्र । 

अदालतको ठहरः- लनर्णयतिण  विचार गदाण, पशपुलत लसमेन्ट प्रा.लल.को लेखा परीक्षर् सम्पन्न 
िई कर, जररिाना समेत गरी जम्मा रू.१,५९,९४६।– रकम कर लनधाणरर् गने ठूला 
करदाता कायाणलयको आदेशउपर करदाताले पनुरािलोकनका लालग आन्तररक राजस्ि 
वििागमा लनिेदन ददएकोमा लमलत २०६७।७।१७ गते ठूला करदाता कायाणलयको लनर्णय 
सदर िएको देजखयो । सो लनर्णयउपर करदाताको राजस्ि न्यायालधकरर् काठमाडौंमा 
पनुरािेदन परी ठूला करदाता कायाणलयबाट लमलत २०६७।४।२१ मा िएको लनर्णय र 
सोलाई सदर गने गरेको आन्तररक राजस्ि वििागको लमलत २०६७।७।१७ को लनर्णय 
उल्टी हनुे ठहरी राजस्ि न्यायालधकरर् काठमाडौंबाट लमलत २०६९।३।२७ मा िैसला 
िएको देजखयो । उक्त िैसलाउपर ठूला करदाता कायाणलयको यस अदालतमा पनुरािेदनको 
अनमुलत पाउँ िने्न लनिेदन परी पनुरािेदन गने अनमुलत प्रदान िई प्रस्ततु मदु्दा यस इजलास 
समक्ष लनर्णयाथण पेस हनु आएको पाइयो । 

 प्रत्यथी करदाता पशपुलत लसमेन्टले सामान ढुिानी तथा ओसारपसार गने प्रयोजनको लालग 
वपकअप भ्यान खररद गरी सोमा लतरेको िलनएको मूल्य अलििृवद्ध कर पूरै कर कट्टीको दाबी 
गनण पाउने हो िा होइन िने्न नै लनर्णय गनुणपने मूल प्रश्न रहेको छ । प्रत्यथी उद्योगले 
सामान ढुिानी तथा ओसारपसार गने प्रयोजनको लालग वपकअप भ्यान खररद गरेको तथ्यमा 
कुनै वििाद देजखदैँन । यस तथ्यलाई पनुरािेदकले समेत अन्यथा िन्नसकेको पाइँदैन । 
                                                           
6 नेकाप २०७५, अंक ३, लन.नं. ९९६७ 
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उक्त लनसान डबल वपकअप क्याब यात्रबुाहक सिारी साधन निई सामान ओसारपसार गने 
सिारी साधन हो िने्न करदाताको दाबी रहेको छ । ठूला करदाता कायाणलयले समान 
ओसारपसार गने प्रयोजनको लालग लसंङ्गल क्याब भ्यान मात्र जझकाउन पाइने िने्न जजवकर 
गरेको देजखन्छ । उक्त सिारी साधन खररदमा लतरेको मूल्य अलििृवद्ध करमा करदाताको 
पूरै कर कट्टीको माग दाबी िएकोमा सो बमोजजमको कर कट्टीको सवुिधा नददई ४० 
प्रलतशत िेलडट मात्र दाबी गनुणपने िनी ठूला करदाता कायाणलयबाट कर लनधाणरर् िएको 
पाइन्छ ।  

मूल्य अलििृवद्ध कर लनयमािली, २०५३ को ४१(२) (ख) को व्यिस्था हेदाण 
“अटोमोबाइल्समा खररद मूल्यको ४० प्रलतशत” िनी कर कट्टी गनण पाउन ेदररेट तोवकएको 
पाइन्छ । सोही लनयमािलीको स्पिीकरर्मा उक्त खण्ड (ख) को प्रयोजनको लालग 
“अटोमोबाइल्स िन्नाले कुनै पलन तीन िा सोिन्दा बढी पाङ्ग्िा िएको सडकमा गडु्न े
यात्रिुाहक सिारीको साधन सम्झन ु पछण" िनी उल्लेख िएको देजखन्छ । करदाताको 
उद्योग व्यिसायको प्रकृलत हेदाण वपकअप भ्यान आिश् यक पने र व्यापाररक कारोबारसँग 
लमल्दो नै देजखएको छ । यसप्रकारको सिारी साधन खररद गनण कानूनले नै सवुिधा ददएको 
अिस्थामा सो सवुिधा नपाउने िन् न ुउजचत र तकण पूर्ण देजखदैँन । यसलाई करदाताको आय 
आजणन गने कारोबारको लसललसलामा िएको खचणको रूपमा समेत हेनुणपने देजखन्छ । कुनै 
उद्योगले आफ्नो व्यिसाय सञ्चालन गनणको लालग प्रचललत कानूनको अधीनमा रही  सिारी 
साधन खररद गनण पाउन े नै हनु्छ । उद्योगको व्यािसावयक कारोबार सञ्चालन गनण 
आिश्यक िई खररद गरी प्रयोगमा ल्याइएको सिारी साधन खररदसम्बन्धी मूल्य अलििृवद्ध 
कर बापतको कर कट्टा गनण पाउने छुट करदाताले पाउने नै देजखन्छ । यसप्रकारको 
कुरामा सामान्य प्राविलधक तकण  अगालड सारेर करदातालाई कानूनबमोजजमको सवुिधा प्राप् त 
गनणबाट िज चत गनण लमल्दैन । 

 तसथण, मालथ उजल्लजखत आधार र कारर्समेतको आधारमा ठूला करदाता कायाणलयले सिारी 
साधन खररदमा ४०% मात्र कर छुट पाउने गरी लमलत २०६७।४।२१ गते गरेको कर 
लनधाणरर् आदेश र सो लनर्णय आदेशलाई सदर गरेको आन्तररक राजस्ि वििागको लमलत 
२०६७।७।१७ को लनर्णय उल्टी गरी प्रत्यथी उद्योगले सिारी साधन खररद गदाण लतरेको 
मूल्य अलििृवद्ध कर कट्टी गनण पाउन ेठहर गरेको राजस्ि न्यायालधकरर्, काठमाडौंको लमलत 
२०६९।३।२७ गतेको िैसला कानूनसम्मत र मनालसब देजखएकाले सदर हनुे ठहछण । 
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िैसलाको विष्लेषर्ः- मूल्य अलििवृद्ध कर लनयमािली, २०५३ को ४१(२) (ख) को 

व्यिस्था हेदाण “अटोमोबाइल्समा खररद मूल्यको ४० प्रलतशत” िनी कर कट्टी गनण पाउन े
दररेट तोवकएको पाइन्छ । सोही लनयमािलीको स्पिीकरर्मा उक्त खण्ड (ख) को 
प्रयोजनको लालग “अटोमोबाइल्स िन्नाले कुनै पलन तीन िा सोिन्दा बढी पाङ्ग्िा िएको 
सडकमा गडु्ने यात्रिुाहक सिारीको साधन सम्झन ुपछण" िनी उल्लेख िएको देजखन्छ । 
करदाताको उद्योग व्यिसायको प्रकृलत हेदाण वपकअप भ्यान आिश् यक पने र व्यापाररक 
कारोबारसँग लमल्दो नै देजखएको छ । उद्योगको व्यािसावयक कारोबार सञ्चालन गनण 
आिश्यक िई खररद गरी प्रयोगमा ल्याइएको सिारी साधन खररदसम्बन्धी मूल्य अलििृवद्ध 
करबापतको कर कट्टा गनण पाउने छुट करदाताले पाउन ेनै देजखन्छ ।तसथण, ठूला करदाता 
कायाणलयले सिारी साधन खररदमा ४०% मात्र कर छुट पाउने गरी गरेको कर लनधाणरर् 
आदेश र सो लनर्णय आदेशलाई सदर गरेको आन्तररक राजस्ि वििागको  लनर्णय उल्टी गरी 
प्रत्यथी उद्योगले सिारी साधन खररद गदाण लतरेको मूल्य अलििृवद्ध कर कट्टी गनण पाउने ठहर 
गरेको राजस्ि न्यायालधकरर्, काठमाडौंको िैसला सदर गने गरर िएको प्रस्ततु िैसला 
कानूनसम्मत र मनालसब छ।   

४. ठूला करदाता कायाणलय, हररहर ििन, लललतपरुको तिण बाट ऐ. कायाणलयका प्रमखु कर 
प्रशासक सरेुश प्रधान विरुद्ध श्रीकृष्र् आयल ररिाइनरी एण्ड जघ इन्डविज प्रा.लल. 
काठमाण्डौ। 7 

सिोच्च अदालतमा ददएको लनिेदनः- िेताको वट.वप.नं.नलमलेपलछ उक्त विल विजकबाट 

िेताले िस्त ुिा सेिा खररद गरेको िन् ने पिुी हनुे कुरा िएन । यसरी छानविनबाट कर 
लनधाणरर् गनुण पने देजखएपलछ यस कायाणलयले करदाताको नाममा जारी गरेको प्रारजम्िक कर 
लनधाणरर् आदेश करदाताले सोही लमलतमा बजुझ ललई सो तिण  कुनै प्रलतिाद जजवकर नललई 
बसेको हुँदा अजन्तम कर लनधाणरर् आदेश जारी गररएको हो ।करदाताले मौकामा नै उक्त 
वट.वप.नं. नलमलेको सम्बन्धमा कुनै त्रटुी िएको व्यहोरा  खलुाई प्रलतिेदन नगरेको अिस्थामा 
पलछ वट.पी.नं.  प्रमार्मा िहर् गनण लमल्ने देजखदैन । सच्चाई पेश गररएको विजकलाई 
कारदाताले िेलडट दािी ललएको विजकहरु करदातासँग रहने प्रमार् हनु्ै् । यस्ता प्रमार् 

                                                           
7 ठूला करदाता कायाणलयकायाणलयका प्रमखु कर प्रशासक सरेुश  .लललतपरुको त ,हररहर ििन ,
प्रधान विरुद्ध श्रीकृष्र् आयल ररिाइनरी एण्ड जघ इन्डविज प्रा .लल .काठमाण्डौ,  मदु्धा नं. २०७१-RB-

००२२, िैसला लमलत २०७३।९।२६ 
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समयमा नै पेस गनुण पने दावयत्ि करदाताको हो ।यदद उक्त प्रमार् तत्काल आिूसगँ 
नरहेको िए सो को जानकारी यस कायाणलयलाई ददन ु पने र पलछ पेस गररन े व्यहोरा 
जानकारी गराउन पनेमा सो पलन गरेको अिस्था छैन । प्रमार्को रूपमा ललन नलमल्न े
प्रमार्लाई प्रमार्मा िहर् गरीएको राजश् ि न्यायालधकरर्को लमलत २०६७।१०।२ को 
त्रवुटपरु्ण िैसला िदर गरी पाँउ िने्न ठूला करदाता कायाणलय,लललतपरुको तिण बाट यस 
अदालतमा पनण आएको अनमुलत गनण पाँउ िन् न ेलनिेदन । 

सिोच्च अदालतको पैसला 

लनर्णयतिण  विचार गदाण, जगदम्िा वप्रजन्टन्गको विजक नं. २०६,२९५,२९१,२९०,  प्रशान्त  
औिरलसजको विजक नं.४९३,खण्डेलिाल इम्पेक्सको विजक नं.११६१, पशपुलत कोवटङको 
विजक नं.१४४ र अििाल मकेन्टायलको विजक नं. ८६ नलमलेको र नेपाल टेललकमको 
विजक नं.१७ तथा मनकामना प्लाविकको विजक नं. २२ मा कर विजक निएको िलन 
मूल्य अलििृवद्ध कर दािीलाई अमान्य गरेको देजखयो । वििेताको िलूबाट वट.पी.नं. को 
अंक सम्म गलत उल्लेख िएको हो।विलहरुमा उल्लेजखत नाम कम्पनीकै छ।गल्ती िएका 
विजकहरु वििेताबाटै सच्चाई सवहछाप गराई सो को प्रलतललवप समेत पेस गरेका छौ । 
गल्ती िएको कुरा थाहा पाई वििेता समक्ष सच्याउनको लालग पठाईएकोमा सच्याई 
आउनपूुिण नै अजन्तम कर लनधाणरर् गरेको िनी करदाताले जजवकर ललएको देजखन्छ । 
लमलसल संलग्न विजकहरू हेदाण विजकमा वट.पी.नं.  एक एक सच्याई सवहछाप गनुणलाई 
सामान्य र स्ििाविक प्रकृयाकै रुपमा ललन ु पने हनु्छ।ती विलमा सच्याईएको अ्ंकले 
कारोिारमा ताजत्िक असर परेको पलन देजखन्दैन।ती विलहरुनै वकते गरी िनाइएको  िने्न 
सम्मको अिस्था पलन लमलसल सम्लग्न प्रमार्बाट पवुि हुँदैन। यसरी पेस गररएको विलहरु 
िास्तविक िएपलछ कारोिारको लसललसलामा िएको सामान्य अंवकय त्रवुटको मात्र आधार 
ललएर मूल्य अलििवृद्धकर दािीलाई अमान्य गनुण कानून सम्मत देजखंदैन । यस अदालतबाट 
पनुरािेदन अनमुलत प्रदान गदाण ललएको आधार एिं िेताको वट.पी.नं. नलमलेपलछ उक्त विल 
विजकबाट िेताले िस्त ुिा सेिा खररद गरेको िन्न नलमल्ने िने्न पनुरािेदन जजवकरसँग यो 
इजलास सहमत हनु सकेन।  

अतः माथी वििेजचत आधार प्रमार्बाट करदाताको मूल्य अलििृद्धीकर तिण  २०६४ िाद्रको 
कर विताण गदाण नपाउन ेिेलडट दािी गरेको िनी मूल्य अलििृवद्ध कर लनधाणरर् गने गरेको 
ठुला करदाता कायाणलयको लमलत २०६४।१०।११ को लनर्यण पचाण र सो लाई सदर गने 



328 
 

गरेको आन्तररक राजस्ि वििागको लमलत २०६५।३।३१ को लनर्णय पचाणलाई उल्टी हनु े
ठह-याएको राजस्ि न्यायालधकरर् काठमान्डौको लमलत २०६७।२।१० को िैसला लमलेकै 
देजखँदा सदर हनुे ठहछण। 

 

िैसलाको विष्लेषर्  

मूल्य अलििृवद्ध कर ऐन, २०५४ को दिा १४, लनयमािली, २०५३ को लनयम  १७ तथा 
अनसूुची ५ र ५(क) ले कुनै  िस्त ुिा सेिा आपूलतण गदाण प्रापकलाई विजक ददनपुने, विजक 
ललन ुप्रापकको कतणव्य हनुे, जसमा िस्तकुो वकलसम,साईज,मोडेल तथा िान्ड िए खलुाउन ु
पने कर विजकको ढाँचामा वििेताको करदाता नम्िर (लस.वप.नं.) उल्लेख गनुण पने िने्न 
स्पि व्यिस्था िएको देजखन्छ।प्रस्ततु वििादमा िेताको वट.वप.नं.नलमलेपलछ उक्त विल 
विजकबाट िेताले िस्त ुिा सेिा खररद गरेको िन् ने पिुी हनुे कुरा िएन िने्न आधारमा कर 
कवट्ट अमान्य गरेको देजखन्छ।तथापी गल्ती िएको कुरा थाहा पाई वििेता समक्ष 
सच्याउनको लालग पठाईएकोमा सच्चाई आउनपूुिण नै अजन्तम कर लनधाणरर् गरेको िनी 
करदाताले जजवकर ललएको देजखन्छ  लमलसल संलग्न विजकहरू हेदाण विजकमा वट.पी.नं.  
एक एक सच्याई सवहछाप गनुणलाई सामान्य र स्ििाविक प्रकृयाकै रुपमा ललन ु पने 
हनु्छ।ती विलमा सच्याईएको अ्ंकले कारोिारमा ताजत्िक असर परेको पलन नदेजखदा  
करकवट्ट अमान्य हनुे गरी कर प्रशासनले गरेको लनर्णय उल्टी हनुे गरी िएको प्रस्ततु िैसल 
समन्यावयक दृविकोर् उपयकु्त देजखन्छ।    

५. आन्तररक राजस्ि कायाणलय, लबराटनगर विरुद्ध कृष्र् गलृ एण्ड इजन्जलनयसण िक्सण प्रा.लल. 
विराटनगर।8 

सिोच्च अदालतमा ददएको लनिेदन 

प्रत्यथी कृष्र् गलृ एण्ड इजन्जलनयसण प्रा.लल. ले आ.ि. २०५६\२०५७ मा कर लाग्ने तथा 
नलाग्ने दिैु प्रकारका िस्तहुरुको कारोिार गरेको देजखन्छ।मूल्य अलििृवद्ध कर लनयमािली, 
२०५३ को लनयम ४० को उपलनयम (३) मा कुनै करदाताले कर लाग्ने िस्त ुिा सेिा 
तथा कर छूट िएको िस्त ुिा सेिा दिैुको कारोिार गरेको रहेछ िन े त्यस्तो करदाताले 

                                                           
8 आन्तररक राजस्ि कायाणलय, लबराटनगर विरुद्ध कृष्र् गलृ एण्ड इजन्जलनयसण िक्सण प्रा.लल. 
विराटनगर, मदु्धा नं. २०६४-CR- ०५२७, िैसला लमलत २०६७।८।६ 
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कर लाग्न ेिस्त ुिा सेिासँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्िजन्धत खररद िा आयातमा लतरेको कर मात्र 
कवट्ट गनण पाउनेछ िने्न स्पि उल्लेख िएको छ।सोही लनयमको उपलनयम (४) मा कर 
लाग्नेर छुट िएको दिैु प्रकारको िस्त ुिा सेिाको कारोिार गने करदाताले उपलनयम (३) 
बमोजजम कर लाग्ने िस्त ुिा सेिाको वििीसँग खररद िा आयात िएका िस्तकुो प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध स्थावपत गनण नसकेमा  त्यस्तो करदाताले वििी गरेको कुल मूल्य मध्ये कर लाग्न े
कारोिारको मूल्यको समानपुालतक वहसाबबाट खररद िा आयातमा लतरेको कर कट्टी गनण 
पाउनेछ िने्न काननुी व्यिस्था बमोजजम कर लनधाणरर् िएकोमा राजस्ि न्यायालधकरर्, 

काठमाण्डौले मूल्य अलििृवद्ध कर र जररिाना समेत नलाग्ने िलन गरेको िैसला त्रटुीपूर्ण 
छ। 

सिोच्च अदालतको िैसला 

 लनर्णय तिण  विचार गदाण, प्रत्यथी कृष्र् गलृ एण्ड इजन्जलनयसण प्रा.लल. ले आ.ि. 
२०५६\२०५७ मा कर लाग्ने तथा नलाग्ने दिैु प्रकारका िस्तहुरुको कारोिार गरेको िने्न 
तथ्यमा वििाद िएन।मूल्य अलििृवद्ध कर लनयमािली, २०५३ को लनयम ४० को उपलनयम 
(३) मा कुनै करदाताले कर लाग्न े िस्त ु िा सेिा तथा कर छूट िएको िस्त ु िा सेिा 
दिैुको कारोिार गरेको रहेछ िन े त्यस्तो करदाताले कर लाग्न ेिस्त ुिा सेिासगँ प्रत्यक्ष 
रुपमा सम्िजन्धत खररद िा आयातमा लतरेको कर मात्र कवट्ट गनण पाउनछे िने्न स्पि उल्लेख 
िएको छ।सोही लनयमको उपलनयम (४)मा कर लाग्न ेिा कर छुट िएको दिैु प्रकारको 
सेिाको वििीसँग खररद िा आयात िएका िस्तकुो प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थावपत  गनण  नसकेमा 
त्यस्तो करदाताले वििी गरेको कुल मूल्य मध्ये कर लाग्ने कारोिारको मूल्यको 
समानपुालतक वहसाबबाट खररद िा आयातमा लतरेको कर कट्टी गनण पाउनेछ िनी उल्लेख 
िएको देजखन्छ।तर प्रत्यथी करदाताले कर लाग्न े र कर छुट हनुे िस्तहुरुको गरेको 
कारोिारको छुट्टाछुटै्ट स्टकबकु राख्नकुपनेमा सो पलन राखेको देजखएन । राजश्वर 
न्यायालधकरर्बाट मूल्य अलििृवद्ध कर लाग्ने र नलाग्ने िस्तकुो वििी विजक मदु्दा 
छलिलको  िममा पेश िएको िनी िैसलामा लनर्णयाधार ललए पलन यस अदालतको 
आदेशानसुार उक्त विजक प्रत्यथी करदाताले पेश गनण सकेको समेत पाइएन । त्यस्तो 
लनयलमत र विलधित लबल लबजक नराख्नदे र अदालतले खोजेको बेला पेश गनण नसक्न े
करदाताले आिुले चाहे अनसुार करछुटको सवुिधा प्राप्त गनण सक्ने हुँदैन । राजश्व  
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न्यायालधकरर्ले करदाताले लबललबजक ईजलास समक्ष देखाएको िनी ललएको लनर्णयाधारको 
पवुि हनुसकेको छैन । 

यसरी कर लाग्ने नलाग्ने िस्तकुो कारोिार िएको देजखएमा र त्यसको छुट्टाछुटै्ट स्टक बकु 
राखेको नदेजखएको अिस्थामा करदाताले लबिी गरेको कुल मूल्य मध्ये कर लाग्न े
कारोिारको मूल्यको समानपुालतक तिरबाट वहसाब गरी खररदमा लतरेको कर कट्टी गनुणपनेमा 
सो बमोजजम नगरी कर नलाग्ने लनर्णय गरेको राजश्वो न्यायालधकरर्को िैसला लमलेको 
नदेजखदा उल्टी हनु ेठहछण । 

िैसलाको विश्लषेर् 

प्रत्यथी कृष्र् गलृ एण्ड इजन्जलनयसण प्रा.लल. ले आ.ि. २०५६\२०५७ मा कर लाग्ने तथा 
नलाग्ने दिैु प्रकारका िस्तहुरुको कारोिार गरेको िने्न तथ्यमा वििाद िएन।मूल्य अलििृवद्ध 
कर लनयमािली, २०५३ को लनयम ४० को उपलनयम (३) मा कुनै करदाताले कर लाग्न े
िस्त ुिा सेिा तथा कर छूट िएको िस्त ुिा सेिा दिैुको कारोिार गरेको रहेछ िन ेत्यस्तो 
करदाताले कर लाग्ने िस्त ुिा सेिासँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्िजन्धत खररद िा आयातमा लतरेको 
कर मात्र कवट्ट गनण पाउनछे िने्न स्पि उल्लेख िएको छ।सोही लनयमको उपलनयम (४) मा 
कर लाग्ने िा कर छुट िएको दिैु प्रकारको िस्त ु िा सेिाको कारोिार गने करदाताले 
उपलनयम (३) बमोजजम कर लाग्ने िस्त ु िा सेिाको वििीसँग खररद िा आयात िएका 
िस्तकुो प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थावपत गनण नसकेमा त्यस्तो करदाताले वििी गरेको कुल मूल्य 
मध्ये कर लाग्ने कारोिारको मूल्यको समानपुालतक वहसाबबाट खररद िा आयातमा लतरेको 
कर कट्टी गनण पाउनेछ िनी उल्लेख िएको देजखन्छ।तर प्रत्यथी करदाताले कर लाग्ने र 
कर छुट हनुे िस्तहुरुको गरेको कारोिारको छुट्टाछुटै्ट स्टकबकु राख्नकुपनेमा सो पलन 
राखेको नदेजखदा लबल लबजक नराख्नरे र अदालतले खोजेको बेला पेश गनण नसक्न े
करदाताले आिुले चाहे अनसुार करछुटको सवुिधा नपाउने नै देजखन्छ। 

६. लनष्कषणः-  

मूल्य अलििवृद्ध कर ऐन, २०५२ वि.सं. २०५४ साल मागण १ गतेदेजख कायाणन्ियनमा 
आएको हो। िस्त ुतथा सेिामा लाग्न ेविलिन्न करहरु जस्तैः होटल कर, लबिीकर ठेक्का कर 
र मनोरञ्जन करलाई प्रलतस्थापन गदै लेखामा आधाररत अत्याधलुनक, लजचलो र पारदशी 
करको रुपमा मूल्य अलििृवद्ध कर लागू िएको दईु दशक पूरा िैसकेको छ।यस करको 
कायाणन्ियन पश्चात नेपालमा आन्तररक राजस्िको दायरा िरावकलो िएको, कर संरचनामा 
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उल्लेखनीय िृवद्ध िएता पलन बजारमा लबल बीजक जारी गने प्रिृजिमा आशालतत सधुार 
आउन सकेको िने देजखन्दैन।आय आजणन गने कैयौं व्यजक्तहरुलाई करको दायरामा ल्याउन ु
पने आिश्यकता रहेको ितणमान सन्दिणमा करदाताहरुलाई कर िकु्तानीमा सहजता ल्याउन 
समय सापेक्ष सधुार सवहतको नीलत, काननु, प्रविया र विलधलाई करदाता मैत्री बनाउदै विना 
दताण कारोिार गने, दताण िएर पलन लबल लबजक जारी नगने, लबल लबजक जारी गरेर पलन 
कारोिार मूल्यमा जारी नगने, समयमा वििरर् नबझुाउन े(Non-Filer), शनु्य वििरर् बझुाउन े
(Zero Return) िेलडट वििरर् बझुाउने (Credit Return), वििरर् बझुाउने तर कर नलतने, 

कर िक्कौता राख्न ेजस्ता कर काननुको अिज्ञा गनेहरुलाई अनगुमन तथा सूचना प्रविलधको 
माध्यमबाट करको दायरामा ल्याउन ुपने जरुरी देजखन्छ। 
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१. पषृ्ठिलूम 

राज्यले आफ्ना दैलनक कायण सम्पादन गनण विलिन्न श्रोतबाट रकमको संकलन गछण । यसरी 
राज्यलाई प्राप्त हनुे आम्दानीलाई राजस्ि िलनन्छ। िृहत नेपाली शब्दकोषका अनसुार राजश्व 
िन्नाले मालपोत, िन्सार महसलु, विलिन्न कर िा शलु्क आददका रुपमा राज्यलाई प्राप्त हनु े
धन उल्लेख िएको पाइन्छ।1 राजस्ि चहुािट (अनसुन्धान तथा लनयन्त्रर्) ऐन, २०५२ का 
अनसुार राजश्व िन्नाले प्रचललत कानून बमोजजम नेपाल सरकारलाई लतनुण बझुाउन ुपने िन्सार 
महसलु, अन्तशलु्क, आयकर, मनोरञ्जन कर, होटल कर, लबिी कर, सिारी साधन कर, 

घरजग्जा बहाल कर, ठेक्का र सम्पजि कर सम्झनपुछण र सो शब्दले प्रचललत कानून बमोजजम 
लाग्ने अन्य करलाई समेत जनाउँछ िनी उल्लेख िएको छ।  यस्ता आम्दानीमा राजस्ि 
कर के्षत्रको योगदान प्रमखु रहन्छ। कर राज्यलाई प्रत्यक्ष िाइदाको अपेक्षा नराखी गररने 
अलनिायण िकु्तानी हो। यस्ता कर मखु्य गरेर प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष गरी २ वकलसमका कर 
हनु्छनै् । प्रत्यक्ष करमा आयकर प्रमखु हो। अप्रत्यक्ष करमा मूल्य अलििृवद्ध कर र 
अन्तशलु्क हनुै्। जसले कर लतछण उसैले त्यसको िार िहन गने कर प्रत्यक्ष कर िलनन्छ। 
आिूले लतरेको कर अकोमा सानण सवकने करलाई अप्रत्यक्ष कर िलनन्छ। 

करको पररिाषा दददै वप.ई. टेलरका अनसुार कर िनकेो सरकारलाई प्रत्यक्ष िाइदाको 
आशा नराखी लतररएको अलनिायण िकु्तान िनी ददइएको पाइन्छ।2 

िन्सार अन्तराणविय व्यापारको सरुुिात िएपलछ प्रारम्ि िएको संस्था हो। मदु्राको आविस्कार 
कारर् िस्त ुव्यापार विलनमयको यगु समाप्त ियो। िौगोललक कारर्, आलथणक उत्पादन गने 
रािको क्षमता र िैज्ञालनक उपलब्धीका कारर् नै नागररकलाई आिश्यक पने बस्त ुएउटै 
राज्यको लसमाना लित्र उपलब्ध हनु सकेननै्। जसको पररर्ाम स्िरुप अन्तराणविय व्यापारको 
शरुुिात िएको हो । 

                                                           
 pkGofoflwjQmf=, dxfGofoflwjQmfsf] sfof{no . 

1 िहृत नेपाली शब्दकोष, प्रकाशक राजकीय प्रज्ञा प्रलतष्ठान २०४०, पेज नं. ११३६ 
2 कर कानूनका लसद्धान्त, पिन कुमार ओझा वितरक पैरिी प्रकाशन, पेज नं. ६ 
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क्योटो महासन्धीका अनसुार िन्सार सम्बन्धी काननुको प्रशासन गने र िन्सार महशलु कर, 

शलु्क एिं दस्तरुहरु संकलन गने सरकारी सेिा नै िन्सार हो ।3 

 

िन्सार लगाउन पाउन े विषय राज्यको सािणिौम अलधकारसँग जोलडएको पाइन्छ। िन्सार 
सामान्य रुपमा हेदाण जनु देशमा सामान पैठारी/आयत िएको छ त्यो देशको वहतलाई मातै्र 
लनधाणरर् हनुे जस्तो देजखन्छ। िृहत रुपमा हेदाण िन्सारको माध्यमबाट अन्तराणविय स्तरमा 
सबै रािलाई अप्रत्यक्ष रुपमा मद्दत पगुी अन्तराणविय व्यापारलाई मयाणददत र व्यिजस्थत 
बनाउने सहयोग पयुाण ई रहेको पाइन्छ। ितणमान समयमा िन्सार लगाउने विषय राजस्ि 
संकलन गने4 िने्न प्रमखु उद्देश्य रहेको पाइदैन। एक राज्यको आविस्कार उपलब्धीले 
विश्वका सबै नागररकलाई सहयोग पगुोस िने्न रहेको पाइन्छ। हाम्रो िन्सार ऐन, २०६४ 
को प्रस्तािनामा नै िन्सार प्रशासनलाई व्यिजस्थत, पारदशी एिं उिरदायी बनाई अन्तराणविय 
व्यापारलाई सरुजक्षत एिं सहज बनाउने िन्सार सम्बन्धी काननुलाई संशोधन र एवककरर् 
गने िने्न उल्लेख िएबाट िन्सार ऐनको उद्देश्यमा नै अन्तराणविय व्यापारलाई सरुजक्षत र 
सहज बनाउन खोजेको स्पि देजखन्छ। 

२. नपेालले िरक िरक आलथणक नीलत अिलम्बन गरेको अिस्थामा िन्सार के्षत्रबाट 
िएको योगदानः  

नेपाल राजनीलतक व्यिस्था अनसुार आलथणक नीलत र िाजर्ज्य नीलतहरुको कायाणन्यिनमा 
आउँछनै् । सोही अनरुुप देशको आलथणक प्रर्ाली सञ्चाललत हनु्छनै्। नेपालको िन्सार 
राजश्व पररचालनमा िरक िरक राजनीलतक व्यिस्थाले िरक पारेको छ छैन ? त्यस्तो 
अिस्थामा िन्सार के्षत्रबाट राज्यको कोषमा रकम संकलन असर पारेको छ छैन िनी हेदाण 
यस प्रकार रहेको पाइएको छ। 

आ.ि. २०३४/०३५ २०३५/०३६ २०३६/०३७ २०३७/०३८ २०३८/०३९ २०३९/०४० 

(अनमुालनत रु. 
करोडमा) 

कर १२४.३९ १४७.६८ 152.88 203.58 221.13 333.85 

                                                           
3  िन्सार स्माररका, िन्सार वििाग लत्रपरेुश्वर काठमाडौं 
4 नेपाल ऐन संिह खण्ड ६, कानून वकताब व्यिस्थापन सलमलत 
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आ.ि. २०३४/०३५ २०३५/०३६ २०३६/०३७ २०३७/०३८ २०३८/०३९ २०३९/०४० 

(अनमुालनत रु. 
करोडमा) 

राजश्व  

िन्सार 
क्षेत्रको 
योगदान 

48.88 62.67 60.80 81.58 82.51 130.60 

प्रलतशत 29.30 42.43 39.77 40.07  39.12 

श्रोतः आलथणक सिेक्षर् आ.ि. २०३९/०४० अथणमन्त्रालय 

आ.ि. २०७०/०७१ २०७१/०७२ २०७२/०७३ २०७३/०७४ २०७४/०७५ (अनमुालनत 
रु.) 

कुल राजश्वमा 
िन्सार 
महसलुको 
योगदान (% 
मा)  

19.00 18.44 17.3 18.4 19.5  

श्रोतः आलथणक सिेक्षर् आ.ि. २०७४/०७५ अथण मन्त्रालय, पेज २७ 

आलथणक सिेक्षर्हरु हेदाण आलथणक उदारीकरर् नपनाइएको अिस्था र िस्त ु आयात 
पररर्ात्मक बन्देज लगाएको अिस्थामा कूल राजस्िमा िन्सार के्षत्रको योगदान बढी रहेको 
देजखन्छ। यसबाट नेपालको िन्सार के्षत्रको योगदान िमशः कम हदैु आएको पाइन्छ। 
तथावप राजश्वमा िन्सार के्षत्रको योगदान महत्िपूर्ण छ। 

३. िन्सार महसलु संकलन सम्बन्धी वििादका प्रकृलतहरु 

िन्सार संकलनको सन् दिणमा विलिन्न समयमा नेपालले ललएको आलथणक लनलत अनसुार िन्सार 
संकलन गने गरेको पाइन्छ ।जनुसकैु आलथणक प्रर्ाली अिलम्िन गरेको समयमा पलन 
सरकार र नागररकका िीचमा कर लतने र असलु हनु े विषयमा वििाद पने समान अिस्था 
देजखन्छ । वििादहरुलाई बुदँागत रुपमा यस उल्लेख गने सवकन्छ। 
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• िन्सार दरिन्दी  लगाउँदा कुन सामान कुन िगणमा िा संकेत नं. अन्तगणत पने हो 
िने्न विषयमा िरक िरक दृविकोर् रहेको। 

• िन्सार लगाउने सम्बन्धी जजम्मेिारी िन्सार अलधकृतलाई िएको विषयमा लनर्णय 
नगरी कलत समय सम्म राख्नै् पाउने हो ? 

• सिोच्च अदालतमा कुन मागणबाट अनमुलतको लालग प्रिेश गनण सवकने ? 

• जाँस पास पलछको परीक्षर् गनण सवकने िा नसवकने िने्न विषय 

• िन्सार एजेन्टको मतृ्य ुपलछ लनजले प्राप्त गरेको िन्सार एजेन्ट सम्बन्धी अलधकार 
लनजका हकिालामा हस्तान्तरर् हनु सक्ने िा नसक्न े?   

• िन्सार ऐन बमोजजम जाँच पास पलछको परीक्षर्को अिलध कलत हनु?े 

मालथ उजल्लजखत अिस्था िएतापलन िन्सारबाट राजस्ि संकलनमा सािधानी नअपनाउँदा 
िन्सार राजस्ि मातै्र निएर त्यसको प्रिाि अन्यको राजस्िमा पलन पदणछ । िन्सार राजस्ि 
संकलन गदाण न्यनु विजकीकरर् िएको दािी ललएको खण्डमा आयत कताण वििादलाई ललई 
अदालत समक्ष जान सक्ने अिस्था रहन्छ । त्यस्तै िन्सारको िन्सार संचालन गने िन्सार 
कमणचारी, सरुक्षा लनकायको लापरिाहीले राजस्ि गमु्नकुो साथै गैर कानूनी व्यापार व्यिसाय 
सञ्चालन गने व्यजक्तलाई सहयोग पगु्न सक्छ । 

ितणमान समयमा िन्सार संकलन गने विषय प्रमखु निएर अन्तराणविय व्यापारलाई व्यिजस्थत 
गने लनकायको रुपमा िन्सार रहेको छ । करीि तीन दशक अजघ िन्सार लगाउनकुो 
उद्देश्य विलालसता िस्त ुलनयन्त्रर् गरी राजस्ि संकलन, गनुण लथयो। ती उद्देश्य हुँदाका िखत 
के कस्ता वििाद िन्सार के्षत्रमा आए, हालको ददन के कस्तो वििाद आए? िन्सारको जाँस 
पासमा जाँजपास गने कमणचारीको िलूमका िा जाँच पासपलछको विषयमा करदाता र कर 
संकलन  कताणको िीचमा परेका वििाद त्यसमा सिोच्च अदालतको दृविकोर् कस्तो रहेछ 
केही सिोच्च अदालत िैसला अध्ययन गदाण त्यस्तो पाइयो ।   

सम्ितै् २०४५ सालको रर.नं. १२०६ 

ररटलनिेदक :  पशपुलत सोप ईण्डविज (प्रा.) लल. को तिण बाट ऐ.का अलधकार प्राप्त संचालक 
शंकरलाल 

विरुद्ध 
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विपक्षी : विराटनगर िन्सार कायाणलय, विराटनगर समेत 

विषय : उत्प्रषेर् 

 

यसमा लनर्णयतिण  हेदाण मलेलसयाबाट जझकाइएको औद्योलगक कच्चा पदाथण आर.वि.डी, पाम 
स्टेररन २०४५।२।१३ मा विराटनगर िन्सार कायाणलयमा आउँदा िन्सार दरबन्दीको 
संकेत नं. १५.०७(ड) लगाई सो दरबन्दी अनसुार मालको मूल्यमा १० प्रलतशतले िन्सार 
महसूल असूल गररसकेकोमा त्यसको करीब ८ महीना पलछ म.ले.प. डोर विराटनगरको 
लेखौटको आधार ललई उक्त प्रज्ञापनपत्रको सन्दिणमा िन्सार दरबन्दीको संकेत नं. 
१५.०७(ज) लाग्न ुपने म.ले.प.बाट लेखी आएकोले २५ प्रलतशतले हनुे िन्सार महसूलको 
अंकमा असूल िएको रकम कटाई नपगु रकम बेरुज ुहुँदा दाजखल गनण ल्याउन ुिनी पत्र 
पठाइएकोले उक्त कारिाही बदर गररपाउँ िने्न मखु्य ररटलनिेदन जजवकर रहेको पाइन्छ । 
ररट लनिेदकबाट २०४५।२।१३ मा िन्सार महसूल ललंदा संकेत नं. १५.०७(ड) 
अन्तगणतको सामान िनी १० प्रलतशतले िन्सार महसूल लनधाणरर् गरी ललएको देजखन्छ । 
पलछ लमलत २०४५।१०।३ मा थप िन्सार महसूल माग गदाण िन्सार दरबन्दी संकेत नं. 
१५.०७(ज) अन्तगणत २५ प्रलतशत लाग्न ुपने िनी विराटनगर िन्सार कायाणलयबाट लेखी 
पठाएको देजखन्छ । उक्त िन्सार दरबन्दीको संकेत नं. १५.०७(ज) मा खजूरको तेल िने्न 
लेजखएको पाइन्छ िनी ररट लनिेदकले आयात गरेको िस्तमुा आर.वि.डी. पाम स्टेरीन 
औद्योलगक कच्चा पदाथण (नन एलडिल) िने्न देजखन्छ । प्रत्यथी िन्सार कायाणलयको 
ललजखतजिािबाट ररट लनिेदकले आयात गरेको बस्त ुखजूरको तेल नै हो िनी यकीन िन्न 
सकेको पलन देजखदैँन। महालेखा परीक्षकको बेरुजूको सन्दिणमा लेजखएको िने्न उक्त लमलत 
२०४५।१०।३ को पत्रबाट खजूरको तेल िने्न देजखन्छ । महालेखा परीक्षक डोर 
विराटनगरबाट लेखेको पत्रमा पलन उक्त आयालतत माल बस्त ुखजरुको तेल िनी वकटान 
गरेको पाइएन । उक्त पत्रमा संकेत नं. १५.०७ अन्तगणत आयात इजाजतपत्र पाएको 
िने्नसम्म लेजखएको पाइन्छ । सो संकेत नं. १५.०७ मा देहायका सामानहरुमा १० 
प्रलतशत तथा २५ प्रलतशत िन्सार महसूल लाग्ने िनी (क) देजख (ड) सम्म विलिन्न माल 
िस्तहुरु तोवकददएको पाइन्छ । त्यस मध्ये ररट लनिेदकले आयात गरेको बस्त ु कुन 
आइटम अन्तगणत पने िएकोले २५ प्रलतशत िन्सार महसूल लाग्ने हो खलुाउन सकेको 
पाइँदैन । यस्तो अिस्थामा एकपटक एउटा संकेत नम्बर अन्तगणतको बस्त ुिनी िन्सार 
महसूल असूल गरी माल छाडी सकेकोमा पनुः अको संकेत नम्बर अन्तगणतको मालिस्त ु
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िनी स्पि आधार नदेखाई थप िन्सार महसूल असूल गनण पाउने अजख्तयार िन्सार ऐनले 
ददएको मान्न लमलेन । तसथण ररट लनिेदकसंग थप िन्सार महसूल माग गरेको कायण 
त्रवुटपूर्ण देजखन आएकोले प्रत्यथी िन्सार कायाणलय विराटनगरको थप रकम बझुाउन िनी 
लेजखएको लमलत २०४५।१०।३ को पत्र तथा तत्सम्बन्धी लनर्णय उत्प्रषेर्को आदेशद्वारा 
बदर हनुे ठहछण ।        

ररट लनिेदनका माध्यमबाट सिोच्च अदालत समक्ष पगेुको ररट नं. 1206 मा िन्सार िस्त ु
ल्याउँदा तत्काललन समयमा कायम रहेको लनयजन्त्रत आयत व्यिस्था रहेको पाइन्छ । 
त्यसबेलामा िाजर्ज्य वििागबाट कुनै िस्त ुपैठारी गनुणपने अनमुलत ललएको तथ्य ररट लनिेदन 
प्रकरर् २ मा उल्लेख िएको पाइन्छ ।प्रस्ततु वििाद मूख्य रुपमा िन्सारबाट (आयत) 
पैठारी गररएको िस्त ुसािनु उत्पादन गनण प्रयोग गने कच्चा पदाथण आर.वि.लड. पाम स्टेरीन 
िन्सार दरिन्दी संकेत नं. 15-07(लड) 10 प्रलतशत िन्सार महसलु संकलन गरी 
सकेपलछ, िन्सार कायाणलय विरारटनगरले संकलन गरेको िन्सार महसलु म.ले.प. डोरबाट 
लेखा पररक्षर् हुँदा िन्सार संकेत नम्िर नलमलेको र 25 % िन्सार महसलु लगाउन ुपनेमा 
10 प्रलतशत लगाएको नलमलेको 25%  िन्सार लगाउन ु िने्नन िन्सार कायाणलय पैठारी 
कताण ररट लनिेदक लाई सूचना पठाएपलछ ररट लनिेदक ररट दताण गनण आएको पाइन्छ । 

िन्सार कायाणलयबाट एक पटक एउटा संकेत नम्िर अन्तगतणको िस्त ुिनी िन्सार महसलु 
असलु गरी माल छाडी सकेकोमा पनुः अको संकेत नम्िर अन्तगतणको मालिस्त ुिनी स्पि 
आधार नदेखाई थप िन्सार लगाउन पाउने अजख्तयारी िन्सार ऐनले ददएको मान्न नलमल्न े
िनी ररट जारी िएको पाइयो । प्रस्ततु लनर्णयाधार हेदाण आधार र कारर् िए अको नम्िर 
अन्तगणत पनेमा एउटा संकेत अन्तगतणको िनी असलु गरेपछी पलन लगाउन सवकने उल्लेख 
अिस्था िने देजखन्छ । महालेखा परीक्षक प्रलतिेदनको आधारमा थप िन्सार लगाउन लमल्न े
नलमल्ने सन्दिणमा िने प्रस्ततु िैसला मौन रहेको पाइयो । प्रस्ततु वििाद िन्सार ऐन, 

2019 प्रचलनमा रहेको अिस्थामा लागेको िएतापलन िन्सार संकेत लगाउँदा िस्त ु कुन 
संकेत िगणमा पनेमा पने हो एवकन गरेर मातै्र लगाउन उपयकु्त हनुे देजखन्छ । अन्यथा 
िन्सार महसलु यथाणथ रुपमा उठ्ने सम्िािना पलन देजखदैन ।तसथण िन्सार कमणचारीले 
कानून बमोजजम गनुणपने  कायण गनुणपने अन्यथा कर राजश्व गमु्न  सक्न ेदेजखन्छ। 
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मदु्दा : िन्सार महसलु। 

लत्रििुन विमानस्थल िन्सार कायाणलय, गौचर काठमाडौं तथा मूल्याङ्कन पनुरािलोकन शाखा, 
िन्सार वििाग, लत्रपरेुश्वार काठमाडौं ------------------------------------------------1

      पनुरािेदक लनिेदक 

विरूद्ध 

का.जज.का.म.न.पा. िडा नं. 32 पतुलीसडक जस्थत मेमसण रुटसै् िेशन प्रा.लल.को तिण बाट 
ऐ.को अलधकार प्राप्त संचालक अध्यक्ष संजजि तलुाधर --------------------------1 प्रत्यथी 

विपक्षी 

1. राजश्व  न्यायालधकरर्को िैसला उपर पक्ष उपयकु्त कानूनी मागण अनशुरर् 
गरी यस अदालतमा प्रिेश गरेको छ िा छैन। 

2. जाँचपास पलछको परीक्षर् के हो र िन्सार वििागबाट िन्सार ऐन, 2064 को 
पररलधलित्र रही लनर्णय िएको छ िा छैन। 

3. राजश्व  न्यायालधकरर् काठमाडौंबाट िएको लनर्णय लमलेको छ िा छैन, पक्षको 
पनुरािेदन जजवकर पगु्न सक्छ िा सक्दैन। 

सिणप्रथम पवहलो प्रश्नसतिण  हेदाण, लत्रििुन विमानस्थल िन्सार कायाणलयको तिण बाट यस 
अदालत समक्ष राजश्वन न्यायालधकरर् ऐन, 2031 को दिा 8 र न्याय प्रशासन ऐन, 

2048 को दिा 12 अन्तगणत लनिेदन ददएको देजखयो। राजजश्व न्यायालधकरर् ऐन, 2031 
अन्तगणत राजश्वद न्यायालधकरर्ले गरेको लनर्णयमा जचि नबझु्न े पक्षले सो ऐनको दिा ८ 
अन्तगणत यस अदालतमा लनिेदन ददन पाउन ेहनु्छ। यहाँ लनिेदकले प्रस्ततु लबिाद राजश्वऐ 
न्यायालधकरर् ऐन, 2031 को दिा ८ र न्याय प्रशासन ऐन, 2048 को दिा 12 
अन्तगणत यसै अदालतको के्षत्रालधकार लित्र पछण िनी लनिेदनमा उल्लेख गरेको देजखयो। 
यसरी पक्षले दिैु ऐन उल्लेख गरी लनिेदन ददएको िए तापलन यस अदालतबाट लमलत 
२०६९।०२।०५ मा पनुरािेदनको अनमुलत प्रदान गदाण राजश्व२ न्यायालधकरर् ऐन, 

2031 को दिा 8(घ) अन्तगणत अनमुती प्रदान गरेको हुँदा प्रस्ततु लनिेदन पनुरािेदन 
राजश्व  न्यायालधकरर् ऐन अन्तगणत नै दताण िएको मानु्न पने हनु आयो। तसथण लनिेदनमा 
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पनुरािेदनको अनमुती पलन माग गररएको र राजश्वर न्यायालधकरर् ऐन, 2031 को दिा 8 
को उल्लेख िई रहेको पाइँदा सो ऐनको अलतररक्त न्याय प्रशासन ऐन, 2048 समेत 
उल्लेख ियो िन्दैमा पनुरािेदक उपयकु्त कानूनी मागण अनशुरर् गरी यस अदालतमा प्रिेश 
नगरेको िनी दोष लगाउन लमल्न े देजखएन। अदालत आिैले दिा 8(घ) अन्तगणत 
पनुरािेदनको अनमुती ददइसकेपलछ यस सम्बन्धी लबिादको अन्त्य िै सकेको हुँदा अब 
पनुरािेदनमा सनुिुाई गनण नलमल्ने िन्नी लमलेन। 

अब दोस्रो प्रश्न  अथाणत जाँचपास पछीको पररक्षर् के हो र िन्सार वििागबाट िन्सार ऐन, 

२०६४ को पररधीलित्र रही लनर्णय िएको छ िा छैन िने्नबारे हेदाण िन्सार ऐन, 2064 को 
दिा २ मा िन्सार "जाचँ" "जाचँ पास" र "जाँचपास पछीको पररक्षर्" लाई अलग-अलग 
पररिावषत गररएको छ।िन्सारमा मालिस्त ुआएपछी पैठारी गररने मालिस्त ुघोषर्ा गररए 
अनरुुप छ छैन िनी गररने पररक्षर् "जाँच" र जाँच पछी मालिस्त ुलनकासी िा पैठारी गने 
िा उठाई लैजान ददएको अनमुती "जाँच पास" हो िलनन्छ िने जाँचपास िै सामान छुटाई 
लगेपछी िन्सार वििागबाट पनुः गररने अलिलेखको पररक्षर् "जाँचपास पछीको पररक्षर्" हो 
िनी उल्लेख गरेको देजखन्छ।आयात कताणले गलत घोषर्ा गरी सामान छुटाई लान सक्न े
कुरालाई मध्यनजर गरी जाँच पासपलछको परीक्षर्को व्यिस्था ऐनमा गररएको देजखन्छ। 
ऐनको दिा 34 को उपदिा (१) मा "िन्सार कायाणलयबाट जाँचपास िएको मालिस्त ु
पैठारीकताणले घोषर्ा गरे बमोजजमको मालिस्त ुहो िा होईन िा पैठारीकताणले गरेको घोषर्ा 
अनरुुप िए िा निएको यवकन गनण महालनदेशक िा िन्सार अलधकृतले कुनै पैठारीकताणको 
मालिस्त ुखररद, पैठारी िा विवि सम्बन्धी खाता , से्रस्ता अलिलेख  िा अन्य यस्तै कागजात, 

बैंक अलिलेख, कम्प्यटुर प्रर्ाली लगायत लनजको व्यािसायसँग सम्बजन्धत सम्पूर्ण अलिलेख 
पररक्षर् गनण सक्नेछ" िने्नज् व्यिस्था र उपदिा २ मा " उपदिा (१) बमोजजम पररक्षर् 
गदाण पैठारीकताणले पैठारी गरेका मालिस्त ु लनजले घोषर्ा गरेको िन्दा लिन्न मालिस्त ु
पाईएमा िा लनजले गरेको घोषर्ा अनरुुप निएको देजखएमा िा कारोिार मूल्य िा 
मालिस्तकुो पररमार् घटी घोषर्ा गरेको देजखएमा र सो कारर्ले घटी महसलु असलु 
िएको देजखएमा िन्सार अलधकृतले त्यसरी घटी िएको मूल्य िा पररमार्को पैठारी हुँदाका 
बखत लाग्न ेमहसलु लनजबाट तत्काल असलु गरी घटी कारोिार मूल्य िा पररमार् घोषर्ा 
गरे बापत लनजलाई यस ऐन बमोजजम कारिाही गनेछ" िने्न काननुी व्यिस्था रहेको 
देजखन्छ। उक्त व्यिस्थाबाट िन्सार जाँचपास िई मालिस्त ु छुटाई लगेपलछ पलन 
पैठारीकताणले घोषर्ा अनरुुप मालिस्त ुआयात नगरेको जस्थलतमा, अथाणत घोषर्ा गरे िन्दा 
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लिन्नी मालिस्त ु लगेको पाइएमा िा लनजले गरेको घोषर्ा अनरुुप निएको देजखएमा िा 
कारोिार मूल्य िा मालिस्तकुो पररमार् घटी घोषर्ा गरेको देजखएमा र सो कारर् घटी 
िन्सार महसलु असलु िएको देजखएमा हेरी जाँची सही िन्सार महसलु तोकी ललन सक्ने 
देजखन्छ।  

प्रस्ततु मदु्दामा दिा ३४ अन्तगणत गररएको पररक्षर्लाई ललएर लबिाद उठाइएको छ।सो 
सन्दिणमा हेदाण लनिेदकले प्रलततपत्र खोल्दा एलडडास जिुाको लनजम्त खोलेको देजखए पलन 
प्रज्ञापन पत्र िदाण िने 870 जोर एलडडास (Adidas Shoes) र अको 300 जोर लसन्थेवटक 
स्पोटणस (Synthetic Sports) िनी लमलत 2065।५।१९ मा प्रज्ञापन पत्र (संकेत R-18/14 
दताण नं. 3881) िरी लस.यन.यि. काठमाडौंसम्मको मूल्य USD 7375.00 घोषर्ा गरेको 
पाईयो। यसमा सामानको मूल्य USD 1250.00 िाडा िापत USD 6100.00 र िीमा 
िापत USD 25.00 देखाएको िने्न खलु्न आयो। जाँचपास पलछको परीक्षर् गदाण 
पैठारीकताणले देखाएको खररद मूल्यको आधारमा हेदाण प्रलत जोडा मूल्य USD 1.0684 
अथाणत सो ददनको विलनमयको आधारमा प्रलतजोडा लागत रु.76.39 हनुे देखाइएको र सो 
कुरा Adidas जस्तो ख्याती प्राप्त ब्राण्डको हकमा यथाथणपरक नरहेको लनष्कषणमा वििाग 
पगेुको देजखन्छ। यसको अलतररक्त पाटीले लनयाणतकताण कम्पनीको लोगो रवहतको विल पेश 
गरेको, प्यावकङ्ग ललि घोषर्ा अनरुुप नदेजखएको, विलिन्नत देश (इन्डोनेलसया, लियतनाम, 

हङ्गकङ्ग) बाट पैठारी िएका सामानहरूको एउटै प्यावकङ्ग ललि पेश गरेको, िाडािापत लतरेको 
रकम िनी प्रज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेको रकम र Airway Bill को रकम िरक परेको, 
पैठारीकताणको प्रलतलनलधले बयान गदाण 12 देजख 16 प्रलतशत मनुािामा सामान वििी गररन े
िनी बयान गरेकोमा लनजले नेसनल स्पोटणस काउजन्सललाई वििी गरेको विजकमा एलडडास 
जिुाको 667.04 प्रलतशत र लसन्थेवटक स्पोटणस जिुाको 718.83 प्रलतशत बढी मूल्यमा 
वििी गरेको पाइएपलछ न्यून विजवककरर् गरेको देजखएकोले िन्सार ऐन, 2064 को दिा 
३4(२) बमोजजम लाग्ने िन्सार मसलु र जररिाना वकन नगने िनी िारेसलाई बयानमा प्रश्नी 
सोलधएको (स.ज. 25) मा िारेसले त्यसको जिाि पलछ पेश गने छु िनेको तर पलछ कुनै 
जिाि पेश नगरेको िने्नै् देजखयो।  

िन्सार ऐन, 2064 को संरचना हेदाण दिा 34 अन्तगणत गररने "जाँचपास पलछको परीक्षर्" 
मूलतः कागजातको आधारमा गररने परीक्षर् हो। यस्तो परीक्षर् गदाण आयातकताणले िरेको 
प्रज्ञापन पत्र, खररद विजक, Airway Bill, वििी विजक समेत हेरी र नखलेुका कुरा िा िरक 
देजखएका कुराहरू आयातकताणको बयानबाट खलुाई परीक्षर्कताण लनष्कषणमा पगु्ने गदणछ। 
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यहाँ सोही कुरा गरेको पाइएबाट वििागले आयातकताणलाई सनुिुाईको मौका नददएको िा 
लनर्णयमा िस्तलुनष्ठता नरहेको िन्नग सवकने अिस्था देजखएन। जाँचपास पलछको परीक्षर् गरी 
परीक्षर्कताण दईुजना (सेिन्तक पोखरेल र गरे्शप्रसाद अयाणल) एिं मूल्याङ्कनकताण तथा 
पनुरािलोकनकताण (लािण्यकुमार ढकाल) ले ददएको प्रलतिेदनमा िन्सार ऐन, 20६4 को 
दिा 34 को उपदिा (२) बमोजजम गनण सम्बजन्धत कायाणलयमा पठाउने गरी वििागका 
महालनदेशक (लिराज शे्रषु्ठ) बाट लमलत 2066।२।३१ मा स्िीकृत िई आयातकताणबाट 
िन्सार महसलु र जररिाना समेत गरी 26,14,531.91 असलु उपर गने लनर्णय गररएको 
लमलसलबाट देजखंदा प्रलतिेदनको आधारमा रकम मालगयो, लनर्णय नै गररएन िजन्न सवकने 
अिस्था देजखएन। 

िन्सार ऐनको दिा 34 अन्तगणत गररने लनर्णय मूलतः अधणन्यावयक प्रकृलतको हो। यस्तो 
लनर्णय गदाण परीक्षर् प्रलतिेदनमा ललइएका आधारहरूलाई नै स्िीकार गररएको छ र सो पूिण 
सम्बजन्धत पक्षलाई आफ्नो कुरा राख्नधे एिं सबदु प्रमार् पेश गने मौका प्रदान गररएको छ 
िने लनर्णय कुन ढाँचामा हनुपुने लथयो िने्नप कुराले त्यलत महत्त्ि राख्दैन। अधणन्यावयक 
लनर्णयमा हेररने मलु कुरा िस्तलुनष्ठनता र न्यावयक मन हो। लनर्णय तथ्य एिं सबदु प्रमार्मा 
आधाररत छ, सम्बजन्धत पक्षलाई सिाईको मौका प्रदान गररएको छ न्यावयक मन प्रयोग गदै 
आधार कारर् खलुाई लनष्कषणमा पगेुको अलिलेखबाट देजखन्छ िने ढाँचा दोषपूर्ण हुँदैन। यस 
दृविलबाट हेदाण िन्सार वििागबाट िएको परीक्षर् प्रलतिेदन र लनर्णयमा मालथका सबै तत्त्ि 
विद्यमान देजखन्छ। तसथण सो लनर्णयलाई त्रवुटपूर्ण िन्नै् लमल्ने देजखएन।  

प्रज्ञापन पत्रमा नै खररद मूल्य, िाडा र विमा िापत पक्षले रकम उल्लेख गरेको र सो सबै 
कुराहरूलाई जाँचपास पलछको परीक्षर्मा मध्यनजर गदै िन्सारमा घोषर्ा गरेको ख्यालत प्राप्त 
िाण्ड Adidas जिुाको प्रलतजोर मूल्य अन्य सामान्य जिुाको हकमा अन्य आयातकताणहरूबाट 
सामान्यतयाः घोषर्ा गररने प्रलत जोर मूल्यिन्दा पलन कम देजखएको िने्नर उल्लेख िएको 
छ। लनर्णयमा एलडडास जिुा प्रलत जोरको खररद मूल्य USD 1.0684 उल्लेख िएको छ 
जबवक चीनबाट आयात हनु ेसामान्य लसन्थेवटक जिुाको प्रलतजोर मूल्य USD 1.50 घोषर्ा 
हनुे कुरालाई उदाहरर्को रुपमा राजखएको पलन पाइयो। यी समस्त कुराहरुबाट आयातकताण 
स्ियंले वििी गरेको मूल्य समेतलाई हेरी आयातकताणले न्यून विजवककरर् गरेको लनष्कषणमा 
वििाग पगेुको पाइँदा जाँचपास पछीको पररक्षर्मा कुनै त्रटुी िएको देजखएन। 
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अब राजश्वक न्यायालधकरर् काठमाडौंको लनर्णय लमलेको छ िा छैन िने्न  अजन्तम प्रश्न1तिण  
हेदाण िन्सार वििागबाट िएको लनर्णय उल्टी गदाण राजस्ि न्यायालधकरर्ले िन्सार ऐन 
२०६४ को दिा २(क) (ख) र दिा १५ को उल्लेख गरेको पाईयो।दिा २(क) मा 
करमकु्त पसल र (ख) मा "कारोिार मूल्य" को पररिाषा गररएको पाईन्छ।दिा २ (क) 
यहाँ सान्दलिणक नै देजखदैन िने दिा २(ख) मा उल्लेजखत कारोिार मूल्य "अन्तगणत 
वििेतालाई िास्तविक रुपमा िकु्तानी गरेको मूल्य, िाडा, लबमा र अन्य सम्बद्द खचण जोडी 
हनु आउने कुल रकम सम्झनपुछण िने्न उल्लेख िएको छ।पाटीले िन्सारमा प्रज्ञानपत्र िदाण 
लतरेको रकम, िाडा र लबमा समेतको उल्लेखन गरेको देजखन्छ, सो मध्ये वििेतालाई िकु्तानी 
गरेको िनेको मूल्यमा अन्य जिुाको तलुनात्मक घोषर्ा र पाटीले नै वििी गरेको वििी 
विजक समेतलाई हेरी िन्सार वििागबाट परीक्षर् गररएको पाईन्छ। पक्षले िाडा, लबमा िा 
अन्य सम्बद्द खचणको कागजात पेश गनण नसकेको िने्न अिस्था नै नहुदँा दिा २(ख) िा 
१५ को यहाँ सन्दिण नै देजखएन। यस जस्थलतमा राजस्ि न्यायालधकरर्को लनर्णय लनष्कषणमा 
सहमत हनु सवकन ेअिस्था देजखएन। 

लत्रििुन विमानस्थल िन्सार कायाणलय, गौचर काठमाण्डौ मूल्यांङ्कन पनुरािलोकन शाखा, 
िन्सार वििाग लत्रपरेुश्वर काठमाण्डौ पनुरािेदक विपक्षी िेमसण रुट्स िेशन प्रा.लल. िएको 
िन्सार महसलु सम्बन्धी CR-1243 को अको न्यून विजकीकरर् िएको कारर् पनु िन्सार 
जाँच पास पलछको परीक्षर् सम्बन्धी वििाद उठेकोमा अदालत लनम्न प्रश्न उपजस्थत रहेको 
पाइन्छ । 

• राजस्ि न्यायालधकरर् ऐन 2031 र न्याय प्रशासन ऐन, 2048 उल्लेख गरेर 
अनमुलतको लालग जान लमल्न ेिा नलमल्ने ? 

• जाँच पास परीक्षर् पलछको विषय िस्तकुो दायर कलत हनुे ? 

• न्यून विजकीकरर् अन्तगतण परेको विषयमा िन्सार वििागबाट लनर्णय गरेको हो 
होइन, िन्सार वििागको लनर्णय गदाण लनणदृि ढाँचामा हनुपुने हो िा लनर्णय उजचत 
तकण  कारर् उल्लेख हनुपुने विषय समािेश िएको पाइन्छ । 

प्रस्ततु वििादमा जाँच पास पलछको परीक्षर्को व्याख्या गररएको छ ।  

कानूनमा नै जाँच पास िएर िन्सार परीक्षर् पलछ पठाइएका सामानमा न्यून विजकीकरर् 
िएको हनु सक्ने सम्िािना सधै रहेकाले कुनै पलन पैठारी कताणले एक पटक िन्सार 
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पररसरबाट सामान लगेतापलन िन्सार महसलु छली गरेका सामान करको दायरामा आउन 
सकून िनेर िन्सार जाँच पलछ, जाँच पास परीक्षर् व्यिस्था िएको र सोही अनसुार िन्सार 
वििागबाट लनर्णय िएको विषयलाई सिोच्च अदालतको िैसलाले सदर गरेको छ । 

 

प्रस्ततु िैसलाले नेपाल सरकारलाई 26 लाख िन्दा बढी राजस्ि उठ्न मद्दत पगुको 
देजखएको छ । प्रस्ततु िैसलाले मखु्य तह लनम्न कुराको लनर्णय गरेको छ । 

• िन्सार अधण न्यायीक लनकाय िएकाले त्यस्तो लनकायले लनर्णय गदाण सनुिुाई मौका 
ददनपुने र सो विषय प्रस्ततु मदु्दामा िएको कुरा पवुि गरेको । 

अदालतले एक पटक कायणविलध ठीक छ िनी स्िीकार गरेकाले सोही विषयमा कायणविलध 
लमले नलमलेको लनर्णय गनुण नपने िनी उल्लेख गरेको पाइयो । तर प्रस्ततु मदु्दा पनुरािेदन 
अनमुलतको लालग पेश हुँदा उल्लेख िएको राजस्ि न्यायालधकरर् ऐन, 2031 मातै्र पयाणप्त 
हनुे िा न्याय प्रशासन ऐन, 2048 को दिा 12 को अिस्था आिश्यक पने नपने 
सम्बन्धमा स्पि बोलेको पाइएन यो विषय पलन िोलेको िए राम्रो हनु्थ्यो । 

मदु्दा : उत्प्रषेर्/लनषधेाज्ञा/परमादेश । 

विराटनगर िन्सार कायाणलयको तिण बाट प्रमखु िन्सार अलधकृत विनोदबहादरु 
कँुिर................................................................................... पनुरािेदक/विपक्षी  

विरूद्ध 

जजल्ला मोरङ, विराटनगर उपमहानगरपाललका िडा नं.५ जस्थत मनोकामना इम्पोटण एक्सपोटण  

िमणको प्रोप्राइटर हाल मोरङ, राजघाट गा.वि.स. िडा नं. ८ बस्ने मञु्ज 
थापा........................................................................................ प्रत्यथी/लनिेदक  

जजल्ला मोरङ, विराटनगर उपमहानगरपाललका िडा नं. ७ जस्थत मनोकामना इम्पोटण एक्सपोटण 

िमणको प्रोप्राइटर जजल्ला मोरङ, राजघाट गा.वि.स. िडा नं. ८ बस्न े मञु्ज 
थापा.....................................................................................नरािेदक/विपक्षी   

विरूद्ध 

विराटनगर िन्सार कायाणलय, मोरङ समेत.......................................... प्रत्यथी/लनिेदक 
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दबैु पक्षका विद्वान् हरूले गनुणिएको बहस सनुी, लमलसल अध्ययन गरी हेदाण लनम्न प्रश्नहरूको 
लनरूपर् गनुणपने देजखयो : 

१.  विराटनगर िन्सार कायाणलयले रोक्का राखेको सपुारीको सम्बन्धमा लनर्णय गने 
अलधकार कुन लनकायमा छ ? 

२.  पनुरािेदन अदालत, विराटनगरको िैसला लमलेको छ छैन ? 

पवहलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गदाण विराटनगर िन्सार नाकाबाट ३ िटा िकमा िारत 
लनकासी गनण लागेको अिैध सपुारी अजख्तयार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोगको लनदेशनमा 
राजस्ि अनसुन्धान वििाग पूिाणञ्चल के्षत्रीय कायाणलय, इटहरीले लनकासी रोक्न ु िनी लेखी 
आएकोले रोक्का िएको िने्न देजखन्छ । रोक्का रहेको सपुारीको सम्बन्धमा अनसुन्धान र 
तहवककात गने कायण राजस्ि अनसुन्धान वििागको हो िनी प्रमखु िन्सार अलधकृतले 
पनुरािेदनमा उल्लेख गरेको देजखन्छ । िन्सार ऐन, २०६४ को दिा १९(१) मा “दिा 
१८ बमोजजम प्रज्ञापनपत्र पेस िएपलछ सम्बजन्धत िन्सार अलधकृतले सो प्रज्ञापनपत्रमा घोवषत 
माल िस्त ु कानूनबमोजजम पैठारी िा लनकासी गनण पाइने माल िस्त ु हो िा होइन िने्न 
सम्बन्धमा जाँच गनुणपने छ । त्यसरी जाँच गदाण िन्सार अलधकृतले आिश्यकता अनसुार 
सम्बजन्धत माल िस्तकुो िौलतक जाँच गनण िा गनण लगाउन सक्नछे” िने्न व्यिस्थाबमोजजम 
प्रस्ततु सन्दिणमा िन्सार अलधकृतबाट उक्त सपुारी लनकासी तथा पैठारी गनण प्रलतबन्ध 
लगाएको िस्तलुित्र पने हो िा होइन सो सम्बन्धमा जाँच गरी लनर्णयमा पगु्नपुने देजखन्छ । 
तर लनजले त्यसो नगरी जाँचबझु गनणसम्म नेपाल विज्ञान तथा प्रविलध प्रज्ञा प्रलतष्ठान पठाएको 
र सो सम्बन्धमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविलध प्रज्ञा प्रलतष्ठानबाट सपुारी नमनुाको प्रयोगशाला 
परीक्षर्को प्रलतिेदनसमेत प्राप्त िएको अिस्थामा आिश्यक लनर्णय गरेको देजखदैँन । 
आिूसमक्ष आएको वििादको लनरूपर् गने कायण कानूनबमोजजम आफ्नो अलधकार के्षत्रलित्र 
रही त्यसै लनकायले जाँची िा बझु्नपुने कुरा बझुी कारिाही गनुणपने र ठोस लनर्णयमा पगु्नपुने 
हनु्छ । यसरी लनर्णय गने अलधकार कानूनद्वारा िन्सार अलधकृतलाई नै ददएको अिस्था हुँदा 
विराटनगर िन्सार कायाणलयले नै आिश्यक लनर्णय गनुणपने देजखन आयो । 

िन्सार ऐन, २०६४ को दिा १९(२) मा “उपदिा (१) बमोजजम जाँच गदाण त्यस्तो माल िस्त ु
लनकासी िा पैठारी गनण नपाइने िा प्रलतबजन्धत िएको पाइएमा प्रचललत कानूनबमोजजम 
अनसुन्धान िा कारिाहीका लालग सम्बजन्धत लनकाय िा अलधकारीसमक्ष पठाउन ुपनेछ” िने्न 
व्यिस्था अनसुार िन्सार अलधकृतले लनकासी गनण ल्याएको सपुारीको सम्बन्धमा उपदिा (१) 
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बमोजजम जाँच गदाण प्रलतबजन्धत िएको अिस्थामा मात्र थप अनसुन्धान िा कारिाहीको लालग 
सम्बजन्धत लनकाय िा अलधकारीकोमा पठाउनपुनेमा त्यस्तो लनकासी गनण प्रलतबन्ध लागेको 
सपुारी हो िा होइन िने्न सम्बन्धमा अलधकारप्राप्त लनकाय विराटनगर िन्सार कायाणलयले 
लनर्णय गनुणपनेमा त्यस्तो लनर्णय नगरररहेको अिस्थालाई कानूनद्वारा लनधाणररत प्रविया 
परु् याएको िन्न लमल्न ेदेजखदैँन ।     

पनुरािेदन अदालत, विराटनगरबाट सालधकार लनकायले आफ्नो अलधकार क्षते्रलित्रको विषयमा 
आिैँले र आिूसाम ु पनण आएको आिूले हेनण नलमल्न े विषय िएमा सम्बजन्धत लनकायमा 
पठाइददनपुने हनु्छ । लनिेदक मनकामना इम्पोटण एक्सपोटण कम्पनीउपर मदु्दा चलाउनपुने 
नपने िा लनकासा ददन लमल्ने नलमल्न े सम्बन्धमा आदेशको जानकारी पाएका लमलतले २० 

(बीस) ददनलित्र लनर्णय गनुण िनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी हनु ेठहर् याएको 
लमलत २०६९।६।१ को पनुरािेदन अदालत, विराटनगरको आदेश लमलेको देजखदँा सदर 
हनुे ठहछण । पनुरािेदकहरूको पनुरािेदन जजवकर पगु्न सकै्तन ।  

विराटनगर िन्सार कायाणलयको र ररट लनिेदक मञु्ज थापा दिैुको तिण बाट दोहोरो पनुरािेदन 
परेको प्रस्ततु ररट उपरको पनुरािेदन रहेको पाइयो। यसमा ३ िकमा रहेको सपुारी 
57,738 के.जी. िारत लनकासी गने खोजेको विषयमा राजश्व अनसुन्धान वििाग पूिाणञ्चल 
क्षेत्रीय कायाणलय इटहरीबाट विराटनगर िन्सार कायाणलयलाई सपुारी रोक्का राख्नञे िन े
िमोजजम रोक्का राखेको विषयमा लनकासी कताणबाट लनकासी गरी पाउँ िनी तत्कालीन 
पनुरािेदन अदालत विराटनगरमा ररट लनिेदन दताण िएको रहेछ । लनिेदकले मखु्य गरेर 
ररटमा नेपाली सपुारी िारतमा लनकासी गनण खोज्दा रोकेको विषयमा रोक्ने कायण नागररक 
अलधकार ऐन 2012 विपरीत िएकाले लनषेधाज्ञा लगायत उत्प्रषेर्, परमादेश समेतको 
जारीको माग रहेकोमा पनुरािेदन अदालतले विराटनगरबाट छान विन गदाण लनकासी हनु 
नसक्न े प्रकृतीको देजखएमा जररिाना, विगो दण्ड समेत व्यहोने प्रलतिद्धता जारी गरेकाले 
लनिेदकले लाग्न सक्ने जररिानको रकम धरौटीमा राखी सपुारी लनयाणत गनण ददने िनी शतण 
सवहतको अन्तररम आदेश जारी िएको पाइन्छ। करीि 5 मवहना सम्म समेत कायाणन्ियन 
निएको अिस्थामा प्रस्ततु ररट लनिेदनका अध्ययनबाट देजखन्छ । उक्त अन्तररम आदेशले 
लनषेधाज्ञाको स्िरुपलाई िहर् गरे पलन आदेश िएको 20 ददन लित्र लनिेदक उपर मदु्दा 
चलाउन ु पने िए चलाउन र चलाउन नपने िए लनकासा ददन लमल्न े नलमल्न े सम्बन्धमा 
लनर्णय गनुण िनी उल्लेख गरीएको पाइन्छ । तर ररट लनिेदक पनुरािेदन अदालतको 
आदेशबाट सन्तिु निई लनकासा गनण ददन ुिने्न नै आदेश जारी गरर पाउन िनी पनुरािेदन 
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ददएको देजखएको छ। अनसुन्धान गने लनकायको आदेशले रोक्का राजखएको विषयमा 
विराटनगर िन्सार कायाणलयबाट लनर्णय गनण लमल्दैन 20 ददन लित्र लनर्णय गनुण िने्न आदेश 
लमलेन िनी लनिेदक र विपक्षी दिैुको तिण बाट पनुरािेदन परेको पाइन्छ । प्रस्ततु ररट 
लनिेदन 2 तिण को पनुरािेदन जजवकरमा असमत िई िैसला िएको देजखन्छ। 

प्रस्ततु वििादमा सपुारी लनकासी योग्य िस्त ुिए शरुुमा अन्तररम आदेश जारी िए बमोजजम 
हनु सक्ने दण्ड जररिाना समेत धरौटी राखी लनकासी गनण ददन ुिनेतापलन (धरौटी राखी) 
लनकासी गनण खोजेको पाइदैन िन ेअको तिण  त्यस्तो अन्तररम आदेश जारी िएको विरुद्ध 
लनिेदन समेत नपनुणबाट लनिेदक स्ियं लनकासी योग्य िस्त ु िए तिण  एवकन निए जस्तो 
देजखयो । विपक्षी िन्सार कायाणलयले समेत उक्त सपुारी धरौटीमा राखे पलन लनयाणत गनण 
लमल्ने होइन । नत उक्त अन्तररम आदेशको बदर गनण माग राखी िन्सार कायाणलय 
विराटनगर समेतबाट आन्तररम आदेश विरुद्ध लनिेदन ददएको पाइदैन । 

प्रस्ततु वििादका सम्बन्धमा िन्सार ऐन, 2064 को दिा 19(२) को व्यिस्थाको व्याख्या 
गदै िन्सार कायाणलय स्ियंले लनर्णय गनुण पने िनी व्याख्या गरेको पाइयो । तर प्रस्ततु 
िैसलामा राजस्ि अनसुन्धान वििाग के्षत्रीय कायाणलय राजस्ि अनसुन्धान लाई सपुारी लनयाणत 
गनण लागेको विषयमा अनसुन्धान गने अलधकार िए निएको तिण  िैसला मौन बसेको 
देजखन्छ । 

आदेश लमलतः २०६९।८।२५।२ 

विषयः उत्प्रषेर् परमादेश समेत । 

लनिेदकः घरेल ुतथा साना उद्योगको कायाणलय मोरङ्ग, विराटनगर अन्तगणत दताण रहेको 
पशपुलत ढुिानी सेिा नामक िमणको तिण बाट ऐ. का प्रोप्राइटर सञ्चालक जजल्ला मोरङ 

विराटनगर उपमहानगरपाललका िडा नं. २२ बस्ने गजेन्द्रकुमार ठाकुर 

विरुद्ध 

विपक्षीः नेपाल सरकार, अथण मन्त्रालय, िन्सार वििाग समेत 

िन्सार ऐन, २०६४ को दिा ५१(१) मा लनकासी िा पैठारी हनुे मालिस्त ु िन्सार 
कायाणलयबाट छुटाउन िा िन्सार कायाणलयसँग सम्बजन्धत कामको लालग लनकासी िा 
पैठारीकताणको िन्सार एजेन्ट िा प्रलतलनलधको रूपमा काम गनण चाहन े व्यजक्तले वििाग िा 
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िन्सार कायाणलयबाट िन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र ललन ुपनेछ िने्न कानूनी व्यिस्था रहेको 
देजखन्छ ।  

 

यसरी िन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र ललन इच्छुक व्यजक्तले िन्सार वििागले समय समयमा 
सािणजलनक सूचना प्रकाशन गरी दरखास्त माग गरेको अिस्थामा देहायको योग्यता पगेुको 
व्यजक्तले दरखास्त ददन सक्ने िने्न कानूनी व्यिस्था िन्सार लनयमािली २०६४ को लनयम 
३७(२) मा उल्लेख िएको देजखन्छः  

(क) २१ िषण उमेर पगेुको  

(ख) कजम्तमा प्रमार्पत्र तह िा १२ कक्षा उिीर्ण गरेको िा सो सरहको शैजक्षक 
योग्यता हालसल गरेको 

(ग) नेपाल सरकारलाई लतनुण बझुाउन ुपने रकम बाँकी निएको  

(घ) कुनै िौजदारी अलियोगमा अदालतबाट कसूरदार प्रमाजर्त निएको । 

उजल्लजखत रूपमा योग्यता पगेुका दरखास्तिाला व्यजक्तहरू मध्येबाट िन्सार वििागले 
ललजखत परीक्षा तथा अन्तिाताणको माध्यमद्वारा िन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र ददन उपयकु्त 
व्यजक्तहरूको छनौट गने कानूनी व्यिस्था उजल्लजखत िन्सार लनयमािली, २०६४ को लनयम 
३७(४) मा िएको देजखयो । उजल्लजखत कानूनी व्यिस्थाको अध्ययनबाट िन्सार एजेन्टको 
इजाजत पत्र लनजश्चतै् योग्यता र क्षमताका आधारमा प्राकृलतक व्यजक्तले मात्र प्राप्त गनण सक्न े
इजाजत पत्र हो िने्न देजखन्छ । िन्सार लनयमािली, २०६४ को लनयम ३७(२) मा 
उजल्लजखत योग्यता नपगेुको प्राकृलतक व्यजक्त बाहेकका अन्य कुनै प्राईिेट िमण िा कानूनी 
व्यजक्तले यस्तो िन्सार एजेन्टको इजाजत पत्र प्राप्त गनण सक्ने देजखदैन । साथै यसरी 
उजल्लजखत िन्सार लनयमािली, २०६४ को लनयम ३७ बमोजजम जारी हनु ेिन्सार एजेन्टको 
इजाजत पत्र, त्यस्तो इजाजत पत्र प्राप्त व्यजक्तको मतृ्य ु पलछ लनजका हकिालामा नामसारी 
हनु सक्ने िा त्यस्तो इजाजत पत्रमा हकिालाको नाम समािेश हनु सक्ने कानूनी व्यिस्था 
समेत उजल्लजखत िन्सार ऐन, २०६४ र िन्सार लनयमािली, २०६४ मा कवहँकतै उल्लेख 
िएको देजखदैन । लनजश्चतै् योग्यता प्राप्त व्यजक्त जस्तै स्िास्थ्य व्यिसायी पररषद् मा दताणिाला 
स्िास्थ्यकमी, नेपाल मेलडकल काउजन्सलमा दताणिाला जचवकत्सक तथा नेपाल कानून 
व्यिसायी पररषद् मा दताणिाला कानून व्यिसायीको मतृ्यपुश्चातै् जसरी उनीहरूको व्यिसावयक 
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अलधकारयकु्त इजाजतपत्रको स्िालमत्ि अन्त्य हनु्छ त्यसरी नै िन्सार एजेन्टको मतृ्य ुपश्चात 
लनजको िन्सार एजेन्टसम्बन्धी अलधकार र स्िालमत्ि पलन स्ितः समाप्त िई हस्तान्तरर् हनु 
नसक्ने हनु्छ । िन्सार लनयमािली, २०६४ को लनयम ३७(२) र (४) मा उजल्लजखत 
योग्यता र प्रविया पूरा गरी योग्यता र क्षमताका आधारमा िन्सार एजेन्टको इजाजत पत्र 
यी लनिेदकले पलन पाउन सक्ने नै हुँदा पत्नीको मतृ्यपुश्चातै् लनजका नामको िन्सार एजेन्ट 
इजाजत पत्र आफ्नो नाममा नामसारी हनुपुने िने्न लनिेदन जजवकर मनालसि देजखन आएन । 

अतः उजल्लजखत आधार कारर् र िन्सार ऐन तथा लनयममा उजल्लजखत कानूनी व्यिस्थाको 
अध्ययन समेतबाट िन्सार एजेन्टसम्बन्धी इजाजत पत्र लनजश्चतै् व्यजक्तगत योग्यता र 
क्षमताको आधारमा प्राकृलतक व्यजक्तले मात्र प्राप्त गनण सक्ने इजाजत पत्र हो िने्न देजखएको 
र िन्सार ऐन, २०६४ र िन्सार लनयमािली, २०६४ मा कवहंकतै िन्सार एजेन्ट इजाजत 
पत्र प्राप्त व्यजक्तको मतृ्यपुश्चातै् त्यस्तो इजाजत पत्र त्यस्तो मतृक व्यजक्तको हकिालाको 
नाममा नामसारी हनु सक्न े कानूनी व्यिस्था रहे िएको नदेजखएकोले लनिेदकको पत्नी 
लनमणलादेिी ठाकुरका नाममा जारी िएको िन्सार एजेन्ट इजाजत पत्र लनजको मतृ्यपुश्चातै् 
लनिेदकका नाममा नामसारी हनु नसक्न े िनी विपक्षी िन्सार वििागबाट िएको लनर्णयमा 
कुनै कानूनी त्रवुट रहेको देजखएन । लनिेदक माग बमोजजमको आदेश जारी हनु ेअिस्थाको 
विद्यमानता नदेजखएकोले ररट लनिेदन खारेज हनु ेठहछण ।  

िन्सार प्रशासनले कानून िमोजजम गरेका कायण र कानून ररत नपयुाणिई गरेका कायण दिैु 
वकलसम कायणलाई नागररक तहबाट चनुौती ददने अिस्था हनु्छ । िन्सार प्रकृया सरलीकृत 
गनण र आयत लनधाणरर्कताणहरु स्ियं नै िन्सारमा उपजस्थत हनु सम्िि हदैुन । 
आयत/लनयाणत कताणको काम गनण िन्सार एजेन्टको लनयजुक्त गने र एजेन्टको प्राकृलतक 
व्यजक्त नै हनुे प्राकृलतक व्यजक्त मतृ्य ुपलछ िन्सार एजेन्ट बन्न पाएको अनमुलत हकिालामा 
सने िा नसने िने्न वििाद समेत सिोच्च अदालतमा पगेुको पाइन्छ । पशपुलत ढुिानी सेिा 
नामक िमण ररट लनिेदक िएको 2066-wo-1058 उत्प्रषेर् परमादेश समेत ररट लनिेदन यस्तै 
विषयमा परेको देजखन्छ । 

लनिेदक गजेन्द्र कुमार ठाकुरको श्रीमतीको नाममा दताण रहेको पशपुलत ढुिानी सेिा नामक 
कानूनी व्यजक्त िएकाले कानूनी व्यजक्त कै हैलसयतमा िन्सार एजेन्ट समेत पाएको हो। 
प्राकृलतक व्यजक्तको मतृ्य ुपलछ उक्त प्राकृलतक व्यजक्तको नजजकको नातेदार आिू िएकाले 
म लनिेदकले नै िन्सार एजेन्टको अलधकार समेत पाउन ुपछण िनी लनिेदन ददएको पाइयो । 
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लनिेदकले विपक्षी बनाएका िन्सार वििागको जिािमा पशपुलत ढुिानी सेिा नामक प्रोप्राइटर 
स्ि. लनमणलादेिी ठाकुरको नाममा िन्सार एजेन्ट इजाजत पत्र िन्सार वििागबाट ददइएको हो 
। कायणकाररर्ी व्यजक्तको मतृ्यपुलछ िन्सार एजेन्ट रुपमा कायण गनण िन्सार ऐन लनयमले 
प्रदान गररएको छैन जिाि िएको प्रस्ततु ररटका सम्बन्धमा लनम्न ललजखत प्रश्न उठेका 
लथए। 

• काननुी व्यजक्तका के कस्तो अलधकार छनै् 

• प्राकृलतक व्यजक्तले गने काममा र काननुी व्यजक्तको काम कस्तो लिन्नता रहन े

एउटै कायाणलयमा हनु े विलिन्न शाखाहरु मध्ये कुनै शाखाले कुनै कायण गरर ददएको उक्त 
कायण कायाणलयले गरेको प्रलतलनलधत्ि नै गछण गदैन िने्न प्रश्न उठेका लथए। 

०६८-CR-०७३७ 

मदु्दाः बढी िन्सार महशलु माग। 

नेपाल सरकार, िीरगञ्ज िन्सार कायाणलयको तिण बाट प्रमखु िन्सार अलधकृत, लािण्यकुमार 
ढकाल.....पनुरािेदक 

विरुद्ध 

काठमाडौं जजल्ला, काठमाडौं महानगरपाललका िडा नं. १० जस्थत न्यू वपकासो इन्टरनेशनल 
िमणको तिण बाट ऐ. का अलधकार प्राप्त साझेदार आनन्दकुमार रंगटा................... प्रत्यथी 

लनर्णयतिण  विचार गदाण, िन्सार वििागको २०६५।०३।२३ को पत्रसाथ प्राप्त जाचँपास 
पलछको पररक्षर् (Post Clearance Audit) प्रलतिेदनमा उल्लेख िएको छुट रकम 
रु.१६३८४६७।५० पैसा ७ ददनलित्र दाजखला गनुणहोला िनी बीरगंज िन्सार कायाणलयले 
लमलत २०६५।३।३० मा न्यू वपकासोको नाउँमा पत्र लेखेको र उक्त पत्रानसुार माग 
िएको रकम धरौटी रलसद नं. ३१०८०८ लमलत २०६५।४।११ मा धरौटी राखेको 
िन्सार वििागबाट यस िमणलाई छुट रकम दाजखला गराउन े गरी िएको लमलत 
२०६५।३।२२ को लनर्णय बदर गरी न्याय पाउँ िने्न समेत व्यहोराको न्यू वपकासोको 
तिण बाट राजश्व न्यायाधीकरर् काठमाडौंमा पनुरािेदन परेकोमा लमलत २०६५।३।२२ को 
िन्सार वििागको लनर्णय खारेज हनुे ठहयाण एको लमलत २०६७।६।१४ को िैसला उपर 
िीरगन्ज िन्सार कायाणलयको तिण बाट पनुरािेदनको अनमुलत पाउँ िनी लनिेदन परी यस 
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अदालतबाट पनुरािेदन गने अनमुलत प्रदान िई प्रस्ततु  पनुरािेदन लनर्णयाथण पेश िएको 
रहेछ। 

 

आलथणक ऐन, २०६४ को दिा २ को अनसुचुी १ को दिा ७ को उपदिा १६ हेदाण, 
िन्सार कायाणलयबाट जाँचपास िईसकेपलछ िन्सार वििागद्वारा छालनएका िमण िा 
मालिस्तहुरु र िन्सार मूल्य कम िएको िनी सूचना प्राप्त िएका मालिस्तहुरुको जाँचपास 
पलछको परीक्षर् PCA महालनदेशकले तोकेको अलधकारी िा िन्सार अलधकृतले गनण सक्नेछ। 
जाँचपास पलछको परीक्षर् गदाण मालिस्त ुजाँचपास िएको लमलतले सामान्यतया ६० ददनलित्र 
गनुणपनेछ िनी स्पि रुपमा उल्लेख गरेको देजखन्छ। कानूनले िन्सार जाँचपास िएको 
लमलतले सामान्यतया ६० ददनलित्र PCA  गनुणपने हनु्छ। न्यू वपकासो इन्टरनशेनल िमणले 
लमलत २०६४।०९।२२ मा आफ्नो मालसामान जाँचपास गराई सकेपलछ िन्सार अलधकृत 
िा महालनदेशकले तोके बमोजजमको प्रकृयाद्वारा सामान्यतया ६० ददनलितै्र  PCA गरी 
सक्नपुनेमा िन्सार वििाग मलु्यांकन कायाणलयलाई जाँचपास पलछको परीक्षर् बारेको पत्र 
पठाएको लमलसल संलग्न कागजातबाट देजखन्छ। जनु कायण आलथणक ऐन, २०६४ को दिा 
२ को अनसूुची १ को दिा ७ को उपदिा १६ अनकुुल रहेको देजखएन। ६० ददनलित्र 
PCA  गरी सक्नपुनेमा उक्त कानूनी व्यिस्थालाई िेिास्ता गरी लमलत २०६४।९।२२ मा 
आयात गररएको िस्तमुा लमलत २०६५।३।२२ मा मात्र PCA गरी िन्सार ऐन, २०६४ को 
कानूनी व्यिस्थालाई आधार ललई हदम्यादलित्र पारी PCA गरेको देजखँदा िन्सार वििाग 
मलु्यांकन तथा पनुरािलोकल शाखाले न्यू वपकासो इन्टरनेशनलाई बढी िन्सार महसलु माग 
गने गरेको लनर्णय कानून संगत देजखएन। 

लमलत २०६४।९।२२ मा पैठारी गरेको सामानलाई आधार बनाई प्रस्ततु मदु्दामा कारिाही 
उठाइएको छ, जबकी िन्सार ऐन, २०६४ र िन्सार लनयमािली २०६४ लमलत 
२०६५।१।१५ बाट मात्र पूर्णतः लाग ु िएको छ। कर सम्बन्धी कानूनका सम्बन्धमा 
ितुलक्षी प्रिाि पने गरी कारिाही उठाउन कानूनतः लमल्न े देजखदैन। मूलतः िन्सार 
ऐन,२०१९ बमोजजम पैठारी िै आएको िस्तमुा आलथणक ऐन, २०६४ को कानूनी व्यिस्था 
बमोजजम ६० ददन लित्र PCA नगरी करदातालाई पलछ बनेको ऐनको आधारमा कारिाही गनण 
लमल्ने देजखदैन। िन्सार वििागको लमलत २०६५।३।२२ को लनर्णय कानून सम्मत छ िने्न 
पनुरािेदन जजकीरसँग यो इजलास सहमत हनु सकेन। 
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अतः मालथ वििेजचत आधार प्रमार्बाट लमलत २०६४।९।२२ को कारोिारमा आलथणक ऐन, 

२०६४ लाई प्रयोग नगरी िन्सार ऐन, २०६४ को हदम्यादसम्म लित्र पारी PCA गरेको 
कायण आलथणक ऐन, २०६४ को दिा २ को अनसूुची १ को प्रकरर् नं. १६ को प्रलतकुल 
देजखँदा सो ऐनले तोकेको म्याद ६० ददन लित्र PCA गरेको नदेजखएकोले लमलत 
२०६५।३।२२ को िन्सार वििागको लनर्णय खारेज हनुे ठह¥याएको राजश्व न्यायालधकरर् 
काठमाडौंको लमलत २०६७।६।१४ को िैसला लमलेकै देजखदँा सदर हनुे ठहछण। 
पनुरािेदकको पनुरािेदन जजकीर पगु्न सक्दैन। प्रस्ततु मदु्दामा कर काननुको ितुलक्षी प्रिाि 
हनुे गरी लगाउन लमल्दैन िनी व्याख्या िएको छ। िन्सार ऐन, २०१९ बमोजजम न्यून 
लबजकीकरर् िएको िनी िन्सार ऐन, २०६४ आएपलछ सो कानूनको हदम्याद लित्र पानण 
खोजेको अिस्थामा प्रस्ततु मदु्दालाई खारेज गररददएकोले िन्सार मलु्यांकनको िममा छुट 
िएको रकम असलु हनु नसकेको देजखयो।िन्सार ऐनको म्यादको व्यिस्थालाई आलथणक 
ऐनको हदम्यादले समात्न नसक्ने गरी व्याख्या िएको देजखन्छ।  

उपसंहार 

नेपालको राजस्ि संकलनमा िन्सार के्षत्रको योगदान महत्िपूर्ण रही रहेको छ।आलथणक 
सिेक्षर् लगायत अथणमन्त्रालयबाट प्रकाजशत विलिन्न तथ्याङ्क समेतले पिुी गरेको पाइन्छ। 
कर लतने विषय रुजचकर विषय निएर अलनिायण िकु्तानी िएकाले करदाताको तिण बाट कम 
िन्दा कम कर लतने प्रिृजि रहन्छ। राज्यले पलन नागररकबाट बढी असलु गने िने्न हदैुन। 
नेपालको संविधानको प्रािधानमा नै कानून बमोजजम बाहेक कर लगाउने र संकलन नगररन े
व्यिस्था छ। कर प्रशासनले घटी कर संकलन िा बढी संकलन गने िन्दा पलन कानून 
बमोजजम कर संकलन गने विषय तिण  केन्द्रीत हनुपुने देजखन्छ।हाम्रो जस्तो आयतमा 
आधाररत अथणतन्त्र रहेको छ।िन्सार विन्दमुा न्यूनविजकीकरर् िएकाले त्यसले िन्सार 
महसलुमा संकलन गने मातै्र निएर त्यो न्यून विजवककरर्को आधारमा आय कम देखाई 
आयकर समेत कम लतनण सक्ने सम्िािना सधै रही रहने हनुाले कर कम संकलन हनु े
संिािना रहन्छ । तसथण िन्सार सम्बन्धी कानून कािाणन्ियन गने पदालधकारीले कानूनका 
मलु्य मान्यता अनशुरर् गरेमा िन्सारबाट हनुे राजश्व चहुािट लनयन्त्रर् हनुाको साथै िन्सार 
सम्बन्धी वििादमा सरकारी पक्ष सिल हनुे देजखन्छ । 

सन्दिण सामिी 

१. िृहत नेपाली शब्दकोष, प्रकाशक राजकीय प्रज्ञा प्रलतष्ठान २०४० 
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२. नेपाल ऐन संिह खण्ड ६, कानून वकताब व्यिस्थापन सलमलत 

३. कर कानूनका लसद्धान्त, पिन कुमार ओझा वितरक पैरिी प्रकाशन 

४. िन्सार स्माररका, िन्सार वििाग लत्रपरेुश्वर काठमाडौं 

५. नेपाल ऐन संिह खण्ड ६, कानून वकताब व्यिस्थापन सलमलत 

६. www.mof.gov.np 
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१. पररचय 

कानून बमोजजम बाहेक कुनै कर नलगाईने र नउठाइन ेकुरा नेपालको संविधानले सलुनजश्चत 
गरेको छ ।1 त्यसैगरी सािणजलनक लनजी र सहकारी के्षत्रको सहिालगता तथा विकास मािण त 
उपलब्ध साधन र स्रोतको अलधकतम पररचालनद्वारा लतब्र आलथणक बवृद्ध हालसल गदै ददगो 
विकास गने तथा प्राप्त उपलजब्धहरुको न्यायोजचत वितरर् गरी आलथणक असमानताको अन्त्य 
गदै शोषर्रवहत समाजको लनमाणर् गनण राविय अथणतन्त्रलाई आत्मलनिणर, स्ितन्त्र तथा 
उन्नलतजशल बनाउदै समाजिाद उन्मखु स्ितन्त्र र समदृ्ध अथणतन्त्रको विकास गने राज्यको 
आलथणक उद्दशे्य हनु ेकुरा पलन संविधानमा उल्लेख छ । 

कुनै पलन देशको आलथणक विकास र समवृद्धका लालग स्रोतको ददगो व्यिस्थापन अपररहायण 
मालनन्छ । देशले ललएको आलथणक विकासको लक्ष्य हालसल गनणका लालग आिश्यक स्रोतको 
मागलाई पररपूलतण गनण कर प्रर्ालीको सधुार एिं विकास गनण जरुरी हनु्छ । कर प्रर्ालीको 
सधुार िने्नलबजिकै कर प्रर्ालीका अियिहरूका रूपमा रहने ददगो र प्रिािकारी कर नीलत, 

स्पि, सरल र करदातामैत्री कर काननु, स्िच्छ, सबल र सक्षम कर प्रशासन तथा इमानदार 
करदाता चारिटै पक्षमा सधुार हनु ुआिश्यक हनु्छ । 

विगतमा कर प्रर्ालीको सधुारका लालग सामान्य प्रयासहरू मात्र िए पलन सनै् १९९० को 
दशकदेजख उदारीकरर्को नीलत अिलम्बनसँगै स्ियं कर लनधाणरर् पद्धलतको अिलम्बन गदै 
आधलुनक कर प्रर्ाली लनमाणर्को बाटोमा अिसर िएको देजखन्छ । खास गरी आयकर ऐन, 

२०३१ मा िएको आठौं संशोधन २०४९ पलछ स्ियं कर लनधाणरर् पद्धलतलाई आत्मसातै् 
गररयो । आधलुनक र िैज्ञालनक करका रूपमा विश्विर लागू िएको मूल्य अलििृवद्ध कर पलन 
यही पद्धलतमा आधाररत बनाउँदै २०५४ सालदेजख कायाणन्ियनमा ल्याएको लथयो । २०५८ 
सालमा आयकर काननुका अन्तराणविय लसद्धान्तहरू अिलम्बन गररएको नयाँ आयकर ऐन 
लागू गररयो । अन्तःशलु्क प्रशासनमा पलन िौलतक लनयन्त्रर् प्रर्ालीको सट्टा मददराबाहेकका 
सबै िस्तमुा स्ियं लनष्कासन प्रर्ाली अिलम्बन गररएको छ । त्यसै गरी िन्सारतिण  पलन 
                                                           
 zfvf clws[t, ljz]if ;/sf/L jsLn sfof{no . 

1 नेपालको संविधान, धारा ११५ । 



356 
 

िस्त ु िगीकरर् तथा िन्सार मूल्यांकनका आधलुनक पद्धलत आत्मसातै् गरेको िन्सार ऐन, 

२०६४ कायाणन्ियनमा रहेको छ । यसलाई अन्तराणविय व्यापार सहजीकरर्, सामाजजक 
सरुक्षा एिं राजस्ि संकलनमा महत्िपूर्ण काननुी दस्तािेजका रूपमा ललइन्छ। 

आयकर ऐन, २०५८ ले कर बझुाउने सन्दिणमा करदाताको अलधकारलाई ऐनद्वारानै सलुनजश्चत 
गरेको छ िन े करदाताको कर सम्बन्धी गोप्यतालाई सरुक्षर् प्रदान गदै गोप्यता िंग 
गनेलाई कडा सजायको व्यिस्था गरेको छ । करदाताको पवहचानको लालग स्थायी लेखा 
नम्बर जारी गने व्यिस्था गरेको छ । यसको साथै, करदाताले राख्नपुने आिश्यक कागजात, 

आय वििरर् लगायतका वििरर् दाजखला गने तरीका तथा कागजात, अलिलेखको ढॉचा 
तोक्ने विषयहरुलाइ पलन ऐनमै समेवटएको छ। 

आयकर ऐन, २०५८ को महत्िपूर्ण पक्ष िनेको स्ियम्कर लनधाणरर् प्रर्ाली हो।सामान्यतयाः 
नेपालमा कुनै रोजगारी, व्यिसाय, लगानी गने र गैरव्यिसायीक करयोग्य सम्पजिको 
लनसगणिाट लाि प्राप्त गने िालसन्दा िा गैरिालसन्दा व्यजक्त िा स्थायी संस्थापनले नेपालमा 
स्रोत िएको आयको आय वििरर् पेश गनुण पने व्यिस्था छ ।2

 यसको साथै नपेालको 
स्रोतको रोजगारी आय मात्र िएको र एक पटकमा एउटा मात्र रोजगारदाता िएको व्यजक्त 
र िाडाका सिारी साधनको धनी प्राकृलतक व्यजक्तले आय वििरर् बझुाउन नपने व्यिस्था 
पलन गरेको छ।3

 

 

आयकर ऐन,२०५८ ले कर अलधकृतलाई संशोलधत कर लनधाणरर्4
 तथा संशय कर 

लनधाणरर्5गनण पाउने व्यिस्था छ। कर अलधकृतले संशोलधत तथा संशय कर लनधाणरर् गनुण 
परेको आधार स्पि खलुाई कर लनधाणरर्को सम्बन्धमा सिाइको सिूत प्रमार् पेश गने 
सूचना ददन ुपने र सो सम्बन्धमा करदाताको जिाि समेतलाई मूल्याङ्कन गरी संशोलधत तथा 
संसय कर लनधाणरर् गनण पाउने व्यिस्था छ।6 संशोलधत कर लनधाणरर् गने पयाणप्त सिूत प्रमार् 
िएमा चार िषण लित्र जलत पटक पलन संशोलधत कर लनधाणरर् गनण सक्ने व्यिस्था छ । कुनै 
करदाताले गलत ढंगिाट जालसाजी गरी कर लनधाणरर् गरेको िेला परेमा जवहलेसकैु पलन 
                                                           
2 आयकर ऐन, २०५८, दिा, ९६ । 
3 ऐ.  
4 ऐ. दिा, १०१। 
5 ऐ.दिा, १००। 
6 ऐ. दिा, १० । 
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संशोलधत कर लनधाणरर् गनण सक्ने व्यिस्था छ । तर जालसाजी गरी वििरर् राखेको िा कर 
लनधाणरर् गरेको जानकारी पाएको एक िषण लित्र संशोलधत कर लनधाणरर् गरी सक्न ु पने 
व्यिस्था छ ।7   

देशमा प्रचललत राजश्व तथा आलथणक प्रशासनसँग सम्बजन्धत कानून कायाणन्ियनको िममा 
अलधकार प्राप्त अलधकारीले गरेको काम कारिाही उपर जचि नबझु्ने व्यजक्तले तोवकए 
बमोजजम महालनदेशक समक्ष प्रशासकीय पनुरािलोकन8 र राजश्व न्यायालधकरर्मा पनुरािेदन 
गनण सक्दछ।9 सिोच्च अदालतमा पनुरािेदनको अनमुलत प्राप्त िई िा ररट के्षत्रालधकार 
अन्तरगत यस्ता मदु्दाले समेत प्रिेश पाउने िएकाले मदु्दा मालमलाको रोहमा सिोच्च 
अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या िा प्रलतपादन गरेको लसद्धान्त सिैले पालन 
गनुण पने संबैधालनक व्यिस्था समेत गररएको छ । सिोच्च अदालतिाट प्रलतपाददत लसद्दान्त 
(नजजर) कानून कायाणन्ियन गने अलधकारीका लालग मागणदशणन समेत हनु ेगदणछनै् । बस्ततुः 
अदालतका सिै लनर्णयहरुमा कानूनको व्याख्या िा कानूनी लसद्धान्तको प्रयोग िएको पलन 
हदैुन । त्यस्तो व्याख्या िा वििेचना निएका लनर्णयहरु नजजर हदैुननै् र मदु्दाका पक्ष बाहेक 
अरुको लालग बाध्यात्मक पलन हदैुननै् । कुनै कानूनको व्याख्या गरेर िा कुनै कानूनी 
लसद्धान्तको प्रलतपादन गरेर त्यो व्याख्या िा लसद्धातको आधारमा मदु्दाको लनर्णय गररएको छ 
िने मात्र त्यो व्याख्या िा लसद्धान्त त्यस्तै प्रकृलतका अन्य मदु्दाहरुको लालग नजजर हनु्छ । 
यस कायणपत्रमा सम्मालनत सिोच्च अदालत िाट प्रलतपादन िएका केवह महत्िपूर्ण 
लसद्धान्तहरुका िारेमा यहाँ संके्षपमा चचाण गररएको छ । 

२.सिोच्च अदालत िाट प्रलतपाददत लसद्धान्तहरू 

२ .१ . अथण मन्त्रालय, आन्तरीक राजश्व वििाग, कर कायाणलय विराटनगर विरुद्ध जजल्ला 
मोरङ्ग विराटनगर जस्थत हलुास बायर इण्डविज प्रा.लल. संचालक महेन्द्रकुमार गोल्छा 10।  

प्रस्ततु मदु्दामा  विपक्षी हलुास दायर इण्डविज (प्रा) लल.का संचालकले आ.ि. ०५०।५१ 
को कारोिारमा िएको खदु मनुािा उल्लेख गरी लमलत २०५१।९।१ मा स्ियं कर 
लनधाणरर् पेश गरेको आय व्यय वििरर्लाई पररक्षर् गरी ददन लमल्ने रकम लमन्हा ददई, 

                                                           
7 ऐ.दिा, १०१ (३) । 
8 ऐ.दिा, ११४ र ११५। 
9 ऐ.दिा ११६ । 
10 ने.का.प २०६३, अंक ७, लन.नं. ७७३०, मदु्धा, आयकर । 
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लमन्हा ददन नलमल्ने रकम खदु आयमा समािेस गरी आयकर ऐन, २०३१ को दिा 
३३क(२) बमोजजम खदु आय रु.५२,२३,४९२।४९ कायम हनुे ठहर कर कायाणलय 
विराटनगरले गरेकोमा सिारी साधन ममणत खचण, सेल्स लडपोमा िएका खचण र कमणचारीहरुको 
तलि िकु्तानी गदाण पाररश्रलमक कर कट्टा गरी बैंकमा जम्मा गरेको रकम खदु आयमा 
समािेस गरेको लमलेन िलन कर कायाणलय विराटनगरको कर लनधाणरर् आदेश केवह उल्टी 
गरेको राजस्ि न्यायालधकरर् विराटनगरको िैसलामा जचि नबजुझ कर कायाणलय 
विराटनगरले सिोच्च अदालतमा पनुरािेदन गने अनमुलत लालग गएको लथयो। 

• संम्मालनत सिोच्च अदालतिाट राजस्ि न्यायालधकरर्को िैसलालाई सदर गने िममा, 
अधणन्यावयक लनकायको रुपमा कर कयाणलयले लनर्णय गदाण आधार र कारर् सवहत गनुण 
पने, कुनै रकम यो यस कारर्ले करयोग्य छैन िनी करदाताले देखाएको अिस्थामा 
कर लगाउन चाहन ेकर अलधकृत या कायाणलयले यो यस पररिन्दिाट कर लाग्न ेहो 
िने्न देखाउन पने हनु्छ,  आफ्नो जजवकरको पषु्ट्याइका लालग आधार र कारर् खलुाउन ु
देखाउन समेत सक्न ु पने हनु्छ, स्ियं कर लनधाणरर् िन्दैमा प्रमार्को िार कर 
कायाणलयमा नहनु े हैन िलन लनर्णय गदै देहाय िमोजजमका लसद्धान्तहरु प्रलतपादन गरेको 
छ :  

• “कर अलधकृतको कर लनधाणरर् गने कायण न्यावयक कायण हो । कर अलधकृत कर 
लनधाणरर्को प्रकृयामा छानविन गने अलधकृत हनुका साथै कर लनधाणरर् गने अलधकारी 
पलन हुदँा लनजको कानूनी हैलसयत आरोपी एिं लनर्णयकताण दिैु हनेु ।“ 
 

•  “ कर सम्िन्धी वििादमा अमकु रकम यो यस कारर्ले करयोग्य छैन िनी 
करदाताले देखाएको अिस्थामा कर लगाउन चाहने कर अलधकृत या कायाणलयले यो 
यस पररिन्दिाट कर लाग्ने हो िने्न देखाउन पने हनु्छ । कर लाग्ने आय हो िने्न 
कुराको प्रमार् पयुाणउने िार कर कायाणलय िा कर अलधकृत उपरनै हनेु ।“ 

• “कर सम्िन्धी वििादमा प्रमार्को िारको अत्यन्तै महत्ि र आिश्यकता हुदँा 
करदाता उपर मात्र प्रमार् पयुाणउने िार नरहने ।“ 

• “करदाताले िलूिाट परुा कटृा हनु नसकेको िन्दै पलछ कानून िमोजजमको रकम 
स्रोतिाट कटृी गरर िझुाएको िने्न देजखएपलछ करदाताले कानून उल्लंघन गरेको 
िन्न सवकने नहदुा सो रकमलाई खूदआयमा समािेश नगने ठहराएको राजस्ि 
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न्यायालधकरर्को िैसला न्यायोजचत देजखदँा अनमुलत प्रदान िएको आदेशसगँ सहमत 
हनु नसवकने ।“ 

यसरी संम्मालनत सिोच्च अदालतिाट अधणन्यावयक लनकायहरुले समेत लनर्णय गदाण न्यावयक 
मन को प्रयोग गनुण पने, लनर्णयमा आधार र कारर्को उल्लेख हनु ुपने जस्ता विषयहरुलाई 
ध्यानमा राखी लनर्णय गनण तथा प्रमार्को मलु्यांकन गरी लनर्णय गनण तथा स्ियं कर लनधाणरर् 
िने्न विजिकै प्रमार्को िार  लनरपेक्षरुपम कर दातामा मात्र रहने हैन िलन व्याख्या गरेको 
छ । 

२.२. का.जज. कमलपोखरी जस्थत िान िान चाईलनज रेिुरेन्ट एण्ड बारका प्रो. 
राजेन्द्रकुमार शे्रष्ठ विरुद्ध  श्री कर अलधकृत कर कायाणलय काठमाडौं।11 

प्रस्ततु मदु्दामा कर अलधकृत कर कायाणलय काठमाण्डौले गरेको लनर्णयमा त्रटुी देजखएकाले 
सो लनर्णय िदरगरी लमलसल संलग्न थप प्रमार्हरू बझुी पनु आयकर लनधाणरर्को लागी 
लमलसल सरुु कर कायाणलय काठमाण्डौ पठाउने िनी राजस्ि न्यायालधकरर् काठमाण्डौिाट 
िैसला िई सरुु कर कायाणलय काठमाण्डौिाट पनु कर लनधाणरर्को लनर्णय हदुा लनिेदक 
लाई नजझकाई थप प्रमार्हरु समेत निझुी निर्णय गरी सम्पूर्ण अजघ ललएकै आधारमा अजघ 
कायम गररएको खदु आयकर रकमलाई नै यथाित पनुः कायम गरी लनर्णय गरेकाले काननु 
िमोजजम आिुले प्रलतिादको मौका समेत नपाएकाले उक्त कर लनधाणरर् िदर गनेगरी 
आिश्यक आदेस जारी गरी पाऊ िने्न व्यहोरा िएको लनिेदन देजखन्छ । 

लनिेदकलाई कर लनधाणरर् गदाण लनजलाई काननु िामोजजम प्रलतिादको मौका समेत नददई, 

लनजले पेश गरेको वििरर्लाई अमान्य समेत नगरी लनर्णय िएकाले उक्त लनर्णय िदरगरी 
काननु िमोजजम बझु्न ुपने प्रमार्हरू बझुी  पनु आय कायम गरी कर लनधाणरर् गनुण िनी 
कर अलधकृत कर कायाणलय काठमाडौंको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी िई लनम्न 
िमोजजमको लसद्धान्तहरु समेत प्रलतपादन िएको छ : 

• लनिेदकले पेश गरेको वहसाि वकतािलाई अमान्य घोवषत नगरी अजघकै लनर्णयमा 
ललएका आधारलाई पनुः आधार बनाई हचिुा वकलसमले आय कायम गरी कर 
लनधाणरर् गरेको लनर्णय बदर हनेु । 

                                                           
11 ने२०३८ .प.का.  अङ्क ११ लन. नंमदु्धा उत्प्रषेर् । ,१५१७ . 
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• राजस्ि न्यायाधीकरर्बाट कर लनधाणरर् बदर िएपलछ पनुः आय र कर लनधाणरर् गनण 
सम्बजन्धत पक्षलाई राखी लनर्णय गरेको देजखएन साथै जे जलत रकम लनधाणरर् िएको 
लथयो सोही रकम रू.१७०१०। पनुः कायम पलन गररएकोबाट कानूनले लनधाणररत 
गरेको प्रविया नअपनाई रीत सम्म पयुाणएउने उद्देश्यले पचाणसम्म खडा गरेको हुदँा 
राजस्ि न्यायाधीकरर्बाट बदर गने गरेको लनर्णय लनरथणक हनु गएको छ। तसथण 
पक्षलाई समेत उपजस्थत गराई प्रलतिादको मौका ददई लनर्णय गनुण पनेमा नगरेको हुदँा 
कर अलधकृतको लनर्णय बदर हनेु ।  

यसरी प्रस्ततु मदु्दामा संम्मालनत सिोच्च अदालतले सनुिुाईको मौका विना कर लनधाणरर् गनण 
नहनुे व्याख्या गरी कर कायाणलयलाई प्राकृलतक न्यायको लसद्धान्तहरुको पालनामा सजग 
रहन सचेत गराएको छ । 

२.३. का.न.पं.िा.नं.३ डेरा गरी बस्न ेमोहनकृष्र् खरेल विरुद्ध श्री कर कायाणलय, राजविराज, 

सप्तरी ।12 

यस मदु्दामा लनिेदकको आयकर लनधाणरर् गदाण तिकाललन आयकर ऐन २०३१ को सचुना 
ददएकोमा उक्त सचुनामा के कु जशषणक के कलत रकम कर लनधाणरर् िएको हो सो समेत 
उल्लेख नगरर केिल ऐनको दिा मात्र उल्लेख गरर काननु िमोजजम पयुाणउन ुपने प्रवकया 
समेत नपयुाणई गरेको सलुनिाईको मौका समेत नददई गररएको कर लनधाणरर् र सो को सचुना 
िेररतको िएकाले उक्त कर लनधाणरर् िदर गरी पाउन माग दािी ललईएको ररट लनिेदनको 
व्यहोरा देजखन्छ । 

आयकर ऐन, २०३१ को दिा ३३(२) बमोजजम न्यायोजचत अनमुानको आधारमा गररएको 
देजखन आयकर ऐनको उक्त दिा बमोजजम आयकर लनधाणरर् गदाण ऐनको दिा ३३(४) 
बमोजजम त्यस्तो लनधाणरर् गररएको आयकरको सम्बन्धमा आफ्नो कुरा िन्न िा सबूद प्रमार् 
पेश गनण करदातालाई सूचना ददन ु पने अलनिायण व्यिस्था िएकोमा प्रस्ततु मदु्दामा ररट 
लनिेदकलाई ऐ.ऐनको उक्त दिा ३३ (४) बमोजजमको सूचना ददइएको छ िने्न कर 
कायाणलयको ललजखत जिािबाट देजखएको छ तर त्यसरी लनधाणररत आयकरको सम्बन्धमा 
ररट लनिेदकलाई सूचना ददंदा कुन कुन शीषणकमा के कलत रकम खलुाइएको छ सो को 
वहसाब समेत त्यस्तो सूचनामा खलुाइएको हनु ु पने प्रि काननुी व्यिस्था िएकोमा कर 
                                                           
12 ने२०४५ .प.का. ,अङ्क ८ ,लनर्णय नंमदु्धा उत्प्रषेर् । ,३५४४ . 
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कायाणलयको ललजखत जिािमा त्यसरी ऐ.ऐनको दिा ३३(२) बमोजजमको आधार एिं 
लनधाणररत आयकरको वहसाब समेत उल्लेख गरी करदाता (लनिेदक) लाई सूचना ददइएको 
लथयो िने्न उल्लेख गनणसकेको हुँदा कानूनबमोजजम पनु आयकर लनधाणरर् गनुण िनी विपक्षी 
कर कायाणलय राजविराज, सप्तरीको नाममा परमादेश समेत जारी िई लनम्न िमोजजमको 
न्यावयक लसद्धान्तहरु समेत प्रलतपादन िएको अिस्था छ:  

• लनधाणररत आय करको सम्बन्धमा ररट लनिेदकलाई सूचना ददंदा कुन कुन शीषणकमा 
के कलत रकम खलुाइएको छ सो को वहसाब समेत त्यस्तो सूचनामा खलुाइएको हनु ु
पने । 

• सूचना ददंदा ऐनको दिासम्म उल्लेख गदाण ऐनको मनसाय परूा हुदैँन । ऐनको 
मनसाय कुन कुन शीषणकमा के कलत आधारमा आयकर लनधाणरर् गररएको हो सो 
कुरा सूचनामा उल्लेख गररएको खण्डमा सो सम्बन्धमा करदाताले त्यस्तो आयकर 
लाग्न पने हो िा होइन िने्न सम्बन्धमा आफ्नो कुरा प्रि राख्न सकोसै् िा सबूद 
प्रमार् पेश गनण पाउन सकोसै् िने्न हो त्यसरी करदातालाई लनधाणररत आयकरको 
सम्बन्धमा ददइने सूचना ऐ.ऐनको दिा ३३(२) बमोजजमको आधारमा खलुाई 
लनधाणररत आयकरको वहसाब समेत उल्लेख गरी सूचना ददन ुपने । 

यसरी प्रस्ततु मदु्दामा करदातालाई सचुना ददन ु पने व्यिस्था अनसुार सचुना दददा केिल 
औपचारीकता पालनाको लालग मात्र काननुले तोकेको ररतमा ददन ु पने र सचुनामा कानून 
िमोजजम खलुाउन ुपने वििरर् हरु अलनिायण रुपमा खलुाउन ुपने लसद्दान्त प्रलतपादन गरेको 
छ। यसरी यस मदु्दामा सिौच्च अदालतले सचुनाको हकको महत्ि र आिश्यकताको 
व्याख्यागरी अधण न्यावयक लनकाय हरुले कायाणविधी काननुको प्रयोग गदाण काननुमा उल्लेख 
प्रवकया र व्यािस्थाहरुको अक्षरस पालना गनुण गने व्यिस्था समेत गरेको छ । 

२.४. जज. पसाण िीरगंज आदशण नगर न.पं.िा.नं. १३ जस्थत गोपाल मोटर स्टोसणका प्रो. 
लनमणलकुमार िेररिाल विरुद्ध  श्री ५ को सरकार अथण मन्त्रालयसमेत ।13 

प्रस्ततु मदु्दामा  श्री ५ को सरकारको लमलत २०४५।११।३० गतेको लनर्णय िमोजजम  
िनी ररट लनिेदकलाई आयकर ऐन, २०३१ को दिा ३३ बमाजजम पनु (४)कर लनधाणरर् 
हनुे िनी सूचना ददएकोमा कुन दिा अन्तगणत श्री ५ को सरकारबाट लनर्णय िएको हो 
                                                           
13 न े ,२०४६ .प.का.अङ्क ११,लनर्णय नं:मदु्धा ,३९९० .उत्प्रषेर् िा उपयकु्त आज्ञा, आदेश िा पजुी जारी गरी 
पाउँ।     
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जानकारी ददइएन र केिल  कर लनधाणरर् उपर महालेखा परीक्षकको वििागबाट बेरुज ु
औलं्याई विषयलाई आधार ललई आिुले देएको जिािलाई नजर अन्दाज गरर िएको कर 
लनधाणरर् आदेशले नेपाल को संविधान २०१९को  धारा १५14

  र धारा ५८15 िाट प्रदि 
हक समेत कुजन्ठत िएको  िने्न ररट लनिेदकले जजवकर ललएको देजखन्छ । 

आयकर ऐन, २०३१ को दिा ५६ अन्तगणत श्री ५ को सरकारले पनुः कर लनधाणरर् गनण 
आदेश ददनसक्ने हुदँा अलधकार प्राप्त अलधकारीले अलधकार के्षत्रलित्र रही लनर्णय गरेको ,कर 
लनधाणरर् हुँदा कायम िएको लबिी अंकलाई ररट लनिेदक करदाताले स्िीकार गरी सोमा 
लाग्ने िलनएका कर रकम बझुाई सकेको तथा ररट लनिेदक करदातासंग साविक कायम 
िएको लबिी अंकलाई यथाित कायम राखी अन्य करदाता सरह खूद आय लनकाल्न े
आधारमा समान प्रलतशत कायम गरी खूद आय कायम गरेको देजखएको अिस्थामा कर 
लनधाणरर्को सचुना दददा  केिल दिा िा उपदिा उदृ्धत गनण छुटेको कारर्बाट मात्र कर 
लनधाणरर् आदेस अिैध नहनुे िलन ररट लनिेदन खारेज गरी लनम्म िमोजजमको न्यावयक 
लसद्धान्त परलतपादन िएको छ  : 

• अलधकारको प्रयोग गदाण अलधकारको स्रोत खोललन ुपने हनु्छ तर दिा िा उपदिा 
उदृ्धत गनण छुटेको कारर्बाट मात्र अिैध िन्न लमल्दैन । मखु्य कुरा कुनै दिा िा 
उपदिाले त्यस्तो लनर्णय गनण पाउने अलधकार प्रदान िएको छ छैन िनी हेनुण पने । 

यसरर प्रस्ततु मदु्दामा  अलधकार प्राप्त अलधकारीले गरेको लनर्णय िदर सामान्य त्रटुीको कारर्ले 
मात्र िदर गनण नहनु े , काननु र लनयमले लनर्णय गनण पाउन े अलधकारीले काननु िमोजजम 
गरेको लनर्णयलाई प्राविधीक कारर् देखाउदै िदर गने नहनु ेिनी व्याख्या िएको छ ।   

२.५. जजल्ला कंचनपरु दोधारा गा.वि.स. िडा नं. िािाथान बस्न ेमानबहादरु सनुार  विरुद्ध 
कर कायाणलय महेन्द्रनगर, कन्चनपरु समेत 16

  

प्रस्ततु मदु्दामा गरे्श िस्त्रालय िमणको प्रोपाइटर आिु निई प्रमे बहादरु सनुार िएको र  
लनजले कर कायाणलय महेन्द्रनगरमा सो िमण मेरो हो िनी ललखत गरी स्िीकार समेत गरेको 
र लनजकै नाउँमा कर कायाणलय महेन्द्रनगरले आय कर दताण पं्रमार्पत्र प्रदान गरेको र 
लनजले नै सो िमणको कारोिार गरेको कुरा आ.ि.०४७।०४८ सम्म लनजका नाउँमा आय 
                                                           
14 संम्पलतको हक : कानून बमोजजम िाहेक कुनै पलन व्यजक्तको सम्पजि अपहरर् हनुे छैन । 
15 कानून बमोजजम बाहेक कर लगाउन िा ऋर् ललन नपाइने । 
16  ने.का.प. २०५८, अंक ३,४, लन.नं. ६९८४, मदु्दा उत्प्रषेर् लमजश्रत परमादेश । 
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कर लनधाणरर् िई लनजले नै कर लतरी बझुाई आइरहेको कर कायाणलयको रकडणबाट प्रि 
देजखदा देजखदै  कर कायाणलयले सो िमणको आ.ि. ०४८।०४९ को आय वििरर् तथा 
लनज प्रम िहादरुले पेश नगरेको तथा लनजले कर कायाणलयको जचठ्ठीहरु नबझेुको िने्न 
व्यहोरा लनर्णय पचाणमा उल्लेख गरी सो को दोषी   म मानबहादरु सनुारलाई संझी ररसराग 
राखी दरुाशयका साथ मलाई प्रमे बहादरु सनुारको गरे्श िस्त्रालय िमणको मखु्य िई 
कारोिार गने व्यजक्त िलन आिूखशुी सो िमणको खूद आय रु. ३४,६३,०००। हचिुा 
तिरले कायम लगरी त्यसमा कर रु. १७,००,५००। लगाउनकुा साथै स्पि कानूनी 
व्यिस्था तथा वहसाब समेत प्रि नपारी प्राकृलतक न्याय लसद्धान्त विपरीत आयकर ऐन, 

२०३१ तथा लनयमािली २०३९ का नलाग्ने प्रािधान लगाई विनाकसूर जररिाना रु. 
३,९२,१०१। कायम गरी लमलत ०५१।१।१४ मा मेरो नाममा कर लनधाणरर् आदेश 
बझुाइएको ले उक्त आदेश प्राकृलतक न्यायको लसद्धान्त समेतको विपररत रहेको व्यहोराको 
ररट लनिेदन रहेको । 

आयकर ऐन, २०३१ को दिा ५७ अनसुार कर अलधकृतले गरेको कर लनधाणरर् आदेश िा 
सजायको आदेशले मकाण पने व्यजक्तले त्यस्तो आदेश उपर राजश्व न्याययालधकरर्मा 
पनुरािेदन ददन सक्न ेिा दिा ३४(२) अनसुार महालनदेशक समक्ष लनिेदन ददन सवकनमेा 
सो नगरी अषाधारर् अलधकार के्षत्र (ररट के्षत्रमा) प्रिेश गरेको देजखएको । लनिेदकले 
२०३९ सालमा दोधारा क्लोथ सेन्टर नामको िमणबाट आयकर दताण प्रमार्पत्र ललई 
२०४५ मागणसम्म कारोिार गरी कारोिारमा बवृद्ध िएपलछ बढी कर लतनुणपने अिस्था लसजणना 
हनुे िएकोले आफ्नो नाउँमा प्रमार्पत्र विताण गरी आफ्नो िाइ प्रमे बहादरु सनुारको नाउँमा 
गरे्श िस्त्रालय िने्न िमण दोधारा क्लोथ सेन्टर िएको आफ्नै घरमा परुानै व्यापारलाई 
िमणको मात्र नाम िेरेर कारोिार लनरन्तर गदै आएका र लनजले कर कायाणलयमा गरे्श 
िस्त्रालयको प्रलतलनलध िई ०४४।०४५ र ०४५।०४६ को कारोिारको सम्बन्धमा ददएको 
बयानमा प्रमे बहादरु आफ्नै िाइ हनु िलन कर कायाणलयमा बयान गरेको, कर कायाणलयले 
ररट लनिेदकलाई पठाएको आयकर ऐन, २०३१ को दिा ३३(४) बमोजजमको अजन्त्म 
सूचना लनजको स्टािले बझेुको समेतबाट लनज गरे्श िस्त्रालयसँग सम्बजन्धत िएको पवुि 
िएको, प्रो. प्रमे बहादरु सनुार िएको  गरे्श िस्त्रालयको ठेगानामा निएको, लनजको पत्रहरु 
नबझुी टाँस गररएको मचुलु्का प्राप्त िएको, गरे्श िस्त्रालयको कारोिार प्रो. प्रमे बहादरुको 
एकघरको दाज ु हु ँ िनी सकार गने मानबहादरु सनुारको घरमा यथाित चाल ु रहेको 
अिस्थामा कर कायाणलयले छानविन गदाण कारोबारको मखु्य लनयन्त्रर् र बन्दोिस्त विपक्षी 
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मानबहादरु सनुारबाट गरेको पाइएकोले त्यस्तो लकेुर बसी मनुािाको प्रमखु वहस्सा ललन े
व्यापारीबाट कर असूल गनण आयकर ऐन, २०३१ को दिा २४(२) ले कर अलधकृतलाई 
ददएको अलधकार अनसुार उपलब्ध तथ्याङ्क बमोजजम कानूनसंगत रुपमा कर लनधाणरर् िएको 
छ । यसैगरर कर  कायाणलयबाट कर लनरीक्षकसँग प्रलतिेदन माग गररएकोमा प्रस्ततु 
प्रलतिेदनमा कारोिार मानबहादरुको िने्न स्पि देजखएको, कर लनरीक्षकको प्रलतिेदन र पूिण 
िषणहरुको कर लनधाणरर् िएका तथ्यहरु समेत मनन गरी प्रमखु कर अलधकृत सो के्षत्रको 
लनरीक्षर् गदाण कारोिारको मखु्य लनयन्त्रर् र बन्दोिस्त मानबहादरु सनुारले नै गरेको िने्न 
कुरा यवकन िएकोले ऐनको दिा ३३(४) बमोजजम सात ददने सूचना जारी गरी पठाउँदा 
त्यसको जिािमा लनज कारोिारमा इन्कारी रही आफ्नो नाउँमा कर लनधाणरर् हनुे आशंकाले 
करको दावयत्िबाट बच्ने उद्देश्यले कर कायाणलयले बारम्बार पत्राचार गदाण निेवटएका िारत 
खटीमा रहने िाइ प्रमे बहादरु सनुारलाई जझकाई लनयोजजत रुपमा लनदेजशत व्यहोराको 
जिाि ददन लगाएको देजखन्छ । कर नलतने उद्देश्यले लनयोजजत रुपमा अकोको नामको 
िमणबाट व्यिसाय संचालन गने व्यजक्तको संलग्नताको प्रत्यक्ष प्रमार् नपाइने िएकोले नै 
ऐनको दिा २४(२) ले अकाणको नाउँबाट कारोिार गरेर प्राप्त गरेको आयमा कर 
अलधकृतलाई कर लनधाणरर् गनण सक्न ेअलधकार प्रदान गरे अनरुुप ऐनद्वारा लनददणि आधार र 
प्रवियाहरु परुा गरर िएको कर लनधाणरर् तथा समयमा आय वििरर् पेश नगने  
करदातालाई ऐनको दिा ५९(१) बमोजजम लागेको करको १० प्रलतशत र दिा २८(१) 
अनसुार आय वििरर् नददन ेकरदातालाई १५ ददनको समय ददंदा पलन आय वििरर् पेश 
नगरेमा दिा ५९(२) ले लागेको करको िावषणक १५ प्रलतशत जररिाना लाग्ने व्यिस्था 
अनरुुप गरे्श िस्त्रालय लगाइएको जररिाना कानूनसम्मत िएकोले ररट लनिेदन खारेज हनु े
गरर  िएको प्रस्ततु मदु्दामा सिोच्च अदालतको बहृत ईजलाशिाट  िैसला हदुा लनम्न 
ललजखत आधार हरु ललईएको पाइन्छ : 

• आयकर ऐन, २०३१ को दिा २४(२) मा कुनै व्यजक्तले आफ्नो नाम नराखी 
अरुको नाम िा कुनै नामबाट कुनै कारोिार गरेको रहेछ िने त्यस्तो कारोिारको 
मखु्य लनयन्त्रर् िा कारोिारको बन्दोबस्त लनजले नै गरर आएको र त्यस्तो 
कारोिारबाट िएको आयको सबै िा मखु्य वहस्सा लनजले नै प्राप्त गने गरी आएको 
िने्न कुरा कर अलधकृतलाई यवकन िएमा सो कारोिारबाट िएको आय लनजको 
आय मानी कर लनधाणरर् गररनेछ िने्न उल्लेख िएको पाइन्छ । लनिेदकले आफ्नो 
एकाघरका िाइ पेै्रमबहादरुका नाममा गरे्श िस्त्रालय दताण गरी आिूले कारोिार 
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गरेको िने्न दोधारका व्यापारी तथा िद्रिलादमी समेतको िनाइको आधारमा कर 
लनरीक्षकबाट उक्त िस्त्रालयको कारोिार मालथ सम्परू्ण रुपले मानबहादरुको लनयन्त्रर् 
रवहरहेको िने्न कर लनररक्षकको प्रलतिेदन परेपलछ सो कुरा हो, होइन िने्न विषयमा 
सम्िद्ध प्रमार्हरु समेत बझुी त्यस्तो खास कारोिार गने व्यजक्त लनिेदकलाई नै 
ठहयाणई लनजका नाउँमा आयकर लनधाणरर् िएकोदेजखन आउँछ। यसरी ऐनको दिा 
२४(२) अिस्था विद्यमान िएको िने्न कुरा वििाददन लनर्णयमा खलुाइएको र यस्को 
आधार प्रमार् उल्लेख गरेको पाइन्छ । तसथण अकाणको नाउँमा िमण दताण गराई 
लनिेदकले कारोिार गरेको िने्न ठहर गरेको देजखंदा के्षत्रालधकारको अिाग िन्न 
लमलने । 

• लनिेदकले प्राकृलतक न्याय विपरीत लनिेदकलाई सनुिुाइको मौका प्रदान नगरी 
लनर्णय गरेको िने्न अको अपिादात्मक अिस्था विद्यमान छ छैन िने्न तिण  विचार 
गदाण लनिेदकका नाउँमा कर कायाणलयबाट पठाएको सूचना म्याद गा.वि.स.ले 
लनिेदकले नबझेुको िनी विताण पठाएको ततपश्चात २०५०।१२।५ को पत्रबाट 
सबूद प्रमार् पेश गनण लनिेदकका नाउँमा म्याद पठाइएकोमा गरे्श िस्त्रालयका 
स्टाि देि लगरीले बझेुको र २०५०।१२।१५ मा लनिेदकले आिू सो िमणको 
मखु्य व्यजक्त नरहेको िने्न जिाि पठाएको र लनजको जिाि समेतलाई मध्यनजर 
राखी कर लनधाणरर् िएको देजखन आएकोले आफ्नो कुरा िने्न मौका प्रदान नगरेको 
िने्न िनाई पलन स्िीकारयोग्य देजखएन । 

• िदलनयतपिूणक कर लनधाणरर् गरेको िने्न लनिेदकको अको कथनतिण  विचार गदाण 
लनिेदकले िदलनयतको िस्तलुनष्ठ आधार प्रमार् ददन गजुानण नसकेको तथा 
िदलनयतको आरोप लगाउन ु मात्र पयाणप्त हुदैँन । िस्तलुनष्ठ आधारमा आधाररत 
हनुपुने हनु्छ । त्यस्तो आधार विद्यमान देजखएन । विपक्षी कर अलधकृतले लनर्णय 
गदाण आधारहरु उल्लेख गरेको देजखन्छ । ती आधार प्रमार्हरु पयाणप्त िए निएको 
कारर्ले मात्र िदलनयत िन्न लमल्दैन तसथण लनिेदकको यस िनाइसगँ पलन सहमत 
हनु नसवकने । 

प्रस्ततु मदु्दामा अदालतिाट नजजर अनषुरर्को लसद्धान्तको िृहत व्याख्या गदै  कर छलल 
गनणका लगी गररएको कर योजनालाई समेत विस्लेषर् गदै , केिल करको दावयत्ि कम गने 
उदेश्यले  अकाणको नाममा व्ययासाय दताण गराउने कायणलाई मातै्र लनरुिसावहत गरेको 
छैनवक कानलुन दावयत्ि िएको अलधकार प्राप्त अलधकारीको लनर्णयलाई विना आधार कारर् 
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खारेज नहनुे तथा लनर्णयकताणले गरेको लनर्णयलाई िदलनयत परु्ण िनेरमात्र नहनुे त्यसलाई 
पिुी समेत गने सक्न ु पने व्याख्या गदै विना आधार ररट जारर गनुण नहनुे मान्यता समेत 
स्थावपत गरेको छ ।  यसका सथै यस मदु्दामा यस अघी, धमण सागर तलुाधर िी.कर 
कायाणलय काठमाण्डौ17 िएको मदु्दामाप्रलतपाददत लसद्दान्त, “कम्पलनको प्रोप्राईटर दानसोिा 
तलुाधर िएकोमा ररट लनिेदक धमणसागर तलुाधरको नाममा कर लनधाणरर् गरेको आदेश 
काननु अनकूुल िएको नदेजखने” िन्दा अगाढी िढी कर छल्नका लालग कुनै अकाणको नाममा 
कारोिार गरेकै आधारमा करको दावयत्ि िाट उन्मकु्ती पाउन नसक्ने व्याख्या गरी, नक्कलल 
कारोिारी खडा गरी गरेको कर छल्ने प्रयासलाई लनरुत्सावहत पारेको छ । 

२.६. उल्लेजखत नजजरहरुको तलुनात्मक विस्लेषर् 

ि .स.  नजजर प्रलतपाददत लसद्धान्त  कैवियत 

१ अथण मन्त्रालय, आन्तरीक राजश्व 
वििाग, कर कायाणलय विराटनगर 

विरुद्ध जजल्ला मोरङ्ग विराटनगर 
जस्थत हलुास बायर इण्डविज 
प्रा .लल .संचालक महेन्द्रकुमार 
गोल्छा । 

कर अलधकृतको कर लनधाणरर् 
गने कायण न्यावयक कायण हो । 
कर अलधकृत कर लनधाणरर्को 
प्रकृयामा छानविन गने अलधकृत 
हनुका साथै कर लनधाणरर् गने 
अलधकारी पलन हुँदा लनजको 
कानूनी हैलसयत आरोपी एिं 
लनर्णयकताण दिैु हनुे । 

कर सम्िन्धी वििादमा अमकु 
रकम यो यस कारर्ले 
करयोग्य छैन िनी करदाताले 
देखाएको अिस्थामा कर 
लगाउन चाहन े कर अलधकृत 
या कायाणलयले यो यस 
पररिन्दिाट कर लाग्ने हो िन्ने 
देखाउन पने हनु्छ । कर 
लाग्ने आय हो िन्ने कुराको 
प्रमार् पयुाणउने िार कर 

प्रस्ततु मदु्दामा कर 
अलधकृतले  कर 
लनधाणरर् गदाण कायणविधी 
काननुको परु्ण रुपमा 
पालना गनुण पने र कर 
लनधाणरर् गदाण आधार र  
कारर् खलुाउने पने 
गरर व्याख्या िएको छ 
। 

                                                           
17 ने.का.प.२०४०, अंक ८, लन.नं. १७३५, मदु्धा: उत्प्रषेर्को आदेश जारर गरी पाऊ । 
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ि .स.  नजजर प्रलतपाददत लसद्धान्त  कैवियत 

कायाणलय िा कर अलधकृत 
उपरनै हनुे । 

कर सम्िन्धी वििादमा 
प्रमार्को िारको अत्यन्तै महत्ि 
र आिश्यकता हुँदा करदाता 
उपर मात्र प्रमार् पयुाणउने िार 
नरहने । 

करदाताले िलूिाट परुा कटृा 
हनु नसकेको िन्दै पलछ कानून 
िमोजजमको रकम स्रोतिाट 
कटृी गरर िझुाएको िन्ने 
देजखएपलछ करदाताले कानून 
उल्लंघन गरेको िन्न सवकने 
नहदुा सो रकमलाई खूदआयमा 
समािेश नगने ठहराएको 
राजस्ि न्यायालधकरर्को िैसला 
न्यायोजचत देजखदँा अनमुलत 
प्रदान िएको आदेशसगँ सहमत 
हनु नसवकने  
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२ का .जज.  कमलपोखरी जस्थत िान 
िान चाईलनज रेिुरेन्ट एण्ड 
बारका प्रो  .राजेन्द्रकुमार शे्रष्ठ 
विरुद्ध  श्री कर अलधकृत कर 
कायाणलय काठमाडौं 

लनिेदकले पेश गरेको वहसाि 
वकतािलाई अमान्य घोवषत 
नगरी अजघकै लनर्णयमा ललएका 
आधारलाई पनुः आधार बनाई 
हचिुा वकलसमले आय कायम 
गरी कर लनधाणरर् गरेको लनर्णय 
बदर हनुे । 

राजस्ि न्यायाधीकरर्बाट कर 
लनधाणरर् बदर िएपलछ पनुः 
आय र कर लनधाणरर् गनण 
सम्बजन्धत पक्षलाई राखी लनर्णय 
गरेको देजखएन साथै जे जलत 
रकम लनधाणरर् िएको लथयो 
सोही रकम रू.१७०१०। पनुः 
कायम पलन गररएकोबाट 
कानूनले लनधाणररत गरेको 
प्रविया नअपनाई रीत सम्म 
पयुाोउने उद्देश्यले पचाणसम्म 
खडा गरेको हुदँा राजस्ि 
न्यायाधीकरर्बाट बदर गने 
गरेको लनर्णय लनरथणक हनु 
गएको छ । तसथण पक्षलाई 
समेत उपजस्थत गराई 
प्रलतिादको मौका ददई लनर्णय 
गनुण पनेमा नगरेको हुदँा कर 
अलधकृतको लनर्णय बदर हनुे । 

प्रस्ततु मदु्दामा हलुास 
बायर इण्डविज प्रा.लल. 
मा जस्तै कर 
अलधकृतले कायण विधी 
काननुको को परु्ण 
रुपमा पालना गरर 
सनुिुाईको उजचत 
मौका समेत ददइ कर 
लनधाणरर् गनुण पने 
व्याख्या गदै , अलधकार 
प्राप्त अलधकाररले लनर्णय 
गदाण प्राकृलतक 
न्यायाको लसद्धान्त 
कोपालना अलनिायण 
रुपले  गनुण पने गरी 
व्याख्या िएको छ । 

३ का .न.पं.िा.नं.३ डेरा गरी बस्न े
मोहनकृष्र् खरेल विरुद्ध श्री 
कर 

लनधाणररत आय करको 
सम्बन्धमा ररट लनिेदकलाई 
सूचना ददंदा कुन कुन शीषणकमा 

मालथ उल्लेजखत दईु 
मदु्दाहरु जस्तै यस 
मदु्दामा पनी ररत 
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कायाणलय, राजविराज, सप्तरी। के कलत रकम खलुाइएको छ 
सो को वहसाब समेत त्यस्तो 
सूचनामा खलुाइएको हनु ुपने । 

सूचना ददंदा ऐनको दिासम्म 
उल्लेख गदाण ऐनको मनसाय 
पूरा हुदैँन । ऐनको मनसाय 
कुन कुन शीषणकमा के कलत 
आधारमा आयकर लनधाणरर् 
गररएको हो सो कुरा सूचनामा 
उल्लेख गररएको खण्डमा सो 
सम्बन्धमा करदाताले त्यस्तो 
आयकर लाग्न पने हो िा 
होइन िन्ने सम्बन्धमा आफ्नो 
कुरा प्रि राख्न सकोसै् िा सबूद 
प्रमार् पेश गनण पाउन सकोसै् 
िन्ने हो त्यसरी करदातालाई 
लनधाणररत आयकरको सम्बन्धमा 
ददइने सूचना ऐ.ऐनको दिा 
३३(२) बमोजजमको आधारमा 
खलुाई लनधाणररत आयकरको 
वहसाब समेत उल्लेख गरी 
सूचना ददन ुपने । 

पिुणकको सचुना र 
कायणविधी काननुको 
पालनामा जोड ददएको 
छ। 

४ जज  .पसाण िीरगंज आदशण नगर 
न.पं.िा.नं .जस्थत गोपाल  १३

मोटर स्टोसणका प्रो . लनमणलकुमार 
िेररिाल विरुद्ध   श्री ५ को 
सरकार अथण मन्त्रालयसमेत 

अलधकारको प्रयोग गदाण 
अलधकारको स्रोत खोललन ु पने 
हनु्छ तर दिा िा उपदिा 
उद्धतृ गनण छुटेको कारर्बाट 
मात्र अिैध िन्न लमल्दैन । 
मखु्य कुरा कुनै दिा िा 
उपदिाले त्यस्तो लनर्णय गनण 
पाउन ेअलधकार प्रदान िएको छ 
छैन िनी हेनुण पने । 

मोहनकृष्र् खरेलको 
मदु्दामा  सामान्य 
प्राविलधक विषयलाइ 
आधार िनाउदै 
(लनधाणररत कर रकमको 
जशषणक उल्लेख 
निएको  ररट जारर 
िएको, जिवक ररट 
लनिेदक आिैले आय 
व्ययको वििरर् पेश 
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 गरेको लथयो) ररट 
जारर िएको मा यसमा 
अलधकार प्राप्त 
अलधकारीले  गरेको 
लनर्णय समान्य 
प्राविलधक त्रवुटकै 
आधारमा  िदर गररन ु
नहनुे व्याख्या िएको 
छ । 

५ जिल्ला कंचनपुर दोधारा 

गा.जि.स. िडा नं. िािाथान 

बस्ने मानबहादुर सनुार  विरुद्ध 

कर कार्ाालर् 

महेन्द्रनगर, कन्द्चनपुर समेत 

आयकर ऐन, २०३१ को दिा 
२४(२) मा कुनै व्यजक्तले 
आफ्नो नाम नराखी अरुको 
नाम िा कुनै नामबाट कुनै 
कारोिार गरेको रहेछ िने 
त्यस्तो कारोिारको मखु्य 
लनयन्त्रर् िा कारोिारको 
बन्दोबस्त लनजले नै गरर 
आएको र त्यस्तो कारोिारबाट 
िएको आयको सबै िा मखु्य 
वहस्सा लनजले नै प्राप्त गने गरी 
आएको िन्ने कुरा कर 
अलधकृतलाई यवकन िएमा सो 
कारोिारबाट िएको आय 
लनजको आय मानी कर लनधाणरर् 
गररनेछ िन्ने उल्लेख िएको 
पाइन्छ । लनिेदकले आफ्नो 
एकाघरका िाइ पेै्रमबहादरुका 
नाममा गरे्श िस्त्रालय दताण 
गरी आिूले कारोिार गरेको 
िन्ने दोधारका व्यापारी तथा 

प्रस्ततु मदु्दामा 
अदालतले साच्चैनै कर 
कानूनका विधीशाजस्त्रय 
ढंगले व्याख्या गनण 
खोजेको हालम पाउदछौ 
। मालथका चार 
मदु्दाहरुमा प्राविलधक 
कुराहरुमा मात्र  ध्यान 
ददएकोमा यसमा 
कायणविधी काननुलाई 
कर काननुका 
विधीशाजस्त्रय मान्यता 
हरुका आधारमा 
व्याख्या गने प्रयत्न 
संमालनत सिोच्च 
अदालत िाट िएको 
हालम पाउदछौ ।  

यसै गरर अलधकार प्राप्त 
अलधकाररले िदलनयत 
पिुणक काम गरेको 
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िद्रिलादमी समेतको िनाइको 
आधारमा कर लनरीक्षकबाट 
उक्त िस्त्रालयको कारोिार 
मालथ सम्पूर्ण रुपले 
मानबहादरुको लनयन्त्रर् 
रवहरहेको िन्ने कर लनररक्षकको 
प्रलतिेदन परेपलछ सो कुरा 
हो, होइन िन्ने विषयमा सम्िद्ध 
प्रमार्हरु समेत बझुी त्यस्तो 
खास कारोिार गने व्यजक्त 
लनिेदकलाई नै ठहयाणई लनजका 
नाउँमा आयकर लनधाणरर् 
िएकोदेजखन आउँछ। यसरी 
ऐनको दिा २४(२) अिस्था 
विद्यमान िएको िन्ने कुरा 
वििाददन लनर्णयमा खलुाइएको र 
यस्को आधार प्रमार् उल्लेख 
गरेको पाइन्छ । तसथण 
अकाणको नाउँमा िमण दताण 
गराई लनिेदकले कारोिार 
गरेको िन्ने ठहर गरेको देजखंदा 
क्षेत्रालधकारको अिाि िन्न 
लमलने । 

लनिेदकले प्राकृलतक न्याय 
विपरीत लनिेदकलाई सनुिुाइको 
मौका प्रदान नगरी लनर्णय 
गरेको िन्ने अको अपिादात्मक 
अिस्था विद्यमान छ छैन िन्ने 
तिण  विचार गदाण लनिेदकका 
नाउँमा कर कायाणलयबाट 

िन्नेले िदलनयतको पिुी 
गनुण पने व्याख्या गदै 
नक्कलल करदाता देखाइ 
कर छललको योजना 
िनाउने कायणलाइ 
समेत लनरुिसाइत 
गरेको छ । 
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पठाएको सूचना म्याद 
गा.वि.स.ले लनिेदकले नबझेुको 
िनी विताण पठाएको ततपश्चात 
२०५०।१२।५ को पत्रबाट 
सबूद प्रमार् पेश गनण 
लनिेदकका नाउँमा म्याद 
पठाइएकोमा गरे्श िस्त्रालयका 
स्टाि देि लगरीले बझेुको र 
२०५०।१२।१५ मा 
लनिेदकले आिू सो िमणको 
मखु्य व्यजक्त नरहेको िन्ने 
जिाि पठाएको र लनजको 
जिाि समेतलाई मध्यनजर 
राखी कर लनधाणरर् िएको 
देजखन आएकोले आफ्नो कुरा 
िन्ने मौका प्रदान नगरेको िन्ने 
िनाई पलन स्िीकारयोग्य 
देजखएन । 

िदलनयतपूिणक कर लनधाणरर् 
गरेको िन्ने लनिेदकको अको 
कथनतिण  विचार गदाण 
लनिेदकले िदलनयतको िस्तलुनष्ठ 
आधार प्रमार् ददन गजुानण 
नसकेको तथा िदलनयतको 
आरोप लगाउन ु मात्र पयाणप्त 
हुदैँन । िस्तलुनष्ठ आधारमा 
आधाररत हनुपुने हनु्छ । 
त्यस्तो आधार विद्यमान देजखएन 
। विपक्षी कर अलधकृतले 
लनर्णय गदाण आधारहरु उल्लेख 
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गरेको देजखन्छ । ती आधार 
प्रमार्हरु पयाणप्त िए निएको 
कारर्ले मात्र िदलनयत िन्न 
लमल्दैन तसथण लनिेदकको यस 
िनाइसगँ पलन सहमत हनु 
नसवकने । 

 

३. अधण न्यावयक लनकाय र कर काननु 

प्रशासलनक बदी पवहररएर न्यावयक कायणसम्पादन गनण पाउने अलधकार सम्पन्न लनकायलाई 
अधणन्यावयक लनकाय िलनन्छ। प्रकृलत र प्रिृजिका वहसाबले प्रशासलनक िए तापलन यी 
लनकायले केही लनजश्चत प्रकारका मदु्दामा न्यावयक अलधकार प्रयोग गने हैलसयत राख्छनै्। 

न्यावयक प्रविया स्ििािैले अलधक औपचाररक, लामो, नजजरमा आधाररत र जवटल हनु े
िएकाले सबै प्रकारका विषयमा न्यावयक लनकायबाट नै मदु्दाको सरुु कारबाही र वकनारा गनुण 
सम्िि हदैुन। त्यसैले तत्काल लनरूपर् गनुणपने", अलल विजशिीकृत प्रकारका र संिेदनशील 
प्रकृलतका विषय सजम्मललत मदु्दाहरुको सरुु कारबाही र वकनारा गनणका लनलमि यस्ता खालका 
अधणन्यावयक लनकाय पररकल्पना गररएको हो। न्यावयक लनकायहरुमा पनण जाने मदु्दाको िार 
कम गनुण, शीघ्र र प्रिािकारी न्याय सम्पादन गनुण िा विषयिस्तकुो सम्बोधन गनुण, न्याय 
प्रशासनलाई जनचाहनाअनरुूप सञ्चालन गनुण, सामान्यतया न्यावयक लनकायहरुबाट प्राप्त हनु 
नसक्ने विजशिीकृत र विशषेज्ञतापूर्ण लनर्णय प्राप्त गने चाहना नै अधणन्यावयक लनकायको 
उत्पजि पछालडका कारर् हनुै्। 

कलतपय अिस्थामा पयाणप्त न्यावयक ताललम अिाि, प्राकृलतक न्यायका लसद्धान्त अिलम्बनमा 
कमी, लनष्पक्षताको अिाि, अधणन्यावयक अलधकार िा विशेषालधकाको दरुुपयोग तथा 
राजनीलतक िा अन्य अिाजछत प्रिािमा परेको जस्ता आलोचनाबाट अधणन्यावयक लनकाय 
मलुछने गरेका उदाहरर् पलन निेवटन े होइननै्। तथावप कदाजचत िेवटन े यस्ता कमजोरीका 
आधारमा मात्र अधणन्यावयक लनकायहरुको आिश्यकता, अपररहायणता र महत्ि लबसणन लमल्न े
अिस्था छैन। प्रविलधमा आएको पररितणन र विस्तार, अपराधहरुको विजशिीकरर् तथा 
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समाजमा आइपने नया"खाले कुकृत्यहरुको लनयन्त्रर् जस्ता गम्िीर विषयको सम्बोधन 
न्यावयक लनकायहरुको मात्र संलग्नताबाट सम्िि देजख"दैन। त्यसैले नया पररिेशमा 
अधणन्यावयक वियाकलापहरुको सान्दलिणकता वहजोिन्दा आज र आजिन्दा िोलल बढ्दै गएको 
पाइन्छ। अज: कर सम्िन्धी विषयहरुमात कर अलधकृत हरुलाई न्यावयक अलधकार विना 
प्रिािकारी कर प्रशासनका परीकल्पनानै गनण सवकदैन। तसथण प्राय जसो सिै मलुकु हरुमा 
कर प्रशासक हरुले न्यावयक अलधकारको प्रयोग गदणछन र उलनहरु लनकाय हनु र नेपाल 
पालन यो सत्यिाट पर िाग्न सक्दैन । 

तसथण कर कायाणलयहरु तथा कर अलधकृत हरुले कर लनधाणरर् गदाण काननु तथा न्यायाका 
मान्य लसद्धान्तहरु तथा कायाणलबधी काननुको पालना गनुण पने देजखन्छ जसले गदाण कर 
सम्िन्धी विबादहरु न्यायालधकरर् िा अदालत हरुमा कम पगुनु र राजश्व पररचालन 
प्रबािकारर हनु सकोस, यसकालागी कर कायाणलयहरुले लनम्न विषयहरुमा ध्यान पयुाणउन ु
जरुरी छ :  

• आिूले गरेको लनर्णय / कारबाही उपर कानून बमोजजम उजरुी पछण र त्यस्तो 
उजरुीको विपक्षमा पयाणप्त आधार र कारर्को गञु्जायस छ िने्न कुराको लनश्चय गरेर 
मात्र लनर्णयमा पगु्न ुपदणछ । 

• लनर्णय गदाण लनष्कषणमा पगु्नका लालग ललइएका आधार र कारर् प्रि खलुाउनकुा साथै 
सो लनर्णय गने कानूनी आधार (कानूनका दिा, उपदिा आदद) लनर्णयमा अलनिायण 
रुपमा उल्लेख गनुण पदणछ । 

• लनर्णय गनुण अलध जसका विरुद्ध लनर्णय गनण लालगएको हो लनजलाई पयाणप्त र प्रिािकारी 
रुपमा सनुिुाईको मौका ददन ुपदणछ ।लनर्णय गनण अनािश्यक विलम्ब गनुण हदैुन । 

• लनर्णयको समथणनमा प्रमार् पयुाणउने िार लनर्णय कताणको नै हनु्छ िने्न कुराको 
जानकारी हनु ुपदणछ । अथाणत लनर्णय गरेरमात्र हदैुन सो लनर्णयलाई पार लगाउन ुपलन 
पदणछ । 

• प्रत्यक्ष कानूनी त्रटुी िा गल्ती िएको अिस्थामा बाहेक आफ्नो पूिणिती लनर्णयलाई 
पालना गनुण पदणछ । लनर्णयकताणले दोहोरो मापदण्ड अपनाउन ुहदैुन । 
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• लनर्णयमा बदनीयत िा प्रलतशोधको गन्ध पलन आउन ु हदैुन । प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष 
रुपमा आफ्नो स्िाथण / सरोकार रहेकोमा लनर्णयमा संलग्न हनु ुहदैुन । 

• लनर्णय आत्मपरक होईन की िस्तलुनष्ठ प्रमार्मा आधाररत हनु ुपदणछ । 

आयकर आयमा आधाररत प्रत्यक्ष कर प्रर्ाली हो । सामान्यतयाः श्रम, पुजँी िा ती दिैुको 
प्रयोग गरे िापत प्राप्त प्रलतिल आयकर प्रयोजनको लालग आय मालनन्छ । नेपालमा 
आधलुनक आयकरको अिधारर्ा वि.सं. २०१७ सालदेजख प्रारम्ि िएको हो । आयकर 
मलुकुको आलथणक विकासको लालग आिश्यक राजस्ि संकलन गने दृविकोर्ले मात्र निई 
सामाजजक न्याय कायम गने महत्िपूर्ण औजारको रुपमा पलन विश्विरनै अंगीकार गरेको 
देजखन्छ । ितणमान आयकर ऐन, २०५८ १९ चैत्र, २०५८ देजख लागू िएको हो । यो 
ऐन, लागू िए पश्चात आयकर ऐन, २०३१ तथा घर िहाल कर ऐन २०३३ र आयकर 
सम्बन्धी अन्य ऐनहरुमा िएका व्यिस्थाहरु खारेज िएका हनु ।साथै आयकर ऐन, २०५८ 
मा नै आयकरका दरहरुलाई समािेश गरी लनजश्चतता प्रदान गरेको छ । करका दरहरु 
रहने अनसूुची १ नेपाल सरकारले िेरबदल गनण नपाउन ेर ऐन संशोधनको प्रवियाबाट मात्र 
हेरिेर गरी No Taxation without Representation को लसद्धान्त प्रत्याितू गरेको छ । 

त्यस्तै हालमले के कुरा पालन िलु्न ुहदेुन िने,  अवहलेको कर प्रर्ालीमा करदाता स्ियं कर 
अलधकृत िएको हनुाले उनीहरुको कारोबारका बारेमा उनीहरु स्ियं जानकार छन राज्य 
उलनहरूजलत  जानकार छैन। करदाताहरुको कारोबारको लेखांकन गनण, करारोपर् गने, 

वििरर् पेश गने तथा कर बझुाउने दावयत्ि उनीहरुमा नै छ।  सरकारको दावयत्ि िनेकोत, 

सरकारले जारी गरेका काननुी व्यिस्था, लतनीहरुमा िएका पररितणन बारे समय समयमा 
जानकारी गराउने तथा करदाताको शशक्तीकरर् गराउने हो। शशक्तीकरर्ले कर 
सहिालगतामा अलििृवद्ध हनु्छ जसले गदाण कर प्रसाशनको  कामकारबाही पलन सहज हनु्छ। 
करदाताले अनािश्यक दबाब बहन गनुणपदैन। अवहले हालम सिैले िनकेो आदशण कर प्रर्ाली 
पलन त्यही हो। जसले जलत कारोबार गयो उसले त्यलत कर लतने हो। काननुबमोजजम 
बाहेक कर लगाउन ेर असलु उपर गररन ुहदैुन र काननुले लाग्न ेिनेको कर एक रुपैयाँ 
पलन छालडन ुपनी हदैुन, यो नै असल कर (Right Taxation ) प्रर्ाली हो। 

यसरी आयकर ऐनले करदाता हरूलाई आिुले आिैलाई कर लनधाणरर् गनण पाउने अलधकार 
ददई, राज्य र समाज प्रती थप जजम्मिार र उिरदायी िनाएको छ। कर लतनुणलाई िोझको 
रुपमा नललई गौरिको रुपमा करदाता हरुले लीउन, िजारमा राज्यको हस्तक्षेप कम होस र 
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करदाता हरुले लनधणक्क रुपले आफ्नो करोिार गनण पाउन िने्ननै आधलुनक कर प्रर्ाललको 
मान्यता हो र नेपालको कर काननुहरुले लनददणि गरेको मागणदशणन पालन तेही हो ।तर कर 
लतने संस्कृलतको अिाि लगायतका लबलिन्न कारर्हरुले गदाण हालमहरु काननुको अपेक्षा िन्दा 
धेरै टाढा िौतारीही रहेका छौ र कर काननुका आधलुनक मान्यताहरुलाई अंप्नाइ आधलुनक 
विधीशास्त्रको विकासमा योगदान ददनकुो  साटो कर काननुलाई परंम्परागत देिालन तथा 
िौज्दारी मदु्दाहरु जस्तै व्याख्या गदै आधलुनक कर काननुका मान्यताहरू िन्दा धेरै टाढा 
पगु्न खोजजरहेका छौ । 

कवहलेकाँही कलतपय करदाताले कर दाजखला गने िममा काननुको गलत ब्याख्या गरेर 
अदालतको समय बबाणद गराइरहेका छनै्।नागररक अलधकार ऐन प्रयोग गरेर, असाधारर् 
अलधकार के्षत्र प्रयोग गरेर, प्रवियाकै लबचैमा आदेश जारी िएका छनै्। कर कायाणलयले 
काननुबमोजजम कर लनधाणरर् गने हो र त्यसमा जचि नबझेु काननुबमोजजम नै 
पनुरािलोकनमा जाने हो। त्यो व्यिस्था हुदँा हुँदै कर दावयत्िबाट बच्न र कर प्रशासनको 
छानलबनको प्रवियलाई अिरुद्ध पानण अदालतको समय खचण गराइएको छ। अदालतको 
सहारा ललने पररपाटी देजखएको छ। जनु आिैमा आधलुनक कर प्रर्ाललको मान्यता िन्दा 
िवहरको कुरा हो। 

आयकर ऐन लाग ु िएको यलत लामो समय िइसक्दा पालन अवहले सम्म नेपालमा कर 
सम्िन्धी वििादहरु न्यावयक लनकायहरुिाट िन्दा पलन कर िर्छ्यौट आयोगका माध्यमबाट 
टुङ्गायाउने प्रचलन लबगत देजखनै रहेकाले  ददघणकाललन करार, पूजँजगत लािकर, लबजियपट्टा, 
स्थाई संरचना,का कर लनधाणरर्का वििादहरुमा स्पि न्यावयक दृविकोर्को अिाि खजट्कएको 
देजखन्छ िने न्यावयक लनकायहरु समेत लसद्धान्तहरुको ब्याख्यागरी न्यावयक मान्यताहरुको 
विकास गने  िन्दापलन प्राविलधक विषयहरुमा रुमजल्लएर िसीरहेको देजखन्छ, िन े एउटै 
विषयमा स्ियं सिोच्च अदालतले िरक िरक व्याख्या गरेिाट कर कानून अझ िढी जटील 
बनेको छ। 

जस्तै 

ि .स.  वििादको 
विषय 

प्रलतपादीत लसध्दान्त 

१ व्यिसयीक आन्तरीक राजस्ि कायाणलय वहमालय आयरन एण्ड स्टील 
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लागत विराटनगर िीरुद्ध शाह उधोग प्रा .लल .
18 विराटनगर 

व्यिसायीक लसद्धान्त विपररत लागत 
िन्दा कम मलु्यमा विवि गनुण परेको 
र लगातार नोक्सानीमा उद्योग 
संचालन गनुण परेको सम्िन्धमा 
उद्योगले तथ्ययकु्त प्रमार् पेश गरी 
प्रमाजर्त गनण नसकेको अिस्थामा 
उद्योगको िनाइको आधारमा मात्र 
कर कायाणलयले कर लमन्हा गने जस्थत 
नहनु।े 

 मनोगत आधारमा कर लमन्हा गदै 
जान े हो िन े कर तथा राजश्व 
प्रशासनसम्बन्धी कानूनी व्यिस्थाहरू 
प्रिािहीन िई रािको राजश्व असूली 
प्रविया प्रिावित हनु पगु्न े। 

(प्रा.लल.) को तिण बाट ऐ.को अलधकार 
प्राप्त अध्यक्ष मर्ीहषण ज्योलत कंशकार 
विरुद्ध अन्तःशलु्क वििाग, लाजजम्पाट, 
काठमाडौं समेत 19

 

उत्पाददत मालसामानमा बजार मूल्य 
घटबढ हनु स्ििाविक प्रकृया हो 
एकपटक कायम िएको मूल्य स्थायी 
रुपमा कायम रहन्छ िन्न पलन 
न्यायोजचत नदेजखन े। 

२ असाधारर् 
अलधकार 
क्षेत्रको 
प्रयोग  

नपेाल दूरसञ्चार कम्पनीका तिण बाट 
अलधकारप्राप्त ऐ.ऐ. कम्पनीका लनलमि 
प्रबन्ध लनदेशक बवुद्धप्रसाद आचायण 
विरुद्ध ठूला करदाता कायाणलय, 

हररहरििन, लललतपरुसमेत 20
 

 िैकजल्पक उपचार रहेसम्म ररट 
क्षेत्रालधकार सामान्यतया आकवषणत 
हुँदैन । एउटै विषयिस्तमुा 
एकैपटक दईु लनकायले हात हाल्दा 
न्यावयक अराजकतासमेत जजन्मन्छ । 

साउण्ड इक्यपुमेण्ट एण्ड इलेजक्िकल 
एप्लासन्सेस इण्डविज प्रा.ली. सानपेा 
लललतपरुको तिण िाट संचालक विनोद 
कुमार चौधरी िीरुद्ध कर कायाणलय 
काठमाण्डौ समेत 21 

साउण्ड इक्यपुमेण्ट एण्ड इलेजक्िकल 
एप्लासन्सेस इण्डविज प्रा .ली .सानपेा 
लललतपरुको तिण िाट संचालक 
कायाणलय काठमाण्डौ समेत साउण्ड 

                                                           
18 ने.का.प.२०६६,अंक ११, लनर्णय.नं. ८२६५। 
19 ने.का.प. २०४६, अंक ८,  लनर्णय नं. ३९०८। 
20 ने.का.प. २०७१, अंक १०,  लनर्णय नं. ९२६५। 
21 सम्मत २०४८ सालको ररट नं, १४९३, आदेश लमलत: २०५९।०५।३१।०२ 
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वििाददत विषयको िैकजल्पक 
उपचारको मागण अजन्तम िई बसेको 
र वििाददत लनर्णयमा कानूनको घोर 
त्रवुट िएको िन्ने कुरा स्पि देजखएमा 
मात्र ररट क्षेत्रालधकार आकवषणत हनुे 
कुरालाई अपिादको रूपमा ललइने । 

इक्यपुमेण्ट एण्ड इलेजक्िकल 
एप्लासन्सेस इण्डविज प्रा.ली. सानेपा 
लललतपरुको तिण िाट संचालक विनोद 
कुमार चौधरी िीरुद्ध कर कायाणलय 
काठमाण्डौ समेत 22             

                            
                            

        

३ लनर्णय 
अजन्तम हनुे 

\ नहनुे  

मोरङ्ग जजल्ला विराटनगर न.पा. िडा 
नं. ९ जस्थत पी.के. केलमकल्सको 
प्रो.ऐ. बस्न े प्रदीप कुमार अििाल 
विरुद्ध कर कायाणलय मोरङ्ग, 

विराटनगर23 

न्यावयक िा अधणन्यावयक अलधकारी िा 
लनकायले आफ्नो अलधकार क्षते्रलित्र 
रहेर गरेको जस्तोसकैु लनर्णय पलन 
कानून बमोजजम अलधकार प्राप्त 
मालथल्लो अलधकारी िा लनकायबाट 
िदर निएसम्म अजन्तम हनु्छ र सो 
लनर्णयलाई मान्न सम्बजन्धत पक्षलाई 
कर लाग्छ । सो लनर्णय अनसुार 
िोग्न ुिा व्यहोनुण पने सजाय िा विगो 
िा अन्य कुनै रकम तत्काल 
नबझुाएर सो िापतको पूरै िा केही 
रकमको धरौट िा जमानत ददई िा 

मनकामना एअरिेज (प्रा.) लल.का 
अजख्तयार प्राप्त ऐ. ऐ. का प्रबन्ध 
सञ्चालक  वकशोर लसलिाल विरुद्ध 
अथण मन्त्रालय समेत24

 

कर अलधकृतको कर लनधाणरर्सम्बन्धी 
लनर्णय पनुरािेदन तहबाट समेत 
अजन्तम निएसम्म कर लनधाणरर् 
अजन्तम हदैुन । यसैले कर लनधाणरर् 
प्रवियालित्र पनुरािेदनको बाटो पदैन 
िन्न नलमल्न े। 

                                                           
22  हाल सम्मालनत सिोच्च अदालतमा विचारालधन, सयुण नेपाल र एनसेल को मदु्धामा िएको अन्तरीम 
आदेशको विश्लषेर् गदाण यो र यस्तै  प्रकारका अन्य नजजरहरु   (ने.का.प.२०५२, अंक ७, लन.न. 
६०३२, ने.का.प. २०५०, अंक ९, लन.नं. ४७८६,ने.का.प। २०६७, अंक ७, लन.नं.८४०५) िाट 
प्रलत पाददत लसद्धान्तहरु समेत पालना निएको होवक िन्ने देजखन्छ। 
23  ने.का.प.२०५२,अंक ७, लनर्णय.नं. ६०३२। 
24  ने.का.प.२०६७, ,अंक १, लनर्णय.नं. ८३०५। 
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पनुरािेदन जजवकर मनालसब नठहरेमा 
केही प्रलतशत थप शलु्क बझुाउन ुपने 
गरी मालथल्लो अलधकारी िा लनकाय 
समक्ष लनिेदन िा पनुरािेदन ददन 
पाउन े व्यिस्था िस्ततुः कानूनले 
प्रदान गरेको एउटा तात्काललक 
सवुिधा मात्र हो। 

५. लनष्कषण: 

मालथ उल्लेजखत नजजरहरुलाई विश्लषेर् गदाण के देजखन्छ िन ेसिोच्च अदालतले आधलुनक 
कर प्रर्ाललका लसद्धान्तलाई मान्यता दददै कर प्रशासनलाई कायणविधी कानून र प्राकृलतक 
न्यायका लसद्धान्त प्रलत सजग रहन सचेत समेत गराएको देजखन्छ। तसथण कर अलधकृतहरुले 
कर लनधाणरर् गदाण आिूले गरेको लनर्णय िा कारबाही उपर सम्बजन्धत लनकायहरुमा कानून 
बमोजजम उजरुी पनण संक्दछ  र त्यस्तो उजरुीको विपक्षमा पयाणप्त आधार र कारर्को 
गञु्जायस छ िने्न कुराको लनश्चय गरेर मात्र लनर्णयमा पगु्न ुजरुरी देजखन्छ । 

करदाता कर प्रर्ालीको महत्िपूर्ण पक्ष हनुै् । स्ियं कर लनधाणरर् पद्धलतमा पवहलो कर 
प्रशासक पलन करदाता स्ियं नै हनुे िएकाले कर प्रर्ालीको प्रिािकाररताका लालग 
व्यािसावयक नैलतकताको कसीमा अब्बल करदाता हनु ुआिश्यक हनु्छ । करदाता िन्नाले 
करका औपचाररकता पूरा गने दताणिाल उद्योगी–व्यापारी मात्र निई आमउपिोक्ता सबै हनु े
िएकाले जागरूक उपिोक्तालबना कर प्रर्ालीको सधुारका प्रयासहरू एकांकी हनु पगु्छनै् । 
सबैमा असल नागररक हनुकुो नाताले अलधकारको खोजी मात्र होइन, कतणव्यको बोध पलन 
हनु ुजरुरी छ । 

यसैगरी कर तथा राजस्ि सम्िन्धी वििादहरु अन्य परम्परागत मदु्दाहरु िन्दा िरक 
प्रकृलतको िएकोले कर सम्बन्धी वििादहरुमापलन अन्य मदु्दाहरुमा जस्तै कायणलबलध कानून 
तथा प्राकृलतक न्यायका लसद्धान्तको पालना गनण संिि नहनुे अिस्था हनुसक्ने तथा प्रकृया र 
कायणविधीको नाममा राज्यको राजस्िको उदेश्य लाई नजरअन्दाज गनण नसवकन ेिनी लबलिन्न 
देशका अदालतहरुले व्याख्या गरीसकेको अिस्थामा ,हाम्रो अदालतले पलन सो तिण  विचार 
गनुण पने हो वक ? जस्तै: Rajesh Kumar v. CIT25  

                                                           
25 287 I.T.R. 91. 
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• Applying the principles of natural justice the court must also bear in mind the theory 

of useless formality ; 

• Every single order may be challenged on the ground that the principles of natural 

justice have not been adhered to; 

• The procedural law will, therefore, have to be overhauled by Parliament if certain 

principles of natural justice are to be applied and the others are to be specifically 

excluded by a mandate of law; 

• The power of judicial review is limited; it is discretionary. The court may not 

interfere with a statutory power.; 

• Court must taken into account: (i) the nature of the accounts, (ii) the complexity of 

accounts, and (iii) the interests of Revenue . 

 

अनसुचुी  :१  

अथण मन्त्रालय, आन्तरीक राजश्व वििाग, कर कायाणलय विराटनगर विरुद्ध जजल्ला मोरङ्ग 
विराटनगर जस्थत हलुास बायर इण्डविज प्रा .लल .संचालक महेन्द्रकुमार गोल्छा  िएको आयकर 
मदु्दाको ठहर खण्ड । 

पनुरािेदन सवहतको लमलसलको अध्ययन र विद्वान काननु व्यिसायीहरुको िहस जजवकरलाई 
मनन गरी लनर्णय तिण  लबचार गदाण राजस्ि न्यायालधकरर् विराटननगरको िैसला लमले 
नलमलेको के रहेछ ? सो सम्बन्धमा लनर्णय ददनपुने देजखयो । 

यसमा विपक्षी हलुास दायर इण्डविज (प्रा) लल.का संचालकले आ.ि. ०५०।५१ को 
कारोिारमा िएको खदु मनुािा उल्लेख गरी लमलत २०५१।९।१ मा स्ियं कर लनधाणरर् 
पेश गरेकोमा आयकर ऐन, २०३१ को दिा ३३क(२) बमोजजम उद्योगको संचालकलाई 
उक्त कारोिारको सम्बन्धमा बयान गराई प्राप्त िएका प्रमार् सूचना आदी समेतलाई लबचार 
गरी ऐनलनयमले लमन्हा ददन लमल्ने रकम लमन्हा ददई, लमन्हा ददन नलमल्न ेरकम खदु आयमा 
समािेस गरी आयकर ऐन, २०३१ को दिा ३३क(२) बमोजजम खदु आय 
रु.५२,२३,४९२।४९ कायम हनुे ठहर कर कायाणलय विराटनगरले गरेकोमा सिारी साधन 
ममणत खचण, सेल्स लडपोमा िएका खचण र कमणचारीहरुको तलि िकु्तानी गदाण पाररश्रलमक कर 
कट्टा गरी बैंकमा जम्मा गरेको रकम खदु आयमा समािेस गरेको लमलेन िलन कर कायाणलय 
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विराटनगरको कर लनधाणरर् आदेश केवह उल्टी गरेको राजस्ि न्यायालधकरर् विराटनगरको 
िैसलामा जचि नबजुझ कर कायाणलय विराटनगरले यस अदालतमा ददएको लनिेदनमा 
पनुरािेदन गने अनमुलत प्राप्त िै यस इजलास समक्ष पेश हनु आएको देजखयो । 

यसमा विपक्षी उद्योगले उल्लेख गरेको ममणत संिार खचण रु.१,६२,१८४।७३, सिारी 
साधन संचालन खचण रु.१,२२,९९८। र सेल्सलडपो विरगंजको नोक्सानी खचण र कमणचारीको 
तलि िकु्तानी गदाण अलिम आयकर कट्टा नगरेको रकम समेत पुंजजगत खचण मानु्नपनेमा 
पुंजीगत खचण नमानी खदु आयमा समािेस नहनुे ठहर गरेको राजस्ि न्यायालधकरर्को 
िैसला त्रटुीपूर्ण हुंदा बदर हनुपुने िने्न कर कायाणलय विराटनगरको मखु्य पनुरािेदन जजवकर 
देजखन्छ । आयकर ऐन, (सं.स.) २०३१ को दिा ३३ क (१) मा करदाता स्ियंमले 
कर लनधाणरर् गनणको लनलमि आफ्नो खदु आय कायम  गरी स्ियं कर लनधाणरर्को िाराममा 
वििरर्हरु पेश गरी आफ्नो स्ियं कर लनधाणरर् गनण सक्नछे िने्न उल्लेख देजखन्छ । विपक्षी 
उद्योगले सो ऐन बमोजजम आलथणक िषण २०५०।५१ को आयको स्ियं कर लनधाणरर् 
वििरर् र प्रमार्हरुको साथै लेखापररक्षर् गरेको िासलात र नािा नोक्सानी वििरर् समेत 
कर कायाणलय विराटनगरमा २०५१।८।२९ मा पेश गरेको अिस्था देजखएको छ । सो 
वििरर्को जाँचबझु प्रयोजनको लालग विपक्षी उद्योगलाई कागजपत्र प्रमार्हरु दाजखल गराउन े
सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०३१ को दिा ३३(४) बमोजजम पत्राचार िएको देजखंछ । 
विपक्षी उद्योगले आ.ि. २०५०।५१ को कारोिार सम्बन्धी सम्पूर्ण वहसाि वकताि 
खातािाही, बीदा िरपाई आदी ललई कर कायाणलयमा उपजस्थत िै बयान समेत ०५३।३।६ 
मा गरेको लमलसलबाट देजखन्छ । पनुः २०५३।३।३० मा आ.ि. ०५०।५१ को 
कारोिारको सम्बन्धमा प्रमार्हरु पेश गरेको देजखंन्छ । विपक्षी उद्योगले पेश गरेको 
प्रमार्को सम्बन्धमा पनुरािेदक कायाणलयले अन्यथा िलन जजवकर ललन सकेको देजखंदेन । 
आयकर ऐन, (सं.स.) २०३१ को दिा १२(१)(ख) मा याजन्त्रक उपकरर्, मेलसन िलनणचर 
तथा आयआजणन िा प्राप्त गनण प्रयोग िएका अन्य सम्पजि िा सामानको ममणत रकम खचणहरु 
कट्टा गरी खदु आय लनधाणरर् गररने उल्लेख देजखन्छ । उद्योगको सिारी साधन र उद्योग 
याजन्त्रक साधनहरु ममणत कायण गरेको र यस्तो ममणत कायाणलयलाई पनुरािेदक कायाणलयले 
पंूजजगत खचणको संज्ञा ददई खदु आयकर समािेश गरेको कानून अनकूुलको देजखन नआई 
राजस्ि न्यायालधकरर्ले पनुरािेदक कायाणलयले गरेको कर लनधाणरर् आदेश उल्टी गरेको 
अिस्था छ ।  
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उपरोक्त ममणत खचणहरु एयर कजण्डशनर, जज.आइं सेड र सिारी साधन ममणत गदाण पूजीगत 
प्रकृलतको खचण ियो िने्न पनुरािेदन कायाणलयले के कुन कारर् िा आधारमा पूजजगत ठहने 
हो िने्न कुारको अधार प्रमार् सवहत जजवकर ललएको देजखदैन । ममणत संिार सम्िन्धमा 
करदाताले प्रयोग गदै आएको याजन्त्रक उपकरर्, मेलसन िलनणचर तथा आय आजणन िा प्राप्त 
गनण प्रयोग िएको सम्पजि िजत्क वििी ममणत गनुणपदाण सो यन्त्र उपकरर्, मेलसन िलनणचर 
इत्याददको क्षमता, मोल िा आय ुसाविक सरह िनाउन लागेको खचणसम्म छुट हनु सक्ने र 
साविक िन्दा िढी क्षमता मोल आय ुिा मौललक आकृलतमा िरक पने गरी िनाउन लागेको 
खचणलाई पूजीगत खचण माने्न लसद्धान्त हो र आयकर ऐन, २०३१ को दिा १२(१)(ख) को 
प्रलतिन्धात्मक िाक्यांशले सो लसद्धान्तलाई कानूनी रुप ददई प्रचलन गराई आएको छ । 
करदाताको िनाई हेदाण सो ममणत कायणिाट एयर कजन्डसन र जज.आइं सेड र सिारी साधन 
पूिणित अिस्थाको सम्म हनुे गरी ममणत िएको िने्न उल्लेख िएको देजखन्छ । कर 
अलधकृतको कर लनधाणरर् गने कायण न्यावयक कायण हो । कर अलधकृत कर लनधाणरर्को 
प्रकृयामा छानविन गने अलधकृत हनुका साथै कर लनधाणरर् गने अलधकारी पलन हुँदा लनजको 
कानूनी हैलसयत आरोपी एिं लनर्णयकताण दिैु रहेको छ । न्यावयक कायण गने कर अलधकृत 
जस्तो अलधकारीले कुनै लनर्णयमा पगु्नका लालग िस्तगुत रुपमा प्रमार्को मूल्यांकन गनुण 
पदणछ िन ेलनर्णयमा पगेुको िस्तगुत आधार र कारर् समेत ददनपुने हनु्छ । पनुरािेदक कर 
अलधकृतले वििादस्पद ममणत खचणमध्ये पूजीगत मानेर आय तिण  जोडेको रकम के कुन 
कारर्ले सम्िजन्धत एयर कजण्डशनर, जज.आई सेड िा सिारी साधनको साविकको क्षमता, 
आय ुमोल िा आकृलत िन्दा िढी िा िरक िएको हो िने्न देखाउन ु पथ्यो, उसको त्यो 
न्यावयक कायण लथयो, न्यावयक जजम्मेिारी लथयो तर सो िए गरेको िने्न कर लनधाणरर् पचाण िा 
यस अदालत समक्ष ददएको अनमुलतको लनिेदनमा खलुाएको देखाएको पाइएन । पनुरािेदक 
कायाणलय यस अदालतको दृविमा मदु्दाको अको पक्ष सरह रहेको हदुा आफ्नो लनर्णय यो यस 
कारर्ले सवह छ िनी आफ्नो जजवकरको पषु्ट्याइका लालग आधार र कारर् खलुाउन ु
देखाउन समेत सक्न ु पने हनु्छ । पनुरािेदक कायाणलयले यस अदालतमा दायर गरको 
अनमुलतको लनिेदनमा राजस्ि न्यायालधकरर्िाट िएको लनर्णय िैसला के कुन आधारमा र 
कसरी त्रवुटपूर्ण छ िने्न उल्लेख िएको नदेजखदा हचिुा लनिेदन जजवकरकै िरमा दािी जजवकर 
िमोजजम गनण हनु सक्न ेदेजखएन । कर सम्िन्धी वििादमा अमकु रकम यो यस कारर्ले 
करयोग्य छैन िनी करदाताले देखाएको अिस्थामा कर लगाउन चाहने कर अलधकृत या 
कायाणलयले यो यस पररिन्दिाट कर लाग्न ेहो िने्न देखाउन पने हनु्छ । कर लाग्ने आय 
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हो िने्न कुराको प्रमार् पयुाणउने िार कर कायाणलय िा कर अलधकृत उपरनै हनु्छ । कर 
सम्िन्धी वििादमा प्रमार्को िारको अत्यन्तै महत्ि र आिश्यकता हनु्छ । करदाता उपर 
मात्र प्रमार् पयुाणउने िार रहदैन । करदाताले तकण संगत रुपमा कर लाग्ने होइन िन्दछ 
िने कर लाग्न ेहो िनेर प्रमार् पयुाणउने िार कर अलधकृत उपर हनु्छ । कर न्यायको यो 
प्राथलमक कुरा हो । उपरोक्त वििेजचत कुरा र प्रस्ततु मदु्दामा पनुरािेदक कायाणलयको 
पनुरािेदन जजवकर लगायतको विश्लषेर् गदाण उल्लेजखत रकम पूजीगत खचण रहेछ िनेर 
पनुरािेदक कायाणलयले देखाउन सकेका पाइएन । अतः राजस्ि न्यायालधकरर्ले ममणत 
संिार खचण मानेर गरेको िैसलामा कुनै त्रवुट िएको िने्न देजखन आएन । 

सेल्स लडपो करदाता उद्योगिाट उत्पाददत िस्तकुो व्यापाररक कारोिार गने शाखा सरहको 
एक अंग रहेको देजखन्छ । कुनै उद्योगले आफ्नो उत्पादनको वििी वितरर्का लालग 
विलिन्न माध्यमहरु जस्तै एजेन्सी, लडस्िीव्यटुर जस्ता िावहरी व्यजक्तहरु लनयकु्त गने िा 
आिेनै शाखा प्रशाखा िा सेल्स लडपो खोल्ने िने्न कुरा सम्िजन्धत उद्योगले गने लनर्णय हो 
यसै गर िनेर अरुले िन्न लमल्दैन तर यदद सम्िजन्धत उद्योगले सेल्स लडपो समेत राखेर 
उत्पाददत िस्तकुो वििी वितरर् गनण चाहन्छ िने कानूनले त्यस्तो नगर िन्न हदैुन । सो 
अनसुार वििी वितरर्का लालग सेल्स लडपो खोली वििी वितरर्को कारोिार गने गररएको 
छ िन ेत्यस्तो सेल्स लडपोको आम्दानी खचण मूल उद्योगकै आम्दानी खचण अन्तगणत आउछ 
। कुनै सेल्स लडपोमा कारोिार िएन िने पलन त्यसमा लाग्ने न्यूनतम अलनिायण खचणहरु 
हनुसक्ने हनु्छन र त्यस्तो खचणलाई आय निएको िनेर अनदेखा िा अमान्य गनण हदैुन । 
आय िएमा मात्र खचण ददन लमल्दछ िने्न कुरा उजचत हदैुन । कारोिारका लसललसलामा 
कारर्िस कारोिार िएन िा आय हनु सकेन िने पलन कुल आयको अिधारर्ा  अन्तगणत 
करदाताका आय आजणनका िममा िएका िास्तविक खचणहरु कटृा गनण पाउने नै हनु्छ । 
आफ्नो उत्पादन वििी वितरर् गने प्रयोजनका लालग खडा गरेकोै् सेल्स  लडपो कायम राख्न 
कानून िमोजजम लतनुणपने लाइसेन्स नविकरर् र अन्य स्टेशनरी  जस्ता कुरामा िएको 
सामान्य खचणहरुलाई लडपोिाट कारोिार निएको िने्न आधारमा खचण कटृा गनण पाउन सक्न े
होइन िन्न न्यायोजचत हदैुन । सेल्स लडपो िीरगन्जको सो आ.ि.मा नोक्सानी 
रु.१०,६४८।– को रकम देखाएको छ । उक्त  आ.ि.मा उक्त लडपोबाट कुनै खररद 
वििीको कारोिार निएको र कारोिार निए पलन लडपोको लाइसेन्स नविकरर् सवहत अन्य 
स्टेशनरी आदद िुटकर खचणहरु िै, सो खचणको विल िरपाई पेश गरेको देजखंदा त्यस्तो खचण 
िएको िने्न पवुि हनु आयो । अतः सो रकमलाई खदु आयमा समािेस नगने ठहराएको 
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राजस्ि न्यायालधकरर् लबराटनगरको इन्साि लमलेकै देजखयो । त्यस्तै  कमणचारीको 
तलिििा िकु्तानी गदाण अलिम आयकर कट्टा नगरी िकु्तानी ददएको िलन रु.४२,५२४।२७ 
खदुआयमा समािेश नगरेको िने्न पनुरािेदन जजवकर तिण  हेदाण विपक्षी उद्योगले 
२०५३।३।३० मा ददएको जिािमा उक्त अलिम रकम िलूबाट पूरा कट्टा गनण नसवकए 
पलन हाल उक्त रकम त्यस कायाणलयको खातामा जम्मा गरी ददएको छ िलन बैंक िौचर 
सवहत पेश गरेको देजखन्छ । उक्त िौचरलाई पनुरािेदक कायाणलयले नकरा िनी जजवकर 
ललन  सकेको देजखदैन । आयकर (सं.स.) ०३१ को दिा ३६(३) मा छुट रकम 
बझुाउन पाउने गरी व्यिस्था समेत िएको देजखन्छ । सो उपदिा (३) मा स्पिसंग कुनै 
व्यजक्तले श्रोतमा कर कट्टी गरी िझुाउन पने लथयो तर सो गनण नसकी छुटाएछ िा घवटिढी 
हनुे गरी कटृा गरर िझुाएछ िन ेकवटृ गनण छुटाएको िा घवटिवढ गरी िझुाएको रकम अको 
पटकको िकु्तानीिाट लमलाई कटृा गनण पाउने कुरा उल्लेख िएको देजखदा स्रोतमा कर कटृी 
गदाण घवटिढी िै िलूचकु हनु सक्ने र त्सलाई पलछ लमलाउन सक्ने कानूनको आसय रहेको 
देजखयो । यस अिस्थामा करदाताले िलूिाट परुा कटृा हनु नसकेको िन्दै पलछ कानून 
िमोजजमको रकम स्रोतिाट कटृी गरर िझुाएको िने्न देजखएपलछ करदाताले कानून उल्लंघन 
गरेको िन्न सवकन े िएन । अतः सो  रकमलाई खूदआयमा समािेश नगने ठहराएको 
राजस्ि न्यायालधकरर् विराटनगरको िैसला न्यायोजचत देजखँदा अनमुलत प्रदान िएको 
आदेशसँग सहमत हनु सवकएन । 

अतः उपरोक्त उल्लेजखत आधार कारर्हरु समेतिाट कर कायाणलय विराटनगरको कर 
लनधाणरर् आदेशलाई केवह उल्टी गने ठहराएको राजस्ि न्यायाधीकरर् विराटनगरको 
२०५७।१२।९ िैसला लमलेकै देजखंदा पनुरािेदक िादीको पनुरािेदन जजवकर पगु्न सकै्तन 
। दायरीको लगत कटृा गरी लमलसल लनयम बमोजजम बझुाई ददन ु। 

अनसुचुी  :२  

का .जज.  कमलपोखरी जस्थत िान िान चाईलनज रेिुरेन्ट एण्ड बारका प्रो  .राजेन्द्रकुमार शे्रष्ठ 
विरुद्ध श्री कर अलधकृत कर कायाणलय काठमाडौं िएको  उत्प्रषेर् मदु्दाको ठहर खण्ड। 

आजको दैलनक पेशी सचुीमा चढी बेञ्च समक्ष पेश हनु आएको प्रस्ततु ररट लनिेदनमा 
लनिेदक तिण बाट विद्वान िररष्ठ अलधिक्ता श्री रतनलाल कनौडीया र विपक्षी तिण बाट विद्वान 
िररष्ठ सरकारी अलधिक्ता श्री केदारनाथ उपाध्यायको बहस जजवकर सलुनयो यसमा लनिेदकको 
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मागबमोजजमको आदेश जारी गनण लमल्ने नलमल्ने के रहेछ त्यसतिण  हेनण पने हनु आएको 
छ। 

  यसमा ०३५।१०।१२ मा आय कायम गरी गरेको कर लनधाणरर्को आदेश राजस्ि 
न्यायाधीकरर्बाट ०३७।६।९।५ मा बदर िई पनुः आय कायम गरी कर लनधाणरर् गने 
गरी ०३७।११।३० मा आदेश िएको देजखन्छ । लनिेदकले पेश गरेको वहसाब 
वकताबलाई अमान्य घोवषत नगरी अजघकै ०३५।१०।१२ को लनर्णयमा ललएका आधारलाई 
पनुः आधार बनाई हचिुा वकलसमले आय कायम गरी कर लनधाणरर् गरेको त्रवुटपूर्ण हुँदा 
उत्प्रषेर्को आदेशद्वारा उक्त पनुः आय कायम गरी कर लनधाणरर् गरेको लमलत 
०३७।११।३० को लनर्णय बदर हनुे ठहछण । यस्मा कानूनबमोजजम पनुः आय कायम 
गरी कर लनधाणरर् गनुण िनी कर अलधकृत कर कायाणलय काठमाडौंको नाउँमा परमादेशको 
आदेश समेत जारी हनुे ठहछण । आदेशको प्रलतललवप महान्यायालधिक्ताको कायाणलयमा पठाई 
िाइल लनयमबमोजजम गरी बझुाई ददन ु। 

प्रस्ततु केशमा राजस्ि न्यायाधीकरर्बाट २०३५।१०।१२ को कर लनधाणरर् 
०३७।६।९ मा बदर िएपलछ पनुः आय र कर लनधाणरर् गनण सम्बजन्धत पक्षलाई राखी 
लनर्णय गरेको देजखएन साथै ०३५।१०।१२ मा जे जलत रकम लनधाणरर् िएको लथयो सोही 
रकम रू.१७०१०।– पनःु कायम पलन गररएकोबाट कानूनले लनधाणररत गरेको प्रविया 
नअपनाई रीतसम्म पयुाणिउन ेउद्देश्यले ०३७।११।३० मा पचाण सम्म खडा गरेको हुँदा 
राजस्ि न्यायाधीकरर्बाट बदर गने गरेको लनर्णय लनरथणक हनु गएको छ । तसथण पक्षलाई 
समेत उपजस्थत गराई प्रलतिादको मौका ददई लनर्णय गनुण पनेमा नगरेको हुँदा कर अलधकृतको 
०३७।११।३० को लनर्णय बदर हनु्छ । यसरी कर अलधकृतको उक्त लनर्णय बदर र 
कानूनबमोजजम पनुः आय कायम गरी कर लनधाणरर् गने सम्बन्धमा सहयोगी माननीय 
न्यायाधीशज्यूको रायसँग सहमलत िएको हुँदा कानूनबमोजजम गनुण । 

अनसुचुी  :३  

का.न.पं.िा.नं.३३ डेरा गरी बस्न ेमोहनकृष्र् खरेल विरुद्ध  श्री कर कायाणलय, राजविराज, 
सप्तरी िएको उत्प्रषेर् मदु्दाको ठहर खण्ड । 

लनर्णयतिण  विचार गदाण यसमा ररट लनिेदकबाट आ.ब. २०२८।०२९ देजख २०३२।०३३ 
सम्म ५(पाँच) िषणको आयकर तथा जररिाना समेत रु.३८,०००।– असूल गने सम्बन्धमा 
िएको २०४१।२।३ को विपक्षी कर कायाणलयको लनर्णय तथा २०४३।३।६ को  पत्र 
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समेत त्रवुटपूर्ण िएकोले उत्प्रषेर्को आदेशद्वारा बदर गररपाउँ िने्न मखु्य ररट लनिेदन जजवकर 
देजखन्छ । 

ररट लनिेदकबाट असूल गनुण पने िलनएको उपरोक्त आयकर लनधाणरर् गदाण आयकर ऐन, 
२०३१ को दिा ३३(२) बमोजजम न्यायोजचत अनमुानको आधारमा गररएको देजखन 
आयकर ऐनको उक्त दिा बमोजजम आयकर लनधाणरर् गदाण ऐनको दिा ३३(४) बमोजजम 
त्यस्तो लनधाणरर् गररएको आयकरको सम्बन्धमा आफ्नो कुरा िन्न िा सबूद प्रमार् पेश गनण 
करदातालाई सूचना ददन ु पने अलनिायण व्यिस्था िएको पाइन्छ । प्रस्ततु मदु्दामा ररट 
लनिेदकलाई ऐ.ऐनको उक्त दिा ३३ (४) बमोजजमको सूचना ददइएको छ िने्न कर 
कायाणलयको ललजखत जिािबाट देजखएको छ तर त्यसरी लनधाणररत आयकरको सम्बन्धमा 
ररट लनिेदकलाई सूचना ददंदा कुन कुन शीषणकमा के कलत रकम खलुाइएको छ सो को 
वहसाब समेत त्यस्तो सूचनामा खलुाइएको हनु ुपने  देजखन्छ । त्यसरी सूचना ददंदा ऐनको 
दिासम्म उल्लेख गदाण ऐनको मनसाय पूरा हुँदैन । खास गरी ऐनको मनसाय के हो िन े
कुन कुन शीषणकमा के कलत आधारमा आयकर लनधाणरर् गररएको हो सो कुरा सूचनामा 
उल्लेख गररएको खण्डमा सो सम्बन्धमा करदाताले त्यस्तो आयकर लाग्न पने हो होइन 
िने्न सम्बन्धमा आफ्नो कुरा प्रि राख्न सकोसै् िा सबूद प्रमार् पेश गनण सकोसै् िने्न हो । 
त्यसरी करदातालाई लनधाणररत आयकरको सम्बन्धमा ददइने सूचना ऐ.ऐनको दिा ३३(२) 
बमोजजमको आधार खलुाई लनधाणररत आयकरको वहसाब समेत उल्लेख गरी सूचना ददन ुपने 
हनु्छ । कर कायाणलयको ललजखत जिािमा त्यसरी ऐ.ऐनको दिा ३३(२) बमोजजमको 
आधार एिं लनधाणररत आयकरको वहसाब समेत उल्लेख गरी करदाता (लनिेदक) लाई सूचना 
ददइएको लथयो िने्न उल्लेख गनणसकेको पाइँदैन । त्यस्तो सूचनालाई कानून बमोजजमको 
सूचना मान्न सवकन्न । तसथण ररट लनिेदकबाट आ.ब. २०२८।०२९ देजख २०३२।०३३ 
सम्म जम्मा ५ (पाँच) िषणको आयकर ललने िने्न विपक्षी कर कायाणलयको लमलत 
२०४१।२।३ को लनर्णय तथा २०४३।३।६ को पत्र समेत काननुी त्रवुटपूर्ण हुँदा 
उत्प्रषेर्को आदेशद्वारा बदर हनुे ठहछण । अब कानूनबमोजजम पनुः आयकर लनधाणरर् गनुण 
िनी विपक्षी कर कायाणलय राजविराज, सप्तरीको नाममा परमादेश समेत जारी हनुे ठहछण । 
जानकारी लनलमि आदेशको प्रलतललवप महान्यायालधिक्ताको कायाणलय मािण त विपक्षीकहाँ 
पठाउँन ु। िाइल लनयमानसुार लमलसल शाखामा बझुाई ददन ु। 
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अनसुचुी : ४ 

जज. पसाण िीरगंज आदशण नगर न.पं.िा.नं. १३ जस्थत गोपाल मोटर स्टोसणका प्रो. 
लनमणलकुमार िेररिाल विरुद्ध श्री ५ को सरकार अथण मन्त्रालयसमेत िएको  उत्प्रषेर् िा 
उपयकु्त आज्ञा, आदेश िा पजुी जारी गरी पाउँ मदु्दाको ठहर खण्ड। 

यसमा लनर्णयतिण  हेदाण ररट लनिेदकलाई आयकर ऐन, २०३१ को दिा ३३(४) बमाजजम 
पनुः कर लनधाणरर् हनुे िनी सूचना ददएकोमा कुन दिा अन्तगणत श्री ५ को सरकारबाट 
लनर्णय िएको हो जानकारी ददइएन िने्न ररट लनिेदकले जजवकर ललएको देजखन्छ । 
अलधकारको प्रयोग गदाण अलधकारको स्रोत खोललन ुपने हनु्छ । तर दिा िा उपदिा उदृ्धत 
गनण छुटेको कारर्बाट मात्र अिैध िन्न लमल्दैन । मखु्य कुरा कुनै दिा िा उपदिाले 
त्यस्तो लनर्णय गनण पाउने अलधकार प्रदान िएको छ, छैन िनी हेनुण पने हनु्छ । प्रस्ततु 
विषयमा पनुः कर लनधाणरर् सम्बन्धी सरकारी िकीलले इजलास समक्ष देखाउन ु िएको 
िाइल हेदाण प्रथम कर लनधाणरर्को लबिी अंक एकै कायम गरेको देजखन्छ । खूद आय 
लनकाल्न े प्रकृयामा साविकमा र हालमा प्रलतशतमा पररितणन गरेको िने्न देजखन्छ । यस 
जस्थलतमा ररट लनिेदकको वहसाब पवहले स्िीकार िएको र हाल अमान्य गरेको िन्न सवकन े
देजखँदैन । ररट लनिेदक करदाताले घर बहाल बापतको रकमको वििरर् ददएको िने्न 
पाइन्छ । तर साविक आयकर लनधाणरर् हुदँा खूद आयमा समािेश हनु नपाइएको िने्न 
देजखन्छ । ररट लनिेदकको वहसाब वकताबलाई मान्यता ददए नददएको िने्न प्रश्न प्रस्ततु 
मदु्दामा विशेष विचारर्ीय देजखँदैन । २०४३।३।२३ मा कर लनधाणरर् हुँदा कायम िएको 
लबिी अंकलाई ररट लनिेदक करदाताले स्िीकार गरी सोमा लाग्ने िलनएका कर रकम 
बझुाई सकेको िने्न देजखन्छ । तसथण प्रस्ततु ररटलनिेदनमा ररट लनिेदक करदातासंग साविक 
कायम िएको लबिी अंकलाई यथाित कायम राखी अन्य करदाता सरह खूद आय लनकाल्न े
आधारमा समान प्रलतशत कायम गरी खूद आय कायम गरेको देजखएको र आयकर ऐन, 
२०३१ को दिा ५६ अन्तगणत श्री ५ को सरकारले पनुः कर लनधाणरर् गनण आदेश 
ददनसक्ने हुदँा अलधकार प्राप्त अलधकारीले अलधकार के्षत्रलित्र रही लनर्णय गरेको र पनुः कर 
लनधाणरर् गरेको देजखदँा लनिेदकको माग अनसुारको आदेश जारी गनण लमलेन । प्रस्ततु 
ररटलनिेदन खारेज हनुे ठहछण । िाइल लनयम बमोजजम गरी बझुाई ददन ु। 
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अनसुचुी : ५ 

जजल्ला कंचनपरु दोधारा गा.वि.स. िडा नं. िािाथान बस्ने मानबहादरु सनुार  विरुद्ध कर 
कायाणलय महेन्द्रनगर, कन्चनपरु समेत  िएको उत्प्रषेर् लमश्रीत परमादेश मदु्दाको ठहर 
खण्ड । 

आज लनर्णय सनुाउने तारेख तोवकएको प्रस्ततु मदु्दामा लमलसल संलग्न कागजातका साथै कर 
अलधकृत कर कायाणलय कन्चनपरुको लनर्णय लमलसल यस अदालत तीन सदस्यीयपपूर्ण 
इजलासको लमलत २०५६।११।१९ को लनर्णय र लनिेदकतिण का विद्वान िररष्ठ 
अलधिक्ताहरु श्री रतनलास कनौलडया, श्री गरे्शराज शमाण, श्री सजुशलकुमार लसन्हा र विद्वान 
अलधिक्ता श्री अलनलकुमार लसन्हाले र विपक्षी तिण बाट विद्वान महान्यायलधिक्ता श्री 
बद्रीबहादरु काकीले प्रस्ततु गनुण िएको िहसनोट समेत अध्ययन गदाण प्रस्ततु ररट लनिेदनमा 
देहायका प्रश्नको सम्बन्धमा लनर्णय ददन ुपने देजखन आयो । 

• लतन  सदस्यीय पूर्ण इजलासको लनर्णयमा उल्लेख िए बमोजजम लनिेदक परशरुाम 
झा  विरुद्ध मंत्रीपररषद सजचिालय समेत िएको उत्प्रषेर् मदु्दामा िएको लनर्णय र 
लनिेदक प्रददपकुमार अििाल विरुद्ध कर कायाणलय विराटनगरको मदु्दामा िएको  
लनर्णय एक आपसमा पथृक पथृक रही कुनलाई अिलम्िन गने िने्न अिस्था   
विद्यमान रहेको छ, छैन ? 

• प्रस्ततु ररट लनिेदनमा प्रिशे गनुणपने अिस्था छ, छैन ? र  ररट जारी हनु े
अिस्था  छ, छैन  ? 

पवहलो प्रश्नतिण  विचार गदाण परशरुाम झा वि. मजन्त्रपररषद सजचिालय समेत िएको ररट 
लनिेदनमा लनजामती सेिा ऐन, २०१३ को दिा ९(१) अनसुारको व्यिस्थालाई 
पनुरािेदनको सक्षम बाटो स्िीकार गररए पलन उक्त ऐनको दिा ६ को प्रलतिन्धात्मक 
बाक्यांशको खण्ड (ख) अनसुारको पचाण खडा गदाण कारर् नखोललएको आधारमा ररट जारी 
गररएको र प्रददपकुमार अििाल विरुद्ध कर कायाणलय, विराटनगरको ररट लनिेदनमा आयकर 
ऐन, २०१३ को दिा ३४(२) र दिा ५७ मा वििागमा लनिेदन ददने िा राजश्व 
न्यायालधकरर् पनुरािेदन ददने िैकजल्पक उपचार विद्यमान रहेको, धरौट िा थप शलु्क 
बझाउन ुपने कारर्ले मात्र कानूनद्वारा प्रदान गररएको उपचार  पयाणप्त र प्रिािशील नरहेको 
िन्न नलमल्ने आधारमा खारेज गररएको छ। यद्यपी औद्योलगक व्यिसाय ऐन, २०३८ को 
दिा १० क अन्तगणत लनिेदकको उद्योगले ६ िषणसम्मको आयकर छुट पाएको र सो 
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छुटलाई स्ियं आयकर ऐन, २०३१ को दिा ४२ ले मान्यता ददएकोमा सो व्यिस्थालाई 
िेिास्ता गरी आयकर लनधाणरर् गरेको आदेश उपर औद्योलगक व्यिसाय ऐन, २०३८ 
अन्तगणत पनुरािेदको व्यिस्था नगररएकोमा पलन आयकर ऐन, २०३१ अनसुार पनुरािेदन 
गरी उपचार प्राप्त गनण सक्न ेिनी कर अलधकृतको कानूनी त्रवुटपरु्ण लनर्णय हुँदाहुदैँ पलन ररट 
के्षत्रालधकारबाट लनिेदकलाई उपचार प्रदान गनण यस अदालतको सं. प्र.न्या. सवहतको िृहत 
पूर्ण इजलासबाट िएका लनर्णयहरु मध्ये कुन लनर्णयलाई नजजरको रुपमा अिलम्िन गने िने्न 
प्रश्तन उपजस्थत हनु आएको िने्न ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासको मा.न्या. हरुको राय रहेको 
देजखंदा ती दईु मदु्दाको रुललङको साथ साथै नजजरका सम्बन्धमा समेत संजक्षप्त वििेचना 
हनुपुने देजखन आएको छ । 

लनिेदक परशरुाम झा को मदु्दामा यस अदालत ७ सदस्यीय पूर्ण  इजलासले लनर्णय गनुण पूिण 
सो मदु्दामा संयकु्त इजलासमा लनर्णय गनुण हनुे माननीय न्यायाधीशहरु मध्ये मा.न्या. श्री 
लत्रलोकप्रताप रार्ाले पनुरािेदनको अनमुतीको बाटोलाई िैकजल्पक उपचारको बाटो मान्न 
नलमल्न े िने्न लनिेदक कुलनारायर् विरुद्ध सजचदानन्द श्रीिास्तिको मदु्दामा प्रलतपाददत 
नजीरको आधारमा सो ररटद्वारा उपचार प्रदान गनण लमल्ने राय व्यक्त गनुण िई लनिेदकलाई 
हटाएको त्रटुीपूर्ण रहेको िनी  ररट जारी गनुण िएको र मा.न्या. श्री महेशरामिक्त माथेमाले 
लनिेदकलाई अिकास ददएको कायणमा त्रवुट नरहेको िनी ररट खारेज गरे उपर सो ररट पूर्ण 
इजलासमा सनुिुाई हुँदा कानूनमा अको उपचारको विकल्प िएसम्म अलधकारको संरक्षर्को 
लालग त्यही उपचारको खोजी गनुणपछण, सोझै यस अदालतको असाधारर् अलधकारके्षत्र गहुानण 
िा यस अदालतले त्यो अलधकारके्षत्र िहर् गनण हुँदैन । कानून बमोजजम पनुरािेदन गने 
अनमुती ददन पने व्यिस्था हुँदाहुँदै पलन अनमुलत नददइएला िने्न अनमान गनुण र त्यस्तो 
अनमुानलाई आधार बनाएर पनुरािेदनको अनमुती सम्बन्धी उक्त व्यिस्थालाई अलनजश्चत 
उपचारको संज्ञा ददन ुउजचत िा तकण सगत देजखदैन । लनजश्चत उपचारको व्यिस्था हुँदाहुँदै 
पलन ररट लनिेदकले यस अदालतको असाधारर् अलधकारके्षत्रबाट उपचार प्राप्त गने प्रयास 
गरेकाले लनजले बाटो लबराएको हो वक जस्तो देजखन आउँछ । तर िैकजल्पक उपचारको 
यस्तै प्रश्न समािेश िएका अजघका मदु्दाहरुमा यस अदालतले आफ्नो असाधारर् के्षत्र प्रयोग 
गदै आएको (कमल शम्शरे विरुद्ध श्री ५ को सरकार अथण मन्त्रालय समेत, ने.का.प. 
२०४३, प.ृ३, वपतिृक्त पोखरेल वि. श्री ५ को सरकार लनर्णय लमलत २०४४।४।१७, 
िैरिप्रसाद उपाध्याय वि.न.प.स. समेत न.ेका.प. २०४४, प.ृ ४८१,दगुाणप्रसाद दाहाल विरुद्ध 
प्रशासकीय अदालत ने.का.प. २०४६, प.ृ ८९२ र त्यसबाट यस अदालतले आफ्नो 
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लनर्णयहरुद्वारा लनजामती सेिा ऐन, २०१३ को दिा ९ को उपदिा (३) लाई लनजश्चत 
उपचारको व्यिस्था मान्न अस्िीकार गरी आएको देजखनाले लनिेदकले बाटो विराएको िनी 
दोष लगाउन ु न्यायसंगत हुँदैन िने्न आधार ललई पनुरािेदनको अनमुतीको बाटोलाई 
िैकजल्पक बाटो स्िीकार गरेको गोपालप्रसाद उपाध्याय विरुद्ध श्री ५ को सरकार िएको 
पूर्ण इजलासको लनर्णयलाई स्िीकार गरी सो ररट लनिेदनबाट लनिेदक परशरुाम झालाई सम्म 
उपचार प्रदान गरेको देजखन आउँछ । 

लनिेदक प्रददपकुमार अििालको मदु्दामा संयकु्त इजलासमा सनुिाई हुँदा कर कायाणलय 
विराटनगरले ०४७।४।२५ मा लनिेदकको नाममा कर लनधाणरर् गरेको आदेश त्रवुटपूर्ण 
रहेको िने्न मा.न्या. श्री गजेन्द्र केशरी िास्तोलाको राय र कर कायाणलय र वििागको 
तिण बाट आयकर लनधाणरर् िएकोमा जचि नबझु्ने व्यजक्तले आयकर ऐन, २०१३ को दिा 
५७ बमोजजम राजश्व न्यायालधकरर्मा पनुरािेदन गने सशक्त प्रिािकारी अन्य उपचारको 
बाटो विद्यमान िएको िनी मा.न्या. श्री लक्ष्मर्प्रसाद अयाणलले पथृक राय व्यक्त गरे अनरुुप 
सो मदु्दा पूर्ण इजलासमा पेश िएकोमा ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासले मालथ उल्लेख िएका 
परशरुाम झाको मदु्दा र िन्सार वििाग, विराटनगर िन्सार कायाणलय समेत विरुद्ध राम 
ररदपाल अििाल िएको परमादेश मदु्दामा िएको लनर्णय अनूरप परशरुाम झाको मदु्दाको 
लनर्णयानसुार प्रस्ततु ररट लनिेदन सनुिुाई हनुे हो, होइन ? लसद्धान्तमा एकरुपता कायम गनुण 
परेको िनी ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासले सो लनिेदक प्रददपकुमार अििालको मदु्दा  िहृत पूर्ण 
इजलासमा पठाएको देजखन्छ । कुलनारायर् डंगोलको मदु्दामा पूर्ण इजलासले गरेको 
व्याख्या, लनर्णय र त्यस्को आधारमा पनुरािेदनको अनमुतीका सम्बन्धमा यस अदालतबाट 
िएका अन्य लनर्णयहरुलाई दृविगत गरी परशरुाम झाको मदु्दामा ०४८।६।१० को पूर्ण 
इजलासबाट लनिेदकलाई ररट के्षत्रबाट उपचार ददने लनर्णय गदाण जनु आधार र पररजस्थलतलाई 
विचार गररयो, त्यस्तो आधार िा पररजस्थत प्रस्ततु मदु्दामा देजखदैन । यस अदालतबाट 
िएका कलतपय लनर्णयहरुमा पनुरािेदनको उपचारलाई प्रिािकारी उपचार मानरे ररट 
लनिेदनहरु खारेज िएको देजखन्छ । पनुरािेदनको कानूनी उपचार प्राप्त हुँदाहुँदै पलन केही 
मदु्दाहरुमा िएका लनर्णयहरुलाई हेदाण कानूनमा त्यस्तो उपचारको व्यिसथा हुँदाहुँदै ररट 
के्षत्रबाट उपचार ददनपुने कारर् के पयो ? त्यो उपचार वकन पयाणप्त िा प्रिािकारी मालनएन 
? त्यस सम्बन्धमा केही निनी ररट के्षत्रबाट उपचार प्रदान गनण संविधानको धारा ८८ को 
उपधारा (२) को अनकूुल हनु्छ िा हुँदैन ? इत्यादी कुराहरुको कुनै वििेचना नगरी सोझै 
उपचार प्रदान गने लनर्णय सम्म िएको देजखन आउँछ । यो मदु्दामा परशरुाम झा को 
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मदु्दाको जस्तो जस्थलत विद्यमान निएकोले पूर्ण इजलासबाट उठाएको प्रश्नमा अरु केही विचार 
गरर रहन परेन । यथाथणमा न्यावयक िा अधणन्यावयक अलधकारी िा लनकायले आफ्नो 
अलधकारके्षत्र लित्र रहेर गरेको जस्तोसकैु लनर्णय पलन कानून बमोजजम अलधकार प्राप्त 
मालथल्लो अलधकारी िा लनकायबाट िदर निएसम्म अजन्तम हनु्छ र सो लनर्णयलाई मान्न 
सम्बजन्धत पक्षलाई कर लाग्छ । सो लनर्णय अनसुार िोग्न ुिा व्यहोनुण पने सजाय तत्काल 
नबझुाएर सो िापतको परैु िा केही रकमको धरौट िा जमानत ददई िा पनुरािेदन जजवकर 
मनालसि नठहरेमा केही प्रलतशत थप शलु्क बझुाउन ुपने गरी मालथल्लो अलधकारी िा लनकाय 
समक्ष लनिेदन िा पनुरािेदन ददन पाउने व्यिस्था िस्ततुः कानूनले प्रदान गरेको एउटा 
तत्काललन सवुिधा मात्र हो । त्यस्तो व्यिस्थाले कानूनी उपचार नै लनरथणक िा प्रिािहीन 
हनु्छ िनु्न यजुक्तयकु्त र तकण संगत देजखन्न िन्दै िैकजल्पक उपचार रहेको आधारबाट माननीय 
न्यायाधीश श्री लक्ष्मर् प्रसाद अयाणलले व्यक्त गरेको राय मनालसि छ िनी ७ सदस्यीय पूर्ण 
इजलासद्वारा लनिेदक प्रददपकुमार अििालको मदु्दामा बहमुतबाट लनर्णय िएको देजखन 
आउँछ। 

यस प्रकार ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट िैसला िएको प्रस्ततु मदु्दामा ०५६।११।१९ 
को लनर्णयको पषृ्ठ ११ को दोश्रो प्रकरर्को चौथो पङ्ग्तीको िैकजल्पक उपचार विद्यमान 
रहेको पाइएमा ररट के्षत्रालधकार िहर् गनण नलमल्ने र परशरुाम झा को ररट लनिेदनमा 
कायम िएको नजीर प्रददपकुमारको ररट लनिेदनमा लागू हदैुन िने्न व्याख्या िएको पाइन्छ 
। ती लनर्णयहरु सँग असहमत हनुे अिस्था छैन िने्न उल्लेखनबाट सो इजलासको िैकजल्पक 
उपचार विद्यमान िए सम्म ररटको उपचार िहर् गनण नलमल्ने स्िीकार गरेको िनु्नपने हनु 
आउँछ । तर सोही लनर्णयहो पषृ्ठ १७ को अजन्तम बाक्यबाट लनिेदक परशरुाम झाको ररट 
लनिेदनमा िएको लनर्णय र लनिेदक प्रददपकुमार अििाल िएको ररट लनिेदनमा िएको 
लनर्णयमा िरक िरक रुललङ िएको अिस्था देजखंदैन । लनिेदक प्रददपकुमार अििालको 
मदु्दाको लनर्णय गने र ७ सदस्यीय पूर्ण इजलासको बहमुतको लनर्णयमा लनिेदक परशरुाम 
झाको मदु्दाको प्रकृलत र बस्तजुस्थलत नै िरक िएको िने्न स्पि शब्दमा उल्लेख गरेको 
पाइन्छ । पूिण लनर्णय िएको मदु्दामा प्रलतपाददत नजजरहरुलाई मान्यता ददनपुने लसद्धान्त हाम्रो 
संविधानले स्पिरुपमा स्िीकार गरेको र हाम्रो परम्परामा सो लसद्धान्तले मान्यता प्राप्त गरी 
आएको र सोही बमोजजम प्रददपकुरमा अििालको मदु्दामा र परशरुाम झाको मदु्दाको रुललङ 
िरक िरक मानी आएको अिस्था समेत रहेबाट आत्मलनष्ठ दृविकोर् ललई िा वितलो तकण  
उपजस्थत गरी िएका नजजरहरुलाई त्यसै खास कानूनी अिस्था र कारर् विद्यमान िएमा 
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िाहेक नजजरको न्यावयक पनुरािलोकन गनुणपने जस्थलत आउँदैन। अदालतले गरेका पूिण 
लनर्णयहरुबाट लनजश्चतरुपमा स्थावपत िइसकेको कानूनी लसद्धान्त आिै पलन कानून सरह हनु्छ 
। एकै वकलसमको कानूनी प्रश्न समािेश िएको अलग अलग मदु्दाहरुमा कानूनको अलग 
अलग व्याख्या िएर िा अलग अलग लसद्धान्तहरु प्रलतपादन िएर न्यावयक अराजकताको 
जस्थलत उत्पनन नहोस िने्न उद्देश्यको एकरुपमता कायम गनण  नजजरको लसद्धान्तको पलन 
िएमा कानून र कानूनी लसद्धान्त लनजश्चत हनु्छ । त्यसको िेिास्ता िएमा कानूनको 
व्याख्यामा अन्योलको जस्थलत उत्पन्न हनु े संिािना रहन्छ । यस्तो न्यावयक अन्यौलता 
हटाउन ु यस अदालतको कतणव्य र अन्तरलनवहत अलधकार िएको हुँदा आफ्ना पूिण मान्य 
कानूनी लसद्धान्त िा व्याख्यालाई अनशुरर् गनुण न्यावयक अनशुासनमा रहन ु हो ।यस 
अदालतको पूिण िैसलामा एक पटक प्रश्न उठी आलसन इजलासको माननीय न्यायाधीशहरु 
िन्दा बढी न्यायाधीहरुको इजलासले गरेको लनर्णय िा कानूनी व्याख्या िा कानूनी लसद्धान्त 
पलछल्लो लनर्णय गने कम संख्या िएको इजलासले प्रश्न उठाउन मनालसि हुदैँन । सो गरेमा 
न्यावयक अिधारर्ा र हाम्रो संिैधालनक व्यिस्थाको ममणको समेत प्रलतकूल हनु जान्छ । 
यसथण कुनै पलन वििादको लनरोपर् गदाण िा वििादमा उठेको प्रश्नको लनरोपर् गदाण पूिण 
लनर्णयहरुलाई बढी होजशयारीसाथ गम्िीर िई न्यावयक विचारधाराबाट उत्प्ररेरत िई न्यावयक 
दृविकोर्बाट विश्लषेर् र वििेचना हनुपुदणछ । वकनकीत्यस्ता पूिण नजजरहरु िाध्यात्मक 
पं्रकृलतका हनु्छन । यदद समानस्तरको इजलासबाट लनर्णय िउको रहेछ िने मात्र कारर् 
सवहत असहमत हनु सवकने र त्यस्तो अिस्थामा बहृद इजलासमा मदु्दा पठाउन सवकने हनु्छ 
। तर बहृद इजलासबाट िएका लनर्णय िा िएको कानूनी व्याख्या िा प्रलतपाददन 
लसद्धान्तहरुलाई अन्यथा िनी सो िन्दा कम संख्याको इजलासले िन्न लमल्ने हुदैँन । तीन 
सदस्यीय पूर्ण इजलासले सो िन्दा िृहत इजलासको नजीरलाई मान्यता ददई लनर्णय गनुणपने 
न्यावयक मान्यता (Judicial Norms) हो । स्थावपत मान्यता (Norms) लाई नमाने्न हो 
िने न्यावयक अराजकता शृ्रजना हनु्छ। साथै मदु्दाको लनराकरर् िा समाप्ती (Finality) 
कवहले नहनुे अलनजश्चतता कानूनी अिस्था उत्पन्न िै मदु्दाका पक्षहरु तथा न्यायकमीहरुलाई 
कदठनाई पैदा हनु्छ । 

अतः  मालथ गररएको वििेचनाबाट लनिेदक प्रददपकुमार अििालको ररट लनिेदनको लनर्णय 
हुँदा नै यस अदालत ७ सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट िएको लनर्णयमा नै परशरुाम झाको 
मदु्दासँग लनिेदक प्रददपकुमार अििालको मदु्दाको बस्तजुस्थलत र पररजस्थलत नै अलग रहेको 
िनी एउटा लनजश्चत मागणदशणन गररसकेको अिस्थामा सो सम्बन्धमा उठेको समस्या समाधान 
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(Settle)िैसकेको हुदँा पनुः सोही प्रश्न उठाउन ुउपयकु्त र मनालसि िन्न लमल्दैन । तसथण 
प्रस्ततु मदु्दाका तीन जना माननीय न्यायाधीशहरुको पूर्ण इजलासले िेरी सोही विषयमा नै 
यस बहृद पूर्ण इजलासमा रुललङ्ग बाजझएको िनी पठाइएको आदेश लमलेको नदेजखने । 

प्रस्ततु ररट लनिेदनमा प्रिेश गनुणपने अिस्था छ, छैन ? िने्न समेत प्रश्नतिण  विचार गदाण 
प्रस्ततु ररटमा मानबहादरु उपर आयकर सम्बन्धी कारिाही चलाउने र लनर्णय गने अलधकार 
विपक्षी कर अलधकृतलाई छैन िने्न ररट लनिेदन र आयकर ऐन,२०१३ को दिा २४(२) 
अनसुार अरुको नाम िा कुनै नामबाट कुनै कारोिार गरेको रहेछ िने त्यस्तो कारोिारको 
मखु्य लनयन्त्रर् िा कारोिारको बन्दोबस्त लनजले नै गररआएको र त्यस्तो कारोिारबाट 
िएको आयको सबै मखु्य वहस्सा लनजले नै प्राप्त गने गरी आयको एवकन िएकोले त्यस्तो 
िास्तविक कारोिार गने व्यजक्त उपर आयकर सम्बन्धी कारिाही र लनर्णय गनण सक्ने हुँदा 
आयकर लनधाणरर् गरेको सालधकार छ िने्न ललजखत जिाि िै अलधकारके्षत्रको प्रश्न प्रस्ततु 
ररटमा उठाइउकोले यस अदालतबाट लनिेदक प्रददपकुमार अििालको मदु्दामा प्रलतपाददत 
लसद्धान्त अनसुार अन्य िैकजल्पक उपचार िए पलन अपिादात्मक अिस्थामा जस्तो न्यावयक 
िा अधणन्यावयक अलधकारीको लनर्णय िा आदेश अलधकारके्षत्रविवहन छ िा लनजले प्रयोग 
गरेको कानून संविधानसम्मत छैन िा अलधकारै निएको लनकायले अलधकारके्षत्र िहर् गरेको 
छ अथिा प्राकृलतक न्यायको लसद्धान्त विपरीत प्रलतिाद गने मौका नददइ लनर्णय िएको 
अिस्था विद्यमान रहेमा ररट लनिेदन लाग्न सक्ने िने्न लसद्धान्त अनसुार प्रस्ततु ररट 
लनिेदनमा प्रिेश गनण लमल्न ेअिस्था देजखयो । तसथण अलधकारके्षत्रात्मक त्रवुट विद्यमान छ, 
छैन हेनुण पने हनु आयो । 

आयकर ऐन, २०३१ को दिा २४(२) मा कुनै व्यजक्तले आफ्नो नाम नराखी अरुको नाम 
िा कुनै नामबाट कुनै कारोिार गरेको रहेछ िने त्यस्तो कारोिारको मखु्य लनयन्त्रर् िा 
कारोिारको बन्दोबस्त लनजले नै गरर आएको र त्यस्तो कारोिारबाट िएको आयको सबै िा 
मखु्य वहस्सा लनजले नै प्राप्त गने गरी आएको िने्न कुरा कर अलधकृतलाई यवकन िएमा सो 
कारोिारबाट िएको आय लनजको आय मानी कर लनधाणरर् गररनेछ िने्न उल्लेख िएको 
पाइन्छ। लनिेदकले आफ्नो एकाघरका िाइ पेै्रमबहादरुका नाममा गरे्श िस्त्रालय दताण गरी 
आिूले कारोिार गरेको िने्न दोधारका व्यापारी तथा िद्रिलादमी समेतको िनाइको 
आधारमा कर लनरीक्षकबाट उक्त िस्त्रालयको कारोिार मालथ सम्पूर्ण रुपले मानबहादरुको 
लनयन्त्रर् रवहरहेको िने्न कर लनररक्षकको प्रलतिेदन परेपलछ सो कुरा हो, होइन िने्न विषयमा 
सम्िद्ध प्रमार्हरु समेत बझुी त्यस्तो खास कारोिार गने व्यजक्त लनिेदकलाई नै ठहयाणई 
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लनजका नाउँमा आयकर लनधाणरर् िएको देजखन आउँछ । यसरी ऐनको दिा २४(२) 
अिस्था विद्यमान िएको िने्न कुरा वििाददन लनर्णयमा खलुाइएको र यस्को आधार प्रमार् 
उल्लेख गरेको पाइन्छ । तसथण अकाणको नाउँमा िमण दताण गराई लनिेदकले कारोिार गरेको 
िने्न ठहर गरेको देजखंदा के्षत्रालधकारको अिाि िन्न लमलेन। 

लनिेदकले प्राकृलतक न्याय विपरीत लनिेदकलाई सनुिुाइको मौका प्रदान नगरी लनर्णय गरेको 
िने्न अको अपिादात्मक अिस्था विद्यमान छ छैन िने्न तिण  विचार गदाण लनिेदकका नाउँमा 
कर कायाणलयबाट पठाएको सूचना म्याद गा.वि.स.ले लनिेदकले नबझेुको िनी विताण 
पठाएको ततपश्चात २०५०।१२।५ को पत्रबाट सबूद प्रमार् पेश गनण लनिेदकका नाउँमा 
म्याद पठाइएकोमा गरे्श िस्त्रालयका स्टाि देि लगरीले बझेुको र २०५०।१२।१५ मा 
लनिेदकले आिू सो िमणको मखु्य व्यजक्त नरहेको िने्न जिाि पठाएको र लनजको जिाि 
समेतलाई मध्यनजर राखी कर लनधाणरर् िएको देजखन आएकोले आफ्नो कुरा िने्न मौका 
प्रदान नगरेको िने्न िनाई पलन स्िीकारयोग्य देजखएन । 

िदलनयतपूिणक कर लनधाणरर् गरेको िने्न लनिेदकको अको कथनतिण  विचार गदाण लनिेदकले 
िदलनयतको िस्तलुनष्ठ आधार प्रमार् ददन गजुानण नसकेको तथा िदलनयतको आरोप लगाउन ु
मात्र पयाणप्त हुदैँन । िस्तलुनष्ठ आधारमा आधाररत हनुपुने हनु्छ । त्यस्तो आधार विद्यमान 
देजखएन । विपक्षी कर अलधकृतले लनर्णय गदाण आधारहरु उल्लेख गरेको देजखन्छ । ती 
आधार प्रमार्हरु पयाणप्त िए निएको कारर्ले मात्र िदलनयत िन्न लमल्दैन तसथण लनिेदकको 
यस िनाइसँग पलन सहमत हनु सवकएन । 

अतः विपक्षी कर कायाणलयबाट लनिेदकका नाउँमा खदु आय लनधाणरर् पचाण खडा गनुण पूिण 
आयकर ऐन, २०१३ को दिा २८, दिा ३१ क दिा ४५ समेतले लनददणि गरेको प्रकृया 
परुा गरी दिा ३३ बमोजजमको अलधकार प्रयोग गरी लनर्णय गरेको देजखंदा ररट जारी हनुे 
अिस्था नहँुदा ररट जारी गने गरेको ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासको राय सँग सहमत हनु 
सवकएन । ररट लनिेदन खारेज गने गरेको हदसम्म संयकु्त इजलासका माननीय न्यायधीश 
श्री मोहन प्रसाद शमाणको राय मनालसि ठहछण । आदेशको प्रलतललवप महान्यायलधिक्ताको 
कायाणलयमा पठाई लनयमानसुार गरी लमलसल बझुाई ददन ु। 
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१. पषृ्ठिमूी 

आयकर ऐन, २०५८, मूल्य अलििृवद्ध कर ऐन, २०५२ तथा अन्तः शलु्क ऐन, २०५८ 
लगायतका कर तथा राजस्ि प्रशासनसँग सम्बजन्धत कानूनहरु कायाणन्ियन गने, प्रशालसत गने 
मूलितू लनयमनकारी र कायणकारी लनकायका रुपमा नेपालको अथण मन्त्रालय, आन्तररक 
राजस्ि वििाग तथा सो अन्तगणतका कर कायाणलयहरु रहेका छन िन ेकर तथा राजस्ि 
प्रशासनसँग सरोकृत लबिादका विषयहरुमा न्याय लनरोपर्कताण एिं कानूनको अजन्तम 
व्याख्याताका रुपमा सिोच्च अदालत रहेको र नेपाल सरकारको वहत लनवहत कर तथा 
राजस्ि सम्बजन्ध मदु्दाहरुमा सरकारको प्रलतलनलधत्ि गदै विशषेतः महान्यायालधिक्ताको 
कायाणलय, विशेष सरकारी िकील तथा अन्य सरकारी िकील कायाणलयहरुबाट सम्बजन्धत 
अदालत तथा न्यायालधकरर्मा उपजस्थत िई बहस, पैरिी एिं प्रलतरक्षा सम्बजन्ध कायणहरु 
सम्पन्न हुँदै आएको अिस्था र जस्थलत छ ।  

राजस्ि प्रशासनसँग सम्बजन्धत कानूनका के्षत्रमा सरकारी िकीलहरुलाई लबजशविकृत गने र 
कर सम्बजन्ध लबिादका लबषयमा नेपाल सरकारका तिण बाट हनुे प्रलतरक्षा प्रर्ालीलाई थप 
सदुृढ बनाउँदै लैजाने मूलितू उद्दशे्यका साथ लमलत २०७५।०८।०३ गतेदेजख ऐ. १९ 
गतेसम्म महान्यायालधिक्ताको कायाणलय, लसंहदरिारको सिाहलमा उक्त कायाणलयको परस्पर 
समन्ियमा राविय न्यावयक प्रलतष्ठान, नेपालद्धारा संचाललत १५ कायणददनको लबजशिकरर् 
सम्बजन्ध प्रजशक्षर् कायणिमका दौरान संयोजन समूहद्धारा ददईएको कायाणदेशमा आधाररत रही 
यो अध्ययनमूलक कायणपत्र तयार गररएको छ । 

२. साधारर् तथा असाधारर् के्षत्रालधकार अन्तगणतका कर सम्बजन्ध मदु्दाहरुमा अदालतीय 
दृविकोर् 

शजक्त पथृवककरर्को बस्तगुत एिं सैिाजन्तक आधारमा राज्यका व्यिस्थापकीय, कायणकाररजर् 
तथा न्यावयक कायण सम्पादनका लालग व्यिस्थावपका, कायणपाललका  एिं न्यायपाललकाको गठन 

                                                           
 zfvf clws[t, ==================================================== 
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हनुे गदणछ । सोही मतुाविक कानून बनाउने, कानूनको कायाणन्ियन गने तथा कानूनको 
व्याख्या गने गरी राज्य संयन्त्रहरु गठन िई वियाजशल रहन्छन ।  

नेपालका सन्दिणमा कानूनको अजन्तम व्याख्याताका रुपमा सम्मालनत सिोच्च अदालतले 
िलूमका लनिाणह गदै आईरहेको छ । नेपालको संविधान1को िाग ११ ले न्यायपाललकाको 
पररकल्पना गरेको छ िन े उक्त संविधानको धारा १३३ बमोजजम सिोच्च अदालतको 
क्षेत्रालधकार2 तय िएको देजखन्छ । संविधान लसजजणत साधारर् तथा असाधारर् क्षेत्रालधकारका 
आधारमा सिोच्च अदालतले लनयलमत प्रकृलतका सरकारिादी तथा दलुनयािादी लबिाददत 
विषयहरुको लनरोपर् गदै आईरहेको छ । यसै िममा अलिलेख अदालत समेतका रुपमा 
रहेको सम्मालनत सिोच्च अदालतबाट कानूनको अजन्तम व्याख्या एिं लबलिन्न लसिान्तहरुको 
प्रलतपादन हनुे गरेको देजखन्छ । 

प्रस्ततु कायणपत्रमा कर सम्बजन्ध लबलिन्न लबिाददत लबषयमा सम्मालनत सिोच्च अदालतबाट 
साधारर् तथा असाधारर् क्षते्रालधकार अन्तगणत िएका िैसलाहरु एिं लबिाददत कानून उपर 
सम्मालनत अदालतबाट िएका व्याख्याको संके्षपीकृत अध्ययनको सार यस प्रकार समेवटएको 
छ ।   

ठूला करदाता कायाणलय लबरुद्ध जीिन विकास समाज3 

प्रस्ततु मदु्दामा मोरङ जजल्ला, सालबक कटहरी गा.वि.स. १ मा अिजस्थत जीिन विकास 
समाजले लनज संस्था गैर नािामूलक, गैर राजनीलतक, तथा लबशदु्ध सामाजजक संस्थाका रुपमा 
लबलधित रुपमा २०५४ सालमा जजल्ला प्रशासन कायाणलय, मोरङमा दताण िई संस्थाको 
लबधानमा उजल्लजखत उद्देश्य प्रालप्तका लालग सामाजजक, आलथणक तथा शैजक्षक के्षत्रमा 
वपछलडएका तथा कमजोर मवहला, बालबाललका लगायतका बगणको स्तरोजन्तका लालग देशका 
लबलिन्न जजल्ला एिं िालमर् ईलाकाहरु समेतमा काम गदै आएको र लघलुबि कायणिम 
समेत संचालनका लालग नेपाल राि बैंकबाट २०५९ सालमा लबजिय मध्यस्थताको काम गने 
अनमुलत समेत संस्थाले प्राप्त गरेको िने्न जजवकर ललई संस्थाको कायण प्रकृलत तथा आयकर 
ऐन, २०५८ को दिा २(ध)(१)(क) समेतको कानूनी बनोटका आधारमा आफ्नो संस्था 
कर छुट पाउने संस्था रही तत्काललन पनुरािेदन अदालत, विराटनगरको परमादेशबाट 

                                                           
1 नेपालको संविधान, िाग ११ 
2 ऐजन धारा १३३ 
3 ठूला करदाता कायाणलय लबरुद्द जीिन विकास समाज, ०७३-CI-११६० 
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आन्तररक राजस्ि कायाणलय  विराटनगरबाट आयकर छुटको प्रमार्पत्र प्राप्त गररसकेको र 
पछी संस्था ठूला करदाता कायाणलय, हररहरििन लललतपरुको कायणके्षत्र अन्तगणत आएका 
अिस्थामा सो कायाणलयबाट आ.ि. २०६५।०६६ देजख २०६७।०६८ सम्मका लालग 
करयोग्य आय लनधाणरर् गरी संस्थालाई सो बारेमा सूजचत गराएको कायणबाट उक्त कर 
कायाणलयले संस्थाप्रलत प्रबतृ िािना ललएको र सो कायणबाट सामाजजक उत्थानका कायणमा 
वियाजशल प्रस्ततु संस्थाको अजस्तत्ि नै संकटमा पनण जाने िने्न समेतको दललल पेश गरी 
लनज जीिन विकास समाजले ठूला करदाता कायाणलय समेतलाई लबपक्षी बनाई तत्काललन 
पनुरािेदन अदालत, पाटनमा ठूला करदाता कायाणलयले करका सम्बन्धमा गरेको लनर्णय बदर 
गराईपाउन लनिेदन ददएकोमा उक्त अदालतबाट मदु्दाको अजन्तम आदेश हुँदा लनिेदक संस्था 
आयकर ऐन, २०५८ को दिा २(ध)(१) बमोजजम कर छुट पाउने संस्थाको पररिाषा 
अन्तगणत पने देजखदँा लबपक्षी ठूला करदाता कायाणलयबाट लनिेदक संस्थाका नाउँमा जारी 
िएका संसोलधत कर लनधाणरर्का सूचना समेतका पत्रहरु उत्प्रषेर्को आदेशिारा बदर गने 
गरी लमलत २०७३।०४।१२ मा आदेश िएको देजखन्छ । पनुरािेदन अदालतको उक्त 
लमलतको आदेशलाई ललएर ठूला करदाता कायाणलयका तिण बाट सम्मालनत सिोच्च अदालतमा 
पनुरािेदन दायर िएकोमा सम्मालनत सिोच्च अदालतबाट लमलत २०७५।०१।२३ मा 
प्रस्ततु मदु्दाको अजन्तम कारिाही, वकनारा हुँदा िैसलाको ठहर खण्डमा लनम्न व्यहोरा उिरर् 
िएको छ ।      

ठहर खण्डः æ…लनर्णयतिण  विचार गदाण, रीट लनिेदक संस्था जीिन विकास समाजले आिू 
लबशदु्ध गैरनािामूलक, गैरराजनीलतक तथा सामाजजक संस्था िई कानूनी रुपमा काम 
गरररहेको र आयकर छुटको प्रमार्पत्र समेत प्राप्त गरेको अिस्थामा गैरनािामखुी सामाजजक 
संस्थाको कारोबारलाई खदु आम्दानी मानी कर लनधाणरर् गरी सूचनाको पत्र पठाईएकोमा सो 
पत्र र पत्र सम्बजन्ध सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रषेर्को आदेशद्धारा बदर गरी परमादेशको 
आदेश समेत माग गररएकोमा पनुरािेदन अदालत, पाटनबाट ररट लनिेदकको माग 
बमोजजमका आदेश जारी िएको अिस्थामा जचि नबझुी ठूला करदाता कायाणलयबाट संसोलधत 
कर लनधाणरर्को आदेश यथाित कायम राखी पाउँ िनी पनुरािेदन पनण आएको देजखयो । 

लबपक्षी "जीिन विकास समाज" संस्था दताण ऐन, 2034 अन्तगणत जजल्ला प्रशासन कायाणलय, 

मोरङमा गैरनािामूलक, गैरराजनीलतक, सामाजजक संस्थाको रुपमा दताण िई समाज कल्यार् 
पररषदबाट आिद्धताको प्रमार् पत्र समेत प्राप्त गरेको देजखन्छ । संस्थाले 2059 सालमा 
नेपाल राि बैंकबाट लबजिय मध्यस्तताको काम गने संस्था सम्बजन्ध ऐन, 2055 बमोजजम 
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लबजिय मध्यस्तताको काम गने अनमुलत समेत प्राप्त गरेको देजखन्छ । लबजिय मध्यस्थता 
सम्बजन्ध ऐन, 2055 को प्रस्तािनामा देशका लबलिन्न के्षत्रका न्यून आय िएका 
व्यजक्तहरुलाई लघ ुव्यिसायमा सहिागी बनाई लतलनहरुको आलथणक जस्थलत सधुार गनण लघ ु
बचत तथा लघ ुकजाण कायणिम संचालन गने संस्थाको सम्बन्धमा व्यिस्था गने उद्दशे्यले सो 
ऐन बनेको देजखन्छ । यस ऐन अन्तगणत स्थावपत संस्थाले ऐनको दिा १५ बमोजजम सेिा 
शलु्क समेत ललन सक्ने व्यिस्था िएकोमा यस संस्थाले त्यसरी सेिा शलु्क ललएको िने्न 
देजखँदैन । न्यून आय िएका व्यजक्तहरुको आलथणक जस्थलतमा सधुार ल्याउन लबनालधतो कजाण 
उपलब्ध गराउँदा लबलिन्न कारर्ले कजाण चकु्ता गनण नसकेमा पुजँीमा ह्रास आई संस्थालाई 
ददगो राख्न नसवकने अिस्था हनु सक्ने हुँदा ऐनको अनमुलत बमोजजम दाताहरुबाट प्राप्त 
सहयोग रकमलाई न्यून आय िएका व्यजक्तहरुमा लबना लधतो कजाण प्रिाह गदाण संस्थागत 
ददगोपनाका लालग ऋर्ीहरु सहयोगस्िरुप केही रकम ललई पुजँी लनरन्तरताका लालग काम 
गरेको र प्रलतिललाई संस्थाले संचालन गने सामाजजक कायणमा नै खचण गदै आएकोले त्यस्तो 
रकम सम्बजन्धत पक्षको योगदानकै रुपमा संस्थामा रहने देजखएको हुदँा सो आयकर ऐन, 

2058 को दिा १०(6) अन्तगणत नै पने देजखन्छ । 

अतः लबपक्षी जीिन विकास समाज गैरनािामूलक, गैरराजनीलतक र गैरसरकारी परोपकारी 
संस्थाको रुपमा दताण िई आयकर छुटको संस्थाको रुपमा प्रमार्पत्र प्राप्त गरेको अिस्थामा 
लनज संस्थाले सामाजजक, आलथणक उन्नयनका लालग दाताबाट प्राप्त केही रकमलाई न्यून आय 
िएका व्यजक्तमा लगानी गरी प्राप्त आयलाई समेत सोही सामाजजक कायणमा खचण गदै 
आईरहेको अिस्थामा ब्यापाररक कारोबार िनी पररिाषा गरी लनिेदक ठूला करदाता 
कायाणलयले लबपक्षी संस्थाका नाउँमा लमलत 2073।02।16 मा जारी िएका संसोलधत कर 
लनधाणरर्का सूचना समेतका पत्रहरु उत्प्रषेर्का आदेशद्धारा बदर गने तथा आयकर ऐन, 

2058 को दिा १०(6) को लबपररत लबपक्षी संस्थासगँ कर असूल उपर नगनुण नगराउन ु
िने्न पनुरािेदन अदालत, पाटनबाट लमलत 2073।04।12 मा िएको आदेश लमलेको 
देजखँदा सदर हनुे ठहछण । पनुरािेदक ठूला करदाता कायाणलय, हररहरििनको पनुरािेदन 
जजवकर पगु्न सक्दैन ।Æ  

लनज लबपक्षीसँगको प्रस्ततु मदु्दाका सम्बन्धमा लबपक्षी बनाईएको ठूला करदाता कायाणलयले 
जीिन विकास समाज कर लनधाणरर्का विषयमा आयकर ऐन, २०५८ को दिा ११५ 
समेतले तय गरेका कानूनी उपचारका बैकजल्पक मागण अबलम्िन नगरी लसधै सम्मालनत 
अदालतको असाधारर् अलधकारके्षत्रमा प्रिेश गरेको, आयकर ऐन, २०५८ को दिा 2(ध) 
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बमोजजम कर छुट प्राप्त संस्थाका रुपमा वििागमा दताण कायम हनुपुनेमा सो अनसुार निएको 
तथा लबपक्षीले आिूलाई गैरनािामूलक संस्थाका रुपमा दािी गरेको िए तापलन लबजिय 
मध्यस्थता सम्बजन्ध ऐन, 2055 बमोजजम लघलुबि कायणिम अन्तगणत ऋर् प्रदान र ब्याज 
आम्दानी प्रालप्त जस्ता व्यापाररक वियाकलाप संचालन गने गरेकोले लनजको करयोग्य आयमा 
कर लनधाणरर् गरेको कानूनतः लमलेको छ िने्न व्यहोराको जजवकर सम्मालनत अदालतसमक्ष 
प्रस्ततु गरे तापलन सम्मालनत सिोच्च अदालतबाट संस्था दताण ऐन, २०३४, लबजिय मध्यस्थता 
सम्बजन्ध ऐन, 2055 समेतको ब्याख्याका रोहमा लबपक्षी जीिन विकास समाजलाई आयकर 
छुट प्राप्त संस्थाकै रुपमा प्रस्ततु िैसलाले स्थावपत गरेको देजखन्छ ।    

बद्रीकुमार प्याकुरेल लबरुद्द नपेाल नागररक उड्डयन प्रालधकरर्, काठमाण्डौ समेत 4 

सम्मालनत सिोच्च अदालतको ररट क्षेत्रालधकार अन्तगणत दायर िएको उजल्लजखत पक्ष लबपक्ष 
सवहतको प्रस्ततु मदु्दामा ररट लनिेदक नेपाल नागररक उड्डयन प्रालधकरर्, काठमाण्डौका पूिण 
कमणचारी रहेको तथा लनज सेिाबाट लनबतृ हनुे समयमा लनजले संस्थाबाट लनिृजििरर् बापत 
एकमिु रुपमा लतन िषणको अिीम रुपमा प्राप्त गरेको रकममा कर कट्टी गने सबालमा 
छुट्टाछुटै्ट आय िषण अनसुार रकमलाई खण्डीकरर् गरी सोही बमोजजम कायम हनु आउने 
आयमा कर कट्टी गररनपुनेमा सो नगरी नेपाल नागररक उड्डयन प्रालधकरर्, काठमाण्डौबाट 
ररट लनिेदकको लनिृजििरर् बापत प्राप्त आयलाई एकमिु रुपमा एकै आय िषणको मानी कर 
कट्टा गररएको विषयलाई ररट लनिेदकले लबिाददत विषयका रुपमा उठान गरेकोमा सम्मालनत 
सिोच्च अदालतबाट लमलत २०७३।१२।१३ मा उक्त लबिादमा लनम्नानसुारको ठहर 
िएको देजखन्छ ।      

ठहर खण्डः "…लनर्णयतिण  विचार गदाण, लनिेदकले लनिृजििरर् बापतको पाउने तीन िषणको 
रकममा छुट्टाछुटै्ट आय िषणको अलग अलग गरी कर कट्टा गनुण पनेमा एकै आय िषणको 
मानी कर कट्टा गरे उपर दायर िएको ररट लनिेदन तथा जनु िषणमा आय आजणन गररन्छ 
सोही िषण कर कट्टा गररन ेहुँदा लबपक्षी नागररक उड्डयन प्रालधकरर्ले लगाएको कर कानून 
बमोजजम नै िएकोले ररट खारेज गरी पाउँ िने्न ललजखत जिाि रहेको प्रस्ततु मदु्दा लनर्णयाथण 
आज यस ईजलासमा पेश हनु आएको पाईयो । 

यसमा लमलसल संलग्न रहेको नागररक उड्डयन प्रालधकरर्, प्रधान कायाणलय, बबरमहल, 

काठमाण्डौ, नेपालको लमलत 2070।08।23 को उक्त कायाणलयका पूिण कमणचारी यी ररट 
                                                           
4 बद्रीकुमार प्याकुरेल लबरुद्द नेपाल नागररक उड्डयन प्रालधकरर्, काठमाण्डौ समेत, 070-W0-0483 
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लनिेदक बद्रीकुमार प्याकुरेललाई उपलब्ध गराएको कर कट्टा सम्बजन्ध लबिरर् पत्रको 
प्रलतललपीमा "…तपाईंले पाउन ुिएको लमलत 2067 मंलसरदेजख 2068 साल आषाढ सम्मको 
जम्मा रु.76,776।00, 2068 श्रािर्देजख 2069 आषाढ मसान्त सम्म चाडपिण खचण 
समेत गरी जम्मा रु.3,47,438।00 र 2070 श्रािर्देजख 2070 असोज र चाडपिण 
खचण समेत गरी जम्मा रु.64,465।32 गरी जम्मा रु.4,88,679।32 मध्येमा 
सामाजजक सरुक्षा कर रु.2,500।00, पवहलो रु.1 लाखमा 15 प्रलतशतले कर कट्टी रकम 
रु.15,000।00 तथा बाँकी रु.1,38,679।33 मा 25 प्रलतशतले कर कट्टी रकम 
रु.34,669।84" गरी जम्मा रु.52,169।84 रकम तीन आलथणक िषणको जम्मा 
लनिृजििरर् रकम (रु.4,88,679.32) बाट कर कट्टा गरेको देजखएकोले उक्त कुरामा 
लबिाद रहेन। 

आयकर ऐन, 2058 को दिा २(झ) मा "आय िषण िन्नाले कुनै सालको श्रािर् एक 
गतेदेजख अको सालको आषाढ मसान्त सम्मको अिलध सम्झन ु पछण" िनी 12 मवहनाको 
समयािलधलाई एक आय िषणको रुपमा पररिाषा गरेको छ । त्यसैगरी उक्त ऐनको दिा ३ 
मा "देहायका प्रत्येक व्यजक्तलाई प्रत्येक आय िषणमा यस ऐन बमोजजम कर लगाई असूल 
उपर गररनेछ"  िने्न उल्लेख छ । यसरी उक्त कानूनी व्यिस्था बमोजजम व्यजक्तको आयमा 
कर लगाउँदा प्रत्येक आय िषणको आधारमा कर लगाउन ुपने हनु्छ । दईु िषणको आय िए 
दईु िषणमा, तीन िषणको आय िए तीन िषणमा अथाणतै् जलत िषणको आय हो त्यलत नै िषण 
दामासाहीले वहसाब गरी हरेक आय िषणमा हनु आउन ेआयमा कर लगाईन ु पदणछ िनेर 
ऐनले नै प्रिरुपमा बोलेको पाईन्छ । 

त्यसैगरी उक्त ऐनको दिा ८(१) मा "कुनै प्राकृलतक व्यजक्तले कुनै आय िषणमा 
रोजगारीबाट प्राप्त गरेको पाररश्रलमक सो िषणमा सो व्यजक्तको रोजगारीको आय मानी गर्ना 
गनुण पनेछ ।" िने्न कानूनी व्यिस्था रहेको छ  । उक्त कानूनी व्यिस्था अनसुार व्यजक्तको 
कुनै एक आलथणक िषणको रोजगारीको आय सो िषणको आय हनुे देजखन्छ । ऐजनको 
उपदिा (२) मा "रोजगारदाताबाट कुनै आय िषणमा प्राकृलतक व्यजक्तलाई ददईएका देहायका 
िकु्तानीहरु त्यस्तो प्राकृलतक व्यजक्तको सो आय िषणको रोजगारीबाट प्राप्त पाररश्रलमक गर्ना 
गदाण समािेश गनुण पनेछ ।" िने्न उल्लेख िएको छ । ऐजनको देहाय (च) मा "अिकाश 
िकु्तानी र रोजगारदाताले सो कमणचारीको लालग अिकाश कोषमा जम्मा गरेको रकम 
समेतका अिकाश योगदान,"  तथा देहाय (छ) मा "रोजगारीका सम्बन्धमा गररएका अन्य 
िकु्तानी" िने्न उल्लेख िएको छ । यसरी उक्त कानूनी व्यिस्थाले कुनै पलन प्राकृलतक 
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व्यजक्तको एक आलथणक िषणको अिकास योगदान िा रोगारदाता संस्थाले खडा गरेको 
अिकास कोषमा जम्मा गरेको समेतका रकम तथा रोजगारीको सन्दिणमा गररएका अन्य 
िकु्तानी रकम सोही आलथणक िषणको रोजगारीबाट प्राप्त पाररश्रलमकमा गर्ना गनुणपने प्रि 
कानूनी व्यिस्था रहेको छ । 

उक्त ऐनको दिा 87 मा रोजगारदाताबाट करकट्टी गने सम्बन्धमा उपदिा (१) मा 
"प्रत्येक बालसन्दा रोजगारदाताले रोजगारीबाट कुनै कमणचारी िा कामदारले प्राप्त गरको 
आयको गर्ना गदाण समािेश गररने नेपालमा स्रोत िएको कुनै रकम िकु्तानी गदाण अनसूुची 
१ बमोजजमको दरले हनेु कर कट्टी गनुण पनेछ" िने्न कानूनी व्यिस्था र अनसूुची १ मा 
उल्लेख िएका करका दरहरु जशषणकको दिा (१) को उपदिा (१)(क) मा "एक लाख 
साठी हजार रुपैयाँसम्म रोजगारीको करयोग्य आय िएमा एक प्रलतशत कर लाग्ने" ऐजन 
खण्ड (ख) मा "एक लाख साठी हजार रुपैयाँ िन्दा बढी तर दईु लाख साठी हजार रुपैयाँ 
सम्म रोजगारीको करयोग्य आय िएमा खण्ड (क) बमोजजम एक लाख साठी हजार 
रुपैयाँसम्म एक हजार छ सय रुपैयाँ र एक लाख साठी हजार रुपैयाँिन्दा बढी करयोग्य 
आयमा पन्र प्रलतशत" तथा ऐजन खण्ड (ग) मा "दईु लाख साठी हजार रुपैयाँिन्दा बढी 
करयोग्य आय िएमा खण्ड (ख) बमोजजम दईु लाख साठी हजार रुपैयाँसम्म सोह्र हजार छ 
सय रुपैयाँ र दईु लाख साठी हजार रुपैयाँिन्दा बढी िएको करयोग्य आयमा पच्चीस 
प्रलतशत" एिं ऐजन खण्ड (घ) मा "पच्चीस लाख रुपैयाँिन्दा बढी करयोग्य आय िएमा 
खण्ड (ग) बमोजजम लागेको करमा थप चाललस प्रलतशत अलतररक्त कर लाग्नेछ" िने्न 
कानूनी व्यिस्था रहेको छ । तथावप प्रस्ततु लबिादमा ररट लनिेदकको ती आलथणक िषणको 
लनबजृििरर्बापतको रकमलाई कुनै एक आलथणक िषण अथाणतै् आ.ि. २०७०।०७१ को 
रोजगारीबाट प्राप्त आय रकम जस्तो गरी कर लगाएको कुरा कानून लबपररत िएको   
देजखन्छ । 

तसथण मालथ उजल्लजखत तथ्य, व्यिस्था एिं लबिेचनासमेतका आधारमा लनिेदकले लबपक्षी 
नागररक उड्डयन प्रालधकरर्बाट प्राप्त गरेको तीन आय िषणको लनिृजििरर् रकममा आयकर 
ऐन, २०५८ बमोजजम िषै वपच्छेका दरले कर कट्टा नगरी एकमिु रकममा कर कट्टा 
गरेको नागररक उड्डयन प्रालधकरर्को काम कारिाही कानून लबपरीत देजखँदा उक्त कायण 
उत्प्रषेर्को आदेशले बदर िई आयकर ऐन, २०५८ को दिा ८, ८७ तथा ऐ. ऐनको 
अनसूुची १ बमोजजम प्रत्येक आय िषणको कर लाग्ने िए सोही अनसुार लबपक्षी प्रालधकरर्ले 
दामासावहले अंक गर्ना गरेर कट्टा गरी बढी कर कट्टा गरेको अंकको हदसम्मको रकम 
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लनजलाई विताण ददन ुिनी लनिेदन माग बमोजजम लबपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत 
जारी हनुे  ठहछण ।" 

प्रस्ततु मदु्दामा मूलतः लबपक्षी बनाईएका नेपाल नागररक उड्डयन प्रालधकरर्, आन्तररक राजस्ि 
वििाग तथा ठूला करदाता कायाणलय समेतका तिण बाट आयकर ऐनमा उल्लेख िए अनसुार 
आय बापतको रकम जनु बखत प्राप्त गरेको हो सोही बखतको आय मानी आयमा समािेश 
गनुणपने िएबाट लबपक्षी लनिेदकले लनबजृििरर् बापत एकमिु रुपमा आ.ि.  2070।071 
मा प्राप्त गरेको रकम सोही आ.ि. को आय मानी आयकर ऐन, २०५८ को अनसूुची १ मा 
उल्लेख िएको छुट कटाई बाँकी हनु आउने रकममा सोही अनसूुचीमा उल्लेख िएको 
करको दर अनसुार कर गर्ना गरी कर कट्टी गने नेपाल नागररक उड्डयन प्रालधकरर्को 
लनर्णय तथा सो लनर्णय सम्बजन्ध काम कारिाही कानूनसम्मत छ िने्न व्यहोराको जजवकर 
प्रस्ततु गरे तापलन प्रस्ततु मदु्दाका सम्बन्धमा सम्मालनत सिोच्च अदालतबाट आयकर ऐन, 

२०५८ को दिा 2(झ), दिा ३, दिा ८(१) तथा दिा ८७(१) समेतले गरेका कानूनी 
व्यिस्थाहरुको प्रि ब्याख्या िई ररट लनिेदकका पक्षमा अजन्तम आदेश जारी िएको 
देजखन्छ।सम्मालनत सिोच्च अदालतले लबपक्षी नागररक उड्डयन प्रालधकरर्बाट ररट लनिेदकले 
प्राप्त गरेको तीन आय िषणको लनिजृििरर् रकममा आयकर ऐन, २०५८ बमोजजम िषै 
वपच्छेका दरले कर कट्टा नगरी एकमिु रकममा कर कट्टा गरेको नागररक उड्डयन 
प्रालधकरर्को काम कारिाही कानून लबपरीत देजखएको िनी उक्त कायणलाई उत्प्रषेर्को 
आदेशिारा बदर गने गरी गरेको आदेशबाट रोजगारीको आय प्राप्त गने आम नागररकलाई 
अिीम आयकर कट्टीका सम्बन्धमा केही सलुबधा र सन्तलुन पगु्न े देजखन्छ । यस 
दृविकोर्बाट हेदाण प्रस्ततु मदु्दाका सम्बन्धमा सम्मालनत सिोच्च अदालतले गरेको सनुिुाईलाई 
लबना लबलम्ि रोजगारदाता लनकायले अबलम्िन गनुणपने र सो सम्बन्धमा कानूनी बाधा 
उत्पन्न हनु सक्न े देजखए सोही अनसुार कानून संसोधनमा लबधावयकी ध्यान पगु्न ु उजचत 
देजखन्छ । 

ठूला करदाता कायाणलय लबरुद्द प्राईम ईन्टरनशेनल प्रा.लल.5 

राजस्ि न्यायालधकरर्, काठमाण्डौबाट प्राईम ईन्टरनेशनल प्रा.लल. पनुरािेदक, प्रत्यथी ठूला 
करदाता कायाणलय रहेको आ.ि. 2057।058 को आयकर मदु्दासँग सम्बजन्धत लबिाददत 

                                                           
5 ठूला करदाता कायाणलय लबरुद्द प्राईम ईन्टरनेशनल प्रा.लल. ने.का.प. २०६९, अंक ११, लन.नं. 
८९१४ 
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विषयमा िएको िैसलामा जचि नबजुझ पनुरािेदक ठूला करदाता कायाणलय, हररहरििन 
लललतपरुले उजल्लजखत करदाता लबरुद्द सम्मालनत सिोच्च अदालतमा पनुरािेदनको अनमुलत 
माग गरी अनमुलत प्राप्त िए बमोजजम अजन्तम कारबाहीको टंुगो लागेको देजखन्छ । प्रस्ततु 
मदु्दामा पनुरािेदक ठूला करदाता कायाणलयबाट मूलतः लबपक्षी करदाताले लबिाददत आ.ि. मा 
अन्य व्यापाररक िमणलाई उधारोमा सामान वििी गरेकोमा लनजले िकु्तानी पाउन बाँकी 
रकममा ३० ददन नाघेपलछ १३ प्रलतशत व्याजसमेत थप गरी ललन पाउन ेशतण उल्लेख िई 
सम्झौता िएको देजखए अनरुूप लनज लबपक्षी करदाताले अको पाटीबाट ललनपुने व्याज 
बापतको रकमलाई करदाताको आयमा समािेश गनेगरी कायाणलयबाट लनर्णय िएकोमा 
सोलाई राजस्ि न्यायालधकरर्, काठमाण्डौबाट अन्यथा गररएको तथा आयबाट कट्टा गनण 
नलमल्न े लबना लबजकको खचण रकम र कमणचारीलाई ददएको खाजा खचण रकम आयबाट 
कटाई आयकर लनधाणरर् गनुणपनण िने्न व्यहोरा जनाई राजस्ि न्यायालधकरर्, काठमाण्डौबाट 
िएको िैसला बुदँा उपर परेको नेपाल सरकारको पनुरािेदनमा सम्मालनत सिोच्च 
अदालतबाट यस प्रकारको ठहर िएको देजखन्छ ।  

ठहर खण्डः "…पनुरािेदनपत्र सवहतको लमलसल अध्ययन गरी दिैु पक्षका विद्वान कानून 
व्यिसायीहरूले गनुण िएको िहस जजकीरसमेत सनुी राजस्ि न्यायालधकरर् काठमाडौंबाट 
िएको िैसला लमलेको छ, छैन ? पनुरािेदक नेपाल सरकारको पनुरािेदन जजकीर पगु्ने हो 
होइन ? सो विषयमा लनर्णय ददनपुने िई इन्साि तिण  विचार गदाण प्रत्यथी प्राईम इन्टरनेशनल 
प्रा.लल. ले आलथणक िषण २०५७/५८ मा गरेको व्यापाररक कारोिारबाट प्राप्त आयमा 
आयकर ऐन, २०३१ बमोजजम लतनुण बझुाउन ु पने आयकर सम्बन्धमा आन्तररक राजस्ि 
वििाग, ठूला करदाता कायाणलय काठमाडौंका प्रमखु कर प्रशासकबाट िएको लमलत 
२०६२।३।१२ को लनर्णय अनरुूप सोही कायाणलयका कर अलधकृतबाट लमलत 
२०६२।३।३१ मा उक्त प्रा.लल. को आ.ि. २०५७/०५८ को खदु आय 
रु.१४,९२, १२६।२३ कायम गरी जरीिाना समेत रु.५,५९,५४८।– लतनुण बझुाउन ु पने 
गरी कर लनधाणरर् िएको देजखन्छ । पनुरािेदक ठूलाकरदाता कायाणलयले उक्त कर 
लनधाणरर्सम्बन्धी लनर्णय गदाण प्रत्यथी कम्पनीको आय आजणनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बजन्धत 
खचण स्ियंकर लनधाणरर् वििरर् िराममा देखाए अनरुूप आयबाट घटाई खदु आय कायम 
गनुणपनेमा िाराममा देखाएको त्यस्तो खचण र नोक्सानीलाई मान्यता नददई करको दावयत्ि 
बढाउने गरेको िनी प्रत्यथी प्रा.लल. तिण बाट पनुरािेदन परेकोमा राजस्ि न्यायालधकरर् 
काठमाडौंबाट उधारो वििीमा िकु्तानी समयमा निएको कारर् सोबापत असूल गनुणपने व्याज 
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रकम, विल विजक समलथणत खचण रकम र कमणचारीहरूलाई ददएको खाजाबापतको रकम खदु 
आयमा समािेश गने गरेको हदसम्म शरुु ठूला करदाता कायाणलय काठमाडौंको लमलत 
२०६२।३।१२ को लनर्णय र लमलत २०६२।३।३१ को कर लनधाणरर् आदेश केही उल्टी 
हनुे गरी िैसला िएको पाइयो । 

राजस्ि न्यायालधकरर् काठमाडौंबाट िएको उक्त िैसलाउपर जचि नबझुाई प्रत्यथी  
कम्पनीले व्यापाररक पाटीहरूसँग गरेको सम्झौताअनसुार उधारो वििीमा १ मवहनालित्र 
िकु्तानी निएको रकमको १३% ले हनुे व्याज रकम आयमा समािेश गनुणपने विजक 
विनाका खचण र खाजा खचणबापतको रकम समेत आयमा समािेश हनुपुने िने्नसमेत जजकीर 
ललई ठूला करदाता कायाणलय काठमाडौंको तिण बाट प्रस्ततु पनुरािेदन परेको देजखन्छ । 

प्रस्ततु वििाद आ.ि. २०५७/५८ को व्यापाररक कारोिारसँग सम्बजन्धत आयकरसम्बन्धी 
देजखएकोले सो समयमा प्रचलनमा रहेको आयकर ऐन, २०३१ प्रस्ततु मदु्दामा आकवषणत हनु े
िने्नमा वििाद देजखदैँन । उक्त ऐनको दिा ६ मा कुनै व्यजक्तले आफ्नो आय िषणमा उक्त 
ऐनको दिा ५ मा तोवकएको कुनै िा सबै स्रोतहरूबाट नेपाल लित्र िा नेपालबाट कारोिार 
गदाण विदेशमा आजणन िा प्राप्त गरेको आयमा उक्त ऐन बमोजजम पाउने खचणहरू कट्टा गरी 
खदु आयकर लाग्ने व्यिस्था गरेको देजखन्छ । यसरी प्रत्यथीको आ.ि. २०५७/५८ को 
आयबाट के कस्ता खचणहरू कटाउन पाईने हो िने्न सम्बन्धमा हेदाण प्रत्यथी कम्पनी 
व्यापाररक कारोिार गने प्राईिेट लललमटेड कम्पनीको रूपमा दताण िएको िने्न लमलसलबाट 
देजखँदा प्रत्यथी कम्पनीले उक्त आयकर ऐन, २०३१ को दिा १२ मा उल्लेख 
िएबमोजजमका विलिन्न शीषणकमा िएका खचणहरू कट्टा गरी कम्पनीको खदु आय लनधाणरर् 
गनुणपने देजखयो । उक्त ऐनको दिा १२(ङ) बमोजजम प्रत्यथी जस्ता व्यापाररक कम्पनीले 
काममा लगाएका कामदार कमणचारीहरूलाई ददएको पाररश्रलमक रकम सो आ.ि. को 
कम्पनीको कुल आयबाट कट्टा गनण पाउने देजखन्छ । यसरी ददइने पाररश्रलमक रकम लित्र 
के कस्तो खचण रकम समािेश हनु्छ िने्न सम्बन्धमा उक्त दिामा स्पि उल्लेख िएको 
नदेजखएपलन कमणचारीहरूको तलिी िरपाई (Pay Roll) मा उल्लेख िई मालसक रूपमा िकु्तानी 
पाउने तलि, ििा, पररिहन खचण एिं खाजा खचण जस्ता रकमहरू पाररश्रलमक रकमलितै्र पने 
सामान्य प्रचलन रही आएको छ । यसरी कमणचारीहरूले मालसक रूपमा िकु्तानी पाउने 
पाररश्रलमक रकम आयकर ऐनबमोजजम छूट पाउने सीमा (Ceiling) िन्दा बढी हनु गएमा 
स्ितः त्यस्तो पाररश्रलमकमा पलन कर लाग्न े अिस्था हनु े िएकोले कम्पनीले 
आिश्यकताअनसुार आफ्ना कमणचारीहरूलाई तलिी िरपाईमा लेखी पाररश्रलमकको रूपमा 
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विलिन्न वकलसमका सवुिधा ददन सक्ने नै हनु्छ । यस्तो अिस्थामा प्रत्यथी कम्पनीले आफ्ना 
कमणचारीहरूलाई खाजा खचणबापत िनी तलिी िरपाईमा उल्लेख गरी ददएको रकम उक्त 
आयकर ऐन, २०३१ को दिा १२(ङ) बमोजजम आयबाट कट्टा हनुपुने देजखएकोले त्यस्तो 
खाजा खचणबापत कमणचारीहरूलाई िकु्तानी ददएको रकम पलन आयमा समािेश हनुपुने िने्न 
पनुरािेदन जजकीर मनालसि देजखन आउँदैन । 

त्यस्तै उजल्लजखत आयकर ऐन, २०३१ को दिा १२(ट) बमोजजम प्रत्यथी जस्ता व्यापाररक 
कम्पनीले आय आजणन प्राप्त गनणको लालग गरेका अन्य िास्तविक खचणहरू समेत आयमा कट्टा 
गरी खदु आय लनधाणरर् गनुणपने देजखन्छ । प्रत्यथी कम्पनीले डटपेन, ट्यिुलाईट, कागज 
खरीद जस्ता विषयमा िएका खचणहरूको विल िरपाई संलग्न राखी त्यस्तो खचणहरू आयबाट 
कट्टा हनुपुने िनी दािी गरेकोमा  त्यस्तो खचणलाई िास्तविक खचणमा समािेश गनुणपने देजखँदा 
त्यस्तो खचणलाई पलन खदु आयमा समािेश गनुणपने िने्न पनुरािेदन जजकीर मनालसि 
नदेजखएकोले त्यस्तो विलबमोजजमको खचण कट्टा हनुपुने गरी िएको राजस्ि न्यायालधकरर्को 
िैसला अन्यथा देजखएन । 

जहाँसम्म प्रत्यथी कम्पनीले गरेको उधारो वििीमा ३० ददनलित्र िकु्तानी निएमा त्यस्तो 
उधारो  व्यापाररक खरीद कारोिार गने पक्षबाट सो समय पलछ िकु्तानी हनु बाँकी रकमको 
१३ प्रलतशत व्याज सवहत बैंङ्क ग्यारेन्टी रकमबाट असूलउपर गररललन सक्ने सम्झौता 
िएकोले त्यस्ता सम्झौताबमोजजम िकु्तानी हनु बाँकी रकमको व्याज समेतलाई प्रत्यथी 
कम्पनीको आयको रूपमा गर्ना गरी आयकर लनधाणरर् हनुपुनेमा त्यस्तो व्याजलाई आय 
गर्ना नगने गरी िएको राजस्ि न्यायालधकरर्को िैसला नलमलेको िने्न पनुरािेदन जजकीर 
छ, सो सम्बन्धमा विचार गदाण प्रत्यथी प्राईम इन्टरनेशनल प्रा.लल. ले आ.ि. २०५७/५८ 
को विलिन्न लमलतमा अन्य व्यापाररक पक्षसँग व्यापाररक सम्झौता गरेको लमलसलबाट 
देजखन्छ । सम्झौतापत्रमा प्रत्यथी कम्पनीबाट उधारो कारोिार गने व्यापाररक पक्षले त्यसरी 
उधारो कारोिारबाट िकु्तानी ददन बाँकी रहेको रकम ३० ददनलित्र िकु्तानी नगरेमा सो 
समयपलछ बाकँी रकमको १३ प्रलतशत व्याज समेत थप गरी त्यस्ता व्यापाररक पाटीले 
राखेको बैंङ्क ग्यारेन्टी रकमबाट प्रत्यथी कम्पनीले असूलउपर गरी ललन सक्ने िने्न शतण 
उल्लेख िएको देजखन्छ । 

व्यापाररक पक्षहरू बीच हनु ेसम्झौतामा व्याजसमेत थपी ललन पाउने शतणहरू राख्नकुो कारर् 
उधारो ददने पक्षले वििीय संस्थाहरूबाट आफ्नो कारोिारको लसललसलामा नपगु हनुे रकम 
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ऋर्को रूपमा ललन े र चकु्ता गनण बाँकी त्यस्तो ऋर्को व्याज आिूले बझुाउन ु पने 
िएकोले हो । वििीय संस्थाबाट ललएको चकु्ता गनण बाँकी ऋर्मा लतरेको व्याज रकम 
त्यस्तो उधारो लबिी गने व्यापाररक कम्पनीले आयकर ऐन, २०३१ को दिा १२(ग) 
बमोजजम सम्बजन्धत आयिषणको आयमा कटाई खदु आय कायम गनण दािी गनण सक्न े
िएकोले त्यसरी आिूले लतने व्याज आयबाट कट्टा गनण दािी गने पक्षले आिूले उठाउन ु
पने उधारो कारोिारमा पलन बाँकी रहेको रकमको त्यही अनपुातमा व्याज असूलउपर गरी 
आयमा देखाउन ुिाछलनय हनु्छ । लतनुणपने रकमको ब्याज लतरेको िनी आयबाट कट्टा गने 
तर ललनपुने रकम लामो समयसम्म असूल नगरी प्रलतिल प्राप्त नगने कायणबाट उक्त ऐनको 
दिा १२(ग) को कानूनी व्यिस्थाको दरुूपयोग गरेको िने्न देजखनकुा साथै कर दावयत्ि 
कम गने िा कर दावयत्ि छल्ने संयन्त्रको रूपमा उक्त दिा १२(ग) को व्यिस्था प्रयोग 
गरेको िने्न देजखन जान्छ । लेखाको सामान्य लसद्धान्तअनसुार कुनै आय िषणमा प्राप्त हनुपुने 
रकम प्राप्त िई नसकेको िएपलन त्यसै बषणको आयमा समािेश गररन ेिएकोले िकु्तानी प्राप्त 
गने अलधकार लसजणना िएपलछ िकु्तानी प्राप्त निएता पलन िकु्तानी प्राप्त गरेको मानी आय 
गर्नामा समािेश गनुणपने हनु्छ । यसप्रकार प्रत्यथी कम्पनीले आ.ि. २०५७/०५८ मा 
िएका सम्झौताअनरुूप उधारो कारोिारमा अन्य पक्षबाट िकु्तानी ललन बाँकी रकमको व्याज 
सम्झौतामा उजल्लजखत म्यादपलछ स्ितः प्राप्त गरेको मानु्नपने हनु्छ । यस्तो अिस्थामा प्रत्यथी 
कम्पनीले सम्झौतामा उजल्लजखत म्याद पलछ िकु्तानी पाउन बाँकी रकमको व्याज स्ितः प्राप्त 
गरेको मानु्नपने िएकोले त्यस्तो व्याज रकम स्ितः प्रत्यथीको आ.ि. २०५७/०५८ को 
आयमा समािेश गनुणपने हनु्छ । साथै आयकर ऐन, २०३१ को दिा ७ ले कुनै व्यजक्तको 
उद्योग, व्यापार, पेशा व्यिसायबाट िएको आय लनधाणरर् गदाण सो व्यजक्तको आयिषण लित्र कुनै 
उद्योग, व्यापार, पेशा, व्यिसायबाट प्राप्त गरेको सबै वकलसमको मनुािा िा लाि समािेश गरी 
आय लनधाणरर् गनुणपने िने्न कानूनी व्यिस्था गरेको देजखएबाट प्रत्यथी कम्पनीले उधारो 
कारोिारमा िकु्तानी ललन बाँकी रकमको सम्झौताबमोजजम प्राप्त हनुे व्याज पलन कम्पनीको 
आयलितै्र पने देजखयो । त्यस्तै वििीय संस्थाबाट ऋर् ललई लतनुणपने व्याज सम्बजन्धत 
आलथणक िषणको आयबाट कटाई आयकर लनधाणरर् गनण चाहने करदाताले अन्य कुनै व्यजक्त 
िा िमणलाई ददएको सापटी,अलधक िषण सवुिधा िा उधारोमा सामान वििी गरेको िा उधारो 
वििी  (Credit Limit)  ददएको अिस्थामा त्यसरी ददएको सापटी िा उधारो रकम बराबरको 
हनुे व्याज रकमलाई त्यस्तो करदाताको आय मानु्नपने अथिा त्यस्तो करदाताले आयबाट 
छूट पाउन े रकममा त्यस्तो सापटी िा उधारो ददएको रकमको व्याज बराबरको रकम 
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समािेश गनण नलमल्ने िनी यस अदालतबाट २०६४–CR–०५२९ को ठूला करदाता 
कायाणलय लललतपरु विरुद्ध मल्टी िाईिसण लल. िएको मदु्दामा लसद्धान्त कायम िैसकेको 
देजखँदा यी प्रत्यथी प्राईम इन्टरनेशनल प्रा.लल. ले आ.ि. २०५७/०५८ मा अन्य विलिन्न 
व्यापाररक िमणलाई वििी गरेको उधारो कारोिारबाट प्राप्त हनुपुने व्याजसमेत कम्पनीको सो 
आ.ि. को करयोग्य आयमा समािेश गनुणपने देजखयो । तसथण प्रत्यथी कम्पनीले अन्य 
िमणसँग िएको सम्झौताबमोजजम उधारो कारोिारमा ३० ददन नाघेपलछ िकु्तानी पाउन बाँकी 
रकमको १३ प्रलतशतका दरले व्याज समेत थपी ललन पाउने गरी उल्लेख िएको 
शतणबमोजजम प्राप्त हनुे व्याज रकम रु.२५,१७,३३१।७९ प्रत्यथी कम्पनीको आ.ि. 
२०५७/०५८ को आयमा समािेश गने गरेको पनुरािेदक ठूला करदाता कायाणलय 
काठमाडौंको लनर्णय आयकर ऐन, २०३१ को कानूनी व्यिस्थाअनरुूप नै िए गरेको 
देजखएकोमा त्यस्तो उधारो बाँकीबाट प्राप्त हनुे व्याजलाई प्रत्यथीको आ.ि. २०५७/०५८ 
को आयमा समािेश नगने गरेको राजस्ि न्यायालधकरर् काठमाडौंको िैसला सो हदसम्म 
लमलेको देजखन आएन । 

अतः मालथ वििेचना गररएबमोजजम प्रत्यथी प्राईम इन्टरनेशनल प्रा.लल. ले आ.ि. 
२०५७/०५८ मा अन्य व्यापाररक िमणलाई उधारोमा सामान वििी गरेकोमा िकु्तानी पाउन 
बाँकी रकममा ३० ददन नाघेपलछ १३ प्रलतशत व्याजसमेत थप गरी ललन पाउने शतण 
उल्लेख िई िएको सम्झौता अनरुूप ललनपुने व्याज रकम रु.२५,१७,३३१।७९ लाई 
उजल्लजखत आ.ि. २०५७/०५८ को करयोग्य आयमा समािेश गने गरी िएको ठूला 
करदाता कायाणलय काठमाडौंको लमलत २०६२।३।१२ को लनर्णय र सो अनरुूप कर 
लनधाणरर् गने गरी िएको २०६२।३।३१ को आदेश सदर गनुणपनेमा केही उल्टी गने 
गरेको राजस्ि न्यायालधकरर् काठमाडौंको िैसला सो हदसम्म लमलेको नदेजखँदा केही उल्टी 
हनुे ठहछण । अरु तपलसल बमोजजम गनूण ।" 

प्रस्ततु मदु्दाको न्याय लनरोपर्का िममा सम्मालनत सिोच्च अदालतबाट तत्काललन आयकर 
ऐन, २०३१ को दिा १२(ग),  १२(ङ) तथा १२(ट) लगायतका दिाहरुको व्याख्या 
िएको देजखन्छ । उजल्लजखत दिाहरुको व्याख्याका आधारमा सम्मालनत अदालतबाट लनम्न 
लसद्दान्तहरु प्रलतपादन िएको अिस्था छ । 

• कमणचारीहरूले मालसक रूपमा िकु्तानी पाउने पाररश्रलमक रकम आयकर ऐनबमोजजम 
छूट पाउने सीमा (Ceiling) िन्दा बढी हनु गएमा स्ितः त्यस्तो पाररश्रलमकमा पलन 
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कर लाग्ने अिस्था हनेु िएकोले कम्पनीले आिश्यकताअनसुार आफ्ना 
कमणचारीहरूलाई तलिी िरपाईमा लेखी पाररश्रलमकको रूपमा विलिन्न वकलसमका 
सवुिधा ददन सक्ने (प्रकरर् नं. ४) 

• आिूले लतने व्याज आयबाट कट्टा गनण दािी गने पक्षले आिूले उठाउन ुपने उधारो 
कारोिारमा पलन बाँकी रहेको रकमको त्यही अनपुातमा व्याज असूलउपर गरी 
आयमा देखाउन ुिाछलनय हनेु । 

• लतनुणपने रकमको ब्याज लतरेको िनी आयबाट कट्टा गने तर ललनपुने रकम लामो 
समयसम्म असूल नगरी प्रलतिल प्राप्त नगने कायणबाट आयकर ऐन, २०३१ को 
दिा १२(ग) को कानूनी व्यिस्थाको दरुूपयोग गरेको देजखनकुा साथै कर दावयत्ि 
कम गने िा कर दावयत्ि छल्ने संयन्त्रको रूपमा सो दिाको व्यिस्था प्रयोग गरेको  
देजखने । 

• कुनै आय िषणमा प्राप्त हनुपुने रकम प्राप्त िई नसकेको िएपलन त्यसै बषणको आयमा 
समािेश गररने िएकोले िकु्तानी प्राप्त गने अलधकार लसजणना िएपलछ िकु्तानी प्राप्त 
निएता पलन िकु्तानी प्राप्त गरेको मानी आय गर्नामा समािेश गनुणपने । 

पशपुलत िायर प्रोडक्टसै्, लबराटनगर लबरुद्द आन्तररक राजस्ि कायाणलय, लबराटनगर6 

आलथणक िषण २०५२।०५३ को आयकर सम्बजन्ध लबिादमा आन्तररक राजस्ि कायाणलय, 

लबराटनगरको लनर्णयलाई राजस्ि न्यायालधकरर्, विराटनगरले सदर गरेकोमा सो उपर जचि 
नबझुाई पशपुलत िायर प्रोडक्टसै् पनुरािेदनको अनमुलतका लालग सम्मालनत सिोच्च 
अदालतमा आएको र पनुरािेदनको अनमुलत पाए पश्चातै् प्रस्ततु मदु्दाको अजन्तम टंुगो लागेको 
देजखन्छ । लनयलमत के्षत्रालधकारलित्रको प्रस्ततु मदु्दामा सम्मालनत सिोच्च अदालतबाट 
मखु्यतः कर छुट सम्बजन्ध लबिाददत विषयको न्यावयक लनरोपर् िएको अिस्था छ । प्रस्ततु 
मदु्दाका सम्बन्धमा सम्मालनत सिोच्च अदालतबाट िएको ठहर देहाय बमोजजम रहेको छ ।     

ठहर खण्डः "…लनयमबमोजजम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हनु आएको प्रस्ततु 
मदु्दामा पनुरािेदक/प्रलतिादी पशपुलत िायर प्रोडक्ट्स समेतका तिण बाट रहन ुिएका विद्वान 
अलधिक्ता सीताराम अिबालले आयकर ऐन, २०३१ को दिा ३३(४) को सूचनाको जिाि 

                                                           
6 पशपुलत िायर प्रोडक्टसै्, लबराटनगर लबरुद्द आन्तररक राजस्ि कायाणलय, लबराटनगर ने.का.प. 
२०६६, अंक १०, लन.नं. ८२५३ 
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नै नददएको िने्न मात्र आधारमा वहसाब अमान्य गनण लमल्ने हुँदैन । त्यसमालथ पलन 
कायाणलयबाट माग िएबमोजजमको जिाि यथासमयमा ददइएको अिस्था छ, स्टोन िसर 
उद्योगले छुट पाएको अबलधको कर प्रयोजनका लालग वहसाब ददनपुने बाध्यता हुँदैन,तसथण 
कर कायाणलयको लनर्णय सदर गरेको राजश्व न्यायालधकरर् विराटनगरको िैसला त्रवुटपूर्ण 
िएकाले उल्टी हनुपुछण िनी र प्रत्यथी/िादी नेपाल सरकारका तिण बाट रहन ुिएका विद्वान 
सहन्यायालधिक्ता महेश थापाले पशपुलत स्टोन िसर उद्योग र पशपुलत िायर प्रोडक्ट्सका 
प्रोप्राइटर एउटै िै एउटै करदाता िएको कारर्ले थप वििरर् पेश गनण िलनएकोमा त्यसको 
जिाि नै नददई बसेको अिस्थामा वहसाब अमान्य गररएको हो । कर छुट पाएको िने्न 
आधारमा वििरर् नै बझुाउन ुनपने गरी उन्मजुक्त पाउने हुँदैन,त्यसैले कर कायाणलय र राजश्व 
न्यायालधकरर्को िैसला त्रवुटपूर्ण छैन िनी बहस गनुणियो । प्रस्ततु मदु्दाको सम्पूर्ण लमलसल 
अध्ययन गरी विद्वान कानून व्यिसायीहरूको बहस जजकीर समेत सनुी हेदाण प्रस्ततु मदु्दामा 
मूलतः देहायका प्रश्नहरूको लनरुपर् गरी राजश्व न्यायालधकरर्ले गरेको िैसला लमले 
नलमलेको के छ ? िने्न सम्बन्धमा लनर्णय ददनपुने देजखयो : 

१.  एउटै व्यजक्त अथाणतै् करदाताको स्िालमत्िमा रहेका दईुिटा प्राइिेट िमणहरू 
मध्ये एउटा िमण अथाणतै् उद्योगले सञ्चालन लमलतदेजख ५ िषणका लालग आयकर 
छुट पाएको अिस्थामा करदाताले पेश गने आयकर वििरर्मा त्यस्तो 
उद्योगबाट िएको आयको वििरर् समािेश गनुणपने बाध्यता रहन्छ िा रहँदैन ? 

२.   उद्योगले पेश गरेको आ.ि. २०५२।०५३ को आयव्ययको वहसाि वििरर् 
आयकर ऐन, २०३१ को दिा ५६(२) बमोजजम झूठ्ठआस वििरर् लित्र पने 
हो िा होइन ? 

३.  उद्योगले पेश गरेको आयको वििरर् अमान्य गनण सवकने अिस्था विद्यमान 
रहेको छ िा छैन ?  

मालथ लनधाणरर् गररएका प्रश्नहरूमा प्रिेश गनुणअजघ प्रस्ततु मदु्दाको तथ्यको विश्लषेर् गनुण 
सान्दलिणक हनु आउँछ । पशपुलत िायर प्रोडक्ट्सका प्रो. अशोककुमार मरुारकाले आलथणक 
िषण २०५३।०५४ मा सो उद्योगले गरेको कारोबारको आय वििरर् पेश गरेको र सो 
सम्बन्धमा कर कायाणलय विराटनगरले िाँटिारी माग गरेकोमा म्यादलित्र िाँटिारी पेश 
गरेको अिस्था देजखँदैन । त्यसैगरी लनज अशोककुमार मरुारकाकै प्रोप्राइटरसीपमा दताण 
िएको पशपुलत स्टोन िसर उद्योग सञ्चालनमा आएको र आय वििरर्मा सो उद्योगको 
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कारोबारलाई समािेश नगरेको िने्न आधारमा ऐनको दिा ५८ बमोजजम लनजद्वारा पेश 
िएको आय वििरर्लाई अमान्य गरी दिा ३३(२) बमोजजम खदुआय कायम गररने 
व्यहोराको जानकारी सवहत पनुः प्रमार् पेश गनणका लालग मौका ददइएकोमा तोवकएको 
म्यादलित्र उपजस्थत िै प्रमार् पेश गरेको अिस्था पलन देजखँदैन । त्यसरी प्रमार् पेश गनण 
पटक–पटक मौका ददइएको िएपलन उद्योगका तिण बाट प्रमार् पेश नगररएको कारर्बाट 
कारोिार लकुाइलछपाई लेखामा नदेखाएको र सञ्चालनमा आएको अको उद्योगको कारोिार 
समेत नदेखाएको िने्न समेतका आधारमा ऐनको दिा ५८ बमोजजम कारोबारको वहसाब 
वकताब (लेखा) मा देखाइएको लबिीअङ्क रु.४,७३,०४,६५०।२४ को लेखालाई अमान्य 
गरी प्रचललत लसद्धान्तबमोजजम िनी कर कायाणलय विराटनगरबाट खदुआय रु. 
४७,३०,४६५।०२ कायम हनुे ठहर् याइएको देजखन्छ । सो लनर्णयउपर राजश्व 
न्यायालधकरर् विराटनगरमा प्रलतिादीको पनुरािेदन परेकोमा सो न्यायालधकरर्बाट समेत कर 
कायाणलयको लनर्णय सदर गरेकोमा सो उपर राजश्व न्यायालधकरर् ऐन, २०३१ को दिा 
राजश्व न्यायालधकरर् ऐन, २०३१ को दिा ८ बमोजजम पनुरािेदनको अनमुलत प्रदान िै 
प्रस्ततु मदु्दा यस इजलाससमक्ष पेश हनु आएको देजखन्छ । यस अदालतबाट अनमुलत प्रदान 
गदाण कर कायाणलयले खदुआय कायम गदाण आयकर ऐन, २०३१ को दिा ३३ को उपदिा 
(२) को खण्ड (क) देजख (छ) सम्मको आधार ललनपुने कानूनी व्यिस्था रहेकोमा 
उजल्लजखत ऐनको कुन आधारमा त्यस्तो खदुआय कायम गररएको हो िने्न खलेुको 
नदेजखएकोले त्रवुट िएको िने्न आधार ललइएको देजखन्छ । 

उजल्लजखत तथ्य रहेको प्रस्ततु मदु्दामा अब मालथ लनधाणरर् गररएका प्रश्नहरू मध्येको पवहलो 
प्रश्न एउटै व्यजक्त अथाणतै् करदाताको स्िालमत्िमा रहेका दईुिटा प्राइिेट िमणहरू मध्ये 
एउटा िमण अथाणतै् उद्योगले सञ्चालन लमलतदेजख ५ िषणका लालग आयकर छुट पाएको 
अिस्थामा करदाताले पेश गने आयकर वििरर्मा त्यस्तो उद्योगबाट िएको आयको वििरर् 
समािेश गनुणपने बाध्यता रहन्छ िा रहँदैन ? िने्न सन्दिणमा विचार गदाण, आयकर ऐन, २०३१ 
को दिा २ को पररिाषा खण्ड अन्तगणत खण्ड (ग) मा करदाताको पररिाषा प्रस्ततु गररएको 
देजखन्छ । जसअनसुार करदाता िन्नाले यो ऐन िा प्रचललत नेपाल कानूनबमोजजम आयकर 
लतनुणपने कतणव्य िएको व्यजक्त िने्न बजुझन्छ ।  त्यसैगरी सोही ऐनको दिा ७ ले कुनै 
व्यजक्तको उद्योग, व्यापार, पेशा, व्यिसायबाट िएको आय लनधाणरर् गदाण सो व्यजक्तले आय 
िषणलित्र कुनै उद्योग, व्यापार, पेशा, व्यिसायबाट प्राप्त गरेको सबै वकलसमको मनुािा िा लाि 
समेत समािेश गरी लनधाणरर् गररनेछ िने्न व्यिस्था गररएको देजखन्छ । उजल्लजखत दबैु 
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कानूनी व्यिस्थाले कुनै पलन करदाताले आयकर प्रयोजनका लालग पेश गने वििरर्मा 
आिूद्वारा सञ्चाललत सबै उद्योग, व्यापार, पेशा िा व्यिसायबाट प्राप्त िएको सबै वकलसमको 
मनुािा िा लाि समेतका वििरर् समािेश गनुणपने बाध्यता रहेको देजखन्छ । त्यसैगरी 
आयकर ऐनको दिा ४२(२) मा औद्योलगक व्यिसायसम्बन्धी प्रचललत नेपाल कानूनमा पूर्ण 
िा आजंशक रुपले आयकर नलाग्ने गरी व्यिस्था िएको उद्योगहरूलाई सोही बमोजजम 
औद्योलगक आयमा कर छुट हनुेछ । यसरी कर छुट िएको तोवकएको उद्योगको औद्योलगक 
आयको हकमा कर अलधकृतले छुटै्ट कर लनधाणरर् गरी त्यस्तो छुट ददनेछ िने्न उल्लेख 
िएबाट पलन करदाताले वििरर् पेश गनुणपने बाध्यता कानूनले गरेको देजखन्छ । त्यस्तो 
वििरर्का आधारमा कर लनधाणरर् पलछ मात्र छुटको लनर्णय गररने हुँदा आय वििरर् पेश 
गनै नपने खालको उन्मजुक्त नददइएको िने्न कुरा त्यसबाट पलन स्पि हनु्छ । त्यसैगरी दिा 
४२ को उपदिा (४) मा गररएको व्यिस्थाअनसुार उपदिा (२) र (३) बमोजजम कर 
छुट पाएका व्यजक्तहरूले पलन यो ऐनबमोजजम दाजखल गनुणपने आयको वििरर् र त्यसको 
पषु्ट्याईंको लनलमि चावहने सबै प्रमार् कर अलधकृतसमक्ष दाजखल गनुणपनेछ िनी कर छुट 
पाएका करदाताको दावयत्ि स्पि गरेको देजखन्छ । उक्त कानूनी व्यिस्थाले कर छुट 
पाएका करदाताहरूले पलन आयको वििरर् पेश गनुणपने र त्यस्तो वििरर्का साथमा सो 
वििरर्लाई पवुि गने खालका सबै प्रमार्हरू दाजखल गनुणपने जजम्मेिारी प्रदान गरेको 
अिस्थामा कर छुट पाएको िने्न आधारमा कुनै पलन वििरर् पेश गनुण नपने िने्न तकण को 
कानूनी आधार देजखदैँन । प्रस्ततु मदु्दामा करदाताका रुपमा रहेका अशोककुमार मरुारकाले 
पेश गरेको आय िषण २०५२।०५३ को आय वििरर्मा आफ्नै प्रोप्राइटरसीपमा सञ्चाललत 
पशपुलत स्टोन िसर उद्योगको वििरर् समािेश नगरेको सन्दिणमा कर कायाणलय 
विराटनगरले त्यस्तो लेखालाई आयकर ऐनको दिा ५८ बमोजजम अमान्य गरी दिा 
३३(२) बमोजजम खदुआय कायम गररने समेतको व्यहोरा उल्लेख गरी सो सम्बन्धमा सबूद 
प्रमार् िए पेश गनुण िनी ३ ददनको म्याद ददई लमलत २०५४।१०।१० मा पत्राचार 
गररएको र सो पत्र सोही लमलतमा नै बझेुको देजखन्छ । तर सो पत्रको कुनै जिाि समेत 
नददई प्रमार् समेत पेश नगरेको अिस्था हुँदा सम्पूर्ण व्यहोरा खलुाई ऐनको दिा ३३(४) 
बमोजजम लमलत २०५४।१०।१५ मा पनुः ७ ददनको मौका प्रदान गररएको िए तापलन सो 
म्यादलित्र समेत कुनै जिाि ददएको अिस्था लमलसलबाट देजखदैँन । पनुरािेदक/प्रलतिादीले 
यस अदालतमा पनुरािेदनको अनमुलतका लालग ददएको लनिेदनमा यथासमयमा जिाि पेश 
गरेको िने्न जजकीर ललएको िए तापलन त्यसरी कायाणलयसमक्ष उपजस्थत िएको िा सबूद 
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प्रमार् पेश गरेको िने्न कुरा लमलसल संलग्न कागजातहरूबाट खलु्दैन । पशपुलत स्टोन िसर 
उद्योग लमलत २०५२।४।१५ देजख नै सञ्चालनमा आएको र सो उद्योगका लालग ५ िषणको 
आयकर छुटको लनर्णय लमलत २०५४।३।१८ मा मात्र िएको िने्न कुरा प्रलतिादीको 
लनिेदनबाट देजखन्छ । आय वििरर् पेश गरेको लमलत अथाणतै् २०५३।९।२९ सम्म सो 
उद्योगले आयकर छुट पाउने िने्न लनर्णय िैसकेको पलन देजखदैँन । लनर्णय िै नसकेको 
विषयमा अनमुानका आधारमा आयकर छुट पाएको िनी दािी ललनसक्ने अबस्था हुँदैन । 
त्यसैले आयकर छुट पाएको कारर्बाट वििरर् पेश नगररएको िने्न प्रलतिादीको सो 
जजकीरसँग पलन सहमत हनु सवकएन । पशपुलत स्टोन िसर उद्योगले आयकर छुट पाउन े
गरी आलधकाररक लनकायबाट लनर्णय नहुँदासम्म सो उद्योगलाई आयकर छुट िएको 
उद्योगको शे्रर्ीमा राख्न लमल्ने अिस्था नहनुे हुदँा करदाताले आफ्नो आय वििरर्मा सो 
उद्योगलाई बाहेक गनण पाउने िन्न सवकँदैन । त्यसमालथ पलन आयकर लनधाणरर् पलछ मात्र 
आयकर छुटको छुटै्ट लनर्णय गनुणपने ऐनको दिा ४२(२) र कर छुट पाएका करदाताले 
समेत आयको वििरर् पेश गनुणपने दिा ४२(४) को बाध्यात्मक व्यिस्थाको रोहमा वििरर् 
पेश गनण नपने िने्न प्रलतिादीको कुनै पलन तकण  र जजकीर िाह्य हनु सक्न ेदेजखएन । तसथण 
करदाताले लमलत २०५३।९।२९ मा पेश गरेको आय िषण २०५२।०५३ को आय 
वििरर्मा पशपुलत स्टोन िसर उद्योगको वििरर् समेत समािेश गनुण अलनिायण हनुे 
देजखन्छ ।  

अब, उद्योगले पेश गरेको आ.ि. २०५२।०५३ को आयव्ययको वहसाि वििरर् आयकर 
ऐन, २०३१ को दिा ५६(२) बमोजजम झूठ्ठा वििरर् लित्र पने हो िा होइन ? िने्न प्रश्नमा 
प्रिेश गदाण यस अजघको प्रश्नमा गररएको वििेचनालाई समेत आधार बनाउन ुपने देजखन्छ । 
करदाताले लमलत २०५३।९।२९ मा पेश गररएको आय वििरर्मा आफ्नै प्रोप्राइटरसीपमा 
सञ्चाललत पशपुलत स्टोन िसर उद्योगको वििरर् संलग्न नगरेको िने्न कुरामा अब वििादको 
अिस्था छैन । कुनै व्यजक्तको उद्योग, व्यापार, पेशा,व्यिसायबाट िएको आय लनधाणरर् गदाण 
सो व्यजक्तले आय िषणलित्र कुनै उद्योग, व्यापार, पेशा, व्यिसायबाट प्राप्त गरेको सबै वकलसमको 
मनुािा िा लािका आधारमा आय लनधाणरर् गररन े ऐनको दिा ७ को व्यिस्थाबाट 
करदाताले आिूद्वारा सञ्चाललत सबै उद्योग, व्यापार, पेशा िा व्यिसायको आय वििरर् पेश 
गनुणपने िने्न स्पि हनु्छ । तर प्रस्ततु वििादमा यी करदाता अशोककुमार मरुारकाले एउटा 
उद्योगको आय वििरर्लाई पूरै लकुाई वििरर् पेश गरेको र पटक–पटक सबूद प्रमार्सवहत 
वििरर् पेश गने मौका ददँदा समेत त्यसको िेिास्ता गरेको अिस्था हुँदा लनजद्वारा लमलत 
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२०५३।९।२९ मा पेश िएको आय वििरर्लाई नै आधार बनाएर हेनुणपने अिस्था उत्पन्न 
िएको छ । तर सो वििरर् अपूरो, अधरुो र आजंशक मात्र िै त्यसले लनज करदाताको 
सम्पूर्ण आयको प्रलतलनलधत्ि गनण नसक्ने प्रकृलतको देजखएको छ । यस्तो अिस्थामा कानूनमा 
के कस्तो व्यिस्था गररएको रहेछ िने्नतिण  हेदाण आयकर ऐनको दिा ५६(२) ले झूठा 
वििरर्का सम्बन्धमा उल्लेख गररएको पाइन्छ । उक्त ऐनको दिा ५६(२)(ख) मा 
गररएको कानूनी व्यिस्थाअनसुार कुनै स्रोतबाट िएको आय पूर्ण िा आजंशक रुपमा दबाएको 
वियालाई पलन झूठा वििरर् मालनन ेर प्रस्ततु मदु्दामा यी करदाताले एउटा उद्योगको सम्पूर्ण 
वििरर् दबाएको पवुि िैरहेको हुँदा सो वििरर् झूठा वििरर् अन्तगणत नै पने देजखयो । 

अब, उद्योगले पेश गरेको आयको वििरर् अमान्य गनण सवकने अिस्था विद्यमान रहेको छ िा 
छैन ? िने्न अजन्तम प्रश्नमा विचार गदाण, यी करदाताले पेश गरेको वििरर् झूठा रहेछ िने्न 
स्पि िैसकेको सन्दिण महत्िपूर्ण हनु आउँछ । करदाताले पेश गरेको वििरर् झूठा 
ठहररएको अिस्थामा त्यस्तो वििरर्लाई अमान्य गनण सवकने नसवकने िने्न नै यहाँ 
विचारर्ीय हनु आउँछ । आयकर ऐनको दिा ५८ मा लेखा अमान्य हनुे केही आधारहरू 
तोवकएको देजखन्छ । उक्त ऐनको दिा ५८(ङ) मा गररएको व्यिस्थाअनसुार दिा ५६ को 
उपदिा (२) मा तोवकएको कुनै िा सबै अिस्थाको लेखालाई अमान्य गनण सवकने प्राबधान 
समेत रहेको देजखन्छ । दिा ५६ को उपदिा (२) को खण्ड (ख) मा कुनै स्रोतबाट 
िएको आय पूर्ण िा आजंशक रुपमा दबाएमा त्यस्तो आय वििरर्लाई झूठ्ठा मालनने स्पि 
व्यिस्था रहेको सन्दिणमा प्रस्ततु मदु्दामा पेश िएको आय वििरर् सोही प्राबधानका आधारमा 
झूठा देजखएको अिस्था हुदँा त्यस्तो झूठ्ठा वििरर्लाईे दिा ५८ बमोजजम अमान्य गनण 
नसवकन े िनी कानूनले कर अलधकृतलाई प्रदान गरेको अलधकारमा संकुचन गनण लमल्न े
हुँदैन । 

तसथण मालथ गररएको विश्लषेर् समेतका आधारमा करदाता अशोककुमार मरुारकाले आय िषण 
२०५२।०५३ का लालग पेश गरेको आय वििरर्मा पशपुलत स्टोन िसर उद्योगतिण को 
आय वििरर् समािेश नगरेको कारर् समेत जनाई सो आय वििरर्लाई कर कायाणलय 
विराटनगरले आयकर ऐन, २०३१ को दिा ५८ बमोजजम अमान्य गरी ऐनको दिा 
३३(२) बमोजजम खदुआय कायम गरेको लनर्णय सदर गरेको राजश्व न्यायालधकरर् 
विराटनगरको लमलत २०५८।६।१ को िैसला लमलेकै देजखँदा सदर हनुे ठहछण । 
पनुरािेदक प्रलतिादीको पनुरािेदन जजकीर पगु्न सक्दैन ।" 
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प्रस्ततु मदु्दाको न्याय लनरोपर्का लसललसलामा सम्मालनत सिोच्च अदालतले तत्काललन 
आयकर ऐन, 2031 का दिा २(ग), दिा ७, दिा ४२(२), ४२(३), ४२(४) तथा दिा 
५६(२) लगायतको न्यावयक व्याख्या गरेको देजखन्छ । प्रस्ततु मदु्दामा सम्मालनत 
अदालतबाट देहाय बमोजजमका मागणदशणक लसद्दान्तहरु प्रलतपादन िएका छन । 

 कुनै पलन करदाताले आयकर प्रयोजनका लालग पेश गने वििरर्मा आिूद्वारा 
सञ्चाललत सबै उद्योग, व्यापार, पेशा िा व्यिसायबाट प्राप्त िएको सबै वकलसमको 
मनुािा िा लाि समेतका वििरर् समािेश गनुणपने । 

 कर छुट पाएका करदाताहरूले पलन आयको वििरर् पेश गनुणपने र त्यस्तो 
वििरर्का साथमा सो वििरर्लाई पवुि गने खालका सबै प्रमार्हरू दाजखल 
गनुणपने जजम्मेिारी प्रदान गरेको अिस्थामा कर छुट पाएको िने्न आधारमा कुनै 
पलन वििरर् पेश गनुण नपने िने्न तकण को कानूनी आधार नदेजखने । 

 लनर्णय िै नसकेको विषयमा अनमुानका आधारमा आयकर छुट पाएको िनी 
दािी ललन नसक्ने। 

 कुनै व्यजक्तको उद्योग, व्यापार, पेशा,व्यिसायबाट िएको आय लनधाणरर् गदाण सो 
व्यजक्तले आय िषणलित्र कुनै उद्योग, व्यापार, पेशा, व्यिसायबाट प्राप्त गरेको सबै 
वकलसमको मनुािा िा लािका आधारमा आय लनधाणरर् गररने ऐनको दिा ७ 
को व्यिस्थाबाट करदाताले आिूद्वारा सञ्चाललत सबै उद्योग, व्यापार, पेशा िा 
व्यिसायको आय वििरर् पेश गनुणपने । 

 कुनै स्रोतबाट िएको आय परू्ण िा आजंशक रुपमा दबाएको वियालाई पलन 
झूठ्ठा वििरर् मालनने । 

ठूला करदाता कायाणलय लबरुद्द पशपुलत लसमेन्ट प्रा.लल.7 

प्रस्ततु मदु्दामा लबपक्षी करदाताले बैंकबाट कजाण ललएर कच्चा पदाथण खररद गनणको लालग 
पेश्की स्िरुप Diamond Cement  लाई पैसा ददएको िन ेतापलन कच्चा पदाथण नआएबाट जनु 
आ.ि. मा जे प्रयोजनका लालग करदाताले कजाण ललएको हो सोही प्रयोजनका लालग कजाणको 
प्रयोग िएको नदेजखएको, बैंकबाट ललएको कजाण व्यिसावयक प्रयोजनका लालग प्रयोग निएको 
िने्न समेतका आधारमा करदाताले कजाण ललएको िलनएको अंकको रकम उपर दािी गरेको 
                                                           
7 ठूला करदाता कायाणलय लबरुद्द पशपुलत लसमेन्ट प्रा.लल., 07२-RB-04५२ 
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ब्याज खचण कट्टीलाई ठूला करदाता कायाणलय, हररहरििन लललतपरुबाट अमान्य गरेकोमा सो 
हदको लनर्णय राजस्ि न्यायालधकरर्, काठमाण्डौबाट उल्टी िएको देजखन्छ । सोही 
विषयलाई ललएर सम्मालनत सिोच्च अदालतको लनयलमत क्षेत्रालधकारलित्र रही िादी ठूला 
करदाता कायाणलयबाट सम्मालनत सिोच्च अदालतमा अनमुलतको लनिदन दायर िई 
अनमुलतको लनस्सा पाए पश्चातै् लनयलमत प्रकृयाबाट प्रस्ततु लबिाददत लबषयमा लमलत 
२०७४।०१।१९ मा िैसला िएको अिस्था छ । प्रस्ततु मदु्दाका सन्दिणमा सम्मालनत 
सिोच्च अदालतले लनम्न व्यहोराको ठहर गरेको देजखन्छ । 

ठहर खण्डः æ…यसमा करदाता पशपुलत लसमेन्ट प्रा.लल. ले बैंकबाट ऋर् ललएर कच्चा पदाथण 
आपूलतणको लालग पेश्की स्िरुप Diamond Cement  लाई रु.१,८९,२२,६५६।०० रकम 
ददएकोमा पटक-पटक पत्राचार गदाण समेत कच्चा पदाथण नपठाई आ.ि. ०६४।०६५ मा 
मात्र केही रकम विताण पठाएको र बाँकी सो कम्पनीले आ.ि. ०६५।०६६ मा पठाएको 
िने्न करदाताको जजवकर रहेको पाईयो । ठूला करदाता कायाणलयले आ.ि. ०६४।०६५ को 
लालग कर लनधाणरर् गदाण उजल्लजखत रकमको ब्याज खचणलाई छुट िा कट्टा नगरी आयकर 
ऐन, २०५८ को दिा १०१ बमोजजम करयोग्य आय िनी रु.७६,९१,६०३।०० कायम 
गरी संशोलधत कर लनधाणरर् आदेश गरेको देजखयो । सो आदेशउपर करदाताले आन्तररक 
राजस्ि वििागमा लनिेदन ददएकोमा सो वििागले शरुु कर लनधाणरर् आदेशलाई सदर गरे 
उपर करदाताको पनुरािेदन परेकोमा राजस्ि न्यायालधकरर्ले शरुु कर लनधाणरर् आदेश बदर 
गरेको देजखयो । सो िैसलाउपर पनुरािेदन गनण अनमुलत प्रदान िई प्रस्ततु मदु्दा लनर्णयाथण 
पेश हनु आएको पाईयो । 

करदाता पशपुलत लसमेन्ट प्रा.लल. ले Diamond Cement सँग कच्चा पदाथण आपूलतणको लालग 
िनी बैंकबाट ऋर् ललएर पेश्की स्िरुप रकम पठाएकोमा पेश्की ददएको रकम मध्ये आ.ि. 

२०६४।०६५ सम्ममा बाँकी रहेको िलनएको रु.१,०९,२२,६५६।०० को ब्याज कट्टा 
गनण पाउने हो िा होईन? िने्न नै लनर्णय गनुणपने मूल प्रश्न रहेको छ । 

प्रस्ततु मदु्दासँग लगाउमा रहेको वयनै पक्ष लबपक्ष बीचको आ.ि. २०६३।०६४ को आयकर 
सम्बजन्ध 07२-RB-04५१ को मदु्दा आज यसै इजलासबाट िैसला हुदँा करदाता उद्योगले 
िारतीय Diamond Cement लाई बैंकबाट ऋर् ललएर ददएको िलनएको पेश्की रकम बापत 
बैंकलाई बझुाउन ु पने आ.ि. २०६३।०६४ को ब्याज बापतको रु.१२,११,०५०।०० 
रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दिा १४(१) बमोजजम खचण कट्टी गनण नपाउने िनी 
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िैसला िएको छ । सो मदु्दामा िैसला गदाण िहर् गररएका समान कारर्, आधार र 
प्रमार्बाट समान प्रकृलतको प्रश्न समािेश िएको देजखदँा करदाताको आ.ि. २०६४।०६५ 
को कारोिारमा खचण िएको नदेजखएको रकम बापतको ब्याज खचण िनी छुट ददन लमल्न े
देजखएन । तसथण राजस्ि न्यायालधकरर्, काठमाण्डौको लमलत २०६९।०३।२७ गतेको 
िैसला आयकर ऐन, २०५८ को दिा १४(१)(क)(ख) लबपररत िई त्रटुीपूर्ण हुदँा उल्टी 
िई आ.ि. २०६४।०६५ को ब्याज खचण रु.१०,०१,६०८।०० लाई खचण कट्टी गनण 
नपाईने गरी ठूला करदाता कायाणलयले लमलत २०६७।०४।२७ गते गरेको संशोलधत कर 
लनधाणरर् आदेशलाई सदर गरेको आन्तररक राजस्ि वििागको लमलत २०६७।०७।१७ 
गतेको अजन्तम कर लनधाणरर् आदेश सदर हनुे ठहछण ।अरुमा तपलसल बमोजजम गनुण ।Æ   

प्रस्ततु मदु्दाका सन्दिणमा लबपक्षी करदाताले ब्याज खचणका रुपमा खचण कट्टीको दािी ललएको 
रकमका सम्बन्धमा उक्त रकम जनु आ.ि. मा जे प्रयोजनका लालग ललएको हो सोही 
प्रयोजनमा खचण निएको तथा ब्यिसायको आय आजणनसगँ सम्बजन्धत रहेको नदेजखएको िनी 
खचणको दािीलाई अस्िीकार गरेको कर कायाणलयको लनर्णय नै सम्मालनत अदालतको 
िैसलाबाट अनमुोददत िएको देजखन्छ । जसबाट खचण कट्टीको दािी ललने पक्षमा प्रमार्को 
िार रहने तथा कुनै पलन रकमको मौदद्रक मूल्य हनुे अिधारर्ा समेत स्थावपत हनु पगेुको  
छ ।  

विष्लेषर्ात्मक लनष्कषण 

मलुकुको आलथणक विकासको लालग राजस्ि संकलन गने प्रकृयालाई प्रिािकारी बनाई राजस्ि 
पररचालनलाई अलििृदि8 गने मूलितु उद्देश्यका साथ पलछल्लो समयमा आयकर ऐन, २०५८ 
जारी िई कायाणन्ियनको अिस्थामा छ । आयकर ऐन, २०५८ को कायाणन्ियन तथा 
प्रशासन गने मखु्य कायणकारी लनकायका रुपमा आन्तररक राजस्ि वििाग रहेको छ9 िने यस 
मातहत लबलिन्न राजस्ि कायाणलय, करदाता कयाणलय तथा करदाता सेिा कायाणलयहरु सेिा 
प्रदायक सरकारी लनकायहरुका रुपमा वियाजशल छन । 

आयकर ऐन‚ २०५८ स्ियंकर लनधाणरर् पितीमा आधाररत िएकोले आफ्नो कर दावयत्ि 
यवकन गरी कर लनधाणरर् गने अलधकार करदाता स्ियंलाई रहेको छ िन ेकरदाताले गरेको 
स्ियं कर लनधाणरर्मा संसोलधत कर लनधाणरर् गने अलधकार कर अलधकृतलाई ददएको  छ । 
                                                           
8 आयकर ऐन, २०५८ को प्रस्तािना 
9 ऐजन, दिा २(कत), ७२(१) 
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कर अलधकृतले गरेको कर लनधाणरर् आदेशमा जचि नबझेुका अिस्थामा करदाताले सो 
आदेश उपर आयकर ऐन‚ २०५८ को दिा ११५ बमोजजम आन्तररक राजस्ि वििागका 
महालनदेशकसमक्ष प्रशासवकय पनुरािलोकनको लनिेदन ददन सक्ने तथा प्रशासवकय 
पनुरािलोकनबाट पलन आफ्नो सनुिुाई निएमा ऐ. ऐनको दिा ११६ ले राजश्व 
न्यायालधकरर्मा पनुरािेदन गनण सक्ने कानूनी मागण प्रशस्ती गरेको देजखन्छ । त्यसैगरी, 
राजस्ि न्यायालधकरर्बाट हनुे िैसला उपर पनुरािेदनको अनमुलतको लनिेदन मािण तै् 
सम्मालनत सिोच्च अदालतमा यस्ता प्रकृलतका मदु्दाले प्रिेश पाउने अिस्था छ । सम्मालनत 
सिोच्च अदालतबाट पनुरािेदनको अनमुलतको लनस्सा पाएका अिस्थामा कर सम्बजन्ध 
लबिादलाई पनुरािेदनका रुपमा अजन्तम कारबाही वकनारा सम्मालनत सिोच्च अदालतले 
लगाउने गदणछ । पनुरािेदनको अनमुलतका लालग सम्मालनत सिोच्च अदालतमा कर 
कायाणलय तथा करदाता दबैु पक्षले प्रिेश पाउँदछन । 

पलछल्लो समय कर लनधाणरर्सँग सम्बजन्धत लबिादका विषयहरु लतब्रतर रुपमा बढदो िममा 
रहेको देजखन्छ । प्रशासवकय पनुरािलोकनको रोहबाट आन्तररक राजस्ि वििागले लनर्णय 
गनुणपने मदु्दाहरुको लगतका सम्बन्धमा हेदाण उक्त वििागमा प्रशासवकय पनुरािलोकनका 
लालग परेका लनिेदनहरु मध्ये आ.ि. २०७४।०७५ सम्मको तथ्यांकलाई हेदाण उक्त आ.ि. 

मा आ.ि. २०७३।०७४ बाट जजम्मेिारी सरेर आएका लनिेदन संख्या जम्मा १०४७ तथा  

आ.ि. २०७४।०७५ मा दताण िएका लनिेदन संख्या जम्मा ४०६ गरी जम्मा १४५३ थान 
लनिेदन रहेकोमा उजल्लजखत आ.ि. को आजखरीसम्ममा जम्मा १७४ थान लनिेदन मात्र 
िछणयौट िई जम्मा १२७९ लनिेदन आ.ि. २०७५।०७६ का लालग जजम्मेिारी सरेर 
आएको देजखन्छ ।10  प्रस्ततु तथ्यलाई हेदाण प्रशासवकय पनुरािलोकनका रोहबाट आन्तररक 
राजस्ि वििागमा उल्लेख्य संख्यामा करदाताका मदु्दाहरु िछणयौट हनु बाँकी हालतमा 
देजखन्छन । त्यसैगरी, सम्बजन्धत कर कायाणलयबाट माग िए बमोजजमका सक्कल लमलसलहरु 
समयमा उपलब्ध हनु नसकेका समेतका कारर्हरुबाट सम्बजन्धत राजस्ि न्यायालधकरर् एिं 
सम्मालनत सिोच्च अदालत समेतमा उल्लेख्य संख्यामा राजस्ि सम्बजन्ध धेरै परुाना मदु्दाहरु 
िछणयौट हनु बाँकी रहेको अिस्था र जस्थलत छ । यस अजघ कर सम्बजन्ध लबिादहरुको 
लनरोपर्का लालग कर िछणयौट आयोग समेत गठन िएको एिं प्रशासलनक काम कारिाहीका 
लसललसलामा सक्कल लमलसलहरुको आन्तररक एिं अन्तर लनकाय Mobility हनुपुने कारर् 

                                                           
10 आन्तररक राजस्ि वििागको िावषणक प्रलतिेदन, २०७४।०७५ 
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समेतबाट करदाताहरुका परुाना मदु्दाहरु िछणयौटमा यदाकदा समस्या देजखदैँ आएको  
पाईन्छ । तथापी यस्ता वकलसमका समस्याहरु सम्बजन्धत कर कायाणलय एिं न्यावयक 
लनकायहरुको अन्तर लनकाय समन्ियबाट सहज बन्दै आईरहेको अिस्था छ । अकाणतिण , 
लनधाणररत कर लतनुणिन्दा न्यावयक, अधणन्यावयक लनकायमा मदु्दामा गई लबिादलाई तन्काउन र 
अल्मल्याउन सहज देख्न ेकेही करदाताहरुको पररपावटबाट समेत राजस्ि सम्बजन्ध मदु्दाहरुको 
प्रिृजि बढ्दो िममा देजखन्छ । 

मदु्दा िछणयौटमा हनुे वढलाईका कारर्बाट मदु्दामा रहेका करदाताहरुबाट प्राप्त हनु सक्न े
सम्िावित राजस्ि रकम समेत प्रिावित बन्न पगेुको अिस्था छ । त्यसैगरी, न्यायका लालग 
बैकजल्पक कानूनी मागण रहँदा रहँदै सम्मालनत सिोच्च अदालतको ररट के्षत्रालधकार मािण तै् 
कर लनधाणरर्का प्रारजम्िक चरर्देजख नै करदाता सिोच्च अदालतमा मदु्दामा जान ेपररपावट 
समेतबाट कर कायाणलयले गने कर लनधाणरर्का विषयहरु प्रिावित हनुे गरेको र त्यसबाट 
राजस्ि संकलनको समि प्रकृया समेतमा गजम्िर असर पदै आएको अिस्था र जस्थलत छ । 

कर सम्बजन्ध लबिादमा सम्मालनत सिोच्च अदालतबाट िएका िैसलाहरु सम्बद्द 
लनकायहरुका लालग अजन्तम र बाध्यकारी रहन्छनै् । सम्मालनत अदालतमा करका 
लबिादहरुको संख्या उच्च रहेता पलन िछणयौट िएका मदु्दाहरुको संख्या िने न्यून नै 
देजखन्छ। पलछल्ला ददनमा सम्मालनत सिोच्च अदालतबाट यस्ता मदु्दाहरुमा अनमुलत नहनु े
िने्न आदेश िएका अिस्थामा उक्त आदेशको पूर्णपाठ आउने गरेको नदेजखएबाट अनमुलत 
नहनुे आधार र कारर् पवहचान हनु नसकेको अिस्था छ । कुनै पलन कर सम्बजन्ध 
मदु्दाहरुमा सम्मालनत सिोच्च अदालतबाट िएका िैसलाहरुका हकमा त्यस्ता िैसलाहरु 
कर कायाणलयमा प्राप्त हनुासाथ मदु्दासँग सम्बजन्धत शाखाहरु मािण तै् कायाणन्ियनका चरर्मा 
प्रिेश गने गरेको अिस्था छ ।  

सम्मालनत अदालतबाट हनुे िैसलाको कायाणन्ियनको पक्षलाई सदुृढ बनाउने सन्दिणमा सम्बद्द 
सबै व्यजक्त तथा लनकायहरुको समान िलूमका अपररहायण रहन्छ । करका सम्बन्धमा लबिाद 
नै लसजणना नहनुे िने्न अिस्था नरहन सक्दछ । कर सम्बजन्ध लबिादलाई कम गने सबालमा 
कानूनको सही प्रयोग तथा न्यावयक मन र मनालसि आधार, कारर्सवहतको लनर्णय एिं स्पि 
लबिागीय धारर्ाको लबकल्प देजखदैँन । यसका अलािा कर सम्बजन्ध कानूनमा देजखएका 
लछद्रहरुलाई समसामवयक ढंगले सम्बोधन गनण सवकएका अिस्थामा समेत करका लबिाद 
घट्न सक्ने देजखन्छ । 
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नेपाल सरकारको वहत लनवहत कर सम्बजन्ध मदु्दाहरुलाई सिलताको टंुगोमा पयुाणउनका 
लालग सम्बद्द सबै सरकारी लनकायहरुबीच कायणगत समन्ियको जरुरी छ । सरकारी 
िकीलको कायाणलयबाट हनु ेसदुृढ बहस, पैरिी तथा प्रलतरक्षा नै मदु्दा सिलताको प्रारजम्िक 
आधार   हो । यसका लालग कर प्रशासन र सरकारी िकील कायाणलय दबैु लमलल लबिाददत 
विषयका सम्बन्धमा पगेल्ने, कर कायाणलयबाट लबिाददत मदु्दाको सक्कल लमलसल सम्बजन्धत 
न्यायालयमा समयमा नै उपलब्ध गराउने र प्रलतरक्षाका लालग सम्बजन्धत सरकारी िकील 
कायाणलय समेतलाई सोको नक्कल प्रलत उपलब्ध गराउन ेतथा सम्मालनत अदालतलाई करको 
लबिादका बारेमा प्रि ढंगबाट लबश्वस्त तलु्याउन ुजरुरी देजखन्छ । 

सन्दिण सामािी 
कानून 

नेपालको संलबधान 

आयकर ऐन, २०३१ 

आयकर ऐन, २०५८  

आयकर लनयमािली, २०५९ 

आयकर लनदेजशका, २०६६ 

संस्था दताण ऐन, २०३४ 
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सरकार, अथण मन्त्रालय, आन्तररक राजस्ि वििाग)  

मदु्दा 

ठूला करदाता कायाणलय लबरुद्द जीिन विकास समाज 

बद्रीकुमार प्याकुरेल लबरुद्द नेपाल नागररक उड्डयन प्रालधकरर्, काठमाण्डौ समेत 
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पशपुलत िायर प्रोडक्टसै्, लबराटनगर लबरुद्द आन्तररक राजस्ि कायाणलय, लबराटनगर 
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1.पषृ्ठिलूम 

राज्यको राजश्व संकलनको प्रमखु माध्यम नै कर हो । जनताबाट उठेको कर रकम राज्य 
सञ्चालकहरूबाट राज्य सञ्चालनमा प्रयोग गररन्छ । नपेाल सरकारले आन्तररक स्रोतबाट 
प्राप्त गने राजश्वको आय मध्ये प्रमखु स्रोत कर हो । कर राज्य पररचालनको प्रमखु स्रोत 
हो । नेपालको संविधानको धारा ११५(१) मा ×कानून बमोजजम बाहेक कुनै कर लगाइन े
र उठाइने छैन" िने्न व्यिस्था गरेको छ । सोही व्यिस्था अनसुार नेपाल सरकारले कर 
उठाउनका लालग कर सम्बन्धी कानूनहरूको लनमाणर् गरी कायाणन्ियन गरेको छ । नेपालमा 
राज्य व्यिस्थाको सरुूिातसँगै सरकारले करलाइण राजश्वको प्रमखु स्रोतको रूपमा ललदै 
आएको छ । 

नेपालमा आयकरको सरुुिात िन ेवि.सं. २०१६ सालबाट िएको पाइन्छ । वि.सं. २०१६ 
सालमा आलथणक ऐनमािण त आयकर कायाणन्ियनमा ल्याइएको हो । यस ऐनले पवहलो पटक 
पाररश्रलमक र व्यापार मनुािामा ५ देजख २५ प्रलतशतसम्म कर लगाउन े व्यिस्था गरेको 
लथयो । यसमा करका दशिटा दर रहेका लथए िन े उद्योग व्यिसायमा २५ प्रलतशत र 
साना तथा घरेल ुउद्योगमा ५० प्रलतशत छुट ददने व्यिस्था गरेको   लथयो । यसले उद्योग, 

साना तथा घरेल ु उद्योग खोल्न तथा सञ्चालन गनण प्रोत्साहन गरेको देजखन्छ ।1 वि.सं. 
२०१७ साल जेठ २ गते २२ िटा दिा िएको आयकर ऐन जारी गररयो । यस ऐनमा 
करका दरहरू नतोकी आलथणक ऐनबाट िावषणक रूपमा तोक्ने गरी व्यिस्था िएको लथयो । 
यो ऐनलाई नेपाल आयकर ऐन, २०१९ ले विस्थावपत गरेको लथयो । नेपाल आयकर ऐन, 

२०१९ मा २९ िटा दिा रहेका लथए िन ेआयका स्रोत व्यापार, पाररश्रलमक, पेसा िा 
व्यिसाय, घरजग्गा िहाल, नगदी िा जजन्सी लगानी, खेती, लबमा व्यिसाय, एजेन्सी र अन्य 
स्रोत गरी ९ िटा रहेका लथए । यो ऐन २०१९ श्रािर् ९ गतेदेजख लागू िै २०३१ 

                                                           
 zfvf clws[t, ljz]if ;/sf/L jsLn sfof{no 

1रिुराज ज्ञिाली, नेपालमा आयकर व्यिस्था, राजस्ि, िषण ३८, अंक २, असार, पषृ्ठ १५५, 
सािणजलनक विि व्यिस्थापन ताललम केन्द्र, लललतपरु, नेपाल, (२०७५) ।   
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काजिक ४ सम्म कायाणन्ियनमा रहेको लथयो ।2 आयकर ऐन, २०१९ लाई विस्थावपत गरेर 
वि.सं. २०३१ काजिक ५ मा आयकर ऐन, २०३१ जारी िएको लथयो । यस ऐनमा ६६ 
िटा दिा रहेका लथए । यस ऐनले आयका शीषणकहरूलाई कृवष, पाररश्रलमक, उद्योग व्यापार 

पेसा िा व्यिसाय, घरजग्गा िहाल र अन्य स्रोत गरी ५ िागमा िगीकरर् गरेको लथयो ।3
 

नेपालमा वि.सं. २०५८ साल चैत १९ गतेदेजख मौजदुा आयकर ऐन २०५८ कायाणन्ियनमा 
रहेको छ । यो ऐन शरुू हुदँा आयका जशषणकहरू व्यिसाय, रोजगारी र लगानीको आय गरी 
तीनिटा रहेका लथए । वि.सं. २०६६ साउन १ गतेदेजख आकजस्मक लािलाइण पलन आयका 
शीषणकमा थप गरेकाले आयका शीषणकहरू चारिटा िएका छनै् । 

करको प्रिािका कारर् बजारमा स्ितः बढ्नपुने आलथणक गलतविलधमा आउने चनुौती िा धक्का 

र असिलतालाइण रोक्न कर छुटको व्यिस्था कर काननुमा गररएको हनु्छ ।4 नेपालको 
आयकर ऐन २०५८ को पररच्छेद ४ को दिा १० देजख १२ मा छुट हनुे रकमहरू र 
अन्य छुटहरू सम्बन्धी व्यिस्था उल्लेख छ ।  

यस लेखमा करको पररिाषा, आयकरको पररिाषा, कर छुटको संजक्षप्त चचाण, आयकर ऐन 
२०५८ मा िएको कर छुट सम्बन्धी व्यिस्थाको चचाण र सिोच्च अदालतबाट कर छुट 
सम्बन्धमा िएका िैसला र आदेशहरूको विश्लषेर् गररएको छ । 

२. करको पररिाषा 

सरकारले व्यजक्तको आय, सम्पजि िा कारोबारमा अलनिायण असलु गने रकम कर हो । 
करदाताले सरकारबाट प्रत्यक्ष सवुिधा िा प्रलतिलको आशा नगरी कानून बमोजजम अलनिायण 
रूपमा बझुाउनपुने रकम कर हो । कर मखु्य रूपमा दइुण वकलसमका हनु्छनै् । प्रत्यक्ष कर 
र अप्रत्यक्ष कर । 

प्रत्यक्ष कर आिैले लतनुणपने कर हो ।व्यजक्तले करको दावयत्ि अरूमा सानण पाउँदैन । कर 
सम्बन्धी वििरर् पलन आिैले बझुाउनपुछण ।प्रत्यक्ष कर आय र सम्पजिमा बझुाउनपुछण । 
आयकर प्रत्यक्ष कर अन्तगणत पदणछ । 

                                                           
2 ऐजन 
3 ऐजन  
4बलराम ररजाल, नेपालमा कर छुट/सहलुलयत व्यिस्था: एक सलमक्षा, स्माररका, पषृ्ठ ४७, आन्तररक 
राजस्ि वििाग, काठमाडौं, नेपाल, (२०७५) ।   
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अप्रत्यक्ष करको िार अन्य व्यजक्तमा सानण सवकन्छ । िस्त ुिा सेिाको कारोबारमा अप्रत्यक्ष 
कर लाग्छ । यस प्रकारको करको अजन्तम िार उपिोक्तामा पछण । मूल्य अलििृवि कर, 
अन्तशलु्क र िन्सार महसलु अप्रत्यक्ष कर अन्तगणत पदणछ । 

कानून, विधान, िा संविधान अन्तगणत सरकार िा िैधालनक अलधकारीद्वारा सािणजलनक वहत िा 
विकासमा खचण गने उद्देश्यका लालग व्यजक्त, िमण, संगठन िा कम्पनीमालथ िकु्तानीको 
अलनिायणता हनु ेगरी, तत्काल प्रत्यक्षतः कुनै िाइदा प्रदान नगररकन आय, सम्पजि, उपिोग 
िा खचणबापत लनजश्चत प्रकृया एिं मापदण्डअनरुूप लगाएर संकलन गररने स्रोतलाइण कर 
िलनन्छ ।5

 

३. आयकरको पररिाषा 

आयकर ऐन, २०५८ को पररिाषा खण्डको दिा २(ज) मा "आय" िन्नाले कुनै व्यजक्तले 
रोजगारी, व्यिसाय, लगानी िा आकजस्मक लािबाट प्राप्त गरेको आय सम्झन ु पछण र सो 
शब्दले यस ऐन बमोजजम गर्ना गररएको सो आयको कूल रकमलाइण समेतलाइण जनाउँछ । 

आयकर शब्द स्ियमले "आय" िएमा "कर" लाग्न े कुरा बोध हनु्छ । यसरी कसैले 
"आय" आजणन गरेको छ िा छैन, के कलत आय आजणन गरेको छ िा छैन, के कलत आय 
आजणन गरेको छ िा छैन, के कलत आय आजणन गरेको छ िनी यवकन गनण कानूनले केही 

खास सतण र मापदण्ड लनधाणरर् गरेको पाइन्छ ।6 

आयकर व्यजक्तले आजणन गरेको आयमा कानून बमोजजम सरकारलाइण लतनुणपने कर हो । 

४. कर छुटको संजक्षप्त चचाण 

व्यजक्तले गरेका आय अन्तगणत पलन कर योग्य आय र कर छुटका आयहरू पने गछणनै् । 
कर छुट हनुे रकम िन्नाले रकम प्राप्त गने व्यजक्तले आय गर्ना गने प्रयोजनको लालग 

रोजगारी, व्यिसाय िा लगानीको आयमा समािेश गनुण नपने रकमहरूलाइण बझुाउँछ ।7
 

                                                           
5डा. चन्द्रमजर् अलधकारी, नेपालको कर काननु, दोस्रो संस्करर्, पैरिी प्रकाशन, काठमाडौं, नेपाल, पषृ्ठ 

७, (२०७३) । 
6नेकाप २०७५, िाद्र, लन.नं. १०००५, पषृ्ठ ८५१ (ठूला करदाता कायाणलय, हररहरििन, लललतपरु वि. 

पशपुलत लसमेन्ट प्रा.लल. को तिण बाट ऐ. का अलधकारप्राप्त िीरेन्द्रकुमार संघाइण) 
7आयकर लनदेजशका, २०६६ (दोस्रो संसोधन, २०७३ सवहत), पषृ्ठ १५५ । 
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करको िार घटाउन ेगरी केही िा सम्पूर्ण कर हटाउन ुनै कर सहलुलयत िा कर छुट हो । 
कुनै विशेष आलथणक वियाकलापलाइण प्रोत्साहन गनण िा सवुिधा ददन कर छुट ददइन्छ । 
प्रत्यक्ष करका कारर् कुनैपलन कारोबार िा वियाकलाप िा लगानी गदाण बढी िार ियो िा 
लागत बढ्यो िनी करलाइण घटाउन ुनै कर छुट सवुिधा हो ।कर सहलुलयत िा छुट करका 

दर िा रकम िा िकु्तानी जनुसकैु स्िरूपमा पलन हनु सक्दछ ।8
 

सरकारलाइण प्रत्येक व्यजक्तले आिूले गरेको आम्दानीमा कर लतनुणपने कानूनी व्यिस्था रहेको 
हनु्छ । कानूनमा नै केही अिस्थामा सरकारलाइण व्यजक्तले कर लतनुण पदैन िा कम लतरे 
पगु्छ । कर योग्य आय लनधाणरर् गदाण कुनै व्यजक्त, लनकाय िा संस्थाले समािेश नगनुणपने 
आय नै कर छुटको आय हो । 

"करदाताले गरेको खचण िास्तविक, प्रमाजर्क र कानूनद्वारा तोवकएको सतण िा सीमालित्र रहेर 
गररएको िएमा मात्र छुट िा कट्टी गनण पाउने हनु्छ ।खासगरी व्यापाररक कारोबारको 
लसललसलामा खचण कट्टी हनुका लालग आय आजणनका लालग िएको िास्तविक खचणलाइण मात्र 

कानूनले तोकेको सीमा र पररलधलित्र रहेर कट्टी िा छुट ददन सवकने अिस्था रहन्छ ।"9  

५. आयकर ऐन २०५८ मा कर छुट सम्बन्धी व्यिस्था 

आयकर ऐन, २०५८ को दिा  २ (ध) मा छुट पाउने संस्था सम्बन्धी ब्यिस्था उल्लेख 
छ । जस अनसुार (१) कर छुट पाउने संस्थाको रूपमा वििागमा दताण िएका (क) नािा 
नकमाउने उद्दशे्यले स्थापना िएका सािणजलनक प्रकृलतका सामाजजक, धालमणक, शैजक्षक िा 
परोपकारी संस्था, (ख) सामाजजक िा खेलकूद सम्बन्धी सवुिधा प्रििणन गने उद्दशे्यले सो 
संस्था िा त्यसका सदस्यहरूले लाि नललने गरी गठन िएको अव्यिसायी (एमेच्योर) 
खेलकूद संस्था, (२) लनिाणचन आयोगमा दताण िएका राजनैलतक दल । तर छुट पाउन े
संस्थाको उद्देश्य अनसुार कायण सम्पन्न हुँदा िा कुनै व्यजक्तद्वारा सो संस्थालाइण प्रदान गररएका 
सम्पजि िा सेिा िापतको कुनै िकु्तानी गदाणबाहेक सो संस्थाको सम्पजि र सो संस्थाले प्राप्त 
गरेका रकमबाट कुनै व्यजक्तलाइण कुनै िाइणदा पयुाणएको िए त्यस्तो संस्थालाइण यस खण्ड 
बमोजजम कर छुट हनुे छैन । 

                                                           
8 पूिणित, ४ । 
9

 पूिणित, ६। 
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आयकर ऐन, २०५८ को पररच्छेद ४मा छुट हनु े रकमहरू र अन्य छुटहरू शीषणक 
अन्तगणत दिा १० देजख दिा १२ एिं  अनसूुची १ मा छुट हनुे आयहरू एिं करयोग्य 
आयबाट घटाउन पाउने रकमहरूका सम्बन्धमा उल्लेख गरेको छ ।प्राकृलतक व्यजक्तले 
करयोग्य आय गर्ना गदाण ऐनको अनसूुची १ मा उल्लेख िए बमोजजम कर योग्य आयबाट 
घटाउन पाउन ेआजशंक छुट रकमहरूको उल्लेख गररएको छ । 

दिा १० अनसुारका आयमा कर छुटको व्यिस्था गरेको छ । जसमा मखु्य रूपमा  सन्धी 
िा सम्झौता अन्तगणत छुट सवुिधा प्राप्त व्यजक्त, रोजगारीको कारर्ले मात्र िालसन्दा िा गैर 
बालसन्दा िएको तथा विदेशी रािको सरकारी कोषबाट पाररश्रलमक पाउन े व्यजक्तको 
लनकटस्थ पररिारको सदस्यले विदेशी रािको सरकारी कोषबाट पाउने िकु्तानी रकम 
नेपालमा िकु्तानी प्राप्त गरेको रकम, कर लतनुण नपने शतणमा नेपाल सरकारको सेिामा लनयकु्त 
िएका गैर नेपाली नागररकले प्राप्त गरेको रकम, नेपाल सरकार, प्रदेश िा स्थानीय तहबाट 
सामाजजक सरुक्षाको रूपमा ददइणने सबै प्रकारका ििा, उपहार, इच्छापत्र, अपतुाली िा 
छात्रिृजिको रूपमा प्राप्त रकमहरू, छुट पाउने संस्थाले प्राप्त गरेको चन्दा, उपहार, छुट पाउन े
संस्थालाइण प्रलतिल प्राप्त गने िा प्रलतिलको आस नगरी त्यस्तो संस्थाको कायणसँग प्रत्यक्ष 
रूपले सम्बजन्धत अन्य योगदानहरू, नेपाल लधतोपत्रबोडणले आफ्नो उद्देश्य अनरुूप आजणन 
गरेको रकम, विदेशी रािको सेना िा प्रहरीबाट अिकाश प्राप्त गरेको नेपाली नागररकले सो 
रािको सरकारी कोषबाट प्राप्त गरेको लनिृजििरर् बापतको रकम, नेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकार िा स्थानीय तहको जनुसकैु प्रकारको आय र नेपाल राि बैंकले आफ्नो उद्देश्य 
अनरुूप आजणन गरेको रकम रहेका छनै् ।  

दिा ११ मा  व्यिसावयक छुट तथा सवुिधाहरू अन्तगणत विलिन्न मापदण्डको आधारमा कर 
छुट ददने व्यिस्था गरेको छ । यस्तो मापदण्डमा कृवष आम्दानी, कृवष तथा िन पैदािरमा 
आधाररत सहकारी, गाउँपाललकामा रहेका लघ ुविि संस्था, िामीर् विकास बैंक, हलुाक बचत 
बैंक, बचत तथा ऋर् सहकारी संस्था, तोवकएको संख्यािन्दा बढीलाई रोजगारी ददने विशेष 
उद्योग, सूचनाप्रविलध उद्योग, अलत अविकलसत, अविकलसत र अल्पविकलसत क्षेत्रमा स्थावपत 
विशेष उद्योग,  खलनज, पेिोललयम तथा प्राकृलतक ग्यास अन्िेषर् तथा उत्खनन गने उद्योग, 

जलविद्यतुको व्यापाररक उत्पादन, प्रसारर् र वितरर्, उत्पादनमूलक उद्योगको िस्त ुलनकासी, 
सडक, पलु, विमानस्थल, सरुुङमागण लनमाणर् र सञ्चालन, अन्तराणविय उडान सञ्चालन गने हिाई 
कम्पनी तथा तोवकएको पुजँी लगानी गने पयणटन के्षत्रसँग सम्बजन्धत उद्योगको लालग विलिन्न 
करको दरमा छुट व्यिस्था गरेको   छ ।   
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यसैगरी दिा १२ मा वििागबाट स्िीकृत प्राप्त कर छुट पाउने संस्थाहरूलाइण ददइएको चन्दा 
उपहारलाइण कर योग्य आय गर्ना गदाण तोवकएको रकम िा समायोजजत आयमा केवह 
प्रलतशत घटाउन पाउने व्यिस्था गरेको छ ।  

यसैगरी पररच्छेद ५ मा दिा १३ देजख २१ सम्म कुनै व्यजक्तले कुनै आय िषणमा आय 
गर्ना गदाण कारोबारसँग सम्बजन्धत तोवकएको विलिन्न खचणहरूमा कट्टी हनुे रकमहरूको 
व्यिस्था गरेको छ । दिा १३ मा सामान्य कट्टी, दिा १४ मा व्याज कट्टी,  दिा १५ मा 
ब्यापार मौज्दातको लागतको खचण कट्टी, दिा १६ ममणत तथा सधुार खचण, दिा १७ प्रदषुर् 
लनयन्त्रर् खचण, दिा १८ अनसुन्धान र विकास खचण, दिा १९ ह्रासकट्टी खचण, दिा २० 
व्यिसाय िा लगानीबाट नोक्सानी र दिा २१ मा कट्टी नपाउने खचणहरू उल्लेख छ ।   

नेपालको आयकर ऐन, २०५८ ले बालसन्दाको लसिान्तलाइण अगँालेको छ । नपेालको 
बालसन्दा व्यजक्तको आय संसारिर जहाँ िए पलन नेपालमा कर लतनुणपने व्यिस्था छ । यसले 
व्यजक्तलाइण दोहोरो करबाट मजुक्त ददन नेपाल बावहर आजजणत आयमा विदेशी मलुकुमा लतरेको 
आयकर लमलान गनण पाउने व्यिस्था गरेको छ ।   

आयकर ऐन, २०५८ को दिा ७३(१) ले "कुनै व्यजक्तको कुनै आयमा यस ऐन िा 
प्रचललत कानून बमोजजम कर लाग्ने व्यिस्था िएको र सोही आयमा विदेशी मलुकुमा पलन 
कर लाग्ने रहेछ िन ेयस्तो दोहोरो कर नलाग्ने गनण नेपाल सरकारले विदेशी सरकारलसत 
अन्तराविय सम्झौता गनण सक्नेछ" िने्न व्यिस्था रहेको छ । सो व्यिस्था अनसुार नेपालले 
"दोहोरो करमजुक्त तथा विजिय छल लनरोध सम्झौता"  १० देशहरूसँग सम्पन्न गरेको छ । 
नेपालले पवहलो "दोहोरो करमजुक्त तथा विजिय छल लनरोध सम्झौता" सनै् १९८७ मा िारत 
सरकारसँग गरेको लथयो र सो सम्झौता विस्थावपत गरी सनै् २०११ मा नयाँ सम्झौता 
गररएको छ ।यस्तो सम्झौता िारत लगायत निे, थाइणल्याण्ड, श्रीलंका, मौररसस, अविया, 
पावकस्तान, चीन, गर्तन्त्र कोररया र कतार रहेका छनै् ।   

६. कर छुट सम्बन्धमा सिोच्च अदालतबाट िएका िैसला र आदेशहरूको विश्लषेर् 

सिोच्च अदालतबाट कर छुट सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०५८ सम्बि िैसला र 
आदेशहरूको संजक्षप्त विश्लषेर् गररएको छः 
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इिनण सगुर लमल्स लललमटेड, अमावहिेल्हा, सनुसरीको तिण बाट अलधकारप्राप्त ऐ. कम्पनीका 
सञ्चालक ददिाकर गोल्छा विरुद्ध नपेाल सरकार, उद्योग मन्त्रालय समेत 10

 

प्रस्तत ररट लनिेदन उत्प्रषेर् लमजश्रत परमादेश मागका लालग सिोच्च अदालतमा दायर 
गररएको लथयो । ररट लनिेदन कर छुटका सम्बन्धमा आयकर ऐन २०५८ र अन्य ऐन 
बीचको अन्तरसम्बन्धसँग सम्बजन्धत रहेको छ । ररट लनिेदन आयकर ऐन, २०५८ को 
कारर्बाट औद्योलगक व्यिसाय ऐन, २०४९ ले प्राप्त गरीसकेको सवुिधाहरू अपहरर् हनु 
सक्छ सकै्तन िने्नमा वििाद लसजणना िएको देजखन्छ । 

 आयकर ऐन, २०५८ ले औद्योलगक व्यिसाय ऐन, २०४९ अन्तगणत दताण िै उत्पादन समेत 
सरुु गररसकेका उद्योगहरूलाई ददएका सवुिधाहरू खोस्न सकै्तन । कुनै ऐनको कुनै 
प्रािधानको व्याख्या गदाण सँगसँगै वियाशील अको ऐनको कुनै प्रािधानको प्रलतकूल अथण गरी 
व्याख्या गनुण हुँदैन । यसरी कुनै ऐनमा अजस्थत्िमा रहेको कुनै प्रािधान संविधानसँग 
नबाजझए सम्म त्यस्ता प्राबधानको प्रिािकाररतामा कुनै कलम आउन सकै्तन । यस्ता 
कानूनलाई जीिन्त कानूनको रुपमा प्रयोग गनुणपदणछ । अन्य ऐनको कुनै प्रािधानको 
प्रयोगमा कुनै दद्वविधा उत्पन्न िएमा दिैु कानूनको Harmonious Interpretation गनुण पदणछ। 
विधावयकाले सबै कानूनको प्रिािकाररताको अपेक्षा गरी कानून लनमाणर् गरेको हनु्छ ।        

औद्योलगक व्यिसाय ऐन, २०४९  को दिा २९ मा प्रचललत कानूनमा जनुसकैु कुरा 
लेजखएको िए तापलन यस ऐन र यस ऐन अन्तगणत बनेको लनयममा लेजखएको कुरामा 
सोहीबमोजजम हनु े िने्न प्रािधानले लनिेदक उद्योगले पाएको सवुिधा आयकर ऐन, २०५८ 
द्वारा अपहरर् गनण लमल्ने देजखएन । मालथ िलनयो औद्योलगक व्यिसाय ऐन, २०४९ कर 
िन्सार आददमा सवुिधा ददन ेकानून हो । दिा २९ ले प्रचललत कानूनमा जनुसकैु कुरा 
लेजखएको िए पलन यसै ऐनबमोजजम हनुे िनेको हुँदा यस ऐनको दिा १५ र १६ ले 
ददएको सवुिधा यस ऐनमा तोवकएको अिलध िर कुनै अको ऐन िा यसै ऐन संशोधन गरेर 
पररितणन हनु सक्दैन । 

औद्योलगक व्यिसाय ऐन, २०४९ को तत्कालीन प्रािधान १५(ग) (द) र १६(ङ) को 
आयकर छूटको सवुिधा ऐ. ऐनको दिा २०(३) बमोजजम तोवकएको अिलध सम्म प्राप्त 
गनेमा छूट सवुिधा नददन ेगरी िएको एकद्वार सलमलतको लमलत २०६३।९।२० को लनर्णय 
र सोलाई सदर गने औद्योलगक प्रिधणन बोडणको लमलत २०६५।८।१८ को लनर्णयहरू 
                                                           
10 नेकाप २०६८, िैशाख, लन.नं. ८५४२, पषृ्ठ १२३ 
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औद्योलगक व्यिसाय ऐन, २०४९ को दिा २०(३) तथा दिा २९ को प्रलतकूल हुँदा 
उत्प्रषेर्को आदेशद्वारा बदर गररददएको छ । लनिेदन मागबमोजजम औद्योलगक व्यिसाय ऐन, 

२०४९ को तत्कालीन प्रािधान दिा १५(ग)(द) र १६(ङ) को आयकर छूटको सवुिधा 
प्राप्त हनुे सिोच्च अदालतको संयकु्त इजलासले लमलत २०६७/१०/१२ मा आदेश गरेको 
लथयो ।  

प्रस्ततु ररटले कुनै अजघल्लो ऐनले उद्योगलाइण प्रदान गरररहेको आयकर छुटको सवुिधा 
आयकर ऐन २०५८ ले कटौती गनण नसक्ने िनी ब्याख्या गरेको छ ।   

पसाण जजल्ला िीरगञ्ज उप.म.न.पा. िडा नं. १२ जस्थत प्रोिायोटेक इण्डविज प्रा.लल.को   
तिण बाट ऐ का अलधकारप्राप्त सञ्चालक ऐ.ऐ. बस्न े जगददश अििाल विरुद्ध ठूला करदाता 
कायाणलय, हररहरििन, लललतपरु समेत11

 

प्रस्तत ररट लनिेदन उत्प्रषेर्समेत मागका लालग सिोच्च अदालतमा दायर गररएको   लथयो 
। ररट लनिेदन िैदेजशक कर लमलानसँग सम्बजन्धत रहेको लथयो । सिोच्च अदालतको 
संयकु्त इजलासले प्रस्ततु ररटमा नेपाल र िारतबीच िएको दै्वध करधान मजुक्त तथा वििीय 
छल लनरोधसम्बन्धी सम्झौतामा समेत नेपालमा उत्पादन िएको सामिी िारत समेतमा लबिी 
वितरर् गदाण िारतमा रहेको कम्पनीले प्राप्त गने Sales Commission को रकम नपेालबाटै 
िकु्तानी पठाएको अिस्थामा नेपालमा स्रोत िएको उक्त िकु्तानी रकमको कर नेपालले ललन 
नपाउने िने्न व्यिस्था नरहेको र त्यस्तो रकममा नेपालमा कर लतररसकेपलछ सो िरािरको 
रकम िारतमा लनजले कर छूट (िेलडट) ललन पाउने नै रहेको हुँदा दोहोरो कर लतनुणपने 
अिस्था रहेको नदेजखने उल्लेख छ । नेपालमा स्थावपत िएको कम्पनीले आफ्नो उत्पादन 
िारतमा लबिी वितरर् गनण लनयकु्त गररएको Agent लाई नेपालकै स्रोतबाट िकु्तानी गररएको 
रकममा आयकर ऐन, २०५८ बमोजजम कर कट्टा गनण लमल्न े सिोच्च अदालतले लसिान्त 
प्रलतपादन गरेको छ ।   

प्रस्ततु ररट लनिेदक प्रोिायोटेक प्रा.लल. िीरगञ्ज नेपालमा स्थावपत िएको र सो कम्पनीले 
आिूले गरेको उत्पादनको विदेशमा लबिी वितरर् गनण Sales Agent को रुपमा िारतको 
कोलकिजस्थत ओमेगा िेन्चसण प्रा.लल. सँग सम्झौता गरेको र सो सेिा गरेिापत लनज ओमेगा 
प्रा.लल. ले प्राप्त गने Sales Commission िापत लनिेदकबाट िकु्तानी गररएको रकमको अलिम 

                                                           

11 नेकाप २०६८, िैशाख, लन.नं. ८५४४, पषृ्ठ १४५ 
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कर कट्टा गनण लमल्ने नलमल्ने के हो िने्न तिण  हेदाण लनिेदक प्रोिायोटेक इण्डविज प्रा.लल. 
नेपालमा स्थापना िएको र सो कम्पनीले नेपालमा उत्पाददत िएको सामानको विदेशमा 
लबिी वितरर् गरेिापतको सेिा शलु्क लनिेदक कम्पनीले नेपालबाटै ओमेगालाई िकु्तानी 
गने गरेको देजखन्छ । आयकर ऐन, २०५८ को दिा ८८(१) मा िालसन्दा व्यजक्तले 
नेपालमा स्रोत िएको व्याज, प्राकृलतक स्रोत, िाडा,रोयल्टी, सेिा शलु्क िकु्तानी गदाण कूल 
िकु्तानी रकमको १५ प्रलतशतका दरले करकट्टी गनुणपने छ िने्न व्यिस्था िएको देजखन्छ 
िने सोही ऐनको दिा ६७(६) मा िालसन्दा लनकायबाट ददइएको िकु्तानीलाई िकु्तानीको 
स्रोत नेपालमा रहेको मानकेो देजखन्छ िन ेसोही ऐनको दिा २ अनसुार लनिेदक कम्पनी 
िालसन्दा व्यजक्तको पररिाषालित्र समेत देजखएको छ । 

उजल्लजखत तथ्य र कानूनी व्यिस्था समेतबाट लनिेदक कम्पनीले नेपालमा स्रोत िएको 
उत्पाददत सामिी लबिी वितरर् गरेिापतको सेिा शलु्क पलन नेपालकै स्रोतबाट ओमेगा 
प्रा.लल. लाई िकु्तानी पठाएको रकममा कर कट्टी गनण पाउने नै देजखदँा विपक्षी ठूला 
करदाता कायाणलयको उक्त कर संशोधन लनर्णय कानून अनकूुलकै देजखयो । 

नेपाल र िारतबीच िएको दै्वध करधान मजुक्त तथा वििीय छल लनरोधसम्बन्धी सम्झौतामा 
समेत नेपालमा उत्पादन िएको सामिी िारत समेतमा लबिी वितरर् गदाण िारतमा रहेको 
कम्पनीले प्राप्त गने Sales Commission को रकम नेपालबाटै िकु्तानी पठाएको अिस्थामा 
नेपालमा स्रोत िएको उक्त िकु्तानी रकमको कर नपेालले ललन नपाउने िने्न व्यिस्था 
नरहेका र त्यस्तो रकममा नेपालमा कर लतररसकेपलछ सो िरािरको रकम िारतमा लनजले 
कर छूट (िेलडट) ललन पाउने नै रहेको हुदँा दोहोरो कर लतनुणपने अिस्था समेत रहेको 
देजखदैन र लनिेदकले िारतमा नेपालमा लतरेको करलाई मान्यता ददएको छैन र आिूले लतनण 
परेको छ िनी जजकीर ललन र प्रमार् पेश गनण सकेको पलन छैन । देशमा विद्यमान यही 
कर कानूनअनरुूप लनिेदकलाई अजघल्लो िषण पलन यसरी नै कर लनधाणरर् िएको र सो 
लनयलमत समेत िै रहेको पाइन्छ । 

अकोतिण  लनिेदक कम्पनीले ओमेगालाई िकु्तानी ददएको रकममा कर कट्टा गरेको देजखएको 
िए ओमेगा प्रा.लल. ले उजूर गनुणपनेमा सो प्रा.लल. को उजूर परेको निई लनिेदकको उजरू 
परेको देजखएको र लनिेदकले िकु्तानी गररसकेको रकममा कर लागेको कुराले लनिेदकको 
संविधान तथा कानूनप्रदि सम्पजिसम्बन्धी हक अलधकारमा कुनै आघात परेको देजखएन । 
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तसथण ठूला करदाता कायाणलय लललतपरुको कर संशोधन आदेशउपर प्रशासकीय 
पनुरािलोकन समेतको कानूनले लनददणि गरेको प्रवियामा लनिेदक प्रिेश गरी िैकजल्पक 
उपचारको मागण अिलम्िन गरेको, नेपालमा स्थावपत िएको लनिेदक कम्पनीले आफ्नो 
उत्पादन िारतमा लबिी वितरर् गनण लनयकु्त गररएको Agent लाई नेपालकै स्रोतबाट िकु्तानी 
गररएको रकममा आयकर ऐन, २०५८ बमोजजम कर कट्टा गनण लमल्ने नै देजखएको र 
लनिेदक कम्पनीले Sales commission िापत िकु्तानी गररसकेको रकममा कर कट्टा गरेकोले 
लनिेदकलाई त्यसबाट प्रत्यक्ष असर परेको नदेजखएको, प्रत्यक्ष असर पने अिस्थाको ओमेगा 
िेन्चसण प्रा.लल. को उजूरी नदेजखएको र लनिेदकले आफ्नो यही आलथणक िषणको अन्य कर 
िकु्तानी सम्बन्धमा राजस्ि न्यायालधकरर्मा पनुरािेदन गरी त्यसै लबषयको एक कलममा 
ररट लनिेदन के्षत्रबाट ददएको लनिेदन जजकीर समेत मान्य हनु ेअिस्थाको नहुँदा उक्त कर 
संशोधन आदेश बदर गररपाऊँ िने्न लनिेदन मागदािी बमोजजमको आदेश जारी गनुणपने 
अिस्था र जस्थलत नदेजखदँा प्रस्ततु ररट लनिेदन खारेज हनुे ठहछण  िनी सिोच्च अदालतको 
संयकु्त इजलासले लमलत २०६७/०३/१७ मा आदेश गरेको लथयो। 

कपोरेट सोसल कन्सोवटणयमका तिण बाट अलधकारप्राप्त, काठमाडौं जजल्ला काठमाडौं   
महानगरपाललका िडा नं. १७ बस्न े सञ्चालक सदस्य मेराज रोशन ठकुरी विरुद्ध अथण 
मन्त्रालय समेत12

 

प्रस्तत ररट लनिेदन परमादेश मागका लालग सिोच्च अदालतमा दायर गररएको लथयो । ररट 
लनिेदक कम्पनी ऐन, २०६३ अनसुार सामाजजक, कल्यार्कारी िा परोपकारी उद्देश्यको लालग 
मनुािा बाँडी ललन नपाउने र मनुािारवहत कम्पनीको रुपमा दताण िएको संगदठत संस्थालाई 
आयकर ऐन, २०५८ को दिा २(ध)(१) अनसुार आयकर छूट पाउने संस्थाको मान्यता 
ददन लमल्ने हो िा होइन िने्न रहेको छ । सिोच्च अदालतको संयकु्त इजलासले 
मनुािारवहत कम्पनीको रुपमा स्थापना िई दताण िएको कम्पनीलाई आयकर ऐन, २०५८ 
को दिा २(ध)(१) तथा दिा १० को उद्देश्य तथा प्रयोजनको लालग मनुािा आजणन नगने 
सामाजजक, परोपकारी तथा कल्यार्कारी संस्थाकै रुपमा ललनपुने लसिान्त प्रलतपादन गरेको 
छ । यसैगरी संस्था दताण ऐन, २०३४ र कम्पनी ऐन, २०६३ को दिा ३(३) तथा दिा 
१६६ मा गररएको कानूनी व्यिस्थाको उद्देश्य तथा प्रयोजन समेत समान रहेकाले कम्पनी 
ऐनको दिा ३(३) तथा दिा १६६ अनसुार मनुािा नकमाउने कम्पनीको रुपमा दताण 

                                                           
12 नेकाप २०६९, असार, लन.नं. ८७८५, पषृ्ठ ४१३ 
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िएका कम्पनीले उक्त ऐनको दिा २(ध)(१) अनसुार कर छूट पाउन ेसंस्थाको मान्यता िा 
प्रमार्पत्र नपाउन ेिने्न लनर्णय आिैं मा वििेदकारी िई संविधानको धारा १३ को विपरीत 
हनुे  सिोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । 

लनिेदक कम्पनीलाई कर छूट पाउन ेसंस्थाको रुपमा दताण गरी आिश्यक प्रमार्पत्र ददन ुर 
यस्तै प्रकृलतका अन्य संस्थाले पलन लनिेदन गरेमा कर छूट पाउने संस्थाको रुपमा दताण 
प्रमार्पत्र ददन ुिनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश समेत जारी हनुे ठहछण । यो आदेशको 
जानकारी अन्य राजस्ि कायाणलयलाई समेत ददन ेप्रिािकारी व्यिस्था लमलाउन िनी विपक्षी 
आन्तररक राजस्ि वििागको नाममा लनदेशनात्मक आदेश जारी हनु्छ िनी सिोच्च 
अदालतको संयकु्त  इजलासबाट लमलत २०६८/३/१२ मा आदेश िएको लथयो । 

मोरङ जजल्ला, विराटनगर उपमहानगरपाललका िडा नं. १० गहेली टोल बस्न ेविपक्षी नागररक 
उड्डयन प्रालधकरर्बाट अिकाश प्राप्तक कमणचारी बदद्रकुमार प्याकुरेल विरूद्ध नपेाल नागररक 
उड्डयन प्रालधकरर्, काठमाडौं जजल्ला, काठमाडौं महानगरपाललका िडा नं. ११ बबरमहल, 

काठमाडौंसमेत13
 

प्रस्तत ररट लनिेदन उत्प्रषेर्/परमादेश मागका लालग सिोच्च अदालतमा दायर गररएको 
लथयो । ररट लनिेदन लनिेदकले तीन आलथणक िषणको रकम एकै पटक िकु्तानी प्राप्त 
गरेकोमा िकु्तानी प्राप्त गदाणको रकममा िा प्रत्येक आलथणक िषणको दामासाहीको वहसाबले 
गर्ना गरी आम्दानीको रकममा कर लाग्ने िने्न प्रश्नमा केन्द्रीत रहेको लथयो । सिोच्च 
अदालतको संयकु्त इजलासले व्यजक्तको आयमा कर लगाउँदा प्रत्येक आय िषणको आधारमा 
कर लगाउन ुपने ब्याख्या गरेको छ । दईु िषणको आय िए दईु िषणमा, तीन िषणको आय 
िए तीन िषणमा अथाणतै्  जलत िषणको आय हो त्यलत नै िषण दामासाहीले वहसाब गरी हरेक 
आय िषणमा हनु आउन ेआयमा कर लगाइन ुपदणछ । कुनै पलन प्राकृलतक व्यजक्तको एक 
आलथणक िषणको अिकाश योगदान िा रोजगारदाता संस्थाले खडा गरेको अिकाश कोषमा 
जम्मा गरेकोसमेतका रकम तथा रोजगारीको सन्दिणमा गररएका अन्य िकु्तानी रकम सोही 
आलथणक िषणको रोजगारीबाट प्राप्तै् पाररश्रलमकमा गर्ना गनुणपछण । 

प्रस्ततु ररट लनिेदनमा सिोच्च अदालतले लनिेदकको तीन आलथणक िषणको 
लनिृजििरर्बापतको रकमलाई कुनै एक आलथणक िषण अथाणतै्  आ.ि. २०७०।०७१ को 

                                                           
13 नेकाप २०७५, जेठ, लन.नं. ९९४८, पषृ्ठ २४९ 
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रोजागारीबाट प्राप्तक आय रकम जस्तो गरी कर लगाएको कुरा कानूनविपरीत हनु ेउल्लेख 
गरेको छ । 

लनिेदकले विपक्षी नागररक उड्डयन प्रालधकरर्बाट प्राप्त  गरेको तीन आय िषणको लनिृजििरर् 
रकममा आयकर ऐन, २०५८ बमोजजम िषैवपच्छेको दरले कर कट्टा नगरी एकमवुि रकममा 
कर कट्टा गरेको नागररक उड्डयन प्रालधकरर्को काम कारिाही कानूनविपरीत देजखदँा उक्त 
कायण उत्प्रषेर्को आदेशले बदर िई आयकर ऐन, २०५८ को दिा ८, ८७ तथा ऐ. ऐनको 
अनसूुची १ बमोजजम प्रत्येक आय िषणको कर लाग्ने िए सोहीअनसुार विपक्षी प्रालधकरर्ले 
दामासाहीले अंक गर्ना गरेर कट्टा गरी बढी कर कट्टा गरेको अंकको हदसम्मको रकम 
लनजलाई विताण ददन ुिनी लनिेदन मागबमोजजम विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत 
जारी हनुे ठहछण िनी सिोच्च अदालतको संयकु्त इजलासबाट लमलत २०७३/१२/१३ मा 
आदेश िएको लथयो । 

ठूला करदाता कायाणलय, हररहरििन, लललतपरु विरूि पशपुलत लसमेन्ट प्रा.लल. को तिण बाट ऐ. 
का अलधकारप्राप्त िीरेन्द्रकुमार संघार ै्इ14 

प्रस्ततु मदु्दा आयकर (आ.ि. ०६३/०६४) सँग सम्बजन्धत रहेको छ । प्रस्ततु मदु्दामा 
उद्योगले जनु आलथणक िषणका लालग िनेर व्यिसावयक कारोबार गनण ऋर् रकम ललएको हो। 
उक्त कारोबार सोही िषण िएमात्र ब्याज कट्टी पाउन ेसिोच्च अदालतले िैसलामा ब्याख्या 
गरेको छ । अन्यथा उक्त आलथणक िषणमा उद्योगको कारोबारमा खचण नै नगररएको रकमको 
ब्याजबापतको रकमलाइण आयकर प्रयोजनका लालग खचणको रूपमा कट्टा गनण नलमल्ने िनी 
सिोच्च अदालतले िैसला गरेको हो । 

सिोच्च अदालतको संयकु्त इजलासले करदाताले गरेको खचण िास्तविक, प्रमाजर्क र 
कानूनद्वारा तोवकएको सतण िा सीमालित्र रहेर गररएको िएमा मात्र छुट िा कट्टी गनण पाउन े
हनु्छ िनी उल्लेख गरेको छ । खासगरी व्यापाररक कारोबारको लसललसलामा खचण कट्टी 
हनुका लालग आय आजणनका लालग िएको िास्तविक खचणलाइण मात्र कानूनले तोकेको सीमा 
र पररलधलित्र रहेर कट्टी िा छुट ददन सवकने अिस्था रहन्छ ।  

करदाताले ऋर् ललइण िास्तिमा खचण गरेको िए पलन आय आजणन सम्बन्धी व्यापाररक 
कारोबारको कुरामा बाहेक अन्य लनजी प्रयोजनमा गररएको खचणलाई छुट िा कट्टा गने विषय 

                                                           
14नेकाप २०७५, िाद्र, लन.नं. १०००५, पषृ्ठ ८५१  
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बनाउन लमल्दैन। यसैले करदाताले छुटको दाबी गरेको खचण करदाताको कारोबारको प्रकृलत 
अनसुारको र कारोबारकै लसललसलामा िएको िास्तविक खचण हो िने्न तथ्य स्थावपत हनु 
आिश्यक देजखन्छ । यस प्रलतकूलका खचणलाइण कट्टी गनण पाउन े छुट नहनुे िनी सिोच्च 
अदालतले प्रस्ततु मदु्दामा ब्याख्या गदै लमलत २०७४/१/१९ मा संयकु्त इजलासले िैसला 
गरेको छ । 

७. लनष्कषण 

सरकारले व्यिसायजन्य सरुक्षा र लगानीको िातािरर् बनाउन गनुणपने धेरै वियाकलापहरू 
मध्ये कर छुट पलन एक हो । कानून बमोजजम कर लगाउन ुसरकारको एकालधकारको क्षेत्र 
हो । कर छुट सवुिधाले तत्काल स्रोतमा संकुचन ल्याएपलन अन्ततः राज्यको आलथणक 
विकास र आलथणक वियाकलापलाइण सही मागणमा ल्याउन ेउद्दशे्यबाट प्ररेरत हनुपुछण । नेपाल 
जस्तो विकासोन्मखु रािमा िैदेजशक लगानीलाइण आकवषणत गने प्रमखु माध्यम पलन कर छुट 
हो । लनम्न िगणका नागररकलाइण जीिन लनिाणह गनणका लालग उनीहरूको आयमा बवढ आय 
गने नागररकको तलुनामा बवढ कर छुट ददनपुछण । यसैगरी बवढ आय गनण लनकायको 
तलुनामा कम आय गने लनकायलाइण बवढ कर छुट हनुपुछण ।कर छुटसँगै राजश्वमा िृवि गनण 
करका दायराहरू बढाउनपुछण । बवढ राजश्व संकलनका लालग करका दायराहरू िरावकलो 
बनाउँदै नागररकलाइण व्यिसायजन्य वियाकलापमा आकवषणत गरी मलुकुको आलथणक 
विकासमा टेिा पयुाणउन केवह लसलमत अिधी सम्म सरकारको लगानीको प्राथलमकताको 
के्षत्रहरूमा कर छुटको ब्यिस्था हनु ुसान्दलिणक हनु्छ । 

सन्दिण सामािी 

पसु्तक 

अलधकारी, डा. चन्द्रमजर् (२०७३), नेपालको कर काननु, दोस्रो संस्करर्, काठमाडौं, नेपालः 
पैरिी प्रकाशन ।   

नेपाल सरकार (२०७३), दोहोरो करमजुक्त तथा वििीय छल लनरोध सम्झौता संगालो, 
आन्तररक राजश्व वििाग, अथण मन्त्रालय । 

शे्रष्ठ, आनन्द (सनै् २०१७), ह्याण्डबकु अि ट्याक्सेसन, छैठो संस्करर्, काठमाडौं, नेपालः 
सेन्टर िर एकाउजन्टङ, अलडवटङ एण्ड ट्याक्सेसन प्रा.लल. ।   
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जनणल 

ररजाल, िलराम (२०७५), नेपालमा कर छुट/सहलुलयत व्यिस्था: एक सलमक्षा, स्माररका, 
काठमाडौं, नेपालः आन्तररक राजस्ि वििाग, पषृ्ठ ४६ देजख ५३ । 

ज्ञिाली, रिुराज (२०७५), नेपालमा आयकर व्यिस्था, राजस्ि, िषण ३८, अंक २, असार, 
लललतपरु, नेपालः सािणजलनक विि व्यिस्थापन ताललम केन्द्र, पषृ्ठ १५५ देजख १६५ । 

संविधान/ ऐन/ लनयमािली/ लनदेजशका 

नेपालको संविधान  

आयकर ऐन, २०५८ 

आलथणक ऐन, २०७५ 

औद्योलगक व्यिसाय ऐन, २०४९ 

आयकर लनयमािली, २०५९ 

आयकर लनदेजशका, २०६६ (दोस्रो संसोधन, २०७३ सवहत) 
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g]kfndf /fh:j r'xfj6sf If]qx?, ;d:of / lgoGq0fsf] pkfo 

s]bf/s'df/ clwsf/L

 

1. पषृ्ठिलूम 

सरकारले जनताबाट प्राप्त गने अलनिायण िकु्तानीलाई राजस्ि िलनन्छ । यो िविष्यका लालग 
प्रत्यक्ष दावयत्ि नरहने गरी प्राप्त अनदुान बाहेकको राज्यको आम्दानी हो । सरकारको 
आफ्नो स्रोतबाट काननु बमोजजम प्राप्त गने आम्दानीको रुपमा राजस्िलाई जचलनन्छ । जनु 
कर र गैर करको माध्यमबाट संकलन गररन्छ । सािणजलनक िलाईका लालग सरकारले कर 
ललने िएकोले करदाताले आिूले लतरेको करको बदलामा सरकारबाट प्रत्यक्ष लािको आसा 
गरेका हुँदैननै् ।  

राज्यको प्रमखु कायण िनकेो शाजन्तसरुक्षा, लनयलमत प्रशासन, राविय सरुक्षा लगायतका 
विषयहरु हनुै् । जनु राि र सरकारको अजस्तत्िसँग जोलडएको लबषय हो।जसको 
व्यिस्थापन राजस्ि मािण त गररन्छ र यस पलछ बचेँको रकमलाई विकास खचणका रुपमा 
प्रयोग गररन्छ। जसको संकलन विधावयकी काननुको माध्यमबाट मात्र गररन्छ जनु 
राज्यद्वारा आफ्ना बालसन्दाहरुको सािणजलनक वहतका लालग खचण गररन्छ । काननु बमोजजम 
कर नलतनुणलाई दण्डनीय अपराध पलन मालनन्छ । राजस्िलाई कर र गैर कर राजस्ि गरी 
दईु िागमा बाँलडएको पाईन्छ । 

क. कर राजस्ि  

सरकारले रकम ललए िापत कुनै सेिा िा िस्त ु नददई विताण नहनुे गरी अलनिायण रुपमा 
उठाउने रकमलाई कर राजस्ि िलनन्छ । यसमा करदाता र सरकार बीचमा पे्तयक्ष रुपमा 
लेनदेखको कारोबार हुँदैन । कर सरकारद्वारा प्रदान गररने कुनै सेिा आपलुतण गररएको कुनै 
िस्तकुो बदलामा लतररएको मलु्य होइन । यो सरकारको कुनै आलथणक एकाइबाट एक िा 
एकिन्दा बढी आधारहरुका आधारमा अलनिायण रुपमा संकलन गने कोष हो । नेपालमा 
आन्तररक स्रोतबाट प्राप्त गने राजस्ि मध्ये कर राजस्ि एक प्रमखु स्रोत हो । कूल राजस्ि 
मध्ये कररब ८५ प्रलतशत रकम कर राजस्िको रुपमा प्राप्त हनु्छ । सरकारले कर 
लगाउनकुो मखु्य उद्दशे्य सािणजलनक राजस्ि िृवद्ध गनुण हो ।  

                                                           
 zfvf clws[t, ================================================ 
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यस सम्बन्धमा अथणशास्त्री Plehn िन्छनै्– “कर सामान्यतथा राज्यद्वारा आफ्ना बालसन्दाहरुको 
सािणजलनक वहतमा गररने खचण व्यहोनण प्राकृलतक िा कानूनी व्यजक्तहरुमा लगाइने अलनिायण 
िकु्तानी हो ।” अकाण विद्वान Tylor ले “कर िनेको करदाताले कुनै प्रत्यक्ष लािको आसा 
नगररकन नै सरकारलाई लतनुणपने लतरो हो”  िनेका छनै् िने सेललगम्यानले “कर िनकेो कुनै 
व्यजक्तले विषेश लािको लालग निई सरकारद्वारा जनवहतका लालग गररने खचण व्यहोनणका 
लालग अलनिायण रुपमा लतने रकम हो”  िनेको छनै् । 

विशषेताहरु  

• कर अलनिायण योगदान हो । 

• यो व्यजक्तगत दावयत्ि हो । 

• यसको सरकारी सेिासँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन । 

• कर समाजको वहतका लालग लगाइन्छ ।  

• काननुमा व्यिस्था िएबमोजजम मात्र कर लगाइन्छ ।  

• यो लनयलमत िा आिलधक रुपमा संकलन गररन्छ । 

कर राजस्िका प्रकारहरु  

 

 

 

 

 

 

 

 

ख. गैरकर राजस्ि 

सरकारले जनतालाई सेिा प्रदान गदणछ । त्यसबापत शलु्क िा दस्त ुलन्छ । त्यस्तै कुनै नागररक 
िा संस्थाले काननुको उलंघन गरेमा दण्ड जररिाना असूल गररन्छ । यसैगरी सरकारले लगानी 
गरेिापत मनुािा िा लािांस प्राप्त गदणछ । जनपयोगी िस्त ुतथा सेिा वििी गरेर आय पलन प्राप्त 
गदणछ । यस्ता प्रत्यक्ष रुपले रुपले आलथणक वियाकलापसँग सम्बजन्धत निएका तथा प्रशासकीय 

िन्सार महसलु 

 

कर राजस्ि 

 

मूल्य अलििृवद्ध कर 
 

अप्रत्यक्ष कर 

 

आय कर 

 

प्रत्यक्ष कर 

 

सम्पजि कर अन्त: शलु्क 
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प्रकृलतका आयलाई गैरकर िलनन्छ । नेपालमा कुल राजस्िको कररब १५ प्रलतशत रकम कर 
राजस्िबाट प्राप्त हनु्छ ।  

 

 

गैरकर राजस्िका स्रोतहरु  

• दस्तरु तथा शलु्क, 

• रोयल्टी तथा सम्पजि विवि, 

• दण्ड,जररिाना र जित,  

• साँिा विताण,  

• लािांश तथा ब्याज,  

• िस्त ुतथा सेिा विविबाट प्रप्त आय,  

• अन्य रकम आदी ।  

२. राजस्ि चहुािट 

राज्य संचालनाथण स्थावपत संरचनाहरुको िरर्पोषर् गनण लोककल्यार्कारी कायण संचालन गनण 
तथा विकास लनमाणर् कायण गनण राजस्ि संकलन गररन्छ ।राजस्ि आलथणक गलतविलधमा 
आधाररत हनु्छ । आलथणक गलतविलध पारदशी ढङ्गले सम्पजन्न िएको अिस्थामा त्यस्ता 
गलतविलधमा संलग्न बीच प्रलतस्पधाणत्मक िातािरर् सजृना िई त्यसले समि आलथणक, 

सामाजजक, सांस्कृलतक, राजनीलतक आदद अियिमा अनकूुल प्रिाि पारी देश विकासमा समेत 
सकारात्मक प्रिाि पादणछ । आलथणक गलतविलध पारदशी ढङ्गले संचालन िएन िने राजस्िमा 
पलन नकारात्मक असर पनण आउँछ । उठ्नपुने जलत राजस्ि नउठ्न ेअिस्था उत्पन्ना हनु्छ 
। यसरी देशले प्राप्त गनुणपने आलथणक स्रोतको वहनालमना हनुलुाई राजस्ि चहुािट िलनन्छ । 
यो आलथणक अपराध हो । सािणजलनक ढुकुटीमा जम्मा हनुपुने आलथणक स्रोत तथा साधन 
त्यहाँ जम्मा नहनु,े राजस्ि लकुाउने,कर, दस्तरु, शलु्क, महशलु छल्न,ेकतैबाट प्रिावित िई 
यथथणपरक कर परीक्षर् नगने कामहरु राजस्ि चहुािट अन्तगणत पदणछ ।  

राजस्ि चहुािटका कारर् राविय उत्पादन,आय,रोजगारी,राविय लगानी,राविय कोष आददमा 
प्रलतकुल असर पादणछ । िलस्िरुप आलथणक अपराधका वियाकलापहरु उच्च रुपमा विताणर 
िई गररिी र दररद्रता बढ्ने गदणछ र आलथणक पररसूचकहरु नकारात्मक िएर जाने गदणछ । 
यस वकलसमका आपरालधक वियाकलापहरुमा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष, जानीजानी िा नजानी 
उद्योगी व्यिसायी, रािसेिक, राजलनलतज्ञ, उपिोक्ता, करदाता, लनकासीकताण, पैठारीकताण, ठेकेदार, 

वििेता,  लनमाणता आदद संलग्न िएको पाइन्छ । यो संलग्नतामा लनजहरुको तररका र लडिी 
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िरक हनु सक्छ । खलुा अथणतन्त्र र विश्वतव्यापीकरर्को कारर्ले िस्त ु तथा सेिाको 
आप्रिाहलाई मान्छेले बनाएको सानो काननुी प्रर्ालीमा कैद गनण नसवकँदा आलथणक 
गलतविलधले अनौपचाररक अथणतन्त्रलाई मलजल गरररहेको छ, जसका कारर् राज्यलाई प्रालप्त 
हनुपुने राजस्ि गमेुको जस्थलत छ । राज्यले तोकेका विलिन् न शीषणकमा प्राप्त हनुपुने राजस्ि 
छल्ने िा कम लतने प्रिृजिलाई उजागर गरी अनसुन्धानको दायरामा ल्याउन तथा बढ्दो 
अनौपचाररक अथणतन्त्रलाई काननुको सीमामा बाँध्न ु पने देजखन्छ ।  ददगो, आिैं  धालनन 
सक्ने र सदुृढ आलथणक संरचनाको आधारिलूम तयार गरी देश विकासका लालग खचणको स्रोत 
जटुाउन, संघीय संरचनानसुार हनुे खचण प्रर्ालीलाई सबल बनाउन, राजस्िका दायरालाई 
बढाउन तथा अथणतन्त्रमा देजखएका गैरकाननुी वियाकलाप लनयन्त्रर् गरी अथणतन्त्रलाई 
स्िस्थ एिं गलतशील बनाउन नसक्नाको कारर्ले नेपालले विकासको गलतमा छलाङ मानण 
सकेको छैन । सरकारी नीलत, काननुी, व्यिस्थापकीय र प्रविलधमा कागजी रुपमा यथेिर 
सधुार गररए पलन नेपालमा रहेको ३५ प्रलतशतको अनौपचाररक अथणतन्त्रको जालोलाई जचनण 
सवकएको छैन । अनौपचाररक अथणतन्त्रको बढोिरीले िस्त ु तथा सेिाको आिागमन िैध 
मागणबाट कम िइददनाले राज्यले प्राप्तो गने राजस्िको ठूलो वहस्सा राज्यकोषमा आउन 
सकेको छैन । िन्सार नाकाबाट िइरहेको आयात लनयाणत िास्तविक कारोबार मूल्यमा 
िएको अिस्था छैन, कलतपय अिस्थामा लनयाणत र पूजँीगत सामिीको आयात अलधक 
मूल्याङ्कनमा हनु ेप्रिजृिले िैदेजशक मदु्राको सहज आप्रिाहमा असर पारररहेको अिस्था छ िन े
कलतपय मालिस्त ु न्यून मूल्याङ्कन िई लिलत्रने प्रिृजिलाई जचनण नसवकएकोले मलुकुले प्राप्ता 
गनुणपने राजस्ि प्राप्त  गनण सकेको छैन । 

राजस्ि चहुािटका के्षत्रहरु 

राज्यको लालग आिश्यक पने खचण व्यिस्थापनको प्रमखु स्रोतको रुपमा राजस्ि रहेको हनु्छ 
। राजस्ि प्रर्ालीमा गररएको सधुारका प्रयासहरुले कुल िाहस्थ उत्पादनमा राजस्िको 
वहस्सा उल्लेख्य रहे पलन सन्तोषजनक निएको अिस्था छ । कुल िाहस्थ उत्पादनको 
कररब पैलतस प्रलतशतमा रहेको िलनएको अनौपचाररक अथणतन्त्रको आकारलाई न्यून गरी 
राविय कराधारको संरक्षर् गदै उच्च करलनयोजन गने र कर छली गने उपर अनसुन्धान 
गरी कारबाही गने गररएको छ । यस अिलधमा वििागले उच्च राजस्ि जोजखम िएका 
व्यािसावयक क्षेत्रहरुको पवहचान गरी त्यस्ता व्यािसावयक के्षत्रहरुमा अनसुन्धान केजन्द्रत 
गरेको छ । कुनै व्यजक्त िा लनकायले नेपाल सरकारलाई काननुबमोजजम लतनुणबझुाउनपुने 
राजस्ि नलतने िा कम लतने लनयतले िा उद्देश्यले गलत लेखा,वििरर् िा कागजात तयार 
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गरी िा नगरी लतनुणपने राजस्ििन्दा घटी राजस्ि लतरेमा राजस्ि छली गरेको मालनन्छ । 
िन्सार के्षत्रबाट मालिस्त ु लनकासी िा पैठारी गदाण मालिस्तकुो रुप, गरु्, आकार, 
पररमार्लगायतका विषयहरु िरक पारी िा गलत घोषर्ा गरी प्रचललत काननुले तोकेको 
महसलु दरबन्दीअनसुार राजस्ि नलतरी राजस्ि चहुािट गने गरेको देजखन्छ । यसैगरी 
आफ्नो िास्तविक आय,खचण र सम्पजिको सही रुपमा अलिलेखाङ्कन नगरी गलत वििरर् 
तयार गरी राजस्ि चहुािट गने गरेको अनसुन्धानको लसललसलामा देजखएको छ । मूल 
रुपमा राज्यले राजस्ि प्राप्तट गने िन्सार नाका के्षत्र र आन्तररक बजार के्षत्र दईुिटैमा 
राजस्ि चहुािटका जोजखमहरु उजिकै देजखएका छनै् । ती जोजखमका के्षत्र र राजस्ि 
चहुािटका तररकाहरुयस प्रकार छनै्ः  

(क) िन्सार नाका क्षते्र- नपेालको अथणतन्त्र मूलतः आयातमा आधाररत रहेको हुँदा दैलनक 
उपिोग्य िस्त ुलगायत औद्योलगक कच्चा पदाथणलगायतका अन्य िस्तहुरु विदेशबाट पैठारी 
हनुे गछण । यसरी मालिस्त ुपैठारी गदाण िन्सार लबन्दमुा िास्तविक कारोबार मूल्य घोषर्ा 
नगरी िस्तकुो रुप, गरु्,आकार र पररमार् िरक पारी गलत घोषर्ा गने,एकै प्रकारको 
कच्चा पदाथणबाट लनलमणत िस्तलुाई िरक िरक नाम राखी महसलु दरबन्दी छल्न े
उद्देश्यले गलत िगीकरर् गने गरेको देजखएकोछ । नेपालको उिरी के्षत्रमा िौगोललक 
कारर्ले आितजाित गनण केही कदठन रहेको र हाल सीमािती के्षत्रमा ठूला बजार विस्तार 
िई नसकेको अिस्थामा दजक्षर्ी के्षत्रको तलुनामा कम आयतनमा िन्सार नाकाबाट राजस्ि 
चहुािट हनुे गरेको िए तापलन दजक्षर्ी के्षत्रमा खलुा लसमाना रहेको, दिैु देशको सीमािती 
के्षत्रमा सघन बजारहरु रहेको र िौगोललक रुपमा आितजाित सहज िएकोले राज्यका 
अनगुमन गने लनकायको कमजोर उपजस्थलत िएको खण्डमा ती के्षत्रहरुबाट मालिस्तकुो 
चोरी लनकासी तथा पैठारी हनुे सम्िािना अलधक रहन्छ । कमजोर सरुक्षा व्यिस्था िएमा 
खलुा लसमानाबाट मालिस्तकुो अनलधकृत ओसारपसार हनु सक्न ेहुँदा यसले अनौपचाररक 
अथणतन्त्रको आयतनलाई थप िरावकलो बनाउन सक्दछ । चोरी पैठारी लनकासीको 
अलतररक्त िन्सार नाकाबाट हनुे आयात लनयाणतमा राजस्ि चहुािटका लनम्न तररकाहरु 
देजखएका छनै्:- 

▪ आयात लनयाणतको कारोबार पूर्ण रुपमा बैवङ्कङ्ग प्रर्ालीमािण तनगने 

▪ िन्सार वििागले समय समयमा प्रकाजशत गने पैठारी सूचना अलिलेख 
मूल्यलाई छल्ने लनयतले मालिस्त ुविलिन् न नाममा घोषर्ा गरी मूल्य िरक पाने  
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▪ न्यून िन्सार महसलु दर लाग्ने िस्तमुा अलधक विजकीकरर् गरी विदेशी मदु्रा 
अपचलन गने  

▪ अलधक िन्सार महसलु दर लाग्ने िस्तहुरुमा न्यून विजकीकरर् गरी राजस्ि 
छली गने 

▪ पैठारी गने मालिस्तकुो प्रलततपत्र खोल्दा हामोनाइज्ड संकेत (Harmonized 

Code),नाम, ब्राण्ड, मोडेल, मूल्य स्पष् ट नखलुाउन े

▪ लनकासी/पैठारी हनुे मालिस्तकुो विजकमा विस्ततृ वििरर् (Specification) 

उल्लेख गने नगररएको हुँदा िगीकरर् सही हनु नसकेको 

▪ गरु्स्तरीय प्रयोगशाला परीक्षर् (Lab Test) को अिािमा मालिस्तकुो सही 
पवहचान हनु नसकेको  

▪ लनकासी पैठारी हनुे मालिस्तकुो वििरर् (पररमार्, मूल्य, प्रकृलत, रुप, आकार 
आदद)  गलत घोषर्ा गरी दरबन्दी िरक पारी न्यून राजस्ि लतने 

▪ िास्तविक कारोबार खचण नदेखाउन े

▪ कम िन्सार दर लाग्नेमा अलधक विजकीकरर् (Over Invoicing) र बढी 
िन्सार दर लाग्नेमा न्यून विजकीकरर् (Under Invoicing) हनुे  

▪ तयारी िस्त ु(Finished Goods)लाई टुक्र्याएर िाग (Parts) को रुपमा िरक 
िरक प्रज्ञापन पत्र र ढुिानी साधनबाट ढुिानी गने । 

(ख) िन्सार नाका बावहरका क्षते्रः 

विशेष गरी नेपालको िारततिण  खलुा एिं सहज लसमाना रहेकोले िन्सार लबन्दबुाहेकका 
स्थानबाट अनलधकृत रुपमा मालिस्त ु ओसारपसार हनु े गरेको देजखन्छ । खलुा सीमा 
नाकालाई व्यिजस्थत गनण नसक्दा तस्करी कायणमा संलग्नहरुले अनलधकृत लाि ललइरहेका 
छनै् । तस्करी कायणलाई सीमा नाका के्षत्रका स्थानीय बालसन्दाहरुले स्िरोजगार पेशाको 
रुपमा ललई जीिन लनिाणहको माध्यम बनाएको अिस्था छ । स्थानीय उपिोगका 
मालिस्तलुगायत मलखाद एिं इलेक्िोलनक्स सामानसमेतको चोरी पैठारी हनुे गरेको छ । 
िन्सार नाका बावहरबाट हनुे यस्तो अनलधकृत व्यापार प्रर्ालीलाई लनयन्त्रर् गनण स्थानीय 
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प्रशासन एिं िन्सार प्रशासनलगायतका लनकायहरुले सीमा नाका व्यिजस्थत गरी सीमा 
के्षत्रमा प्रिािकारी रुपमा गस्ती पररचालन गनुणपने देजखन्छ। 

(ग) आन्तररक बजार क्षते्रः 

मलुकुले प्राप् त गने राजस्िको अको के्षत्र आन्तररक बजार हो । स्िदेशमा पेशा, व्यिसाय 
र उद्योग स चालन गने व्यजक्त/लनकायले राज्यलाई लतनुणपने राजस्ििन्दा घटी राजस्ि लतने 
लनयतले आफ्नो आयको सही घोषर्ा नगने, नपाउने छुट दािी गने, असम्बजन्धत खचण दािी 
गने, अलिम कर कट्टी (TDS) नगने, उत्पादन वहसाब सही नदेखाउने, अन्तःशलु्क लाग्न े
िस्तकुो लबिीमा लाग्ने अन्तःशलु्क जस्टकर नक् कली प्रयोग गने, एउटै जस्टकर पटक पटक 
प्रयोग गने, होटेल तथा िािल व्यिसायीले विदेशी विलनमयको सही वहसाब नदेखाउने, 
लनयमानसुार मूल्य अलििृवद्ध कर असलु नगने,शैजक्षक परामशण ददने संस्थाहरुले प्रदान गने 
सेिा परामशणमा मू.अ  .कर असलु नगने , विद्याथी आपूलतण गरेिापत बाह्य विश्वविद्यालयबाट 
प्राप् त हनु े कलमशनलाई आयमा नदेखाउने, सम्पजि र दावयत्िको लनसगणबाट प्राप् त खूद 
लािको सही गर्ना नगने जस्ता वियाकलापहरु गरी राजस्ि चहुािट गने गरेको देजखएको 
छ । यसरी हनुे राजस्ि चहुािटका घटनाहरुको लनयन्त्रर् प्रिािकारी रुपमा हनु नसकेमा 
स्िािाविक रुपमा राजस्ि छलीका घटनामा िढोिरी आउँदछ । आन्तररक बजार क्षेत्रमा 
राजस्ि चहुािटका लनम्न तररकाहरु बढी देजखएका छनै्  :-  

▪ व्यािसावयक कारोबारसँग असम्बजन्धत खचण दािी गरी करयोग्य आय घटी 
देखाउन े

▪ राजस्िसम्बन्धी विलिन् न ऐनले ददएको छुटको सीमािन्दा बढी छुट दाबी गने  

▪ नोक्सानी समायोजन तोवकएको अिलधिन्दा बढी अिलधको गने  

▪ लगानीको नोक्सानीलाई व्यािसावयक नोक्सानीमा समायोजन (Adjustment) 
गने 

▪ आयकर ऐन, २०५८ ले तोकेको िकु्तानीमा लनयमानसुार अलिम कर कट्टी 
(TDS)नहनु ेर कट्टी गरेकोमा पलन समयमा दाजखला नहनु े

▪ व्यािसावयक प्रयोजनका लालग िाडामा ललइएका घरिहालको सम्झौता र 
िास्तविक िकु्तानी िरक िरक हनुे  
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▪ घर जग्गाको कारोबारमा िास्तविक कारोबार मूल्य नदेखाई मालपोत 
कायाणलयबाट तोवकएको न्यूनतम मोल देखाई पूजँीगत लािकर छल्ने  

▪ आकजस्मक रुपमा प्राप् त परुस्कार, उपहार, जचट्ठा, जिुा आददमा हनु ेआकजस्मक 
लािमा लनयमानसुार कर कट्टी गने  

▪ ऐनले तोकेकोिन्दा बढी ह्रासकट्टी दािी गने आदद । 

यस बाहेक क्षते्रगत आधारमा राजस्ि चहुािटका लिन् न लिन् न स्िरुपहरु देजखन्छनै् । 
खासगरी िस्त ु व्यापार, सामान्य उद्योग क्षेत्र, सेिा के्षत्र, लगानी र रोजगारी आयतिण  
राजस्ि चहुािटका लनम्नानसुार अलग अलग तररकाहरु देजखएका छनै्:– 

 (घ) िस्त ुव्यापारतिण  

▪ सक् कली विजकको आडमा नक् कली कारोबार गने अथाणतै् िौलतक रुपमा 
मालसामान िा सेिा आपूलतण नगरी विजकमात्र जारी गरी उक्त विजकबाट कर 
कट्टी र खचण दािी गने  

▪ करतिण  खररद लबिी िास्तविक कारोबार मूल्यमा नदेखाउन दईु प्रकारका खाता 
प्रयोग गने  

▪ व्यािसावयक मौज्दात (Stock)को पररमार् र मूल्य वििीय वहसाब वििरर्मा स्पष् ट 
रुपमा नदेखाउने  

▪ उद्योग व्यिसायको गोदामको क्षमतािन्दा बढी मौज्दात (Stock)रहेको वििरर्मा 
देखाउने  

▪ व्यापाररक िमण (Trading Firm)ले असम्बजन्धत व्यजक्तलाई नगद कलमशन (Cash 

Commission) खचण देखाउन,े व्यापाररक छुट/विजकमा छुट (Trade 

Discount/Bill Discount)िने नदेखाउने । 

▪ िारेन्टी (Warranty)खचण दािी गरेकोमा उत्पादकबाट प्राप् त हनुे सोधिनाण रकम 
देखाउने  

▪ कर विजक प्रयोग नगरी लजु लबलबाट लबिी गने 

▪ बैङ्क ऋर्लाई अन्य िलगनी व्यिसायमा प्रयोग गरी ब्याज खचण दािी गने  
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▪ स चालकहरुले हरेक िषण कारखाना (Factory) र व्यािसावयक िमण (Business 

Firm)थवपरहने तर स चालकसम्िद्ध व्यिसाय लनरन्तर नोक्सानीमा देखाइरहने  

▪ स चालकसम्बद्ध कम्पनीलाई न्यून मूल्यमा आपूलतण गने  

▪ स्ि–उपयोग (Self-Consumption)लाई आयमा नदेखाउन ेआदद । 

(ङ) सामान्य उद्योग क्षते्रतिण  

▪ कच्चा पदाथण, अद्धणतयारी िस्त ुर तयारी िस्तकुो पररमार् र मूल्यको वहसाब सही 
रुपमा नदेखाउने  

▪ उद्योग वििागबाट स्िीकृत स्थावपत मापदण्ड (Norms) अनसुार उत्पाददत िस्तकुो 
वहसाबनदेखाउन े 

▪ कारोबारसँग असम्बजन्धत खचण दािी गरी उत्पादन लागत उच्च (High 

Production Cost)देखाउन े

▪ गलत वहसाब तयार गरी उत्पाददत पररमार् (Production Quantity)  सही 
नदेखाउने  

▪ व्यािसावयक ििन िा संरचना लनमाणर्मा मूल्य अलििृवद्ध कर असलु नगने 

▪ अन्तःशलु्कजन्य कारोबार गने करदाताले प्यावकङ मेटेररयल्समा लतरेको नपाउन े
िेलडट दािी गने  

▪ कर छुट पाएका लनकायहरुले छुटको उद्देश्यविपरीत कारोबार गरी करबाट 
उन्मजुक्त ललने  

▪ अन्तःशलु्क लाग्ने िस्त ुउत्पादन गने उद्योगको कमजोर Sticker Management 
प्रर्ाली रहेकोतथा मददरा व्यिसायीले कम शजक्त (UP) को जस्टकर बढी शजक्त 
(UP) को बोतलमा प्रयोग गने गरेको । 

▪ अन्तःशलु्क लाग्ने िस्तमुा प्रयोग हनुे जस्टकर नक् कली प्रयोग हनुे  

▪ अन्तःशलु्क लाग्ने िस्तकुो जती लमनाहा समयमा नगने आदद । 

 (च) सेिा व्यापार के्षत्रतिण  

सफ्टिेयर (Software (ICT)  Sector) 
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▪ नेपालबाट लनयाणत हनु े कम्प्यटुर सफ्टिेयर (Software)लगायत सेिा लनयाणत 
(Export)मा विजक जारी (Invoicing)नहनुे  

▪ सेिा व्यापारको िकु्तानीको तररका (Mode of Payment) को स्पष् ट खलुासा नहनु े 

▪ लनयाणतकताण (Exporter) र आयातकताण (Importer)बीचको सम्झौता 
(Agreement) अनसुार सेिा लनयाणत÷आयात नहनु ेआदद । 

म्यानपािर (Manpower) व्यिसाय 

▪ विदेशबाट प्राप् त हनुे कामदारको माग पत्र (Demand Letter), शतणनामा (Terms 

& Conditions),कलमशन(Commission)र श्रम वििागबाट ददइने पूिण तथा अजन्तम 
स्िीकृलतमा कामदारको खचण र लाग्ने सेिा शलु्क स्पष् ट रुपमा नखलुाउन े

▪ कामदारबाट सेिा शलु्किापत बढी रकम ललई न्यून आय देखाउने  

▪ विदेशजस्थत कम्पनीलाई कामदार आपूलतण गदाण िनाणको लागत (Recruiting Cost) 
िापतको कलमशन (Commission)आय नदेखाउने आदद ।  

लनमाणर् क्षते्र (Construction Setor)  

▪ लबलको पररमार् (Bill of Quantities) र सम्झौता (Agreement) अनसुार आय 
तथा खचण नदेखाउन े 

▪ कामको प्रकृलतसँग अलमल्दो सामान खररदको विजक देखाउने गरेको जस्तै- 
कालोपते्र (Pitch) गने कामको लालग िलामे रड खररद गरेको विजक हनुे  

▪ झटु्टा कारोबारका विजक संलग्न गने  

▪ उपकरर् (Equipment) िाडामा ललएको िनी िजी सम्झौता पेश गने आदद । 

पयणटन क्षते्र (Travel/Hotel) 

▪ विदेशी विलनमयको कारोबार (Foreign Transaction) सही रुपमा नदेखाउन े

▪ मूल्य अलििृवद्ध कर लाग्ने िस्त ुिा सेिामा मूल्य अलििवृद्ध कर नउठाउन े

▪ विदेशी विलनमयको आय नदेखाउन ेतर खचण दािी गने आदद । 

शैजक्षक परामशण सेिा के्षत्र (Educational Consultancy Sector) 
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▪ विदेश जानेसँग सेिा शलु्क बढी ललने तर न्यून आय देखाउन े 

▪ विदेशजस्थत विश्वविद्यालयबाट प्राप् त कलमशनलाई आयमा नदेखाउने  

▪ सेिा लबिीमा मूल्य अलििृवद्ध कर नउठाउने  

 (छ)  लगानीतिण  

▪ लामो तथा छोटो अिलधको लगानी (Long Term and Short Term 

Investment)को प्रलतिलको अलिलेखाङ्कन सही नहनुे  
▪ शेयर /ब ण्ड/जग्गा (Share/Bond/Land) मा िएका लगानी र प्रलतिलको आय 

नदेखाउने  
▪ कम्पनीमा प्राप् त िएका आय मध्ये आजंशक आयमात्र घोषर्ा गने आदद । 

 (ज)  रोजगारी आयतिण  

▪ आय कम देखाउन ेिा नदेखाउने  
▪ डाक्टर, िवकल, चाटणडण एकाउण्टेण्ट जस्ता परामशणदाताहरुले ललने सेिा शलु्क 

िरक िरक िकु्तानी केन्द्रबाट िकु्तानी गरी कर छल्न े 
▪ अलिम कर १५ प्रलतशत मात्र कट्टा गरी आय वििरर् दाजखला नगने, पलत पत् नी 

दबैुको रोजगारी आय हुदँा दम्पजि सवुिधाको दरुुपयोग गने  
▪ विदेशी विलनमयमा हनु ेआय सही रुपमा नदेखाउने आदद । 

 (झ) विदेशी विलनमय के्षत्र 

▪ िन्सार मािी तथा न्यून िन्सार महसलु लाग्ने सामान )कपास , मेलडकलआदद (
पैठारीमा अलधक विजकीकरर् गरी विदेशी मदु्रा अपचलन गने। 

▪ न्यून मूल्यको सामानको अलधक विजकीकरर् गरी विदेशी विलनमय अपचलन गने।  

▪ हणु्डी )मूलतः विप्रषेर् आय ( बैवङ्कङ्ग माध्यमको पहुँचमा सबै आइनसकेको 
(Remittance-Without Banking Channel) 

▪ मालिस्त ुपैठारी नै नगरी नक् कली बैवङ्कङ्ग अलिलेख(Fake Bank Documents)  बाट 
विदेशी मदु्रा अपचलन गने  

▪ विदेशी मदु्रा अिैध रुपमा संचय /ओसारपसार र कारोबार गने आदद । 

 (ञ) विशषे जोजखम क्षते्र 
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▪ पचास प्रलतशत िा सोिन्दा बढी शेयर स्िालमत्ि िएका लनकायको स्िालमत्ि पररितणन 
हुँदा आयकर ऐन, २०५८ को दिा ५७ अनसुार दईुिटा आय वििरर्/वििीय 
वििरर् पेश गनुणपनेमा सो पेश नगने  

▪ कम्पनी/लनकायको घरजग्गाको स्िालमत्ि लबिी हुँदा िास्तविक कारोबार मूल्य 
नदेखाई मालपोत कायाणलयले तोकेको न्यूनतम मूल्य मात्र उल्लेख गने प्रिृजि 
अलधक रुपमा रहेको। यसरी न्यून मूल्याङ्कनमा घर जग्गा रजजिेशन गररए पलन बैङ्क 
खाताबाट िास्तविक कारोबारको रकम लेनदेन हनुे । 

३. राजस्ि चहुािट लनयन्त्रर्मा प्रयोग  हनु ेमखु्य काननुहरू 

नेपाल राजस्ि चहुािटको उच्च जोजखममा रहेको छ । उल्लेजखत जोजखमका क्षते्रहरुलाई 
पवहचान गरी राजश्व चहुािट लनयन्त्रर्का लालग कायाणन्ियनमा ल्याइएका प्रमखु काननुहरु 
लनम्न छनै्:- 

१. सालबसाली रुपमा आउने आलथणक ऐन 

२. राजस्ि चहुािट (अनसुन्धान तथा लनयन्त्रर्) ऐन, २०५२, 
३. राजस्ि चहुािट (अनसुन्धान तथा लनयन्त्रर्) लनयमािली, २०७०, 
४. विदेशी विलनमय (लनयलमत गने) ऐन, २०१९, 
५. विदेशी विलनमय (लनयलमत गने) लनयमािली, २०२०, 
६. मूल्य अलििृवद्ध कर ऐन, २०५२, 
७. मूल्य अलििृवद्ध कर लनयमािली, २०५३, 
८. िन्सार ऐन, २०६४, 
९. िन्सार लनयमािली, २०६४, 

१०. अन्तःशलु्क ऐन, २०५८, 
११. अन्तःशलु्क लनयमािली, २०५९। 

४. राजस्ि चहुािट लनयन्त्रर्मा संलग्न प्रमखु लनकायहरु 

१. अथण मन्त्रालय 

२. आन्तररक राजस्ि वििाग 

३. िन्सार वििाग 

४. राजस्ि अनसुन्धान वििाग 

५. सम्पजि शवुद्धकरर् अनसुन्धान वििाग 
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६. आन्तररक राजस्ि कायाणलयहरु 

७. िन्सार कायाणलयहरु 

८. सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 

९. नेपाल प्रहरी 
१०. राविय अनसुन्धान वििाग 

राजस्ि चहुािट लनयन्त्रर्मा संलग्न संस्थागत संरचनाहरुमा अथण मन्त्रालयले राजस्ि 
चहुािट लनयन्त्रर्का लालग ऐन काननुमा शंशोधन लगायत नीलतगत व्यिस्था गने गदणछ 
िने अन्य वििाग तथा कायाणलयहरुले आ−आफ्नो कायणके्षत्रलित्र रहेर कर तथा िन्सार 
महशलु संकलन देजख ललएर राजस्ि चहुािट लनयन्त्रर्का लालगका कायण गदणछनै् । राजस्ि 
चहुािट लनयन्त्रर्मा मखु्य रुपमा राजस्ि अनसुन्धान वििागले काम गदै आएको छ । सो 
वििागले राजस्ि चहुािट लनयन्त्रर्का लालग लनम्नानसुार कायण गने गदणछ- 

)क(  उजरुी िा सूचनाको संकलन 

जनुसकैु  प्रकारको अनसुन्धान प्रवियाको लालग उक्त विषयसगँ सम्बजन्धत विलिन् न प्रकारका सूचना 
िा तथ्यको जानकारी आिश्यक पदणछ।राजस्ि अनसुन्धान वििागले  विलिन् न  प्रवियाबाट  राजस्ि 

चहुािट िए निएको सम्बन्धमा सूचना संकलन  गने  गदणछ।सूचना संकलन वििागको आफ्नै 

सूचना प्रर्ाली  तथा  बाह्य  व्यजक्त िा लनकायबाट प्राप् त हनुे गदणछ । यसरी वििागमा प्राप् त हनु े

सूचना िा जानकारीको सत्यता, गाजम्ियणता, जोजखम, प्रिाि, प्रमार्, काननुी व्यिस्था, क्षेत्रालधकार 

लगायतका विषयमा िस्तगुत एिं तथ्यगत अध्ययन र विश् लेषर्  गररन्छ। सूचना संकलनका 
स्रोतहरू मूलतः २ प्रकारका छनै्:- 

(१) बाह्य स्रोतः- सरुाकी, पत्रपलत्रका, रेलडयो, टेलललिजनजस्ता सञ्चातरका 
माध्यमहरू, सरोकार समूहहरू, लनयमनकारी लनकायहरु, संसदीय सलमलतका लनदेशनहरु, 

अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को 
कायाणलय,रावि य सतकण ता केन्द्र, नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरू, वििाग आददबाट 
प्राप्तष सूचना र विलिन्ना व्यजक्तहरू/संस्थाहरूबाट प्राप्तट सूचनाहरू, विलिन्नह 
िेिसाईटहरू आदद । 

(२) आन्तररक स्रोतः- जोजखमको सूचकका आधारमा विश्लमेषर् गररएका 
आन्तररक राजस्ि वििाग तथािन्सार वििागको सूचना सञ्जालबाट उपलब्ध तथ्याङ्क 
तथा सूचनाहरु, स्थलगत अध्ययनबाटवििाग र अन्तगणत कायाणलयका कमणचारीहरुले 
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संकलन गरेका सूचनाहरु, वििाग, के्षत्रीय कायाणलय र अन्तगणतका चेकपोितहरूबाट 
बजार तथा राजमागण अनगुमन गदाण प्राप्तक सूचनाहरू, लनयलमत/आकजस्मक रुपमा 
हनुे द्रतु तथा राजमागण गस्ती पररचालनबाट प्राप्तप सूचनाहरू र आकजस्मक 
लनरीक्षर्कोिममा र वििागले अपनाएका अन्य रर्नीलतहरू एिं अनसुन्धानकोिममा 
उपलब्ध िएका सूचना तथा प्रमार्हरु । 

(ख)  सूचना विश्लषेर् 

विलिनं्न स्रोतहरूमािण त प्रालप्तराजस्ि चहुािटजन्य सूचनाहरूलाई राजस्ि जोजखम  
पररसूचकहरुको आधारमा विश्लरेषर् गने गररन्छ । विश्ल े षर् गने सन्दिणमा 
सूचनाको सत्यता तथा आलधकाररकता जाँच गरी आरोवपत व्यजक्त/िमण/कम्पनीको 
सम्बन्धमा अन्य के्षत्रबाट समेत आिश्यकतानसुार सूचना संकलन गरी कारोबारको 
प्रकृलत, स्थान, व्यािसावयक नीलत, सम्बद्ध अन्य संस्थासँगको सम्बन्ध लगायतका विषय 
एिं वििीय अनपुात समेतका आधारमा प्रारजम्िक अनसुन्धानका लालग सूचना 
विश्लिेषर् गने गररन्छ ।  

(ग) प्रारजम्िक अनसुन्धान 

प्राप्तद सूचना एिं वििीय अनपुात जस्ता विषयको गहन विश्ल े षर् गरी 
राजस्िचहुािटका सम्बन्धमा प्राप्तत सूचनाको आन्तररक तथा गोप्यरुपमा अध्ययन, 
अिलोकन, लेखाजोखा, परीक्षर् तथा विश्लयेषर्गने कायणलाई प्रारजम्िक अनसुन्धान 
िलनन्छ। प्रारजम्िक अनसुन्धान प्रलतिेदन नै विस्ततृ अनसुन्धानको लालग मेरुदण्ड हो 
। प्रारजम्िक अनसुन्धानमा प्राप्तद प्रमार्, अलिलेखसवहत उक्त व्यािसावयक िमणको 
दताण अिलध, कारोबारको वकलसम, कारोबारको सीमा, विगत आलथणक िषणहरुको 
कारोबारको मात्रा, मूल्यिृदद्व अनपुात, शाखागतकारोबार, व्यािसावयक मौज्दात, ऋर् 
तथा लगानी, बैवङ्कङ्गकारोबार,  वििीयवििरर्, िासलात, जस्थर सम्पजिको लबिी, 
अपलेखन, अन्य अन्तरसम्बजन्धत व्यािसावयक िमण, पूिणअनसुन्धान कारबाही िए 
निएको लगायका विषयमा अध्ययन र विश्लनेषर् गररन्छ। यसरी अध्ययन र 
विश्लाेषर् गदाण राजस्ि चहुािट िएको स्पिय आधार िा राजस्ि जोजखम िएको 
देजखएमा उप-महालनदेशकको लसिाररसमा महालनदेशकले अनसुन्धान अलधकृत 
तोवकददने र अनसुन्धानअलधकृतले प्रारजम्िक अनसुन्धान प्रलतिेदनको आधारमा 
विस्ततृ अनसुन्धान कारबाही अगाडी बढाउने गररन्छ । 

(घ) विस्ततृ अनसुन्धान र छानलबन 
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प्रारजम्िक अनसुन्धान प्रलतिेदनका आधारमा विस्ततृ अनसुन्धान गनुणपने देजखएमा 
आिश्यकता र औजचत्यताको आधारमा वििागले लनम्न कायणहरू मध्ये केही िा सबै 
कायणहरू गदणछः- 
▪ उद्योग वििाग,िाजर्ज्य वििाग,कम्पनी रजजिारको कायाणलय, घरेल ु तथा साना 

उद्योग वििाग लगायतका सम्बजन्धत लनकायमा सम्पकण  गरी आिश्यक कागजात 
माग गने । 

▪ सम्बजन्धत व्यजक्त  ,िमण िा कम्पनीको कारोबारको प्रकृलत र आकार अध्ययन 
गनण नेपाल राष् ि बैङ्कमािण त िा सोझैबैङ्क खाताको वििरर्सम्बन्धी कागजात माग 
गने । 

▪ आन्तररक राजस्ि कायाणलयमािण त कर वििरर् लगायतका कागजात माग गने। 

▪ घरजग्गा जस्ता अचल सम्पजिको सूचना प्राप् त गनण र रोक् का गनण िलूमसधुार 
तथा व्यिस्थापन वििागमािण त सम्बजन्धत मालपोत कायाणलयहरूमापत्राचार गने। 

▪ थनुछेक िा पिाउ गनुणपने िएमासम्बजन्धत प्रहरी कायाणलयमा पत्राचार गने । 

▪ आिश्यकताअनसुार अन्य लनकायसँग सम्पकण  गरी सूचनाको सत्यता यवकन गनण 
थप अनसुन्धान कायण अगालड बढाउने । 

▪ कारोबारस्थलमा गई कागजात र विद्यतुीय सूचना तथा तथ्याङ्क लनयन्त्रर्मा ललन े
र उपलब्ध कागजातको आधारमा करदाताको ियान ललएर अनसुन्धान गने। 

▪ वििागमा जलडत DRI-CIS (Department of Revenue Investigation-Central 

Information System)बाट प्राप् त सूचनाको प्रयोग गने । 

▪ अनसुन्धान र छानलबनपश् चातै् िन्सार महसलु छलेको पाइएमा,मूल्य अलििृवद्ध 
कर छलेको पाइएमा र अन्तःशलु्क छलेको पाइएमा राजस्ि चहुािट 
(अनसुन्धान तथा लनयन्त्रर्) ऐन ,२०५२ र लनयमािली, २०७०अनसुारको 
प्रविया परु् याई अनसुन्धानबाट करछली िा चहुािट गरेकोविगो कायम गरी 
मदु्दा दायर गने राय सरकारी िकील कायाणलयमा पठाउने र त्यहाँबाट मदु्दा 
चल्न ेगरी लनर्णय िई आएपलछ मदु्दा दताण गने साथैअन्य लनकायमा लेजख पठाउन े
िएमा सोही बमोजजम के्षत्रालधकार रहेको लनकायमा पठाउने ।  

(ङ) मदु्दा दायर  
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विस्ततृ अनसुन्धान र छानलबनपश्चायतै् वििागबाट सरकारी िकीलको राय ललई 
सम्बजन्धत अदालतमा कर तथा गैरकर राजस्िचहुािटका विशेष प्रकृलतका मदु्दाहरू 
राजस्ि चहुािट (अनसुन्धान तथा लनयन्त्रर्) ऐन, २०५२ बमोजजम अदालतमा दायर 
गने गररन्छ ।  

यसका साथै आन्तररक राजस्ि वििागबाट पलन कर परीक्षर्का माध्यमबाट 
करदाताहरुले छलेको कर आयकर ऐन बमोजजम लतनण बा बझुाउन लगाउन े र 
जररिाना समेत गराउने साथै िन्सार कायाणलयहरुले िन्सार छली िा िन्सार चोरी 
पैठारी गरी ल्याएका सामानहरु जित गरी कसरुदारलाई िन्सार ऐन तथा लनयमािली 
बमोजजम सजाय र जररिाना गने गदणछ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले राजश्व 
चहुािट गने शंवकत व्यजक्तलाई आिस्यक कारबाहीका लालग पिाउ गरी कारबाही 
गने सालधकार लनकायमा दाजखल गने काम गदणछ ।  

मालथ उजल्लजखत के्षत्रहरुमा हनुे गरेको राजस्ि चहुािटलाई प्रिािकारी लनयन्त्रर्का 
लालग उपयकु्त नीलत र काननुी व्यिस्था,  कायणमूलक संगठन, सक्षम, उत्प्ररेरत र सूचना 
प्रविलधमैत्री मानि संसाधन, सूचना प्रविलधको अलधकतम उपयोग गनण उपयकु्त 
सफ्टिेयरको लनमाणर्, अनसुन्धानको लालग आिश्यक सूचनाको संकलन तथा विश्लरेषर् 
गने संयन्त्र,गरु्स्तरीय सूचना प्राप्ता गनण सरुाकी परुस्कार आददको व्यिस्था गनण 
सवकएमा मात्र आशालतत सिलता हालसल हनु सक्दछ । यस्तो सिलता हात लागेमा 
राजस्ि चहुािटका जोजखमका के्षत्रहरु न्यूलनकरर् हनु गई राजस्ि संकलनमा 
अत्यलधक िवृद्ध हनुे र राजस्ि संकलनको बढोिरीले मलुकुको विकास लनमाणर्मा समेत 
कायापलट हनुे देजखन्छ । 

५. राजस्ि चहुािट सम्बन्धमा सिोच्च अदालतबाट प्रलतपाददत केही नजजरहरु 

सिोच्च अदालतबाट राजस्िसँग सम्बजन्धत मदु्दामा कममात्र िैसलाहरु हनुे गरेको पाईन्छ। 
िएका िैसलाहरुमा धेरै जसो करसँग सम्बजन्धत मदु्दामा िैसलाहरु िएका छनै् । राजस्ि 
चहुािटका विषयहरुले तलुनात्मक रुपमा अदालतमा प्रिेश कम पाएको देजखन्छ ।अलधकांश 
विषयहरु ररट क्षते्रालधकारका माध्यमबाट सिोच्च अदालतसम्म पगेुको देजखन्छ िन ेमदु्दामा 
पलन कर र िन्सारका मदु्दाहरु अदालतमा केही विचारालधत तथा थोरैमात्र िैसला िएको 
पाइन्छ।यहाँ राजस्ि चहुािटसँग सम्बजन्धत केही िैसला तथा आदेशहरुलाई उल्लेख गने 
प्रयास गररएको छ ।  
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पनुरािेदक राजस्ि अनसुन्धान वििाग हररहरििन, पलु्चोक, लललतपरु विरुद्धडाबर नपेालका 
प्रबन्धक तरूर्कुमार गपु्तासमेत िएको राजश्व चहुािटमदु्दा नं. ०६६-CF-००१२ लमलत 
२०७३।११।१२ को िैसला   

• विधावयकाले दिा ८ को व्यिस्था गदाण राजश्व चहुािटको सूचना प्राप्त िएको ३० 
ददनलितै्र अनसुन्धान तहवककात गररसक्न ुपने गरी व्यिस्था गरेको हो िनी व्याख्या हनु 
गएको अिस्थामा दिा २० मा अनसुन्धान तहवककात समाप्त िएको ३५ ददनसम्ममा 
मदु्दा दायर गनुणपने िनी र ऐ. दिा १३ मा अनसुन्धानको लसललसलामा बढीमा ४५ 
ददनसम्म अलियकु्तलाई थनुामा राख् न सवकन ेिनी व्यिस्था गनुणपनाणको औजचत्य नै समाप्त 
हनुे देजखँदा राजश्व चहुािटको सूचना प्राप्त िएको ३० ददनलितै्र अनसुन्धान तहवककातको 
कायण सम्पन्न गररसक्न ुपने गरी विधावयकाले समयसीमा लनधाणरर् गरेको हो िनी अथण 
गनण सवकने अिस्था नहनुे । 

• िारतमा बनेको हजमोला केण्डी चोरी पैठारी गरी नेपालमा ल्याई नेपालमा बनेको िने्न 
देखाउन सो केण्डी राजखएको जारमा नेपालमा बनकेो िने्न लेमनुेट लगाएको देजखँदा 
प्रलतिादीहरूले राजश्व चहुािट गरेको िने्न नै पवुि हनु आएको पाइने ।  

• राजश्व चहुािट (अनसुन्धान तथा लनयन्त्रर्) ऐन, २०५२ को दिा ८ को व्याख्या गदाण 
सो ऐनको दिा १३ र २० एिं अन्य दिाहरू समेतको सापेक्षतामा गनुणपने गरी यस 
अदालतको संयकु्त इजलासबाट ०६४-CR-०००७ को प्रस्ततु मदु्दामा लमलत 
२०६७।३।१६ मा िएको िैसलालाई सदर गरी उजल्लजखत दिा ८ को सम्बन्धमा 
नेपाल सरकार विरूद्ध पथृ्िीमान लसंहसमेतको राजश्व चहुािट मदु्दा संितै् २०५९ 
सालको िौ.प.ुनं.२७०३, ३२०६ र ३२३२ मा यस अदालतको संयकु्त इजलासबाट 
िएको रूललङ ओिररूल हनु े।  

मानबहादरु सनुार  विरुद्धविपक्षीकर कायाणलय महेन्द्रनगर, कन्चनपरु समेत िएको उत्प्रषेर् 
लमश्रीत परमादेश विषयको सम्ितै् २०५४ सालको रर.पू.ई.नं. ८७आदेश लमलतः 
२०५७।५।२।६ को िहृतै् पूर्ण इजलासबाट िएको आदेश..... 

• आयकर ऐन, २०३१ को दिा २४ )२ (मा कुनै व्यजक्तले आफ्नो नाम नराखी अरुको 
नाम िा कुनै नामबाट कुनै कारोिार गरेको रहेछ िने त्यस्तो कारोिारको मखु्य 
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 कारोिारबाट स्तोलनयन्त्रर् िा कारोिारको बन्दोबस्त लनजले नै गरर आएको र त्य
मखु्य वहस्सा लनजले नै प्राप्त गने गर िएको आयको सबै िा ्ी आएको िने्न कुरा 

कर अलधकृतलाई यवकन िएमा सो कारोिारबाट िएको आय लनजको आय मानी कर 
लनधाणरर् गररनेछ । यसरी ऐनको दिा २४ )२ ( को अिस्था विद्यमान िएको िने्न 
कुरा वििाददन लनर्णयमा खलुाइएको र यस्को आधार प्रमार् उल्लेख गरेको पाइँदा 
अकाणको नाउँमा िमण दताण गराई लनिेदकले कारोिार गरेको देजखने । 

• कर अलधकृतले लनर्णय गदाण आधारहरु उल्लेख गरेको देजखएको र ती आधार 
प्रमार्हरु पयाणप्त िए निएको कारर्ले मात्र िदलनयत िन्न नलमल्न।े 

 

नपेाल सरकार,  िन्सार वििागका महालनदेशक बोधराज लनरौला विरुद्ध पशपुलत एक्सपोटण एन्ड 
इम्पोटण हाउस िीरगञ्जको प्रो. लनमणलादेिी गोयन्कासमेत िएको िन्सार मूल्याङ्कन धरौट विताण 
विषयको म.ु नं. ०६७-CR-०७९६ िैसला लमलत २०७१।११।१५ को िैसला 

• पैठारी गररएको कुनै माल िा िस्तकुो धनीबाट पेस िएको कारोबार मूल्य “िास्तविक 
कारोबार मूल्य कायम गने पद्धलत” सँग मेल नखाने िएमा िन्सार अलधकृतले 
पैठारीकताणले घोषर्ा गरेको कारोबार मूल्यलाई मान्यता नददई पैठारी गररएको माल िा 
िस्तकुो अलिलेख मूल्य, मूल्यसूची िा सोही प्रकारको माल िा िस्तकुो मूल्यको 
आधारमा त्यस्तो माल िा िस्तकुो मूल्य कायम गरी िन्सार महसलु लनधाणरर् गनुणपने 
व्यिस्था िन्सार ऐन, २०१९ को दिा १३ को उपदिा )४ (ले गरेको देजखने ।  

• पैठारीकताणले घोषर्ा गरेको कारोबार मूल्य समरूप िा उस्तै प्रकारको िस्तकुो 
मूल्यिन्दा कम देजखएकोले आलथणक अध्यादेश, २०६१ को अनसूुची १ को दिा ७ को 
उपदिा ३ बमोजजम त्यसरी मूल्य कम हनुकुो यथेि कारर् पेस गनण िनी 
पैठारीकताणलाई लेजखएको, सोलधएको िा मौका ददइएको िने्नसमेत उक्त कारबाहीसम्बन्धी 
लनर्णय िाइलबाट देजखएको छैन । पैठारीकताणले गरेको मूल्यसम्बन्धी घोषर्ालाई 
अस्िीकार गरी बढी मूल्य कायम गदाण िन्सार अलधकृतले विश्व व्यापार संगठनको 
मूल्याङ्कनसम्बन्धी मूलितू लसद्धान्तलाई अिलम्बन गरेको िने्न पलन उक्त लनर्णयमा 
उल्लेख िएको पाइँदैन । पैठारीकताणले घोषर्ा गरेको मूल्यलाई अस्िीकार गरी 
सोिन्दा बढी मूल्य कायम गदाण उपयुणक्त आलथणक अध्यादेश, २०६१ को अनसूुची १ 
को दिा ७ को उपदिा ५ बमोजजम पैठारीकताण कम्पनीलाई ददनपुने कारर्सवहतको 
ललजखत सूचनासमेत ददएको देजखदैँन । यसथण िीरगञ्ज िन्सार कायाणलयबाट िएको 
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उपयुणक्त लमलत २०६१।१२।२ को मूल्य लनधाणरर्सम्बन्धी लनर्णयमा कानूनले लनधाणरर् 
गरेबमोजजमको मालथ िजर्णत कुनै पलन कायणविलध िा प्रविया परुा गररएको िने्न देजखन 
नआउने । 

अलधिक्ता उद्धिकुमार के. सी. विरुद्धराजश्व अनसुन्धान वििाग, हररहर ििन, पलु्चोक 
लललतपरुसमेत िएको उत्प्रषेर् / परमादेश / प्रलतषधे / अलधकारपचृ्छा विषयको ररट नं. 
0७०–WO–1280आदेश लमलतः २०७२।०९।२७।२ मा िएको आदेश 

• िस्ततुः लनयलमतरूपमा दताणिाला करदाताले बझुाउन ुपने वििरर् िा कर नबझुाएको 
अिस्थामा सम्बजन्धत लनकायले त्यस्तो कर असलुीका लालग के कस्तो कारिाही गने 
िने्न कुराको कानूनमा नै स्पि र पयाणप्त व्यिस्था रहेको देजखन्छ । कानूनले 
स्िािाविकरूपमा ललने गलत र ददशालाई राज्यका जजम्मेिार लनकायले अलधकारको 
बाहबुलमा िा अन्य कुनै उद्देश्यका लालग असाधारर् र अलतरजञ्जत ढङ्ग् गले पररचालन 
गनुण जरूरी हुदैँन । लनयलमतरूपमा बझुाउन ु पने करदाताले कर नबझुाएकोमा कर 
वििरर् दाजखल गराउन े िा लतनण लतराउन लगाउने िैधालनक संयन्त्र र प्रविया 
छँदाछँदै विना कुनै मनालसब र विश्वसनीय तथ्य एिं आधार राजस्ि अनसुन्धान वििाग 
र सो संस्थालाई प्राप्त अलधकारको आधार देखाई वियाशील बनाउन पलन जरूरी 
नहनु।े  

• आयकर र मूल्य अलििृवद्ध कर ऐन जस्ता ऐनहरू विशषे ऐन हनुै् । ती ऐनमा लनजश्चत 
गररएका प्रवियाहरू सोहीबमोजजम मात्र प्रयोग गनुणपने हनु्छ । ती ऐनमा व्यिस्था 
िएका कुराहरूको हकमा अन्य सामान्य ऐनको व्यिस्था वियाशील हुँदैननै् । यो 
कानूनको सामान्य लसद्धान्त नै हो । आयकर र मूल्य अलििृवद्ध कर ऐनले कर 
प्रशासनको सम्बन्धमा गरेको व्यिस्थाहरूलाई स्िचाललतरूपमा वियाशील गराउनकुो 
साटो राजस्ि चहुािट (अनसुन्धान तथा लनयन्त्रर्  (ऐनको एकाएक वियाशील गराउन ु
पलन उपयकु्त हुँदैन । खास प्रयोजनका लालग लागू रहेका विशेष ऐनहरू र सो 
अन्तगणत संस्थावपत लनकायहरू आफ्नो जजम्मेिारीको काममा असिल िा अकमणण्य 
िएमा बाहेक लनयलमत कानूनबाट स्थावपत त्यस्ता लनकायलाई यो िा यसो गनुण िनी 
कुनै पलन विषयमा लनदेजशत गने गरी अको लनकायबाट हनुे कुनै पलन रूपको हस्तके्षप 
स्िीकायण नहनुे ।  

• िस्ततुः कर वििरर् दाजखल गनण गराउन िा कर असलुीको काम बाँकी रहन ुिनेको 
राजस्िको चहुािट गरेको िने्न हुँदैन । स्ििािैले कर चहुािट िनेको करछलीको 
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अिस्था हो । कर छल्न े कुरा िौजदारी कायण हो । कर असलुीको सामान्य 
प्रवियालाई करछलीको रूपमा सहजै पररिावषत गनण नसवकने ।  

• राजस्ि चहुािट अनसुन्धान र लनयन्त्रर् ऐनको अजस्तत्ि, त्यसको प्रिािकाररता एिं 
सान्दलिणकतालाई इन्कार गनण नलमल्ने िए पलन अजख्तयारको दरुूपयोग गरेको िा 
राजस्ि छलीजन्य िा चहुािटजन्य कायण गरेको देजखने कुनै कायण िएको कुरा प्रथम 
दृविमा देजखन नआएपलछ कसैको पलन घर, कायणथलो आददमा बलातै् हस्तके्षप गरी 
खानतलासीसमेत गनण सवकन्छ िने्न कुरा जायज हनु सकै्तन । व्यजक्तको घर बसोबास 
िा कायणथलोको खानतलासी िनेको कसरुजन्य कायणको अनसुन्धानको एउटा पररपक्ि 
जस्थलतमा जरूरी देजखन आएको अिस्थामा मात्र गररने कायण हो । त्यसैले यो कायण 
अलत नै संिेदनशील पलन हनु्छ । यसबाट खानतलासी गररने व्यजक्त, लनजको पररिार 
र सोसँग सम्बद्ध हनु आउने कलतपय अन्य व्यजक्तको हकवहत र प्रलतष्ठासमेत 
जोजखममा परेको हनु्छ । त्यसैले खानतलासीको कायण कुनै पलन लनकायले आफ्नो 
अलधकार िा सोको रिाि देखाउने वहसाबले गने कायण कदावप होइन । यसको 
आिश्यकता र औजचत्य प्रमाजर्त नगरीकन खानतलासीको अलधकार प्रयकु्त हनु सकै्तन 
। साथै कानूनको सीमा र विलधसम्मत प्रविया परु् याएको छैन िने खानतलासीको 
नलतजासमेत िाह्य र स्िीकायण हुँदैन । त्यसमा पलन कानून व्यिसायसँग जोलडएको 
संिेदनशीलतालाई कुनै अथणमा र हदमा पलन उपेक्षा र अनदेखा गरी खानतलासी ललन 
नलमल्ने ।  

• अजख्तयार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोगले संविधान प्रदि आफ्नो अलधकारके्षत्रलित्र रही 
अजख्तयारको दरुूपयोग गरेको विषय र आिूले कारिाही गनण सक्ने कुराको यवकन 
गरी कारिाही अजघ बढाउन ु पनेमा त्यस्तो गनण नसकी अन्य कानूनबमोजजम अन्य 
लनकायलाई िएको अलधकारको विषयमा अलधकारके्षत्र बावहर गई लनदेजशत गरी 
लनिेदकको ल िमणमा खानतलासीको स्तरसम्म परु् याएको कायण विलधसम्मत िन्न 
लमलेन । त्यस्तो प्रकृलतको लनदेजशत कारिाही अजघ नबढाउन,ु रोक्न ुर अब आइन्दा 
आफ्नो अलधकारके्षत्रको सीमालित्र रहेर कानूनले लनददणि गरेको कायणविलध परु् याएर मातै्र 
कायण गनुण िनी विपक्षी अजख्तयार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोगलाई र राजस्ि 
अनसुन्धान वििागले पलन आफ्नो कानूनी अलधकारअन्तगणत विलधसम्मतरूपमा प्राप्त 
सूचना र अनसुन्धानको आधारमा कानूनबमोजजम वििेकसम्मत वहसाबले गनुणपने काम 
सचुारू गनेबाहेक अन्यथा काम गनण नहनुे ।  
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• कानूनबमोजजम लतनण बझुाउन ुपने कर िा अन्य शलु्कहरू कानून व्यिसायीले समेत 
लतनुणपदणछ । राज्यको अजख्तयारीअन्तगणत बनेको कानूनबमोजजम व्यिसायको अनमुलत 
प्राप्त गरी प्राप्त शलु्क िा आयमा लाग्ने कानून बमोजजमको कर लतनुण सबै कानून 
व्यिसायीको पलन कतणव्य हनु े। 

• कानूनी राज्यको प्रहरीको वहसाबले कानूनको उल्लङ्ग् घन गनण नददने र कानूनको रक्षा 
गनुणपने ज्ञान, अनिुि र सीपको अपेक्षा गररने व्यिसायीले कानूनअन्तगणत गने 
व्यिसायबाट प्राप्त लािबापत लतनुणपने कानूनबमोजजमको कर नलतरेको अिस्थामा सो 
व्यिसाय र व्यिसायप्रलतको जनताको आस्था समाप्त हनु्छ । आयअनसुार कर लतनुण 
व्यिसायीको धमण पलन हो । तसथण प्रचललत कानूनबमोजजम करदातामा दताण हनुे, 
लनयलमतरूपमा आयको वििरर् राख्न,े कानूनबमोजजम बझुाउन ु पने आयलगायतको 
वििरर् बझुाउन े र लनधाणररत कर लतने जस्ता कायणहरू कानून व्यिसायसँग सम्बद्ध 
प्रलतष्ठा र गौरिको पलन विषय हनुाले यसतिण  सबै कानून व्यिसायीहरू सचेत रहन र 
आफ्नो कानूनी कतणव्य पूरा गनणबाट चकु्न नहनुे । 

पनुरािेदक ठूला करदाता कायाणलय लललतपरु विरुद्धपशपुलत लसमेन्ट प्रा.लल.का अध्यक्ष िीरेन्द्र 
कुमार संघाई िएको मूल्य अलििवृद्ध कर (आ.ि.०६४/०६५) मदु्दा नं. ०७२-RB-०४५४ 
लमलत २०७४।१।१९ को िैसला  

• कुनै उद्योगले आफ्नो व्यिसाय सञ्चालन गनणको लालग प्रचललत कानूनको अधीनमा रही 
सिारी साधन खररद गनण पाउने नै हनु्छ । उद्योगको व्यिसावयक कारोबार सञ्चालन 
गनण आिश्यक िई खररद गरी प्रयोगमा ल्याइएको सिारी साधन खररदसम्बन्धी मूल्य 
अलििृवद्ध करबापतको कर कट्टा गनण पाउने छुट करदाताले पाउने नै देजखन्छ । 
यसप्रकारको कुरामा सामान्य प्राविलधक तकण अगालड सारेर करदातालाई 
कानूनबमोजजमको सवुिधा प्राप् त गनणबाट िज चत गनण नलमल्ने । 

६. राजस्ि चहुािट लनयन्त्रर्का समस्याहरु  

व्यापार व्यिसायको क्षेत्रमा उपयोग िएका नविन प्रविलध र राजस्ि प्रशासनको क्षेत्रमा 
गररएको पलछल्लो पसु्ताको सधुार कायणिमले राजस्ि जोजखमका के्षत्रहरुलाई पवहचान गनण 
सहज सजजलो िएता पलन यस्ता जोजखमका के्षत्रहरुको पवहचानको आधार कुनै एउटा स्िरुप 
र चररत्रको नहनुे हुदँा एउटै प्रकृलतको कारोबार गनेमा समेत कर चहुािटको तररका िरक 
िरक हनु सक्छनै् । करदाता स्ियंको संलग्नतालबना कर चहुािट संिि हुदैँन । प्रलतस्पधी 
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अन्य व्यापारीको अनसुरर् गदै करदाता यस्ता वियाकलापमा संलग्न रहने गदणछनै् । कर 
चहुािटमा मद्दत गने, उक्साउने र त्यसको मलतयार हनु ेशे्रर्ीमा लेखा परीक्षर् गने कमणचारी, 
कर सहयोगी र विचौललया समेतको संलग्नता रहने गरेको    पाइन्छ । राजस्ि चहुािट 
लनयन्त्रर्को के्षत्रमा हाल देजखएका मूलितू समस्याहरुलाई लनम्नानसुार उल्लेख गनण 
सवकन्छः– 

समस्याहरु 

१. िन्सार लबन्दमुा पैठारीकताणबाट मालिस्तकुो सही घोषर्ा (Right Declaration) 
नहनु।ु 

२. राजस्ि छलीसम्बन्धीतथ्याङ्क e-mail, icloud, Wechat र WhatsApp मा िण्डारर् 
गने गरेकोमा त्यस्तो तथ्याङ्क (Data) मा पहुचँ (Access)नहनु ु।  

३. अनसुन्धान तथा तहवककातलाई अझ बढी पररर्ाममूलक बनाउन तथ्याङ्क बैङ्क 
स्थापना नहनु ु। 

४. राजस्ि चहुािट रआलथणक अपराधसम्बन्धी तथ्याङ्कको प्राजप् त,जोजखमको अिस्था 
विश् लेषर्,प्रशोधन,िण्डारर् र उपयोग गने संयन्त्र नहनु ु। 

५. राजस्ि चहुािट लनयन्त्रर्सँग सम्बजन्धत अनसुन्धान तथा तहवककात सम्बन्धी मदु्दा 
विशेष अदालतमा दायर गने व्यिस्था नहुदँा समय र लागत बढी लाग्न ु। 

६. िन्सार लबन्दबुाट जाँचपास िई िन्सारबाट लसलछाप लालग ढुिानी िएका साधनको 
परम्परागत प्रर्ाली (Manual System)अपनाईचेकजाँच गनुण पदाण समय र लागत बढी 
लाग्न ु। 

७ . दगुणम के्षत्रलगायत मलुकुका अन्य बहसंुख्यक जनतामा बैवङ्कङ्ग पहुँच नपगेुकोले नगद 
कारोबारलाई प्रश्रय लमल्न गई अनौपचाररक अथणतन्त्र मौलाउन पगु्दा राजस्ि छली र 
अिैध आयका लछद्रहरुलाई बढािा लमल्न ु। 

८ . गैरकर राजस्िको चहुािट र अनसुन्धान सम्बन्धमा काननुी अलधकार के्षत्र स्पष् ट 
नहनु ु। 
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९. घरजग्गाको न्यून मूल्याङ्कन देखाई मालपोत राजस्ि कम लतने तर बढी मूल्यमा 
कारोबार गरेको स्िीकादाण पलन सो सम्बन्धमा ततै् ततै् ऐनहरुमा दण्ड,जररिानाको 
व्यिस्था नहुदँा कारबाहीमा समस्या रहन ु। 

१० . राजस्ि चहुािट लनयन्त्रर्सम्िद्ध लनकायहरू बीच आपसी समन्िय, सहकायण र 
साझेदारीको िािना पयाणप्त नरहँदा राजस्ि छली एिं आलथणक अपराधजन्य कायणलाई 
आशातीत नलतजामखुी बनाउन  नसवकन ु। 

११. मालिस्तकुो आन्तररक ओसारपसारलाई व्यिजस्थत,पारदशी बनाई अथणतन्त्रको 
मूलधार  मा पूर्ण रुपमा ल्याउन नसवकन ु। 

१२. िारतीय सिारीसाधनहरुको उजचत लनयमन गने, खलुा सीमानालाई व्यिजस्थत गने, 

िन्सार मूल्याङ्कनलाई पूर्णरुपमा कारोबारमा आधाररत बनाउने तथा कर काननुको 
पूर्णपररपालना गने गराउने कायण अझै चनुौतीपूर्ण रहन ु। 

१३. राजस्ि अनसुन्धान वििागबाट हाल प्रयोगमा रहेका काननुहरु पूर्ण, एवककृत र 
समयानकुुल नहुँदा चहुािट लनयन्त्रर् कायण अपेक्षाकृत प्रिािकारी हनु नसक्न,ु पवहले 
राजस्ि चहुािट )र्अनसुन्धान तथा लनयन्त्र (ऐन, २०५२ प्रिािकारी कायाणन्ियनमा 
आउन नसक्दा राजस्िसम्बन्धी अन्य काननुको प्रत्यायोजजत अलधकारबाट 
कायणसम्पादन हुदँा मखु्य िलुमकाबाट विचललत हनु पगेुको । 

१४. विद्यमान वििागको कायणस चालन(Operational) प्रकृलतको संरचनालाई पररितणन गरी 
नीलतगत अनगुमन (Policy Monitoring) गने संयन्त्रको रुपमा विकास गनण 
नसवकन।ु 

१५. विद्यालय तथा विश् िविद्यालयलगायतका अन्य व्यािसावयक लनकाय आिैं ले स चालन 
गरेका होस्टेल सेिा व्यिसायमा मूल्य अलििृवद्ध कर संकलन गरेको नपाइन ु। 

१६. सघन रुपमा िजार अनगुमन नहुँदा उत्पादन स्थलबाट एउटै विजकबाट पटक पटक 
ढुिानी गरी स्थानीय वििेतालाई मालिस्त ुलबिी गरर राजस्ि चहुािट हनु ु। 

१७. Fun Park जस्ता मनोर जनस्थलहरुमा हनुे अन्य सबैकारोबारको विजक जारी 
नहनु।ु 

१८. अन्तःशलु्कको जस्टकर नलगाउने र नक् कलीजस्टकर लगाउने प्रिलृतले राजस्ि छली 
हनु ु। 
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१९. Travel Agency ले सञ्चानलन गने टुर प्याकेजमा Zooर Museumको प्रिेश शलु्कमा 
मात्र VATछुट हनुमेा मनोरञ्जपन स्थल प्रिेश शलु्क, Guide Hire Service, Hotel 

Service, Trekking Serviceर पयणटकीय यातायात सेिा लगायतका पयणटकीय सेिामा 
मू.अ.कर असूल नहनु ुआदद । 

२० .हणु्डी लनयन्त्रर् सम्बन्धी काननु नहुदँा आलथणक अपराध गरी आजणन गरेको िोहोर धन 
(Dirty Money)को प्रयोग गरी हणु्डी कारोबारले विदेशी मदु्रा अपचलन बढ्न ु। 

२१ .बावहरबाट अिैध रुपमा विदेशी मदु्राको कारोबार िइरहेको र यसको मूल कारकको 
रुपमा विप्रषेर् (Remittance)आय रहेको पाइन ु। 

२२ .बैवङ्कङ्ग प्रर्ालीमािण त सबै विप्रषेर् (Remittance) आय प्राप् त गनण नसक्दा अिैद्य रुपमा 
विदेशी विलनमय अपचलन िइरहन ु। 

२३ .मालिस्त ु पैठारी नगरी Fake Bank Documentप्रमाजर्त गरी विदेशी मदु्रा अपचलन 
हनु ु। 

२४ .लत्रििुन विमानस्थल र अन्य उिरी तथा दजक्षर्ी नाकाहरुबाट व्यजक्तले विदेशी मदु्रा 
ओसारपसार गने गरेको पाइन ुआदद । 

७. लनष्कषण र लनयन्त्रर्का लालग सझुाबहरु 

राजस्ि प्रर्ालीमा गररएका सधुार प्रयासका िािजदु कुल िाहस्थ उत्पादनमा राजस्िको अंश 
अपेजक्षत रुपमा हालसल हनु सकेको छैन । मलुकुको वििीय प्रर्ालीलाई सदुृढ बनाउन 
राविय कराधारहरुको संरक्षर् गदै दायरा िरावकलो बनाउनपुने देजखएको छ । राजस्ि 
चहुािट कायणलाई लनयन्त्रर् गनणका लालग उच्च राजस्ि जोजखम िएका व्यािसावयक के्षत्रको 
पवहचान गरी अनसुन्धान कायणलाई बढी नलतजामखुी बनाउन आिश्यक देजखएको छ । 
अथणतन्त्रको सबलीकरर्का लालग राज्यले अिलम्बन गरेको उपयकु्त नीलत, सक्षम संगठन, 

उत्प्ररेरत मानि संसाधन जस्ता आन्तररक तत्िहरु र राज्यप्रलत दावयत्िबोध िएका इमान्दार 
उद्यमी व्यिसायीहरु, ती उद्यमी व्यिसायीहरुका छाता संगठनहरु, व्यािसावयक कारोबारसँग 
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहने पेशाविद् (चाटणडण एकाउण्टेण्ट\सअन्य लेखा व्यिसायी, 
िकील र परामशणदाता आदद) जस्ता बाह्य तत्िहरु जजम्मेिार हनु्छनै् । 
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सािणजलनक ढुकुटीमा जम्मा हनुपुने आलथणक स्रोत तथा साधन त्यहाँ जम्मा नगने, राजस्ि 
लकुाउने,कर, दस्तरु, शलु्क, महशलु छल्न,ेकतैबाट प्रिावित िई यथथणपरक कर परीक्षर् नगने 
कामहरु गनेलाई राजस्ि चहुािट, िन्सार तथा कर काननु अन्तगणत कारबाहीको लालग 
सम्बजन्धत लनकायहरुमा मदु्दा दायर गररन्छ । त्यसरी दायर गररएका मदु्दाहरु प्रकृयागत 
कमजोरी,  काननुी त्रटुीका कारर् असिल हनुे र राज्यलाई प्राप्त हनुपुने ठुलो पररमार्को 
राजस्ि गमु्न गएको यथाथणता हामीबीच छलणङ्ग छ । प्रकृयागत तथा काननुी त्रवुटका कारर् 
मदु्दा असिल िएका दजणनौं उदाहरर्हरु हुँदाहुँदै पलन मनोिृिीमा सधुार नगने र काननु 
पररमाजणन नगने पररपाटी विद्यमान छ । यसमा सधुार गनुण आिश्यक देजखन्छ ।  

४.२. लनयन्त्रर्का लालग सझुािहरु 

विद्यमान अबस्थामा मलुकुको कुल िाहस्थ उत्पादनमा राजस्िको योगदान अपेक्षाकृत रुपमा 
सन्तोषजनक देजखएको छैन । अनौपचाररक अथणतन्त्रको आकार बढ्दो छ, यस अिस्थामा 
राज्यले प्राप् त गनुणपने राजस्िको वहस्सा गमु्दै गएकोले सो राजस्िको वहस्सालाई राज्यकोषमा 
ल्याउनपुने चनुौती रहेको छ । बढ्दो अनौपचाररक अथणतन्त्रले गदाण आलथणक विचलनका 
वियाकलापहरु झाँलगदै गएका छनै् । आलथणक विचलनलाई समयमा लनयन्त्रर् गनण नसक्दा 
उत्पन् न आलथणक विकृलतले अथणतन्त्रलाई असर परु् याइरहेको देजखन्छ । अिैध व्यापार,राजस्ि 
चहुािट रविदेशीमदु्रा अपचलन कायणलाई लनयन्त्रर् गरी प्रचललत राजस्िसम्बन्धी काननुको 
पररपालनामािण त राज्यकोष िृवद्धका लालग राजस्ि प्रशासनमा संगठनात्मक सधुार र 
कमणचारीको मनोिृजिमा समेत सधुार गनुणपने अिस्था छ । ितणमान समयमा राजस्ि 
चहुािट,अिैध व्यापार र विदेशी मदु्राको अपचलनबाट राज्यले प्राप् त गनुणपने राजस्िको अंश 
गमु्दै गएको ,अनौपचाररक अथणतन्त्रको आकारमा िवृद्ध हुँदै गएको र अिैध आयलाई िैध 
िनाउने कायणमा संलग्न व्यजक्तको वियाकलापलाई लनयन्त्रर् गरी कुलिाहस्थ उत्पादनमा 
राजस्िको वहस्सा बढाउने कायणलाई प्राथलमकतामा राखेर कायण गनण जरुरी छ । राजस्ि 
चहुािट लनयन्त्रर्का लालग केही सझुाबहरु यस प्रकार छनै् :- 

 (क) काननुी सझुाि 

1. आलथणक अपराध लनयन्त्रर् गनण हणु्डी लनयन्त्रर् सम्बन्धीकाननु तजुणमा गरी 
कायाणन्ियनमा ल्याउन ुपने । 
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2. राजस्ि चहुािट )न तथा लनयन्त्रर्अनसुन्धा (ऐन ,को प्रिािकारी  २०५२
कायाणन्ियनको लालग ऐन संशोधन तथा पनुलेखन गरी विद्यमान प्रत्यायोजजत ऐनको 

कायाणन्िनको अन्त्य गनुण पने । 

3. विदेशी विलनमय )लनयलमत गने( ऐन, २०१९ लाई समसामवयक बनाई विदेशी मदु्रा 
अपचलनलाई लनयन्त्रर् गनुण पने । 

4. विदेश भ्रमर्गदाण लत्रििुन विमानस्थल िन्सार कायाणलयमा विदेशीमदु्रा घोषर्ा 
(Declaration)गने प्रािधान ल्याउन ुपने । 

5. अनसुन्धान तथा तहवककातको लसललसलामा सरकारका अन्य लनकायहरुको 
तथ्याङ्क(Database)मा सोझै पहुँच हनुे गरी काननुी व्यिस्था गनुण पने । 

6. िन्सार दरबन्दी न्यून लाग्ने मालिस्त ु पैठारी गदाण अलधक विजकीकरर् िएको 
पाइएमा विदेशी मदु्रा अपचलनमा कारबाही गने व्यिस्था िन्सार ऐन, २०६४ मा 
समािेश गनुणपने । 

7. राजस्ि चहुािट लनयन्त्रर्सगँसम्बजन्धत अनसुन्धान तथा तहवककातसम्बन्धी मदु्दा 
विशेष अदालतमा दायर गने व्यिस्था राखी ऐनमा संशोधन गनुणपने ।   

8. गैरकर राजस्िको चहुािट र अनसुन्धान सम्बन्धमा काननुी अलधकार के्षत्र स्पष् ट गनुण 
पने । 

9. घरजग्गाको न्यून कारोबार देखाई मालपोत राजस्ि कम लतने तर बढी मूल्यमा 
कारोबार गरेको स्िीकार गदाण पलन सो सम्बन्धमा कारबाही गनण नसवकएकोले ततै् 
ततै् ऐनहरुमा दण्ड, जररिानाको व्यिस्था गनुणपने । 

 (ख) संस्थागत सझुाि 

1. बजार के्षत्रमा िएको विस्तारले बढ्दो गैर आलथणक वियाकलापलाई लनयन्त्रर् गनण 
संघीय ढाँचाअनकूुल हनुेगरी प्रत्येक प्रदेशमा एक कायाणलय स्थापना हनुपुने । 

2. राजस्ि अनसुन्धान वििागको हालको स चालन कायण(Operational 

Function)लाईनीलतगत कायण(Policy Function)मा रुपान्तरर् गनुणपने र उपत्यकामा 
विशेष अनसुन्धान एकाई स्थापना गनुणपने। 



462 
 

3. राजस्ि अनसुन्धान वििाग अन्तगणतका के्षत्रीय कायाणलयहरुलाई साधनस्रोत सम्पन् न 
बनाउन ुपने ।   

4. नेपाल राष् ि बैङ्कमा रहेको वििीय जानकारी एकाईलाई पनुसंरचना गरी स्ितन्त्र र 
सक्षम वििीय सूचना एकाइ (Financial Intelligence Unit)को रुपमा विकास 
गनुणपने।  

 (ग) प्रवियागत सझुाि 

1. अनसुन्धन प्रवियालाई एकरुपता कायम गनण अनसुन्धान लनदेजशकाको मस्यौदा 
तयार गरी लाग ुगनुणपने । 

2. राजस्िको उच्च जोजखम पवहचानका क्षेत्रहरुको तथ्याङ्कप्राप् त गने ,विश् लेषर् गने ,
िण्डारर् गने र उपयोग गनणका लालगसूचना व्यिस्थापन एकाइ(Intelligence 

Unit)स्थापना गनुणपने   ।  

3. उच्च राजस्ि जोजखम िएका के्षत्र पवहचान गरी नलतजामूलक अनसुन्धान कायण गनण 
राजस्ि जोजखम पररसूचकहरुको पररमाजणन गनुणपने  ।  

4. अनसुन्धान तथा तहवककात लनकायहरुमा सरुाकी व्यिस्थापन,अनसुन्धान र 
विश् लेषर् (Research and Analysis)र उच्च राजस्ि जोजखम (High Revenue Risk) 
हनुे के्षत्रमा लनयन्त्रर्मखुी कायणलाई प्रिािकारी बनाउनपुने। 

5. िन्सार लबन्दबुाट जाँचपास िई िन्सारबाट लसलछाप लालग ढुिानी िएका साधनको 
चेकजाँच राजस्ि जोजखमको पररसूचकका आधारमा गनुणपने  ।  

6. नगद कारोबारलाई लनरुत्सावहत गनण दगुणम के्षत्र लगायत मलुकुका अन्य बहसंुख्यक 
जनतामा बैवङ्कङ्ग पहुचँ परु् याउनपुने।  

7. िारतीय सिारी साधनहरुको उजचत लनयमन गने, खलुा सीमानालाई व्यिजस्थत गने, 

िन्सार मूल्याङ्कनलाई पूर्णरुपमा कारोबारमा आधाररत बनाउने तथा कर काननुको 
पूर्णपररपालना गनुणपने  आदद । 

 (घ) प्रशासलनक सझुाि  

1. ताललम प्राप्त मानि संशाधन (Human Resource)व्यिस्थापन गनण पनुताणजगी ताललम 
(Refresher Training)को सञ्चा लन गनुणपने । 
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1. राजस्ि छली तथा वििीय लगानी सम्बन्धी जनचेतना अलििृवद्धका कायणिमहरु 
व्यापक रुपमा जनस्तरमा परु् याउनपुने । 

2. राजस्ि छली तथा वििीय लगानी सम्बन्धी तथ्याङ्क e-mail, icloud, Wechat र 
WhatsApp मा िण्डारर् गने गरेकोमा त्यस्तो तथ्याङ्क (Data) मा पहुचँ 
(Access)स्थावपत गनण कमणचारीहरुलाई प्रविलध सम्बन्धी ताललम प्रदान गनुणपने  । 

3. कर छलीको अनसुन्धान तथा विलिन् न वििीय अपराध एिं ठगी कायणमा सहकारी 
संस्थाहरु प्रयोग िएको पाइएकोले त्यस्ता लनकायहरुमा लनगरानी बढाउनपुने । 

4. प्राप् त सूचनाको िस्तलुनष् ठ र गहन विश् लेषर् गरी राजस्ि चहुािट िएको तथ्य र 
प्रमार्बाट देजखन आएमा त्यस्तो शंकास्पद कारोबारको अनसुन्धान तथा तहवककात 

गनुणपने । 

5. मूल्य अलििृवद्ध करमा दताण हनु ुपने िा मूल्य अलििृवद्ध कर लाग्न ेबस्तहुरूको कारोबार 
गनेले मूल्य अलििृवद्ध कर काननुको पालना गरे नगरेको अनसुन्धान गरी कारबाही 
गनुणपने। 

6. सबै प्रकारका राजस्ि चहुािट िएको िा हनु लागेको सूचनाको आधारमा प्रारजम्िक 

अनसुन्धान गरी थप अनसुन्धानका लालग सम्बजन्धत लनकायमा पठाउने िा विस्ततृ 

अनसुन्धान गरी आिश्यक कारबाही गनुण पने । 

7. मालिस्तकुो आन्तररक ओसारपसारलाई लनयलमत तथा आकजस्मक अनगुमन गरी 
लबलविजक लगायतका काननुी प्रािधानहरु पालना िए निएको विषयमा केजन्द्रत रही 
स्थलगत अनगुमनलाई तीब्रता ददनपुने आदद। 

 (ङ) अन्य सझुािहरु 

1. चोरी लनकासी पैठारी हनु ेमालिस्त ुलनयन्त्रर् गरी काननु बमोजजम कारबाही गनुणपने। 

2. विदेशी विलनमयको अिैध ओसारपसार ,सञ्चय तथा अपचलनको गहन तररकाले 
अनसुन्धान गनुण  पने । 

3. राजस्ि संकलन सम्बन्धी नीलत पररमाजणन तथा राजस्ि प्रशासनको आधलुनकीकरर् र 
सदुृढीकरर्को लालग नीलतगत पषृ् ठपोषर् गनुण पने । 
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4. विप्रषेर् आयलाई बैवङ्कङ्ग माध्यमबाट नेपालमा रकम लित्र्याउन लाग्ने शलु्क छुट ददई 
प्राप् त रकमको आधारमा थप रकम प्रोत्साहन समेत ददन ुपने। 

5. िैदेजशक रोजगारीका लसललसलामा विदेश गई नेपाल आएका र पनुः सोही स्थानमा 
जान ेकामदारको लिषा नविकरर् गदाण लनजको मालसक आयको ५० प्रलतशत रकम 
बैवङ्कङ्ग माध्यमबाट आए/नआएको यवकन गरी बैवङ्कङ्ग माध्यमबाट रकम पठाउन े
किलुलयतनामा गराई एकपटकलाई लिषा नविकरर् अनमुलतददने व्यिस्था गनुण पने । 

6. िैदेजशक रोजगारीका लालग नेपालबाट विदेश पठाउन े म्यानपािर व्यिसायीले 
नेपालबाट कामदार आपूलतण गरे िापत पाउन े िनाण शलु्क /कलमशन (Recruitment 

Fee/Commission) रकम बैवङ्कङ्ग माध्यमबाट नेपाल नल्याउन ेिा व्यजक्तगत खाता 
मािण त जम्मा गने गरेकोले यस्तो रकम बैवङ्कङ्ग माध्यमबाट नेपाल नल्याएमा विदेशी 
मदु्रा अपचलनमा कारबाही गने व्यिस्था गनुण पने। 

7. सनु तस्करी बढ्दो रुपमा देखा परेकोले यसको लनयन्त्रर् गनण प्रिािकारी सरुाकी 
पररचालन गनण हालको सरुाकी परुस्कार व्यिस्थालाई साविक झैं बनाउनेगरी काननु 
पनुरािलोकन गनुण पने। 

8. िन्सार लबन्दबुाट जाचँपास िएका मालिस्तकुो घोवषत पररमार् िा मूल्यमा ५० 
प्रलतशतिन्दा बढी िरकगरी मालिस्तकुो जाचँपास िएको पाइएमा त्यस्तो कायणमा 
संलग्न कमणचारीलाई आिश्यक कारबाही गनुण पने । 

9. यथाथण कारोबार मूल्यमा मालिस्तकुो घोषर्ा नहनुे िएकोले प्रचलनमा ल्याइएको 
सूचना मूल्यलाई समेत आधार मानी जाचँपासगने व्यिस्थालाई कडाईका साथ 
कायाणन्ियन गनुण पने । 

10. घरजग्गाको कारोबारमा िास्तविक कारोबार मूल्य नदेखाई मालपोतको अवङ्कत मूल्य 
देखाई पूजँीगत लािकर छल्न ेगरेकोले िास्तविक मलु्य देखाउन ेव्यजक्तलाई लनजश् चत 
प्रलतशत छुट ददने व्यिस्था गनुण पने । 

11. तोवकएको थ्रसेहोल्डिन्दा मालथको कारोबारमा पूजँीगत लािकर लाग्ने िएकोले सो 
कर छल्ने उद्देश्यले पटकपटक गरी जग्गाको टुिाटुिा गरी लबिी गने कायणलाई 
लनरुत्सावहत गनुण पने । 
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12. विद्यालय र विश् ि विद्यालय आिैं ले स चालन गरेका होस्टेल सेिा व्यिसायमा मूल्य 
अलििृवद्ध कर संकलन गनुण पने आदद । 

अन्तमा, मलुकुले अिलम्बन गरेको नीलतले अथणतन्त्रका समि के्षत्रहरुलाई सारितू रुपमा 
स्पशण गनण नसक्दा अनौपचाररक अथणतन्त्रको आकार बढ्न पगेुको छ । झण्डै झण्डै पैतीस 
प्रलतशत रहेकोिलनएको अनौपचाररक अथणतन्त्रको आकारले मलुकुका विद्यमान नीलत, संगठन, 

मानि संसाधनको उत्पादनशीलता र उत्पादकत्ि कमजोर हनुे गदणछ । यस्तो अिस्था 
लसजणना हनु नददन आन्तररक साधन पररचालनको अिस्था सदुृढ गरी राजस्ि प्रर्ालीलाई 
गलतशील र उत्पादनशील बनाई कुल िाहणस्थ उत्पादनमा कुल राजस्िको योगदानमा 
बढोिरी गनुण आिश्यक हनु्छ । यस सन्दिणमा राजस्ि प्रर्ालीमा हाल देजखएका 
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g]kfndf cfos/ ;DaGwL sfg"gL Joj:yf / cbfntsf] e"ldsf 

                                                         v'd axfb'/ s'Fj/

 

                                                      

!= k[i7e"ld 

jt{dfg ljZj cy{tGqsf] ;+/rgf cfly{s cGt/lge{/tfdf cfwf/Lt 5 . k"FhL 

k|ljlw / >dsf] a9bf] k|jfxn] ljZjJofkLs/0fsf] r'gf}tL a9L/x]sf] 5g . o; 

k/Lk|]Ifdf d'n'ssf] s/fwf/sf] ;++/If0f ug{ / /fhZjdf lbuf] j[l4 Nofpg s/ 

k|0ffnLdf gLltut tyf ;+/rgfut ;'wf/sf] k|of; z'? ePsf] 5 .  

g]kfndf cfos/ P]gsf] cjwf/0ff lj=;+=@)!& ;fndf cfPsf] lyof] . lj=;+=@)#! 

;fndf nfu' ePsf] cfos/ P]g xfnsf] cfos/ P]g @)%* nfu' x'g' k"j{ k|rngdf 

/x]sf] lyof] . pQm P]g s/ sfg"gsf] cjlzi6tfsf] cfwf/df :t/Lo lyPg . 

g]kfndf @)%* ;fndf cfos/sf] cfw'lgs sfg"gL ;+/rgf / k|0ffnL :yfkgf 

ePsf] xf] . cfos/ k|0ffnLnfO{ ljZjJofkL ?kdf k|lt:kwL{ / t'ngf of]Uo agfpg 

s/fwf/nfO{ km/fsLnf] / lbuf] agfpg ljutsf c;n cEof; sfg"gL k|aGwnfO{ 

Joj:yLt ub}{ @)%* r}q !* ut] cfos/ P]g @)%* nfu' ePsf] lyof] . o; 

P]gn] cfocfh{g ug]{ h'g;'s} JolQm jf lgsfonfO{ klg s/sf] bfo/fdf Nofpg], 

Joj;fo /f]huf/L / nufgLsf If]qdf s/f/f]k0f ug]{ tyf :jo+s/ lgwf{/0f k|0ffnLdf 

cfwf/Lt s/ nufpg]] sfg"gL Joj:yf /x]sf] 5 . 

d'n'ssf] ljQ gLltsf] k|d'v pks/0f s/ /fhZj cGtu{t cfGt/Ls /fhZj 

k/Lrfngdf ;Ifdtf / k|efjsf/Ltf Nofpg] p2]:on] @)%* ;fn a}zfvdf 

;fljssf] /fhZj k|zf;gnfO{ k'g/;+/rgf u/L cfGt/Ls /fhZj ljefusf] u7g 

ePsf] 5 . o; ljefu cGtu{t b]ze/ ! 7"nf s/bftf sfof{no, ! dWod:t/Lo 

s/bftf sfof{no, #* cfGt/Ls /fhZj sfof{no / !( j6f s/ ;]jf sfof{no 

;+rfnLt /x]sf 5g .
1
  

s/sf] b/ j[l4 u/]/ xf]O{g s/sf] bfo/f j[l4 u/]/ /fhZj kl/rfng ug'{k5{ eGg] 

jt{dfg /fhZj gLltsf] dfGotf /x]sf] 5 . o;} dfGotfsf] cfwf/df JolQmsf] 

                                                           
 zfvf clws[t, =========================================================== 

1 aflif{s k|ltj]bg @)&$/@)&%, cfGtl/s /fhZj ljefu, nflhDkf6, sf7df08f}+, k[i7 & . 
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s'g}klg lsl;dsf] cfo rfx] Tof] >d nufgL u/]/ k|fKt u/]sf] xf]; jf >d jf 

k"FhLsf] ;ld>0faf6 k|fKt u/]sf] xf]; jf >f]t Pj+ ;DkQL k|jfx u/L k|fKt u/]sf] 

xf];, h;/L cfocfh{g u/]sf] ePtflg To:tf ;a} lsl;dsf cfocfh{gnfO{ cfos/ 

P]g @)%* n] cfos/sf] bfo/fdf ;dflxt u/]sf] 5 .
2
   

cfos/ P]g @)%* cfw[lgs cjwf/0fdf cfwf/Lt /x]sf] 5 . JolQmsf] cfo s'g} 

lgZrLt ef}uf]lns If]qsdf dfq gx'g], kF"lh Pj+ k|ljlwsf] k|of]u b]zsf] l;df leq 

dfq l;ldt g/xg] jt{dfg ljZj cy{ Joj:yf, ljZj Jofkf/ ;+u7gsf] dfGotf Pj+ 

v'Nnf k|ltikwf{o"Qm cy{Joj:yfsf] sf/0faf6 JolQm ljz]ifsf] cfo hxfF;'s} /xg] 

cj:yf /x]sf] 5 . cfos/ P]g @)%* n] cfos/sf] Residence Principle nfO{ 

cFufn]sf] 5 . o; l;4fGt cg';f/ g]kfnsf] jfl;Gbf JolQmsf] cfo ;+;f/e/ hxfF 

ePklg g]kfndf s/ ltg'{kg]{ Joj:yf 5 . o;n] JolQmnfO{ bf]xf]/f] s/af6 d'lQm 

lbg g]kfn aflx/ cflh{t cfodf ljb]zL d'n'sdf lt/]sf] cfos/ ldnfg ug{ kfpg] 

Joj:yf u/]sf] 5 .  

@= cfos/sf] l;4fGt 

▪ jfl;Gbfsf] l;4fGt ( Resident Principle) 

▪  >f]tsf] l;4fGt ( Source principle) 

▪  ldl>t l;4fGt (Hybrid Principle) 

@=! jfl;Gbfsf] l;4fGt ( Resident Principle) 

• h'g b]zsf] cfos/ P]gn] kl/eflift u/]sf] jfl;Gbfx? Xf] To; b]zsf] 

cfos/ P]g cg'\;f/sf] To; b]zsf] >f]t nufot b]z jflx/ ( Global) sf] 

cfo ;d]t ;dfj]z u/L cfos/ ltg''{ kg]{  

• u}/ jfl;Gbf JolQmn] To; b]zsf] cfos/ P]gn] cfosf] >f]tsf] ?kdf 

;dfj]z u/]sf] cfodf dfq s/ ltg'{ kg]{ 

 - bf]xf]/f] s/af6 pGd'lSt lbg ljb]zsf] cfodf lt/]sf] s/ ldnfg ug{ 

kfpg]_ 

@=@  >f]tsf] l;4fGt ( Source principle) 

                                                           
2  cfos/ lgb]lz{sf @)^^ -bf]>f] ;+zf]wg @)&# ;d]t_, cfGtl/s /fhZj ljefu, nflhDkf6, sf7df08f}+, k[i7 !. 
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• cfos/ P]gn] cfosf] >f]tsf] ?kdf kl/eflift u/]sf] cfodfdfq To; 

b]zdf s/ nfUg]  

• Jfl;Gbf JolQmsf] ;d]t b]z jflx/sf] cfodf s/ gnfUg]  

• b]z jflx/sf] cfodf s/ gnfUg] x'bfF ljb]zdf lt/]sf] s/ ldnfg ug{ 

gkfpg] 

@=#  ldl>t l;4fGt (hybrid Principle) 

• cfos./ P]gn] cfosf] >f]tsf] ?kdf kl/eflift u/]sf] cfodf s/ nfUg] 

• Jffl;Gbfsf] b]z jflx/sf] s]xL cfo s/sf] bfo/fdf cfpg] s]xL cfonfO{ 

b]zsf] cfos/sf] bfo/faf6 jflx/ /fVg] 

@=$  g]kfnsf] cfos/sf] l;4fGt 

cfos/ P]g @)%* jfl;Gbfsf] l;4fGtdf cfwfl/t 

▪ Jffl;Gbf JolQmsf] cfosf] >f]t hxfF;'s} ePklg ;f] jif{df ;f] JolQmsf] 

/f]huf/L, Joj;fo, nufgL jf cfsl:ds nfeaf6 ePsf] cfo  -bkmf ^ s_ 

▪ u}/ Jffl;Gbf JolQmsf] ;f] jif{sf] cfosf] >f]t g]kfndf ePsf]] /f]huf/L, 

Joj;fo, nufgL jf cfsl:ds nfeaf6 ePsf] cfo  -bkmf ^ v_ 

▪ j}b]lzs s/ ldnfg - bkmf &# -!_ _ 

@=%  Global  VS  Scheduler System 

• Global  System : s'g}klg JolQmsf] ;j} k|sf/sf] cfonfO{ ;dfj]z u/L 

sfod x'g] s/of]Uo cfodf k|ultlzn s/sf] b/n] s/ nufpg] k|0ffnL  

• Scheduler system M s'g} JolQmsf] cfosf] k|s[ltsf] cfwf/df 5'6[f 5'6[} 

cfodf km/s s/sf] b/n] jf km/s tl/sfn] s/ nufpg] k|0ffnL 

• cfos/ P]g @)%* n] b'j} k|0ffnLnfO{ cjnDjg u/]sf] 

cfos/ P]gsf] bkmf (@ df pNN]v ePsf] clGtd s/ s6[L x'g] e'QmfgL 

cGtu{tsf] cfox? Scheduler system cGtu{t kg]{ 

#= /fh:jx? Jff s/x? 

❖ s/ /fh:j  
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• k|ToIf s/  

•  ck|ToIf s/ 

❖ u}x| s/ /fh:j 

#=!  s/ /fh:j 

• cfos/ 

• d"No clea[l4 s/ 

• cGtMz'Ns  

• eG;f/ dx;'n 

#=@  u}/ s/ /fh:j 

• clgjfo{ / s'g} sfo{sf] jbnfdf ul/g] e'QmfgL  

   h:tM b08, hl/jfgf Pjd hkmt  

• :j]lR5s / k|ltkmn ljlxg e'QmfgL  

   h:t}M bfg bfGtJo / pkxf/ 

• :j]lR5s / k|ltkmn ;lxtsf] e'QmfgL  

• h:t}M– k|zf;lgs ;]jf b:t'/, Ohfht b:t'/, ;/sf/L ;DklQ k|of]u u/] 

jfktsf] e'QmfgL tyf ;/sf/L j:t', ;]jf clgjfo{ / s'g} sfo{sf] jbnfdf 

ul/g] e'QmfgL M– 

   h:t} b08, hl/jfgf Pjd hkmt  

• :j]lR5s / k|ltkmn ljlxg e'QmfgL M– h:t} bfg bfGtJo / pkxf/ 

• :j]lR5s / k|ltkmn ;lxtsf] e'QmfgL M–  

   h:t} k|zf;lgs ;]jf b:t'/, Ohfht b:t'/, ;/sf/L ;DklQ k|of]u u/] 

jfktsf] e'QmfgL tyf ;/sf/L j:t', ;]jf ;DklQ vl/b jfkt e'QmfgL 

cflb;DklQ vl/b jfkt e'QmfgL cflb 

$= cfosf] lzif{s 

• /f]huf/L M s'g} k|fs[lts JolQmn] /f]huf/L u/] jfkt k|fKt ug]{ gub, lhlG; 

jf ;'ljwfx? cfodf ;dfj]z x'g] 

• Joj;fo M s'g} JolQmn] pBf]u, Jofkf/, s[lif jf ;]jf k|bfg u/] jfkt k|fKt 

u/]sf] /sd cfodf ;dfj]z x'g] 

• nufgL M s'g} JolQm k|ToIf ?kdf ;+nUg geO{ nufgL u/] jfkt k|fKt ug]{ 

/sd jf ;Dklt k|of]u ug{ lbP jfkt k|fKt ug]{ /sd cfodf ;dfj]z x'g] 
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• cfsl:ds nfe M cfsl:ds ?kdf k|fKt ug]{ /sd h:t} lr¶f pkxf/ jf 

k'/:sf/ cflb 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

%= ;DklQsf] k|sf/ 

s/ k|of]hgsf nflu ;DkQLnfO{ % k|sf/df laefhg ul/Psf] kfO{G5 .  

s_ Jofkfl/s df}Hbft 

▪ s'g} JolQmsf] :jfldTjdf /x]sf],Joa;fosf] qmddf laqmL k|of]hgsf 

nflu /flvPsf ;DklQ,  

▪ sfo{ k|ultdf /x]sf] ;DklQ, 

▪ ;DklQdf ;dflji6 x'g] ;fdfu|Lx?, 

▪ t/ o; cGtu{t ljb]zL d'›fdf /x]sf] ;DklQ h:t} ljb]zL d'›f, 

ofq' r]s kb}{gg\, lognfO{ j}b]lzs ;DklQ  dflgG5,. 

▪ AolQmsf] Joj;fosf] cfwf/df o:tf] a:t'sf] pbfx/0f km/s km/s 

x'g ;Sb5,.  

▪ of] ;Dklt cGtu{t k|fKt /sd cfodf ;dfj]z ul/G5 / nfutnfO{ 

vr{ jfkt s§f ul/G5 . 

v_ x|f;of]Uo ;DklQ 

▪ s'g} Joj;fo jf nufgLdf cfo cfh{gsf] nflu k|of]u ul/Psf 

Jofkfl/s df}Hbft afx]s 6'6km'6, k"/fgf] x'+b} uPsf] jf ;do JotLt 

x'b} uPsf] sf/0faf6 d"Nodf x|f; x'g] ;DklQ kb{5g\ .  

▪ Joj;fosf] k|s[ltsf] cfwf/df o:tf] a:t'sf] pbfx/0f km/s km/s 

x'g ;Sb5  

▪ cfos/ k|of]hgsf] nflu x|f; of]Uo ;DklQ ;d'xsf] cfwf/df 

n]vfÍg ul/g] / ;f] ;d'xsf] s'g} ;DklQ lg;u{ ubf{ k|fKt x'g] /sd 

;f] ;d'xsf] x|f; cfwf/ eGbf a9L ePsf] cj:yfdf a9L eP hlt 

/sd cfodf ;dfa]; ug{' k5{ / To:tf] ;DklQsf] ;d'xsf] afFsL 

d"No z'Go x'G5 / ;f] ;DklQ lg;u{ ePsf] dflgG5 . 

u_ Joj;flos ;DklQsf] v'b nfe u0fgf 

▪ Joj;fosf] :jfldTjdf /x]sf / To;sf] clwsf/ :yflkt ePsf 

;DklQ, h:t}, z]o/, hUuf, lng' kg]{ /sd, k]ZsL lx;fa, gub tyf 

a}+s df}Hbft cfbL kb{5g\ . 
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▪ t/ Joj;fosf] cfo cfh{g ug]{ sfo{df k|of]u gePsf] cyf{t ;f] 

AolQmn] wf/0f dfq u/]sf] Joj;flos ;Dklt tyf Jofkfl/s 

df}Hbft jf Joj;fosf] x|f;of]Uo ;DklQ Joj;flos ;Dkltdf 

kb}{gg\ . 

▪ Joj;fodf ePsf] Joj;flos ;DklQ jf bfloTjsf] lg;u{df ePsf] 

v'b nfe Joj;fosf] cfo lgwf{/0f ubf{ ;dfj]z x'G5 . 

 

3_ u}/ Joj;flos s/of]Uo ;DklQsf] v'b nfe u0fgf 

▪ o; lsl;dsf] ;Dkltdf ;fdfGotofM hUuf, ejg tyf s'g} 

lgsfodf /x]sf] lxt jf ;'/If0f -h:t}, z]o/, l8a]~r/, cfbL_ 

kb{5g\ .  

▪ s'g} k|fs[lts AolQmsf] clalR5Gg -nuftf/_ bz aif{ eGbf sd 

:jfldTj /x]sf] / ;f] JolQmn] cljlR5Gg jf k6s k6s u/L s'n 

bz jif{ eGbf sd a;f]af; u/]sf] -b'j} cj:yf k'/f u/]sf]_ lghL 

ejg, 

▪ s'g} k|fs[lts JolQmsf] bz nfv ?k}ofF jf ;f] eGbf a9L d"Nodf 

lg;u{ u/]sf] hUuf,3/hUuf tyf lghL ejg -hUuf ePsf] ejgsf] 

xsdf hUufsf] If]qkmn ejgn] rr]{sf] hUuf a/fa/ jf Ps 

/f]kgLdWo] h'g 36L x'G5 ;f]_, 

▪ tLg k':tfleq ;fdfGo ?kdf vl/b laqmL ePsf] -c+za08f, 

ck'tfnL, as; kq, cfbLaf6 x:tfGt/0f u/L lg;u{ u/]sf] ;DklQ 

afx]s_ ;Dklt,  

▪ s'g} lxtflwsf/Lsf] cjsfz sf]ifdf /x]sf] lxt, 

▪ o; lsl;dsf] ;Dkltdf Joj;flos ;DklQ, x|f;of]Uo ;DklQ jf 

Jofkfl/s df}Hbft kb}{g .  

▪ o; cGtu{t v'b nfenfO{ cfo dflgG5, v'b gf]S;fg jfkt vr{ 

k"FhLut nfesf] u0fgf afx]sdf s§f ug{ kfOb}g / cfufdL aif{ 

;fg{ ;lsG5 . 

ª_ cGo ;DklQM 

▪ cGo ;Dkltdf d"ntMk|fs[lts JolQmsf] lghL ;Dklt kb{5, . 

▪ o:tf] ;Dkltsf] lg;u{n] cfos/df s'g} c;/ kfb}{g. h:t} bz aif{ 

jf ;f] eGbf a9L :jfldTj /x]sf] / ;f] JolQmn] cljlR5Gg jf k6s 
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k6s u/L s'n bz jif{ jf ;f]eGbf a9L a;f]af; u/]sf] lghL  

ejg . 

 

 

^= g]kfndf cfos/ ;DaGwL sfg"gL Joj:yf 

^=! g]kfndf ;+a}wflgs Joj:yf 

xfnsf] g]kfnsf] ;++ljwfg @)&@ df cfos/ ;DaGwL k|Z6 Joj:yf gu/]tfklg ;+3, 

k|b]z ;/sf/ / :yfgLo ;/sf/ lar /fhZj tyf >f]t ;fwgsf] afF8kmfF8sf] s'/f 

u/]sf] kfO{G5 .
3  

wf/f ^) – /fhZj >f]tsf] afF8kmfF8 

➢ ;+3 k|b]z / :yfgLo txn] cfk\mgf] cfly{s clwsf/ If]q leqsf] 

ljifodf s/ nufpg / tL >f]tx?af6 /fhZj p7fpg ;Sg]5g\ . 

➢ g]kfn ;/sf/n] ;+sng u/]sf] /fhZj ;+3, k|b]z / :yfgLo txnfO{ 

Gofof]lrt ljt/0f ug]{ Joj:yf ldnfO{g] 5 . 

➢ ;+3, k|b]z / :yfgLo tx lar /fhZjsf] afF8kmfF8 ubf{ ;Gt'lnt / 

kf/bzL{ ?kdf ug'{ kg]{5 .  

wf/f !!% – s/ nufpg jf C0f lng gkfO{g] 

➢ sfg"g adf]lhd afx]s s'g} s/ gnufO{g] / p7fO{g] 5}g . 

To;}u/L wf/f !!( n] jflif{s /fhZj / Joosf] cg'dfg k]z ug]{ s''/f u/]sf] 5 . 

To:t} k|b]z ;/sf/ / :yfgLo ;/sf/n] klg sfg"g agfP/ dfq s/ nufpg] 

Joj:yf u/]sf] 5 .  

^=@ sfg"gL Joj:yf 

^=@=! cfos/ P]g @)%*
4
 

bkmf # s/ nufpg] M b]xfosf k|t]s JolQmnfO{ k|t]s cfo jif{df  o; P]g 

adf]lhd s/ nufO{ c;'n pk/ ul/g]5 .  

➢ s'g} cfo jif{df s/ of]Uo cfo ePsf] JolQm 

➢ bkmf ^* sf] pkbkmf -#_ -$_ adf]lhd s'g} cfo jif{sf] cfo ljb]zdf 

k7fpg] u}/ jfl;Gbf JolQmsf] g]kfndf cjl:yt ljb]zL :yfoL ;+:yfkg / 

➢ s'g} cfo jif{df cGtLd ?kdf s/ s§L e} e'QmfgL k|fKt ug]{ JolQm . \ 

bkmf $ s/sf] u0fgf / s/sf] b/ 

                                                           
3  g]kfnsf] ;+ljwfg @)&@, sfg"g lstfj Joj:yf ;ldlt, jj/dxn, sf7df08f}+ . 

4   cfos/ P]g @)%*, sfg"g lstfa Joj:yf ;ldlt, jj/dxn, sf7df08f}+ . 
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➢ cg';"rL ! df pNn]lvt s/sf] b/ cg';f/ s/ u0fgf u/Lg] Joj:yf u/]sf] 

5 . 

bkmf % s/of]Uo cfo / cfosf zLif{sx?sf] juL{s/0f M s'g} JolQmsf] s'g} cfo 

jif{sf] s/of]Uo cfo ;f] jif{df b]xfosf k|t]s cfosf lzif{sx?sf] 

lgwf{/0fof]Uo cfosf] s'n hDdf /sdaf6 bkmf !@ jf ^# adf]lhd s'g} 

bfjL u/]sf] /sd eP ;f] /sd 36fO{ u0fgf u/LPsf] /sd a/fj/ x'g]5 M– 

➢ Joj;fo 

➢ /f]huf/L / 

➢ nufgL 

bkmf ^ lgwf{/0fof]Uo cfo M o; P]gsf] clwgdf /lx s'g} JolQmsf] s'g} cfo jif{df 

s'g} Joj;fo,/f]huf/L jf nufgLaf6 ePsf] b]xfosf cfox?nfO{ lgwf{/0fof]Uo cfo 

dflgg]5 . 

➢ jfl;Gbf JolQmsf] cfosf] >f]t hxfF;'s} ePklg ;f] jif{df ;f] JolQmsf] 

/f]huf/L, Joj;fo jf nufgLaf6 ePsf] cfo  

➢ u}/ jfl;Gbf JolQmsf] ;f] jif{df cfosf] >f]t g]kfndf ePsf] /f]huf/L, 

Joj;fo jf nufgLaf6 ePsf] cfo . 

t/ lgwf{/0fof]Uo cfodf bkmf !! jf ^$ adf]lhd s/ 5'6 lbOPsf] 

s'g}klg cfo ;dfj]z x'g] 5}g . 

cfosf] u0fgf 

kl/R5]b # df cfosf] u0fgf ;DaGwdf Joj:yf u/]sf] 5 h;df lgDg cfosf] 

u0fgf u/Lg] eg]/ lj:qLt Joj:yf u/]sf] 5 M 

➢ Joj;foaf6 ePsf] cfosf] u0fgf 

➢ /f]huf/Laf6 ePsf] cfosf] u0fgf 

➢ nufgLaf6 ePsf] cfosf] u0fgf 

bkmf !) s/ 5'6 x'g] /sdx? ;DaGwdf Joj:yf 5 . 

bkmf !! Joj;flos 5'6 tyf ;'ljwfx? 

kl/R5]b % df s§L x'g] /sdx? ;DaGwdf Joj:yf u/]sf] 5 . 

➢ ;fdfGo s§L 

➢ Jofh s§L 

➢ Jofkf/ df}hbftsf] nfutsf] vr{ s§L 

➢ dd{t tyf ;'wf/ vr{ s§L 



475 
 

➢ k|b'if{0f lgoGq0f vr{ s§L 

➢ cg';Gwfg tyf ljsf; vr{ s§L 

➢ x|f;s§L vr{ 

➢ Joj;fo jf nufgLaf6 gf]S;fgL 

 

bkmf #$ cfosf] v08Ls/0f ;DaGwL Joj:yf /x]sf] 5 . 

kl/R5]b * n] ;DkQL / bfloNjaf6 k|fKt v'b nfesf] lgwf{/0f ;DaGwL Joj:yf 

u/]sf] 5 . 

kl/R6]b ( n] k|fs[lts JolQm ;DaGwL ljif]z Joj:yf u/]sf] 5,, 

➢ bkmf %) bDklQ 

➢ bkmf %! cf}ifwL pkrf/ jfkt s/ ldnfg 

kl/R5]b !) df lgsfox?sf nflu ljz]if Joj:yf u/]sf] 5 . 

kl/R5]b !# n] cGt/f{li6«o s/ ;DaGwL Joj:yf u/]sf] 5 M 

➢ bkmf ^&  cfosf] >f]t, gf]S;fgL nfe / e'QmfgL, 

➢ bkmf &) g]kfndf hnofqf, xjfO{ oftfoft jf b'/ ;~rf/ ;]jf pknAw 

u/fpg] u}/ jf;LGbfnfO{ nfUg] s/, 

➢ To;}u/L bkmf &! df j}b]lzs s/ ldnfg s;/L ug]{ ;DaGwL sfg"gL 

Joj:yf u/]sf] 5 . 

 kl/R5]b !^ df s/sf] e'QmfgLsf] Joj:yf u/]sf] 5 . 

➢ bkmf *% s/sf] e'QmfgLsf] ;do, :yfg / tl/sf 

kl/R5]b !& df e'QmfgLdf sl/ s§L ;DaGwL sfg"gL Joj:yf 

➢ bkmf *& /f]huf/bftfaf6 s/ s§L 

➢ bkmf ** nufgL k|ltkmn / ;]jf z'Nssf] e'QmfgL ubf{ s/ s§L 

➢ bkmf *( 7]Ssf jf s/f/sf] e'QmfgL ubf{ s/ s§L  

➢ bkmf (! s/ s§L k|df0fkq lbg] 

kl/R5]b !* df ls:tfjGbLdf s/ bfvLnf ug]{ Joj:yf u/]sf] 5 . 

kl/R5]b !( df cfo ljj/0f / s/ lgwf{/0f ;DaGwL sfg"gL Joj:yf u/]sf] 5 .  

kl/R5]b @) df s/ ;+sng ldGxf / lkmtf{ ;DaGwL Joj:yf u/]sf] 5 . 

➢ bkmf !!! df s;}n] tLg{kg]{ s/ glt/]df ljefun] s/ c;'nLsf nflu 

;DaGwLt lhNnf  cbfntdf d'2f bfo/ ug{ ;Sg]5 .  

kl/R5]b @! k'g/fjnf]sg / k'g/fj]bg 
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➢ bkmf !!$ df k|zf;lso k'g/fjnf]sg x'g ;Sg] lg0f{ox? tyf sfo{ljlwsf] 

Joj:yf u/]sf] kfO{G5 .  

➢ bkmf !!% k|zf;lso k'g/fjnf]sgsf nflu lgj]bg lbg ;Sg] . 

• bkmf !!$ adf]lhd u/LPsf lg0f{o pk/ lrQ ga'em]df lg0f{osf] 

;"rgf kfPsf] ldltn] #) lbg leq ljefu ;dIf lgj]bg lbg ;Sg] 

Joj:yf u/]sf] 5 .  

➢ bkmf !!^ df /fhZj Gofoflws/0f ;dIf k'g/fj]bg nfUg] 

• bkmf !!% adf]lhd k|zf;lso k'g/fjnf]sgsf] nflu lbPsf] 

lgj]bgdf u/]sf] ljefusf] lg0f{o pk/ lrQ ga'e\mg] JolQmn] /fhZj 

Gofoflws/0f ;dIf k'g/fj]bg lbg ;Sg] / To;/L k'g/fj]bg lbPsf] 

!% lbg leq ;f] k'g/fj]bg lbg] JolQmn] k'g/fj]bgsf] ;"rgfsf] ! 

k|lt ljefudf btf{ u/fpg' kg]{5 . 

kl/R5]b @# df s;"/ tyf ;hfo ;DaGwL Joj:yf u/]sf] 5 .  

➢ bkmf !@# df s/ bflvnf gug]{nfO{ x'g] ;hfo ;DaGwL Joj:yf u/]sf] 5 . 

• lgwf{/Lt ;dfodf s/ bflvnf gug]{nfO{ %))) b]lv #)))) ;Dd 

hl/jfgf / ! dlxgf b]lv # dlxgf;Dd s}b ;hfo x'g ;Sg] . 

• bkmf !@$ df e'm§f jf e|dk"0f{ ljj/0f lbg]nfO{ x'g] ;hfo ;DaGwL 

Joj:yf u/]sf] kfO{G5 . 

➢ bkmf !#) g]kfn ;/sf/ jfbL x'g] 

➢ bkmf !#! d'2fsf] txlsst / bfo/L 

• txlssft tf]lsPsf] clwsf/Ln] ug]{ . txlssft k'/f ePsf] #% 

lbg leq ;DaGwLt lhNnf cbfnt ;dIf d'2f bfo/ ug'{ kg{]5 . 

To;/L txlssft ubf{ txlssft clws[tn] ;/sf/L jlsnsf] /fo 

lng'kg]{5 . 

➢ bkmf !#% ljefunfO{ cbfntnfO{ ;/xsf] clwsf/ x'g] Joj:yf u/]sf] 5 . 

cg';"lr ! s/sf b/x? 

cg';"lr @ x|f; sl§sf] lgwf{/0f   

^=@=@ cf}Bf]lus Joj;fo P]g @)&#
5
 

                                                           
5   cf}Bf]lus Joj;fo P]g @)&#, sfg"g lstfa Joj:yf ;ldlt, jj/dxn, sf7df08f}+ . 



477 
 

bkmf–* Joj;flos pTkfbg jf sf/f]af/ u/]sf] hfgsf/L pBf]u btf{ ug]{ 

lgsfonfO{ lbg'kg]{ . 

bkmf !@ k|t]s pBf]un] Joj;flos pTkfbg jf sf/f]af/ k|f/De u/]kl5 tf]lsP 

adf]lhdsf] ljj/0f k|t]s cfly{s jif{ ;dfKt ePsf] ldltn] ^ dlxgf leq 

pBf]u btf{ ug]{ lgsfo ;dIf k]z ug'{5 . 

bkmf !% df pBf]u juL{s/0f ;DaGwdf Joj:yf u/]sf] 5  

➢ M 

!_ n3' pBf]u 

@_ 3/]n' pBf]u 

#_ ;fgf pBf]u 

$_ demf}nf pBf]u 

%_ 7"nf pBf]u 

➢ ;]jfsf] k|s[ltsf] cfwf/df  

!_ phf{d'ns pBf]u – cg';"lr # df pNn]lvt pBf]u 

@_ pTkfbgd"ns pBf]u 

#_ s[lif tyf jg k}bfj/df cfwfl/t pBf]u – cg';"lr $ df pNn]lvt 

pBf]u 

$_ vgLh pBf]u 

%_ lgdf{0f pBf]u – cg';"lr % df pNn]lvt pBf]u 

^_ ko{6g pBf]u – cg';"lr ^ df pNn]lvt pBf]u 

&_ ;"rgf, k|;f/0f tyf ;~rf/ k|ljlwdf cfwf/Lt pBf]u – cg';"lr & df 

pNn]lvt pBf]u 

*_ ;]jfd"ns pBf]u – cg';"lr * df pNn]lvt pBf]u 

kl/R5]b % pBf]unfO{ k|bfg u/Lg] 5'6, ;'ljwf / ;x'lnot ;DaGwL Joj:yf u/]sf] 

5 . 

➢ bkmf @@ cfos/ ;DaGwL 5'6, ;'ljwf jf ;x'lnot 

➢ bkmf @$ n3' pBf]usf nflu cGo ;'ljwf Pj+ ;x'lnot  

• sf/f]af/ z'? ePsf] sDtLdf % jif{;Dd cfos/ 5'6 kfpg] . 

➢ bkmf @% dlxnf pBdLsf nflu yk ;'ljwf 

➢ bkmf @& yk ;'ljwf tyf ;x'lnot 

kl/R5]b & ?U0f pBf]u ;DaGwL Joj:yf u/]sf] 5 . 
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kl/R5]b * ;hfo / k'g/fj]bg ;DaGwL Joj:yf u/]sf] 5 M 

➢ bkmf $! ;hfo ;DaGwL Joj:yf u/]sf] 5 . 

➢ bkmf $@ k'g/fj]bg ;DaGwL Joj:yf 

• bkmf $! adf]lhdsf] ;hfosf] cfb]z pk/ lrQ ga'em]df ;hfosf] 

hfgsf/L kfPsf] ldltn] #% lbg leq To:tf] pBf]u jf JolQmn] 

;DaGwLt pRr cbfntdf k'g/fj]bg lbg ;Sg]5 . 

^=@=# cfos/ lgodfjnL @)%(
6
 

o; lgodfjnLn] cfos/ P]gnfO{ ;xh kfg{ lgDg Joj:yf u/]sf] b]lvG5 . 

➢ lgod # s/ 5'6sf] nflu lgj]bg lbg' kg]{ 

➢ lgod % ljlQo ljj/0f k]z ug'{kg]{ M cfly{s jif{ ;dfKt ePsf] ldltn] # 

dlxgf leq ljefudf k]z ug'{ kg]{5 . 

➢ bkmf ^ ;fgfltgf /sdsf] e'QmfgL 

➢ bkmf * n]vfÍg tl/sf 

➢ bkmf !$ rfgr'g lx;fa u0fgf gu/Lg] . 

➢ bkmf !* nfefF;sf] /sdnfO{ lgsfosf] cfo u0fgf ubf{ ;dfj]z ug'{  

gkg]{ . 

➢ k

l/R5]b $ df k|fs[lts JolQm / lgsfo ;DaGwL ljz]if Joj:yf . 

&= cbfntsf] e"ldsf 

cfos/ c;'nL g]kfndf ;d:ofsf] ?kd} b]lvPsf] 5 . o;df cbfntn] ;sf/fTds 

e"ldsf lgjf{x u/]sf] cj:yf lgDg d'2fx?sf] emnsaf6 b]lvPsf] 5 M– 

!_ g]=sf=k= @)^#, lg0f{o g+= &&#), cÍ &
7
 

            d'2f M– cfos/ .  

k'g/fj]bs ÷ jfbL – cy{ dGqfno, cfGt/Ls /fhZj ljefu, s/ sfof{no 

lj/f6gu/ 

                                  lj?4 

k|ToyL{ ÷ ljkIfL – lhNnf df]/Ë lj/f6gu/ l:yt x'nf; afo/ O08li6«h k|f=ln= 

;+rfns dx]G›s'df/ uf]N5f 

                                                           
6  ) cfos/ lgodfjnL @)%(, sfg"g lstfa Joj:yf ;ldlt, jj/dxn, sf7df08f}+ . 

7  ) g]=sf=k=@)^#, lg0f{o g+= &&#), cÍ &, ;jf]{Rr cbfnt . 
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o;df ljkIfL x'nf; bfo/ O08li6«h -k|f_ ln=sf ;+rfnsn] cf=j= )%).%! sf] 

sf/f]jf/df ePsf] v'b d'gfkmf pNn]v u/L ldlt @)%!.(.! df :jo+ s/ lgwf{/0f 

k]z u/]sf]df cfos/ P]g, @)#! sf] bkmf ##s-@_ adf]lhd pBf]usf] ;+rfnsnfO{ 

pQm sf/f]jf/sf] ;DaGwdf aofg u/fO{ k|fKt ePsf k|df0f ;"rgf cfbL ;d]tnfO{ 

larf/ u/L P]glgodn] ldGxf lbg ldNg] /sd ldGxf lbO{, ldGxf lbg gldNg] /sd 

v'b cfodf ;dfj]; u/L cfos/ P]g, @)#! sf] bkmf ##s-@_ adf]lhd v'b cfo 

?=%@,@#,$(@.$( sfod x'g] 7x/ s/ sfof{no lj/f6gu/n] u/]sf]df ;jf/L ;fwg 

dd{t vr{, ;]N; l8kf]df ePsf vr{ / sd{rf/Lx?sf] tnj e'QmfgL ubf{ 

kfl/>lds s/ s§f u/L a}+sdf hDdf u/]sf] /sd v'b cfodf ;dfj]; u/]sf] 

ldn]g elg s/ sfof{no lj/f6gu/sf] s/ lgwf{/0f cfb]z s]lx pN6L u/]sf] /fh:j 

Gofoflws/0f lj/f6gu/sf] km};nfdf lrQ ga'lem s/ sfof{no lj/f6gu/n] o; 

cbfntdf lbPsf] lgj]bgdf k'g/fj]bg ug]{ cg'dlt k|fKt e} o; Ohnf; ;dIf 

k]z x'g cfPsf] b]lvof] .  

o;df ljkIfL pBf]un] pNn]v u/]sf] dd{t ;+ef/ vr{ ?=!,^@,!*$.&#, ;jf/L 

;fwg ;+rfng vr{ ?=!,@@,((*. / ;]N;l8kf] lj/u+hsf] gf]S;fgL vr{ / 

sd{rf/Lsf] tnj e'QmfgL ubf{ clu|d cfos/ s§f gu/]sf] /sd ;d]t k'+lhut 

vr{ dfGg'kg]{df k'+hLut vr{ gdfgL v'b cfodf ;dfj]; gx'g] 7x/ u/]sf] /fh:j 

Gofoflws/0fsf] km};nf q'6Lk"0f{ x'+bf ab/ x'g'kg]{ eGg] s/ sfof{no lj/f6gu/sf] 

d'Vo k'g/fj]bg lhls/ b]lvG5 . cfos/ P]g, -;+=;=_ @)#! sf] bkmf ## s -!_ df 

s/bftf :jo+dn] s/ lgwf{/0f ug{sf] lgldQ cfˆgf] v'b cfo sfod  u/L :jo+ s/ 

lgwf{/0fsf] kmf/fddf ljj/0fx? k]z u/L cfˆgf] :jo+ s/ lgwf{/0f ug{ ;Sg]5 eGg] 

pNn]v b]lvG5 . ljkIfL pBf]un] ;f] P]g adf]lhd cfly{s jif{ @)%).%! sf] 

cfosf] :jo+ s/ lgwf{/0f ljj/0f / k|df0fx?sf] ;fy} n]vfkl/If0f u/]sf] jf;nft / 

gfkmf gf]S;fgL ljj/0f ;d]t s/ sfof{no lj/f6gu/df @)%!.*.@( df k]z u/]sf] 

cj:yf b]lvPsf] 5 . ;f] ljj/0fsf] hfFra'em k|of]hgsf] nflu ljkIfL pBf]unfO{ 

sfuhkq k|df0fx? bflvn u/fpg] ;DaGwdf cfos/ P]g, @)#! sf] bkmf ##-$_ 

adf]lhd kqfrf/ ePsf] b]lv+5 . ljkIfL pBf]un] cf=j= @)%).%! sf] sf/f]jf/ 

;DaGwL ;Dk"0f{ lx;fj lstfj vftfjfxL, aLbf e/kfO{ cfbL lnO{ s/ sfof{nodf 

pkl:yt e} aofg ;d]t )%#.#.^ df u/]sf] ldl;naf6 b]lvG5 . k'gM @)%#.#.#) 

df cf=j= )%).%! sf] sf/f]jf/sf] ;DaGwdf k|df0fx? k]z u/]sf] b]lv+G5 . ljkIfL 

pBf]un] k]z u/]sf] k|df0fsf] ;DaGwdf k'g/fj]bs sfof{non] cGoyf elg lhls/ 

lng ;s]sf] b]lv+b]g . cfos/ P]g, -;+=;=_ @)#! sf] bkmf !@-!_-v_ df oflGqs 

pks/0f, d]l;g kmlg{r/ tyf cfocfh{g jf k|fKt ug{ k|of]u ePsf cGo ;DklQ 
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jf ;fdfgsf] dd{t /sd vr{x? s§f u/L v'b cfo lgwf{/0f ul/g] pNn]v b]lvG5 

. pBf]usf] ;jf/L ;fwg / pBf]u oflGqs ;fwgx? dd{t sfo{ u/]sf] / o:tf] 

dd{t sfof{nonfO{ k'g/fj]bs sfof{non] k"+lhut vr{sf] ;+1f lbO{ v'b cfos/ 

;dfj]z u/]sf] sfg"g cg's"nsf] b]lvg gcfO{ /fh:j Gofoflws/0fn] k'g/fj]bs 

sfof{non] u/]sf] s/ lgwf{/0f cfb]z pN6L u/]sf] cj:yf 5 .   

pk/f]Qm dd{t vr{x? Po/ sl08zg/, lh=cfO+ ;]8 / ;jf/L ;fwg dd{t ubf{ 

k"hLut k|s[ltsf] vr{ eof] eGg] k'g/fj]bg sfof{non] s] s'g sf/0f jf cfwf/df 

k"lhut 7xg]{ xf] eGg] s'f/sf] cwf/ k|df0f ;lxt lhls/ lnPsf] b]lvb}g . dd{t 

;+ef/ ;DjGwdf s/bftfn] k|of]u ub}{ cfPsf] oflGqs pks/0f, d]l;g kmlg{r/ 

tyf cfo cfh{g jf k|fKt ug{ k|of]u ePsf] ;DklQ elTs lju|L dd{t ug{'kbf{ ;f] 

oGq pks/0f, d]l;g kmlg{r/ OToflbsf] Ifdtf, df]n jf cfo' ;fljs ;/x jgfpg 

nfu]sf] vr{;Dd 5'6 x'g ;Sg] / ;fljs eGbf j9L Ifdtf df]n cfo' jf df}lns 

cfs[ltdf km/s kg]{ u/L jgfpg nfu]sf] vr{nfO{ k"hLut vr{ dfGg] l;4fGt xf] / 

cfos/ P]g, @)#! sf] bkmf !@-!_-v_ sf] k|ltjGwfTds jfSof+zn] ;f] l;4fGtnfO{ 

sfg"gL ?k lbO{ k|rng u/fO{ cfPsf] 5 . s/bftfsf] egfO{ x]bf{ ;f] dd{t sfo{jf6 

Po/ slG8;g / lh=cfO+ ;]8 / ;jf/L ;fwg k"j{jt cj:yfsf] ;Dd x'g] u/L 

dd{t ePsf] eGg] pNn]v ePsf] b]lvG5 . s/ clws[tsf] s/ lgwf{/0f ug]{ sfo{ 

Goflos sfo{ xf] . s/ clws[t s/ lgwf{/0fsf] k|s[ofdf 5fgljg ug]{ clws[t 

x'gsf ;fy} s/ lgwf{/0f ug]{ clwsf/L klg x'Fbf lghsf] sfg"gL x}l;ot cf/f]kL Pj+ 

lg0f{ostf{ b'j} /x]sf] 5 . Goflos sfo{ ug]{ s/ clws[t h:tf] clwsf/Ln] s'g} 

lg0f{odf k'Ugsf nflu j:t'ut ?kdf k|df0fsf] d"Nof+sg ug{' kb{5 eg] lg0f{odf 

k'u]sf] j:t'ut cfwf/ / sf/0f ;d]t lbg'kg]{ x'G5 . k'g/fj]bs s/ clws[tn] 

ljjfb:kb dd{t vr{dWo] k"hLut dfg]/ cfo tkm{ hf]8]sf] /sd s] s'g sf/0fn] 

;DjlGwt Po/ sl08zg/, lh=cfO{ ;]8 jf ;jf/L ;fwgsf] ;fljssf] Ifdtf, cfo' 

df]n jf cfs[lt eGbf j9L jf km/s ePsf] xf] eGg] b]vfpg' ky{\of], p;sf] Tof] 

Goflos sfo{ lyof], Goflos lhDd]jf/L lyof] t/ ;f] eP u/]sf] eGg] s/ lgwf{/0f 

krf{ jf o; cbfnt ;dIf lbPsf] cg'dltsf] lgj]bgdf v'nfPsf] b]vfPsf] kfOPg 

. k'g/fj]bs sfof{no o; cbfntsf] b[li6df d'2fsf] csf]{ kIf ;/x /x]sf] x'bf 

cfˆgf] lg0f{o of] o; sf/0fn] ;lx 5 egL cfˆgf] lhls/sf] k'i6 \ofOsf nflu cfwf/ 

/ sf/0f v'nfpg' b]vfpg ;d]t ;Sg' kg]{ x'G5 . k'g/fj]bs sfof{non] o; 

cbfntdf bfo/ u/sf] cg'dltsf] lgj]bgdf /fh:j Gofoflws/0fjf6 ePsf] lg0f{o 

km};nf s] s'g cfwf/df / s;/L q'l6k"0f{ 5 eGg] pNn]v ePsf] gb]lvbf xr'jf 

lgj]bg lhls/s} e/df bfjL lhls/ jdf]lhd ug{ x'g ;Sg] b]lvPg . s/ ;DjGwL 
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ljjfbdf cd's /sd of] o; sf/0fn] s/of]Uo 5}g egL s/bftfn] b]vfPsf] 

cj:yfdf s/ nufpg rfxg] s/ clws[t of sfof{non] of] o; kl/jGbjf6 s/ 

nfUg] xf] eGg] b]vfpg kg]{ x'G5 . s/ nfUg] cfo xf] eGg] s'/fsf] k|df0f k'of{pg] 

ef/ s/ sfof{no jf s/ clws[t pk/g} x'G5 . s/ ;DjGwL ljjfbdf k|df0fsf] 

ef/sf] cToGt} dxTj / cfjZostf x'G5 . s/bftf pk/ dfq k|df0f k'of{pg] ef/ 

/xb}g . s/bftfn] ts{;+ut ?kdf s/ nfUg] xf]Og eGb5 eg] s/ nfUg] xf] eg]/ 

k|df0f k'of{pg] ef/ s/ clws[t pk/ x'G5 . s/ Gofosf] of] k|fylds s'/f xf] . 

pk/f]Qm ljj]lrt s'/f / k|:t't d'2fdf k'g/fj]bs sfof{nosf] k'g/fj]bg lhls/ 

nufotsf] ljZn]if0f ubf{ pNn]lvt /sd k"hLut vr{ /x]5 eg]/ k'g/fj]bs 

sfof{non] b]vfpg ;s]sf kfOPg . ctM /fh:j Gofoflws/0fn] dd{t ;+ef/ vr{ 

dfg]/ u/]sf] km};nfdf s'g} q'l6 ePsf] eGg] b]lvg cfPg .   

;]N; l8kf] s/bftf pBf]ujf6 pTkflbt j:t'sf] Jofkfl/s sf/f]jf/ ug]{ zfvf 

;/xsf] Ps c+u /x]sf] b]lvG5 . s'g} pBf]un] cfˆgf] pTkfbgsf] ljqmL ljt/0fsf 

nflu ljleGg dfWodx? h:t} Ph]G;L, l8:6«LJo'6/ h:tf jflx/L JolQmx? lgo'Qm 

ug]{ jf cfkm]g} zfvf k|zfvf jf ;]N; l8kf] vf]Ng] eGg] s'/f ;DjlGwt pBf]un] ug]{ 

lg0f{o xf] o;} u/ eg]/ c?n] eGg ldNb}g t/ olb ;DjlGwt pBf]un] ;]N; l8kf] 

;d]t /fv]/ pTkflbt j:t'sf] ljqmL ljt/0f ug{ rfxG5 eg] sfg"gn] To:tf] gu/ 

eGg x'b}g . ;f] cg';f/ ljqmL ljt/0fsf nflu ;]N; l8kf] vf]nL ljqmL ljt/0fsf] 

sf/f]jf/ ug]{ ul/Psf] 5 eg] To:tf] ;]N; l8kf]sf] cfDbfgL vr{ d"n pBf]us} 

cfDbfgL vr{ cGtu{t cfp5 . s'g} ;]N; l8kf]df sf/f]jf/ ePg eg] klg To;df 

nfUg] Go"gtd clgjfo{ vr{x? x'g;Sg] x'G5g / To:tf] vr{nfO{ cfo gePsf] eg]/ 

cgb]vf jf cdfGo ug{ x'b}g . cfo ePdf dfq vr{ lbg ldNb5 eGg] s'/f plrt 

x'b}g . sf/f]jf/sf l;nl;nfdf sf/0fj; sf/f]jf/ ePg jf cfo x'g ;s]g eg] 

klg s'n cfosf] cjwf/0ff  cGtu{t s/bftfsf cfo cfh{gsf qmddf ePsf 

jf:tljs vr{x? s6[f ug{ kfpg] g} x'G5 . cfˆgf] pTkfbg ljqmL ljt/0f ug]{ 

k|of]hgsf nflu v8f u/]sf]\ ;]N;  l8kf] sfod /fVg sfg"g jdf]lhd ltg{'kg]{ 

nfO;]G; gljs/0f / cGo :6]zg/L  h:tf s'/fdf ePsf] ;fdfGo vr{x?nfO{ 

l8kf]jf6 sf/f]jf/ gePsf] eGg] cfwf/df vr{ s6[f ug{ kfpg ;Sg] xf]Og eGg 

Gofof]lrt x'b}g . ;]N; l8kf] jL/uGhsf] ;f] cf=j=df gf]S;fgL ?=!),^$*.– sf] 

/sd b]vfPsf] 5 . pQm   cf=j=df pQm l8kf]af6 s'g} vl/b ljqmLsf] sf/f]jf/ 

gePsf] / sf/f]jf/ geP klg l8kf]sf] nfO;]G; gljs/0f ;lxt cGo :6]zg/L 

cflb km'6s/ vr{x? e}, ;f] vr{sf] ljn e/kfO{ k]z u/]sf] b]lv+bf To:tf] vr{ 

ePsf] eGg] k'li6 x'g cfof] . ctM ;f] /sdnfO{ v'b cfodf ;dfj]; gug]{ 
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7x/fPsf] /fh:j Gofoflws/0f la/f6gu/sf] OG;fkm ldn]s} b]lvof] . To:t}  

sd{rf/Lsf] tnjeQf e'QmfgL ubf{ clu|d cfos/ s§f gu/L e'QmfgL lbPsf] elg 

?=$@,%@$.@& v'bcfodf ;dfj]z gu/]sf] eGg] k'g/fj]bg lhls/ tkm{ x]bf{ ljkIfL 

pBf]un] @)%#.#.#) df lbPsf] hjfkmdf pQm clu|d /sd e"naf6 k"/f s§f ug{ 

g;lsP klg xfn pQm /sd To; sfof{nosf] vftfdf hDdf u/L lbPsf] 5 elg 

a}+s ef}r/ ;lxt k]z u/]sf] b]lvG5 . pQm ef}r/nfO{ k'g/fj]bs sfof{non] gs/f 

egL lhls/ lng  ;s]sf] b]lvb}g . cfos/ -;+=;=_ )#! sf] bkmf #^-#_ df 5'6 

/sd a'emfpg kfpg] u/L Joj:yf ;d]t ePsf] b]lvG5 . ;f] pkbkmf -#_ df 

:ki6;+u s'g} JolQmn] >f]tdf s/ s§L u/L j'emfpg kg]{ lyof] t/ ;f] ug{ g;sL 

5'6fP5 jf 3l6j9L x'g] u/L s6[f ul/ j'emfP5 eg] sl6[ ug{ 5'6fPsf] jf 3l6jl9 

u/L j'emfPsf] /sd csf]{ k6ssf] e'QmfgLjf6 ldnfO{ s6[f ug{ kfpg] s'/f pNn]v 

ePsf] b]lvbf ;|f]tdf s/ s6[L ubf{ 3l6j9L e} e"nr's x'g ;Sg] / T;nfO{ kl5 

ldnfpg ;Sg] sfg"gsf] cf;o /x]sf] b]lvof] . o; cj:yfdf s/bftfn] e"njf6 

k'/f s6[f x'g g;s]sf] eGb} kl5 sfg"g jdf]lhdsf] /sd ;|f]tjf6 s6[L ul/ 

j'emfPsf] eGg] b]lvPkl5 s/bftfn] sfg"g pNn+3g u/]sf] eGg ;lsg] ePg . ctM 

;f]  /sdnfO{ v"bcfodf ;dfj]z gug]{ 7x/fPsf] /fh:j Gofoflws/0f 

lj/f6gu/sf] km};nf Gofof]lrt b]lvFbf cg'dlt k|bfg ePsf] cfb]z;Fu ;xdt x'g 

;lsPg .  

ctM pk/f]Qm pNn]lvt cfwf/ sf/0fx? ;d]tjf6 s/ sfof{no lj/f6gu/sf] s/ 

lgwf{/0f cfb]znfO{ s]lx pN6L ug]{ 7x/fPsf] /fh:j GofofwLs/0f lj/f6gu/sf] 

@)%&.!@.( sf] km};nf ldn]s} b]lv+bf k'g/fj]bs jfbLsf] k'g/fj]bg lhls/ k'Ug 

;Qm}g .  

@_  lg0f{o g+=*@)^  g]=sf=k= @)^^  cÍ *
8
 

d'2fM cfos/  -@)%$.)%%_ .  

k'g/fj]bsM ;Ltf 6«]8 ;]G6/ k|f=ln=sn+sLsf] clwsf/ k|fKt k|jGw ;~rfns 

;Ltf/fd ltdlN;gf  

                                  lj?4 

k|ToyL{M $ g+= If]q s/ sfof{no, sf7df8f}F, xfn cfGtl/s /fhZj sfof{no 

sf7df8f}+ 

                                                           
8 g]=sf=k= @)^^, lg0f{o g+=*@)^, cÍ *, ;jf]{Rr cbfnt . 
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lg0f{otkm{ ljrf/ ubf{ k'g/fj]bs ;Ltf 6«]8 ;]G6/ k|f=ln=n] cf=j= @)%$.)%% df 

k]6«f]lnod kbfy{ sf/f]jf/sf] cfo ljj/0f ;dodf k]z gu/]sf]n] $ g+= If]q s/ 

sfof{no, s'n]Zj/, sf7df8f}Faf6 r=g+= $)&(, ldlt @)%%.!).!* sf] kq4f/f !% 

lbgsf] Dofb ;lxtsf] kq k7fOPsf]df k'g/fj]bs sDkgLn] cf=j= @)%$.)%% df 

k]6«f]lnod kbfy{ sf/f]jf/sf] cfo ljj/0f e/L :jo+ s/ lgwf{/0f ljj/0fdf v'b cfo 

?= $,%@,%!%.@$ pNn]v u/L ldlt @)%%.!!.# df s/ sfof{nodf cfo ljj/0f 

k]z u/]sf]df s/ lgwf{/0fsf] kmf/fd;fy cfjZos ljj/0f k]z gu/]sf]n] & lbgsf] 

;do lbO{ cfjZos sfuhftx¿ k]z ug{ s/ sfof{noaf6 ldlt @)%%.!!.@% sf] 

;fy} k'gM ldlt @)%^.!@.@! df ;d]t & lbgsf] clGtd ;do lbO{ kq k7fOPsf]df 

sDkgLsf] tkm{af6 ;f]xL ldltdf kq j'emL ldlt @)%^.!@.@* df #) lbgsf] ;do 

dfu u/L s/ clws[t;dIf lbPsf] lgj]bgdf Dofb yk gx'g] Joxf]/f pNn]v 

ePsf]df k'g/fj]bs sDkgLsf] tkm{af6 cfjZos sfuhft ;lxtsf] ljj/0f s/ 

sfof{nodf k]z gu/L c6]/ u/L j;]sf] b]lvG5 . =     

cfos/ P]g, @)#! sf] bkmf ##-@_ n] s/bftfn] cfo ljj/0f bflvnf gu/]df jf 

em"¶f ljj/0f bflvnf u/]df jf sf/f]jf/sf] n]vf g/fv]df jf /fv]sf] n]vfnfO{ 

dfGotf lbg gldNg] ePdf s/ clws[tn] s/bftfsf] bfloTj, ;DklQ, cfo–Joosf] 

;|f]t / ljj/0fx¿ ;d]tsf] cfwf/df v'b cfo sfod u/L s/ lgwf{/0f ug{ ;Sg] 

sfg"gL Joj:yf u/]sf] kfOG5 . k'g/fj]bs sDkgLn] e/]sf] :jo+ s/ lgwf{/0f 

kmf/daf6 v'b cfo ?= $,%@,%!%.@$ b]vfPsf]df s/bftf k'g/fj]bsn] ;f]sf] 

;Dk"0f{ oyfy{ ljj/0f pNn]v gu/L lx;fj lstfj kf/bzL{ ?kdf g/fvL xr'jfsf] 

cfwf/df :jo+s/ lgwf{/0f kmf/d e/]sf] b]lvg cfpF5 .  

s/bftf :jo+n] cfkm"nfO{ nfUg] s/ cfkm}n] lgwf{/0f u/L a'emfpg] k|lqmof g} 

:jo+s/ lgwf{/0f xf] . cfˆgf] sf/f]jf/sf] ;DaGwdf ;j} eGbf j9L hfgsf/L :jo+ 

s/bftfnfO{ g} x'G5 eGg] l;4fGtsf cfwf/df s/bftfnfO{ sfg"gadf]lhdsf] 

lgwf{/0f u/L ;DalGwt lgsfodf j'emfpg] bfloTj ;'lDkPsf] kfOG5 . cfˆgf] 

cfosf] :jo+nfO{ s/ lgwf{/0f ug{ lb+bf cfodf kf/blz{tf ;d]t b]vfpg ;Sg' kb{5 

. s/bftfn] k]z u/]sf] ljj/0f em'7f 7xl/g uPdf eg] s/bftfn] d"No r'sfpg' 

k5{ cyf{t s/bftfn] em'7f] ljj/0f lbPdf, s/ 5n]df, 36L s/ lgwf{/0f u/]df eg] 

;hfFosf] efuLbf/ aGg' kg]{ x'G5 .  

k'g/fj]bs sDkgL :jo+n] cfo ljj/0f bflvnf ubf{ cfˆgf] sf/f]jf/ jf cfo;|f]tsf] 

lsl;d, jf;nft, gfkmf gf]S;fg, lx;fj lstfj ;d]tsf] ;Dk"0f{ lx;fj lstfj 

kf/bzL{ ?kdf pNn]v gu/L xr'jfsf] cfwf/df sDkgLsf] v'b cfo $,%@,%!%.@$ 
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ePsf] egL :jo+s/ lgwf{/0f kmf/d e/L s/ sfof{nodf k]z u/]sf]df s/ 

sfof{noaf6 :jo+s/ lgwf{/0f kmf/ddf pNn]v u/]sf] ljj/0f k'li6 ug]{ sfuh 

k|df0f k]z ug{ k6s k6s ;"rLt ubf{ ;d]t cfˆgf] tkm{af6 lx;fj lstfj k]z 

gu/L j;]sf] cj:yfdf cfGtl/s /fhZj ljefusf] ldlt @)$@.&.!^ sf] 

kl/kqadf]lhd cfon lgudsf l8n/x¿sf] cfo sfod ubf{ lghx¿n] k|fKt u/]sf] 

sldzg dWo] ?=! nfv ;Ddsf] sldzgdf %) k|ltzt ?=! nfvb]lv ?=@ 

nfv;Ddsf] cfo $) k|ltzt / @ nfv eGbf j9L eP hltdf dfq #) k|ltztn] 

vr{ ldGxf lbg] eGg] pNn]v ePcg';f/ k'g/fj]bs sDkgLnfO{ $ g+= If]q s/ 

sfof{noaf6 pk/f]Qm adf]lhd vr{ ldGxf lbO{ hDdf v"b cfo ?= *,@),&&(.$! 

sfod ug]{ u/]sf] cfb]znfO{ cGoyf eGg ldNg] cj:yf b]lvg cfPg . 

ctM k'g/fj]bs ;Ltf 6«]8 ;]G6/ k|f=ln=sf] cf=j= @)%$.)%% sf] sf/f]jf/df v'b 

cfo ?= *,@),&&(.$! lgwf{/0f ug]{ u/L tTsfnLg $ g+= If]q s/ sfof{no, 

s'n]Zj/, sf7df8f}Faf6 ePsf] cfb]znfO{ ;b/ u/]sf] /fhZj GofofwLs/0f 

sf7df8f}Fsf] ldlt @)^).@.! sf] km};nf ldn]s} b]lvFbf ;b/ x'g] 7x5{ . 

k'g/fj]bssf] k'g/fj]bg lhsL/ k'Ug ;Sb}g .  

#_  efu M %! ;fn M @)^^ dlxgf M kmfu'g c+s M !! 

lg0f{o g+= *@^%   kmfu'g, @)^^ 

            d'2f M– cfos/ . 

k'g/fj]bsM  cfGtl/s /fhZj sfof{no, lj/f6gu/ 

                 lj?4 

k|ToyL{M zfx pBf]u k|f=ln= lj/f6gu/ 

lg0f{otkm{ ljrf/ ubf{, k|ToyL{ pBf]un] nfut d"NoeGbf 36L d"Nodf laqmL u/]sf] 

/sd ?=@%,^%,@*%.*@ / ;fk6L lnPsf] wfuf]df a}+s Aofh afktsf] 

?=#,)(,(%*.@% v'b cfodf ;dfj]z u/]sf] z'? s/ sfof{nosf] lg0f{o s]xL pN6L 

u/L pQm /sdx¿ ldGxf x'g] 7xof{ Psf] xb;Dd /fhZj Gofoflws/0f 

lj/f6gu/sf] km};nfpk/ k|:t't k'g/fj]bg k/]sf] b]lvof] . k|ToyL{n] ldlt 

@)^#.&.#) ut]b]lvsf] tf/]v u'hf/L a;]sf] b]lvG5 . ca, ;j{k|yd nfuteGbf 

36L d"Nodf laqmL u/]sf] b]vfOPsf] Go"g laqmL /sdnfO{ v'b cfodf ;dfj]z 

u/]sf] z'? lg0f{o pN6L u/L ;f] /sd ldGxf x'g] 7xof{ Psf] /fhZj Gofoflws/0fsf] 

km};nf q'l6k"0f{ 5 eGg] k'g/fj]bg lhsL/tkm{ x]bf{, s/ sfof{no lj/f6gu/sf k|d'v 
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s/ clws[taf6 ldlt @)%%.#.!% df ePsf] lg0f{o krf{sf] k|s/0f * df k|ToIf 

pTkfbg vr{ / ck|ToIf vr{x¿dWo]sf] ;DalGwt s]xL vr{;d]t ;dfj]z u/L 

sfod x'g] sf/vfgfsf] k|lt OsfO nfut d"No ?=%(.#& b]lvPsf] t/ k|f=ln= n] 

sfod u/]sf] ;/b/ laqmL d"No k|lt OsfO{ ?=%#.*( b]lvPsf]n] o;/L Go"g km/s 

b/n] x'g cfpg] /sd ?=@%,^%,@*%.*@ nfO{ v'b cfodf ;dfj]z u/]sf] b]lvG5 . 

/fhZj Gofoflws/0f lj/f6gu/af6 km};nf x'Fbf To:tf] Go"g b/df laqmL ePsf] 

s'/f :jLsf/ u/L To:tf] nfut d"NoeGbf 36fP/ laqmL u/]sf] cj:yfnfO{ 

s/bftfsf] clxtdf pkof]u ul/g' Gofok"0f{ x'Fb}g eGg] cfwf/ lnO{ To:tf] /sd v'b 

cfotkm{ ;dfj]z ug{ ldn]g egL ;f] /sd ldGxf ug]{ u/]sf] kfOof] . 

k|ToyL{ pBf]u gfkmfd"ns Jofj;flos sDkgL ePsf] s'/fdf ljjfb 5}g . 

d'gfkmfsf] Joj;flos p2]Zo /fvL :yfkgf ePsf] pBf]un] pTkflbt j:t'sf] d"No 

lgwf{/0f ubf{ pTkfbg nfut;d]tnfO{ ljrf/ u/L clwstd d'gfkmf xfl;n x'g] 

u/L d"No lgwf{/0f ug]{ ub{5g\ . of] Jofj;flostfsf] l;4fGt g}  xf] . o;sf] 

ljk/Lt nfuteGbf sd d"Nodf j:t' laqmL ug{'kg]{ cj:yfnfO{ ;fdfGo ?kdf lng 

;lsFb}g . sfa"eGbf aflx/sf] kl/l:yltsf sf/0f ckjfbsf] ?kdf slxn]sflxF o;/L 

nfuteGbf sd d"Nodf ;fdfg laqmL ug{' k/L pBf]u 3f6fdf hfg;Sg] cj:yf 

kg{;S5 t/ To:tf] cj:yfdf pBf]un] ;f]sf] e/kbf]{ cfwf/ k|df0f ;DalGwt s/ 

sfof{nodf k]z u/L cfˆgf] bfjL k|dfl0ft u/fpg ;Sg'kb{5 . k|:t't ljjfbdf 

k|ToyL{ pBf]un] nfuteGbf sd laqmL d"No sfod ug{'k/]sf] ;DaGwdf tYoo'Qm 

cfwf/ k|df0f k]z u/L cfˆgf] bfjL k|dfl0ft ug{;s]sf] kfOFb}g . k|ToyL{ pBf]un] 

k]z u/]sf] gfkmf gf]S;fg lx;fadf k|:t't cf=j=sf] dfq s"n gf]S;fgL 

?=$*,&(,&$!.^# /x]sf] b]vfOPsf]   5 . To:t} jf;nftaf6 k|:t't cf=j=;Ddsf] 

;l~rt gf]S;fgL @ s/f]8 !@ nfv k'u]sf] b]lvG5 . o;/L Joj;flostfsf] ;fdfGo 

l;4fGtljk/Lt nfuteGbf sd d"Nodf j:t' laqmL ug{'k/]sf] / nuftf/ gf]S;fgLdf 

pBf]u ;~rfng ug{'k/]sf] ;DaGwdf k|ToyL{ pBf]un] tYoo'Qm 7f]; cfwf/ k|df0f 

k]z u/L k|dfl0ft ug{ g;s]sf] cj:yfdf k|ToyL{ pBf]usf] egfO{ dfqsf] cfwf/df 

s/ sfof{non] k|ToyL{ pBf]unfO{ s/ ldGxf ug]{ l:ylt x'Fb}g . o;/L dgf]ut 

cfwf/df s/ ldGxf ub}{ hfg] xf] eg] s/ tyf /fhZj k|zf;g;DaGwL sfg"gL 

Joj:yfx¿ k|efjxLg eO{ /fi6«sf] /fhZj c;"nL k|lqmof k|efljt x'g  k'Ub5 . 

t;y{ nfuteGbf sd laqmL d"No b]vfPsf] ?=@%,^%,@*%.*@ k|ToyL{ pBf]usf] v'b 

cfodf ;dfj]z u/]sf] s/ sfof{nosf] lg0f{o s/ lgwf{/0f cfb]z pN6L u/L pQm 

/sd ldGxf u/]sf] /fhZj Gofoflws/0fsf] km};nf sfg"g;Ddt b]lvPg .  
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ca, ;fk6L lbPsf] wfuf]df a}+s Jofh afktsf] ?=#,)(,(%*.@% v'b cfodf 

;dfj]z u/]sf] z'? s/ sfof{nosf] lg0f{o pN6L u/L pQm /sd ldGxf u/]sf] 

/fhZj Gofoflws/0f lj/f6gu/sf] km};nf q'l6k"0f{ 5 eGg] k'g/fj]bssf] csf]{ 

k'g/fj]bg lhsL/sf ;DaGwdf ljrf/ ubf{, s/ sfof{no lj/f6gu/sf] ldlt 

@)%%.#.!% sf] pQm lg0f{o krf{sf] k|s/0f @ df sk8f pTkfbg ug{ wfuf] v/Lb 

k}7f/L ubf{ a}+saf6 C0f lnO{ ;f] C0fsf] Jofh vr{ n]lvPsf] ;fy} k|f=ln=n] 

cGoqaf6 wfuf] ;fk6L k|fKt u/L pTkfbg sf/f]jf/ u/]sf] b]lvPsf]n] o;/L k|of]u 

x'g] ;fk6L wfuf]df Jofh vr{ ;dfj]z x'g sf/f]jf/;Fu ;DalGwt geO{ s"n Jofh 

vr{dWo] ?=#,)(,(%*.@% cfodf ;dfj]z ul/Psf] eGg] pNn]v ePsf] kfOG5 . 

k|ToyL{ pBf]un] a}+saf6 C0f lnPsf] s'/fdf ljjfb /x]sf] b]lvFb}g / Jofh vr{ 

n]v]sf] s'/fdf klg z'? s/ sfof{non] lg0f{odf ljjfb p7fPsf] kfOFb}g t/ s] 

slt JofhdWo] s] slt cfwf/ sf/0faf6 cGo /sd 5'6 kfpg] / k|:t't /sd 

?=#,)(,(%*.@% 5'6 gkfpg] xf] eGg] ;DaGwdf ;f] lg0f{odf s'g} ljj]rgf ul/Psf] 

kfOFb}g . o;/L lagf ljZn]if0f / lagf cfwf/ sf/0f dgf]ut ?kdf pQm /sd v'b 

cfodf ;dfj]z u/]sf] s/ sfof{nosf] lg0f{o sfg"g;Ddt gb]lvFbf ;f] lg0f{o pN6L 

u/L pQm /sd ldGxf lbg] 7xof{nPsf] /fhZj Gofoflws/0f lj/f6gu/sf] km};nf 

cGoyf b]lvPg .  

ctM nfuteGbf sd laqmL d"No b]vfPsf] ?=@%,^%,@*%.*@ k|ToyL{ pBf]usf] v'b 

cfodf ;dfj]z u/]sf] z'? s/ sfof{nosf] lg0f{o tyf s/ lgwf{/0f cfb]z pN6L 

u/L pQm /sd ldGxf u/]sf] xb;Dd /fhZj Gofoflws/0f lj/f6gu/sf] km};nf 

q'l6k"0f{ ePsf]n] ;f] xb;Dd pQm km};nf pN6L x'g] 7x5{ . cGo s'/fdf 

k'g/fj]bssf] k'g/fj]bg lhsL/ k'Ug ;Qm}g .  

$_ lg0++f{o g+= (!^! cfos/ -cf=j=)^)÷)^!_  

efu M %^ ;fn M @)&! dlxgf M ef› c+s M %  

            d'2f M cfos/ -cf=j= )^)÷)^!_ 

k'g/fj]bs÷jfbL M >L cfGtl/s /fh:j sfof{no, lj/f6gu/sftkm{af6 k|d'v s/ 

clws[t 9'l08/fh kf]v/]n  

                               lj¿4 

k|ToyL{÷k|ltjfbL M >L uf]N8]g Unf]j lns;{ k|f=ln=, lj/f6gu/ 
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klxnf] k|Zgsf] xsdf ljrf/ ubf{ ;f] vr{ pBf]usf] nlGrª / lj1fkgafktsf] vr{ 

ePsf] xf] / pQm vr{ Pp6} cfly{s jif{df dfUbf cTolws x'g] x'Fbf ljleGg cf=j= 

df dfluPsf] xf] egL lhls/ lnPsf] b]lvG5 . o;/L ut jif{sf vr{x¿ o; jif{df 

sl§sf] dfu ug{ / kfpg] xf] xf]Og egL ljrf/ ug{'kg]{ b]lvof] . cufl8sf] cfly{s 

jif{df ePsf vr{x¿ e'QmfgL ul/Psf]n] s/ 5'6 x'g'kg]{ egL cfo ljj/0fdf 

pNn]v ePsf] cj:yf b]lvg cfPsf] 5 . JolQmn] cfo u0fgf ug]{ k|of]hgsf] nflu 

s] s:tf /sdx¿ vr{sl§ ug{ kfpg] /x]5 eGg] ;DaGwdf cfos/ P]g, @)%* sf] 

bkmf !# df lgDg sfg"gL Joj:yf ePsf] b]lvG5 .  

 “s'g} JolQmn] s'g} cfo jif{df s'g} Joj;fo jf nufgLaf6 ePsf] cfo u0fgf ug]{ 

k|of]hgsf] nflu o; P]gsf] cwLgdf /xL sf/f]af/;Fu ;DalGwt b]xfosf vr{x¿ 

sl§ ug{ kfpg]5 M  

      -s_ ;f] cfo jif{df ePsf, 

      -v_ ;f] JolQmaf6 ePsf, 

      -u_ Joj;fo jf nufgLaf6 cfo cfh{g x'g] sfo{df ePsf .”  

pko{'Qm bkmf !# sf] sfg"gL Joj:yf x]bf{ s'g} JolQmn] s'g} Joj;fo jf nufgLaf6 

k|fKt cfo u0fgf ubf{ h'g cfly{s jif{sf] cfo 3f]if0ff ug]{ xf] ;f]xL cfly{s jif{df 

ePsf] vr{nfO{ dfq vr{sl§ ug{ kfpg] Joj:yf bkmf !# -s_ df pNn]v ul/Psf] 

b]lvG5 . t/ k|:t't d'2fdf ljkIfL k|f=ln=n] b]vfPsf] nlGrª tyf lj1fkgsf 

vr{x¿ rfn' cfly{s jif{ @)^).)^! sf] xf] eGg ;s]sf] b]lvFb}g clkt' Ps} k6s 

dfu ubf{ Hofb} a9L x'g] x'Fbf ljleGg cf=j= df vr{sl§ dfu ul/Psf] xf] egL 

lhls/ lnPsf] b]lvG5 . o;/L ljutsf cf=j=df ePsf vr{x¿ tTtt\ jif{x¿df g} 

vr{sl§ ug{'kg]{ x'G5 . ljutsf cf=j=df ePsf] vr{ o; cf=j= @)^).)^! df 

vr{sl§sf] dfu u/]sf] / ;f]nfO{ plrt dfgL /fh:j Gofoflws/0f, lj/f6gu/af6 

vr{sl§ ug]{ u/L ePsf] lg0f{oaf6 cfos/ P]g, @)%* sf] bkmf !# sf] k|ToIf 

uDeL/ sfg"gL q'6L x'g uPsf] b]lvof] . 

bf];|f] k|Zgsf] lg¿k0f ug]{ ;Gbe{df ldl;n cWoog ubf{, ljkIfL uf]N8]g Unf]j 

lns;{ k|f=ln= lj/f6gu/n] cfly{s jif{ @)^).@)^! sf] cfo ljj/0f k]; ubf{ 

b]vfPsf] /sddWo] af]tn vl/b vr{, k|ToIf vr{, k|zf;lgs vr{ / Hofnfafkt 

ePsf] e'QmfgL vr{ k'li6 gePsf]n] vr{ k'li6 x'g] ;a'b k|df0fkq kfPsf] ldltn] 

!% lbg leq sfof{nodf k]; ug{'x'g egL cfGtl/s /fh:j sfof{no, 

lj/f6gu/af6 r=g+ *##&) af6 ldlt @)^@.!@.@& df kqfrf/ ePsf] b]lvG5 . 
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;f] kq Joxf]/fadf]lhd vr{ /sd k'li6 x'g] u/L ;a'b k|df0f k]; ug{'kg]{df ;f] 

gu/L ljkIfLn] ldlt @)^#.@.@ df cfˆgf] n]6/ Kof8df cfo ljj/0fcg';f/ s/ 

lgwf{/0f x'g egL lgj]bg n]vL s/ sfof{nodf k]; u/]sf] b]lvG5 . cfkm"n] dfu 

u/]sf] vr{ k'li6 x'g] k|df0f ljkIfLaf6 k|fKt gePkl5 ;'? cfGtl/s /fh:j 

sfof{non] ;+zf]lwt s/ lgwf{/0f cfb]z hf/L u/]sf] b]lvg cfPsf] 5 . cfkm"n] 

u/]sf] vr{ jf:tljs / oyfy{ xf] eGg' k|ydtM k|f=ln=n] vr{ e'Qmfg u/L k|fKt 

u/]sf] lan ekf{O{;lxtsf ;a'b k|df0fx¿ k|df0fsf] d"NofÍg ug]{ ;'? lgsfo 

cfGtl/s /fh:j sfof{nod} k]; ug{'kg]{ x'G5 . ;'? lgsfon] k]; x'g cfPsf] 

k|df0fsf] d"NofÍg u/L ;f]xL cfwf/df lg0f{o lng] xf] . cfGtl/s /fh:j 

sfof{nodf To:tf] dfu eP cg';f/sf] lan ekf{O{ k]; x'g ;s]sf] b]lvg cfPg . 

tyflk, k'g/fj]bg ubf{ klg To:tf] 5'6 k|df0fx¿ k]; ug{ ;lsG5 . t/ /fh:j 

Gofoflws/0fsf] km};nf x]bf{ k'g/fj]bg txdf cfO{{ Ohnf;;dIf kIfn] ax;sf] 

qmddf ;a'b k|df0f k|ToIfLs/0f u/]sf] egL dfu u/]adf]lhdsf] vr{ ldgfxf 

lbOPsf] b]lvG5 . k'g/fj]bg txdf s] s] s'g lsl;dsf k|df0fx¿ k|ToIfLs/0f eP 

;f] k|df0fx¿sf] 5fofk|lt;d]t ldl;ndf /x]sf] klg b]lvPg . s'g} sfuh k|df0fdf 

lngnfO{ ;f] sfuh ldl;n ;+nUg x'g'kg]{ x'G5 . ldl;n ;+nUg g} g/x]sf] lan 

e/kfOnfO{ lan e/kfO 5 egL ;f]cg'¿ksf] /sd cfo lgwf{/0f ubf{ sl§ ug{ 

ldNb}g . 

Ohnf;;dIf k|ToIfLs/0f ePsf] eP klg s] slt s'g k|df0f k|ToIfLs/0f eP / 

s'g s'g lan e/kfOx¿af6 s] slt /sd sl§ x'g'kg]{ xf] ;f] cfˆgf] lg0f{odf 

lg0f{ostf{af6 pNn]v x'g'kg]{ x'G5 . Goflos lg0f{o cfTdlgi7 tj/af6 ul/g'x'Gg 

clkt' j:t'lgi7 cfwf/af6 ul/g'kb{5 . ldl;n ;+nUg g/x]sf] lan ekf{O{nfO{ 

lg0f{ostf{n] k|ToIfLs/0f eof] eGg' g} kof{Kt x'Fb}g . k|ToIfLs/0f s] s;/L / slt 

eof] eGg] s'/f pQm lg0f{odf k|i6 b]lvg' klg kb{5 . kmut k|ToIfLs/0f eof] egL 

To;sf] cl:tTj / To;af6 ;Gt'i6L x'g'kg]{ sf/0f gb]vfO{ vr{ ldGxf lbg] u/L 

a'‰g'kg]{ k|df0f ga'emL ga'‰g] k|df0f a'emL k|ToIf q'6L ePsf] lg0f{o sfg"gadf]lhd 

ePsf] eGg ldNg] b]lvPg . 

t;y{, dfly ljZn]if0f ePadf]lhd ;'? txsf] sfof{nodf ;a'b k|df0fåf/f ljkIfLn] 

cfo ljj/0fdf b]vfPsf] vr{ k'i6L ug{ g;s]sf] / cfos/ P]g, @)%* sf] bkmf !# 

adf]lhd cfo ljj/0fdf pNn]lvt vr{ ljutsf cfly{s jif{sf] ePsf] cj:yfdf / 

k'g/fj]bg txdf ax;sf] qmddf k|df0f k|ToIfLs/0f ul/Psf] eGg] cfwf/df ;'? 

cfGtl/s /fh:j sfof{nosf] s/ lgwf{/0f cfb]z ab/ u/L vr{ ldgfxf lbg] u/L 
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/fh:j Gofoflws/0f, lj/f6gu/af6 ldlt @)^%.$.!# df ePsf] km};nf ldn]sf] 

gb]lvFbf pN6L x'g] 7x5{ .  

%_ lg0f{o g+= ($#)  cfos/ 

efu M %& ;fn M @)&@ dlxgf M sflt{s c+s M &
9
 

         d'2f M cfos/ . 

k'g/fj]bs M– cfGtl/s /fhZj sfof{no, lj/f6gu/  

                          lj¿4 

k|ToyL{ M– df]/ª lhNnf, lj/f6gu/ pkdxfgu/kflnsf j8f g+=^ l:yt kz'klt 

6\o'a ldN; k|f=ln= 

lg0f{otkm{ ljrf/ ubf{ cfly{s jif{ @)%*.%( df k|ToyL{ kz'klt6\o'a ldN; 

k|f=ln=n] af]g; k|f]lehgafkt vr{ n]v]sf] ¿=!,!*,*^%.*& v'bcfodf ;dfj]z 

u/]sf] cfGtl/s /fhZj sfof{no,sf] lg0f{o cfos/ P]g, @)%* sf] bkmf!# ljk/Lt 

/x]sf] eGg] k|ToyL{ s/bftfsf] d'Vo lhls/ /x]sf] k|:t'td'2fdf /fhZj 

Gofoflws/0f, lj/f6gu/n] af]g;afkt 5'6\of]OPsf] /sd v'bcfoaf6 s§f ug{ 

kfpg] 7x/fPsf] km};nfpk/ cfGtl/s /fhZj sfof{no, lj/f6gu/sf] o; 

cbfntdf k'g/fj]bgsf] cg'dlt kfpF egL lgj]bg k/L o; cbfntaf6k'g/fj]bgsf] 

cg'dlt k|bfg eO{ k'g/fj]bgsf] /f]xdf lg0f{ofy{ o; Ohnf;;dIfk]; ePsf] /x]5 .  

o;;DaGwdf k|:t't d'2fsf] ldl;n ;+nUg sfuhft cWoog u/Lx]bf{ k|ToyL{ 

kz'klt 6\o'a ldN; k|f=ln=n] cfly{s jif{ @)%*.%( dfcfˆgf] v'b cfoaf6 af]g; 

P]g, @)#) sf] bkmf % adf]lhd af]g; ljt/0fsf] k|of]hgsf]nflu ¿=!,!*,*^%.*& 

5'6\of Psf]eGg] s'/fdf ljjfb 5}g . pQm tYodfk'g/fj]bs cfGtl/s /fhZj 

sfof{no,n] ;d]t cGoyf lhls/ lnPsf] kfOFb}g .cfos/ P]g, @)%* sf] bkmf @$-

@_-s_ sf] b]xfo -!_ adf]lhd af]g; k|f]lehgafkt5'6\of'Psf] ;f] /sdsf] bfloTj 

k|ToyL{ sDkgLdf lglxt /x]sf] b]lvg cfpF5 .;f] /sdsf] bfloTj k|ToyL{ sDkgLdf 

lglxt g/xg] eGg] s'g} sfg"gLJoj:yf ePsf] klg kfOFb}g . j:t'tM af]g;afkt 

5'6\ofgPsf] /sd ;f] cfly{sjif{ ;dfKt ePkl5 sDkgLsf] n]vf k/LIf0f ePkZrft\ 

sDkgLsf] cfoaf6 ljt/0fug{'kg]{ /sd xf] . sDkgLsf] bfloTjdf /xg] wf/f kfgL, 

lah'nL, a}+ssf]Aofh OToflbafkt ltg{'kg]{ /sd ;f]xL cfly{s jif{ vr{ x'g] /sd 

eP klgaf]g;afktsf] /sd rfn' cfly{s jif{df 5'6\ofaO{ cfufdL jif{df ljt/0f 

                                                           
9 ) g]=sf=k=@)&@, c+s &, lg=g+=($#), ;jf]{Rr cbfnt . 
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ul/g] /sdxf] . cfufdL jif{df klg af]g;afkt 5'6\ofPsf] /sd ljt/0f gul/Psf] 

cj:yfdf ;f]/sd sDkgLsf] v'b cfodf u0fgf x'G5 / s/of]Uo x'g hfG5 . t/ 

sDkgLsf]vftfdf ;f] /sd /x]sf] b]lvPsf] eGg] dfq cfwf/df pQm /sd 

sDkgLsf]bfloTjleq gkg]{ / v'b cfodf ;dfj]z x'g] eGg ldNg] x'Fb}g . 

o;cj:yfdf af]g;afkt 5'6\ofePsf] /sd cfos/ P]g, @)%* sf] bkmf !# 

adf]lhd s§Lx'g] /sd ePsf] egL v'b cfodf ;dfj]z gu/]sf] /fhZj 

Gofoflws/0f, lj/f6gu/sf]km};nf dgfl;a b]lvg cfPsfn] o; cbfntaf6 

k'g/fj]bgsf] cg'dlt k|bfg ubfl{\nOPsf cfwf/;Fu ;xdt x'g ;lsPg .  

t;y{, pko{'Qm cfwf/ / sf/0f;d]taf6 rfn' cfly{s jif{sf] gfkmfaf6af]g; P]g, 

@)#) sf] bkmf % adf]lhd af]g; k|f]lehgsf] nflu 5\6\ofdPsf] /sdsf]bfloTj 

k|ToyL{ sDkgLdf lglxt /x]sf] x'Fbf pQm /sd cfos/ P]g, @)%* sf]bkmf !# 

adf]lhd v'b cfodf s§f x'g] ePsfn] k'gM cfodf u0fgf ug{'kg]{ eGg]k'g/fj]bssf] 

syg sfg"gcg's"n gx'Fbf af]g;afktsf] ¿=!,!*,*^%.&* v'b cfodf;dfj]z x'g 

g;Sg] eGg] /fhZj Gofoflws/0f, lj/f6gu/sf] ldlt @)^^.!).# sf]km};nf ldn]sf] 

b]lvFbf ;b/ x'g] 7x5{ . k'g/fj]bs cfGtl/s /fhZjsfof{no, lj/f6gu/sf] 

k'g/fj]bg lhls/ k'Ug ;Sb}g .  

*= k}m;nfsf] ljin]if0f 

lj/f6gu/ l:yt x'nf; jfo/ O08:6«Lh k|f=ln=sf ;+rfns dx]Gb| s'df/ uf]N5f 

ePsf] d'2fdf sDkgLsf] lj/u+h l:yt ;]N; l8kf]n] o; cf=j=df s'g} sf/f]af/ 

gu/]sf] ePklg ;]N; l8kf] aGb gePsf] l:yltdf ;fdfGo vr{ x'b}g eGg ldNg] 

gb]lvbf ;f] /sd v'b cfodf ;dfj]z u/]sf] / sd{rf/Lsf] kf/L>dLs tna 

e'QmfgL lbbf s/of]Uo cfodf nfUg] s/ s§L u/L ;f]sf] k|df0f ;d]t k]z e}/x]sf] 

cj:yfdf To:tf] vr{nfO{ s/ sfof{non] ldGxf glbO{ v'b cfodf ;dfj]z ug]{ u/L 

u/]sf] lg0f{o ldn]sf] b]lvPg egL /fhZj Gofoflws/0f lj/f6gu/sf] k}m;nf 

/x]sf]df ;f] k}m;nfnfO{ ;Ddflgt cbfntaf6 ;d]t ;b/ u/]sf] b]lvG5 . l;tf 6]«8 

;]G6/ k|f=ln= sn+sLsf] d'2fdf tTsflng s/ sfof{no If]q g+=$ af6 ePsf] v'b 

cfos/ lgwf{/0f krf{ / s/ lgwf{/0f cfb]z ldn]s} b]lvbf ;b/ x'g] u/L /fhZj 

Gofoflw/0f sf7df08f}+af6 k}m;nf ePsf]df ;f] k}m;nf ;d]t ;b/ x'g] u/L ;jf]{Rr 

cbfntn] ;d]t ;dy{g u/]sf] l:ytL 5 . zfx pBf]u k|f=ln=lj/f6gu/sf] d'2fdf 

s] slt wfuf] ;fk6L jfkt Jofh 5'6 kfpg] xf] ;f] ;DaGwdf tYok"0f{ cfwf/df 

lg0fodf af]lnPsf] kfO{Pg . cGoqaf6 wfuf] ;fk6L lnO{ pTkfbg u/]sf] Joj;flos 

sfo{nfO{ cGoyf dfGg ldNg] x'b}g . s] slt Jofh dWo] s] slt cfwf/ k|df0fn] 
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cGo /sd 5'6 kfpg] ePsf] / of] cÍ 5'6 gkfpg[ xf] ;f]sf] tYofÍ k|df0f eGbf 

dgf]ut cfwf/df pQm /sd v'b cfodf ;dfa]z ug]{ u/]sf] ldn]g . sf/vfgfsf] 

k|lt OsfO{ nfut d'No ?=%(.#& b]lvPsf] t/ k|f=ln=n] sfod u/]sf] ;/x lalqm 

d'No k|lt OsfO{ ?=%#.*( b]lvPsf]n] o;/L Go"g km/s b/n] x'g cfpg] /sd 

?=@%,^%,@*%=*@ v'b  cfodf ;dfa]z ug]{ u/L u/]sf] lg0f{o;Dd ldn]g, pQm 

/sd ldGxf x'G5 elg /fhZj Gofoflw/0f lj/f6gu/sf] k}m;nf /x]sf]df ldGxf 

u/]sf] xb;Dds]f k}m;nf s]lx pN6L x'g] u/L ;jf]{Rr cbfntaf6 k}m;nf ePsf] 

kfO{G5 . To;}u/L >L Unf]j lns;{ k|f=ln= lj/f6gu/sf] d'2fdf s/bftfn] Ohnf; 

;dIf k|ToIfLs/0f u/fPsf] e/kfO{ ;d]taf6 Hofnf jfktsf] /s dhb'/n] a'em]sf] 

b]lvbf >ldsnfO{ kfl/>dLs e'QmfgL u/fPsf] pQm /sd dWo] k|ToyL{ sfof{non] 

e/kfO{ gePsf] elg ?=!,)(,()) v'b cfodf ;da]z u/]sf] ldn]sf] gb]lvbf ;f] 

/sd v'b cfodf ;dfa]z x'g g;sL ldGxf x'G5 . ldGxf x'g] 7x/]sf] xb;Dd 

k|ToyL{ cfGtl/s /fhZj sfof{no lj/f6gu/sf] lg0f{o / clGtd s/ lgwf{/0f 

cfb]z pN6L x'g] u/L /fhZj Gofoflws/0f lj/f6gu/af6 km};nf ePsf]df pQm 

ldGxf lbg] u/L ePsf] ;f] k}m;nf pN6L ug]{ u/L k}m;nf ePsf] cj:yf 5 . 

To;}u/L kz'klt 6\o"a ldN; k|f=ln=sf] d'2fdf af]g; jfkt 5'§ofO{Psf] 

?=!,!*,*^%.*& v'b cfodf ;dfa]z ug]]{ u/L u/]sf] k}m;nfsf] xb;Dd gldn]sf] 

elg /fhZj Gofoflws/0f lj/f6gu/af6 k}m;nf ePsf]df ;f]lx k}m;nf ;b/ 

ug]{u/L ;jf]{Rr cbfntaf6 k}m;nf ePsf] b]lvG5 . o;/L pk/f]Qm ;a} k}m;nfdf 

cfostf{n] k]z u/]sf] cfo ljj/0f tyf s/ 5'6 ;DaGwdf /fhZj sfof{nox?sf]  

lg0f{onfO{ z'Id ljZn]if ub}{ pko"Qm lg0f{o lbg] k|of; u/]sf] b]lvG5 . ;s];Dd 

cfostf{ klg dsf{df gk?g / P]g sfg"g cg';f/ plrt /fhZj ;d]t ;+sng 

xf]; eGg] b[li6af6 g} cbfntL k}m;nfx? ePsf] kfO{Psf] 5 .  

(= ;'emfj tyf lgisif{ 

(=! ;'emfj 

cfos/ ;DaGwdf lgDg ;'wf/sf kIf b]lvG5g\ M 

➢ c

fos/ P]g @)%* / cf}Bf]lus Joj;fo P]g @)&# ljz]if P]g /x]sf / b'a} 

P]g Ps csf{df aflemg] lsl;dsf /x]sf 5'g . 

➢ ;

d;fdlos Plss[t P]g cfpg' h?/L 5 . 

mailto:?=@%25,%5e%25,@*%25.*@
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➢ s

/ c;'nL k|s[ofdf cbfntn] ;d]t ;xof]uL e"ldsf lgjf{x ug' h?/L 5 .  

➢ c

fo ljj/0f / s/ 5'6 l;df :ki6 ?kdf ;dod} k]z ug]{ / u/fpg] Joj:yf 

u/Lg' k5{ . 

➢ c

fos/ n'sfpg] ljifo ge} gful/ssf] st{Josf] ljifo x'bf ;a} O{dfGbf/ e} 

cfos/ a'emfpg' h?/L 5 . 

➢ /

fhZj ;+sngdf obfsbf cGoyf s'/f ;'Ggdf cfpg] x'bf To; tk{m 

;DaGwLt lgsfo ;r]t /xg' h?/L 5 .  

 

(=@ lgisif{ 

jf:tjdf /fHo /fhZjaf6 ;+rflnt x'G5 . olb /fhZj p7fO{Pg eg] /fHo If0f 

e/ d} rNg aGb x'G5 . /fHo dfgj ;Eotfsf] klxrfg, cfTdf xf] . /fHo ljgf 

dfgj ;Eotfsf] kl/sNkgf ug{ ;lsb}g / /fHo ;Grfngsf] cfwf/ /fhZj x'bf of] 

ljifo cfk}mdf clgjfo{ / cTofjZos /x]sf] 5 . o;/L /fhZj tLg'{ k|t]s 

gfu/Lssf] bfloTj tyf st{Jo leq kb{5 . cfos/ P]gdf ;d;fdlos tyf 

Plss[t P]g NofO{ z'4 cf;on] sfof{Gjogdf Nofpg' h?/L 5 . cfo ljj/0f 

;dodf k]z ug'{ / ;dodf plrt s/ lgwf{/0f ug'{ cfostf{ tyf s/ clws[tsf] 

bfloTj tyf st{Jo xf] . /fHo xfd|f] cfodf g} rNg] x'bf cfk\mgf] cfosf] s]lx cFz 

/fHonfO{ s/ ltg'{ s'g} sGh':ofO{ ug'{ x'b}g . cfk\mgf] ;DktL tyf cfo n'sfpg] / 

s/ 5nL ug]{ 1ft c1ft k4tLsf] cGTo x'g' h?/L 5 .  

 

;Gbe{ ;fdfu|L 

!_ g]kfnsf] ;+ljwfg @)&@, sfg"g lstfj Joj:yf ;ldlt, jj/dxn, sf7df08f}+ . 

@_ cfos/ P]g @)%*, sfg"g lstfj Joj:yf ;ldlt, jj/dxn, sf7df08f}+ . 

#_ cf}Bf]lus Joj;fo P]g @)&#, sfg"g lstfj Joj:yf ;ldlt, jj/dxn, 

sf7df08f}+ . 

$_ aflif{s k|ltj]bg @)&$/@)&%, cfGtl/s /fhZj ljefu, nflhDkf6, 

sf7df08f}+, k[i7 & . 
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%_ cfos/ lgb]lz{sf @)^^ -bf]>f] ;+zf]wg @)&# ;d]t_, cfGtl/s /fhZj ljefu, 

nflhDkf6, sf7df08f}+, k[i7 ! . 

^_ g]=sf=k=@)^#, lg0f{o g+= &&#), cÍ &, ;jf]{Rr cbfnt . 

&_ g]=sf=k=@)^^, lg0f{o g+= *@)^, cÍ *, ;jf]{Rr cbfnt . 

*_ g]=sf=k=@)^^, lg0f{o g+= *@^%, cÍ !!, ;jf]{Rr cbfnt . 

(_ g]=sf=k=@)&!, lg0f{o g+= (!^!, cÍ %, ;jf]{Rr cbfnt . 

!)_ g]=sf=k=@)&@, lg0f{o g+= ($#), cÍ &, ;jf]{Rr cbfnt . 
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cfos/ P]g, @)%* / ;f] ;DaGwdf ;af{]Rr cbfntaf6 k|ltjfbL 

l;4fGtx?sf] laZn]if0f 

ab|Ls'df/ sfsL{

 

!=kl/ro 

cfos/ -Income Tax_ eGgfn] s'g} klg JolQmsf] cfodf nfUg] k|ToIf s/nfO{ 

hgfpFb5 . sfg'gn] cfos/ 5'6 egL tf]s]sf AoQmL jf lgsfo afx]snfO{ 

/f]huf/L, nufgL, Aofj;fo jf k'+hLut nfeaf6 cflh{t u/]sf] d'gfkmfdf 

sfg'gn] tf]s] adf]lhd b/n] nfUg] s/ nfO{ cfos/ elgG5 . g]kfnsf] 

;+lawfgsf] wf/f !!% df sfg'g adf]hLd afx]s s'g} s/ nufpg] / p7fpg] 

5}g eGg] JojZyf /x]sf] b]lvG5 . g]kfndf cfos/sf] cjwf/0ff cfos/sf] 

cawf/0ff @))* sf] ah]6af6 z'? ePsf] / To;k:rft cfly{s P]g @)!^, 

Aofkf/ d'gfkmf / kfl/>lds s/ P]g @)!&, cfos/ P]g @)!(, cfos/ P]g 

@)#! / cfos/ P]g @)%*;Dd cfO{k'u]sf] cj:yf 5 eg] cfos/ P]gdf 

/x]sf k|fawfgnfO{  cfyL{s P]gn] k|To]s aif{ z+;f]wg ug{] u/]sf] ;d]t kfO{G5. 

xfn g]kfndf nfUg] cfos/nfO{ cfos/ P]g, @)%* tyf cfos/ lgodfjnL, 

@)%( n] lglb{Z6 ug]{ ub{5 .cfos/sf l;4fGtx?jfl;Gbfsf] l;4fGt 

(Resident Principle), >f]tsf] l;4fGt ( Source principle) / ldl>t l;4fGt 

(hybrid Principle)  dWo] d'n'ssf] cfly{s ljsf;sf] nflu /fh:j ;+sng 

ug]{ k|ls|ofnfO{ k|efjsf/L agfO{ /fh:j kl/rfngnfO{ clej[l4 ug{ cfos/ 

;DaGwL sfg'gnfO{ ;+zf]wg / PsLs/0f u/L ;dofg's'n jgfpg g]kfnsf] 

cfos/ P]g @)%* n] cfos/sf] jfl;Gbfsf] l;4fGt (Resident Principle) 

nfO{ c+ufn]sf] 5 . o; l;2fGt cg';f/ g]kfnsf] afl;Gbf AoQmLsf] cfo 

;+;f/e/ hxf+ ePtf kgL g]kfndf s/ ltg{'kg]{ Aoj:yf 5 . o;n] AoQmLsf] 

bf]xf]/f] s/af6 d'QmL lbg g]kfn aflx/ cflh{t cfodf lab]zL d'n'sdf lt/]sf] 

cfos/ ldnfg ug{ kfpg] Aoj:yf u/]sf] 5 . To:t} g]kfnsf] cfos/ k|0ffnL 

Pay as you earn sf] l;2fGtdf cfwf/Lt 5 . o;n] s/bftfn] cfkm'n] u/]sf] 

cfosf] :jo+ 3f]if0ff tyf :jo+ s/ lgwf{/0f ug{ kfpg] Aofj:yf u/]sf] 5 . 

cfos/ /fHon] Joj:yf u/] cg';f/ km/s /fHodf km/s b/df nfu" x'G5 . 

                                                           
 zfvf clws[t,============================== 
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g]kfnsf] s/ k|0ffnL cg';f/ JolQmsf] cfodf cfos/ nfUb5 eg] s/ 

k|of]hgsf] nfuL JolQm eGgfn] b'O{ k|sf/sf] JolQmnfO{ a'emfpFb5 k|fs[lts 

JolQm tyf lgsfo .   

@=cfos/ P]g, @)%* df ePsf Joj:yf  

cfos/ P]g, @)%* sf] bkmf @-9_ cg';f/ cfos/ eGgfn] cfos/ P]g 

adf]lhd nfUg] s/ tyf s/ aSof}tf /x]sf] JolQmsf] ;DklQsf ;DaGwdf bfjL 

/ lnnfd laqmL afkt laefun] u/]sf bkmf !)$ sf] pkbkmf -*_ sf] v08 -

s_ df plNnlvt vr{x?,clu|d s/ s§L ug]{ JolQm jf s/ s§L x'g] JolQmn] 

bkmf () adf]lhd j'emfpg' kg]{ /sd jf ls:tfjGbLdf bflvnf ug]{ JolQmn] 

bkmf ($ jdf]lhd j'emfpg' kg]{ /sd jf clu|d s/ bflvnf ug{' kg]{ JolQmn] 

bkmf (%s= jdf]lhd a'emfpg' kg]{ /sd jf bkmf ((, !)),!)! adf]lhd s/ 

lgwf{/0f eP cg';f/ a'emfpg' kg]{ /sd,bkmf !)& sf] pkbkmf -@_, bkmf !)* 

sf] pkbkmf -#_ jf -$_bkmf !)( sf] pkbkmf -!_ / bkmf !!) sf] pkbkmf -

!_ adf]lhd t];|f] kIfsf] s/ bfloTjsf] ;DaGwdf ljefunfO{ a'emfpg' kg]{ 

/sd,z'Ns tyf Aofh afkt a'emfpg' kg]{ kl/R5]b–@@ adf]lhdsf] /sd / 

laefun] cfb]z lbP adf]lhd bflvnf ug{' kg]{ bkmf !@( adf]lhdsf] hl/jfgf 

/sd . bkmf $ adf]hLd s/fwf/  ;DaGwL JojZyfdf s'g} klg JolQmnfO{ 

k|fKt cfo,s'g} cfo jif{ l{eq k|fKt cfo,s/ gnfUg] cfo eP ;f] /sd 

;dfj]z gu/L To:tf] cfoaf6 cfo cfh{g ug{ nfu]sf] vr{ s§f u/L af+sL 

/x]sf] /sdnfO{ ;Demg' kb{5 elg pNn]v u/]sf] kfO{G5 . 

@=! s/ nfUg] JolQm (Taxable Persons) 

cfos/ P]g @)%* n] Global System h; cg';f/ s'g} klg JolQmsf] ;j} 

k|sf/sf] cfonfO{ ;dfj]z u/L sfod x'g] s/of]Uo cfodf k|ultlzn s/sf] 

b/n] s/ nufpg] / Schduler system h;cg';f/ s'g} JolQmsf] cfosf] 

k|s[ltsf] cfwf/df 5'6[f 5'6[} cfodf km/s s/sf] b/n] jf km/s tl/sfn] s/ 

nufpg] b'j} k|0ffnLnfO{ cjnDjg u/]sf] kfO{G5 . cfos/ P]gsf] bkmf (@ df 

pNN]v ePsf] clGtd s/ s6[L x'g] e'QmfgL cGtu{tsf] cfox? Schduler 

system cGtu{t kg]{ b]lvG5 . cfos/ P]g @)$* sf] bkmf– % n] d'VotM 

Joj;fo,/f]huf/L,nufgL / cfsl:ds nfeaf6 k|fKt cfonfO{ s/ k|of]hgsf 

nflu cfodf ;dfj]z u/]sf] b]lvG5 . bkmf # adf]hLd s'g} cfo jif{df 
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clGtd ¿kdf s/s§L eO{ e'QmfgL cfo k|fKt ug]{ JolQmnfO{ s/f/f]k0f ul/g] 

JolQmsf ?kdf pNn]v u/]sf] kfO{G5 eg]bkmf ^* sf] pkbkmf -#_ / -$_ 

adf]lhd s'g} cfo jif{sf] cfo ljb]zdf k7fpg] u}/ afl;Gbf JolStsf] 

g]kfndf cjl:yt ljb]zL :yfoL ;+:yfkg / s'g} cfo jif{df clGtd ?kdf s/ 

s§L eO{ e'QmfgL k|fKt ug]{ JolQmsf ?kdf c+uLsf/ u/L s'g} cfo jif{sf] cfo 

ljb]zdf k7fpg] u}/afl;Gbf JolQmsf] g]kfndf cjl:yt ljb]zL :yfoL 

;+:yfkg / u}/afl;Gbf JolQmsf] g]kfnl:yt ljb]zL :yfoL ;+:yfkgn] ljb]z 

k7fPsf] cfodf nfUg] s/ljb]zL :yfoL ;+:yfkgn] ;f] jif{df ljt/0f u/]sf] 

nfef+z /sd a/fa/ x'g] JojZyf cfos/ P]gn] u/]sf] kfO{G5 .  

@=@ cfosf] lzif{s 

cfos/ P]g, @)%* n] cfosf lzif{snfO{ /f]huf/L,Joj;fo,nufgL / 

cfsl:ds nfe u/L $ v08df alu{s/0f u/]sf] kfO{G5 h;cg';f/ s'g} 

k|fs[lts JolQmn] /f]huf/L u/] jfkt k|fKt ug]{  gub,lhlG; jf ;'ljwfx? 

/f]huf/L cfosf] ?kdf lnO{ cfodf ;dfj]z u/LPsf] kfO{G5, s'g} JolQmn] 

pBf]u, Jofkf/, s[lif jf ;]jf k|bfg u/]  jfkt k|fKt u/]sf] /sd Joj;fo 

cfosf] ?kdf lnO{ cfodf ;dfj]z u/LPsf],s'g} JolQm k|ToIf ?kdf ;+nUg 

geO{ nufgL u/] jfkt k|fKt ug]{ /sd jf ;Dklt k|of]u ug{ lbP jfkt k|fKt 

ug]{ /sd nufgL cfosf] ?kdf lnO{ cfodf ;dfj]z u/LPsf] / cfsl:ds 

?kdf k|fKt ug]{ /sd h:t} lr¶f, pkxf/ jf k'/:sf/ cflbnfO{ cfsl:ds 

nfe cfosf] ?kdf lnO{ cfodf ;dfj]z u/LPsf] kfO{G5 . 

@=# cfo u0fgf 

cfos/ P]g @)%*sf] bkmf–&,@@, @$,@%, @^, @&, @(, #! %^, ^) df  cfo 

u0fgf ;DaGwL JojZyf ePsf] kfO{G5 .;]jf z'Ns,Jofkfl/s df}Hbftsf] 

lg;u{af6 k|fKt /sd,s'g} JolQmsf] Jofj;flos ;DklQ jf Jofj;flos 

bfloTjsf] lg;u{af6 k|fKt v'b nfe,Joj;fosf] x|f;of]Uo ;DklQsf] lg;u{af6 

k|fKt u/]sf] /sd,Joj;fosf ;DaGwdf s'g} JolQmaf6 k|fKt u/]sf] 

pkxf/,Joj;fo ;~rfngsf] ;DaGwdf s'g} k|ltaGw :jLsf/ u/]afkt k|fKt 

u/]sf]] /sd,s'g} JolQmn] k|fKt u/]sf] /sd nufgLaf6 x'g] cfodf ;dfj]z x'g] 

k|s[ltsf] eP tfklg To:tf] JolQmn] cfˆgf] Joj;fo;+u k|ToIf ?kdf 

;DalGwt eO{ nufgLaf6 k|fKt u/]sf] /sd,lgsfo tyf lxtwf/LaLrsf] 
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;DaGwsf] sf/0fn] kfpg] jf ;fdfGo ladf Joj;foaf6 k|fKt cfodf ;dfj]z 

ul/g'kg]{ cGo /sdx?,n]vf+sgsf] tl/sfdf kl/jt{g ubf{sf] sf/0fn] cfodf 

;dfj]z ug{'kg]{ x'g cfPsf] /sd,n]vfsf] tl/sf / l;4fGtcg';f/ cfodf 

;dfj]z ug{'kg]{ /sdx¿,d'›fsf] d"Nof+sgsf] km/ssf] sf/0fn] cyf{t \ d'›fsf] 

ljlgdo b/df j[l4 ePsf] sf/0fn] ;dfj]z ug{'kg]{ /sdx¿, 8'a]sf] C0f 

/sdx¿sf] l/e;{ jf ldgfxf ePsf t/ kl5 c;'npk/ ePsf /sdx¿, 

bL3{sfnLg s/f/ cGtu{tsf] sfo{df sfo{ ;DkGg k|ltzt cg';f/ k|fKt 

/sd,s;}af6 C0f lnO{ k|rlnt b/eGbf sd b/df Aofh e'QmfgL u/]sf] eP 

sd cyf{t\ km/s eP hlt /sd,Pp6f JolQmn] e'QmfgL kfpg'kg]{ /sd cGo 

JolQmn] e'QmfgL kfPsf] eP To:tf] /sd cyjf ;dfof]lht /sd,Ifltk"lt{ 

k|fKt u/]sf] /sd, d'gfkmf tyf nfedf ;dfj]z ug{'kg]{ cGo /sdx¿ t/ 5'6 

kfpg] /sd / clGtd ?kdf s/ s§L x'g] e'QmfgLx? Joj;fo ;~rfngaf6 

ePsf] d'gfkmf / nfesf] u0fgf ubf{ ;dfj]z ug{' gkg]{ b]lvG5 /f]huf/Laf6 

ePsf] afx]s ;a} cfonfO{ Joj;fo jf nufgLsf] cfodf ;dfj]z t/ 

Joj;fo jf nufgLsf] ;DaGwdf gePsf] cGo s'g} k|flKt eP cfodf b]vfpg' 

kb}{g b]lvG5 pbfx/0fsf] nfuL s;}n] ck'tfnL kfof]sf] cjZyf t/ s'g} kmd{ 

jf sDkgL gvf]nL cb[Zo ?kdf ul/Psf] cfonfO{ Joj;fo jf nufgLsf] 

cfosf ?kdf b]vfpg' kg{] h:t}M s;}n] s'g} Ps JolQmnfO{ s'g} kmfObf 

k…¥ofpg' s'g} csf]{ JolQm;+u Jojxf/ ldnfO{ lbPafkth:t}– ndLsf] sfd 

u/]afkt s'g} cfDbfgL eof] eg] To:tf] cfDbfgLnfO{ Jofj;flos cfDbfgLdf 

;dfj]z u/L cfo / s/ u0fgf ug{'kb{5 .  

s'g} JolQmn] ;]jf k|bfg u/] jfkt k|fKt u/]sf] jf ul/g] /sd-;]jf z'Ns_ 

h:t}sldzg,j}7s eQf,Joj:yfkg z'Ns / k|fljlws ;]jf z'Ns,Jofkfl/s 

df}Hbftsf] lgzu{af6 k|fKt /sd h:t} ljqmL ug]{ p2]Zon] vl/b ul/Psf] j:t' 

ljqmL jfkt k|fKt /sd,ljqmL ug]{ p2]Zon] pTkfbg ul/Psf] j:t' laqmL jfkt 

k|fKt /sd, ljqmL ul/g] p2]Zon] lgdf{0f ul/Psf] j:t' ljqmL jfkt k|fKt 

/sdljz]if ;]jf k|bfg ug]{ p2]Zon] Joj;fo u/]sf] JolQmn] k|fKt u/]sf] /sd 

cflb,ljqmLsf] nflu vl/b ul/Psf] jf pTkfbg ul/Psf] jf lgdf{0f ul/Psf] 

;DklQ tyf x|f;of]Uo ;DklQ jfx]s Joj;fodf k|of]u ePsf] jf Jo;zfosf] 

:jfldTjdf /x]sf] ;j} ;DklQx? h:t} gub, j}s df}Hbft, cf;fld, hUuf, 

z]o/ nufot lng'kg]{ cGo ;j} k|sf/sf] /sd h:tf Joj;flos ;DklQsf] 
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lg;u{ jfktsf] v"b nfe, Joj;fosf] ;DjGwdfdf k|fKt u/]sf] pkxf/x?, 

Joj;fo ;+rfngsf] ;DjGwdf s'g} k|ltjGw l:jsf/ u/] jfkt k|fKt 

/sd,n]vfsf] gLlt kl/jt{gsf] sf/0faf6 ;dfj]z x'g] /sd,8'j]sf] C0f 

nufotsf] /sdx?sf] l/e{;, nufgLsf] k|s[ltsf] ePklg Joj;fo;uF k|ToIf 

?kn] ;Djlgwt /sdx?, /sdx?sf] kl/df0fLs/0f Pjd jf9Fkmf9Fsf] 

sf/0faf6 ;dfj]z x'g] /sd rf/Llqs/0f, ;fdfGo ljdf jfkt cfodf 

;dfj]z x'g] /sd, lgsfo / lxtflwsf/Lsf] ljrdf ePsf] sf/f]jf/sf] 

sf/0faf6 cfodf ;dfj]z x'g] /sd, clGtd s/ s6[L e} k|fKt u/]sf] e'QmfgL 

/sd,s/ 5'6 x'g] /sd, nfefz+ /sd, lgolGqt ljb]zL lgsfoaf6 k|fKt /sd 

Joj;fosf] cfo u0fgfdf ;dfj]z x'g] /sdx?sf] ?kdf, lgoldt ?kdf k|fKt 

x'g] cfo h:t}M tnj,eQf,;+ro sf]if yk, k|f]T;fxg eQf, n'uf eQf, 

lgj[te/0f /sd cflb, cjsfz e'QmfgL h:t} pkbfg,;+ro sf]if,Gfful/s 

nufgL sf]if,;+lrt ljbf jfktsf] /sd,cf}ifwL pkrf/ vr{-cjsfzkl5 k|fKt_, 

ljdf -hLjg ljdf jfx]s_, cGo s'g} cjsfz kZrftdfq kfpg] /sd, lgh -

/f]huf/Lsf] cfo ePsf] JolQm_ jf lghsf] -/f]huf/Lsf] cfo ePsf] JolQm_ 

;Da4 JolStn] JolQmut k|of]hgsf] nflu u/]sf] vr{sf] km5\of}{6 jf ;f]wegf{ 

afkt k|fKt ul/Psf] e'StfgL,/f]huf/Lsf s'g} zt{df ;xdtL hgfPafkt 

ul/Psf e'StfgL,/f]huf/Lsf ;DaGwdf ul/Psf cGo e'StfgL,kl/R5]b ^-s/sf] 

n]vfs+g / ;do_ jf & -/sdx?sf] kl/dfl0fs/0f, jf8Fkmf8F tyf rfl/lqs/0f_ 

adf]lhd ;dfj]z ul/g' kg]{ cGo /sdx¿ /f]huf/Lsf] cfo u0fgfdf ;dfj]z 

x'g] /sdx?sf] ?kdf Nffef+z, Aofh, Eff8f, nufgL ljdfaf6 k|fKt nfe, 

l:js[t glnPsf] cjsfz sf]ifsf] k|fKt nfe, l:js[t cjsfz sf]ifaf6 

ul/Psf] cjsfz e'QmfgL, u}/ Joj;flos s/of]Uo ;Dkltsf] lg;u{af6 ePsf] 

v'b nfe,x|f;of]Uo ;Dkltsf] lg;u{af6 k|fKt /sd -lg;u{ ePsf] ;Dkltsf] 

;d'xsf] k|fKt /sd -;f] ;d'xsf] ;Dklt k|fKt ug{ ePsf] vr{_, nufgLsf] 

;DjGwdf k|fKt pkxf/,nufgLsf] ;DjGwdf ul/Psf] cjsfz eQmfgL / 

cjsfz sf]ifdf hDdf ul/Psf] cjsfz of]ubfg,nufgLsf] k|ltjGw l:jsf/ 

u/] jfkt k|fKt /sd,nufgLsf] k|ltjGw l:jsf/ u/] jfkt k|fKt /sd, 

kl/R5]b ^ -s/sf] n]vfs+g / ;do_ & -/sdx?sf] kl/dfl0fs/0f, jf8Fkmf8F 

tyf rfl/lqs/0f_ jf bkmf %^ -lgsfo / lxtflwsf/LjLrsf] sf/f]jf/_ 

jdf]lhd ;dfj]z ul/g' kg]{ /sd nufgLsf] cfodf ;dfj]z x'g] /sdx?sf] 
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?kdf / cfsl:ds ?kdf k|fKt ug]{ /sd h:t} lr¶f,pkxf/ jf k'/:sf/ 

cflbnfO{ cfsl:ds nfe cfosf] ?kdf lnO{ cfodf ;dfj]z u/LPsf] kfO{G5 . 

@=$ /f]huf/L cfodf ;dfj]z /sd / nufgL cfodf ;dfj]z x'g] ;|f]t 

cfos/ P]g, @)%* sf]] bkmf–*, @$, @%, @&, @(, #), #! df /f]huf/L 

cfodf ;dfj]z /sd÷cfox¿sf] ;DaGwdf JojZof u/]sf] kfO{G5 

h;cGtu{t Hofnf / tna, labfafktsf] /sd, cltl/Qm ;do sfd 

u/]afktsf] /sd, z'Ns / sld;g, /f]huf/Lsf] l;nl;nfdf k|fKt u/]sf] 

k'/:sf/, pkxf/, af]g;, cGo ;'ljwfx¿afktsf] e'QmfgL, dxËL eQf, hLjg 

lgjf{x vr{,bkmf–(, @$, @%, @&, @(, #), #! df nufgL cfodf ;dfj]z x'g] 

;|f]t÷cfox¿sf] ;DaGwdf JojZof u/]sf] kfO{G5 h;cGtu{t nfef+z -clGtd 

?kdf s/ s§L gePsf] dfq_,Jofh -clGtd ?kdf s/ s§L gePsf] 

dfq_,k|fs[lts ;|f]tafktsf] e'QmfgL, /f]oN6L -clGtd ?kdf s/ s§L gePsf] 

dfq_, nufgL ladfaf6 k|fKt nfe, ef8f -clGtd ?kdf s/ s§L gePsf] 

dfq_, :jLs[lt k|fKt gu/]sf] cjsfz sf]ifsf] lxtaf6 k|fKt nfe jf :jLs[t 

cjsfz sf]ifaf6 ul/Psf] cjsfz e'QmfgL, nufgLsf] u}/Jofj;flos s/of]Uo 

;DklQsf] lg;u{af6 k|fKt v'b nfe, cjsfz e'QmfgL / ;f] JolQmsf nflu 

hDdf ul/Psf] /sd;d]tsf] cjsfz of]ubfg e'QmfgL, ef8f, dgf]/~hg jf 

oftfoft eQfafktsf] /sd;d]tsf s'g} klg JolQmut eQfsf e'QmfgL,lgh 

jf lghsf] ;Da4 JolQmn] JolQmut k|of]hgsf nflu u/]sf] vr{sf] km5\of}{6 

jf ;f]wegf{afkt k|fKt ul/Psf] e'QmfgL,/f]huf/Lsf s'g} ;t{df ;xdlt 

hgfPafkt ul/Psf] e'QmfgL,/f]huf/Lsf] cGTo, gf]S;fgL jf clgjfo{ 

cjsfzafkt ul/Psf] e'QmfgL,cjsfz e'QmfgL / /f]huf/bftfn] ;f] 

sd{rf/Lsf nflu cjsfz sf]ifdf hDdf u/]sf] /sd;d]tsf cjsfz 

of]ubfg,/f]huf/Lsf ;DaGwdf ul/Psf cGo e'QmfgL, /-cf_cfo u0fgfsf nflu 

/f]huf/L cfodf ;dfj]z x'g] /sdx?, ;jf/L ;fwg ;'ljwfafktsf] /sd, 

vfOkfO{ cfPsf] jflif{s tna /sdsf] z"Go bzdnj )=% k|ltzt, cGo 

cj:yfdf ;jf/L ;fwgsf] ahf/ d"Nosf] ! k|ltzt /sd,ejg jf cfjf; 

;'ljwfafktsf] /sd -vfOkfO{ cfPsf] jflif{s tna /sdsf] b'O{ k|ltzt, @ 

k|ltzt_, sd{rf/Lafx]s cGonfO{ 3/axfn lnO{ ;'ljwf pknAw u/fPsf] eP 

ef8fafkt 3/ef8f e'QmfgL u/]sf] /sdsf] k|ltzt /sd,3/sf] /]vb]v x]/rfx 
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ug]{ jf x]/rfxstf{, efG;], ;jf/L rfns, dfnL jf cGo o:t} 3/]n''' ;xfossf] 

;]jfafktsf] /sd, vfgf, hnkfg jf dgf]/~hgafkt k|fKt /sd, 

lgjf;:yfgdf h8fg ePsf] wf/f, lah'nL, 6]lnkmf]gh:tf ;]jfafkt 

/f]huf/bftfn] lt/]sf] /sd, /f]huf/bftfnfO{ k|rlnt Aofhb/eGbf sd b/df 

Aofh lt/]sf] eP ;f] km/s jf sd lt/] hlt /sd,nufgLsf] x|f;of]Uo ;DklQ 

lg;u{ ubf{ x|f;of]Uo ;DklQsf] ;d"xdf ePsf ;DklQsf nflu ul/Psf] 

vr{x? ;lxtsf] afFsL d"NoeGbf k|fKt x'g] cfDbfgLx? a9L ePdf ;f] a9L eP 

hlt /sd, cyf{t\ lg;u{ ubf{ jf x:tfGt/0f ubf{ k|fKt cfodf ;DklQsf 

nflu ul/Psf] vr{x? 36fO{ art x'g uPsf] /sd, nufgLsf ;DaGwdf k|fKt 

u/]sf] pkxf/, nufgLsf ;DaGwdf s'g} k|ltaGw :jLsf/ u/]afkt k|fKt 

ul/Psf /sdx?, Ifltk"lt{ k|fKt u/]sf] /sd, ;+o'Qm :jfldTjdf /x]sf] 

nufgLaf6 k|fKt u/]sf] /sd, n]vf+sgsf] tl/sfdf kl/jt{g ubf{sf] sf/0fn] 

cfodf ;dfj]z ug{'kg]{ x'g cfPsf] /sd, n]vfsf] tl/sf / l;4fGtcg';f/ 

cfodf ;dfj]z ug{'kg]{ /sdx?,d'›fsf] d"Nof+sgsf] km/ssf] sf/0fn] cyf{t \ 

d'›fsf] ljlgdo b/df j[l4 ePsf] sf/0fn] ;dfj]z ug{'kg]{ /sdx?, 8'a]sf] 

C0f /sdx?sf] l/e;{ jf ldgfxf ePsf t/ kl5 c;'npk/ ePsf /sd, 

k|rlnt Aofhb/eGbf sd b/df Aofh lt/]sf] eP ;f] km/s jf sd lt/] hlt 

/sd, bL3{sfnLg s/f/ cGtu{tsf] sfo{df sfo{;DkGg k|ltzt cg';f/ k|fKt 

/sd, s;}af6 C0f lnO{ k|rlnt b/eGbf sd b/df Aofh e'QmfgL u/]sf] eP 

sd cyf{t\ km/s eP hlt /sd, Pp6f JolQmn] e'QmfgL kfpg'kg]{ /sd cGo 

JolQmn] e'QmfgL kfPsf] eP To:tf] /sd cyjf ;dfof]lht /sd, d'gfkmf 

tyf nfedf ;dfj]z ug{'kg]{ cGo /sdx? /x]sf] b]lvG5 . 

@=% Joj;fo jf nufgL cfoaf6 s§L ug{ kfOg]  / gkfO{g] vr{x? 

cfos/ P]g, @)%* sf]] bkmf !#, !$,!%,!^,!&,!*,!(,@) df Joj;fo jf 

nufgL cfoaf6 s§L ug{ kfOg] vr{x?sf ;DaGwdf JojZyf u/]sf] kfO{G5 

h;cGtu{t k|zf;sLo tyf ;~rfng vr{ vr{ s§L;DaGwL ljz]if 

Joj:yfx?, Aofh s§Lsf] ljz]if Joj:yf, Jofkf/ df}Hbftsf] nfutsf] vr{ 

s§L, dd{t tyf ;'wf/ vr{, k|b"if0f lgoGq0f vr{, cg';Gwfg / ljsf; vr{, 

;DklQsf] x|f; vr{, g]s;fgL ldnfg /x]sf 5g / bkmf !) / @! df s§L ug{ 

gkfOg] vr{x?sf ;DaGwdf pNn]v u/]sf] kfO{G5 h;cGtu{t 3/]n' jf 
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JolQmut k|of]hgsf vr{, hl/jfgf / z'Ns, 5'6 kfpg] /sdx? k|fKt ug{ 

ePsf] vr{,clGtd ?kdf s/ s§L ul/Psf /sdx? k|fKt ug{ ul/Psf vr{x?, 

?= krf; xhf/eGbf a9Lsf] gub e'Qmfg, s'g} lgsfoaf6 ul/Psf] d'gfkmfsf] 

ljt/0f, s§L ug{ kfpg] eg]sf] afx]s ldgfxf gx'g] egL ls6fgL gu/] klg 

c? s'g} vr{ / k'FhLut k|s[ltsf] vr{ jf ljb]zL cfos/ /x]sf] b]lvG5 .  

@=^ Jofj;flos cfodf 5'6 tyf ;'ljwfx? 

cfos/ P]g, @)%* sf] bkmf–!!,!@ / ^$ df Jofj;flos cfodf 5'6 tyf 

;'ljwfx?sf ;DaGwdf s'g} kmd{, sDkgL, ;fem]bf/L tyf ;+ul7t ;+:yfsf 

?kdf btf{ u/L s[lif Joj;fo u/L k|fKt u/]sf] cfodf / e"ld;DaGwL P]g, 

@)@! sf] bkmf–!@ sf] v08 3_ / -ª_ df pNn]v ePadf]lhdsf] hUufdf 

s[lif Joj;foaf6 k|fKt ePsf] cfoafx]s cGo s[lif cfDbfgLdf s/ nfUb}g , 

;xsf/L P]g, @)$* adf]lhd btf{ eO{ ;~rfng ePsf] s[lif jf jg 

k}bfjf/df cfwfl/t /]zd v]tL tyf /]zd pTkfbg, kmnkm"n v]tL pTkfbg 

tyf kmnkm"n k|zf]wg, kz'kfng, 8]/L pBf]u, s'v'/fkfng, dT:okfng, lrof 

v]tL tyf k|zf]wg, skmL v]tL tyf k|zf]wg, h8La'6L v]tL tyf k|zf]wg, 

t/sf/Lsf aLp–lahg pTkfbg, df}/Lkfng, dx pTkfbg, /a/ v]tL, 

sa'lnotL jg, Pu|f]km/]:6«L cflb Jofj;flos jg;DaGwL Joj;fox?h:tf 

s[lif tyf jghGo pBf]ux?, t/sf/L e08f/sf nflu :yflkt zLt e08f/, 

s[lif;DaGwL aLp–lahg, kz' cfxf/ bfgf, sL6gfzs cf}iflw, dn tyf s[lif 

cf}hf/ -oflGqs zlQmaf6 rNg]afx]s_ sf] sf/f]af/ ug]{ ;xsf/Lsf] cfodf s/ 

nfUb}g,To:t} u/L ;d'bfodf cfwfl/t art tyf C0f ;xsf/L ;+:yf jf 

;+3sf] cfo / ;+:yf jf ;+3n] ljt/0f u/]sf] nfef+zdf ;d]t s/ nfUb}g . 

dfgf}+ ;u/dfyf ;xsf/L ;+:yfn] Psflt/ l8kf6{d]G6 :6f]/ rnfPsf] 5 eg] 

csfl{\t/ df}/Lkfng, dT:okfng, uf]ne]8faf6 aGg] hfd pBf]udf klg nufgL 

u/L art tyf C0f;DaGwL sf/f]af/ ub{5 eg] o; cj:yfdf pQm ;xsf/L 

;+:yfn] l8kf6{d]G6 :6f]/ tyf art tyf C0f;DaGwL sf/f]af/sf] 5'§f5'§} 

cfoJoo lx;fa lgsfNg'kb{5 . lsgeg] l8kf6{d]G6 :6f]/af6 k|fKt cfodf s/ 

nfUb5 eg] art tyf C0f;DaGwL sf/f]af/sf] cfodf s/ nfUb}g,u|fdL0f 

;d'bfo eGgfn] dxfgu/kflnsf, pkdxfgu/kflnsf, tyf tL If]q;Fu 

hf]l8Psf ufpF ljsf; ;ldlt / gu/kflnsf afx]ssf If]qnfO{ hgfpF5,To:t} 
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:jLs[t cjsfz sf]ifsf] cfodf s/ gnfUg]M s;}n] sfg'gsf] kl/lwleq /xL 

tf]lsPsf ;t{df cjsfz sf]if ;~rfng u/]sf] 5 / To; sf]ifdf k|fKt ePsf] 

cjsfz of]ubfg nufgL u/L d'gfkmf cfh{g ub{5 eg] To:tf] cfo jf 

d'gfkmfdf cfos/ gnfUg] Joj:yf u/]sf] kfO{G5 . afl;Gbf lgsfon] ljt/0f 

u/]sf] nfef+zdf s'g} sDkgLsf] ;]o/jfnfnfO{ ljt/0f u/]df clGtd ?kdf s/ 

s§Lsf] ljlwn] s/ nfU5, / cGo lgsfox?n] ljt/0f u/]df s/ nfUb}g . 

To:t} s'g} u}/afl;Gbf lgsfon] s'g} afl;Gbf lxtflwsf/LnfO{ ljt/0f u/]sf] 

nfef+znfO{ ;f] lxtflwsf/Lsf] cfosf] u0fgf ubf{ ;dfj]z u/L s/ nfUb5 

.s'g} lgsfosf] lxtflwsf/Lsf] lxtafkt k|fKt x'g] ;DklQ / bfloTjaf6 k|fKt 

v'b nfesf cfDbfgLx?df ;f] lxtafkt s'g} lgsfoaf6 ul/Psf] k'hLsf] lkmtf{ 

/sd;d]t ;dfj]z ug{'kb{5 t/ lgsfon] ljt/0f u/]sf] nfef+z eg] ;dfj]z 

ug{' gkg{] JojZyf u/]sf] b]lvG5 . 

@=& a}+lsª Joj;fo  

cfos/ P]g, @)%* sf]] bkmf %( df a}+lsª Joj;fo ;DaGwdf g]kfn /fi6« 

a}+sn] tf]s]sf] dfkb08sf] cwLgdf /xL a}+lsª Joj;fo ug]{ JolQmn] hf]lvd 

a]xf]g]{ sf]ifdf /fv]sf] c;'n x'g afFsL C0f /sdsf] a9Ldf % k|ltzt;Ddsf] 

/sdnfO{ vr{sf ?kdf s§L ug{ kfpF5 t/a}+lsª Joj;fo g]kfn /fi6« a}+sn] 

tf]s]sf] dfkb08sf] cwLgdf /xL hf]lvd a]xf]g]{ sf]if v8f u/]sf] x'g' 

kb{5,bf];|f]df c;'n x'g C0fsf] c+zdWo]af6} hf]lvd a]xf]g]{ sf]ifdf /fv]sf] x'g' 

kb{5,t];|f]df o;/L s§L ul/g] /sd c;'n x'g afFsL C0faf6 v8f ul/Psf] 

sf]ifsf] kfFr k|ltzteGbf a9L x'g' x'b}g t/ sf]if sfod /x]sf] cj:yfdf 

gp7\g] cf;fdL egL d'gfkmfaf6 vr{ n]v]sf] cj:yfdf,hf]lvd a]xf]g]{ sf]ifdf 

/fv]sf] /sd k'FhLs[t ul/Pdf jf d'gfkmf jf nfef+z afF8kmfF8 ul/sf] 

cj:yfdf eg] To:tf] /sd ldgfxf gx'g] JojZyf 5 . 

@=* s/ s§L / cfo ljj/0f k]; ug{] ;DaGwdf JojZyf 

cfos/ P]g, @)%* sf]] bkmf–*&, **, *( ;|f]tdf s/ s§L ;DaGwdf 

JojZyf u/]sf] / bkmf (^ / (( df cfo ljj/0f :jo+s/ lgwf{/0f u/L cfo 

jif{ ;dfKt ePsf] tLg dlxgfleq bflvnf ug{'kg{]  cfo ljj/0f k]; ubf{ 

k|To]s /f]huf/L Joj;fo jf nufgLaf6 ;f] JolQmsf] ;f] jif{df ePsf] lgwf{/0f 

of]Uo cfo / To:tf] cfosf] ;|f]t,;f] jif{df ;f] JolQmsf] s/of]Uo cfo / ;f] 
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cfodf nfUg] s/, u}/afl;Gbf JolQmsf] g]kfndf /x]sf] ljb]zL :yfoL 

;+:yfkgn] ;f] cfo ;f] jif{df ljb]z k7fPsf] cfo / ;f] cfodf nfUg] s/ 

v'nfO{ ljefuåf/f tf]lsPsf] 9fFrf / tl/sfdf cfo ljj/0f bflvnf ug{'kg{] / 

cfo ljj/0fdf k|To]s /f]huf/L, Joj;fo jf nufgLaf6 ;f] JolQmsf] ;f] jif{df 

ePsf] lgwf{/0fof]Uo cfo / To:tf] cfosf] ;|f]t,pQm jif{df ;f] JolQmsf] 

s/of]Uo cfo / ;f] cfodf nfUg] s/, u}/afl;Gbf JolQmsf] g]kfndf /x]sf] 

ljb]zL :yfoL ;+:yfkgn] ;f] cfo jif{df ljb]z k7fPsf] cfo / ;f] cfodf 

nfUg] s/,s/ ldnfg ug{ kfpg] u/L s'g} JolQmn] ;f] jif{df bflvnf u/]sf] 

s/ s§L,ls:tfaGbL jf lgwf{/0f ul/Psf] s'g} s/ /sd,pQm JolQmn] ;f] jif{df 

plNnlvt s/sf] /sdaf6 bflvnf ul/;s]sf] s/ 36fO{ x'g cfpg] bflvnf 

ug{ afFsL s/sf] /sd,ljefun] tf]s]sf] eP cGo s'g} ;"rgf tyf 

hfgsf/L;d]t :ki6 b]lvg] u/L cfo ljj/0fdf pNn]v ug{' kg]{ b]lvG5 . cfo 

ljj/0f;fy cfo ljj/0f bflvn u/]sf] jif{df k|fKt u/]sf] e'QmfgLdf s/ s§L 

ePsf] eP To:tf] clu|d s/ s§L ul/Psf] k|df0fkq,cfo ljj/0f bflvn u/]sf] 

jif{sf] s/ lt/]sf] eP ;f]sf] k|df0f,cfo ;Ldf ?= b'O{ nfv / sf/f]af/ ;Ldf 

?= aL; nfvleq -cfo jif{_ kg]{ u/L s'g} 5gf]6 ul/Psf] eP ;f]sf] k|df0f / 

ljefun] tf]s]sf] cGo s'g} k|df0f sfuh, ;"rgf tyf hfgsf/L eP To:tf] 

hfgsf/L ;+nUg x'g'kg]{ b]lvG5 . s'g} JolQmn] s'g} cfo jif{sf] cfo ljj/0f 

P]gn] tf]s]sf] Dofb cyf{t\ cfpFbf] jif{sf] cflZjg d;fGtleq jf Dofb yk 

ePsfdf ylkPsf] Dofbleq bflvnf gu/]df To:tf] JolQm jf s/bftfnfO{ 

k|To]s dlxgf / dlxgfsf] efusf nflu s'g} cfo jif{sf] cfosf] u0fgf ubf{ 

s'g} /sd s6fO{ kfpg] eP To:tf] /sd gs6fO{ / s'g} /sd ;dfj]z ug{'kg]{ 

eP ;dfj]z u/L x'g] lgwf{/0fof]Uo cfosf] /sdsf] z"Go bzdnj Ps k|ltzt 

k|ltjif{sf b/n] x'g] /sd jf Ps ;o ?k}ofF k|ltdlxgfsf b/n] x'g] /sddWo] 

h'g a9L x'G5 ;f] /sd z'Ns nfUg],P]gsf] Dofbleq cfo ljj/0f ga'emfPdf 

cfo cyf{t\ s/ nfUg] cfodf jflif{s )=! b/n] lx;fa ubf{ cfpg] /sd jf 

jflif{s ?= !@)). h'g a9L x'G5 ;f] a/fa/sf] /sd ljnDa z'Ns nfUg] . t/ 

k"j{cg'dflgt ljj/0f a'emfpg]sf] xsdf eg] Ps ;o ?k}ofF k|ltdlxgfsf b/n] 

z'Ns nfUg] JojZyf bkmf–$ / bkmf–!!& df JojZyf u/]sf] b]lvG5 . klxnf] 

s/ ls:tf /sd a'emfpg'kg]{ ldltleq ;f] jif{sf nflu cg'dflgt s/sf] 

ljj/0f k]; ug{'kg{] h;df/f]huf/L, Joj;fo / nufgLsf] k|To]s ;|f]taf6 ;f] 
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jif{df k|fKt ug{ ;Sg] lgwf{/0fof]Uo cfo tyf cfosf] ;|f]t,;f] jif{df k|fKt x'g 

;Sg] s/of]Uo cfo / cf}iflw pkrf/ vr{afkt s/ ldnfgsf] /sd g36fO{ 

lx;fa ubf{ x'g cfpg] jf bflvnf ug{'kg]{ s/ /sd,u}/afl;Gbf JolQmsf] 

g]kfnl:yt ljb]zL :yfoL ;+:yfkgsf] ;DaGwdf To:tf] ljb]zL ;+:yfkgn] ;f] 

jif{df ljb]z k7fPsf] cfo /sd / To:tf] cfodf u0fgf ubf{ bflvnf ug{'kg]{ 

s/ /sd ;dfj]z ug{'kg{],s'g} JolQmn] s'g} cfo jif{sf] cfo ljj/0f P]gn] 

tf]s]sf] Dofbleq bflvnf gu/]df k|ltljj/0f ?= @))).– sf b/n] z'Ns nfUg] 

JojZyf bkmf–(% / bkmf–!!& df u/]sf] b]lvG5 . 

@=( s/ n]vf+sg / s/ bflvnf ug{] ;do 

cfos/ P]g, @)%* sf] bkmf @@ / @$ df k|fs[lts JolQmn] /f]huf/L tyf 

nufgLaf6 k|fKt u/]sf] cfo s/ k|of]hgsf nflu gub cfwf/df n]vf+sg ug{' 

kg]{,sDkgLn] cfˆgf] Joj;fo tyf nufgLaf6 k|fKt cfosf] n]vf+sg Pqm'Pn 

cfwf/df ug{'kg{], s'g} lgsfon] cfˆgf] cfDbfgL tyf vr{nfO{ :ki6 ¿kdf 

b]vfpgsf nflu n]vf+sg ug]{ tl/sfdf kl/jt{g ug{ s/bftfn] lnlvt lgj]bg 

lbPdf ljefun] n]vf+sg ug]{ tl/sfdf kl/jt{g ug{ :jLs[lt lbg ;Sg] t/ 

a}+lsª Joj;fosf ;DaGwdf eg] g]kfn /fi6« a}+s P]g, @)%* tyf 

a}+lsª;DaGwL k|rlnt sfg'gsf cwLgdf /xL g]kfn /fi6« a}+sn] tf]s]sf] 

n]vfÍgnfO{ ljefun] dfGotf lbg ;Sg] Joj:yf / cfos/ lgodfjnLsf] 

lgod *-@_ adf]lhd s'g} n]vfdfgsf] Joj:yf gePsf] cj:yfdf s'g} 

cGt/fl{\i6«o l;4fGt jf k|rngsf cfwf/df ljefun] tf]s]sf] n]vfdfgcg';f/ 

ug{'kg{] b]lvG5 . bflvnf ug{'kg]{ ldlt bflvnf ug{'kg]{ /sd k'; dlxgfsf] 

cGTo;Dd cg'dflgt s/sf] $) k|ltzt /sddWo] ltg{ afsL s/ /sd,r}t 

dlxgfsf] cGTo;Dd cg'dflgt s/sf] &) k|ltzt /sddWo] ltg{ afsL s/ 

/sd,cfiff9 dlxgfsf] cGTo;Dd cg'dflgt s/sf] !)) k|ltzt /sddWo] 

ltg{ afFsL s/ /sd ls:tf aGbLsf cfwf/df u/Lg] JojZyf /x]sf] b]lvG5 . 

cfjZos sfuhft g/fv]df, s'g} jif{sf] cfo ljj/0f k]; gu/]df,s'g} jif{sf] 

cg'dflgt cfo ljj/0f k]; gu/]df, s§L ul/Psf] s/sf] ljj/0f bflvnf jf 

k]; gu/]df z'Ns nfUg], em'§f jf e|dk"0f{ ljj/0f bflvn u/]df,dltof/nfO{ 

z'Ns nfUg] JojZyf ;d]t u/]sf] b]lvG5 eg] ls:tfaGbL s/bflvnf gu/]df 

jf sd bflvn u/]df,;dodf s/ ga'emfPdf ;fdfGo b/df Aofh nfUg] 
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b]lvG5,sfuhft g/fv]df bkmf–!!& df lgwf{/0fof]Uo cfosf] /sdsf] z"Go 

bzdnj Ps k|ltzt k|ltjif{sf b/n] x'g] /sd jf Ps xhf/ ?k}of k|ltjif{sf 

b/n] x'g] /sddWo] h'g a9L x'G5 ;f] /sd z'Ns nfUg] b]lvG5,s'g} jif{sf] 

cfo ljj/0f k]; gu/]df bkmf–!!& adf]hLd k|To]s dlxgf / dlxgfsf] efusf 

nflu s'g} cfo jif{sf] cfosf] u0fgf ubf{ s'g} /sd s6fO{ kfpg] eP ;f] 

gs6fO{ / s'g} /sd ;dfj]z ug{'kg]{ eP ;f] ;dfj]z u/L x'g] lgwf{/0fof]Uo 

cfosf] /sdsf] z"Go bzdnj Ps k|ltzt k|ltjif{sf b/n] x'g] /sd jf Ps 

;o ?k}of k|ltdlxgfsf b/n] x'g] /sddWo] h'g a9L x'G5 ;f] /sd z'Ns 

nfUg] b]lvG5 s§L ul/Psf] s/sf] ljj/0f bflvnf gu/]dfz'NsM clu|d s/ 

s§L ug]{ s'g} Ph]G6 jf JolQmn] dfly elgPem}+ s§L ul/Psf] s/sf] ljj/0f 

bflvnf gu/]df jf k]; gu/]df To:tf] Ph]G6nfO{ ljj/0f k]; ug{'kg]{ ldltaf6 

o:tf] ljj/0f bflvnf gePsf] ldlt;Ddsf] k|To]s dlxgf / dlxgfsf] efusf 

nflu clu|d s/ s§L ug{'kg]{ s/ /sdsf] jflif{s 8]9 k|ltztsf b/n] x'g] 

/sd z'Ns nfUg] b]lvG5,ls:tfaGbLdf cg'dflgt s/ sd a'emfPdf bkmf 

!!* adf]hLd sd ePsf] /sddf ;fdfGo b/df Aofh nfUg] / s/ /sd 

lgwf{/0f eO{ s/ a'emfpg'kg]{ ldlt;Dd klg bflvnf gu/]df ls:tf 

a'emfpg'kg]{ ldltb]lv s/ a'emfpg'kg]{ ldlt;Ddsf] k|To]s dlxgf / dlxgfsf] 

efusf] ;fdfGo !) k|ltztn] Aofh nfUg] b]lvG5 To;}u/L hl/jfgf adf]lhd 

z'Ns nfUg] bkmf–!!( adf]hLd cfos/ P]g tyf cfos/ lgodfjnLsf] 

Joj:yfsf] kfngf gug]{{ s/ clws[tn] bkmf !@* n] tf]s]sf] hl/jfgf ;/x 

z'Ns nufpg ;Sg] z'Ns ?=% xhf/b]lv #) xhf/ ;Dd nfpg ;Sg] b]lvG5 . 

@=!) k|fs[lts JolQm 

cfos/ P]g, @)%* n] k|fs[lts JolQmdf Psn JolQm, bDklt-cfl>tnfO{ 

e/0f kf]if0f ug{' kg]{ ljwjf jf ljb'/_, Psnf}6L kmd{,afl;Gbf k|fs[lts JolQm 

u/L auL{s/0f u/]sf] kfO{G5 h;df ;fdfGo a;f]af;sf] :yfg g]kfn ePsf], 

cljl5Gg #^% lbgdf !*# lbg eGbf a9L g]kfndf a;f]jf; u/]sf],cfo 

jif{sf] s'g} ;dodf g]kfn ;/sf/n] ljb]z v6fPsf] JolQmnfO{ lng] u/]sf] 

b]lvG5 . u}/ afl;Gbf k|fs[lts JolQmdf cljl5Gg #^% lbgdf !*# lbg / ;f] 

eGbf 36L g]kfndf a;f]jf; u/]sf] JolQmsf] JojZyf u/]sf] / afl;Gbf 

k|fs[lts JolQmsf] s/ u0fgfPsn JolQmsf] xsdf #=% nfv ;Dd ! k|ltzt, 
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#=% b]lv $=% nfv ;Dd !) k|ltzt,$=% b]lv ^=% nfv ;Dd @) 

k|ltzt,^=% b]lv @) nfv ;Dd #) k|ltzt / @) nfv eGbf a9L cfosf] 

nflu #^ k|ltzt,Psnf}6L kmd{ ePsf s/bftf / lgj[lQe/0f cfo ePsf 

s/bftfnfO{ ! k|ltzt gnfUg] JojZyf,afl;Gbf k|fs[lts JolQmsf] s/ u0fgf 

ubf{ bDklQ /cfl>tnfO{ e/0f kf]if0f ug{' kg]{ ljb'/ jf ljwjfsf] nflu $ nfv 

;Dd ! k|ltzt,$ nfv b]lv % nfv ;Dd !) k|ltzt,%nfv b]lv & nfv 

;Dd @) k|ltzt,& nfv b]lv @) nfv ;Dd #) k|ltzt,@) nfv eGbf a9L 

cfosf] nflu #^ k|ltzt,u}/ jfl;Gbf k|fs[lts JolQmsf] s/of]Uo cfodf @% 

k|ltztsf b/n] s/ nfUg] JojZyf / lgsfodf s/sf] b/ @% k|ltzt /x]sf] 

5 . k]6«f]lnod kbfy{ dlb/f tyf ;"tL{ hGo kbfy{,a}s tyf ljlQo ;+:yfsf] 

cfodf #) k|ltzt nfUb5,p2of]usf] cfodf @) k|ltzt tyf lgsf;L u/]/ 

k|fKt cfodf yk 5'6 x'g] Joj:yf /x]sf] 5 .  afl;Gbf k|fs[lts JolQmsf] cfo 

tyf s/ u0fgf ubf{ kfpg] 5'6 ;'ljwfx?df l:js[t cjsfz sf]ifdf hDdf 

u/]sf] # nfv jf lgwf{/0f of]Uo cfosf] Ps ltxfOdf h'g sd x'G5 ;f] 

/sd,:jf:Yo jLdf u/]sf]df lk|ldodsf] @) xhf/ ;Dd jf pkrf/ vr{sf] !% 

k|ltzt ? &%) df gj9g] u/L,nufgL jLdf u/]sf]df lk|ldodsf] @% xhf/ 

;Dd,b'u{d If]q eQfsf] !)b]vL %) xhf/ ;Dd,lgj[lQe/0f cfo ePsf]df 5'6 

;Ldfsf] @% k|ltzt jf lgj[lte/0f cfo h'g sd x'G5 ;f],j}b]lzs eQfsf] 

&% k|ltzt 5'6,ckfËn] 5'6 l;dfsf] %) k|ltztn] /sd -#=%/$ nfvsf] %) 

k|ltzt_,kfl/>lds cfodfq x'g] dlxnfsf] nflu s/bfloTjdf !) k|ltzt 5'6 

/x]sf] b]lvG5 . l:js[t cjsfz sf]ifdf hDdf u/]sf] # nfv jf lgwf{/0f of]Uo 

cfosf] Ps ltxfOdf h'g 36L x'G5 ;f] /sd cfojf6 36fpg kfO{g],l:js[t 

gePsf] cjsfzsf]ifdf hDdf u/]sf] /sd cfos/ k|of]hgsf] nflu 36fpg 

gkfO{g] JojZyf, l:js[t gePsf] cjsfzsf]ifjf6 cjsfz e'QmfgL ubf{ 

of]ubfg eGbf a9L kfPsf] /sddf dfq % k|ltzt s/ nfUg],cjsfz 

e'QmfgLdf ;fdfGoto !% k|ltztsf b/n] clu|d s/ s§f ug{' kg{],of]ubfgdf 

cfwfl/t s=;+= sf]if / g]kfn ;/sf/n] cjsfz e'QmfgL ubf{ e'QmfgL /sdsf] 

%) k|ltzt jf % nfv dWo] h'g a9L x'G5 ;f] 36fO jfFsL x'g cfpg] 

/sddf % k|ltzt s/ nfUg], cfos/ P]g @)%* k|f/De x'Fbfsf jvt ;]jfdf 

/x]sf sd{rf/Lx?sf] xsdf ;f] cl3 ;+ro sf]if jf gful/s nufgL sf]ifdf 

hDdf ePsf] ;fFjf Jofh nufotsf /sddf / ;f] cl3 kfs]sf] ;+lrt ljbf 
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jfktsf] /sddf s/ 5'6 x'g] tyf ! nfv *) xhf/ ;Ddsf] cf}iflw pkrf/ 

/sd sd{rf/Lsf] cfodf ;dfj]z gul/g] joj:yf,g]kfn /fi6« a}sn] tf]s]sf] 

dfkb08sf] clwgdf /xL a}+lsË Joj;fo ug]{ JolQmn] hf]lvd Joxf]g]{ sf]ifdf 

/fv]sf] c;"n x'g jfFsL C0f /sd tyf u}/ a}+lsË ;DklQ jfkt Joj:yf 

ul/Psf] /sd ;d]tsf] al9df %%  /sd cfos/ k|of]hgsf] nflu vr{ s§L 

ul/g], kl5 d'gfkmf jfF8 kmfF8 ul/of] jf k"FhLs[t u/]df eg] cfodf ;dfj]z 

ug{' kg{],o; cj:yfdf gp7g] cf;fdL egL vr{ n]Vg gkfO{g],;fdfGo aLdf 

Joj;fodf -cUgL, rf]/L, b'3{6gf, k|fs[lts k|sf]k cfbLaf6 x'g] Ifltsf] 

aLdf_v'b aLdf lk|dLodsf] %)% /sd hu]8f sf]ifdf /fv]/ vr{ bfjL ug{ 

kfO{g],csf]{ jif{ vr{ gePsf] /sd eg] cfodf ;dfj]z ug{' kg{],aLdf bfjL 

k/]sf] t/ lgs{\of}n ge} ;s]sf] cj:yfdf bfjL /sdsf] !!% k|ltzt ;d]t 

vr{ n]Vg ;lsg],;fdfGot % jif{ jf ;f] eGbf a9L cjlwsf] nflu jLldt 

JolQmsf] d[To' jf rf]6k6s ;+u ;DalGwt aLdf /x]sf],aLdsn] % jif{ cufl8 

s/f/ ;dfKt ug{ g;Sg] lsl;dsf] x'g' kg{],o;df k|fKt lk|ldod cfos/ 

k|of]hgsf] nflu cfDbfgL gdflgg] bflj e'QmfgL vr{ bfjL ug{ 

gldNg],aLldtn] hDdf u/]sf] /sd eGbf a9L lghnfO{ e'QmfgL lbPsf] xb;Dd 

clu|d s/ s§L u/L bflvnf ug{' kg{] JojZyf /x]sf] b]lvG5 . 

#=cfos/ ;DaGwdf ;af]{Rr cbfntaf6 ePsf km};nfx? 

#=! cfo u0fgf 

#=!=! laafbLt laifo 

-s_ /Ltk"j{ssf] ljhs j]u/ vr{ ePsf] egL bfjL u/]sf] /sdnfO{ cfoaf6 

36fpg ldNg] gldNg] . 

-v_ sd{rf/LnfO{ vfhf vr{ egL k]/f]n eGbf aflx/ /fvL vr{ bfjL u/]sf] 

/sd;d]t cfoaf6 36fpg gkfpg] e'QmfgL k|fKt ug]{ clwsf/ l;h{gf 

ePkl5 e'QmfgL k|fKt gePtfklg e'QmfgL k|fKt u/]sf] dfgL cfo 

u0fgfdf ;dfj]z ug{' kg]{ gkg{] . 

#=!=@ cbfntsf] 7x/ 

7'nf s/bftf sfof{no la?4 k|fO{d OG6/g]zgn k|f=nL=sf ;+rfns dbgs[i0f 

>]i7 ePsf] cfos/ d'2f -lg=g+=*(!$,g]=sf=k=@)^(,c+s !!_ df k|fO{d 
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OG6/g]zgn k|f=ln=n] cfly{s jif{ @)%& . %* df u/]sf] Jofkfl/s 

sf/f]jf/af6 k|fKt cfodf cfos/ P]g, @)#! adf]lhd ltg{' a'emfpg' kg]{ 

cfos/ ;DaGwdf cfGtl/s /fh:j ljefu, 7"nf s/bftf sfof{no 

sf7df8f}+sf k|d'v s/ k|zf;saf6 ePsf] ldlt @)^@.#.!@ sf] lg0f{o 

cg'¿k ;f]xL sfof{nosf s/ clws[taf6 ldlt @)^@.#.#! df pQm k|f=ln= 

sf] cf=j= @)%&/)%* sf] v'b cfo ?=!$,(@, !@^.@# sfod u/L h/Ljfgf 

;d]t ?=%,%(,%$*.– ltg{' a'emfpg' kg]{ u/L s/ lgwf{/0f ePsf] b]lvG5 . 

7"nfs/bftf sfof{non] pQm s/ lgwf{/0f;DaGwL lg0f{o ubf{ k|ToyL{ 

sDkgLsf] cfo cfh{g;Fu k|ToIf ¿kdf ;DalGwt vr{ :jo+s/ lgwf{/0f 

ljj/0f km/fddf b]vfP cg'¿k cfoaf6 36fO{ v'b cfo sfod ug{'kg]{df 

kmf/fddf b]vfPsf] To:tf] vr{ / gf]S;fgLnfO{ dfGotf glbO{ s/sf] bfloTj 

a9fpg] u/]sf] egL k|ToyL{ k|f=ln= tkm{af6 k'g/fj]bg k/]sf]df /fh:j 

Gofoflws/0f sf7df8f}+af6 pwf/f] ljqmLdf e'QmfgL ;dodf gePsf] sf/0f 

;f]afkt c;"n ug{'kg]{ Jofh /sd, ljn ljhs ;dly{t vr{ /sd / 

sd{rf/Lx¿nfO{ lbPsf] vfhfafktsf] /sd v'b cfodf ;dfj]z ug]{ u/]sf] 

xb;Dd z'? 7"nf s/bftf sfof{no sf7df8f}+sf] ldlt @)^@.#.!@ sf] lg0f{o 

/ ldlt @)^@.#.#! sf] s/ lgwf{/0f cfb]z s]xL pN6L x'g] u/L km};nf ePsf] 

kfOof] . 

/fh:j Gofoflws/0f sf7df8f}+af6 ePsf] pQm km};nfpk/ lrQ ga'emfO{ 

k|ToyL{  sDkgLn] Jofkfl/s kf6L{x¿;Fu u/]sf] ;Demf}tfcg';f/ pwf/f] ljqmLdf 

! dlxgfleq e'QmfgL gePsf] /sdsf] !#% n] x'g] Jofh /sd cfodf 

;dfj]z ug{'kg]{ ljhs ljgfsf vr{ / vfhf vr{afktsf] /sd ;d]t cfodf 

;dfj]z x'g'kg]{ eGg];d]t lhsL/ lnO{ 7"nfs/bftf sfof{no sf7df8f}+sf] 

tkm{af6 k'g/fj]bg k/]sf] b]lvG5 . 

k|:t't ljjfb cf=j= @)%&.%* sf] Jofkfl/s sf/f]jf/;Fu ;DalGwt 

cfos/;DaGwL b]lvPsf]n] ;f] ;dodf k|rngdf /x]sf] cfos/ P]g, @)#! 

k|:t't d'2fdf cfslif{t x'g],pQm P]gsf] bkmf ^ df s'g} JolQmn] cfˆgf] cfo 

jif{df pQm P]gsf] bkmf % df tf]lsPsf] s'g} jf ;a} ;|f]tx¿af6 g]kfn leq 

jf g]kfnaf6 sf/f]jf/ ubf{ ljb]zdf cfh{g jf k|fKt u/]sf] cfodf pQm P]g 

adf]lhd kfpg] vr{x¿ s§f u/L v'b cfos/ nfUg] Joj:yf u/]sf] b]lvG5 . 



509 
 

o;/L k|ToyL{sf] cf=j= @)%&.%* sf] cfoaf6 s] s:tf vr{x¿ s6fpg kfO{g] 

xf] eGg] ;DaGwdf x]bf{ k|ToyL{ sDkgL Jofkfl/s sf/f]jf/ ug]{ k|fO{j]6 lnld6]8 

sDkgLsf] ¿kdf btf{ ePsf] eGg] ldl;naf6 b]lvFbf k|ToyL{ sDkgLn] pQm 

cfos/ P]g, @)#! sf] bkmf !@ df pNn]v ePadf]lhdsf ljleGg zLif{sdf 

ePsf vr{x¿ s§f u/L sDkgLsf] v'b cfo lgwf{/0f ug{'kg]{ b]lvof] . pQm 

P]gsf] bkmf !@-ª_ adf]lhd k|ToyL{ h:tf Jofkfl/s sDkgLn] sfddf nufPsf 

sfdbf/ sd{rf/Lx¿nfO{ lbPsf] kfl/>lds /sd ;f] cf=j= sf] sDkgLsf] s'n 

cfoaf6 s§f ug{ kfpg] b]lvG5 . o;/L lbOg] kfl/>lds /sd leq s] s:tf] 

vr{ /sd ;dfj]z x'G5 eGg] ;DaGwdf pQm bkmfdf :ki6 pNn]v ePsf] 

gb]lvPklg sd{rf/Lx¿sf] tnjL e/kfO{ -Pay Roll_ df pNn]v eO{ dfl;s 

¿kdf e'QmfgL kfpg] tnj, eQf, kl/jxg vr{ Pj+ vfhf vr{ h:tf /sdx¿ 

kfl/>lds /sdleq} kg]{ ;fdfGo k|rng /xL cfPsf] 5 . o;/L sd{rf/Lx¿n] 

dfl;s ¿kdf e'QmfgL kfpg] kfl/>lds /sd cfos/ P]gadf]lhd 5"6 kfpg] 

;Ldf -Ceiling_ eGbf a9L x'g uPdf :jtM To:tf] kfl/>ldsdf klg s/ nfUg] 

cj:yf x'g] ePsf]n] sDkgLn] cfjZostfcg';f/ cfˆgf sd{rf/Lx¿nfO{ 

tnjL e/kfO{df n]vL kfl/>ldssf] ¿kdf ljleGg lsl;dsf ;'ljwf lbg ;Sg] 

g} x'G5 . o:tf] cj:yfdf k|ToyL{ sDkgLn] cfˆgf sd{rf/Lx¿nfO{ vfhf 

vr{afkt egL tnjL e/kfO{df pNn]v u/L lbPsf] /sd pQm cfos/ P]g, 

@)#! sf] bkmf !@-ª_ adf]lhd cfoaf6 s§f x'g'kg]{ b]lvPsf]n] To:tf] vfhf 

vr{afkt sd{rf/Lx¿nfO{ e'QmfgL lbPsf] /sd klg cfodf ;dfj]z x'g'kg]{ 

b]lvg cfpFb}g . 

To:t} plNnlvt cfos/ P]g, @)#! sf] bkmf !@-6_ adf]lhd k|ToyL{ h:tf 

Jofkfl/s sDkgLn] cfo cfh{g k|fKt ug{sf] nflu u/]sf cGo jf:tljs 

vr{x¿ ;d]t cfodf s§f u/L v'b cfo lgwf{/0f ug{'kg]{ b]lvG5 . k|ToyL{ 

sDkgLn] 86k]g, 6\o'jnfO{6, sfuh v/Lb h:tf ljifodf ePsf vr{x¿sf] 

ljn e/kfO{ ;+nUg /fvL To:tf] vr{x¿ cfoaf6 s§f x'g'kg]{ egL bfjL 

u/]sf]df To:tf] vr{nfO{ jf:tljs vr{df ;dfj]z ug{'kg]{ b]lvFbf To:tf] 

vr{nfO{ klg v'b cfodf ;dfj]z ug{'kg]{ gb]lvPsf]n] To:tf] ljnadf]lhdsf] 

vr{ s§f x'g'kg]{ u/L ePsf] /fh:j Gofoflws/0fsf] km};nf cGoyf b]lvPg . 
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hxfF;Dd k|ToyL{ sDkgLn] u/]sf] pwf/f] ljqmLdf #) lbgleq e'QmfgL gePdf 

To:tf] pwf/f]  Jofkfl/s v/Lb sf/f]jf/ ug]{ kIfaf6 ;f] ;do kl5 e'QmfgL 

x'g afFsL /sdsf] !# k|ltzt Jofh ;lxt a}+Í Uof/]G6L /sdaf6 c;"npk/ 

ul/lng ;Sg] ;Demf}tf ePsf]n] To:tf ;Demf}tfadf]lhd e'QmfgL x'g afFsL 

/sdsf] Jofh ;d]tnfO{ k|ToyL{ sDkgLsf] cfosf] ¿kdf u0fgf u/L cfos/ 

lgwf{/0f x'g'kg]{df To:tf] JofhnfO{ cfo u0fgf gug]{ u/L ePsf] /fh:j 

Gofoflws/0fsf] km};nf gldn]sf] eGg] k'g/fj]bg lhsL/ 5, ;f] ;DaGwdf 

ljrf/ ubf{ k|ToyL{ k|fO{d OG6/g]zgn k|f=ln= n] cf=j= @)%&/%* sf] ljleGg 

ldltdf cGo Jofkfl/s kIf;Fu Jofkfl/s ;Demf}tf u/]sf] ldl;naf6 b]lvG5 . 

;Demf}tfkqdf k|ToyL{ sDkgLaf6 pwf/f] sf/f]jf/ ug]{ Jofkfl/s kIfn] To;/L 

pwf/f] sf/f]jf/af6 e'QmfgL lbg afFsL /x]sf] /sd #) lbgleq e'QmfgL 

gu/]df ;f] ;dokl5 afFsL /sdsf] !# k|ltzt Jofh ;d]t yk u/L To:tf 

Jofkfl/s kf6L{n] /fv]sf] a}+Í Uof/]G6L /sdaf6 k|ToyL{ sDkgLn] c;"npk/ 

u/L lng ;Sg] eGg] zt{ pNn]v ePsf] b]lvG5 . 

Jofkfl/s kIfx¿ aLr x'g] ;Demf}tfdf Jofh;d]t ykL lng kfpg] zt{x¿ 

/fVg'sf] sf/0f pwf/f] lbg] kIfn] ljQLo ;+:yfx¿af6 cfˆgf] sf/f]jf/sf] 

l;nl;nfdf gk'u x'g] /sd C0fsf] ¿kdf lng] / r'Qmf ug{ afFsL To:tf] 

C0fsf] Jofh cfkm"n] a'emfpg' kg]{ ePsf]n] xf] . ljQLo ;+:yfaf6 lnPsf] 

r'Qmf ug{ afFsL C0fdf lt/]sf] Jofh /sd To:tf] pwf/f] laqmL ug]{ Jofkfl/s 

sDkgLn] cfos/ P]g, @)#! sf] bkmf !@-u_ adf]lhd ;DalGwt cfojif{sf] 

cfodf s6fO{ v'b cfo sfod ug{ bfjL ug{ ;Sg] ePsf]n] To;/L cfkm"n] ltg]{ 

Jofh cfoaf6 s§f ug{ bfjL ug]{ kIfn] cfkm"n] p7fpg' kg]{ pwf/f] sf/f]jf/df 

klg afFsL /x]sf] /sdsf] ToxL cg'kftdf Jofh c;"npk/ u/L cfodf 

b]vfpg' jf~5lgo x'G5 . ltg{'kg]{ /sdsf] Aofh lt/]sf] egL cfoaf6 s§f ug]{ 

t/ lng'kg]{ /sd nfdf] ;do;Dd c;"n gu/L k|ltkmn k|fKt gug]{ sfo{af6 

pQm P]gsf] bkmf !@-u_ sf] sfg"gL Joj:yfsf] b'¿kof]u u/]sf] eGg] b]lvg'sf 

;fy} s/ bfloTj sd ug]{ jf s/ bfloTj 5Ng] ;+oGqsf] ¿kdf pQm bkmf !@-

u_ sf] Joj:yf k|of]u u/]sf] eGg] b]lvg hfG5 . n]vfsf] ;fdfGo 

l;4fGtcg';f/ s'g} cfo jif{df k|fKt x'g'kg]{ /sd k|fKt eO{ g;s]sf] ePklg 

To;} aif{sf] cfodf ;dfj]z ul/g] ePsf]n] e'QmfgL k|fKt ug]{ clwsf/ l;h{gf 

ePkl5 e'QmfgL k|fKt gePtf klg e'QmfgL k|fKt u/]sf] dfgL cfo u0fgfdf 
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;dfj]z ug{'kg]{ x'G5 . o;k|sf/ k|ToyL{ sDkgLn] cf=j= @)%&.)%* df 

ePsf ;Demf}tfcg'¿k pwf/f] sf/f]jf/df cGo kIfaf6 e'QmfgL lng afFsL 

/sdsf] Jofh ;Demf}tfdf plNnlvt Dofbkl5 :jtM k|fKt u/]sf] dfGg'kg]{ x'G5 

. o:tf] cj:yfdf k|ToyL{ sDkgLn] ;Demf}tfdf plNnlvt Dofb kl5 e'QmfgL 

kfpg afFsL /sdsf] Jofh :jtM k|fKt u/]sf] dfGg'kg]{ ePsf]n] To:tf] Jofh 

/sd :jtM k|ToyL{sf] cf=j= @)%&.)%* sf] cfodf ;dfj]z ug{'kg]{ x'G5 . 

;fy} cfos/ P]g, @)#! sf] bkmf & n] s'g} JolQmsf] pBf]u, Jofkf/, k]zf 

Joj;foaf6 ePsf] cfo lgwf{/0f ubf{ ;f] JolQmsf] cfojif{ leq s'g} pBf]u, 

Jofkf/, k]zf, Joj;foaf6 k|fKt u/]sf] ;a} lsl;dsf] d'gfkmf jf nfe 

;dfj]z u/L cfo lgwf{/0f ug{'kg]{ eGg] sfg"gL Joj:yf u/]sf] b]lvPaf6 

k|ToyL{ sDkgLn] pwf/f] sf/f]jf/df e'QmfgL lng afFsL /sdsf] 

;Demf}tfadf]lhd k|fKt x'g] Jofh klg sDkgLsf] cfoleq} kg]{ b]lvof] . To:t} 

ljQLo ;+:yfaf6 C0f lnO{ ltg{'kg]{ Jofh ;DalGwt cfly{s jif{sf] cfoaf6 

s6fO{ cfos/ lgwf{/0f ug{ rfxg] s/bftfn] cGo s'g} JolQm jf kmd{nfO{ 

lbPsf] ;fk6L, clws jif{ ;'ljwf jf pwf/f]df ;fdfg ljqmL u/]sf] jf pwf/f] 

ljqmL -Credit Limit_ lbPsf] cj:yfdf To;/L lbPsf] ;fk6L jf pwf/f] /sd 

a/fa/sf] x'g] Jofh /sdnfO{ To:tf] s/bftfsf] cfo dfGg'kg]{ cyjf To:tf] 

s/bftfn] cfoaf6 5"6 kfpg] /sddf To:tf] ;fk6L jf pwf/f] lbPsf] /sdsf] 

Jofh a/fa/sf] /sd ;dfj]z ug{ gldNg] egL o; cbfntaf6 @)^$–CR–

)%@( sf] 7"nf s/bftf sfof{no nlntk'/ lj?4 dN6L kmfO{j;{ ln= ePsf] 

d'2fdf l;4fGt sfod e};s]sf] b]lvFbf oL k|ToyL{ k|fO{d OG6/g]zgn k|f=ln= n] 

cf=j= @)%&.)%* df cGo ljleGg Jofkfl/s kmd{nfO{ ljqmL u/]sf] pwf/f] 

sf/f]jf/af6 k|fKt x'g'kg]{ Jofh;d]t sDkgLsf] ;f] cf=j= sf] s/of]Uo cfodf 

;dfj]z ug{'kg]{ b]lvof] . t;y{ k|ToyL{ sDkgLn] cGo kmd{;Fu ePsf] 

;Demf}tfadf]lhd pwf/f] sf/f]jf/df #) lbg gf3]kl5 e'QmfgL kfpg afFsL 

/sdsf] !# k|ltztsf b/n] Jofh ;d]t ykL lng kfpg] u/L pNn]v ePsf] 

zt{adf]lhd k|fKt x'g] Jofh /sd ?=@%,!&,##!.&( k|ToyL{ sDkgLsf] cf=j= 

@)%&.)%* sf] cfodf ;dfj]z ug]{ u/]sf] k'g/fj]bs 7"nf s/bftf sfof{no 

sf7df8f}+sf] lg0f{o cfos/ P]g, @)#! sf] sfg"gL Joj:yfcg'¿k g} eP 

u/]sf] b]lvPsf]df To:tf] pwf/f] afFsLaf6 k|fKt x'g] JofhnfO{ k|ToyL{sf] cf=j= 



512 
 

@)%& .)%* sf] cfodf ;dfj]z gug]{ u/]sf] /fh:j Gofoflws/0f 

sf7df8f}+sf] km};nf ;f] xb;Dd ldn]sf] b]lvg cfPg . 

ctM dfly ljj]rgf ul/Padf]lhd k|ToyL{ k|fO{d OG6/g]zgn k|f=ln= n] cf=j= 

@)%&.)%* df cGo Jofkfl/s kmd{nfO{ pwf/f]df ;fdfg ljqmL u/]sf]df 

e'QmfgL kfpg afFsL /sddf #) lbg gf3]kl5 !# k|ltzt Jofh;d]t yk u/L 

lng kfpg] zt{ pNn]v eO{ ePsf] ;Demf}tf cg'¿k lng'kg]{ Jofh /sd 

?=@%,!&,##!.&( nfO{ plNnlvt cf=j= @)%&.)%* sf] s/of]Uo cfodf 

;dfj]z ug]{ u/L ePsf] 7"nf s/bftf sfof{no sf7df8f}+sf] ldlt @)^@.#.!@ 

sf] lg0f{o / ;f] cg'¿k s/ lgwf{/0f ug]{ u/L ePsf] @)^@.#.#! sf] cfb]z 

;b/ ug{'kg]{df s]xL pN6L ug]{ u/]sf] /fh:j Gofoflws/0f sf7df8f}+sf] km};nf 

;f] xb;Dd ldn]sf] gb]lvFbf s]xL pN6L x'g] 7x5{ pNn]v ePsf] b]lvPsf] . 

#=!=# k|ltkflbt l;4fGt  

• sd{rf/Lx¿n] dfl;s ¿kdf e'QmfgL kfpg] kfl/>lds /sd cfos/ 

P]gadf]lhd 5"6 kfpg] ;Ldf -Ceiling_ eGbf a9L x'g uPdf :jtM To:tf] 

kfl/>ldsdf klg s/ nfUg] ePsf]n] sDkgLn] cfjZostfcg';f/ cfˆgf 

sd{rf/Lx¿nfO{ tnjL e/kfO{df n]vL kfl/>ldssf] ¿kdf ljleGg 

lsl;dsf ;'ljwf lbg;Sg] .  

• cfkm"n] ltg]{ Jofh cfoaf6 s§f ug{ bfjL ug]{ kIfn] cfkm"n] p7fpg' kg]{ 

pwf/f] sf/f]jf/df klg afFsL /x]sf] /sdsf] ToxL cg'kftdf Jofh 

c;"npk/ u/L cfodf b]vfpg' jf~5lgo x'g] . 

• ltg{'kg]{ /sdsf] Aofh lt/]sf] egL cfoaf6 s§f ug]{ t/ lng'kg]{ /sd 

nfdf] ;do;Dd c;"n gu/L k|ltkmn k|fKt gug]{ sfo{af6 cfos/ P]g, 

@)#! sf] bkmf !@-u_ sf] sfg"gL Joj:yfsf] b'¿kof]u u/]sf] b]lvg'sf 

;fy} s/ bfloTj sd ug]{ jf s/ bfloTj 5Ng] ;+oGqsf] ¿kdf ;f] bkmfsf] 

Joj:yf k|of]u u/]sf] b]lvg] . 

• s'g} cfo jif{df k|fKt x'g'kg]{ /sd k|fKt eO{ g;s]sf] ePklg To;} aif{sf] 

cfodf ;dfj]z ul/g] ePsf]n] e'QmfgL k|fKt ug]{ clwsf/ l;h{gf ePkl5 

e'QmfgL k|fKt gePtfklg e'QmfgL k|fKt u/]sf] dfgL cfo u0fgfdf ;dfj]z 

ug{'kg]{ . 
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#=!=$ laZn]if0f  

k|fO{d OG6/g]zgn k|f=nL=n] cfjZostfcg';f/ cfˆgf sd{rf/Lx¿nfO{ tnjL 

e/kfO{df n]vL kfl/>ldssf] ¿kdf ljleGg lsl;dsf ;'ljwf lbg;Sg],k|fO{d 

OG6/g]zgn k|f=nL=sf ;+rfns dbgs[i0f >]i7n]pwf/f] v/Lb u/L n}hfg] cGo 

Jofkfl/s kf6L{;Fu nu]sf] j:t'sf] /sd Ps dlxgfleq e'QmfgL gu/] To:tf] 

kIfn] /fv]sf] a}+s Uof/]G6Laf6 Jofh ;d]t c;"n u/L lng kfpg] u/L 

;Demf}tf u/]sf b]lvG5,cfos/ P]g, @)#! sf] bkmf !@-6_ adf]lhd Jofkfl/s 

sDkgLn] cfo cfh{g k|fKt ug{sf] nflu u/]sf cGo jf:tljs vr{x¿ ;d]t 

cfodf s§f u/L v'b cfo lgwf{/0f ug{'kg]{ /x]sf]df ;Demf}tfcg'¿k Jofh 

c;"n ug]{ bfloTj ePsf k|fO{d OG6/g]zgn k|f=nLn] Jofh p7fpg g;Sg] 

cj:yf eP sf/0f;lxt 3f6f -Loss_ df b]vfpg' kg{]df cfos/ P]g, @)#! 

sf] bkmf !@-u_ sf] sfg"gL Joj:yf lakl/t Jofh p7fpg g;s]sf] egL 

cfodf 36fpg ldNg] b]lvb}g . 

#=@=v'b cfo 

#=@=! laafbLt laifo 

-s_  d"No eGbf 36fP/ laqmL u/]sf] cj:yfdf To:tf] /sd v'b cfotkm{ 

;dfj]z ug{ ldn], gldNg] . 

#=@=@ cbfntsf] 7x/ 

cfGQ/Ls /fh:j sfof{no la/f6gu/ la?4 zfx p2f]u k|f=nL=la/f6gu/ 

ePsf] cfos/ d'2f-lg=g+=*@^%,g]=sf=k=@)^^,c+s !!_ df k|ToyL{ pBf]un] 

nfut d"NoeGbf 36L d"Nodf laqmL u/]sf] /sd ?=@%,^%,@*%.*@ / ;fk6L 

lnPsf] wfuf]df a}+s Aofh afktsf] ?=#,)(,(%*.@% v'b cfodf ;dfj]z 

u/]sf] z'? s/ sfof{nosf] lg0f{o s]xL pN6L u/L pQm /sdx¿ ldGxf x'g] 

7x{ofPsf] xb;Dd /fhZj Gofoflws/0f lj/f6gu/sf] km};nfpk/ k|:t't 

k'g/fj]bg k/]sf] b]lvof] . k|ToyL{n] ldlt @)^#.&.#) ut]b]lvsf] tf/]v u'hf/L 

a;]sf] b]lvG5 . ca, ;j{k|yd nfuteGbf 36L d"Nodf laqmL u/]sf] b]vfOPsf] 

Go"g laqmL /sdnfO{ v'b cfodf ;dfj]z u/]sf] z'? lg0f{o pN6L u/L ;f] 

/sd ldGxf x'g] 7x{ofPsf] /fhZj Gofoflws/0fsf] km};nf q'l6k"0f{ 5 eGg] 

k'g/fj]bg lhsL/tkm{ x]bf{, s/ sfof{no lj/f6gu/sf k|d'v s/ clws[taf6 
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ldlt @)%%.#.!% df ePsf] lg0f{o krf{sf] k|s/0f * df k|ToIf pTkfbg vr{ 

/ ck|ToIf vr{x¿dWo]sf] ;DalGwt s]xL vr{;d]t ;dfj]z u/L sfod x'g] 

sf/vfgfsf] k|lt OsfO nfut d"No ?=%(.#& b]lvPsf] t/ k|f=ln= n] sfod 

u/]sf] ;/b/ laqmL d"No k|lt OsfO{ ?=%#.*( b]lvPsf]n] o;/L Go"g km/s 

b/n] x'g cfpg] /sd ?=@%,^%,@*%.*@ nfO{ v'b cfodf ;dfj]z u/]sf] 

b]lvG5 . /fhZj Gofoflws/0f lj/f6gu/af6 km};nf x'Fbf To:tf] Go"g b/df 

laqmL ePsf] s'/f :jLsf/ u/L To:tf] nfut d"NoeGbf 36fP/ laqmL u/]sf] 

cj:yfnfO{ s/bftfsf] clxtdf pkof]u ul/g' Gofok"0f{ x'Fb}g eGg] cfwf/ lnO{ 

To:tf] /sd v'b cfotkm{ ;dfj]z ug{ ldn]g egL ;f] /sd ldGxf ug]{ u/]sf] 

kfOof] . 

k|ToyL{ pBf]u gfkmfd"ns Jofj;flos sDkgL ePsf] s'/fdf ljjfb 5}g . 

d'gfkmfsf] Joj;flos p2]Zo /fvL :yfkgf ePsf] pBf]un] pTkflbt j:t'sf] 

d"No lgwf{/0f ubf{ pTkfbg nfut;d]tnfO{ ljrf/ u/L clwstd d'gfkmf 

xfl;n x'g] u/L d"No lgwf{/0f ug]{ ub{5g\ . of] Jofj;flostfsf] l;4fGt g}  

xf] . o;sf] ljk/Lt nfuteGbf sd d"Nodf j:t' laqmL ug{'kg]{ cj:yfnfO{ 

;fdfGo ?kdf lng ;lsFb}g . sfa"eGbf aflx/sf] kl/l:yltsf sf/0f ckjfbsf] 

?kdf slxn]sflxF o;/L nfuteGbf sd d"Nodf ;fdfg laqmL ug{' k/L pBf]u 

3f6fdf hfg;Sg] cj:yf kg{;S5 t/ To:tf] cj:yfdf pBf]un] ;f]sf] e/kbf]{ 

cfwf/ k|df0f ;DalGwt s/ sfof{nodf k]z u/L cfˆgf] bfjL k|dfl0ft u/fpg 

;Sg'kb{5 . k|:t't ljjfbdf k|ToyL{ pBf]un] nfuteGbf sd laqmL d"No 

sfod ug{'k/]sf] ;DaGwdf tYoo'Qm cfwf/ k|df0f k]z u/L cfˆgf] bfjL 

k|dfl0ft ug{;s]sf] kfOFb}g . k|ToyL{ pBf]un] k]z u/]sf] gfkmf gf]S;fg 

lx;fadf k|:t't cf=j=sf] dfq s"n gf]S;fgL ?=$*,&(,&$!.^# /x]sf] 

b]vfOPsf]   5 . To:t} jf;nftaf6 k|:t't cf=j=;Ddsf] ;l~rt gf]S;fgL @ 

s/f]8 !@ nfv k'u]sf] b]lvG5 . o;/L Joj;flostfsf] ;fdfGo l;4fGtljk/Lt 

nfuteGbf sd d"Nodf j:t' laqmL ug{'k/]sf] / nuftf/ gf]S;fgLdf pBf]u 

;~rfng ug{'k/]sf] ;DaGwdf k|ToyL{ pBf]un] tYoo'Qm 7f]; cfwf/ k|df0f k]z 

u/L k|dfl0ft ug{ g;s]sf] cj:yfdf k|ToyL{ pBf]usf] egfO{ dfqsf] cfwf/df 

s/ sfof{non] k|ToyL{ pBf]unfO{ s/ ldGxf ug]{ l:ylt x'Fb}g . o;/L dgf]ut 

cfwf/df s/ ldGxf ub}{ hfg] xf] eg] s/ tyf /fhZj k|zf;g;DaGwL sfg"gL 

Joj:yfx¿ k|efjxLg eO{ /fi6«sf] /fhZj c;"nL k|lqmof k|efljt x'g  k'Ub5 . 
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t;y{ nfuteGbf sd laqmL d"No b]vfPsf] ?=@%,^%,@*%.*@ k|ToyL{ pBf]usf] 

v'b cfodf ;dfj]z u/]sf] s/ sfof{nosf] lg0f{o s/ lgwf{/0f cfb]z pN6L 

u/L pQm /sd ldGxf u/]sf] /fhZj Gofoflws/0fsf] km};nf sfg"g;Ddt 

b]lvPg .  

ca, ;fk6L lbPsf] wfuf]df a}+s Jofh afktsf] ?=#,)(,(%*.@% v'b cfodf 

;dfj]z u/]sf] z'? s/ sfof{nosf] lg0f{o pN6L u/L pQm /sd ldGxf u/]sf] 

/fhZj Gofoflws/0f lj/f6gu/sf] km};nf q'l6k"0f{ 5 eGg] k'g/fj]bssf] csf]{ 

k'g/fj]bg lhsL/sf ;DaGwdf ljrf/ ubf{, s/ sfof{no lj/f6gu/sf] ldlt 

@)%%.#.!% sf] pQm lg0f{o krf{sf] k|s/0f @ df sk8f pTkfbg ug{ wfuf] 

v/Lb k}7f/L ubf{ a}+saf6 C0f lnO{ ;f] C0fsf] Jofh vr{ n]lvPsf] ;fy} 

k|f=ln=n] cGoqaf6 wfuf] ;fk6L k|fKt u/L pTkfbg sf/f]jf/ u/]sf] b]lvPsf]n] 

o;/L k|of]u x'g] ;fk6L wfuf]df Jofh vr{ ;dfj]z x'g sf/f]jf/;Fu ;DalGwt 

geO{ s"n Jofh vr{dWo] ?=#,)(,(%*.@% cfodf ;dfj]z ul/Psf] eGg] 

pNn]v ePsf] kfOG5 . k|ToyL{ pBf]un] a}+saf6 C0f lnPsf] s'/fdf ljjfb 

/x]sf] b]lvFb}g / Jofh vr{ n]v]sf] s'/fdf klg z'? s/ sfof{non] lg0f{odf 

ljjfb p7fPsf] kfOFb}g t/ s] slt JofhdWo] s] slt cfwf/ sf/0faf6 cGo 

/sd 5'6 kfpg] / k|:t't /sd ?=#,)(,(%*.@% 5'6 gkfpg] xf] eGg] 

;DaGwdf ;f] lg0f{odf s'g} ljj]rgf ul/Psf] kfOFb}g . o;/L lagf ljZn]if0f / 

lagf cfwf/ sf/0f dgf]ut ?kdf pQm /sd v'b cfodf ;dfj]z u/]sf] s/ 

sfof{nosf] lg0f{o sfg"g;Ddt gb]lvFbf ;f] lg0f{o pN6L u/L pQm /sd ldGxf 

lbg] 7x{ofPsf] /fhZj Gofoflws/0f lj/f6gu/sf] km};nf cGoyf b]lvPg . 

ctM nfuteGbf sd laqmL d"No b]vfPsf] ?=@%,^%,@*%.*@ k|ToyL{ pBf]usf] 

v'b cfodf ;dfj]z u/]sf] z'? s/ sfof{nosf] lg0f{o tyf s/ lgwf{/0f 

cfb]z pN6L u/L pQm /sd ldGxf u/]sf] xb;Dd /fhZj Gofoflws/0f 

lj/f6gu/sf] km};nf q'l6k"0f{ ePsf]n] ;f] xb;Dd pQm km};nf pN6L x'g] 7x5{ 

pNn]v ePsf] b]lvPsf] . 

#=@=# k|ltkflbt l;4fGt  

• Jofj;flostfsf] ;fdfGo l;4fGtljk/Lt nfuteGbf sd d"Nodf j:t' 

laqmL ug{'k/]sf] / nuftf/ gf]S;fgLdf pBf]u ;~rfng ug{'k/]sf] ;DaGwdf 

pBf]un] tYoo'Qm 7f]; cfwf/ k|df0f k]z u/L k|dfl0ft ug{ g;s]sf] 
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cj:yfdf pBf]usf] egfO{ dfqsf] cfwf/df s/ sfof{non] s/ ldGxf ug]{ 

l:ylt gx'g] .  

• dgf]ut cfwf/df s/ ldGxf ub}{ hfg] xf] eg] s/ tyf /fhZj 

k|zf;g;DaGwL sfg"gL Joj:yfx¿ k|efjxLg eO{ /fi6«sf] /fhZj c;"nL 

k|lqmof k|efljt x'g k'Ug] . 

#=@=$ laZn]if0f  

zfx p2f]u k|f=nL=la/f6gu/n] nfut d"NoeGbf 36L d"Nodf laqmL u/]sf] 

/sd ?=@%,^%,@*%.*@ / ;fk6L lnPsf] wfuf]df a}+s Aofh afktsf] 

?=#,)(,(%*.@% v'b cfodf ;dfj]z u/]sf]cfos/ P]g @)##sf] bkmf ##-

#_df s/ clws[tn]k|fKt ePsf] cfo ljj/0f 5fgljg jfhf+rj'em ubf{ o; 

P]gadf]lhd s6[L ug{ kfpg] vr{ s6[f u/L cfo tkm{ ;dfj]z ug'{ kg]{ cGo 

/sdx? eP ;f] ;d]t ;dfj]z u/L v'b cfo sfod u/L s/ lgwf{/0f ug{ 

;Sg] JojZyf /x]sf] / bkmf ##-$_ dfv'b cfo lgwf{/0f ubf{ s/ clws[tn] 

To;/L cfo lgwf{/0f ug'{ k/]sf] cfwf/ :ki6 v'nfO{ s/bftfnfO{ lnlvt ;'rgf 

lbO{ cfkm\gf] cfo ;DjGwdf s]xL s'/f eGg jf ;j'bk|df0f k]z ug{ & -;ft_ 

lbgsf] Dofb lbg' kg]{,cGo /sdx? eP ;f] ;d]t ;dfj]z u/L v'b cfo 

sfod u/L s/ lgwf{/0f ug{ ;Sg] eGg] pNn]v ePsf]df nfuteGbf sd 

d"Nodf j:t' laqmL ug{'k/]sf] / nuftf/ 3f6fdf pBf]u ;~rfng ug{'k/]sf] 

k|ToyL{n] k'li6 ug{' kg{]df ;f] ug{ g;s]sf]  caZyfdf;f]xL P]gsf] bkmf ^)-$_ 

adf]hLd :jo+ s/ lgwf{/0f ug]{ s/bftfn] k]z u/]sf] ljj/0f em'7[f geO{ s/ 

lgwf{/0f ug]{ k|of]hgsf]nfuL P]gsf] bkmf !@, $! / $# adf]lhd vr{ ldGxf 

kfpg ;Sg] jf cfotkm{ ;dfj]z x'g' kg]{ /sdx?sf];DjGwdf dfq q'6L u/]sf] 

b]lvPdf o:tf] q'6Laf6 36\g uPsf] /sd lghaf6 c;'n u/L lghnfO{ ;f] 

/sdsf] krf; k|ltzt hl/jfgf x'g] JojZyf /x]sf] b]lvbf d"No eGbf 36fP/ 

laqmL u/]sf] cj:yfdf To:tf] /sd v'b cfotkm{ ;dfj]z ug{ gldNg]   

b]lvG5 . 

#=#=k'gM cfos/ lgwf{/0f 

#=#=! laafbLt laifo 

-s_ a}+saf6 cfpg] d'2tL AofhnfO{ cfodf ufeL k'gMcfos/ lgwf{/0f ug{ 

kfpg]],gkfpg] . 
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#=#=@ cbfntsf] 7x/ 

zxb]j zdz]/ hj/f la?4 g]kfn ;/sf/ ePsf] l/6 d'2f-

lg=g+=@(^!,g]=sf=k=@)$#,c+s (_ df cfly{s jif{ !(*) h=l8= eGgfn] ldlt 

@)#^.(.!* b]lv @)#&.(.!& ;Dd jif{ ! sf] kg{ cfpg] / cfly{s P]g, @)#& 

ldlt @)#&.$.! b]lv nfu' ePsf]n] ldlt @)#&.$.! nfu' ePsf] ldlt b]lv 

@)#&.(.!& ;Dddf s] slt lgIf]k Jofh jfkt cfo cfh{g u/]sf] nut 

bflvn ug{' egL ljkIfL s/ sfof{non] ldlt @)$@.*.!) sf] >L % sf] 

;/sf/sf] lg0f{o ePsf] eGb} kq n]v]sf]n] ;f] cfly{s P]g adf]lhd Aofh s/ 

nfuL ;s]sf] lgIf]k Aofh cfodf cfos/ gnfUg] u/L n]vf lx;fa ;d]tsf 

cfwf/df cfos/ lgwf{/0f eO{ ;s]sf]df k'gM ;f]xL lgIf]k Aofhdf k'gM cfo 

sfod ug]{ u/L u/]sf] ljkIfLsf] ;Dk"0f{ sfd sf/jfxL tyf lg0f{o pTk|]if0fsf] 

cfb]zåf/f ab/ ul/kfpF eGg] d'Vo l/6 lgj]bssf] egfO{ ePsf]df To;tkm{ 

x]bf{ lgj]bsn] cfˆgf] pNn]lvt cf=a= sf] cfo ljj/0f ;lxtsf] gfkmf 

gf]S;fgsf] lx;fa / jf;nft Dofbd} bflvn u/L To;df sfg"gsf] k|s[of k"/f 

u/L cfos/ lgwf{/0f u/L nfu]sf] s/sf] /sd ;d]t lgj]bsn] bflvn u/L 

;s]sf] b]lvG5 . lgj]bsnfO{ k'gM s/ lgwf{/0f ug]{ ljifodf lg0f{o ubf{ 

hfgsf/L;Dd lbPsf] klg b]lvFb}g . cfly{s P]g tyf cfos/ P]g ;d]tsf 

;DalGwt sfg"gL Joj:yfdf AofhnfO{ cGo cfodf ;dfj]z u/L k'gM s/ 

lgwf{/0f ug{ kfpg] k|s[of /x] ePsf] klg kfOFb}g . o:tf] l:yltdf cfˆgf] 

a}+ssf] d'2tL AofhnfO{ ;d]t sfg"g cg'?k cfodf ;dfj]z u/L lx;fa 

lstfa ;d]t /fvL lbPsf] ljj/0f cfwf/df s/ sfof{non] sfg"g adf]lhdsf] 

k|s[of ckgfO{ ;f]xL cfo ljj/0fsf] cfwf/df cfos/ lgwf{/0f u/L ;s]sf]df 

a}+saf6 cfpg] d'2tL AofhnfO{ cfodf ufeL k'gM cfos/ lgwf{/0f ug{ kfpg] 

>L % sf] ;/sf/nfO{ sfg"gL clwsf/sf] ljBdfgtf ePsf] b]lvg gcfPsf]n], 

o:tf] sfg"gL Joj:yfsf] cefjdf lgj]bsnfO{ Aofh jfktsf] /sd ;d]t 

;dfj]z u/L k'gM s/ lgwf{/0f ug]{ egL ldlt @)$@.*.!) df >L % sf] 

;/sf/n] u/]sf] lg0f{o ;d]tsf] ;Dk"0f{ sf/jfxL tyf lg0f{o pTk|]if0fsf] 

cfb]zåf/f ab/ x'g] 7x5{ eGg] pNn]v ePsf] b]lvPsf] . 

#=#=# k|ltkflbt l;4fGt  
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• cfly{s P]g tyf cfos/ P]g ;d]tsf ;DalGwt sfg"gL 

Joj:yfdf AofhnfO{  cGo cfodf ;dfj]z u/L k'gM s/ 

lgwf{/0f ug{ kfpg] k|s[of /x] ePsf] kfOFb}g .  

• cfˆgf] a}+ssf] d'2tL JofhnfO{ ;d]t sfg"g cg'?k cfodf 

;dfj]z u/L lx;fa lstfa ;d]t /fvL lbPsf] ljj/0f cfwf/df 

s/ sfof{non] sfg"g adf]lhdsf] k|s[of ckgfO{ ;f]xL cfo 

ljj/0fsf] cfwf/df cfos/ lgwf{/0f u/L ;s]sf]df a}+saf6 

cfpg] d'2tL AofhnfO{ cfodf ufeL k'gM cfos/ lgwf{/0f ug{ 

kfpg] >L % sf] ;/sf/nfO{ sfg"gL clwsf/sf] ljBdfgtf 

ePsf] b]lvg gcfPsf] . 

#=#=$ laZn]if0f   

cfly{s P]g, @)#& sf] bkmf !! cg';f/ k'/} Aofhdf %k|ltztsf b/n] Aofh 

s/ nufO{ c;"n pk/ u/L ;s]kl5 To:tf] Aofh /sddf k'gM s/ lnOg] 

JojZyf u/]sf]df sfg"g adf]lhd afx]s s/ nufOg] 5}g,P]gsf] clVtof/L 

a]u/ s;}sf] ;DklQ lng] 5}g eGg] ;+j}wflgs Joj:yf ljkl/tcfˆgf] clwsf/ 

If]q gePsf] ljifodf u}/sfg"gL tl/sfaf6 If]qflwsf/ u|x0f u/L ;DklQ 

;DaGwL ;+j}wflgs xsnfO{ c;/ kfg]{ u/L lg0f{o ePsf],cfˆgf] a}+ssf] d'2tL 

JofhnfO{ ;d]t sfg"g cg'?k cfodf ;dfj]z u/L lx;fa lstfa ;d]t /fvL 

lbPsf] ljj/0f cfwf/df s/ sfof{non] sfg"g adf]lhdsf] k|s[of ckgfO{ ;f]xL 

cfo ljj/0fsf] cfwf/df cfos/ lgwf{/0f u/L ;s]sf]df a}+saf6 cfpg] d'2tL 

AofhnfO{ cfodf ufeL k'gM cfos/ lgwf{/0f ug{ kfpg] b]lvb}g . 

#=$=af]g; cfoaf6 ljt/0f 

#=$=! laafbLt laifo 

-s_ af]g; afkt 5'6\ofPsf] /sd ;f] cfly{s jif{ ;dfKt ePkl5 sDkgLsf] 

n]vf k/LIf0f ePkZrft\ sDkgLsf] cfoaf6 ljt/0f ug{'kg]{ /sd xf],xf]O{g . 

#=$=@ cbfntsf] 7x/ 

cfGQ/Ls /fh:j sfof{no la/f6gu/ la?4  kz'klt 6\o'j ldN; kf=ln=ePsf] 

cfos/ d'2f-lg=g+=($#),g]=sf=k=@)&@,c+s &_ dfkz'klt 6\o'a ldN; 

k|f=ln=n] cfly{s jif{ @)%*.%( df cfˆgf] v'b cfoaf6 af]g; P]g, @)#) sf] 
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bkmf % adf]lhd af]g; ljt/0fsf] k|of]hgsf] nflu ¿=!,!*,*^%.*& 

5'6\ofPsf] eGg] s'/fdf ljjfb 5}g . pQm tYodf k'g/fj]bs cfGtl/s /fhZj 

sfof{no,n] ;d]t cGoyf lhls/ lnPsf] kfOFb}g . cfos/ P]g, @)%* sf] 

bkmf @$-@_-s_ sf] b]xfo -!_ adf]lhd af]g; k|f]lehgafkt 5'6\ofPsf] ;f] 

/sdsf] bfloTj k|ToyL{ sDkgLdf lglxt /x]sf] b]lvg cfpF5 . ;f] /sdsf] 

bfloTj k|ToyL{ sDkgLdf lglxt g/xg] eGg] s'g} sfg"gL Joj:yf ePsf] klg 

kfOFb}g . j:t'tM af]g;afkt 5'6\ofPsf] /sd ;f] cfly{s jif{ ;dfKt ePkl5 

sDkgLsf] n]vf k/LIf0f ePkZrft\ sDkgLsf] cfoaf6 ljt/0f ug{'kg]{ /sd  

xf] . sDkgLsf] bfloTjdf /xg] wf/f kfgL, lah'nL, a}+ssf] Aofh OToflbafkt 

ltg{'kg]{ /sd ;f]xL cfly{s jif{ vr{ x'g] /sd eP klg af]g;afktsf] /sd 

rfn' cfly{s jif{df 5'6\ofO{ cfufdL jif{df ljt/0f ul/g] /sd xf] . cfufdL 

jif{df klg af]g;afkt 5'6\ofPsf] /sd ljt/0f gul/Psf] cj:yfdf ;f] /sd 

sDkgLsf] v'b cfodf u0fgf x'G5 / s/of]Uo x'g hfG5 . t/ sDkgLsf] 

vftfdf ;f] /sd /x]sf] b]lvPsf] eGg] dfq cfwf/df pQm /sd sDkgLsf] 

bfloTjleq gkg]{ / v'b cfodf ;dfj]z x'g] eGg ldNg] x'Fb}g . o; cj:yfdf 

af]g;afkt 5'6\ofPsf] /sd cfos/ P]g, @)%* sf] bkmf !# adf]lhd s§L 

x'g] /sd ePsf] egL v'b cfodf ;dfj]z gu/]sf] /fhZj Gofoflws/0f, 

lj/f6gu/sf] km};nf dgfl;a b]lvg cfPsfn] o; cbfntaf6 k'g/fj]bgsf] 

cg'dlt k|bfg ubf{ lnOPsf cfwf/;Fu ;xdt x'g ;lsPg .  

t;y{, pko{'Qm cfwf/ / sf/0f;d]taf6 rfn' cfly{s jif{sf] gfkmfaf6 af]g; 

P]g, @)#) sf] bkmf % adf]lhd af]g; k|f]lehgsf] nflu 5\6\ofPsf] /sdsf] 

bfloTj k|ToyL{ sDkgLdf lglxt /x]sf] x'Fbf pQm /sd cfos/ P]g, @)%* sf] 

bkmf !# adf]lhd v'b cfodf s§f x'g] ePsfn] k'gM cfodf u0fgf ug{'kg]{ 

eGg] k'g/fj]bssf] syg sfg"gcg's"n gx'Fbf af]g;afktsf] ¿=!,!*,*^%.&* 

v'b cfodf ;dfj]z x'g g;Sg] eGg] /fhZj Gofoflws/0f, lj/f6gu/sf] ldlt 

@)^^.!).# sf] km};nf ldn]sf] b]lvFbf ;b/ x'g] 7x5{ pNn]v ePsf] b]lvPsf] . 

#=$=# k|ltkflbt l;4fGt  

• af]g; afkt 5'6\ofPsf] /sd ;f] cfly{s jif{ ;dfKt ePkl5 

sDkgLsf] n]vf k/LIf0f ePkZrft\ sDkgLsf] cfoaf6 ljt/0f 

ug{'kg]{ /sd xf] .  
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• sDkgLsf] bfloTjdf /xg] wf/f kfgL, lah'nL, a}+ssf] Aofh 

OToflbafkt ltg{'kg]{ /sd ;f]xL cfly{s jif{ vr{ x'g] /sd eP 

klg af]g;afktsf] /sd rfn' cfly{s jif{df 5'6\ofO{ cfufdL 

jif{df ljt/0f ul/g] /sd xf] .  

• cfufdL jif{df klg af]g;afkt 5'6\ofPsf] /sd ljt/0f 

gul/Psf] cj:yfdf ;f] /sd sDkgLsf] v'b cfodf u0fgf x'G5 

/ s/of]Uo x'g hfG5 . sDkgLsf] vftfdf ;f] /sd /x]sf] 

b]lvPsf] eGg] dfq cfwf/df pQm /sd sDkgLsf] bfloTjleq 

gkg]{ / v'b cfodf ;dfj]z x'g] eGg gldNg] . 

#=$=$ laZn]if0f  

kz'klt 6\o'a ldN; k|f=ln=n] cfly{s jif{ @)%*.%( df cfˆgf] v'b cfoaf6 

af]g; P]g, @)#) sf] bkmf % adf]lhd af]g; ljt/0fsf] k|of]hgsf] nflu 

5'6\ofPsf] /sd cfos/ P]g, @)%* sf] bkmf @$-@_-s_ sf] b]xfo -!_ 

adf]lhd af]g; k|f]lehgafkt 5'6\ofPsf] /sdsf] bfloTj sDkgLdf lglxt 

/xg] / ;f] /sd cfly{s jif{ ;dfKt ePkl5 sDkgLsf] n]vf k/LIf0f 

ePkZrft\ sDkgLsf] cfoaf6 ljt/0f ug{'kg]{ /sd cfos/ P]g, @)%* sf] 

bkmf !# adf]lhd v'b cfodf s§L x'g] b]lvPsf] . 

#=%=cf}Bf]lus Joj;fo P]g,@)$(  sf] bkmf !%-`_ / cfos/ P]g @)%* 

;DaGwdf 

#=%=! laafbLt laifo 

-s_ hl8t Ifdtf a[l4 ePsf] sf/0fn] cf}Bf]lus Joj;fo P]g, @)$(  sf] 

bkmf !%-`_ cg';f/ l:y/ h]yfdf ePsf] d"No a[l4sf] d"Nosf] /sddf 

cf}Bf]lus Joj;fo P]g,@)$(  sf] bkmf !%-`_ n] x'g] /sd v'b cfoaf6 s§f 

ug]{ ;'ljwf k|fKt ug{sf] nflu pBf]u ljefun] yk 5fglag ug{'kg]{ sf/0f / 

cfjZostf x'g],gx'g] . 

#=%=@ cbfntsf] 7x/ 

@ g+=If]q s/ sfof{no sf7df08f} la?4  dx]Gb| /fh kf08] ePsf] cfos/ 

d'2f-lg=g+=*((^,g]=sf=k=@)^^,c+s &_ dfs/bftfn] hl8t Ifdtfdf a[l4 u/L 

o;af6 l:y/ h]yfdf ePsf] a[l4 k"Flhut vr{sf] ljj/0f ;d]t pNn]v u/L 
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s/5'6sf] ;'ljwfsf] nflu ldlt @)%@.(.!@ df pBf]u ljefunfO{ k7fPsf] 

kqsf ;fy ;+nUg k|ltj]bgsf] a'bf g+= !! df lbOPsf] ljj/0fdWo] a'bf g+= -

ª_ df plNnlvt cGo ;DklQ zLif{sdf b]vfOPsf] ?=!,#^,(*,(@^.– vr{nfO{ 

cf}Bf]lus Joj;fo P]g, @)$( sf] bkmf -*_ df plNnlvt l:y/ h]yfsf] 

kl/efiffleq gkg]{ b]lvPsf]n] pQm vr{nfO{ l:y/ h]yfdf ePsf] vr{ dfGg 

;lsg] cj:yf ePg . t;y{ pQm k|ltj]bgsf] k|:tfjdf l:y/ h]yfdf ePsf] 

elgPsf] hDdf vr{ ?== %(,$),!*,!)).– af6 pQm ?=!,#^,(*,(@^.– s6fO{ 

afFsL x'g cfpg] ?=%*,)#,!(,!^$.– sf] $) k|ltztn] x'g] 

?=@#,@!,@&,^^(.^) pQm P]gsf] bkmf !%-`_ cg';f/ k'g/fj]bs s/bftfn] 

Ps} k6s jf k6s–k6s u/L tLg jif{ leq v'b cfPaf6 s§f ug{ kfpg] 

b]lvPsf]n] pBf]u ljefu Psåf/ ;ldltsf] *( cf}+ a}7sn] k'g/fj]bs 

s/bftfn] v'b cfPaf6 s§L u/L lng kfpg] eg]sf] ?=*,$),^!,!(!.(% ;d]t 

pQm ?=@#,@!,@&,^^(.^)=leq g} ;dfj]z x'g] x'Fbf ;f]xL cfwf/df k'g/fj]bs 

s/bftfsf] cf=j= @)%@.)%# sf] s/ lgwf{/0f ug{' egL ljkIfL s/ 

sfof{nonfO{ n]vL k7fpg] 7x5{ pNn]v ePsf] b]lvPsf] . 

#=%=# k|ltkflbt l;4fGt  

• xf]6n pBf]ux¿sf] Ifdtf lj:tf/ nufotsf s'/fx¿sf] hfFra'em ug]{, 

lgodg ug]{ / Ohfht lbg] af/]df k|rlnt sfg"gcg';f/ clwsf/ 

k|fKt g]kfn ;/sf/sf] lgsfosf] ?kdf /x]sf] ko{6g ljefun] hl8t 

Ifdtf a[l4sf] k|ltzt / o;sf] nflu l:y/ h]yfdf ePsf] hDdf vr{ 

/sd / ;f]dWo]af6 cf}Bf]lus Joj;fo P]g, @)$( sf] bkmf !%-`_ 

cg';f/ v'b cfoaf6 5'6 kfpg] /sd ;d]t osLg u/]kl5 o;nfO{ 

g]kfn ;/sf/sf] g} csf]{ lgsfosf] ?kdf /x]sf] pBf]u ljefun] :ki6 

sf/0f / cfwf/ gb]vfO{ cGoyf eGg] / ug]{ cj:yf gcfpg] .  

• pBf]u ljefun] sf/0f / cfwf/ b]vfO{ ;'ljwf gkfpg] jf/]df lg0f{o g} 

gu/]sf] cj:yfdf sfg"gn] k|Tofe"lt u/]sf] ;'ljwfaf6 s/bftfnfO{ 

al~rt ug{' Gofof]lrt gx'g] .  

• s'g} ;/sf/L lgsfosf] clg0f{o tyf csfo{sf] bf]if jf o;sf] ef/ 

s/bftfn] jf]Sg' gkg]{ . 
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#=%=$ laZn]if0f 

s/bftfsf ;fljs hl8t Ifdtf !@) sf]7f ePsf]df ;f] df !%) sf]7f yk 

u/L hl8t Ifdtfdf ztk|ltzt eGbf a9L a[l4 u/]sf] / o;sf] nflu xf]6n 

pBf]un] s"n l:y/ k"FhLut vr{sf] ?kdf ?=%(,$),!*,!)).– vr{ 

u/]sf],cf}Bf]lus Joj;fo P]g, @)$( sf] bkmf !% sf] v08 -`_ cg';f/ 

hl8t Ifdtfdf @%% eGbf a9L a[l4 u/]df o;/L Ifdtf a[l4 ePsf] sf/0fn] 

yk ePsf] l:y/ h]yfsf] d"Nosf] $) k|ltztn] x'g] /sd v'b cfo -6\ofS;]jn 

Ogsd_ af6 Ps d'i6 jf k6s–k6s u/L tLg jif{ leq s§f ug{ kfpg] 

Joj:yf u/]sf] b]lvG5,xf]6]n pBf]ux¿sf] Ifdtf lj:tf/ nufotsf s'/fx¿sf] 

hfFra'em ug]{, lgodg ug]{ / Ohfht lbg] af/]df k|rlnt sfg"gcg';f/ 

clwsf/ k|fKt g]kfn ;/sf/sf] lgsfosf] ?kdf /x]sf] ko{6g ljefun] hl8t 

Ifdtf a[l4sf] k|ltzt / o;sf] nflu l:y/ h]yfdf ePsf] hDdf vr{ /sd / 

;f]dWo]af6 pQm P]gsf] bkmf !%-`_ cg';f/ v'b cfoaf6 5'6 kfpg] /sd 

;d]t osLg u/]sf]df pBf]u ljefun] :ki6 sf/0f / cfwf/ gb]vfO{ cGoyf 

eGg/ ug{ gldNg] x'bfcf}Bf]lus Joj;fo P]g, @)$( sf] bkmf !%-`_ cg';f/ 

s/bftfn] Ps} k6s jf k6s–k6s u/L tLg jif{ leq v'b cfPaf6 s§f ug{ 

kfpg] b]lvG5 . 

$=lgZsif{ 

cfos/ P]g, @)%* nfu' ePsf] em08} Ps bzs eO{;s]sf] 5 . o; cjlwdf 

P]gsf] sfof{Gjogn] y'k|} k|sf/sf cf/f]x cj/f]x kf/ u/]sf] 5 . o;sf] cnfjf 

P]gsf k|fjwfgx? Pslqt ?kdf k|:t't ug{ ;fy} lgodfjnLdf Aoa:yf 

ul/Psf lgodx?nfO{ Pslqt u/L ;j}n] a'‰g] u/L ;/n / ;xh tl/sfn] 

P]gsf] s'g} vf; bkmfdf pNn]lvt Joj:yf / ;f] bkmfn] ;d]6]sf P]gsf cGo 

bkmf ;d]tnfO{ qmdj4 ;dfj]; u/L ;/n 9+uaf6 ;a}n] ;lhn};Fu a'‰g ;Sg] 

u/L JofVof ul/g' kb{5 .cfos/ P]g,@)%* sf] bkmf !$@ / cf}wf]uLs 

Joj;fo P]g,@)$( sf] bkmf df !%-`_ sf] laifodf cGof}n b]lvPsf] 5 . 

cfos/ c;'n pk/ ;DaGwL sf/jfxL / lg0f{o ubf{ sfg"g / s/ ;DaGwL 

Goflos l;4fGtnfO{ cfwf/ dflg s/ clws[tn] cfwf/ sf/0f ;lxt Goflos 

dg k|of]u u/L sfg"gsf] JofVof u/L ug{' kb{5 . To:tf] gePdf s/ 

clws[tåf/f ePsf lg0f{o, sfd sf/jfxL ab/ x'G5g\ . s/ clws[tnfO{ 
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sfg"gn] ljj]s k|of]u ug]{ k|z:t cj;/ lbG5,To:tf] ljj]s k|of]u ubf{ ts{ 

Pj+ Gofo ;+ut 9+un] ug{' kb{5 .Gofoflws/0fn] k|lt:kwf{ k|0ffnL cGtu{t 

k/:k/ jx; 5nkmn u/L jf u/fO{ sfg"g / Gofosf d"No dfGotfsf] 

cfwf/df km};nf ug]{ x'Fbf Gofoflws/0faf6 JoQm /fo, 7x/ jf sfg"gsf] 

Joj:yf s/ clws[tn] lgo{0f ubf{ cjnDjg ug{' kb{5 . ;jf]{Rr cbfntaf6 

s/ ;DaGwdf k|ltkflbt l;4fGt sfg"g ;/x x'G5 t;y{, To;sf] kfngf 

;a}n] ug'{ kb{5 . t;y{ s'g} lg0f{o, sfd sf/jflxsf] qmddf s'g} Goflos 

l;4fGtsf] k|Zg pkl:yt ePdf To;k|lt ;Dj]bglzn eO{ plrt / pko'Qm 

lg0f{o lbg' kb{5  .xfn laWodfg km};nfx?sf] cWoogaf6cfos/ ;DaGwdf 

ePsf km};nfdf ;dfgtf /x]sf] b]lvb}g t;y{ sfg'gsf] JofVof ubf{ lawfoLsL 

dg;fo ;d]tnfO{ dWogh/ u/L sfg'gsf] ;xL k|of]u u/L k|ltkfbLt l;4fGt 

;dt]sf] cfwf/df u/Lg' kg{] b]lvG5 . 

;Gbe{ ;fdu|L 

!= g]kfnsf] ;+lawfg @)$&, 

@= cfos/ P]g @)%*, 

#= cf}wf]uLs Joj;fo P]g,@)$( 

$= cfos/ lgodfjln @)$(, 

%= s/ a'n]6Lg @)&% 

^= cfGt/Ls /fh:j sfof{noaf6 k|sflzt ;jf{Rr cbfntaf6 ePsf s/ 

;DaGwL  km};nfsf] ;+u|x . 

&= cfGt/Ls /fh:j sfof{noaf6 k|sflzt aflif{s k|ltj]bg @)&#.&$ 

*= /fh:j cg';Gwfg laefuaf6 k|sflzt aflif{s k|ltj]bg @)&#.&$ 

 


