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सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास 

माननीय न्यायाधीश श्री ईश् र्वरप्रसाद खततर्वडा 
 माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुरे्वदी  

आदेश 
०७५-WO-०५१२ 
मुद्दा : उत्प्पे्रषण। 

मानबहादरुको छोरा, पााँचथर जजल्ला, ममकलजुङ गाउाँ पामलका, वडा नं. ५, मलम्बा 
घर भई हाल लमलतपुर जजल्ला,  महालक्ष्मी नगरपामलका,  वडा नं. ७ बस्ने 
वेदबहादरु लावती............................................................................१ 

मानबहादरु मोक्तानकी छोरी, सुनसरी जजल्ला, धरान उप-महानगरपामलका, वडा 
नं. ६ घर भई हाल काठमाडौं जजल्ला, काठमाडौं महानगरपामलका, वडा नं. ३४, 

शाजन्तनगर बस्ने मीना मोक्तान...........................................................१  

बलबहादरुको छोरा, भोजपुर जजल्ला, टेम्केथुम गाउाँ पामलका, वडा नं. ८ घर भई 
हाल काठमाडौं जजल्ला,  टोखा नगरपामलका,  वडा नं. ११,  महादेवटार बस्ने 
पूणणरसाद राई................................................................................१  

केशरबहादरुको छोरा, भक्तपुर जजल्ला, मध्यपुर-ठठमी नगरपामलका, वडा नं. ३ 
बस्ने शैलेन्रकुमार थापा....................................................................१ 

नेपाल राजष्िय कमणचारी सङ्गठन, राजष्िय वाणणज्य बैङ्क मलममटेडको तर्ण बाट 
अधधकारराप्त ऐ. को अध्यक्ष, मोरङ जजल्ला, रङ्गेली नगरपामलका, वडा नं. ७ 
बस्ने दीपेन्र 

काकी.................................................................................१ 

नेपाल ववत्तीय संस्था कमणचारी संघ,  राजष्िय वाणणज्य बैङ्क मलममटेडको 
तर्ण बाट अधधकारराप्त ऐ. को अध्यक्ष, अघाणखााँची जजल्ला, पाणणनी गाउाँपामलका, 
वडा नं. ५ बस्ने गगनमसहं 

घघममरे......................................................................१ 

राजष्िय वाणणज्य बैङ्क कमणचारी संघ नेपालको तर्ण बाट अधधकारराप्त ऐ. को 
अध्यक्ष, मोरङ जजल्ला, सुन्दर हरैचा नगरपामलका, वडा नं. १० बस्ने हेमराज 

सुवेदी..........................................................................................१ 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

तनरे्वदक 

वर्वरूद्ध  



 

वेद बहादरु लावती समेत वव. आन्तररक राजश् व ववभाग, काठमाडौं समेत    मुद्दा:- उत्प्रेषण   ०७५-WO-०५१२  पषृ् ठ 2 

 

राजष्िय वाणणज्य बैङ्क मलममटेड,  केन्रीय कायाणलय,  मसहंदरबार प्लाजा, 
काठमाडौं...१ 

ऐ.को सञ्चालक सममघत.....................................................................१ 

राजष्िय वाणणज्य बैङ्क मलममटेड,  अवकाश कोष,  मसहंदरबार प्लाजा, 
काठमाडौं......१ 

ऐ. को सञ्चालक सममघत....................................................................१  

रशासक, अवकाश कोष, राजष्िय वाणणज्य बैङ्क मलममटेड, मसहंदरबार प्लाजा, 
काठमाडौं.....................................................................................१ 

आन्तररक राजश् व ववभाग, लाजजम्पाट, काठमाडौ.......................................१  

करदाता सेवा कायाणलय,  त्रिपुरेश्वर,  काठमाडौं...........................................१ 

  
  
 

प्रत्प्यर्थी 

नेपालको संववधानको धारा ४६, १३३(२) र (३) बमोजजम दायर हुन आएको 
रस्तुत ररट घनवेदनको संक्षक्षप् त तथ्यगत व्यहोरा र आदेश यसरकार छ। 

    तथ्यगत व्यहोरााः 

१. पुनरुजक्त न्यूघनकरण गनण र सम्बोधन सुववधाको लाधग यस घनवेदनमा यसपघछ 
“नेपालको संववधान” लाई “संववधान”, “राजष्िय वाणणज्य बैङ्क मलममटेड" लाई “बैक", 
"राजष्िय वाणणज्य बैङ्क मलममटेड, अवकाश कोष" लाई “कोष”, “राजष्िय वाणणज्य बैङ्क 
मलममटेड, कमणचारी सेवा ववघनयमावली, २०७०” लाई “ववघनयमावली” र बैङ्कका 
कमणचारीले अवकाश राप्त गरेपघछ राप्त गने सञ्चय कोष, त्रबदाको रकम, औषधोपचार 
खचण, बीमा आठद सबैलाई समग्रमा “अवकाश सुववधा” भनी सम्बोधन गररएको छ। 
घनवेदकमध्येकी म मीना मोक्तान ममघत २०४५।७।१ मा सेवामा रवेश गरी २०७५।७।१, 
म पूणणरसाद राई २०४५।४।१६ देणख सेवामा रवेश गरी २०७५।४।१६, म शैलेन्रकुमार 
थापा २०४५।४।३१ मा सेवा रवेश गरी २०७५।४।३१ देणख र म वेदबहादरु २०४५।५।१५ 
मा सेवा रवेश गरी २०७५।५।१५ देणख सेवावधध ३० वषण पूरा गरी सेवाबाट अवकाश 
राप्त गरेका पूवणकमणचारीहरू हौं। घनवेदकमध्येका हामी गगनमसहं घघममरे, हेमराज 
सुवेदी र दीपेन्र काकी ववपक्षी बैङ्कमा कायणरत बहालवाला कमणचारी हुनुका अघतररक्त 
बैङ्कमा कायणरत सम्पूणण कमणचारीहरूको हकठहत रक्षाथण कानूनबमोजजम स्थावपत 
भएका रघतष्ठानस्तरका िेड युघनयनका अध्यक्ष हौं।  घनवेदनमा उठाइएको ववषय 
२०७५।४।१ पघछ हालसम्म अवकाश भएका घनवेदकहरू तथा घनवेदकहरू जस्तै अन्य 
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अवकाशराप्त कमणचारीहरू र अब अवकाशराप्त गने कमणचारीहरूसमेतलाई समानरूपमा 
लागू हुने भएकोले घनवेदकहरूको घनजी सरोकारको अघतररक्त घनवेदकहरूजस्तै राजष्िय 
वाणणज्य बैङ्कमा कायणरत सम्पूणण कमणचारीहरूको वगीय स्वाथण (Class Interest) समेत 
रहेको ववषय भएकोले यो घनवेदन मलएर सम्माघनत अदालतमा रवेश गने हामी 
घनवेदकहरूको हकदैया रहेको छ। 

२. अवकाश राप्त कमणचारीहरूलाई ठदइने सुववधाको लाधग आयकर ऐन, २०५८ को दर्ा 
६३ अनुसार स्वीकृत राप्त “राजष्िय वाणणज्य बैंक, अवकाश कोष” नामक छुट्टै 
अवकाश कोष रहेको छ र अवकाश राप्त गने कमणचारीले अवकाश सुववधाहरू त्प्यही 
कोषबाट राप्त गदणछन।् त्प्यसैले बैकको अवकाश कोष स्वीकृत अवकाश कोष हो। 
बैङ्कको कमणचारी ववघनयमावलीअनुसार बैङ्कको सेवाबाट अवकाश हुने कमणचारीहरूले 
सञ्चय कोष, औषधोपचार खचण, कल्याणकारी सञ्चय कोष, सावधधक बीमा, उपदान, ७ 
वष ेएकमुष्ठ घनवतृ्तभरण, उपदान तथा त्रबदाबापतका रकम कोषबाट भुक्तानी हुन्छन।्  

३. हामीहरूले अवकाश पाउाँ नुभन्दा अघघ अवकाश राप्त गनुणभएका कमणचारीहरूले राप्त 
गनुणभएका सम्पूणण अवकाश सुववधामा ५ रघतशतमाि कर लगाइएकोमा हामीलाई भने 
सुववधाहरूको शीषणक वगीकरण गरी कुनैमा १५ रघतशत र कुनैमा ५ रघतशत कर 
लगाई सो पररमाणको रकम कट्टा गरेपघछ माि रकम ठदइने भघनयो। हामीले 
अवकाश राप्त गररसकेकोले घतनै सुववधाहरू बाहेक हामीहरूको जीववकोपाजणनको अको 
उपाय नभएकोले हामीहरूले ववपक्षीको शतणलाई मान्न बाध्य भई ववपक्षीले कर कट्टा 
गरी ठदएको रकम मलन बाध्य भयौं। गैरकानूनी रूपमा बाध्य पारी हामीले राप्त गने 
सुववधामा लाग्दै नलाग्ने कर लगाई उक्त कर रकम कट्टा नगरी हामीले रकम 
नपाउाँने भनेको र हामीहरूको अवकाशपघछ जीववकोपाजणनको माध्यम अको नभएकोले 
बाध्य भई बढी रकम कट्टा गरेर हामीले रकम बुझेको भए पघन त्प्यसबाट हामीले 
अधधकार पररत्प्याग गरेको होइन। 

४. ववपक्षीले हामीलाई अवकाश सुववधाबापत भुक्तानी गनुणपने ववमभन्न शीषणकका 
रकमहरूमध्ये कुनै शीषणकमा पूवाणवकाश राप्त गने कमणचारीसरह नै कर कट्टा गरेको 
र कुनै शीषणकमा बढी कर कट्टा गरेकोले के आधारमा हाम्रो सुववधाबापतको रकमलाई 
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वगीकरण गरी र्रक र्रक बनाई रकम कर कट्टा गररएको हो भनी ममघत 
२०७५।७।१९ मा घनवेदन ठदएका धथयौं। घनवेदनको जवार्स्वरूप कोषले हामीलाई ममघत 
२०७५।७।२० च. नं. ४३० बाट “ममघत २०७५।४।१ देणख अवकाश भुक्तानीको ठहसाब 
गदाण योगदानमा आधाररत रकम र योगदानमा आधाररत नभएको ठहतमा आधाररत 
रकमलाई छुट्ट्याई करको घनधाणरण गनुणपने व्यवस्था भएको देणखन्छ। योगदानमा 
आधाररत रकम र योगदानमा आधाररत नभएको ठहतमा आधाररत रकम यी यी हुन ्
भनी छट्ट्याईएको पुष्ट्याइाँ गने यस कोषको सञ्चालक तथा बाह्य लेखापररक्षकको 
दस्तखत भएको वववरण यसैसाथ संलग्न गरी तपाईंहरूको जानकारीको लाधग यसैसाथ 
संलग्न छन"् भन्ने व्यहोराको जानकारी ठदइयो।  

५. संलग्न वववरण हेदाण आ. व. ०७३-०७४ को लेखा परीक्षकको रघतवेदनको अनुसूची 
रहेछ। त्प्यसमा Contribution Plan Fund Balances भन्ने शीषणक अन्तरगत Provident 

Fund, Medical Fund Welfare Fund राणखएको र Benefit Plan Fund Balance 

शीषणकअन्तरगत Endowment Fund, Pension and Gratuity र Leave Fund लाई 
राणखएको रहेछ। ववपक्षीको उक्त पि र पिसाँग संलग्न गररएका कागजात राप्त 
भएपघछ ववपक्षीहरूले गैरकानूनीरूपमा हामीहरूबाट नलाग्ने कर लगाएको रमाणणत 
भएको र त्प्यो कायण संववधानको धारा ११५ तथा आयकर ऐन, २०५८ ववपरीत भएको 
देणखयो।उक्त गैरकानूनी कायणबाट हामीहरूलाई संववधानको धारा १७ (२) (च), १८ (१) र 
२५ (१) द्वारा रदत्त मौमलक स्वतन्िता र हकहरू हनन भएका छन।् नेपालको 
संववधानको धारा ११५ (१) मा कानूनबमोजजम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन 
भन्ने संवैधाघनक घनषेध रहेकोछ। नेपालमा ववमभन्न ककमसमका करसम्बन्धी ऐनहरू 
भए पघन हामीहरूको सम्बन्धमा आकवषणत हुने ऐन आयकर ऐन, २०५८ हो। उक्त 
ऐनको दर्ा २ को खण्ड (ङ) ले अवकाश भुक्तानीको पररभाषा गरेको छ। उक्त 
पररभाषाअनुसार “अवकाश भुक्तानी भन्नाले (१) राकृघतक व्यजक्तले अवकाश मलएको 
अवस्थामा घनजलाई ठदईने भुक्तानी; वा (२) राकृघतक व्यजक्तको मतृ्प्यु भएको 
अवस्थामा घनजको आधितलाई ठदइने भुक्तानीलाई अवकाश भुक्तानी" भनेको छ। 
यसले योगदानमा आधाररत र योगदानमा आधाररत नभएको भनेर वगीकरण गरेको 
छैन। कुनै कमणचारीले अवकाशपघछ राप्त गने सबै ककमसमका रकमलाई अवकाश 
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भुक्तानीमा राखेको छ भने बैङ्कको अवकाश कोषमा रहने सबै रकम कमणचारी र 
बैंकको योगदानबाट नै जम्मा हुने हुाँदा सबै रकम योगदानमा आधाररत रकम हुन ्
त्प्यसैले ववपक्षीहरूले आरू्लाई अधधकार नै नभएको ववषयमा आर्ैं  वगीकरण गरेर 
हामीले अवकाशपघछ राप्त गने जीववकोपाजणनको रकममा बढी कर लगाउाँन पाउाँ दैनन।् 

६. करको दर, शीषणक, रकृघत मसजणना, पररवतणन र खारेज केबल ववधाघयकाले ऐन 
बनाएरमाि गनण पाउाँछ। कोषलगायतका कुनै पघन ववपक्षीले गनण पाउाँ दैनन।् ववपक्षी 
कोष सञ्चालक सममघतले आरै् हामीहरूको सुववधालाई वगीकरण गरेको भन्ने ममघत 
२०७५।७।२० को पिमा उल्लेख गररएको छ। ववपक्षीहरु, कर लगाउने ऐनले व्यवस्था 
नगरेको वगीकरण गरी करको नाममा रकम सङ्कलन गनण पाउने अधधकारी होइनन।् 
त्प्यसैले उक्त वगीकरण गने र त्प्यसैको आधारमा हाम्रो रकममा कर कट्टा गने 
नाममा रकम कट्टा गने कायण अधधकारके्षिववहीन र गैरकानूनी रहेको स्थावपत छ। 
ववपक्षीको सो कायण संववधानको धारा ११५ (१) ववरुद्ध छ र त्प्यसले हामीहरूको धारा 
२५ द्वारा रत्प्याभूत सम्पवत्तसम्बन्धी मौमलक हकमा आघात पारेको छ। संववधानको 
धारा ११५ (१) ले कानूनबमोजजम बाहेक कर नलगाइने र नउठाइने भनी संवैधाघनक 
घनषेध रहेको छ। कानूनले हामीहरूको सुववधामा कर नलगाउाँ दा नलगाउाँ दै ववपक्षीहरूले 
हामीहरूको अवकाशपघछको जीववकोपाजणनको एकमाि माध्यमको रूपमा रहेको सुववधा 
रकमलाई वगीकरण गरी कर भनी बढी रकम कट्टा गनुण धारा ११५ (१) ववपरीत छ। 
यसरी ववपक्षी कोषले गैरकानूनी रूपमा असुल गरेको रकम सङ्कलन गनण ववपक्षी ठूला 
करदाताको कायाणलयले पघन ममल्दैन। 

७. आयकरको सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०५८ को व्यवस्थाअनुसार माि हुन सक्छ। 
ववधाघयकाले बनाएको भए पघन अन्य ऐनबमोजजम पघन हुन सक्दैन भन्ने रत्प्याभूघत 
आयकर ऐन, २०५२ को दर्ा १४२ मा रष्ट छ। रे्रर आयकरको ववषयमा कुनै संशय 
भए पघन त्प्यसलाई रष्ट्याउने अधधकार पघन ववपक्षी कोषलाई छैन। हामीलाई 
अवकाशपघछ ठदइने रकम हाम्रो अवकाशपघछको जीववकोपाजणनको माध्यम हो। यो 
सत्प्यतालाई सम्माघनत अदालतको ५ सदस्यीय ववशेष इजलासबाट कृष्णरसाद लम्साल 
वव. िी ५ को सरकार, मजन्िपररषद् सधचवालयसमेत (ने. का. प. २०५२ स्वणण 
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शुभजन्मोत्प्सव ववशेषाङ्क पषृ्ठ १३८) भएको मुद्दामा मान्यता ठदइसककएको छ। 
त्प्यसैले ववपक्षीहरूको गैरकानूनी कायणबाट हामीहरूको जीवनको अधधकारसमेत आघात 
पाररएको छ। त्प्यसैले ववपक्षीहरूको कायण धारा १६ (१) ववपरीत छ। संववधानको धारा 
२५ (१) मा कानूनबमोजजम सम्पवत्त आजणन गने भोग गने लगायतका अधधकारको 
रत्प्याभूघत छ। अवकाश भुक्तानी सुववधा हामीहरूको घनववणवाद सम्पवत्त हो। ववपक्षीहरूले 
अनधधकृतरूपमा हाम्रो सम्पवत्तलाई वगीकरण गरी कर थप गरी कट्टा गनुणले 
हामीहरूको धारा २५ द्वारा रदत्त अधधकार हनन भएको छ। अवकाश भुक्तानी मलने 
हामी बैङ्कका कमणचारीहरूमाि होइनौं। घनजामती कमणचारीहरू लगायत अन्य सेवामा 
रहेका कमणचारीहरूले पघन मलनु हुन्छ। घनजामती कमणचारीहरूले राप्त गने अवकाश 
सुववधामा ववपक्षी कोषले जस्तै वगीकरण गरेर थप कर कट्टा गरेर अवकाश भुक्तानी 
गने गरेको छैन। घनजामती सेवालगायतका सेवामा सेवारत कमणचारीहरूले करकै रूपमा 
मसधै सङ्कलन गरी राजष्िय ढुकुटीमा सङ्कमलत रकमबाट अवकाश सुववधा राप्त 
गनुणहुन्छ। त्प्यसरी राप्त गने उहााँहरूलाई केबल ५ रघतशतमाि कर लाग्छ भने 
हामीहरूले राप्त गने अवकाश सुववधा हामी कमणचारीहरू तथा बैंक (व्यवसाघयक 
कम्पनी) को योगदानबाट स्थावपत कोषबाट राप्त गने हो। त्प्यसैले हामीलाई भने बढी 
कर लाग्नु पने होइन। राजष्िय सेवाकै दृजष्टबाटै हेदाण पघन हामी राष्िका तेस्रो हात 
(Third Hand of the State) हौं। त्प्यसैले यो ववभाजन नै गलत छ र यस्तो कायण 
संववधानको धारा १८ (१) ववपरीत र अनुधचत (Unreasonable) समेत छ। 

८. ववपक्षी कोषले हामीलाई उपलब्ध गराएको सूचनामा अघघल्लो आ. व. को लेखा 
परीक्षण रघतवेदनको पानाहरू ठदइएको छ। त्प्यो वगीकरण लेखा परीक्षकले लेखा 
परीक्षणको रयोजनको लाधग नेपाल लेखामान अनुसार गररएको वगीकरण हो त्प्यो न 
त कुनै कानून हो न लेखा परीक्षक करको दर वा शीषणक पररवतणन गनण सक्ने 
अधधकारी नै हुन ्न त लेखा परीक्षकको रघतवेदनको आधारमा हामीहरूले बढी कर नै 
घतनुणपने हुन्छ। त्प्यस अघतररक्त, जुन आधथणक वषणको लेखा परीक्षण रघतवेदनलाई 
आधार बनाई हामीहरूसाँग बढी कर कट्टा गररएको छ त्प्यो नै िुठटपूणण छ। ककनभने 
सो लेखा परीक्षण भएको आ. व. मा अवकाश राप्त गनुण भएका कुनै पघन 
कमणचारीलाई हामीहरू बराबर अवकाश सुववधाहरूलाई वगीकरण गरी कर कट्टा 



 

वेद बहादरु लावती समेत वव. आन्तररक राजश् व ववभाग, काठमाडौं समेत    मुद्दा:- उत्प्रेषण   ०७५-WO-०५१२  पषृ् ठ 7 

 

गररएको छैन भने लेखा परीक्षण गररएको आ. व. भन्दापघछ अवकाश पाएका 
हामीहरूबाट त्प्यसको आधारमा कट्टा गने ममल्दैन। घनवेदकहरूले राप्त गने अवकाश 
सुववधामा सात्रबकभन्दा थप कर लाग्दैन भनेर दावी मलइसकेपघछ कर लाग्ने हो भन्ने 
रमाणणत गने भार ववपक्षीहरूमै रहन्छ। तर ववपक्षीहरूले आरू्ले कुन कानूनको 
आधारमा कर भनी हामीसाँग बढी रकम असुल गरेको हो त्प्योसम्म पघन खुलाउन 
सकेका छैनन।् हाम्रो अवकाश सुववधालाई वगीकरण गरी शीषणकअनुसारको घटीबढी कर 
लाग्ने गरी आयकर ऐन, २०५८ ले व्यवस्था नै गरेको छैन। हाम्रो अवकाश सुववधालाई 
वगीकरण गरी बढी रकम असुल गने कोषले हामीलाई जानकारी ठददा ममघत 
२०७५।४।१ देणख कट्टा गनुणपने भनी जानकारी ठदएको छ।सो जानकारीमा कुन 
कानूनको आधारमा हाम्रो सुववधामा १५ रघतशत कर लगाइएको हो भन्ने घनजश्चत 
आधार ठदन सकेको छैन। ववना कानूनी आधार १५ रघतशतले कर लगाउन ममल्दैन। 

९. माधथ उजल्लणखत आधारहरूमा ववपक्षीहरूले हामीहरूले अवकाशपघछ राप्त गने 
सुववधामा लाग्दै नलाग्ने थप कर लगाई सो कर कट्टा गरेरमाि हामीहरूलाई भुक्तानी 
गरेको र त्प्यसबाट हामीहरूका माधथ उजल्लणखत मौमलकहरू हनन हुन गएको  र 
रत्प्यथीहरुको उपरोक्त कायण नेपालको संववधानको धारा ११५(१)  र आयकर ऐन,२०५८ 
ववपररत भएकोले ववपक्षी कोषले कुनै कानूनी आधार त्रबना आरू्खुसी हामीहरूले राप्त 
गने अवकाश सुववधालाई योगदानमा आधाररत र योगदानमा आधाररत नभएको भनेर 
वगीकरण गरी बढी कर लगाई असुल गरेकोले हामीबाट करको नाममा बढी रकम 
असुल गने घनणणय तथा सोसाँग सम्बजन्धत सम्पूणण काम-कारबाहीहरू उत्प्रेषणको 
आदेशद्वारा बदर गररपाऊाँ । ववपक्षीहरूले हामीबाट कर असुलको नाममा बढी रकम 
कट्टा गरेकोले सो कट्टा गररएको बढी रकम र त्प्यो रकमलाई हालसम्म उपयोग गरी 
अनुधचत समदृ्धध राप्त गरेकोले हामीबाट कट्टा गररएको रकम र सो रकम हामीलाई 
कर्ताण गदाणको ठदनसम्मको आयकर ऐन, २०५८ को दर्ा २ खण्ड (कब) तथा दर्ा ११८ 
र ११९ बमोजजम सामान्य ब्याजसमेत जोडी एकमुष्ट रकम घनवेदकहरूलाई तुरुन्त 
कर्ताण ठदनू भनी परमादेशको आदेश जारी गररपाऊाँ । ववपक्षी कोषले हामीहरूबाट 
अघघल्ला आधथणक वषणमा लागेकोभन्दा १० रघतशत बढी रकम कर भनी कट्टा 
गररराखेको र सो रकम ववपक्षीमध्येको कर कायाणलयमा बुझाउाँन सक्ने र अब अवकाश 
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हुनुहुने कमणचारीहरूबाट पघन कर कट्टीको वहानामा गैरकानूनीरूपमा रकम सङ्कलन 
गने भएकोले यो घनवेदनको अजन्तम ककनारा नलागेसम्म हालसम्म सङ्कलन गरेको 
रकम कर कायाणलयमा नबुझाउाँ नू र अब करको रूपमा आयकर ऐन, २०५८ बमोजजमको 
५ रघतशत कर बाहेक कुनै पघन शीषणकमा थप रकम कट्टा नगने भनी भनी सवोच् च 
अदालत घनयमावली, २०४९ को घनयम ४९ बमोजजम अन्तररम आदेशसमेत जारी 
गररपाउाँ  भन् न ेव्यहोराको घनवेदकहरुको घनवेदनपि। 

१०. यसमा के कसो भएको हो घनवेदकको माग बमोजजमको आदेश ककन जारी हुनु नपने 
हो आदेश जारी हुन नपने भए आधार र कारण सठहत यो आदेश राप्त भएका 
ममघतले बाटाका म्याद बाहेक १५ ठदन मभि ववपक्षी नं.१, २, ३, ४ र ५ को हकमा आर्ैं  
वा आफ्नो रघतघनधध मार्ण त र ववपक्षी नं.६ र ७ को हकमा महान्यायाधधवक्ताको 
कायाणलय मार्ण त मलणखत जवार् पेश गनुण भनी ववपक्षीहरुका नाममा यो आदेश र ररट 
घनवेदनको रघतमलवप साथै राखी म्याद सूचना पठाई सो को बोधाथण 
महान्यायाधधवक्ताको कायाणलयलाई ठदई म्याद मभि मलणखत जवार् परे वा अवधध 
नाघे पघछ घनयमानुसार पेश गनुण। अन्तररम आदेशको माग सम्बन्धमा ववचार गदाण, 
दवुै पक्ष राखी छलर्ल गराई आदेश गनुण उपयुक्त हुने देणखदंा छलर्लको लाधग ममघत 
२०७५।८।२७ गते उपजस्थत हुनु भनी ववपक्षीहरुलाई सूचना ठदनु। साथै सो अवधध 
सम्म कर कट्टी गने कायणलाई यथाजस्थघतमा राखु्न भनी ववपक्षीहरुको नाममा सवोच्च 
अदालत घनयमावली, २०७४ को घनयम ४९ (ग) बमोजजम अल्पकामलन अन्तररम आदेश 
जारी गररठदएको छ। सो को सूचना ववपक्षीहरुलाई ठदई घनयमानुसार पेश गनुण भन् ने 
यस अदालतको ममघत २०७५।८।२० को आदेश। 

११.  आयकर ऐन, २०५८ को दर्ा ८८ को उपदर्ा (१) मा "बामसन्दा व्यजक्तले नेपालमा 
स्रोत भएको ब्याज, राकृघतक स्रोत, भाडा, रोयल्टी, सेवा शुल्क, कममशन, ववक्री वोनस, 

अवकाश भुक्तानी र अन्य कुनै रघतर्ल तथा अवकाश भुक्तानी रकम भुक्तानी गदाण 
कूल भुक्तानी रकमको पन्र रघतशतका दरले कर कट्टी गनुण पनेछ।" भन्ने व्यवस्था 
छ र सोही दर्ा तथा उपदर्ाको रघतबन्धात्प्मक वाक्यांशको खण्ड (१) मा नेपाल 
सरकार वा स्वीकृत अवकाश कोषबाट भएको योगदानमा आधाररत अवकाश 
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भुक्तानीको हकमा दर्ा ६५ को उपदर्ा (१) को खण्ड (ख) बमोजजम गणना गररएको 
लाभमा ५ रघतशतका दरले कर कट्टी गनुणपने भन्ने व्यवस्था छ। साथै ऐ ऐनको दर्ा 
६५ को उपदर्ा (१) तथा सोही उपदर्ाको खण्ड (ख) समेतका आधारमा कुनै राकृघतक 
व्यजक्तको कुनै स्वीकृत अवकाश कोषमा रहेको योगदानमा आधाररत ठहतबाट वा 
नेपाल सरकारबाट एकमुष्ठ रुपमा अवकाश भुक्तानी गररएको छ भने यसरी गररएको 
भुक्तानी रकमबाट सो भुक्तानी रकमको पचास रघतशत वा पााँच लाख रुपैया मध्ये 
जुन बढी  हुन्छ सो रकम घटाई हुने भूक्तानीलाई सो राकृघतक व्यजक्तको गैर 
व्यवसाघयक करयोग्य सम्पवत्तको घनसगणबाट राप्त लाभ नमाघनने व्यवस्था छ। उक्त 
कानुनी व्यवस्था समेतका आधारमा ववपक्षीको हकमा नेपाल सरकार वा स्वीकृत 
अवकाश कोषबाट दर्ा ६३ को उपदर्ा (३) एवं आयकर घनयमावली, २०५९ को घनयम 
२१ को अधधनमा रही भएको योगदानमा आधाररत अवकाश भुक्तानी गदाण ऐनको दर्ा 
८८ को उपदर्ा (१) को रघतबन्धात्प्मक वाक्यांशको खण्ड (१) र दर्ा ६५  को उपदर्ा 
(१) को खण्ड (ख) आकवषणत हुने देणखन्छ। सो बाहेकको अवकाश भुक्तानीको हकमा 
दर्ा ८८ को उपदर्ा (१) बमोजजम नै कुल भुक्तानी रकममा पन्र रघतशत अधग्रम 
कर कट्टी गनुणपने रष्ट व्यवस्था छ। आयकर ऐन, २०५८ को दर्ा ६३(२) मा स्वीकृत 
अवकाश कोषको ठहताधधकारी राकृघतक व्यजक्तले कुनै आय वषणमा सो कोषमा गरेको 
अवकाश योगदान आफ्नो करयोग्य आयको गणना गदाण घटाई पाउन दावी गनण सक्ने 
र आयकर घनयमावली, २०५९ को घनयम २१ मा स्वीकृत अवकाश कोषको ठहताधधकारी 
राकृघतक व्यजक्तले अवकाश कोषमा अवकाश योगदान गदाण तीन लाख रुपैया वा 
घनजको घनधाणरण योग्य आयको एक घतहाईमा जुन घटी हुन्छ सो रकम सम्म आफ्नो 
करयोग्य आयबाट घटाउन सक्ने व्यवस्था भए बमोजजम रत्प्येक व्यजक्तले आफ्नो 
घनधाणरण योग्य आयको एक घतहाई वा तीन लाख रुपैया सम्म माि अवकाश कोषमा 
योगदान गनण सक्ने देणखन्छ। यठद कसैले उपरोक्त मसमा भन्दा बढी योगदान गरेमा 
मसमा भन्दा बढी योगदान गरेको रकम आफ्नो करयोग्य आयमा समावेश गरी वावषणक 
रुपले लाग्ने कर दाणखला गरेर माि योगदान गनुणपने हुन्छ। यसका साथै कुनै 
व्यजक्तले आफ्नो वावषणक कर गणना गने क्रममा आफ्नो घनधाणरण योग्य आयबाट 
तोककएको मसमा मभि रठह योगदान गरेको वा कर दाणखला गरेपघछ अवकाश कोषमा 
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योगदान गरेको भए यस ककमसमको योगदानमा आधाररत अवकाश भुक्तानी राप्त 
हुाँदा आयकर ऐन, २०५८ को दर्ा ६५ को उपदर्ा (१) को खण्ड (ख) वमोजजम गणना 
गररएको लाभमा पााँच रघतशत अधग्रम कर कट्टी हुनुपने देणखन्छ। यठद 
रोजगारकताणको घनधाणरण योग्य आयमा समावेश नगरी रोजगारदाताबाट सोझै 
रोजगारकताणको नाममा स्वीकृत वा अन्य कुनै अवकाश कोषमा रकम जम्मा गररएको 
भए त्प्यस्ता रकममा रोजगारकताणको योगदान नहुाँने हुाँदा त्प्यस्तो कोषबाट भुक्तानी 
गररएको अवकाश भुक्तानीमा आयकर ऐन, २०५८ को दर्ा ८८ को उपदर्ा (१) 
वमोजजम १५ रघतशत नै अधग्रम कर कट्टा हुनुपने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था एवं 
ववधाघयकी मनसाय रहेको देणखन्छ। 

१२.  आयकर घनयमावली २०५९ को घनयम २१ ले तोककएको मसमा मभिको रकम घटाई 
त्प्यस्तो रकम अवकाश कोषमा योगदान गरेको भए त्प्यस्तो कोषबाट भएको 
भुक्तानीको लाभको अंशमा ५ रघतशतले करकट्टी गनुणपने र यठद व्यजक्तको घनधाणरण 
योग्य आयमा समावेश नगरी रोजगारदाताबाट सोझै रोजगारकताणको नाममा अवकाश 
कोषमा रकम जम्मा गररएको भए कुल भुक्तानीमा १५ रघतशतले कर कट्टी गनुणपने 
हुन्छ। रोजगारकताणको घनधाणरण योग्य आयमा समावेश गरी तोककएको सीमा सम्मको 
रकम र सो भन्दा वढी भएमा करयोग्य आयमा समावेश गरी कर समेत दाणखला गरी 
स्वीकृत अवकाश कोषमा जम्मा गरेको रकम भुक्तानी पाउाँ दा लाभ गणना गरी 
त्प्यस्तो लाभमा ५ रघतशत अधग्रम करकट्टी गने र रोजगारकताणले भुक्तानी पाउने गरी 
रोजगारदाताले सोझै स्वीकृत राप्त अवकाश कोष वा अन्य अवकाश कोषमा जम्मा 
गरेको रकम सम्वजन्धत व्यजक्तको घनधाणरण योग्य आयमा समावेश नहुने भएकोले 
अवकाश हंुदा भुक्तानी पाउने त्प्यस्तो सम्पूणण रकम १५ रघतशत कर कट्टी गने 
व्यवस्था छ। यस रकार आयकर ऐन, २०५८, तथा आयकर घनयमावली, २०५९ मा 
उजल्लणखत अवकाश भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्थामा व्यजक्तले आफ्नो वावषणक कर 
गणना गने क्रममा आफ्नो घनधाणरण योग्य आयबाट तोककएको मसमा मभि रठह 
योगदान गरेको योगदानमा आधाररत अवकाश भुक्तानी हुाँदा गणना गररएको लाभमा 
पााँच रघतशत र यठद व्यजक्तको वावषणक कर गणना गने क्रममा घनधाणरण योग्य 
आयमा समावेश नगरी रोजगारदाताबाट सोझै रोजगारकताणको नाममा जम्मा गररएको 



 

वेद बहादरु लावती समेत वव. आन्तररक राजश् व ववभाग, काठमाडौं समेत    मुद्दा:- उत्प्रेषण   ०७५-WO-०५१२  पषृ् ठ 11 

 

कोषबाट भुक्तानी गररएको अवकाश भुक्तानीमा पन्र रघतशत अधग्रम कर कट्टा 
गनुणपने स्पष्ट व्यवस्था रहेको सन्दभणमा घनवेदकको जजककर वमोजजम "राजष्िय 
वाणणज्य बैक, अवकाश कोष"ले समेत बैकको सेवाबाट अवकाश हुने कमणचारीहरुलाई 
अवकाश भुक्तानी गदाण मशषणक अनुसार अवकाश कोषलाई वधगणकरण गरी योगदानमा 
आधाररत कोषबाट भएको भुक्तानीमा ५ रघतशत र रोजगारकताणको कुनै योगदान नहुने 
कोषबाट भएको भुक्तानीमा १५ रघतशत कर कट्टी गरी भुक्तानी गरेको कायण ववगत 
देणख नै भएको कानूनी व्यवस्था अनुरुप गरेको देणखएकाले यस सम्बन्धमा ववपक्षीको 
घनवेदन मागदावी कानून सम्मत नरहेको हुाँदा घनवेदकको जजककर खारेजभागी छ भन् ने 
ववपक्षी आन्तररक राजश् व ववभागको मलणखत जवार्। 

१३.  आयकर ऐन, २०५८ को दर्ा ८८ को उपदर्ा (१) मा "बामसन्दा व्यजक्तले नेपालमा 
स्रोत भएको ब्याज, राकृघतक स्रोत, भाडा, रोयल्टी, सेवा शुल्क, कममशन, ववक्री वोनस, 

अवकाश भुक्तानी र अन्य कुनै रघतर्ल तथा अवकाश भुक्तानी रकम भुक्तानी गदाण 
कूल भुक्तानी रकमको पन्र रघतशतका दरले कर कट्टी गनुण पनेछ।" भन्ने व्यवस्था 
छ र सोही दर्ा तथा उपदर्ाको रघतबन्धात्प्मक वाक्यांशको खण्ड (१) मा नेपाल 
सरकार वा स्वीकृत अवकाश कोषबाट भएको योगदानमा आधाररत अवकाश 
भुक्तानीको हकमा दर्ा ६५ को उपदर्ा (१) को खण्ड (ख) बमोजजम गणना गररएको 
लाभमा ५ रघतशतका दरले कर कट्टी गनुणपने भन्ने व्यवस्था छ। साथै ऐ ऐनको दर्ा 
६५ को उपदर्ा (१) तथा सोही उपदर्ाको खण्ड (ख) समेतका आधारमा कुनै राकृघतक 
व्यजक्तको कुनै स्वीकृत अवकाश कोषमा रहेको योगदानमा आधाररत ठहतबाट वा 
नेपाल सरकारबाट एकमुष्ठ रुपमा अवकाश भुक्तानी गररएको छ भने यसरी गररएको 
भुक्तानी रकमबाट सो भुक्तानी रकमको पचास रघतशत वा पााँच लाख रुपैया मध्ये 
जुन बढी हुन्छ सो रकम घटाई हुने भूक्तानीलाई सो राकृघतक व्यजक्तको गैर 
व्यवसाघयक करयोग्य सम्पवत्तको घनसगणबाट राप्त लाभ माघनने व्यवस्था छ। उक्त 
कानुनी व्यवस्था समेतका आधारमा ववपक्षीको हकमा नेपाल सरकार वा स्वीकृत 
अवकाश कोषबाट दर्ा ६३ को उपदर्ा (३) एवं आयकर घनयमावली, २०५९ को घनयम 
२१ को अधधनमा रही भएको योगदानमा आधाररत अवकाश भुक्तानी गदाण ऐनको दर्ा 
८८ को उपदर्ा (१) को रघतबन्धात्प्मक वाक्यांशको खण्ड (१) र दर्ा ६५ को उपदर्ा 
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(१) को खण्ड (ख) आकवषणत हुने देणखन्छ। सो बाहेकको अवकाश भुक्तानीको हकमा 
दर्ा ८८ को उपदर्ा (१) बमोजजम नै कुल भुक्तानी रकममा पन्र रघतशत अधग्रम 
कर कट्टी गनुणपने रष्ट व्यवस्था छ। आयकर ऐन, २०५८ को दर्ा ६३(२) मा स्वीकृत 
अवकाश कोषको ठहताधधकारी राकृघतक व्यजक्तले कुनै आय वषणमा सो कोषमा गरेको 
अवकाश योगदान आफ्नो करयोग्य आयको गणना गदाण घटाई पाउन दावी गनण सक्ने 
र आयकर घनयमावली, २०५९ को घनयम २१ मा स्वीकृत अवकाश कोषको ठहताधधकारी 
राकृघतक व्यजक्तले अवकाश कोषमा अवकाश योगदान गदाण तीन लाख रुपैया वा 
घनजको घनधाणरण योग्य आयको एक घतहाईमा जुन घटी हुन्छ सो रकम सम्म आफ्नो 
करयोग्य आयबाट घटाउन सक्ने व्यवस्था भए बमोजजम रत्प्येक व्यजक्तले आफ्नो 
घनधाणरण योग्य आयको एक घतहाई वा तीन लाख रुपैया सम्म माि अवकाश कोषमा 
योगदान गनण सक्ने देणखन्छ। यठद कसैले उपरोक्त मसमा भन्दा बढी योगदान गरेमा 
मसमा भन्दा बढी योगदान गरेको रकम आफ्नो करयोग्य आयमा समावेश गरी वावषणक 
रुपले लाग्ने कर दाणखला गरेर माि योगदान गनुणपने हुन्छ। यसका साथै कुनै 
व्यजक्तले आफ्नो वावषणक कर गणना गने क्रममा आफ्नो घनधाणरण योग्य आयबाट 
तोककएको मसमा मभि रठह योगदान गरेको वा कर दाणखला गरेपघछ अवकाश कोषमा 
योगदान गरेको भए यस ककमसमको योगदानमा आधाररत अवकाश भुक्तानी राप्त 
हुाँदा आयकर ऐन, २०५८ को दर्ा ६५ को उपदर्ा (१) को खण्ड (ख) वमोजजम गणना 
गररएको लाभमा पााँच रघतशत अधग्रम कर कट्टी हुनुपने देणखन्छ। यठद 
रोजगारकताणको घनधाणरण योग्य आयमा समावेश नगरी रोजगारदाताबाट सोझै 
रोजगारकताणको नाममा स्वीकृत वा अन्य कुनै अवकाश कोषमा रकम जम्मा गररएको 
भए त्प्यस्ता रकममा रोजगारकताणको योगदान नहुाँने हुाँदा त्प्यस्तो कोषबाट भुक्तानी 
गररएको अवकाश भुक्तानीमा आयकर ऐन, २०५८ को दर्ा ८८ को उपदर्ा (१) 
बमोजजम १५ रघतशत नै अधग्रम कर कट्टा हुनुपने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था एवं 
ववधाघयकी मनसाय रहेको देणखन्छ। 

१४. आयकर घनयमावली २०५९ को घनयम २१ ले तोककएको मसमा मभिको रकम घटाई 
त्प्यस्तो रकम अवकाश कोषमा योगदान गरेको भए त्प्यस्तो कोषबाट भएको 
भुक्तानीको लाभको अंशमा ५ रघतशतले करकट्टी गनुणपने र यठद व्यजक्तको घनधाणरण 
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योग्य आयमा समावेश नगरी रोजगारदाताबाट सोझै रोजगारकताणको नाममा अवकाश 
कोषमा रकम जम्मा गररएको भए कुल भुक्तानीमा १५ रघतशतले कर कट्टी गनुणपने 
हुन्छ। रोजगारकताणको घनधाणरण योग्य आयमा समावेश गरी तोककएको सीमा सम्मको 
रकम र सो भन्दा वढी भएमा करयोग्य आयमा समावेश गरी कर समेत दाणखला गरी 
स्वीकृत अवकाश कोषमा जम्मा गरेको रकम भुक्तानी पाउाँ दा लाभ गणना गरी 
त्प्यस्तो लाभमा ५ रघतशत अधग्रम करकट्टी गने र रोजगारकताणले भुक्तानी पाउने गरी 
रोजगारदाताले सोझै स्वीकृत राप्त अवकाश कोष वा अन्य अवकाश कोषमा जम्मा 
गरेको रकम सम्वजन्धत व्यजक्तको घनधाणरण योग्य आयमा समावेश नहुने भएकोले 
अवकाश हंुदा भुक्तानी पाउने त्प्यस्तो सम्पूणण रकम १५ रघतशत कर कट्टी गने 
व्यवस्था छ।  

१५. यस रकार आयकर ऐन, २०५८ तथा आयकर घनयमावली, २०५९ मा उजल्लणखत 
अवकाश भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्थामा व्यजक्तले आफ्नो वावषणक कर गणना गने 
क्रममा आफ्नो घनधाणरण योग्य आयबाट तोककएको मसमा मभि रठह योगदान गरेको 
योगदानमा आधाररत अवकाश भुक्तानी हुाँदा गणना गररएको लाभमा पााँच रघतशत र 
यठद व्यजक्तको वावषणक कर गणना गने क्रममा घनधाणरण योग्य आयमा समावेश नगरी 
रोजगारदाताबाट सोझै रोजगारकताणको नाममा जम्मा गररएको कोषबाट भुक्तानी 
गररएको अवकाश भुक्तानीमा पन्र रघतशत अधग्रम कर कट्टा गनुणपने स्पष्ट 
व्यवस्था रहेको सन्दभणमा घनवेदकको जजककर वमोजजम "राजष्िय वाणणज्य बैक, अवकाश 
कोष"ले समेत बैकको सेवाबाट अवकाश हुने कमणचारीहरुलाई अवकाश भुक्तानी गदाण 
मशषणक अनुसार अवकाश कोषलाई वधगणकरण गरी योगदानमा आधाररत कोषबाट भएको 
भुक्तानीमा ५ रघतशत र रोजगारकताणको कुनै योगदान नहुने कोषबाट भएको 
भुक्तानीमा १५ रघतशत कर कट्टी गरी भुक्तानी गरेको कायण ववगत देणख नै भएको 
कानूनी व्यवस्था अनुरुप गरेको देणखएकाले यस सम्बन्धमा ववपक्षीको घनवेदन 
मागदावी कानून सम्मत नरहेको हंुदा घनवेदकको जजककर खारेजभागी छ भन् ने ववपक्षी 
आन्तररक राजश्व कायाणलय, त्रिपुरेश्वरको मलणखत जवार्। 
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१६. राजष्िय वाणणज्य बैंक अवकास कोष ववधान २०६० ले बैंकमा कायणरत कमणचारीहरु कोष 
साँग भएको सम्झौता अनुसार संगठठत संस्थाका कमणचारीहरु एंव घनजहरुको 
आधितलाई कोषबाट अवकास भुक्तानी रदान गने कायण गरर आएको तथ्यमा कुनै 
पघन रकारले वववाद छैन। राजष्िय वाणणज्य बैकको कमणचारी ववघनयमावली २०७० 
समेत अनुरुप बैंकका कमणचारीहरुले अवकास राप्त गरे पघछ राप्त गने संचयकोष , 

ववदाको रकम, औषधोपचार खचण ववमा आदी कानून अनूरुप कमणचारीहरुले राप्त गरर 
रहेको अवस्था छ। राजष्िय वाणणज्य बैंक मल. कमणचारी सेवा ववघनयमावली अनुरुप 
पाउनु पने सुववधाबाट वजन्चत गररएको भन्ने घनवेदकहरुको भनाई नरहेको अवस्थामा 
राजष्िय वाणणज्य बैंक मल. केजन्रय कायाणलय, ऐ. को संचालक सममघत र ऐ. अवकास 
कोष तथा अवकास कोष को संचालक सममघत तथा रशासक अवकास कोष राजष्िय 
वाणणज्य बैक मल. को के कुन कायणबाट घनवेदकहरुको कानूनी हक तथा संवैधानीक 
हक ववपरीत कायण गरेको भनी भन्न नसकेको अवस्थामा ववपक्षीहरुको घनवेदन 
रथमदृष्टीमा नै खारेज भागी रहन गएको छ। यथाथणत कुनै पघन करका दरहरु 
ववधायीकाबाट पाररत कानून अनुरुप लाग्ने कुरामा अन्यथा भघन भन्न र मान्न 
ममल्दैन। आयकर ऐन २०५८ ले आयमा लगाईने करका दर बारेमा व्यवस्था गरेको छ। 
आयकर ऐन २०५८ मा आधथणक ऐन २०७५ को दर्ा १९ ले गरेको व्यवस्था अनुरुप 
रचमलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेणखएको भएतापघन नेपाल सरकारले आवश्यक्ता 
अनुसार यो ऐन र अन्य कानून बमोजजम लगाईएका दस्तुर शुल्क महसुल र करका 
दर घटाउन बढाउन वा त्प्यो दस्तुर, शुल्क, महशुल र कर आमशकं वा पूणण रुपमा छुट 
ठदन सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाले कुनै पघन करका दर थप घट हुने तथ्यलाई अन्यथा 
भन्न ममल्दैन। यसथण नेपाल सरकारले तोके अनुरुपको कर कट्ठट गनुण पने 
वाध्यात्प्मक अवस्था रहे भएको हुाँदा ववपक्षीहरुको घनवेदन ग्रहण योग्य छैन।  

१७. नेपालको संववधान को धारा ११५(१) ले कानून बमोजजम बाहेक कुनै कर लगाईने र 
उठाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको र आयकर ऐनले के कस्ता आयमा कर लाग्ने 
भन्ने व्यवस्था गरेको छ। आयकर ऐन २०५८ मा आधथणक ऐन २०७५ ले संसोधन गरर 
स्वीकृत राप्त अवकास कोषबाट भुक्तानी पाउने रकमका बारेमा साववकमा रहेको दर्ा 
६५ को (१) मा कोष मा रहेको भन्ने शब्द पघछ “योग्दानमा आधाररत वा नेपाल 
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सरकारबाट भएको अवकास भुक्तानी भन्ने शव्दहरु थप गरी ऐ. उप दर्ा (२) मा 
देहायको रघतवन्धात्प्मक वाक्यांश थवपएको छ भन्दै सो थप व्यवस्थामा "तर 
ठहताधधकारीको योगदान नहुने कुनै कोष (ननकजण्िब्यूटी र्ण्ड) बाट भएको 
भुक्तानीलाई जस्वकृती नमलएको अवकास कोषमा रहेको ठहत वापत भएको लाभ 
माघनने छैन” भन्ने व्यवस्था गरेको परररेक्ष्यमा करका दरहरु पररवतणन गरे अनुरुप 
साववकमा ५ रघतशत कर कट्टी भएको ववषयहरु मध्ये केहीमा १५ रघतशत सम्म कर 
लाग्ने व्यवस्था भए अनुरुप अवकास कोष राजष्िय वाणणज्य बैंकले कर कट्टी गरी 
भुक्तानी गरेको हुदा उपयुणक्त कायणबाट कानूनी तथा सम्वैधानीक हक हनन ्भएको 
भनी भन्न र मान्न ममल्दैन। वस्तुत ववपक्षीहरुको समग्र घनवेदन पि अध्ययन गदाण 
कुन कानूनद्वारा रद्धत कानूनी हकमा असर पनण गएको भनी उल्लेख गनण सक्नु 
भएको छैन। संववधानको धारा ११५(१) ले कानून बमोजजम कर नलगाईने रत्प्याभुघत 
रदान गरेको र आयकर ऐन २०५८ मा आधथणक ऐन २०७५ ले संसोधन गरेको 
परररेक्ष्यमा आयकर ऐनमा गररएको उपयुणक्त व्यवस्थालाई नेपालको संववधान साँग 
बाणझएका भनी दावी गनण नसकेको अवस्थामा कर बढी भयो भन्ने माि घनवेदन 
जजककरको आधारमा माग बमोजजमको आदेशजारी हुन सक्दैन। ववपक्षीहरुको घनवेदन 
पि खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको ववपक्षीहरु राजष्िय वाणणज्य बैंक संचालक 
सममघत, राजष्िय वाणणज्य बैंक केजन्रय कायाणलय, ऐ बैंक अवकास कोष संचालक 
सममघत, ऐ बैक अवकाश कोषको तर्ण बाट अजततयार राप्त भई आफ्नो हकमा समेत 
ऐ. का रशासकको मलणखत जवार्। 

१८. यसमा सबै ववपक्षीहरूको तर्ण बाट मलणखत जवार् पररसकेको देणखदंा घनवेदक राम वकृ्ष 
मण्डल र ववपक्षी कृवष ववकास बैंक समेत भएको ०७५-WO-०६१३ को उत्प्रेषणको ररट 
घनवेदन लगाउमा साथै राखी पूणण सुनुवाईको घनजम्त घनयमानुसार पेश गनुण भन् ने यस 
अदालतको ममघत २०७५।११।२१ को आदेश। 

यस अदालतको आदेश 

१९. घनयमबमोजजम दैघनक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको रस्तुत ररट 
घनवेदनमा  घनवेदकहरुको तर्ण बाट उपजस्थत ववद्वान अधधवक्ता िय िी ठटकाराम 
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भट्टराई,  िी माधव कुमार बस्नेत र िी सुठदप पौडलेले राजष्िय बाणणज्य बैंक 
अवकाश कोष आयकर ऐन २०५८ बमोजजम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत अवकाश हो। 
सो कोषबाट कमणचारीहरुको योगदान समेतमा कोषको ववधान बमोजजम 
अबकाशपश्चातका सुत्रबधाहरुको भुक्तानी हुने गदणछ। आयकर ऐन, २०५८ को दर्ा ८८ 
अनुसार स्वीकृत अवकाश कोषको भुक्तानीीँमा पााँच रघतशत माि कर लाग्ने हो। 
नेपालको संववधानको धारा ११५ अनुसार कसैलाई पघन कानून वमोजजम वाहेक कर 
लगाउन ममल्दैन। तर ववपक्षी अवकाश कोषले उजल्लणखत संवैधाघनक र कानूनी 
व्यवस्था ववपररत घनवेदकहरुबाट कर वापत १५ रघतशत रकम कट्टा गरेकाले 
उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त घनणणय वदर गरी कट्टा गरेको थप १० रघतशत रकम 
घनवेदकहरुलाई कर्ताण ठदनु भन्ने परमादेश समेत जारी हुनुपदणछ भनी वहस गनुण भयो। 

२०.  रत्प्यथी राजष्िष वाणणज्य बैक र ऐ. को अवकाश कोष समेतकोतर्ण बाट उपजस्थत हुनु 
भएका ववद्वान अधधवक्ता िी ववष्णु रसाद कंडले र रत्प्यथी सरकारी घनकायहरुको 
तर्ण बाट उपजस्थत ववद्वान सहन्यायाधधवक्ता िी हररशंकर ज्ञवालीले योगदानमा 
आधाररत अवकाश भुक्तानीमा माि पााँच रघतशत कर लाग्ने हो। घनवेदकहरुले राप्त 
गने अवकाश कोषको भुक्तानीमा कमणचारीको  योगदान छैन। यो बैकको Welfare 

Scheme  अन्तगणत जम्मा भएको रकम हो। यस्तो  अवकाश कोषको भुक्तानीमा रन्र 
कघत रघतशत कर लाग्छ। अवकाश कोषको सञ्चालक सममघतले कानून वमोजजम नै 
पन्र रघतशत कर कट्टा गरेको कायणबाट घनवेदकहरुको कुनै हक अधधकारमा आघात 
पुगेको अवस्था नहुाँदा घनवेदन माग वमोजजमको कुनै आदेश जारी हुन पने अवस्था 
छैन; ररट घनवेदन खारेज हुनुपदणछ भनी वहस रस्तुत गनुण भयो। 

२१.  यसमा, घनवेदकहरुले आरु्हरु राजष्िय वाणणज्य बैंकको अवकाश राप्त कमणचारी तथा 
सो बैंकसाँग सरोकार राख्न ेव्यजक्तहरु भएको र सो बैकको सेवाबाट अवकाश राप्त गदाण 
राप्त हुने अवकाश भुक्तानी रकममा आयकर ऐन, २०५८ वमोजजम पााँच रघतशत 
आयकर लाग्नेमा रत्प्यथी राजष्िय वाणणज्य बैक अवकाश कोष समेतले गैरकानूनी 
रुपमा पन्र रघतशत कर कट्टी गरेको कायण आएकर ऐन ववपररत भएकोले अवकाश 
भुक्तानीमा पन्र रघतशत कर कट्टी गने ववपक्षीहरुको उक्त घनणणय उत्प्रेषणको 



 

वेद बहादरु लावती समेत वव. आन्तररक राजश् व ववभाग, काठमाडौं समेत    मुद्दा:- उत्प्रेषण   ०७५-WO-०५१२  पषृ् ठ 17 

 

आदेशद्वारा वदर गरी बढी कट्टा गरेको रकम घनवेदकहरुलाई कर्ताण ठदनु र अवकाश 
भुक्तानीमा कानून ववपररत पााँच रघतशत भन्दा बढी कर कट्टी नगनुण भनी परमादेश 
लगाएत उपयुक्त आदेश जारी पाउाँ  भन्ने मुतय दावी मलएको देणखन्छ। यसैगरी 
ववपक्षीहरुले आफ्नो मलणखत जबार्मा   बैंकको अवकाश कोष पूणणरुपमा योगदानमा 
आधाररत नभएको र आयकर ऐन, २०५८ लाई आधथणक ऐन, २०७५ ले गरेको 
शंशोधनमा योगदानमा आधाररत अवकाश कोषको भुक्तानीमा माि पााँच रघतशतका 
दरले कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। रोजगारकताणको योगदान नरहने(Non-

contributory) अवकाश कोषको भुक्तानीमा आयकर ऐन २०५८ को दर्ा ८८ को 
उपदर्ा (१)  वमोजजम १५ रघतशत कर लाग्ने हुनाले तदनुरुप १५ रघतशत कर कट्टा 
गररएको कायण कानून वमोजजम हंुदा माग वमोजजमको कुनै आदेश जारी हुनु पने 
अवस्था छैन, घनवेदन खारेज हुनु पने भन्ने मलणखत जवार् जजककर भएको रस्तुत 
मुद्दामा दवुैतर्ण बाट उपजस्थत ववद्वान वररष्ठ अधधवक्ता तथा ववद्वान 
अधधवक्ताहरुले गनुण भएको तकण पूणण बहस जजककर समेत मनन गरी रस्तुत घनवेदनमा 
घनवेदकको माग बमोजजमको कुनै आदेश जारी हुनु पने हो वा होइन ? भन्ने 
सम्वन्धमा घनणणय ठदनु पने देणखन आयो। 

२२. अब, घनणणयतर्ण  ववचार गदाण, वेद वहादरु लावती समेतको ररट घनवेदकहरु रत्प्यथी 
राजष्िय बाणणज्य बैक मल. मा ववमभन्न तहमा ववमभन्न अवधधसम्म कायण गरी 
ववमभन्न ममघतमा अवकाश भएको देणखन्छ। रत्प्यथी  बैकका कमणचारीहरु सो बैंकको 
सेवाबाट अवकाश हंुदा सञ्चय कोष, उपदान लगायतका अवकाश पश्चातको सेवा 
सुववधा सो बैकको कमणचारी अवकाश कोषबाट हुने देणखन्छ। त्प्यसरी हुने अवकाश 
कोषको भुक्तानीलाई आयकर ऐन २०५८ को दर्ा २(ङ) मा पररभावषत अवकाश 
भुक्तानीका रुपमा मलनु पने देणखन आयो। 

२३. रत्प्यथी राजष्िय बाणणज्य बैंक मल.को कमणचारी अवकाश कोषको ववधान, २०६० 
आयकर ऐन, २०५८ को दर्ा ६३ र आएकर घनयमावली,२०५९ बमोजजम आन्तररक 
राजश्व ववभागबाट स्वीकृत भएको मममसल संलग्न आन्तररक राजश्व ववभागको ममघत 
२०६०।४।५ को च.नं.८ को पिबाट देणखन आउंदा आयकर ऐन, २०५८ को रयोजनका 
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लाधग उक्त ववधान बमोजजम अवकाश कोषलाई स्वीकृत अवकाश कोषको रुपमा मलनु 
पने देणखयो। 

२४. अब उजल्लणखत स्वीकृत अवकाश कोषबाट हुने अवकाश भुक्तानीमा के कसरी आयकर 
लाग्ने रहेछ भन्ने सम्बन्धमा हेदाण आयकर ऐन, २०५८ ले आयकर रयोजनका लाधग 
अवकाश भुक्तानीमा आयको गणना गने ववधध र करको दर समेत घनधाणरण गरेको 
देणखन्छ। ऐनको दर्ा ६५ को उपदर्ा(१) ले स्र्वीकृत अर्वकाश कोषमा रहेको 
योगदानमा आधाररत ठहतबाट भएको वा नेपाल सरकारबाट भएको अवकाश भुक्तानी 
आयमा गणना गने ववधध उल्लेख गरेको र उपदर्ा (२) ले स्र्वीकृती नललएको अर्वकाश 
कोषमा रहेको ठहतबाट भएको अवकाश भुक्तानीका सम्बन्धमा उल्लेख गरेको 
देणखन्छ। यी घनवेदकहरुको अवकाश भुक्तानी स्वीकृत अवकाश कोषबाट हुने भएकाले 
घनजहरुको अवकाश भुक्तानीमा उपदर्ा(१) मा घनधाणररत ववधध र रकृयाबाट आयको 
गणना गनुणपने देणखन आउंछ। 

२५. आयकर ऐन, २०५८ को दर्ा ८८ को उपदर्ा (१) हेदाण देहायको व्यवस्था देणखन्छः 

  “(१)  बालसन्दा व्यक्क्तले नेपालमा स्रोत भएको ब्याज, प्राकृततक स्रोत, भाडा, 
रोयल्टी,   सेर्वा शुल्क, कलमशन, बबक्रि बोनस, अर्वकाश भुक्तानी, र अन्य कुनै 
प्रततफल तर्था अर्वकाश भुक्तानीको रकम भुक्तानी गदाा कूल भुक्तानी गदाा रकमको 
पन्र प्रततशतका दरले कर कट्टी गनुा पनेछ।” 

२६. उजल्लणखत कानूनी ब्यवस्था हेदाण अवकाश भुक्तानी लगायत उपदर्ा (१)  मा घनठदणष्ट 
गररएका स्रोतको भुक्तानी गदाण कुल भुक्तानी रकमको पन्र रघतशतका दरले कर 
कट्टा गनुणपने भन्ने देणखएतापघन सोही उपदर्ामा रहेको रघतबन्धात्प्मक वाक्यांशले 
उपदर्ा (१)   मा घनठदणष्ट कघतपय स्रोतका हकमा देहायका दरमा कर कट्टी गनुणपनेछ 
भनी र्रक करको दर समेत तोकेको देणखन आयो। सो मध्ये अवकाश कोषको 
भुक्तानीका सम्बन्धमा रघतबन्धात्प्मक वाक्यांशको देहाय (१)  मा घनम्न बमोजजमको 
व्यवस्था रहेको पाइन्छः 
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‘’(१)  नेपाल सरकाबाट भएको अर्वकाश भुक्तानी र्वा  स्र्वीकृत अर्वकाश कोषबाट 
भएको योगदानमा आधाररत अर्वकाश भुक्तानीको हकमा दफा ६५ को उपदफा 
(१) को खण्ड (ख)  बमोक्जम गणना गररएको लाभमा पााँच प्रततशतका दरले” 

२७.  यसरकार, आयकर ऐन, २०५८ को दर्ा ८८ को उपदर्ा (१)  को रघतबन्धात्प्मक 
वाक्यांशको देहाय (१)  को व्यवस्था हेदाण नेपाल सरकारबाट भएको अवकाश भुक्तानी 
वा स्वीकृत अवकाश कोषबाट भएको योगदानमा आधाररत अवकाश भुक्तानीको हकमा 
दर्ा ६५ को उपदर्ा (१) को खण्ड (ख)  बमोजजम गणना गररएको लाभमा पााँच 
रघतशतका दरले माि कर कट्टी गनुण पने भन्ने व्यवस्था देणखन्छ। 

२८. बस्तुतः आयकर ऐन, २०५८ को दर्ा ८८ को उपदर्ा (१) को व्यवस्था व्यजक्तको 
आयमा गणना हुने स्रोतमा गररने कर कट्टाको मूल घनयम हो तर सो  उपदर्ामा 
रहेको रघतबन्धात्प्मक वाक्यांश उक्त मूल घनयमको अपवादात्प्मक वा ववशेष व्यवस्था 
हो। उपदर्ा (१) ले नेपालमा स्रोत भएका ब्याज, राकृघतक स्रोत, भाडा, रोयल्टी, सेवा 
शुल्क, कममशन, त्रबकक्र बोनस लगायत अवकाश भुक्तानी र अन्य कुनै रघतर्लको 
रकम भुक्तानीमा सामान्य तवरले लागू हुने गरी पन्र  रघतशत करको दर घनधाणरण 
गरेको देणखन्छ भने उक्त उपदर्ामा रहेको रघतबन्धात्प्मक वाक्यांशले मूल घनयममा 
उल्लेख भएका र्रक र्रक स्रोतको भुक्तानीमा र्रक करको दर तोकेको देणखन्छ। यो 
करको दर तोक्ने सम्वन्धी ववशेष व्यवस्था हो। कानूनमा भएको अपवादात्प्मक वा 
ववशेष व्यवस्था (proviso) लाई ववधाघयकाको अजन्तम आशय (last intention of the 

makers)1 का रुपमा मलइन्छ। कुनै कानूनमा एकै ववषयमा सामान्य र ववशेष दईु 
र्रक रावधान देणखएमा ववशेष कानूनी व्यवस्था मान्य (overriding effects) हुन्छ र 
यसले सामान्य कानूनी रावधानलाई घनजष्क्रय वा संकुधचत गराउंछ।2

 

२९. कानून व्यातयाको उजल्लणखत मान्यतालाई रस्तुत वववादको सन्दभणमा हेदाण आयकर 
ऐन, २०५८ को दर्ा ८८ को उपदर्ा (१) को मूल व्यवस्था उपर सो उपदर्ामा रहेको 

                                                
1 P.St.J. Langan, Maxwell On the Interpretation of Statutes, 12th Edition, N. M. Tripathi Private 

Limited, 1976, p.190-191. 

2 Generalia specialibus non derogant 
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रघतबन्धात्प्मक वाक्यांशको व्यवस्था लागू हुने अवस्था देणखन आयो। उक्त 
रघतबन्धात्प्मक वाक्यांशको देहाय (१) मा स्वीकृतराप्त अवकाश कोषबाट हुने अवकाश 
भुक्तानीमा गनुणपने कर कट्टाका दरका सम्वन्धमा सुस्पष्ट (self-explantory) कानूनी 
व्यवस्था रहेको देणखयो। कानूनको व्यातया गदाण कानूनमा रयुक्त शब्दको सामान्य र 
मसधारुपमा जे अथण ठदन्छ सोही रुपमा व्यातया गनुण पछण। तथावप, यठद उजल्लणखत 
कानूनी व्यवस्थालाई उपदर्ा (१) को मूल घनयमसंग परस्पर बाणझएको र 
द्ववववधायुक्त्त छ भनी मानेको खण्डमा पघन त्प्यस्तो द्ववववधायुक्त कानूनको सुत्रबधा 
करदाताले नै पाउने हुन्छ।द्ववववधायुक्त कानूनको रयोग करदाताको पक्षमा गनुणपने 
भन्ने कर कानूनको आधारभूत मान्यता रठहआएको छ। यस जस्थघतमा, घनवेदकहरुको 
अवकाश भुक्तानीमा लाग्ने करको दर ऐनको दर्ा ८८ को उपदर्ा (१) को 
रघतबन्धात्प्मक वाक्यांशको देहाय(१)  ले पााँच रघतशत तोकेकोमा उपदर्ा (१) को मूल 
व्यवस्थाले तोकेको पन्र रघतशतका दरले कर कट्टी गनुणपने भन्ने व्यवस्था 
घनवेदकहरुका हकमा आकवषणत हुने देणखएन। 

३०. जहााँसम्म आयकर ऐन, २०५८ को दर्ा ६५ को अवकाश भुक्तानी सम्बन्धी 
व्यवस्थामा आधथणक ऐन, २०७५ द्वारा योगदानमा आधाररत अवकाश भुक्तानी 
सम्बन्धी व्यवस्था थप भएको सन्दभणमा अवकाश भुक्तानीमा पन्र रघतशतले आयकर 
कट्टा हुनुपने हो कक भन्ने रश्न छ त्प्यसतर्ण  ववचार गदाण अवकाश भुक्तानी आयमा 
गणना गने रयोजनका लाधग आयकर ऐन, २०५८ को दर्ा ६५ ले मूलभूत रुपमा दईु 
र्रक रकृया घनधाणरण गरेको देणखन्छ। पहहलो- स्वीकृत अवकाश कोषबाट हुने 
अवकाश भुक्तानीमा आय गणना गने रकृया र दोश्रो- स्वीकृत नमलएको अवकाश 
कोषबाट हुने अवकाश भुक्तानीको आय गणना गने रकृया। यस अन्तगणत पठहलो 
ववधधबाट आयको गणना गदाण स्वीकृत अवकाश कोषमा रहेको योगदानमा आधाररत, 
ठहतबाट भएको वा नेपाल सरकारबाट भएको अवकाश भुक्तानीलाई आयमा समावेश 
गनुणपने र यठद यस्तो भुक्तानी एकमुष्ठ रुपमा गररएको छ भने यसरी गररएको 
भुक्तानी रकमबाट सो भुक्तानी रकमको पचास रघतशत वा पााँच लाख रुपैयामध्ये 
जुन बढी हुन्छ सो घटाई हुने भुक्तानीलाई कर रयोजनका लाधग आयमा गणना 
गनुणपने भन्ने देणखन्छ भने स्वीकृत नमलएको अवकाश कोषबाट भएको भुक्तानीका 
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हकमा ऐनको दर्ा ६५ को उपदर्ा (२) ले मभन्न रकृया घनधाणरण गरेको देणखन्छ। 
स्वीकृत अवकाश कोषका हकमा योगदानमा आधाररत वा ठहतबाट भएको दबुै आयलाई 
आय गणनाको एउटै रकृयाले समेटेको देणखयो। यस जस्थघतमा आयकर ऐन, २०५८ को 
दर्ा ६५ को उपदर्ा (१) मा रयुक्त अवकाश भुक्तानीको व्यवस्थामा आधथणक ऐन, 
२०७५ ले योगदानमा आधाररत भन्ने वाक्यांश थप गरेको भएतापघन स्वीकृत अवकाश 
कोषका हकमा योगदानमा आधाररत वा ठहतबाट भएको लाभका हकमा समेत उक्त 
ब्यवस्था समान रुपमा आकवषणत हुने देणखयो।अवपतु, रस्तुत वववादमा घनवेदकहरुले 
राजष्िय बाणणज्य बैक मल को अवकाश कोष योगदानमा आधाररत भनी दावी गरेको र 
रत्प्यथीहरुले उक्त दावीलाई ईन्कार गरेको नदेणखएको जस्थघतमा घनवेदकहरुको अवकाश 
भुक्तानीमा आयकर ऐन, २०५८ को दर्ा ८८ को उपदर्ा (१) को रघतबन्धात्प्मक 
वाक्यांशको देहाय (१) को व्यवस्था आकवषणत हुनु नपने कुनै युजक्तयुक्त आधार 
कारण देणखन आउंदैन। 

३१. यसरकार, घनवेदकहरुलाई हुने अवकाश सुववधा भुक्तानीमा आयकर ऐन,२०५८ को दर्ा 
६५ को उपदर्ा (१) को ब्यवस्था अनुसार आयको गणना हुनुपने देणखयो। ब्यजक्तले 
आफ्नो सम्पवत्त, कारोबार र आयमा माि राज्यलाई कर घतने हो । कर घतने 
रयोजनका लाधग सम्बजन्धत कानूनले सम्पवत्त, कारोबार वा आयको गणना गने ववधध 
घनधाणरण गरेको हुन्छ। करदाताले यसरी घनधाणररत ववधध रकृया बमोजजम कायम हुन 
आउने आयमा कानून बमोजजम लाग्ने कर घतनुणपने हो।नेपालको संववधानको धारा ११५ 
मा कसैलाई पघन कानून बमोजजम बाहेक कर नलगाइने कुराको रत्प्याभूघत गररएको 
छ।यस्तै ब्यवस्था मुलुकी देवानी संठहता,२०७४ को दर्ा २३मा समेत पाइन्छ।उजल्लणखत 
संवैधाघनक एवम ्कानूनी ब्यवस्थाको आशय ववधाघयका घनममणत कानूनद्वारा माि कर 
लगाउन सककने भन्ने हो।राज्य सञ्चालनका लाधग िोतको आवश्यक पने र िोत 
ब्यवस्थापन गने नाउाँमा राज्यका घनकायहरुले कुनै कानूनी अजततयारी त्रबना पघन कर 
उठाउन सक्ने सम्भावना रहने भएकाले त्प्यसरी कानूनको अजततयारी त्रबना कर 
लगाउन नसककयोस भनी लोकताजन्िक राज्य रणालीमा जनरघतघनधधमूलक घनकायले 
बनाई लागू गरेको कानूनका आधारमा माि कर लगाउन सककने(No taxation without 

representation/legislation)मान्यतालाई अवलम्वन गररएको हुन्छ। स्पष्ट ववधाघयकी 
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कानूनको अभावमा सावणजघनक ठहत वा नागररक कतणब्य वा अन्य कुनै पघन आधारमा 
ब्यजक्तमा कर घतनुणपने दाघयत्प्वको सजृना हुन सक्दैन।करको  दाघयत्प्व (Charging), 
करको दर, कर घनधाणरण रकृया र भुक्तानी रकृया समेतका ववषयमा सम्बजन्धत 
कानूनले एककन र घनजश्चत ब्यवस्था गरेको  अवस्थामा माि ब्यजक्तमा तदनुरुप करको 
दाघयत्प्व सजृना हुने (Cannon of certainty) हो। स्पष्ट कानूनी ब्यवस्थाको अभावमा 
अनुमान वा ब्यातयाका आधारमा कर लगाउनु कर कानूनको मान्य मसद्दान्त ववपररत 
हुन्छ। रस्तुत ववबादमा यी घनवेदकहरुसंग सम्बजन्धत अवकाश कोष आयकर 
ऐन,२०५८ को दर्ा ६५ को उपदर्ा (१) बमोजजमको स्वीकृत  कोष  भएको र सो 
कोषबाट हुने योगदानमा आधाररत अवकाश भुक्तानीमा ऐ दर्ा ८८ को उपदर्ा (१) 
को रघतबन्धात्प्मक वाक्यांशको देहाय (१) बमोजजम पााँच रघतशतका दरले कर कट्टा 
हुनुपने स्पष्ट ब्यवस्था देणखएकोमा आकवषणत नै हुन नसक्ने उपदर्ा (१) को मूल 
ब्यवस्था बमोजजम पन्र रघतशतका दरले कर लाग्ने भन्न ममल्ने अवस्था 
देणखएन।रत्प्यथी अवकाश कोषले घनवेदकहरुबाट कानून बमोजजम पााँच रघतशत रकम 
माि कर कट्टा गनुण पनेमा ऐनले तोकेको दरभन्दा बढी १५ रघतशतका दरले रकम 
कट्टा गरेको कायण उजल्लणखत कानूनी ब्यवस्था समेतको रघतकुल देणखदंा त्प्यसरी 
घनवेदकबाट बढी रकम असुल गने ववपक्षीहरुको घनणणय एवम ्काम कारवाही समेत 
उत्प्रेषणको आदेशले वदर गररठदएको छ।अव घनवेदकहरुले राप्त गने अवकाश 
भुक्तानीमा कानूनले घनधाणरण गरेको पााँच रघतशत कर वाहेक अन्य थप रकम कट्टा 
नगनुण र घनवेदकहरुबाट कानून बमोजजम लाग्ने भन्दा थप दश रघतशत कट्टा गरेको 
रकम घनवेदकहरुलाई कर्ताण ठदनू भनी रत्प्यथीहरुको नाउाँमा परमादेशको आदेश समेत 
जारी हुने ठहछण। 

३२. यो आदेशको रघतमलपी सठहतको जानकारी महान्यायाधधवक्ताको कायाणलय मार्ण त 
सम्वजन्धत घनकायलाई ठदनू। घनवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी, आदेश ववद्युघतय 
रणालीमा रववष्ट गरी मममसल घनयमानुसार अमभलेख शाखामा बुझाइठदनू। 
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न्यायाधी
श  

 उक्त रायमा म सहमत छु। 

      न्यायाधीश 

 

इजलास अधधकृत:- ववनोद रसाद घघममरे 

कम्प्युुटर अपरेटर:- मजन्दरा रानाभाट 
इतत संंर्वत ्२०७८ साल मंलसर २१ गते रोज ३ शुभम.्........................। 


