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नेपालको संवर्वधानको धारा ४६ तथा १३३(२) र (३) बमोचजम यसै अदालतको अलधकार 
के्षत्र लभत्र पने प्रस्ततु ररट लनरे्वदनको संचक्षप् त त् य यस प्रकार : - 

एनसेल प्राइभेट लललमटेड नेपालको कानून अन्तगणत नेपालमा दताण र संचालनमा रहेको 
दरुसंचार सेर्वा प्रदायक कम्पनी हो। आन्तररक राजस्र्व वर्वभागबाट स्थायी लेखा प्रमार्पत्र प्राप्त 
गरी ठूला करदाताको रुपमा एनसेलले मान्यता प्राप्त गरेको :। हाल एनसेलमा २ जना शेयर 
धनी रहेका :न।् वर्वपक्षी रेनोल््स होचल्डङको नाममा ८०% र वर्वपक्षी यलुनभेरा क्यावपटल 
भेञ्चरको नाममा २०% शेयर रहेको देचखन्:। यसरी वर्वपक्षी एनसेलले ८०% वर्वदेशी लगानी र 
२०% स्र्वदेशी लगानीमा दरुसंचार सेर्वा संचालन गरररहेको :। एनसेलको व्यापार वकनबेच गने 
कायण गरे/भए पलन एनसेलमा दईुजना मातै्र शेयर होल्डर भएका र एनसेलको आम्दानी सम्पचिबाटै 
कर असलु उपर गनुणपने भएकोले लाभकर र्वापतको कर दावयत्र्व लतनणका लालग एनसेलका 
शेयरधनीहरु नै बाध्य भएबाट लनज शेयर होल्डरहरुलाई आयकर ऐन एरं्व वर्वदेशी लगानी तथा 
प्रवर्वलध हस्तान्तरर् ऐन र कम्पनी ऐनका तल प्रकरर् प्रकरर्मा उल्लेख भए बमोचजमका वर्वलभन्न 
प्रार्वधानहरु समेतलाई आकवषणत गरी गराई दावयत्र्वलधन गरी पाऊँ । 
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लमलत २०७४।७।२७ मा ठूला करदाता कायाणलयले एनसेललाई लेखेको पत्रबाट नेपाल 
सरकारले लगभग ६० अबण ७१ करोड बराबरको लाभकर पाउन ुपने देचखन्:। त्यस मध्ये 
बझुाउन ुपने अलिम कर र्वापत एनसलेले लमलत २०७३।१।२६ मा लगभग ९ अबण ९६ करोड 
र लमलत २०७४।२।२१ मा लगभग ११ अर्वण ५७ करोड गरी जम्मा रु. 
२१,५४,८०,५५,९००।– बझुाएको ठूला करदाता कायाणलयको लमलत २०७४।२।२१ को 
पत्रबाट देचखन्:। तर लगभग 3९ अबण बराबरको लाभकर र्वापत पाउन ुपने राजस्र्व नेपाल 
सरकारले पाएको :ैन। अथाणत उक्त राजस्र्व रकमबाट मलुकु बचञ्चत भएको :। 

एकालतर अलिम रुपमा लाभकर बझुाउन ुपने दावयत्र्व भएको वर्वपक्षी एनसेल ३९ अबण 
बराबरको राजस्र्व नबझुाई व्यापार व्यर्वसाय गनण पाउने र अकोलतर तल प्रकरर् प्रकरर्मा 
उल्लेख भए बमोचजम नेपालको कानूनलाई उल्लंघन गरी एनसेलको ८०% शेयर धनी वर्वपक्षी 
रेनोल्डस होचल्डङलाई एकपल: अको कम्पनीले वकन्ने, बेचलबखन गने र नेपाली कानूनले चचन्दै 
नचचनेका व्यचक्त/कम्पनीले एनसेललाई लनयन्त्रर्मा ललने, एनसेलको व्यर्वसाय संचालन गने र 
एनसेलको नाफा लगायतका आलथणक लाभ ललने जस्ता कायणले एकालतर रावष्ट्रय वहतमा असर 
परेको र अकोलतर कानूनी शासनकै धज्जी उडाइएको अर्वस्थालाई टुलटुल हेरेर बस्न हामी ररट 
लनरे्वदकहरुले नसकेको हुँदा सार्वणजलनक सरोकारको यस्तो महत्र्वपूर्ण सर्वाललाई न्यावयक रुपमा 
लनरुपर् गनण गराउनका लालग सम्मानीत अदालतको अलधकार क्षेत्र घच्घचाउन ुहामीले आफ्नो 
नागररक कतणव्य ठानी यो ररट लनरे्वदन ललएर उपचस्थत भएका :ौं। 

वर्वपक्षी ठूला करदाता कायाणलय र उद्योग वर्वभागसँग एनसेल लाभकर एरं्व नेपाल कानून 
बमोचजम वर्वपक्षी एचक्जएटाले ललनपुने चस्र्वकृलत ललए नललएको सम्बन्धमा सूचनाको हक अन्तगणत 
लमलत २०७४।१०।४ र २०७४।१०।५ मा लनरे्वदन ददई सूचनाको हक मागेकोमा सो 
सम्बन्धमा सूचना ददन मौचखक रुपमा इन्कार गरी सूचना समेत उपलब्ध नगराए पल: यी 
वर्वपक्षीहरु समेतको लमलेमतोमा लाभकर :ल्ने (Evasion) र राष्ट्रलाई दोहन गने कायण भइ रहेको 
कुरा स्पष्ट हनु आएको सन्दभणमा यस्ता कायणलाई कानूनको शासनको दायरामा ल्याई आर्वश्यक 
कारर्वाही र सजाय समेत गररपाउन सम्मानीत अदालतको क्षेत्रालधकार गहुानण बाध्य भएका :ौं। 

वर्वदेशी लगानी तथा प्रवर्वलध हस्तान्तरर् ऐन, २०४९ को दफा ३ अन्तगणत वर्वदेशी लगानी 
र्वा प्रवर्वलध हस्तान्तरर् गनण उद्योग वर्वभागको स्र्वीकृलत ललनपुदण:। यो स्रे्वचच्:क व्यर्वस्था होइन। 
यसलाई बाध्यात्मक रुपमा पालना गररन ुपदण:। तर वर्वपक्षी एचक्जएटाले न त वर्वदेशी लगानीका 
लालग न त प्रवर्वलध हस्तान्तरर्का लालग स्र्वीकृलत ललएको :। यसरी बाध्यात्मक कानूनी 
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व्यर्वस्थाको पररपालना नगररकन नेपालको कम्पनी ऐन अन्तगणत दताण र स्थावपत भएको वर्वपक्षी 
एनसेलको लनयन्त्रर्, व्यर्वस्थापन र आलथणक वयाकयाकलापमा वर्वपक्षी एचक्जएटा संलग्न हनु पाउँदैन 
र हुँदैन। 

वर्वपक्षी एनसेलको अवफलसयल रे्वभ पेजमा नै www.ncell.axiata.com हनु ुर सो रे्वभ पेजमा 
एनसेल वर्वपक्षी एचक्जएटाको अंग भएको कुरा उल्लेख हनुलेु सो कुरा प्रमाचर्त गदण:। उक्त 
रे्वभ पेजमा लनम्न कुरा उल्लेख गररएको :ः …Ncell is part of the Axiata Group Berhard one 

of Asia's leading communication group… together with Axiata, Ncell contributes to the 

development of the country's economy and infrastructure…' उक्त दस्तारे्वजमा यस ररट 
लनरे्वदनसाथ संलग्न गररएको :। 

वर्वदेशी लगानी तथा प्रवर्वलध हस्तान्तरर् ऐन, २०४९ को दफा २(ख) अन्तगणत न त 
वर्वपक्षी एचक्जएटाले एनसेलको शेयरमा लगानी गरेको देचखन्: न त त्यस्तो आयको पनुणलगानी 
र्वा एनसेललाई ऋर् र्वा ऋर् सवुर्वधाको रुपमा लगानी नै गरेको देचखन्:। तसथण उक्त ऐनको 
दफा २(ख) को प्रवयाकया परुा नगररकन एनसेललाई आफ्नो अंग बनाई संचालन गनण पाउने 
अलधकार वर्वपक्षी एचक्जएटासँग नभएकोले एनसेलसँग कुनै पलन वकलसमको सम्बन्ध नराख्न ु र 
एनसेललाई लनयन्त्रर् गने र्वा त्यसबाट कुनै पलन आलथणक लाभ ललने काम नगनुण भनी आजैका 
लमलतबाट अन्तररम आदेश समेत जारी गररपाऊँ।  

वर्वदेशी लगानी तथा प्रवर्वलध हस्तान्तरर् ऐन, २०४९ को दफा २(ग) अन्तगणत प्रवर्वलध 
हस्तान्तरर्को स्र्वीकृलत ललएर वर्वपक्षी एचक्जएटा नेपालमा आएको पलन :ैन। यस्तो अर्वस्थामा 
एनसेलको व्यर्वस्थापन र बजार सेर्वामा सहभागी हनु र्वा लनयन्त्रर् गनण वर्वपक्षी एचक्जएटाले 
नपाउने कुरा प्रषै्ट :। तसथण वर्वपक्षी एचक्जएटाका नाममा एनसेलसँग कुनै पलन वकलसमको 
व्यापाररक सम्बन्ध र सम्पकण  नराख्न ुभनी आदेश जारी गरी पाऊँ। 

रेनोल्डसको व्यापार भनेकै केर्वल एनसेल मात्र हो। उक्त कुरा रेनोल्डस होचल्डङसले 
सर्वोच्च अदालतमा ददएको ०७४-WO-०३७७ को उत्प्रषेर्को ररट लनरे्वदन र सो सँग  संलग्न 
दस्तारे्वज एरं्व लमलत April 12, 2016 को एचक्जएटा को "Advancing Nepal…" भन्ने दस्तारे्वज एरं्व 
April 11, 2017 को Telia Sonera को प्रसे र्वक्तव्यबाट समेत देचखन्:। यस्तो अर्वस्थामा एनसेलको 
व्यापार नै रेनोल्डस होल्डीङसको बजारगत पुजँी भएको हुँदा रेनोल्डसलाई एउटा कम्पनीबाट 
अको कम्पनीमा बेचलबखन गने र्वा लबयाकी वर्वतरर् गने र नाफा कमाउने कायणबाट एनसेलकै 
व्यापार र व्यर्वस्थापन लबयाकी वर्वतरर् भइरहेको हनु्: । यसरी एनसेलको व्यापारलाई लबयाकी 
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वर्वरतर् गरी नाफा कमाउने तर त्यसरी कमाएको नाफा र्वापत लतनुणपने लाभकर (Capital gain 

Tax)  नलतनण वर्वदेशी-वर्वदेशी कम्पनी बीच कारोर्वार भएको र एनसेलको शेयर लबयाकी वर्वतरर् 
भएको होइन भन्ने तकण  गनुण केर्वल कर :ल्ने (Tax Evasion) कायण हो र त्यस्तो पररपञ्चले 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(क), २(घ), २(र), २(ह), २(त), ६, ७, ९, २७, ३३, 
३५, ३६, ४०, ४१, ४५, ५७, ६७, ८५, ८८, ८८(क), ९४, ९५, ९५(क), ९६, १०० 
एरं्व १०४ लगायतका वर्वलभन्न व्यर्वस्थाहरुको उल्लंघन भएको :। 

महालेखा परीक्षकको चर्वन्नौ बावषणक प्रलतरे्वदन, २०७३ समेतले वर्वलभन्न देशमा मध्यस्थ 
लनकाय खडा गरी अप्रत्यक्ष रुपमा लनयन्त्रर् कायम गदै कर :ल्ने प्रबन्ध गरेको कुरा वकटानी 
गरेको :। उक्त प्रलनरे्वदनले नेपालको दरुसञ्चार सेर्वामा सो समयमा ५०% भन्दा बढी बजार 
वहस्सा ओगटेको व्यापार, लाईसेन्स, लगानी समेतको प्रावर्वलधक मूल्याङ्कन गदाण ८०% शेयर 
बराबर १ खबण ४४ अबण बराबरमा एनसेलको कारोर्वारलाई बेचलबखन गदाण लतनुणपने लाभकर 
लगभग ६ अबण ६४ करोड नलतरेको सन्दभणमा आर्वश्यक :ानवर्वन गरी अलिम कारर्वाही गरी 
भकु्तानी गनुणपने दावयत्र्व भएको एनसेलबाट समेत लाभकर असलु उपर गनुणपने देचखन्: भनी 
प्रलतरे्वदन ददएको आधारमा समेत हालसम्म पलन लगभग ३९ अबण बराबरको राजस्र्व लाभकर 
नलतररएको अर्वस्थामा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०४ बमोचजम एनसेलको सम्पचि दार्वी 
गरी नेपाल सरकारले पाउन ुपने उक्त लाभकर रकम असलु उपर गनुणपनेमा सो कायण नगररकन 
वर्वपक्षी ठूला करदाता कायाणलय र आन्तररक राजस्र्व वर्वभाग  चपुचाप बसेको हुँदा मलुकु मालथ 
ठुलो आलथणक क्षलत पगु्न गएको :। कानून लागू गनुणपने लनकाय नै कानून लागू नगने र मौन 
बस्ने, कानूनको गलत प्रयोग गने र वर्वलभन्न बहाना बनाई कर लतनुणपने दावयत्र्वबाट करदाता 
(एनसेल, रेनोल््स र एचक्जएटा) पन्:न सक्ने र्वातार्वरर् शृ्रजना गनण वकन उद्धत भएका :न ्
भन्ने प्रश्न कानूनको शासनको लालग महत्र्वपूर्ण रुपमा उलभएको :। तसथण वर्वपक्षी ठूला करदाता 
कायाणलय र आन्तररक राजस्र्व वर्वभागलाई लाभकर र्वापतको पूरा रकम असलु उपर गनण लगाउन ु
र सो काम नगरेमा आय कर ऐनको दफा १०४ समेत प्रयोग गरी एनसेलको सम्पूर्ण सम्पचि 
र कारोर्वार लनयन्त्रर्मा ललई नेपाल सरकारको दार्वी शृ्रजना गनुण भनी आदेश जारी गरी पाऊँ। 

यलतलामो समय सम्म पलन एनसेल लाभकर वर्वर्वाद यथार्वत रहँदा पलन वकन सो लाभकर 
असलु उपर गने बारेमा वर्वपक्षी ठूला करदाता कायाणलय र आन्तररक राजस्र्व वर्वभागले सवयाकयता 
नललएका हनु? त्यसको कारर् के हो? त्यस्तो कायणमा को को के कसरी संलग्न र उिरदायी 
:न ्भन्ने बारेमा एक न्यावयक आयोग गठन गरी सत्य त्य पिा लगाई दोषी मालथ कानूनी 
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कारर्वाही गनण आदेश जारी गररपाऊँ। ठूला करदाता कायाणलयको लमलत २०७४।२।२१ च.नं. 
९१२४ को पत्रबाट सम्पूर्ण लाभकर असलु उपर नहुँदा नहुँदै पलन वर्वपक्षी ठूला करदाता 
कायाणलयले वकन एनसेल प्रा.लल.ले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५(क) बमोचजम अलिम 
कर असलु गरी दाचखला गनुणपने कम्पनीको चजम्मेर्वारी पूर्ण रुपमा पररपालना गरेको व्यहोरा 
प्रमाचर्त गररएको : भनी एनसेललाई पत्र ददएको हो भन्ने बारेमा समेत न्यावयक रुपमा :ानवर्वन 
गरी दोषीलाई सजाय गररपाऊँ। 

लमलत २०७४।७।२७ को ठूला करदाता कायाणलयको च.नं. १९०२ को पत्रबाट टेललया 
सोनेरा िपुले ६०,७१,२४,९६,०९६।00 अथाणत ६० अबण ७१ करोड भन्दा बढीको पुजँीगत 
लाभ बक्यौता राखेकोले एनसेलले यसका शेयर धनीलाई बाँ्ने लाभांस लडलभडेण्ड (लगभग १० 
अबण) रोक्का राखेकोमा सर्वोच्च अदालतको लमलत २०७४।९।९ को आदेशले (०७४-WO-

०३७७ को उत्प्रषेर्को मदु्दामा) फुक्का भएको देचखन्:। एकालतर टेललया सोनरालाई नेपाली 
काननुले चचन्नु पने के हैलसयत हो खलु्दै खलु्दैन भने अकोलतर नेपालमा कुनै व्यापार व्यर्वसाय 
र सम्पचि नभएको टेललया सोनराबाट कर बक्यौता भएको लनश्कषण जे जसरी वर्वपक्षी ठूला 
करदाता कायाणलयले लनकालेको : त्यो दवुषत र र्वदलनयतपूर्ण :। 

जब अलिम कर कट्टी गनुणपने दावयत्र्व एनसेलले पुजँीगत लाभकर र्वापत लगभग २१ अबण 
बझुाएको अर्वस्थामा एनसेल लाभकर र्वापतको सम्पूर्ण रकम अलिम रुपमा लतनुण बझुाउन 
वर्वर्वन्धनको लसद्धान्त अन्तगणत समेत बाध्य : र एनसेलका शेयर होल्डरहरुको सम्पचि व्यापार 
र नाफा भनेकै एनसेल र एनसेलको व्यापारसँग मातै्र सम्बचन्धत : यस्तो अर्वस्थामा एनसेललाई 
आयकर ऐनको दफा १०४ अन्तगणत दावयत्र्वलधन नबनाई टेललया सोनेरा जसको नेपालमा कुनै 
सम्पचि नै :ैन त्यस्तो कम्पनीलाई कर लतने दावयत्र्व समु्पने कायण कानूनतः दवुषत र र्वदलनयतपूर्ण 
पलन :। यस्ता कायणबाट राज्यलाई दोहन हनेु र वर्वपक्षी एनसेल, एचक्जएटा, रेनोल््स जस्ता 
करदातालाई पोस्ने जनु कायण भएको : त्यो गैर कानूनी :। त्यस्ता कायणमा संलग्न को को 
:न ्पिा लगाई कारर्वाही नगने हो भने कानूनको शासनलाई राज्यको शचक्तशाली लनकायमा 
बस्ने व्यचक्तहरुले उपहासको पात्र बनाउने कायले प्रश्रय पाउँ:। तसथण यस सम्बन्धमा यथाथण 
खोजवर्वन गरी दोषी मालथ कारर्वाही गनण न्यावयक :ानवर्वन गररपाऊँ। 

टेललया सोनेराबाट रेनोल््स वकन्ने कम्पनी एचक्जएटाले नेपाली कानून बमोचजम टेललया 
सोनेरा एनसेलको व्यापार लबयाकी वर्वतरर् र स्र्वालमत्र्व िहर् गनण र्वा लनयन्त्रर् गनण स्र्वीकृलत 
ललएको : र्वा :ैन र कर लतरेको : र्वा :ैन सलुनचित गरी त्यस्तो कर या त लतनण लगाउने र्वा 
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त्यस्तो दावयत्र्व आफैं ले बहन गने गरी मातै्र एनसेलको व्यापारमा आधाररत रेनोल््सलाई खररद 
गनण लमल्ने हो। यदद उक्त कायण गररएको :ैन र्वा गररदैन भने कर दावयत्र्व स्र्वतः जसले 
रेनोल्डसलाई वकन्द: र एनसेलको व्यर्वस्थापनमा लनयन्त्रर् गदण: अथाणत वर्वपक्षी एचक्जएटाले नै 
मालथ प्रकरर् ९(ख) मा उल्लेख गररए बमोचजम आयकर ऐन, २०५८ अन्तगणत लाभकर लतनुण 
बझुाउन ुपदण: । सो कायण गनण गराउनका लालग आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५(क) 
अनसुारको दावयत्र्व वर्वपक्षी एनसेलले परुा नगरेको र रेनोल््सको लबयाकी वर्वतरर्बाट एनसेलकै 
वहत लनसगण भएको हनुाले त्यस्तो अर्वस्थामा लाभकर लतने दावयत्र्व भएको वर्वपक्षी एचक्जएटाबाट 
लाभकर असलु उपर गनणका लालग आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११० र १०९ अन्तगणत 
दावयत्र्वालधन बनाई तत्कालै उक्त लाभकर नबझुाएमा त्यस्तो बझुाउन बाँकी रहेको लाभकर 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०४ बमोचजम एनसेलको सम्पूर्ण जायजेथा सम्पचि मालथ नेपाल 
सरकारको दार्वी शृ्रजना गरी दफा १०५ बमोचजम एनसेलको सम्पचि लललाम लबयाकी समेत गरी 
लाभकर र्वापतको राजस्र्व असलु उपर गरी लनम्न ललचखत आज्ञा आदेश र्वा पजुी जारी गररपाऊँ। 

वर्वपक्षी एचक्जएटालाई नेपालको कानूनले नचचनेको अर्वस्थामा एनसेललाई आफ्नो 
अंश/भाग बनाई लनयन्त्रर् गने कुनै पलन कानूनी अलधकार नभएको हुँदा वर्वपक्षी एचक्जएटालाई 
एनसेलको व्यापारमा, व्यर्वस्थापनमा एरं्व आलथणक लाभ र वयाकयाकलापमा संलग्न नगनुण नगराउन ु
भनी वर्वपक्षी एनसेल, ठूला करदाता कायाणलय, आन्तररक राजस्र्व वर्वभाग र कम्पनी रचजष्ट्रारको 
कायाणलयका नाममा आदेश जारी गररपाऊँ। एनसेलबाट रेनोल््सका नाममा पठाइने नाफा, 
प्रलतफल लाभांस लगायतका रकमहरु अन्ततः नेपाली कानूनले नचचनेको एचक्जएटाले नै प्रयोग 
र उपभोग गने भएकोले वर्वदेशी लगानी तथा प्रर्वलध हस्तान्तरर् ऐनको दफा ३ बमोचजमको 
प्रवयाकया परुा नगने एचक्जएटाले लाभ पाउने गरी सोही ऐनको दफा ५ बमोचजमको वर्वदेशी मरुा 
वर्वदेशमा लैजाने सवुर्वधा र सहलुलयत नददन ुभनी वर्वपक्षी ठूला करदाता कायाणलय आन्तररक 
राजस्र्व वर्वभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा आदेश जारी गररपाऊँ। 

वर्वपक्षी एनसेलको वहत लनसगण भएको अर्वस्थामा एनसेल, रेनोल््स र एचक्जएटाले बझुाउन ु
पने लाभकर वर्वपक्षी ठूला करदाताबाट एवकन गराई तत्कालै लतनण बझुाउन लगाउन ुभनी वर्वपक्षी 
ठूला करदाता र आन्तररक राजस्र्व वर्वभागका नाममा आदेश जारी गररपाऊँ। उक्त बाँकी रहेको 
लाभकर तत्काल नबझुाएमा आयकर ऐनको दफा १०४ र १०५ को प्रवयाकया अपनाई एनसेलको 
सम्पचि जायजेथा बैंक व्यालेन्स रोक्का गरी लाभकर र्वापत लतनुणपने रकम असलु उपर गनुण भनी 
वर्वपक्षी ठूला करदाता र आन्तररक राजस्र्व वर्वभागका नाममा आदेश जारी गररपाऊँ। 
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टेललया सोनेरा र वर्वपक्षी एचक्जएटा बीच रेनोल््सको माध्यमबाट एनसेल र एनसेलको 
व्यापार वकनबेच गने सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण दस्तारे्वजहरु वर्वपक्षी उद्योग वर्वभाग, ठूला करदाता 
कायाणलय एरं्व एनसेलबाट मगाई आयकर ऐनको दफा १०९ र ११० बमोचजम वर्वपक्षी एचक्जएटा 
र ९५(क) समेत बमोचजम एनसेललाई दावयत्र्वलधन बनाई पाऊँ। लनरे्वदन गररए बमोचजम एनसेल 
लाभकर वर्वषयमा पूर्ण रुपमा लाभकर चकु्ता नभई लमलत २०७४।२।२१ मा एनसेलले अलिम 
कर असलु गरी दाचखला गनुणपने कम्पनीको चजम्मेर्वारी पूर्ण रुपमा पररपालना गरेको भनी कुन 
कानून अन्तगणत मूल्याङ्कन गररयो? र यस्तो झठु्ठा वर्वर्वरर् वकन प्रमाचर्त गरी कल :ल्ने नलतने 
कायणलाई प्रोत्साहन गररयो? सो कायणमा को को संलग्न हनु:न ् त्यस्ता व्यचक्तलाई कानून 
बमोचजम कारर्वाही वकन नगररएको भनी सोधनी गरी त्यस्ता व्यचक्तलाई कानून बमोचजम कारर्वाही 
गररपाऊँ भनी आदेश जारी गरी सो सम्बन्धमा आर्वश्यक न्यावयक :ानवर्वन समेत गररपाऊँ। 

नेपालको कानूनले चचन्दै नचचनेको टेललया सोनेराले लाभकर बक्यौता राखेको र लनजले 
सो बक्यौता लतनुणपने भनी वकन ठूला करदाता कायाणलयबाट आयकर ऐन, २०५८ को दफा 
११० र १०९ बमोचजम एचक्जएटालाई र दफा ९५(क) बमोचजम एनसेललाई कर दावयत्र्वबाट 
पचन्:न पाउने र्वातार्वरर् लमलाइएको हो एरं्व आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ बमोचजम 
एनसेल र एचक्जएटालाई वकन पनुः चाररलत्रकरर् नगररएको हो भन्ने सम्बन्ध्मा न्यावयक :ानवर्वन 
गरी दोषी मालथ कारर्वाही गनण आदेश जारी गररपाऊँ। 

उद्योग वर्वभाग एरं्व उद्योग तथा लगानी प्रर्वद्धणन बोडण अन्तगणत ललन ुपने स्र्वीकृलत नललई 
एनसेललाई लनयन्त्रर् गने एचक्जएटालाई वकन नेपाली कानून वर्वपररत नेपालमा व्यापार व्यर्वसाय 
गनण र एनसेललाई लनयन्त्रर् गनण ददइएको हो भन्ने सम्बन्धमा न्यावयक रुपमा :ानवर्वन गरी दोषी 
मालथ सजाय गररपाऊँ । महालेखा पररक्षकको २०७३ को प्रलतरे्वदनमा उल्लेख गररए बमोचजम 
लाभकर :ल्नमा वर्वपक्षी यलुनभेरा संलग्न भएको हुँदा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ 
बमोचजम पनुः चाररलत्रकरर् गरी दफा १०९, ११० र ९५(क) समेत बमोचजम एनसेल र 
यलुनभेरबाट असलु उपर हनु बाँकी रहेको लाभकर एवकन गरी आयकर ऐनको दफा १०४ र 
१०५ को प्रवयाकया समेत अर्वलम्बन गरी बाँकी लाभकर असलु उपर गनुण भनी वर्वपक्षी ठूला 
करदाता र आन्तररक राजस्र्व वर्वभागका नाममा आदेश जारी गररपाऊँ।  

दरुसंचार सेर्वालाई लनयलमत बनाउने उद्देश्यले स्थावपत वर्वपक्षी नेपाल दरु सञ्चार 
प्रालधकरर्ले नेपाली कानूनले चचन्दै नचचनेको एचक्जएटालाई एनसेल लनयन्त्रर् गने :ुट ददने र 
लाभकर नलतदाण पलन चपु लागेर बस्ने अनिुरदायी कायण गरेको सन्दभणमा लनज वर्वपक्षी नेपाल 
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दरुसंचार प्रालधकरर्लाई कानून अनसुार एनसेल र एचक्जएटा मालथ आर्वश्यक लनयमन गरी 
कारर्वाही गनुण भनी आदेश जारी गरी पाऊँ। नेपाली कानूनले नचचलेको वर्वपक्षी एचक्जएटालाई 
एनसेलको लनयन्त्रर् र व्यर्वस्थापन नगनुण भनी एरं्व एनसेल लगायत अन्य वर्वपक्षीहरुका नाममा 
एचक्जएटालाई सो कायण गनण नददन ुभनी र वर्वपक्षी एचक्जएटाले परोक्ष र्वा अपरोक्ष रुपमा आलथणक 
लाभ ललने गरी स्र्वदेशमा र्वा वर्वदेशमा एनसेल माफण त रकम लनकासा गनण र्वा चकु्ता गनण समेत 
तत्कालै रोक लगाई पाउन सर्वोच्च अदालत लनयमार्वली, २०७४ को लनयम ४९ बमोचजम 
अन्तररम आदेश समेत जारी गररपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको २०७४।१०।१४ को ररट 
लनरे्वदन। 

यसमा के कसो भएको हो? लनरे्वदकको माग बमोचजमको आदेश वकन जारी हनु ुनपने हो? 
आदेश जारी हनु ुनपने आधार र कारर् भए सो समेत खलुाई यो आदेश प्राप्त भएको लमलतले 
बाटाको म्याद बाहेक १५ ददन लभत्र वर्वपक्षी नं. १, २, ६, ७ र ११ को हकमा 
महान्यायालधर्वक्ताको कायाणलय माफण त र अन्य वर्वपक्षीहरुको हकमा आफैं  र्वा आफ्नो कानून 
बमोचजमको प्रलतलनलध माफण त ललचखत जर्वाफ पेश गनुण भनी यो आदेश र ररट लनरे्वदनको नक्कल 
साथै राखी वर्वपक्षीहरुका नाममा म्याद सूचना पठाई म्याद लभत्र ललचखत जर्वाफ परे र्वा अर्वलध 
नाघेपल: लनयमानसुार पेश गनुण। प्रस्ततु लनरे्वदनमा प्रत्यथी Ncell समेतले यस अदालतमा ददएको 
यसै वर्वषयसँग सम्बचन्धत ०७४-WO-०३७८ (हाल 074-WO-0475) को उत्प्रषेर् 
परमादेशको लनरे्वदन दताण भई वर्वचाराधीन रहेको अर्वस्था देचखँदा प्रस्ततु लनरे्वदन पलन सोही 
लनरे्वदन साथ राखी लनयमानसुार पेश गनुण भन्ने यस अदालतको लमलत २०७४।१०।१७ को 
आदेश। 

सम्बचन्धत दरुसंचार उद्योगको लनयामक लनकाय, उद्योग व्यर्वसायसँग सम्बचन्धत लनयामक 
लनकाय लगायत अन्य सालधकार लनकायहरुहरुबाट लाभांस लगायत वर्वदेशी लगानीसँग सम्बचन्धत 
अन्य रकम मलुकु बावहर लैजाने प्रयोजनका लालग कानून बमोचजम लसफाररस भई आए पिात 
मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त लसफाररस बमोचजमको वर्वदेशी मरुाको लालग सटही सवुर्वधा प्रदानका 
लालग स्र्वीकृलतसम्म ददने कायण गने भएकोले हाल त्यस्ता सालधकार लनकायहरुबाट एचक्जएटाले 
परोक्ष र्वा अपरोक्ष रुपमा आलथणक लाभ ललने गरी स्रे्वदेशमा र्वा वर्वदेशमा एनसेल माफण त रकम 
लनकासा गनणका लालग कुनै लसफाररस प्राप्त नभइसकेको अर्वस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले वर्वदेशी मरुा 
सटहीका लालग अनमुलत ददनपुने अर्वस्था नभएकोले एचक्जएटाले परोक्ष र्वा अपरोक्ष रुपमा आलथणक 
लाभ ललने गरी स्र्वदेशमा र्वा वर्वदेशमा एनसेल माफण त रकम लनकासा हनेु अर्वस्था नभएकोले 
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समेत ररट लनरे्वदन खारेज भागी : खारेज गररपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल राष्ट्र बैंकको 
लमलत २०७४।११।९ को ललचखत जर्वाफ। 

एनसेल प्राइभेट लललमटेड ८० प्रलतशत वर्वदेशी लगानी र २० प्रलतशत नेपाली लगानीमा 
नेपालमा दताण भएको दरुसंचार सेर्वा प्रदायक कम्पनी भएकोमा सावर्वक नेपाली लगानीकताण लनरज 
गोवर्वन्द शे्रष्ठले आफ्नो नामको प्रलत वकिा शेयर मलु्य १०० रुपैया रहेको सम्पूर्ण २ लाख 
वकिा शेयर ३,३१,२४,१५,०००।– (तीन अरब एकलतस करोड चौवर्वस लाख पन्र हजार 
रुपैंयाँ) मा सलुनभेरा क्यावपटल भेन्चर प्रा.लल. लाई लबयाकी गरी शेयर लगत अलभलेखको लालग 
माग गरेकोमा यस कायाणलयबाट लमलत २०७२।१२।२९ मा शेयर लगत अलभलेख भएको 
देचखन्:। उक्त शेयर लगतबाट कम्पनीमा नेपाली लगानीकताण सलुनभेरा क्यावपटल भेन्चर प्रा.लल. 
र वर्वदेशी लगानीकताण रेनोल््स होचल्डङस कायम भएको देचखन्:। अतः यस कायाणलयको 
अलभलेखबाट एनसेल प्राइभेट लललमटेडमा टेललया सोनेरा र्वा एचक्जएटा कम्पनी संलग्न रहेको 
देचखएको :ैन। कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १० को देहाय खण्ड (क) मा तोवकएको शतण 
अनसुार उक्त ऐन बमोचजम संथावपत कम्पनीले आफुले गने सम्पूर्ण काम कारोर्वारहरु सो 
कम्पनीको नामबाट गनुणपने स्पष्ट हुँदा ऐनसेल प्रा.लल. ले गने काम कारोर्वारहरु पलन सोही 
कम्पनीको नामबाटै गनुण पदण:। लनरे्वदकले दार्वी गरे जस्तै अन्य नामबाट कारोर्वार गनण लमल्दैन। 
एनसेल प्रा.लल. ले अन्य कम्पनी एचक्जएटाको नामबाट कारोर्वार गरेको भन्ने जानकारी यस 
कायाणलयलाई नभएको हुँदा सो सम्बन्धमा के भएको यस कायाणलयले आर्वश्यक :ानवर्वन गने:। 
अतः यस कायाणलयको जानकारी नै नभएको वर्वषयमा कायाणलयलाई वर्वपक्षी बनाई दायर ररट 
लनरे्वदन खारेज गररपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वर्वपक्षी कम्पनी रचजष्ट्रारको कायाणलय लमलत 
२०७४।११।१८ को ललचखत जर्वाफ। 

आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(र) मा भएको पररभाषा अनसुार (१) कुनै लनकायको 
सम्बन्धमा कुनै प्राकृलतक व्यचक्तको वहत नरहेको लनकायले सो लनकायमा प्रत्यक्ष र्वा अप्रत्यक्ष 
रुपमा एक र्वा बढी मध्यस्थ लनकायहरुद्वारा राखेको वहतका आधारमा लसचजणत स्र्वालमत्र्व र्वा (२) 
कुनै लनकायको स्र्वालमत्र्व रहेको सम्पचिको सम्बन्धमा सो लनकायमा लनवहत स्र्वालमत्र्व रहेका 
व्यचक्तहरुको स्र्वालमत्र्वको समानपुातको आधारमा लनधाणरर् भएको सम्पचिको स्र्वालमत्र्वलाई लनवहत 
स्र्वालमत्र्व सम्झन ुप:ण भन्ने स्पष्ट उल्लेख :। एनसेल प्रा.लल. को लमलत २०७२।१२।२९ मा 
शेयर तथा वहत लबयाकी हनु ुपूर्वण प्रा.लल. मा ८० प्रलतशत वर्वदेशी लगानी भएको रेनोल्डस होचल्डङस 
लललमटेडमा शतप्रलतशत स्र्वालमत्र्व भएको Telia Sonera Norway Nepal Holdings र यो कम्पनीमा 
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शतप्रलतशत स्र्वालमत्र्व भएको Telia Sonera Norway Asia Holdings As साथै यसमा ७०.५० 
प्रलतशत स्र्वालमत्र्व भएको Telia Sonera UTA  Netherlands मा शतप्रलतशत स्र्वालमत्र्व Telia Sonera 

Company Sweden को भएको र Telia Sonera ले Dependent Directors माफण त एनसेल प्रा.लल. 
को व्यर्वस्थापन लनयन्त्रर् गनुणका साथै प्रा.लल. को सम्पचिको मूल्य अलभर्ववृद्ध बजार वर्वस्तार 
गरेबाट Telia Sonera को प्रमखु आलथणक वहत (Vital Economic interest) तथा लनवहत स्र्वालमत्र्व 
रहेको स्पष्ट हनु्:। यस अनसुार एनसेल प्रा.लल. मा स्र्वालमत्र्व हस्तान्तरर् अचघ Reynolds 

Holding Ltd, Telia Sonera Nepal Holdings As लगायतका मालथ उचल्लचखत वर्वलभन्न माध्यमका 
कम्पनीहरु हुँदै अन्ततः एनसेल प्रा.लल. मा Telia Sonera Company, Sweden को नै लनवहत 
स्र्वालमत्र्व रहेको स्पष्ट :। 

जहाँसम्म एनसेल प्रा.लल. को लनयन्त्रर्कताण एचक्जएटाबाटै बक्यौता असलु गनुणपने र सोको 
लालग एनसेल प्रा.लल. को सम्पचि लललाम लबयाकी गनुणपने भन्ने वर्वपक्षीको तकण  : सो सम्बन्धमा 
वर्वचार गदाण मालथ यसै प्रकरर्मा उल्लेख गररए अनसुार नेपालमा दताण भै कारोर्वार गरररहेको 
एनसेल प्रा.लल. र Telia Sonera Company सँग शेयर तथा वहत खररद गरी एनसेल प्रा.लल. को 
व्यर्वस्थापन र लनयन्त्रर् गरी व्यर्वसायमा संलग्न रहेको एचक्जएटा रे्वहाडण िपु, मलेलसया अथाणत 
असली स्र्वालमत्र्वकताण वर्वदेशी कम्पनीको पलन उक्त पुजँीगत लाभकर असलुीको लालग कारोर्वारसँग 
सम्बचन्धत कागजात तथा वर्वर्वरर् पेश गने कानूनी दावयत्र्व रहेको वर्वषयमा वर्वर्वाद :ैन। एनसेल 
प्रा.लल. बाट आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क. को उपदफा (२) को खण्ड (ख) 
बमोचजमको १५% पुजँीगत लाभकर दाचखला भैसकेको :। Telia Sonera Company, Sweden 
को प्रमखु आलथणक वहत (Vital Economic interest) नेपालको एनसेल प्रा.लल.मा रहेकोले आयकर 
ऐन, २०५८ को दफा २(क द) बमोचजम नेपालमा स्थायी संस्थापना भई नेपालको र्वालसन्दा 
व्यचक्त भएकोले स्र्वतः नेपालमा कर लतनुणपने कानूनी दावयत्र्व भएको स्पष्ट :। एनसेल प्रा.लल. 
मा ८०% लगानी गने सेन्ट वकट्स नेलभसमा दताण रहेको रेनोल्डस होचल्डङस ्लललमटेडको कुनै 
भौलतक अचस्तत्र्व र कुनै व्यर्वसायीक वयाकयाकलाप एरं्व एक जनासम्म पलन कमणचारी कवहँकतै 
नभएको साथै Telia Sonera Nepal Holdings Norway, Telia Sonera Asia Holdings Norway एरं्व 

Telia Sonera UTA  Netherlands समेत Telia Sonera Company Sweden बीचका कम्पनीहरु 
नेपालमा करदावयत्र्व कम गनण स्थापना गररएका प्रर्वन्ध कम्पनी (Interposed company) मात्र 
भएको पाइए अनसुार यी बीचका सबै कम्पनीहरु आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ बमोचजम 
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पनुः चाररलत्रकरर् गरी लनवहत स्र्वालमत्र्वकताण र्वास्तवर्वक Telia sonera, Sweden लाई कर लनधाणरर् 
गररएको हो। 

लमलत २०७४।३।१३ मा लनधाणरर् भएको कर एचक्जएटा मलेलसया र टेललया सोनेरा 
बीच एनसेल प्रा.लल. को वहत तथा शेयर खररद लबयाकी हुँदा तत्काललन एनसेल प्रा.लल. को लनवहत 
स्र्वालमत्र्वको Telia Sonera Company Sweden लाई पुजँीगत लाभ भएको हो। एनसेल प्रा.लल. 
को शेयर स्र्वालमत्र्व िहर् गने रेनोल्डस होचल्डङस ्लललमटेड कुनै व्यर्वसायीक अचस्तत्र्व र महत्र्व 
नभएको साथै एकजना कमणचारी समेत नभएको प्रर्वन्ध कम्पनी (Interposed Company) मात्र 
भएकोले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ बमोचजम चाररलत्रकरर् गरी एनसेल प्रा.लल. मा 
प्रमखु वहत (Vital Economic interest) रहेको लनवहत स्र्वालमत्र्वकताण Telia Sonera Company, 

Sweden को आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(क द) बमोचजम एनसेल प्रा.लल. नेपालमा स्थायी 
संस्थापन भई नेपालको बालसन्दा व्यचक्त भएकोले स्र्वतः नेपालमा कर लतनुणपने कानूनी दावयत्र्व 
भएको हुँदा Telia Sonera Company, Sweden लाई कर लनधाणरर् गररएको हो। कर लनधाणरर् 
भएको बक्यौता कर असलु गनण कै लालग एचक्जएटा मलेलसयालाई समेत नेपालबाट हनेु लाभांस 
लगायतका भकु्तानी गनण रोक्का राचखएको हो । दफा १०९ र ११० बमोचजमको दावयत्र्वबाट 
उन्मचुक्तपाउने र्वातार्वरर् लमलाइएको होइन। तसथण लनरे्वदकको चजकीर उपयकु्त नदेचखँदा 
सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट यस कायाणलय समेत उपर लमलत २०७४।१०।१७ मा जारी 
आदेश खारेज गररपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको लमलत २०७४।११।२१ को ठूला करदाता 
कायाणलयको ललचखत जर्वाफ। 

लनरे्वदकमा स्र्वच्: हात र हृदय हनुपु:ण भन्ने सर्वणमान्य लसद्धान्त :। कसैको प्रलतलनलधत्र्व 
गरेर (Proxy) भएर ररट लनरे्वदन दायर गने कायणलाई न्यायलयले सधै लनरुत्सावहत गरेको : र 
गनुणपदण:। ररट लनरे्वदनमा नेपाल कानूनले नचचनेको, नेपालमा कुनै व्यर्वसाय र सम्पचि नभएको 
टेललया सोनेराबाट कर बक्यौता भएको लनष्कषण लनकालेको दवुषत र र्वदलनयतपूर्ण : । एनसेललाई 
दफा १०४ अन्तगणत दावयत्र्वलधन नबनाई टेललया सोनेरालाई कर लतने दावयत्र्व समु्पने कायण 
कानूनतः दवुषत र र्वदलनयतपूर्ण :। टेललया सोनेराले लाभ प्राप्त गरेको हो र लनजले नै लाभकर 
लतनुणप:ण भन्ने तकण  गदाण कर :ल्ने काम मातै्र हनु्: भन्ने टेललया सोनेराको प्रोक्सी भएर चजकीर 
ललइएको :। कायाणलयबाट प्रवेषत कर लनधाणरर् सूचना बझुी कानून बमोचजम सो को प्रलतर्वाद 
नगरी स्र्वीकाने वर्वयेाकता टेललया सोनेरालाई उन्मचुक्त प्रदान गरी कर दावयत्र्व नै नभएको येाकता 
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पक्ष एचक्जएटा, एनसेल र यसका शेयरधनीलाई कर दावयत्र्व र्वहन गराउने कलवुषत मनसायले 
दायर भएको ररट स्र्वच्: मन र हातको अभार्वमा सर्वणथा खारेज भागी :। 

ररट लनरे्वदनमा रेनोल्डसको शतप्रलतशत टेललया सोनेरा हुँदै एचक्जएटाको हातमा पगुेको 
त्य उल्लेख गनुण भएको :। वर्वपक्षीहरुको ररट लनरे्वदनमा लेखे झै राजस्र्व लाभकर उठाउने 
लनयत रहे भएको भए र्वास्तवर्वक कर दावयत्र्व भएको वर्वयेाकता टेललया सोनेरालाई वर्वपक्षी बनाउन ु
नपने कुनै कारर् लथएन भन्ने त्य ररट लनरे्वदनमा उचल्लचखत लाभकर नलतने वर्वदेशी वर्वदेशी 
कम्पनी बीच कारोर्वार भएको र एनसेलको शेयर लबयाकी वर्वतरर् भएको होइन भन्ने तकण  गनुण 
कर :ल्ने कायण हो भन्ने अलभकथन, लनरे्वदनमा उचल्लचखत लाभ ललइन्: भने नेपाली बजारबाट 
कमाएको लाभ नै मालनन्:, टेललया सोनेरा र एचक्जएटा बीच भएका दस्तारे्वजहरु मगाई पाऊँ 
र नेपालको कानूनले चचन्दै नचचनेको टेललया सोनेराले लाभकर बक्यौता राखेको र लनजले सो 
बक्यौता लतनुणपने भनी एनसेललाई कर दावयत्र्वबाट पचन्:न पाउने र्वातार्वरर् लमलाइएको भन्ने 
चजकीर ललए समेतबाट पवुष्ट हनु्:।  

कानूनतः लाभकरको पूर्ण दावयत्र्व रहेको वर्वयेाकता टेललया सोनेरालाई वर्वपक्षीसम्म नबनाई 
बनाउन नसकी टेललया सोनेरालाई बचाउने लनवहत उद्देश्यले दायर भएको ररट लनरे्वदन टेललया 
सोनेरालाई प्रत्यथी नै नबनाएको, बनाउन नसकेको कारर् प्रथम दृवष्टमै सर्वणथा लनरथणक र 
लनष्प्रायोचजत :। आर्वश्यक पक्षलाई वर्वपक्षी नबनाई दायर भएको ररट लनरे्वदन खारेज हनेु भनी 
शेरबहादरु के.सी. को मदु्दामा प्रलतपाददत लसद्धान्तको रोहमा समेत वर्वपक्षीको ररट लनरे्वदन 
खारेजभागी : भन्ने समेत व्यहोराको वर्वपक्षी सलुनभेरा क्यावपटल भेन्चर प्रा.लल. को ललचखत 
जर्वाफ। 

Telia Sonera Company Sweden, Dependent Directors ले एनसेल प्रा.लल. को 
व्यर्वस्थापनमा लनयन्त्रर् गनुणका साथै प्रा.लल. को सम्पचि मूल्य अलभर्वदृ्ध बजार वर्वस्तार गरेबाट 

Telia Sonera को प्रमखु आलथणक वहत (Vital Economic interest) तथा लनवहत स्र्वालमत्र्व एनसेल 
प्रा.लल. मा रहेको आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(र) को खण्ड (१) र (२) बमोचजम स्पष्ट 
हनु्:। आयकर ऐन, २०५८ को दफा २ को खण्ड (क र द) अनसुार Telia Sonera Company, 

Sweden को एनसेल प्रा.लल. मा स्थायी संस्थापन भई नेपालको बालसन्दा व्यचक्त भएकोले स्र्वतः 
नेपालमा कर लतनुणपने कानूनी दावयत्र्व भएको स्पष्ट भएकोले ठूला करदाता कायाणलयबाट लमलत 
२०७४।३।१३ मा रु. ६० अबण ७१ करोड कर लनधाणरर् भएकोमा सो कर लनधाणरर् आदेश 
Telia Sonera Company, Sweden ले लमलत २०७४।३।१६ मा बझुी कर बक्यौता राखी 
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बसेकोले एनसेलबाट भकु्तानी हनेु लाभांस रकम Telia Sonera सँग सम्र्वद्ध कुनै पलन कम्पनीलाई 
भकु्तानी नगनण सम्बचन्धत लनकायमा रोक्का राख्न अनरुोध गररएको पलत्रकाहरुमा सूचना प्रकाशन 
गररएको, परराष्ट्र मन्त्रालय माफण त पत्राचार गररएको एरं्व वर्वभागबाट ठूला करदाता कायाणलयलाई 
सम्पचि बक्यौता रकम असलु गनण रोक्का लगायत जफत सम्मको कानूनी कारर्वाही गनण लेखी 
पठाएको अर्वस्थामा लनरे्वदकले यस वर्वभागलाई लाभकर असलु गने तफण  कारर्वाही नगरी चपुचाप 
लालग बसेकोले मलुकु मालथ ठुलो आलथणक क्षलत पगुेको भनी ललएको लनरे्वदन दार्वी खारेजभागी 
:। 

एनसेल प्रा.लल. ले १५% कर लतदैमा Telia Sonera ले बझुाउन ुपने पुजँीगत लाभकर 
बझुाउन ु नपने र्वा पूर्ण रुपमा उन्मचुक्त पाउने होइन। ठूला करदाता कायाणलयले लाभांस 
लगायतका कुनै पलन भकु्तानी रोक्का राखेकोमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट फुकुर्वा भएको 
:। त्यसैले कर :ल्न सहयोग गरेको भनी ररट लनरे्वदकले ललएको चजकीर त्यपरक :ैन। 
शेयर तथा वहतहरु लबयाकी कारोर्वारसँग सम्बचन्धत कागजातहरु पेश गनण एनसेल लगायत 
एचक्जएटा टेललया सोनेरालाई पटक पटक माग गदाण समेत हालसम्म पेश गरेको :ैन। Telia 

Sonera Company, Sweden नै एनसेल प्रा.लल. को लनवहत स्र्वालमत्र्वकताण कम्पनी भएको र 
एनसेल प्रा.लल. मा स्थायी संस्थापन नै नेपालको बालसन्दा भएको प्रमाचर्त समेत भएको साथै 
रेनोल्डस होचल्डङस ्लललमटेड कुनै व्यर्वसायीक अचस्तत्र्व र महत्र्व नभएको साथै एकजना कमणचारी 
समेत नभएको प्रर्वन्ध कम्पनी (Interposed Company) मात्र भएकोले आयकर ऐन, २०५८ को 
दफा ३५ बमोचजम चाररलत्रकरर् गरी Telia Sonera Company, Sweden लाई कर लनधाणरर् 
गररएको हो। लनधाणररत बक्यौता कर असलु गनण कै लालग एचक्जएटा मलेलसयालाई समेत 
नेपालबाट हनेु लाभांस लगायतका भकु्तानी गनण रोक्का राचखएको हो, ऐनको दफा १०९ र ११० 
बमोचजमको दावयत्र्वबाट उन्मचुक्त पाउने र्वातार्वरर् यस वर्वभागबाट लमलाइएको नभई कानून 
बमोचजम लाभकर असलुी गनण मातहत कायाणलयलाई लनदेशन ददएको र उक्त लाभकर असलुी 
गने तफण  यस वर्वभाग प्रलतर्वद्ध रहेको हुँदा ररट लनरे्वदन खारेज भागी : भन्ने व्यहोराको आन्तररक 
राजस्र्व वर्वभागको तफण बाट पेश भएको ललचखत जर्वाफ। 

एनसेल नेपालको कानून बमोचजम संस्थावपत दरुसञ्चार सेर्वा प्रदायक कम्पनी हो। एनसेल 
सावर्वक कम्पनी ऐन, २०५३ अन्तगणत कम्पनी रचजष्ट्रारको कायाणलयमा लमलत २०५८।३।७ 
मा GSM दरुसञ्चार प्रर्ालीको माध्यमद्वारा नेपालमा मोर्वाइल टेललफोन सेर्वा सञ्चालन गने उद्देश्य 
राखी संस्थापना भएको प्राइभेट लललमटेड कम्पनी हो। एनसेल सावर्वक औद्योलगक व्यर्वसाय ऐन, 
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२०४९ बमोचजम उद्योग वर्वभागमा लमलत २०५८।५।४ मा ठूला उद्योगको रुपमा Cellular 

मोर्वाइल सेर्वा प्रदान गने उद्देश्य राखी दताण भएको उद्योग हो। एनसेलले वर्वपक्षी आन्तररक 
राजस्र्व वर्वभागबाट स्थायी लेखा प्रमार्पत्र प्राप्त गरी ठूला करदाताको रुपमा मान्यता प्राप्त गरेको 
:। एनसेल वर्वदेशी लगानी तथा प्रवर्वलध हस्तान्तरर् ऐन, २०४९ अन्तगणत नेपाली तथा वर्वदेशीको 
संयकु्त लगानीमा स्थावपत उद्योग हो। रेनोल्डस होचल्डङस लललमटेड सन ्July 4, 2001 मा Nevis 

मा स्थावपत कम्पनी हो। एनसेलको शेयरधनीहरुको रुपमा रेनोल्डस एरं्व नेपाली नागररकको 
स्र्वालमत्र्वमा रहेको नेपालको कानून अन्तगणत क्यावपटल भेन्चसण प्रा.लल. रहेका :न।् एनसेलमा 
रेनोल्डसको नाममा ८,००,००० वकिा (८०%) शेयर स्र्वालमत्र्व रहेको : भने सलुनभेराको 
नाममा २,००,००० वकिा (२०%) शेयर स्र्वालमत्र्व रहेको :। एचक्जएटा इन्भेष्टमेन्ट (य.ुके.) 
लललमटेड संयकु्त अलधराज्यको England and wales को कानून अन्तगणत स्थावपत एरं्व संयकु्त 
अलधराज्यमा रचजष्टडण कायाणलय रहेको कम्पनी हो जो Reynolds को एकल शेयरधनीको रुपमा 
रहेको :। 

एचक्जएटाले वर्वदेशी लगानी तथा प्रवर्वलध हस्तान्तरर् ऐन, २०४९ बमोचजम सम्बचन्धत 
लनकाय उद्योग वर्वभागबाट प्रवर्वलध हस्तान्तरर्को लालग वर्वलधर्वत स्र्वीकृलत ललएको हुँदा ऐ. को 
दफा ५(३) एरं्व वर्वदेशी वर्वलनमय (लनयलमत गने) ऐन, २०१९ को दफा १०ग(५) ले उक्त 
वर्वभागले स्र्वीकृत गरे अनरुुपको रकम वर्वदेशमा लैजान पाउने हक सलुनचित :। कानूनले 
सलुनचित गरेको हकमा आघात पने गरी झठु्ठा त्य उल्लेख गरी गैर कानूनी आदेशको माग 
गरी दायर भएको वर्वपक्षी लनरे्वदकहरुको लनरे्वदन खारेज भागी :।  

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ बमोचजम एनसेल र एचक्जएटालाई वकन पनुः 
चाररलत्रकरर् नगररएको हो भन्ने सम्बन्धमा न्यावयक :ानवर्वन गरी दोवष मालथ कारर्वाही गनण 
आदेश जारी गररपाऊँ भन्ने माग दार्वी न त ररट क्षेत्रबाट लनक्यौल गने वर्वषयर्वस्त ुनै हो न त 
वर्वपक्षी लनरे्वदकहरुलाई यस वर्वषयर्वस्त ुसम्मालनत अदालत समक्ष ररट लनरे्वदन माफण त दायर गने 
हकदैया नै :। वर्वपक्षी लनरे्वदकहरुको माग दार्वी मखु्यतः ठूला करदाता कायाणलयबाट लमलत 
२०७४।३।१३ मा टेललया कम्पनी, स्र्वीडेन उपर भएको कर लनधाणरर् आदेश बदर गरी 
एनसेल र एचक्जएटा उपर आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ बमोचजम पनुः चाररलत्रकरर् 
गररपाऊँ भन्ने हो, जनु पूर्णत असंगत :। उपरोक्त चजकीर गरे अनसुार कर कायाणलयले वर्वलधर्वत 
कर लनधाणरर्को आदेश उपर यस अदालतले ररट क्षेत्रालधकारको माध्यमद्वारा प्ररे्वश नगने कानूनी 
लसद्धान्त अंलगकार गरी आएको :। कस उपर कर लनधाणरर् गने, कसलाई के कलत कर लनधाणर् 
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गने, करको सम्बन्धमा :ानवर्वन गने एरं्व दोषीमालथ कारर्वाही गने नगने लनक्यौल गने र आदेश 
गने वर्वषयर्वस्त ुररट क्षेत्रालधकारबाट हेनण लमल्ने होइन। 

महालेखा परीक्षकको २०७३ को प्रलतरे्वदनमा उल्लेख भए बमोचजम वर्वपक्षी सलुनभेरा 
संलग्न भएको हुँदा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ बमोचजम पनुः चाररलत्रकरर् गरी एनसेल 
र सलुनभेराबाट असलु उपर हनु बाँकी रहेको लाभकर एवकन गरी आयकर ऐनको दफा १०४ 
र १०५ को प्रवयाकया समेत अर्वलम्बन गरी बाँकी लाभकर असलु उपर गनुण भनी आदेश जारी 
गरी पाऊँ भन्ने माग दार्वीको सम्बन्धमा सम्बचन्धत पक्षबाट खण्डन चजकीर प्रस्ततु हनेु नै :। 
तथावप उपरोक्तमा चजकीर ललए अनसुार कर कायाणलयबाट आयकर ऐन, २०५८ बमोचजम कर 
लनधाणरर् हनेु एरं्व सो उपर ऐ. ऐन बमोचजम प्रशासकीय पनुरार्वलोकन एरं्व पनुरारे्वदनको कानूनी 
व्यर्वस्था भएको वर्वषयर्वस्तमुा वर्वपक्षी बनाइएको सलुनभेरा कर :ल्नमा संलग्न भएको हो र्वा 
होइन? सलुनभेरा र एनसेलले कर बझुाउन बाँकी : र्वा :ैन एरं्व कर असलु उपर गनुण भनी 
आदेश जारी गनण माग दार्वी ललई परेको उपरोक्त लनरे्वदनको वर्वषयर्वस्त ुनेपालको संवर्वधानको 
धारा १३३(२) बमोचजम लनरुपर् योग्य नहुँदा उपरोक्त वर्वषयमा प्ररे्वश गरी लनक्यौल गनण 
आर्वश्यक नहुँदा खारेजभागी :। साथै उक्त प्रलतरे्वदन कायाणन्र्वयन भयो र्वा भएन खोजी गने 
तथा उक्त प्रलतरे्वदन कायाणन्र्वयन गने गराउने माध्यम ररट क्षेत्रालधकार होइन। 

एनसेलले यसै सम्मानीत अदालत समक्ष दायर गरेको ०७४-WO-०३७८ तथा Reynolds 

ले दायर गरेको ०७४-WO-०३७७ को लनरे्वदनहरु एरं्व सो मा यस सम्मानीत अदालतबाट लमलत 
२०७४।९।३ तथा २०७४।९।९ मा भएको आदेशहरुको प्रकृलत मध्यनजर गरी उक्त 
मदु्दाहरुमा अनचुचत प्रभार्व पाने र्वदलनयतका साथ लनवहत स्र्वाथण ललई प्रस्ततु वर्वषयमा साथणक 
सम्बन्ध र्वा ताचत्र्वक सरोकार लबना नै एरं्व कुनै अध्ययन अनसुन्धान नगरी झठु्ठा त्य उल्लेख 
गरी प्रलतवष्ठत कम्पनीहरु उपर झठु्ठा आरोप प्रत्यारोप गरी सार्वणजलनक रुपमा मानमदणन गरी 
बौवद्धक लहडबाजी खडा गरी जनमानसमा आशंका, कौतहुलता एरं्व सनसनी पैदा गराई केर्वल 
आफ्नो प्रचार प्रसार गराउने उद्देश्य ललई यस सम्मानीत अदालतको वर्वरे्वक, धैयण, संयमता एरं्व 
क्षमताको परीक्षा ललने अर्वान्:नीय उद्देश्य ललई यस अदालतको बहमूुल्य समय खेर फाल्ने 
र्वदलनयताका साथ अलतरचित उद्देश्यले एनसेललाई केर्वल दःुख ललई प्रलतकूल असर परु् याउने 
उद्देश्यले बनार्वटी लनरे्वदन दायर गरेको हुँदा अवर्वलम्ब खारेज गररपाऊँ। साथै यस्तो बनार्वटी 
लनरे्वदन दायर गने वर्वपक्षी लनरे्वदकहरु उपर सर्वोच्च अदालत लनयमार्वली, २०७४ को लनयम 
५३ बमोचजम उचचत आदेश जारी गररपाऊ । साथै ऐ. को लनयम ५४ बमोचजम एनसेललाई 
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प्रस्ततु मदु्दामा लाग्ने सम्पूर्ण खचणहरु समेत वर्वपक्षी लनरे्वदकहरुबाट ददलाई भराई पाऊँ भन्ने समेत 
व्यहोराको वर्वपक्षी एनसेल प्राइभेट लललमटेडको ललचखत जर्वाफ। 

वर्वपक्षीहरुलाई नेपालको संवर्वधानको धारा ४६ एरं्व १३३(२) अन्तगणत ररट लनरे्वदन 
दायर गनण वर्वपक्षी लनरे्वदकहरुले नेपालको संवर्वधानद्बारा प्रदि आफ्नो कुन मौललक हक हनन 
भएको हनुपुनेमा वर्वपक्षीहरुको नेपालको संवर्वधानद्बारा प्रदि आफ्नो कुन मौललक हक कसरी र 
कोबाट भएको ररट लनरे्वदनमा खलुाउन सकेका :ैनन। वर्वपक्षी लनरे्वदकहरुले लनरे्वदनमा कुनै 
संवर्वधालनक प्रश्न उठाएका :ैनन।् आयकर ऐन २०५८ को केही दफा उल्लेख गरेको भएतापलन 
के कस्तो कानूनी प्रश्न लनरुपर् गनुणपने वर्वपक्षीहरुले ररट लनरे्वदनमा उल्लेख गनण सकेका :ैनन।्  

सर्वोच्च अदालत लनयमार्वली २०७४ को लनयम ३२(१)(ख) ले सार्वणजलनक सरोकारको 
कुनै वर्वर्वादमा संरै्वधालनक र्वा कानूनी प्रश्न लनरोपर्को लालग त्यस्तो वर्वषयसँग "साथणक सम्बन्ध" 
र "ताचत्र्वक सरोकार" भएका व्यचक्तले मात्र नेपालको संवर्वधानको धारा १३३(२) अनरुुप 
लनरे्वदन ददन योग्य ठहर् याएको :। केर्वल सरकारी सेर्वाबाट लनर्विृ भएको, समाजसेर्वी भएको, 
कानूनको वर्वद्याथी भएको अथर्वा "सचेत नागररक" भन्ने दार्वी ललन ु मात्र सर्वोच्च अदालत 
लनयमार्वली, २०७४ को लनयम ३२(१)(ख) एरं्व ४०(२)(ज) बमोचजमको कानूनी दावयत्र्व पररपूलतण 
गरेको होइन। तसथण वर्वपक्षी लनरे्वदकहरुको लनरे्वदन खारेजभागी :।  

नेपालको संवर्वधानको धारा १३३(२) बमोचजम परमादेश जारी गरी पाउन माग दार्वी 
ललई आउने वर्वपक्षी लनरे्वदकले सार्वणजलनक लनकायले कानूनले तोकेको दावयत्र्व पूरा नगरेको भनी 
स्पष्ट रुपमा देखाउन सक्न ुपदण:। वर्वपक्षी लनरे्वदकहरुले लनरे्वदनमा कुन सार्वणजलनक लनकायले 
कुन काननुद्बारा तोकेको के कस्तो कानूनी दावयत्र्व पररपालना नगरेको भन्ने लनरे्वदनमा चजकीर 
ललन समेत सकेका :ैनन।् वर्वदेशी लगात तथा प्रवर्वलध हस्तान्तरर् ऐन, २०४९ तथा कम्पलन 
ऐन, २०६३ बमोचजम वर्वपक्षी लनरे्वदकहरु सरोकारर्वाला व्यचक्त नभएको हुँदा यस वर्वषयमा 
वर्वर्वाद शृ्रजना गने हकदैया समेत :ैन।  

एचक्जएटाले वर्वदेशी तथा प्रवर्वलध हस्तान्तरर् ऐन, २०४९ बमोचजम सम्बचन्धत लनकाय 
उद्योग वर्वभागबाट प्रवर्वलध हस्तान्तरर्को लालग वर्वलधर्वत स्र्वीकृलत ललएको हुँदा ऐ. को दफा 
५(३) एरं्व वर्वदेशी वर्वलनमय (लनयलमत गने) ऐन, २०१९ को दफा १०ग.(५) ले उक्त वर्वभागले 
स्र्वीकृत गरे अनरुुपको रकम वर्वदेशमा लैजान पाउने हक सलुनचित :। कानूनले सलुनचित 
गरेको हकमा आघात पने गरी झठु्ठा त्य उल्लेख गरी गैरकानूनी आदेशको माग गरी दायर 
भएको वर्वपक्षी लनरे्वदकहरुको लनरे्वदन खारेज भागी :। कर लनधाणरर्को आदेश टेललया कम्पनी, 
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स्र्वीडेन उपर भएको : न की एनसेल र्वा रेनोल्डस उपर । कर लनधाणरर्को आदेश भएको 
वर्वषयर्वस्तकुो सम्बन्धमा न त एनसेल न त रेनोल्डस चजम्मेर्वार :। अतः टेललया कम्पनी, स्र्वीडेन 
उपर कर लनधाणरर्को आदेश भएको वर्वषयमा एनसेलको सम्पचि, जायजेथा तथा बैंक व्यालेन्स 
उपर आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०४ र १०५ आकवषणत हनेु कुनै कानूनी औचचत्य एरं्व 
आधार लनरे्वदकहरुले उल्लेख गनण सकेको :ैन। साथै रकम असूल उपर गने गराउने, लललाम 
लबयाकी गने गराउने प्रकारको आदेश ररट क्षेत्रबाट नहनेु हुँदा ररट लनरे्वदन खारेज गरी पाउँ भन्ने 
समेत बेहोराको रेनोल्डस होचल्डङसको ललचखत जर्वाफ।  

प्रचललत कानून बमोचजमको प्रवयाकया परुा गरी आउने उद्योगहरुको सम्बन्धमा उद्योग 
वर्वभागले स्र्वदेशी तथा वर्वदेशी लगानीकताण दरैु्वका हकमा शेयर खररद लबयाकीको सहमलत ददने 
ग:ण भने वर्वदेशी लगालन स्र्वीकृलत ददँदा दईु अर्वण रुपैयाँ सम्मको वर्वदेशी लगानी वर्वभागले स्र्वीकृलत 
ददने र सो भन्दा मालथ नेपाल सरकार उद्योग तथा लगानी बोडणको लनर्णय बमोचजम वर्वदेशी 
लगानी स्र्वीकृत ददनेसम्म हो। प्रचललत कानून वर्वपररत हनेु गरी ररट लनरे्वदनमा उल्लेचखत एनसेल 
र एचक्जआटा समेतका कम्पनीलाई व्यर्वसाय गने र लाभकर :ुट ददने लनर्णय नेपाल सरकार 
उद्योग तथा लगानी बोडण एरं्व उद्योग वर्वभागबाट भए गरेको :ैन। कुनैपलन उद्योग र्वा कम्पनीको 
लाभकर लनधाणरर् एरं्व एवकन गने र असल गने चजम्मेर्वारी प्रचललत कानूनले नेपाल सरकार 
उद्योग तथा लगानी बोडण एरं्व उद्योग वर्वभागलाई समु्पेको अर्वस्था नहुँदा कानूनले चजम्मेर्वारी नै 
नददएका लनकायलाई कर असलुी सम्बन्धमा वर्वपक्षी बनाई ररट लनरे्वदन गनुणको अथण नहुँदा 
वर्वपक्षीहरुले दायर गरेको ररट लनरे्वदन खारेज हनुपु:ण।  

नेपाल सरकार उद्योग तथा लगानी बोडण र उद्योग वर्वभागको के कस्तो र कुन चाँही 
लनर्णय एर्व कायणले रावष्ट्रय वहतमा असर पनण गएको हो भन्ने वर्वपक्षीहरुले खलुाउन नसकेको 
नेपालको संवर्वधान र प्रचललत कानून वर्वपररत एनसेलले भकु्तानी गनुणपने लाभकर सम्बन्धमा 
नेपाल सरकार उद्योग तथा लगानी बोडण र उद्योग वर्वभागबाट कुनै काम कारर्वाही नभए नगरेको 
अर्वस्थामा वर्वना आधार कारर् दायर गररएको ररट लनरे्वदनको औचचत्य नहँदा ररट खारेज गररपाउँ 
भन्ने समेत बेहोराको उद्योग तथा लगानी प्रर्वद्धणन बोडणको ललचखत जर्वाफ।  

लनयम बमोचजम दैलनक पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हनु आएको प्रस्ततु 
ररट लनरे्वदनमा लनरे्वदकहरुका तफण बाट उपचस्थत वर्वद्वान र्वररष् ठ अलधर्वक्ता डा. श्री सरेुन्र भण् डारीले 
दरुसञ् चार सेर्वा प्रदायकको रुपमा नेपालमा दताण भएको एनसेल प्रा.लल. को ८०% शेयर रेनोल्डस ्
होचल्डङस ् लल. को र २०% शेयर यलुनभेरा क्यावपटल भेन् चर प्रा.लल. को रहेको :। उक्त 
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ररनोल्डस ्होचल्डङस ् लल.को ८०% शेयर पटक पटक वकनबेच हुँदै आइरहेकोमा एनसेलको 
व्यापार वकनबेच भएर्वापत २०७४।७।२७ मा ठूला करदाता कायाणलयले एनसेललाई लेखेको 
पत्रबाट नेपाल सरकारले लगभग ६० अबण ७१ करोड बराबरको लाभकर पाउन ुपनेमा लगभग 
२१ अबण ५४ करोड बराबरको रकम बझुाएको तर लगभग ३९ अबण रुपैयाँ बराबरको लाभकर 
र्वापत पाउनपुने राजस्र्व नेपाल सरकारले नपाई उक्त राजस्र्व रकमबाट मलुकु बचञ् चत भएको 
अर्वस्था : । 

लगभग ३९ अबण रुपैंयाँ बराबरको राजस्र्व नबझुाई एनसेलले मलुकुमा व्यापार व्यर्वसाय 
गरररहेको : भने नेपाल कानूनलाई उलङ्घन गरी  एनसेलको ८०% शेयर धनी वर्वपक्षी रेनोल्डस ्
होचल्डङसलाई एकपल: अको कम्पनीले वकन्ने र बेच लबखन गने र नेपाल कानूनले चचन्दै 
नचचनेका कम्पनीले एनसेललाई लनयन्त्रर्मा ललने, एनसेलको व्यर्वसाय सञ्चालन गने र एनसेलको 
नाफा लगायतका आलथणक लाभ ललने जस्ता कायणले रावष्ट्रय वहतमा असर परेको र कानूनी शासन 
कै धज्जी उडाएको वर्वषय गंम्भीर सार्वणजलनक सरोकारको सर्वाल हो। यस्तो संरे्वदनशील वर्वषयमा 
ठूला करदाता कायाणलय नै बढी सवयाकय भै कर असूल उपरमा लाग्न ुपनेमा ठूला करदाता 
कायाणलय र आन्तररक राजस्र्व वर्वभागले खास चासो राखेको देचखएको :ैन । कर असूल गने 
यत्रो गम्भीर चजम्मेर्वारी बोकेका सरकारी कायाणलयहरु के कस्को प्रभार्वमा परी यलत धेरै लामो 
समयसम्म पलन एनसेल लाभकर वर्वर्वादलाई यथार्वत राचखरहेका :न ्सो वर्वषयमा एक न्यावयक 
आयोग गठन गरी सत्य त्य पिालगाई दोषी मालथ कानूनी कारर्वाही गनुण पदण:।  

एनसेलको ८०% शेयर भएको रेनोल्डस ्होचल्डङसको सत ्प्रलतशत ्शेयर टेललया सोनेरा 
हुँदै वर्वपक्षी एचक्जयटाको नाममा पगुेको अर्वस्थामा वर्वपक्षी ठूलाकरदाता कायाणलयले कुनै अचस्तत्र्व 
नै नरहेको टेललया सोनेरा कम्पनीको नाममा उल्लेचखत लाभकर लनधाणरर् गरी कर असूलीको 
लालग पत्राचार गनुण भनेको सरासर बदलनयत राखी सरकारी राजस्र्व वहनालमना गने एक मात्र 
उद्देश्य राखेको रहे: वक भनी मान्नु पने हनु्: ।  

वर्वपक्षी एचक्जएटाले टेललया सोनेराको रेनोल्डस ् होचल्डङसमा रहेको शेयर खरीद गदाण 
टेललया सोनेराले नेपाल सरकारलाई लतनणपने कुनै पलन कर लतनण बाँकी : :ैन भन् ने वर्वषयको 
सम्पूर्ण जानकारी प्राप् त गरी सो शेयर खररद गनुण पदण्यो । तर एचक्जएटाले त्यस्तो कुनै 
सोधखोज र सूचना वर्वना नै उक्त शेयर खरीद गरेकोले टेललया सोनेराले लतनणपने सम्पूर्ण कर 
लतनणपने दावयत्र्व वर्वपक्षी एचक्जएटामा रहन जाने कुरा लनवर्वणर्वाद र कानून सम्मत रहेको :।  
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वर्वदेशी लगानीलाई नेपालमा लभत्र्याउन ु भनेको नेपालमा हनेु पूजँीको कमीलाई पूरा 
गराउनको लालग हो तर नेपाल सरकारले प्राप् त गने कर नै नलतने वर्वदेशी कम्पनीलाई नेपालमा 
व्यापार गनण ददएर सरकारलाई कुनै फाइदा रहँदैन।  तसथण बझुाउन बाँकी रहेको लाभकर 
तत्काल नबझुाएमा आयकर ऐनको दफा १०४ र १०५ को प्रकृया अपनाई एनसेलको सम्पचि 
जायजेथा बैंक ब्यालेन्स रोक्का गरी लाभकर र्वापत ललनपुने रकम असूल उपर गनूण भनी वर्वपक्षी 
ठूला करदाता र आन्तररक राजस्र्व वर्वभागका नाममा आदेश जारी गररन ुपदण: भनी र्वहस गनुण 
भयो।  

वर्वपक्षीहरु नेपाल सरकार उद्योग वर्वभाग, कम्पनी रचजष्ट्रारको कायाणलय, ठूलाकरदाता 
कायाणलय र आन्तररक राजस्र्व वर्वभागको तफण बाट उपचस्थत वर्वद्बान नायब महान्यायालधर्वक्ता श्री 
नारायर्प्रसाद पौडेल, सहन्यायालधर्वक्ता श्री गोपालप्रसाद ररजाल, सहन्यायालधर्वक्ता श्री वर्वश्वराज 
कोइराला र उपन्यायालधर्वक्ता श्री हररशंकर ज्ञर्वालीले आयकर ऐन, २०५८ को दफा (२) को 
खण्ड (कद) अनसुार टेललया सोनेरा कम्पनी स्र्वीडेनको ऐनसेल प्रा.लल. मा स्थायी संस्थापन भई 
नेपालको बालसन्दा व्यचक्त भएकाले स्र्वतः नेपालमा कर लतनुणपने कानूनी दावयत्र्व स्पष्ट भएकोले 
ठूला करदाता कायाणलयबाट २०७४।३।१३ मा रु. ६० अबण ७१ करोड कर लनधाणरर् 
गररएको हो। लनधाणररत बक्यौता कर असूल गनण कै लालग एचक्जएटा मलेलसया समेतलाई 
नेपालबाट हनेु लाभाँश लगायतका भकु्तानी गनण रोक्का राचखएको हो । आयकर ऐनको दफा 
१०९ र ११० बमोचजमको दावयत्र्वबाट उन्मचुक्त पाउने र्वातार्वरर् लमलाइएको नहुँदा 
२०७४।१०।१७ मा सम्मालनत अदालतबाट जारी आदेश खारेज गररन ुपदण: भनी र्वहस गनुण 
भयो।  

वर्वपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकको तफण बाट उपचस्थत वर्वद्बान अलधर्वक्ताहरु श्री रामशरर् पोखरेल, 

श्री समुन आचायण, श्री रेसमराज रेग्मीले ररट लनरे्वदनमा उल्लेख गरे बमोचजमको रकम शेयर 
हस्तान्तरर्, लाभांश र लाभकरसँग सम्बचन्धत वर्वषय लसद्धान्ततः जनु कम्पनीबाट कमाउँ: सो 
कम्पनीले नै पूजँीगत लाभकर लतनुणप:ण। प्रस्ततु सन्दभणमा कर लतनुणपने दावयत्र्व एनसेलको हो। 
कर कायाणलयबाट लेखी आए बमोचजम वर्वदेशी वर्वलनमय सटही र भकु्तानी रोक्ने कायण गरेको 
हुँदा र करको वर्वषयमा बैंकको कुनै सरोकार नरहेकोले बैंकलाई वर्वपक्षी बनाई दायर भएको 
ररट खारेज हनुपुदण: भनी गनुण भएको बहससमेत सलुनयो।  

वर्वपक्षी दूरसञ्चार प्रालधकरर्को तफण बाट वर्वद्बान अलधर्वक्ता श्री रेर्वतीराम पन्थले शेयर 
खररद लबयाकी पूर्वण एनसेलले प्रालधकरर्को कुनै सहमलत ललएको :ैन। कारोर्वारमा लाग्ने लाभकर 
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असूल उपर गने कायण प्रालधकरर्को नभएकोले सो वर्वषयलाई ललएर प्रालधकरर्लाई वर्वपक्षी 
बनाउन नपने हुँदा ररट लनरे्वदन खारेज हनुपुदण: भन्नेसमेत बहस गनुण भयो।  

वर्वपक्षीहरु एनसेल र रेनोल्डस ्होचल्डङसको तफण बाट उपचस्थलत वर्वद्बान र्वररष्ठ अलधर्वक्ताहरु 
श्री शम्भ ुथापा, श्री कोमलप्रसाद चघलमरे, श्री देरे्वन्र न्ह:ेु प्रधान र वर्वद्वान अलधर्वक्ता श्री महेश 
थापा तथा वर्वपक्षी सनेुभेराको तफण बाट उपचस्थत वर्वद्वान बररष्ठ अलधर्वक्ता श्री पूर्णमान शाक्य र 
वर्वद्वान अलधर्वक्ता श्री मदनकुमार डंगोलले लनरे्वदकहरुको माग दार्वी मखु्यतः ठुला करदाता 
कायाणलयबाट २०७४।३।१३ मा टेललया सोनेरा, स्र्वीडेन उपर भएको कर लनधाणरर् आदेश 
बदर गरी एनसेल र एचक्जएटा उपर आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ बमोचजम पनुः 
चाररत्रीकरर् गररपाउँ भन्ने हो, जनु पूर्णतः असंगत :। कर कायाणलयले वर्वलधर्वत कर लनधाणर्को 
आदेश उपर सम्मालनत अदालतले ररट क्षेत्रालधकारको माध्यमद्वारा प्ररे्वश नगने कानूनी लसद्धान्त 
अविकार गरी आएको :। संरै्वधालनक र्वा कानूनी प्रश्न समारे्वश भएको वर्वर्वाद मात्र नेपालको 
संवर्वधानको धारा १३३(२) अन्तगणत लनरुपर् हनेु स्पष्ट संरै्वधालनक व्यर्वस्थाको बचखणलाप लनरे्वदन 
दायर भएको :। एचक्जएटालाई एनसेल लनयन्त्रर् गनण ददइएको हो र्वा होइन भनी :ानवर्वन 
गने एरं्व को दोषी हो भन्ने लनक्यौल गने एरं्व कानूनी आधार लबना सजाय गने भन्ने वर्वषय ररट 
क्षेत्रालधकारबाट सनुरु्वाई गने कुरा होइन।  

टेललया सोनेरा र एचक्जएटाको बीच रेनोल्डस होचल्डङसको शेयरहरुको सम्बन्धमा भएको 
खररद लबयाकी कारोर्वार वर्वदेशमा भएको हुँदा नेपालको कानून अनसुार पूजँीगत लाभकर नलाग्ने 
एरं्व एनसेल उपर उक्त कारोर्वारमा अलिम कर कट्टी गरी दाचखला गने दावयत्र्व नभएतापलन 
आफ्नो अलधकार पररत्याग नगरी एनसेलले ठुला करदाता कायाणलयसमक्ष अलिम कर बझुाई 
उक्त कायाणलयले अलिम कर असूल गरी दाचखला गनुणपने चजम्मेर्वारी पूर्ण रुपमा पररपालना गरेको 
एरं्व आफ्नो काननुी दावयत्र्व पूर्णरुपमा लनर्वाणह गरेको प्रमाचर्त गरीददएको अर्वस्थामा एनसेलले 
कर :लेको र्वा नलतरेको भन्ने वर्वषयमा न त कुनै कानूनसम्मत लनकायसमक्ष प्रश्न उठेको : न 
त उक्त कुरा कतैबाट पवुष्ट भएको नै :। देशको एक ठुलो करदाता एरं्व प्रलतवष्ठत कम्पनीलाई 
कर :ली गरेको भनी झठु्ठा आरोप लगाउने लनरे्वदकहरुलाई सजायसमेत गररन ुपदण:।   

कर लनधाणरर् र असूली र्वस्ततुः कानून बमोचजम स्थावपत संयन्त्र र प्रवयाकयाबाट लनदेचशत 
हनेु हो। कुन कारोबारमा कलत रकम कर कसलाई लाग्: भन्ने त्य कानूनबाट लनधाणररत हनेु 
भएकोले ररट लनरे्वदनको रोहबाट कुन कम्पनीले गरेको कस्तो कारोबार अङ्कमा कलत रकम कर 
लाग्ने र सो कर कस्ले लतनुण बझुाउन ुपने भन्ने जस्तो सर्वणथा वहसाब वकताब गरेर लनक्कषण लनकाल्न ु
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पने वर्वषयमा प्ररे्वश गरी लनर्णय ठहर गनण लमल्दैन। वर्वना कुनै आधार हचरु्वाका भरमा वर्वपक्षी 
बनाउनै नपने लाभकरको दावयत्र्व नै नभएको वहत लनसगण भएको लनकाय एनसेल, येाकता एचक्जयटा, 
शेयरधनी रेनोल्डस र सलुनभेरालाई वर्वपक्षी बनाई दःुख ददने मनसायले दायर भएको ररट लनरे्वदन 
खारेज हनुपुदण: भन्ने समेत बहस गनुण भयो।  

ररट लनरे्वदन तथा ललचखत जर्वाफसवहत यस अदालतको आदेश बमोचजम चझकाइएको 
एनसेलको कर सम्बन्धी फाइलमा उचल्लचखत कुराहरुको व्यहोरा अध्ययन गरी र ररट 
लनरे्वदकहरुको तफण बाट उपचस्थत वर्वद्वान बररष्ठ अलधर्वक्ता तथा वर्वपक्षी नेपाल सरकार र ठूला 
करदाता कायाणलयको तफण बाट उपचस्थत वर्वद्वान नायब महान्यायालधर्वक्ता, सहन्यायालधर्वक्ता तथा 
उपन्यायालधर्वक्ता, त्यसै गरी वर्वपक्षी दरुसञ्चार प्रालधकरर्को तफण बाट उपचस्थत वर्वद्वान अलधर्वक्ता, 
त्यसै गरी वर्वपक्षी एनसेलको तफण बाट उपचस्थत वर्वद्वान बररष्ठ अलधर्वक्ताहरु तथा अलधर्वक्ताहरुले 
लमलत २०७५।१०।१७, २०७०।१०।२०, २०७५।१०।२२ र आज लमलत 
२०७५।१०।२३ मा गनुण भएको र्वहस समेत सनुी लनर्णय तफण  वर्वचार गदाण प्रस्ततु वर्वर्वादमा 
देहायका प्रश्नहरुको लनरुपर् गनुणपने देचखयो। 

1. प्रस्ततु वर्वर्वादमा सार्वणजलनक हक र सरोकारको संवर्वधान प्रदि क्षेत्रालधकार आकवषणत हनेु 
अर्वस्था : र्वा :ैन। 

2. प्रस्ततु वर्वर्वादमा उठाइएका कारोर्वार के कस्तो प्रकृलतको कारोर्वार हो ? 

3. वर्वर्वाददत कारोबारमा पूजँीगत लाभकर लाग्ने हो र्वा होइन, लाग्ने भए सो कर लतनुणपने 
दावयत्र्व को कसको हो? 

4. लनरे्वदनमा माग भए बमोचजमको आदेश जारी हनुपुने हो र्वा होइन ।  

सर्वणप्रथम पवहलो प्रश्न तफण  हेदाण प्रस्ततु लनरे्वदन नेपालको संवर्वधानको धारा १३३(२) र 
(३) अन्तगणत सार्वणजलनक हक र सरोकारको वर्वर्वाद भन्दै दताण गररएको देचखन्:। यो क्षेत्रालधकार 
सर्वणप्रथम नेपाल अलधराज्यको संवर्वधान, २०४७ अन्तगणत यस अदालतलाई प्रदान गररएको र 
त्यसपल: जारी भएको नेपालको अन्तररम संवर्वधान, २०६३ र र्वतणमान संवर्वधानले समेत कायम 
राखेको क्षेत्रालधकार हो। यो क्षेत्रालधकारको बारेमा यस अदालतले पटक पटक आफ्नो धारर्ा 

व्यक्त गरी लसद्धान्तहरु कायम गरेको :।1 ती लसद्धान्तहरुको पनुः उल्लेखन यहाँ जरुरी 

                                                           
1 राधेश्याम अलधकारी वर्व. प्रधानमन्त्री तथा मचन्त्रपररषद्को कायाणलय समेत ने.का.प. २०४८ लन.नं. ४४३० पषृ्ठ ८१०, 
भरतमर्ी जंगम वर्व. मचन्त्रपररषद सचचर्वालय समेत ने.का.प. २०४९ लन.नं. ७०८८ पषृ्ठ २७८, बालकृष्र् न्यौपाने वर्व. 
मचन्त्रपररषद्समेत ने.का.प. २०५४ लन.नं. ६३९६ पषृ्ठ ३३५, लसताराम अिर्वाल वर्व मचन्त्रपररषद समेत ने.का.प. २०५९, 
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देचखँदैन। तर सार्वणजलनक हक र्वा सरोकारको वर्वर्वादमा राधेश्याम अलधकारीको ररट लनरे्वदनमा 
व्यक्त "खास व्यचक्त र्वा व्यचक्तहरुको हक र्वा सरोकारमा मात्र सीलमत वर्वर्वाद नभएर सर्वणसाधारर् 
जनता र्वा जनसमदुायको हक र्वा सरोकारसँग सम्बचन्धत वर्वर्वाद" हनुपुने र सो वर्वर्वादमा 
लनरे्वदकको "अथणपूर्ण सम्बन्ध र्वा ताचत्र्वक सरोकार रहेको हनुपुने" भन्ने धारर्ा  वर्वशेष रुपले 
महत्र्वपूर्ण :न।् राधेश्याम अलधकारीको ररट लनरे्वदनमा भएको फैसला पल: गररएका कैयौं 
फैसलाहरुमा यी कुराहरुको पनुः उल्लेखन गदै यस अदालतले सार्वणजलनक सरोकारको वर्वर्वादमा 
यो क्षेत्रालधकारको उदारतापूर्वणक प्रयोग गरेको :। तर सो गदाण "सार्वणजलनक सरोकार" र 
"अथणपूर्ण सम्बन्ध" सम्बन्धी अर्वधारर्ागत मूल मान्यताहरु भने यथार्वत कायम नै रहेको 
देचखन्:।  

अब उपयुणक्त संरै्वधालनक परररे्वशमा प्रस्ततु वर्वर्वादमा सार्वणजलनक हक र्वा सरोकारको वर्वर्वाद 
सचन्नवहत : र्वा :ैन र यो वर्वर्वादमा यी लनरे्वदकहरुको अथणपूर्ण सम्बन्ध र्वा ताचत्र्वक सरोकार : 
र्वा :ैन भनी हेदाण वर्वपक्षी एनसेल प्रा.लल. (यसपल: एनसेल भलनएको) नेपालको अिर्ी दूरसञ्चार 
सेर्वा प्रदायक कम्पनी र प्रमखु करदाता हो भन्ने कुरा उठेको :। एनसेल आफैं ले दायर गरेको 
ररट लनरे्वदन र प्रस्ततु वर्वर्वादमा पेश गरेको ललचखत जर्वाफमा आलथणक बषण २०६९/०७० र 
२०७०/०७१ मा आफू सबैभन्दा धेरै कर लतने करदाता रहेको कुरा उल्लेख गरेको :। 
कम्पनीको जनतामा पहुँच, यसको कारोर्वार, यसले लनर्वाणह गरेको सामाचजक दावयत्र्व, रावष्ट्रय 
वर्वपतमा यसले खेलेको भलूमका आदद बारे पलन कुराहरु उठेका :न।् एउटा अिर्ी करदाताले 
लाग्ने कर लतदाण अथणन्त्रमा सकारात्मक योगदान पगु्: तर कर :ली गरेको : र्वा कर :ल्ने 
प्रयत्नमा : र सो रोक्न सरकारी लनकायहरुले आर्वश्यक कदम चालेका :ैनन ्भन्दा समि कर 
प्रशासनप्रलतको आस्था डगमगाउन पगु्:। यस दृवष्ट समेतबाट एनसेलको शेयर कारोर्वार, सम्पचि 
हस्तान्तरर्, लाभांस वर्वतरर् आदद वर्वषयमा सर्वणसाधारर् व्यचक्तहरुको चासो र सरोकार हनु ु
स्र्वभावर्वक नै हनु्:। त्यसमालथ संसदको सार्वणजलनक लेखा सलमलतमा, महालेखा परीक्षकको 
प्रलतरे्वदनमा, टेलललभजन र पत्र पलत्रकामा, त्यसै गरी एनसेल आफैं  र यसको शेयरका येाकता तथा 
वर्वयेाकताले जारी गरेका वर्वज्ञप्तीको कारर् पलन प्रस्ततु वर्वर्वादमा सार्वणजलनक ध्यान, चासो र सरोकार 

                                                           

लन.नं. ७१३२ पषृ्ठ ६०४, प्रमेबहादरु ख्का समेत वर्व. प्रधानमन्त्री तथा मचन्त्रपररषद्को समेत ने.का.प. २०६६, लन.नं. 
८०८२ पषृ्ठ २६१, लभमसेन पोखरेल वर्व. व्यर्वस्थावपका संसद समेत ने.का.प. २०७० लन.नं. ८९४० पषृ्ठ २१, अच्यतुप्रसाद 
खरेल वर्व. प्रधानमन्त्री तथा मचन्त्रपररषद्को कायाणलयसमेत ने.का.प. २०७०, लन.नं. ८९७० पषृ्ठ ३०३ 
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उत्पन्न भएको देचखन्:। तसथण यस इजलासमा लनर्णयाथण पेश भएको प्रस्ततु वर्वर्वाद सार्वणजलनक 
हक र सरोकारको वर्वषय हो भन्नेमा कुनै वर्वर्वाद रहेन। 

अब यस वर्वर्वादमा लनरे्वदकहरुको "ताचत्र्वक सरोकार र्वा अथणपूर्ण सम्बन्ध" : र्वा :ैन 
भनी हेदाण लनरे्वदकहरु मध्ये केही वर्वगतमा वर्वलभन्न सार्वणजलनक जर्वाफदेहीको पद र सेर्वामा रहेका 
चजम्मेर्वार बौवद्धक व्यचक्तहरु एरं्व देशका सचेत नागररक हनुहुनु्:। लनजहरु वर्वपक्षी कायाणलयहरु 
समक्ष यस वर्वषयमा सूचना माग्न गएको र नपाएपल: यस अदालतमा प्ररे्वश गरेको देचखन्:। 
मलुकुले पाउन ुपने कर सही ढंगबाट उठेको : र्वा :ैन, लतनुणपने व्यचक्तले पूर्णरुपमा लतरेको 
: र्वा :ैन, कर नलतरेको भनी लाभांस वर्वदेश लैजान रोकेको र सो सन्दभणमा यस अदालतले 
ददएको अन्तरीम आदेश कानूनको रोहमा लमलेको : र्वा :ैन भन्ने कुराले यसै पलन सर्वणसाधारर्को 
ध्यानाकषणर् गरेको :। यस्तो कर सम्बन्धी रावष्ट्रय वहत सचन्नवहत वर्वर्वादको न्यायपूर्णरुपमा 
लनरुपर् होस ् भन्ने चाहना लनरे्वदकहरुले राख्न ु स्र्वभावर्वक :। यस्तो वर्वषयमा देशका प्रर्वदु्ध 
नागररक तथा सामाचजक अलभयन्ता यी लनरे्वदकहरुको ताचत्र्वक सरोकार र्वा साथणक सम्बन्ध 
रहेको भन्ने दार्वीलाई स्र्वीकार गनुण र्वाञ्:नीय नै देचखन्:। 

प्रस्ततु लनरे्वदन सार्वणजलनक हक र सरोकारको वर्वर्वाद भनी नेपालको संवर्वधानको धारा 
१३३ को उपधारा (२) र (३) अन्तगणत दताण भएको देचखन्:। सार्वणजलनक हक सरोकारका 
वर्वर्वादमा लनरे्वदकको हैलसयत एउटा सूचनाकताणको सम्म हनु्:। त्यस्तो वर्वर्वादको लनरुपर्को 
सन्दभणमा आर्वश्यक र उपयकु्त आदेश जारी गने, उचचत उपचार प्रदान गने र वर्वर्वादको टुिो 
लगाउने असाधारर् अलधकार यस अदालतलाई रहेबाट प्रस्ततु वर्वर्वादको टुिो लगाउनको लालग 
यस अदालतले आर्वश्यकता अनसुार लनरे्वदकले माग गरेको भन्दा व्यापक र पथृक दृवष्टकोर्बाट 
पलन  वर्वर्वादको वर्वषयलाई हेरी वर्वर्वादको टुिो लगाउने दृवष्टबाट आदेश जारी गनण सक्ने नै 
हनु्:। सार्वणजलनक हक र्वा सरोकारको वर्वर्वादमा वर्वगतमा पलन लनरे्वदनमा उल्लेख भएको भन्दा 
व्यापक दायरालाई समाती आदेशहरु जारी भएको पाइन्:। तसथण प्रस्ततु वर्वर्वादमा पलन ररट 
लनरे्वदकले माग गरेको वर्वषयमासम्म लसलमत नरही वर्वर्वादको टुिो लाग्ने वकलसमबाट उपयकु्त 
उपचार प्रदान गनण सवकने नै देचखयो। 

अब प्रस्ततु वर्वर्वादमा उठाइएको कारोर्वार के कस्तो प्रकृलतको कारोर्वार हो भन्ने दोश्रो 
प्रश्न तफण  हेदाण यो एनसेलमा रहेको रेनोल्डस होचल्डङस ्लललमटेड (यसपल: रेनोल्डस ्भलनएको) 
शेयरको हस्तान्तरर् भएको कारोर्वार हो र्वा  रेनोल्डसम्ाफण त टेललया सोनेरा कम्पनी स्र्वीडेनको 
एनसेलमा रहेको "लनवहत स्र्वालमत्र्व" समेत येाकता  कम्पनी  एचक्जएटा बहाणड, (AXIATA BERHARD) 
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मलेलसयालाई (यसपल: एक्जीएटा बहाणड भलनएको) हस्तान्तरर् भएको वर्वषय हो र प्रस्ततु 
वर्वषयलाई नेपालको कानून अथाणत आयकर ऐन, २०५८ तथा वर्वदेशी  लगानीसँग सम्बचन्धत 
कानूनहरुको  रोहमा कसरी  हेररएको रहे: भनी  वर्वचार र  वर्वश्लषेर् गनुण आर्वश्यक  देचखयो।  

यी प्रश्नहरुको लनरुपर्को सन्दभणमा प्रस्ततु वर्वर्वादसँग सम्बचन्धत कारोर्वारको प्रकृलत हेदाण 
दूरसञ्चार सेर्वा प्रदायक कम्पनी ऐनसेलको शेयरको स्र्वरुप बारे चचाण गनुणपने हनु्:। एनसेल 
मोर्वाइल सेर्वा सञ्चालन गने उद्देश्यबाट शरुुमा २०५८।३।७ मा संस्थावपत कम्पनी रहे:। 
सो कम्पनीको चकु्ता पूजँी १० करोडमा रु. १०० को एक शेयरको वहसार्वले हनेु १०,००,००० 
वकिा शेयर मध्ये वर्व.सं. २०६५।३।१ देचख ८,००,००० वकिा शेयर सेन्ट वकट्स र 
नेलभसमा दताण भएको रेनोल्डस ् नाउँमा र २,००,००० वकिा शेयर नेपाली नागररक लनरज 
गोवर्वन्द शे्रष्ठको रहेकोमा २०७२।१२।२९ मा यी दरैु्व शेयरधनीका शेयरहरु खररद लबयाकी 
भएको उल्लेख : ।  

लमलसलमा उचल्लचखत त्य र र्वहसको याकममा एनसेल तफण का वर्वद्वान अलधर्वक्ताहरुले 
उपलब्ध गराएको जानकारी अनसुार एनसेलको शेयर धनी रेनोल्डसको लामो तहगत संरचना 
अन्तगणत रहेको देचखन्:। यो तहगत संरचनामा रेनोल्डसको १०० प्रलतशत शेयर धनीमा टेललया 
सोनेरा नरे्व नेपाल होचल्डङस रहेको र सो कम्पनीको पलन १०० प्रलतशत शेयर धनी टेललया 
सोनेरा एचशया होचल्डङस वर्व.लभ. को रहेको देचखन्:। त्यसैगरी टेललया सोनेरा एलसया होचल्डङस 
वर्व.लभ. मा २४.५५ प्रलतशत शेयर SEA टेललकम इन्भेष्टमेन्ट वर्व.लभ. को र ७५.४५ प्रलतशत 
शेयर टेललया सोनेरा य.ुवट.ए. होचल्डङस वर्व.लभ. नेदरल्याण्डको रहेको देचखन्:। यसैगरी टेललया 
सोनेरा य.ुवट.ए. होचल्डङसमा सोनेरा होचल्डङस ्वर्व.लभ. नेदरलेण्डको र सो कम्पनी टेललया सोनेरा 
वफनलेण्डको र अन्ततः टेललया सोनेरा ए.वर्व. स्र्वीडेन (यसपल: टेललया सोनेरा स्र्वीडेन भलनएको) 
सतप्रलतशत शेयर लगानी रहेको देचखन्:। यसरी हेदाण एनसेलका शेयर धनी देखाइएका रेनोल्डस ्
र त्यसपल: बीचमा देखाइएका मध्यस्थ कम्पनीहरुको अचन्तमको स्र्वामी टेललया सोनेरा स्र्वीडेन 
रही टेललया सोनेरा स्र्वीडेनको एनसेलमा शेयर लगानी, स्र्वालमत्र्व, लनयन्त्रर् र प्रमखु आलथणक 
वहत (Vital Economic Interest) रहेको देचखयो। यही कारर्ले टेललया सोनेरा स्र्वीडेन अलधनस्थ 
लनदेशक (Dependent Director) माफण त यसले एनसेलको प्रभार्वकारी व्यर्वस्थापन (Effective 

Management) गरेको देचखन्:। टेललया सोनेरा स्र्वीडेनले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई २१, लडसेम्बर 
२०१५ मा लेखेको लमलसल सलग्न पत्र, प्रर्वन्ध सञ्चालक पररर्वतणन/प्रलतस्थापन सम्बन्धी टेललया 
र एचक्जएटा र्वहाणडको लनर्णयहरुबाट पलन यो कुराको पवुष्ट हनु्:। यस्तो तह-तहको संरचना 
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अन्तगणत टेललया सोनेरा स्र्वीडेनले एनसेलमा गरेको शेयर लगानी एचक्जएटा र्वहाणडलाई लमलत 
२०७२।१२।२९ ( अथाणत 11, अवप्रल 2017) मा बेच्दा पलन यस्तै मध्यस्थ कम्पनी 
एचक्जएटा इन्भेष्टमेनट् (य.ुके.) लललमटेड (यसपल: एक्जीएटा इन्भेष्टमेन्ट भलनएको) माफण त लबयाकी 
गरेको : भने सोही लमलतमा नै एनसेलको २० प्रलतशत शेयर लनरज गोवर्वन्द शे्रष्ठले सलुनभेरा 
क्यावपटल्सलाई लबयाकी गरेको भन्ने समेत खलु्न आएको :। यसरी तह तहका मध्यस्थ कम्पनीका 
संरचनाहरु खडा भै एनसेलको शेयर खररद लबयाकी गने कायण गनुणपने प्रयोजन के हो र यस्तो 
कायणलाई नेपालको कानूनले कसरी हेरेको : भन्ने प्रस्ततु वर्वर्वादमा प्रमखु चासो र सरोकारको 
वर्वषय बनेको :। तर नेपाल कानूनको व्यर्वस्थाहरुको चचाण गनुण अचघ यी व्यर्वहारहरु के हनु ्
र यसलाई अन्तराणवष्ट्रय क्षेत्रमा कसरी हेररएको : भन्ने वर्वषयमा केही चचाण गनुण पलन यहाँ 
सान्दलभणक हनेु देचखन्:।  

अध्ययनहरुले यस्ता मध्यस्थ र्वा माध्यम कम्पनीहरु (Conduit Companies) मलुतः 
कारोर्वार भएको देशको कर सम्बन्धी कानून लगायत अन्य कानूनी झञ्झटबाट बच्नको लालग 
खोललने रहे: भन्ने देखाउँ:न।् मूल कम्पनी जनु देशको बालसन्दा हनु्: सो भन्दा माध्यम 
कम्पनी दताण गररएको देशमा कम्पनी संस्थापना, कारोर्वार र वर्वशेषतः आयकर, पूजँीगत लाभकर 
सम्बन्धी व्यर्वस्था उदार हनेु र कलतपय अर्वस्थामा कर लाग्दै नलाग्ने पलन हनेु रहे:। यस्ता 
न्यनुतम कर लाग्ने र्वा लाग्दै नलाग्ने देशहरुलाई करको स्र्वगण देश (Tax Heaven Countries) 

भन्ने पलन चलन रहे:। एनसेलको शेयर धनी रेनोल्डस ्यस्तै कर स्र्वगणको रुपमा चचलनएको सेन्ट 
वकट्स र नेलभस भन्ने देशमा दताण भएको कम्पनी हो भन्ने कुरा खलु्न आएको :। यस्ता 
माध्यम/मध्यस्थ कम्पनी माफण त मूल संस्थापन (Permanent establishment) रहेको मलुकुभन्दा 
लभन्न देशमा गररने कारोर्वारलाई वर्वदेशमा भएको सम्पचिको अप्रत्यक्ष हस्तान्तरर् (Offshore 

Indirect  Transfer of Asset-OIT)  भन्ने नामाकरर् गररएको पाइन्:।  

बालसन्दा लनकाय रहेको देशमा पूजँीको हस्तान्तरर् नगरी तेश्रो मलुकुमा कारोर्वार गरी 
नाफा साने (Profit Shifting) कायणबाट करका दारे्वदार देशहरुलाई ठूलो नोक्सानी भै रहेको : 

भन्ने अध्ययनहरुले देखाएका :न।्2 यस्ता कारोर्वारले वर्वलभन्न रावष्ट्रय अथणतन्त्रमा पारेको प्रभार्व 
बारे सन ् १९९० को दशकबाट अध्ययन गररन थाललएको पाइन्:। कर सम्बन्धी यस्ता 
हालनकारक व्यर्वहारहरु (Harmful Tax Practices ) रोक्नको लालग OECD ले केही कायणयोजना 
                                                           
2 OECD ले सन ्२०१७ मा प्रकाचशत गरेको एउटा अध्ययन अनसुार कराधारको क्षय र नाफा साने (Base erosion and profit shiftings) व्यर्वहारको 
कारर् बावषणक १०० देचख २४० वर्वललयन अमेररकी डलको नोक्सान भएको :। See OECD, BEPS Project Background Brief. Jan. 2017 
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पलन बनाएको पाइन्:।3 साथै वर्वदेशमा गररएको अप्रत्यक्ष हस्तान्तरर् (OIT) सम्बन्धमा 
अन्तराणवष्ट्रय मरुा कोष लगायतका लनकायहरुले अध्ययन गरी करको वर्वषयमा सहकायण गनणको 
लालग साझा मञ्चको लनमाणर् गनण, सो माफण त वर्वकासशील राष्ट्रहरुलाई कर सम्बन्धी नीलत र 
कानूनमा सधुार गनण प्रोत्सावहत गरेको4 र दोहोरो करको सन्दभणहरुमा रहेका असंगत व्यर्वस्थाहरु 
हटाउन अन्तरावष्ट्रणय महासचन्धको समेत तजुणमा र अनमुोदन गरेको  अध्ययनहरुले देखाउँ:न।्5 
अन्तराणवष्ट्रय स्तरमा भएका वर्वलभन्न अध्ययनहरुले माध्यम र्वा मध्यस्थ कम्पनी माफण त नाफा सारी 
सारभतू कारोर्वार र स्थायी संस्थापन (Permanent Establishment) रहेको देशमा कर सम्बन्धी 
कानून :ल्ने कायणलाई गम्भीर समस्याको रुपमा हेरेको र यसले कर उठाउने वर्वकासशील 
राष्ट्रहरुको सार्वणभौम अलधकारलाई नै चनुौलत ददइरहेको महससु गररएको देचखन्:। अध्ययनहरुमा 
वर्वकासशील मलुकुको अथणतन्त्रको वर्वकास, कर सम्बन्धी व्यर्वस्था र कर प्रशासनमा आम 
जनताको वर्वश्वास जगाउनको लालग रावष्ट्रय र अन्तरावष्ट्रय रुपमा समेत आर्वश्यक प्रयासहरु 
गररनपुने आर्वश्यकतालाई औलं्याइएको पाइन्:। मूल्यहरुको सजृना (Value creation) करको 
आधार हनेु हुँदा कर लगाउने अलधकार त्यो मलुकुलाई हनु्: जहाँ सारभतू काम र्वा कारोर्वार 
(Substantial activity) हनु्: भन्ने कुरालाई अवहले अन्तरावष्ट्रय क्षेत्रमा जोड ददइएको पाइन्:।  

यलत हुँदाहुँदै पलन वर्वलभन्न मलुकुहरुको व्यर्वहार हेदाण करको वर्वषय हालसम्म पलन रावष्ट्रय 
कानूनद्वारा र सचन्धद्वारा लनचित र व्यर्वचस्थत गररंदै आएको :। करको दावयत्र्वबाट उम्कने, 
नाफा साने प्रर्वचृि रोक्नको लालग वर्वश्वस्तरमा हालसम्म कुनै महासचन्ध भएको अर्वस्था :ैन। 
तसथण कर सम्बन्धी दावयत्र्व लनधाणरर् गदाण मूलतः रावष्ट्रय कानूनले के भन्: र मलुकुले यस 
सम्बन्धमा गरेको दोहोरो कर सम्बन्धी सचन्धले यसलाई लनयचन्त्रत र व्यर्वचस्थत ग:ण र्वा गदैन 
भन्न ेहेरी लनर्णय लनष्कषणमा पलुगने गररएको पाइन्:। रावष्ट्रय कानूनकै भरमा तहगत संरचना र 
माध्यम र्वा मध्यस्थ कम्पनी खडा गरी शेयरको खररद लबयाकीमाफण त र्वालसन्दा कम्पनीको लनवहत 
स्र्वालमत्र्व (Underlined Ownership) पररर्वतणनको वर्वषयलाई सम्बोधन गनण खोज्दा पथृक-पथृक 

                                                           
3 हेनुणहोस OECD/G20 Base Erosion and Profit shifting Project, Countering Harmful Tax Practices More Effective, Taxing into Account 

Transparency and Substance, Action 5, 2017 Final Report 
4 हेनुणहोस IMF/ OECD/UN/WBG, The Platform for Collaboration Tax, The Taxation of Offshore Indirect Transfer- A Tool 

kit, 2018 
5 हेनुणहोस ्Multi-lateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measure to Prevent BEPS. यो महासन्धीको नेपालले 

हस्ताक्षर गरेको :ैन। 
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लनष्कषणमा वर्वलभन्न मलुकुका अदालतहरु पगुेका :न।्6 यी लनर्णयहरुको आ-आफ्नै परररे्वश र 
कानूनी आधार :न ्तर जहाँसम्म कर लाग्ने र्वा नलाग्ने भन्ने वर्वषय : यसको मूल आधार 
रावष्ट्रय कानून नै हो। रावष्ट्रय कानूनले पूजँीगत लाभकर लाग्: भनेमा कर लाग्ने हो र लाग्दैन 
भनेमा नलाग्ने हो। यसबारे दद्ववर्वधा रहनपुने कुनै कारर् :ैन। 

उपयुणक्त सन्दभणमा प्रस्ततु वर्वर्वादको वर्वषयमा हेदाण एनसेलमा रहेको रेनोल्डसको शेयर 
हस्तान्तरर्लाई वर्वदेशमा भएको शेयरको हस्तान्तरर्को रुपमा हेने र्वा रेनोल्डसमाफण त एनसेलमा 
रहेको "लनवहत स्र्वालमत्र्व" को हस्तान्तरर्को रुपमा हेने भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको :। लनरे्वदनमा 
रेनोल्डसको एनसेलमा रहेको शेयरलाई एनसेलको सम्पचि र सो सम्पचिबाट प्राप्त हनेु लाभसँग 
नजोलडएमा सो शेयर र रेनोल्डस ्कम्पनीको कुनै मूल्य हनेु देचखँदैन; रेनोल्डसको व्यापार भनेको 
केर्वल एनसेल मातै्र हो; एनसेलको व्यापार नै रेनोल्डसको बजार पूजँी (market capital) भएको 
हुँदा रेनोल्डसलाई एउटा कम्पनीद्बारा अको कम्पनीलाई बेचलबखन कायणबाट एनसेलको व्यापार 
र कारोर्वार, व्यर्वस्थापन, लबयाकी वर्वतरर् भइरहेको :। तसथण आयकर ऐन, २०५८ को दफा 
२(र), दफा ७, ३५, ३६, ४०, ४१, ५७, ६७, ९५क समेत बमोचजम यसलाई एनसेलको 
"सम्पचिको लनसगण" मानी पूजँीगत लाभकर एनसेल र यसको प्रभार्वकारी व्यर्वस्थापनमा संलग्न 
एक्जीएटा र्वहाणडबाट असूल गररनपु:ण भन्ने लनरे्वदकहरुको चजकीर रहेको :। अकोतफण  एनसेलको 
ललचखत जर्वाफमा लमलत २०६५।३।१ देचख रेनोल्डसको स्र्वालमत्र्वमा रहेको एनसेलका 
८,००,००० वकिा (८०%) शेयरमा कुनै पररर्वतणन भएको :ैन। जनु कारोबार भलनएको : 
सो रेनोल्डसको शेयर धनी टेललया सोनेरा नरे्व नेपाल होचल्डङसले बेलायत र रे्वल्सको कानून 
अन्तरगत संस्थावपत एचक्जयटा इन्भेष्टमेन्टलाई लबयाकी गरेको हुँदा उक्त कारोबारमा नेपालको 
आयकर ऐन, २०५८ आकवषणत हुँदैन। रेनोल्डसको शेयर खररद लबयाकी कारोबारमा एनसेल र्वा 
यसको येाकता कम्पनी एचक्जएटा र्वहाणडको कुनै दावयत्र्व रहँदैन भन्ने चजकीर एनसेलको तफण बाट 
ललइएको पाइन्:। त्यस्तै गरी, कर लनधाणरर्को आदेश नै टेललया सोनेरा स्र्वीडेन उपर भएको 
वर्वषयर्वस्तकुो सम्बन्धमा न त एनसेल नत रेनोल्डस चजम्मेर्वार : भन्ने समेत वर्वपक्षी रेनोल्डसको 
ललचखत जर्वाफ रहेको :। प्रस्ततु वर्वर्वादमा एचक्जएटा र्वहाणडको कुनै ललचखतजर्वाफ प्राप्त हनु 
आएको नभए पलन एक्जीएटा बहाणडले ठूला करदाता कायाणलयलाई लेखेको लमलत ९ मे २०१७ 
                                                           
6 हेनुणहोस Vodafone International Holdings Vs. Union of India (2012) 6 SCC 613, Union of India Vs. Azadi 

Bachao Andolan and another (2004) 10 SCC 1, Uganda Revenue Authority VS. Zain International B.V., 

Civil Appeal No 11 of 2012. अदालतले लनर्णय गरी नसकेको तर यसै प्रकृलतको वर्वर्वाद पेरुमा पलन त्यहाँको तेल उत्पादक 
कम्पनीमा माध्यम कम्पनी माफण त खररद गदाण उठेको :। थप जानकारीको लालग हेनुणहोस पूर्वण संकेत नं. ४ प.ृ २६, २७ 
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को पत्रमा नेपालको आयकर कानून आकवषणत नहनेु चजकीर ललएको भन्न े चझकाई आएको 
फाईलबाट देचखन्:।  

यसै सन्दभणमा केही सैद्धाचन्तक प्रश्नहरु र्वहसको याकममा उठेका :न।् कानूनबमोचजम 
बाहेक कर नलगाइने भन्ने संरै्वधालनक प्रत्याभलूतको सम्मान हनुपुने, कानूनको आधार बेगर कर 
लगाइन नपाइने, व्याख्याद्बारा करको दावयत्र्व समु्पन नपाइने, शंकाको चस्थलतमा कर सम्बन्धी 
कानूनको व्याख्या करदाताको पक्षमा गररनपुने भन्ने चजकीर एनसेल र रेनोल्डसको तफण बाट 
उपचस्थत वर्वद्वान बररष्ठ अलधर्वक्ताहरु र वर्वद्वान अलधर्वक्ताहरुले ललन ुभएको : भने कर सम्बन्धी 
कानूनको व्याख्या गदाण स्र्वच्:ताको लसद्धान्त (Principle of fairness)  को अनशुरर् गररनपुने, 
वर्वलधको शासनको अक्षरशः पालना गरेर नै वर्वदेशी लगानी लभत्र्याइन ुपने, कानूनको प्रयोग गदाण 
सारभतू कारोबार र लाभको सजृना कहाँ भएको : सो हेररनपुने, स्र्वदेशी र वर्वदेशीको लालग 
करको मापदण्ड र आधार फरक फरक हनु नहनेु आदद चजकीर लनरे्वदकतफण बाट उपचस्थत 
वर्वद्वान बररष्ठ अलधर्वक्ताले ललन ुभएको :।  

लनरे्वदक र वर्वपक्षीहरु तफण बाट उठाइएका यी चजकीरहरु आ-आफ्नो ठाउँमा ठीकै :न।् 
त्यसमा वर्वमलत राख्नपुने कुनै सैद्धाचन्तक आधार र कारर् पलन :ैन। नेपालको संवर्वधानको धारा 
११५ को उपधारा (१) मा कानून बमोचजम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने :ैन भन्ने 
व्यर्वस्था रहेको :। यो व्यर्वस्था वर्वलधको शासन र खलुा अथणतन्त्रको आधार हो । यही 
व्यर्वस्थाको अक्षरशः पालना हुँदा संवर्वधानको धारा २५ को उपधारा (१) द्बारा प्रत्याभतू सम्पचि 
आजणन गने, भोग गने बेचवर्वखन गने, व्यार्वसावयक लाभ प्राप्त गने, सम्पचिको अन्य कारोबार गने 
हकको लनर्वाणध उपयोग र प्रचलन हनुसक्:। तसथण कानून बमोचजम बाहेक कर लगाउन पाइने 
:ैन भन्ने कुरामा वर्वर्वाद गनुण आर्वश्यक :ैन। 

अब वर्वर्वाददत कारोबार के कस्तो प्रर्वचृिको कारोबार हो भनी वर्वचार गरी सतहमा हेदाण 
यो कारोर्वार एनसेलमा रहेको शेयरको हस्तान्तरर् होइन भन्ने नै देचखन्:। एनसेलको तफण बाट 
यही चजकीर ललइएको : र कम्पनी रचजष्ट्रारको कायाणलयमा रहेको शेयर धनीको वर्वर्वरर् 
प्रमार्स्र्वरुप पेश गररएको पलन :। अर्वश्य पलन यो कारोर्वार एनसेलमा रहेको ८०% शेयरको 
नभै एनसेलको शेयर धनी रेनोल्डसको सम्पूर्ण जारी र चकु्तापूजँीको खररद लबयाकी हो र यो लबयाकी 
नरे्वमा संस्थावपत टेललया सोनेरा नरे्व नेपाल होचल्डङस, नरे्वले एचक्जएटा इन्भेष्टमेन्ट (UK) 

लललमटेडलाई गरेको देचखन्:। तर मालथ उल्लेख गररएका यी दरैु्व माध्यम र्वा मध्यस्थ कम्पनी 
(conduit companies ) हनु ् र माध्यम कम्पनीको तहगत संरचनालाई चचरेर हेदाण र्वास्तवर्वक 
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वर्वयेाकता र येाकता याकमशः टेललया सोनेरा स्र्वीडेन र एक्जीयटा र्वहाणड मलेलसया हनु ्भन्ने उक्त 
कम्पनीहरुले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्र, जारी गरेका प्रसे वर्वज्ञप्ती र आ-आफ्ना 
देशमा सार्वणजलनक गरेका कागजातहरुबाट देचखन्:। साथै कारोर्वार भएको भोललपल्टै येाकता र 
वर्वयेाकताको प्रलतलनलधको रुपमा काम गने उसैद्वारा मनोलनत (Nominee, representative), प्रर्वन्ध 
सञ्चालक पररर्वतणन गने कायण उनीहरुद्वारा भएको र यसको साथै एनसेलको उच्च तहका 
व्यर्वस्थापकहरु पलन पररर्वतणन भएको देचखन्:। यसरी माध्यम र्वा मध्यस्थ कम्पनी माफण त कायण 
गरेपलन एनसेलको व्यर्वस्थापन र लनयन्त्रर्मा कारोर्वार अचघ टेललया सोनेरा स्र्वीडेन र कारोर्वार 
पल: एचक्जएटा र्वहाणड मलेलसया संलग्न रहे:न ्भन्ने स्पष्ट हनु्:।  

बझु्न ुपने कुरा के : भने माध्यम र्वा मध्यस्थ कम्पनीहरु आफैं  कुनै कायण गदैनन ्। 
र्वास्तवर्वक कारोबार गने कम्पनीहरुको कारोबार लनयन्त्रर् र व्यर्वस्थापन गनण, त्यस्तै गरी 
शेयरको खररद लबयाकीमा बालसन्दा कम्पनी रहेको मलुकुको कानूनी दावयत्र्वबाट उम्कन त्यस्ता 
माध्यम कम्पनीहरु खडा गररन्:न।् वयनीहरुको आफ्नो कायाणलय र्वा कारोबार हुँदैन। यहाँ 
उल्लेख गररएका रेनोल्डसको कागजमा देचखएको खररदकताण टेललया सोनेरा नरे्व नेपाल होचल्डङस ्
लबयाकी कारोबार पल: खारेजीमा गएको र एक्जीयटा इन्भेष्टमेन्ट एनसेलको शेयर खररद गने 
प्रयोजनको लालग खररद गनुण पूर्वण सन ्२०१५ को अन्त्य लतर खडा भएको र अन्य कुनै कारोबार 
नभएको कम्पनी हो भन्ने देचखएको :। यस दृवष्टबाट पलन वर्वर्वाददत लमलत २०७२।१२।२९ 
को लबयाकी कारोबार केर्वल रेनोल्डसको जारी र चकु्ता पूजँीको खररद लबयाकी नभै एनसेलको खररद 
लबयाकी सम्बन्धी कारोबार रहे: भन्ने स्पष्ट हनु्:। साथै यो कारोबार शेयरको खररद लबयाकी मात्र 
नभै एनसेलमा रहेको वहतालधकारीहरुको "लनवहत स्र्वालमत्र्व" वहत, लाभ र प्रभार्वकारी व्यर्वस्थापन 
समेतको खररद लबयाकीसँग सम्बचन्धत रहे: भन्ने देचखन्:। यसो भन्नुपने कारर् के : भने 
एनसेललाई बाहेक गदाण रेनोल्डसको शेयरको कुनै आलथणक महत्र्व रहने देचखँदैन । अको शब्दमा, 
एनसेललाई बाहेक गदाण रेनोल्डसको शेयर केर्वल कागजको खोष्टो मात्र रहन जान्:। वर्वपक्षीहरु 
एनसेल र्वा रेनोल्डसको ललचखत जर्वाफमा कानूनी संस्थापना बाहेक रेनोल्डसको अन्य कम्पनीमा 
समेत यो यस्तो स्र्वतन्त्र कारोर्वार : भन्ने चजकीर ललन सकेको पाईदैन। यसबाट पलन रेनोल्डस 
केर्वल कानूनी प्रर्वन्धहरु लमलाउन खडा भएको कम्पनी रहे: र एनसेल र्वाहेक यसको अन्यत्र 
शेयर कारोबार रहेन: भन्ने नै देचखन्:। त्यसैले वर्वर्वाददत कारोर्वार मध्यस्थ कम्पनीमाफण त 
एनसेलमा रहेको "लनवहत स्र्वालमत्र्व" को हस्तान्तरर् सम्बन्धी कारोर्वार गरी लाभ प्राप्त गररएको 
रहे: भनी मान्नु पने हनु आयो। 
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 यसै सन्दभणमा अब वर्वर्वाददत कारोबार माफण त प्राप्त लाभमा कर लाग्ने हो र्वा होइन, लाग्ने 
भए सो कर लतनुणपने दावयत्र्व कसको हो भन्ने तेश्रो प्रश्न बारे वर्वरे्वचना गरौं। आयकर ऐन, 
२०५८ को दफा ७ ले मनुाफा र लाभ दबैुमा कर लाग्ने व्यर्वस्था गरेको :। त्यस्तै गरी 
सोही ऐनको दफा ३६ र ३७ ले सम्पचि र दावयत्र्वको लनसगण हुँदा करको गर्ना गररने व्यर्वस्था 
गरी प्रकृया समेत तोकेको :। यी व्यर्वस्थाहरुको अध्ययन गदाण लाभमा कर लाग्ने भनेको 
स्र्वालमत्र्वको लनसगण हुँदा प्राप्त हनेु लाभमा लाग्ने कर रहे: भन्ने बचुझन्:। स्र्वालमत्र्वको प्रत्यक्ष 
रुपमा हस्तान्तरर् भएको अर्वस्थामा (उदाहरर्को लालग अचल सम्पचिको हक हस्तान्तरर् र्वा 
अपतुाली माफण त सम्पचि प्राप्त हुँदा) लाभ प्राप्त गने व्यचक्तले कर लतनुणपने अर्वस्था हनु्: र सो 
कुरा त्यलत जवटल पलन हुँदैन। तर जहाँ लनवहत स्र्वालमत्र्वको लनसगण भएको अर्वस्था : त्यहाँ 
लाभ कसरी कसले प्राप्त गर् यो र लाभमा कसले कर लतनुणपने हो भन्ने कुरा केही जवटल बन्न 
पगु्:।  

 प्रस्ततु वर्वर्वादमा शेयर लबयाकी कारोर्वार माफण त स्र्वालमत्र्वको लनसगणको वर्वर्वाद उठेकोले 
यस्तो लनसगणमा कर लाग्ने हो र्वा होइन र सो कर कसले लतनुणपने हो भन्ने वर्वषयमा गवहररएर 
अध्ययन र वर्वश्लषेर् गनुणपने भएको :। यी प्रश्नहरुको लनरुपर् गदाण एनसेलको शेयर संरचना, 
कम्पनीको कूल बजार मूल्य (Total Enterprise Value), कारोबारको प्रकृलत र आयकर ऐन, 
२०५८ (ठाउँ ठाउँमा ऐन समेत भलनएको) का समि व्यर्वस्थाको अध्ययन र वर्वश्लषेर् गरेर 
मात्र गनण सवकने हनु्:। कम्पनी रचजष्ट्रारको कायाणलयमा रहेको अलभलेख अनसुार एनसेलको 
जारी र चकु्ता पूजँी रु. १०,००,००,०००।- हो । तर आजको यसको बजारमूल्य अर्वश्य 
पलन त्यो होइन। कम्पनीको नेपालमा फैलार्वट, यसको संरचना, चल अचल सम्पचि र यसले 
सालसालै लतने आयकरले स्थापनाको समयमा भन्दा यसको कूल बजार मूल्य (Total Enterprise 

Value) कयौं गरु्ा र्ववृद्ध भएको सहजै अनमुान हनु्:। आजको कुल बजार मूल्य कलत हो, ८०% 
शेयर हस्तान्तरर् गररँदा कुन मलु्यलाई आधार मानी लाभ र दावयत्र्व तय गरी कारोबार गररएको 
: भन्ने कुरा Due Diligence Audit Report, Share Purchase Agreement (SPA), Escrow 

Agreement, Escrow Account  सम्बन्धी वर्वर्वरर् लगायतका कागजातहरु उपलब्ध नभएसम्म 
स्पष्ट हनु सक्ने देचखँदैन। यी कागजातहरु वर्वपक्षी ठूला करदाता कायाणलयले मागेको र सो प्राप्त 
नभए पल: तत्काल देचखएका प्रमार्का आधारमा कर लनधाणरर् गरी थप प्रमार् र सूचना प्राप्त 
हुँदा लाभकताणको थप आय भएको पाइएमा पनुः कर लनधाणरर् गदै जाने नीलत अचख्तयार गरी 
लमलत २०७४।३।१3 मा सो समयसम्म प्राप्त कागजातका आधारमा लबयाकी मलु्य रु. 
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१,४४,७८,२५,०६,०००।- कायम गरी सो आधारमा पुजँीगत लाभकर लनधाणरर् गरेको 
पाइयो।  

प्रस्ततु वर्वर्वादमा उपलब्ध गराउन ुपने कागजात उपलब्ध नगराइएको र पूजँीगत लाभकर 
नेपालमा लाग्दैन भन्ने चजकीर समेत ललइएको कारर् के कलत लाभ प्राप्त भएको : भन्ने वर्वषयमा 
अर्वश्य पलन एउटा अन्यौलको अर्वस्थाको सजृना भएको :। यही अन्यौलको अन्त्य गने सन्दभणमा 
वर्वर्वाददत कारोबार माफण त स्र्वालमत्र्वको लनसगण भएको : र्वा :ैन र स्र्वालमत्र्वको लनसगण भएको 
भए पूजँीगत लाभकर लाग्: र्वा लाग्दैन भन्ने प्रश्नको लनरुपर् गनुणपने हनु आएको :। सो तफण  
हेदाण मखु्य रुपमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ को व्यर्वस्थाको अध्ययन र वर्वश्लषेर् 
गनुणपने हनु्:। दफा ५७ को उपदफा (१) मा "कुनै लनकायको वर्वगत तीन र्वषणसम्मको 
स्र्वालमत्र्वको तलुनामा पचास प्रलतशत र्वा सो भन्दा बढी स्र्वालमत्र्व पररर्वतणन भएमा सो लनकायले 
आफ्नो स्र्वालमत्र्वको सम्पचि र्वा आफूले बहन गरेको दावयत्र्व लनसगण गरेको मालनने:" भन्ने उल्लेख 
भएको पाइन्:। वर्वर्वाददत कारोबारको प्रकृलत र यसमा येाकता र वर्वयेाकताको दावयत्र्व बझु्न यो 
कानूनी व्यर्वस्था अत्यन्त महत्र्वपूर्ण :। सो को लालग यसमा प्रयकु्त "लनकाय" "सम्पचि" 
"स्र्वालमत्र्व" भन्ने शब्दहरुको सान्दलभणक अथण बझु्नपुने हनु्:। उक्त उपदफामा प्रयकु्त "लनकाय" 
भन्ने शब्दको पररभाषा ऐनको दफा २(भ) मा गररएको : जस अनसुार लनकाय अन्तरगत 
"कम्पलन" र सो को "स्थायी संस्थापन" समेतलाई जनाउने र लनकाय नेपालको बालसन्दा लनकाय 
नभएको अर्वस्थामा नेपालमा रहेको त्यस्तो लनकायको स्थायी संस्थापन समेत लनकायलभत्र पने 
कुरा उल्लेख भएको :। त्यसैगरी ऐनको दफा २(कद) मा "स्थायी संस्थापन"को पररभाषा गदै 
सो शब्दले कुनै व्यचक्तले पूर्ण र्वा आचँशकरुपमा व्यर्वसाय सञ्चालन गने स्थानलाई जनाउने कुरा 
उल्लेख भएको :। प्रस्ततु वर्वर्वादको सन्दभणमा यी शब्दहरुको अथण गदाण रेनोल्डस ्र अन्ततः 
टेललया सोनेरा स्र्वीडेनको "स्थायी संस्थापन" उक्त दफा ५७(१) को प्रयोजनको लालग एनसेल 
नै "लनकाय" लभत्र समावहत हनेु रहे: भनी बझु्नपुने देचखन्:।  

 अब ऐनको दफा ५७(१)मा प्रयकु्त अको शब्द "सम्पचि"ले के कुरालाई बझुाउँ: सो 
हेरौं । ऐनको दफा २(कध) मा "सम्पचि" शब्दको पररभाषा गररएको : । 'सम्पचि' भन्ने 
शब्द लभत्र "मूतण र्वा अमूतण" दरैु्व प्रकारको सम्पचि पने देचखन्:। सम्पचि शब्दले ख्यालत, प्रवर्वलध, 
ज्ञान, जायजेथा, कुनै व्यचक्तको वर्वदेशी शाखामा रहेको स्र्वालमत्र्व र्वा वहत, आम्दानी गने र्वा 
भवर्वष्यमा आम्दानी गने अलधकार समेत जनाउने कुरा उक्त दफा २ (कध) मा उल्लेख :। 
एनसेल नेपालको अिर्ी टेललकम सेर्वा प्रदायक कम्पलन हो भन्ने कुरामा वर्वर्वाद :ैन । नेपाललभत्र 
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यसका कायाणलय, टार्वर, मेलसनरी लगायतका मूतण अमूतण सम्पचिहरु :न ्र सबैभन्दा महत्र्वपूर्ण 
दरुसञ्चार सेर्वा प्रदान गनण सरकारले प्रदान गरेको अनमुलत पत्र :। यही अनमुलतपत्रको कारर् 
उक्त कम्पनीले टेललफोन सेर्वा प्रदान गरेर्वापत महसूल ललन्:। त्यसैले अनमुलतपत्र एनसेलको 
आम्दानी गने अलधकार हो। मखु्यतः यही अलधकारको प्रयोगबाट लाभको सजृना भएको र समय 
याकमसँग एनसेलको ख्यालतमा पलन अलभर्ववृद्ध भै कूल व्यापाररक मूल्य (Total Enterprise value) 

मा अलभर्ववृद्ध भएको हुँदा एनसेलको दूरसञ्चार सेर्वा प्रदान गने अनमुलतपत्र समेत एनसेलको 
सम्पचि रहे: भन्ने बझु्न ुपने हनुआयो।  

 आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ को मालथ बचर्णत उपदफा (१) मा "स्र्वालमत्र्व 
पररर्वतणन" भन्ने शब्द पलन प्रयोग भएको :। ऐनमा "स्र्वालमत्र्व" शब्दको पररभाषा गररएको :ैन 
तर स्र्वालमत्र्व शब्दको सम्पचि सम्बन्धी कानून र वर्वलधशास्त्रमा गररएको पररभाषा हेदाण यो शब्दले 
"कुनै व्यचक्तको कुनै र्वस्तसँुग रहेको सम्बन्ध" लाई जनाउँ:। यो सम्बन्ध प्रत्यक्ष र्वा लनवहत 
दरैु्व हनुसक्:। आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(र) मा "लनवहत स्र्वालमत्र्व" को पररभाषा 
गररएको :।सो दफाको देहाय खण्ड (१) मा "कुनै लनकायको सम्बन्धमा कुनै प्राकृलतक व्यचक्त 
र्वा प्राकृलतक व्यचक्तको वहत नरहेको लनकायले सो लनकायमा प्रत्यक्ष र्वा अप्रत्यक्षरुपमा एक र्वा 
बढी मध्यस्थ लनकायहरुद्बारा राखेको वहतको आधारमा लसचजणत स्र्वालमत्र्व" भनी र देहाय खण्ड(२) 
मा "कुनै लनकायको स्र्वालमत्र्व रहेको सम्पचिको सम्बन्धमा सो लनकायमा लनवहत स्र्वालमत्र्व रहेका 
व्यचक्तहरुको स्र्वालमत्र्वको समानपुातको आधारमा लनधाणरर् भएको सम्पचिको स्र्वालमत्र्व" समेतलाई 
लनवहत स्र्वालमत्र्व भनी बझु्नपुने हनु्: भनी "लनवहत स्र्वालमत्र्व" को पररभाषा गररएको :। सो 
पररभाषा अनसुार एनसेलको सम्बन्धमा प्राकृलतक व्यचक्तको वहत नरहेको लनकाय अथाणत "टेललया 
सोनेरा स्र्वीडेन" ले प्रत्यक्ष र्वा अप्रत्यक्ष रुपमा एक र्वा बढी मध्यस्थ लनकायहरुद्वारा अथाणत तह 
तहका संरचनाको अचन्तम अथाणत प:ुारको तहमा रहेको रेनोल्डस ् समेतका "मध्यस्थ 
लनकायहरुद्वारा राखेको वहतको आधारमा लसचजणत स्र्वालमत्र्व" लाई लनवहत स्र्वालमत्र्व भन्नु पने 
देचखन्:। रेनोल्डसको एनसेलमा ८०% र सलुनभेरा क्यावपटल्सको २०% स्र्वालमत्र्व रहेको हुँदा 
यी दरैु्व लनकायको शेयर "स्र्वालमत्र्वको समानपुातको आधारमा लनधाणरर् भएको सम्पचिको स्र्वालमत्र्व" 
लाई "लनवहत स्र्वालमत्र्व" भनी बझु्न ुपने हनु्:। यसरी हेदाण एनसेलमा रहेको टेललया सोनेरा 
स्र्वीडेनको ८० प्रलतशत "लनवहत स्र्वालमत्र्व"को लनसगण भएको र यो लनसगण पिात स्र्वालमत्र्व 
पररर्वतणनमाफण त कम्पनीको लनयन्त्रर्मा पररर्वतणन भै टेललया सोनेरा स्र्वीडेनको स्थानमा एचक्जयटा 
र्वहाणड मलेलसयाको (Dependent Directiors) को रुपमा काम गनण मनोलनत प्रलतलनलध (Nominee, 
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representative) प्रर्वन्ध संचालक माफण त एनसेलको सम्पचिमा लनयन्त्रर् र व्यर्वसावयक कारोबार 
सञ्चालन गरेको हुँदा दफा ५७(१) बमोचजम एनसेलले "आफ्नो स्र्वालमत्र्वको सम्पचि र्वा आफूले 
र्वहन गरेको दावयत्र्वको लनसगण" गरेको मान्नुपने हनु आयो। यसरी नेपालको बालसन्दा व्यचक्त 
एनसेलमा लनवहत सम्पचिको लनसगण भएको हुँदा पूजँीगत लाभकरको प्रयोजनको लालग यस्तो 
कारोबारको मूल्याङ्कन हनेु नै भयो। आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३६ मा "सम्पचि र्वा 
दावयत्र्वको लनसगणबाट प्राप्त खूद लाभ" पूजँीगत लाभकरको सन्दभणमा गर्ना हनेु व्यर्वस्था रहेको 
: भने दफा ३७ मा सम्पचि तथा दावयत्र्वको लाभको लनसगणबाट प्राप्त हनेु लाभको गर्नाको 
आधार एरं्व प्रवयाकया तोवकएको :। त्यसैगरी दफा ४० मा "सम्पचि र्वा दावयत्र्वको लनसगण" बारे 
व्यर्वस्था गदै उपदफा(३) मा सम्पचि र्वा दावयत्र्वको लनसगण हनेु वर्वलभन्न अर्वस्था बारे उल्लेख 
गररएको :। सोही उपदफाको देहाय खण्ड (ङ) मा "कुनै लनकायको सम्बन्धमा दफा ५७ 
बमोचजमका अर्वस्थाहरुमा" भन्ने शब्दार्वलीको प्रयोग भएबाट ऐनको दफा ५७ को उपदफा (१) 
को व्यर्वस्थाको सान्दलभणक अथण गदाण कुनै लनकायको (अथाणत ऐनसलको) वर्वगत तीन 
बषणअचघसम्मको तलुनामा (यहाँ २०६५ पल: शेयर संरचनामा कुनै पररर्वतणन :ैन) पचास प्रलतशत 
र्वा सो भन्दा बढी स्र्वालमत्र्व पररर्वतणन भएमा (यहाँ ८० प्रलतशत स्र्वालमत्र्व पररर्वतणन भएको :) 
सो लनकायले अथाणत (एनसेलले) आफ्नो स्र्वालमत्र्वको सम्पचि र्वा आफूले र्वहन गरेको दावयत्र्व 
लनसगण गरेको मालनने रहे: भन्ने देचखयो। वर्वर्वाददत सन्दभणमा शेयर कारोबार माफण त एनसेलको 
८० प्रलतशत स्र्वालमत्र्व पररर्वतणन भै टेललया सोनेरा स्र्वीडेनको स्थानमा एचक्जयटा र्वहाणड मलेलसयाले 
एनसेलको कारोबारको लनयन्त्रर् गरेको देचखँदा ऐनको दफा ५७ को उपदफा (१) मा उल्लेचखत 
"कुनै लनकायको" भन्नाले "एनसेलको" र "सो लनकायले" भन्ने शब्दले "एनसेलले" भन्न ेअथण 
गनुणपने हनु आयो। ऐनको दफा २(र) को प्रयोजनको लालग मध्यस्थ लनकाय (Interposed 

entity) रेनोल्डस ्माफण त एनसेलमा रहेको लनवहत स्र्वालमत्र्वको लनसगणबाट प्राप्त लाभको गर्ना 
दफा ३६, दफा ३७ र दफा ४०(३)(ङ) बमोचजम पूजँीगत लाभकरको लालग गनण लमल्ने नै हुँदा 
कुनै व्यचक्तले दफा ४० को उपदफा ३ को (ङ) मा उल्लेचखत तररकाले अथाणत दफा ५७(१) 
बमोचजम लनयन्त्रर् पररर्वतणन माफण त सम्पचि र्वा दावयत्र्व लनसगण गरेमा सो व्यचक्तले सम्पचि र्वा 
दावयत्र्वको लनसगण गरेको मालनने अर्वस्था रहेको देचखयो।  

र्वहसको याकममा पटक-पटक एनसेलको शेयर संरचना यथार्वत :; तसथण यो एनसेलको 
कारोर्वार होइन भन्ने चजकीर ललइएको :। तर एनसेल र्वा रेनोल्डसको ललचखत जर्वाफ हेदाण 
कही ं पलन आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ आकवषणत हनेु होइन भन्ने चजकीर ललएको 
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पाईदैन। बरु दफा ५७ को उपदफा (३) बमोचजम एनसेलले स्र्वालमत्र्व पररर्वतणन अचघ र पल:को 
भागको :ुट्टा:ुटै्ट आय वर्वर्वरर् पेश गरेको अर्वस्था :। दफा ५७ ले लनयन्त्रर् पररर्वतणनबारे 
व्यर्वस्था गरेको, वर्वर्वाददत लमलत २०७२।१२।२९ को कारोर्वारबाट एनसेलको लनयन्त्रर् 
पररर्वतणन भएको र यस्तो पररर्वतणन पिात एनसेलको चल, अचल र लाभ आजणन गने अनमुलतपत्रमा 
समेत येाकता कम्पनी एचक्जएटा र्वहाणड, मलेलसयाको हक बन्न गएको देचखँदा दफा २(र) एरं्व 
दफा ४०(३)(ङ) को व्यर्वस्थाबाट एनसेलले आफ्नो स्र्वालमत्र्व लनसगण गरेको मान्नुपने हनु आयो। 
लनसगण पिात पलन अनमुलतपत्र लगायतका सम्पचिहरु एनसेलसँगै रहेको कारर् यो लनसगण अप्रत्यक्ष 
प्रकृलतको देचखन्:। त्यसैले यसलाई दफा ४१ बमोचजम सम्पचि र्वा दावयत्र्वको थमौतीसवहतको 
लनसगण (Disposal with retention of asset or deemed disposal) रहे: भनी मान्नु पने हनु आयो। 
दफा ४१ ले दफा ४० को उपदफा (३) को देहाय (ङ) को अर्वस्थामा स्र्वालमत्र्व र्वा दावयत्र्व 
लनसगण भएको मालनने व्यर्वस्था गरेको र देहाय (क)(१) अनसुार यस्तोमा सो व्यचक्तलाई लनसगण 
र्वापत लनसणगको समयमा बजार मूल्य बराबरको रकम प्राप्त भएको मालनने : भन्ने व्यर्वस्था 
रहेको अर्वस्था :। दफा ४०(३)(ङ) र दफा ४१ को सम्बन्ध दफा ५७(१) सँग रहेको 
समेतबाट ऐनको दफा ५७(१) बमोचजम स्र्वालमत्र्व पररर्वतणन भएको अर्वस्थामा एनसेलले सम्पचि 
लनसगण गरेको नै मान्नुपने देचखयो। यस चस्थलतमा सम्पचिको लनसगणबाट प्राप्त लाभमा कर लतनुणपने 
दावयत्र्वबाट एनसेल मकु्त : भन्न लमल्ने देचखएन।  

स्पष्ट शब्दमा भन्नु पदाण वर्वर्वाददत जनु कारोबार : यो मध्यस्थ लनकाय माफण त एनसेलमा 
लनवहत स्र्वालमत्र्वको लनसगण गरेको अर्वस्था हो। यो कारोर्वार पिात एनसेलको स्र्वालमत्र्व पररर्वतणन 
भएको हुँदा यसमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७(१), ४०(३)(ङ) र दफा ४१ को 
व्यर्वस्था आकवषणत हनु्:। यी कानूनी व्यर्वस्थाहरुको समि अथण गदाण देश बावहर शेयरको 
कारोबार गरेको भलनए पलन सो माफण त बालसन्दा लनकायको सम्पचिको अप्रत्यक्ष कारोबार 
(offshore  indirect transaction) गरी लनवहत सम्पचि लनसगण गरेको अर्वस्था भएबाट सोबाट प्राप्त 
लाभमा नेपालमा कर लाग्ने नै देचखयो। प्रस्ततु वर्वर्वादमा लमलत २०७२।१२।२९ को कारोबार 
पिात एनसेलले ऐनको दफा ५७ को उपदफा (३) बमोचजम आलथणक बषण २०७२।७३ मा 
स्र्वालमत्र्व पररर्वतणन अचघ र पल:को भागहरुलाई :ुट्टा:ुटै्ट आय र्वषण मानी आय वर्वर्वरर् पेश गरेको 
अर्वस्था पलन :। साथै एनसेलले आयकर ऐन, 2058 को दफा 95क को प्रयोजनको लालग 
भन्दै लमलत 2073।1।26 मा रु. 9,96,95,71,040।- र पनुः लमलत 2074।2।21 
मा रु. 11,57,84,८४,860।- तथा वर्वलम्ब शूल्क बापत रु. 2,०2,62,34,851।- 
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समेत ठूला करदाता कायाणलयमा बझुाएको पलन देचखन्:। यसरी आदेश बमोचजम रकम बझुाएको 
भलनए पलन एनसेलले यस वर्वषयमा कँहीकतै उजूर गरेको पलन देचखँदैन। यी कायणहरुबाट एनसेल 
आफैले ऐनको दफा ५७(१) आकवषणत हनेु कुरालाई प्रत्यक्ष र्वा परोक्षरुपमा स्र्वीकार गरेको 
मान्नुपने हनु आउँ:। वर्वर्वाददत कारोर्वार माफण त लनवहत स्र्वालमत्र्वको लनसगण भएको र त्यस्तोमा 
ऐनको दफा ५७ आकवषणत हनेु र लसचजणत लाभमा कर बझुाउन ुपने भएबाट पूजँीगत लाभकर 
लाग्ने अर्वस्था देचखन्:। यस्तो कर कुनै तरहबाट :ल्ने प्रबन्ध भएको देचखएमा ठूला करदाता 
कायाणलयले ऐनको व्यर्वस्था बमोचजम त्यस्तो प्रबन्ध र्वा प्रबन्धको कुनै भागलाई ऐनको दफा 
३५ बमोचजम पनुः चाररत्रीकरर् गनण सक्ने नै हनु्:।  

 प्रस्ततु वर्वर्वादको सन्दभणमा रेनोल्डसको शेयर टेललया सोनेरा नरे्व नेपाल होचल्डङसको 
नाउँमा रही सो लनकायले एचक्जयटा इन्भेष्टमेन्टलाई लबयाकी गरेको र नेपाल र नरे्व बीचमा भएको 
दोहोरो कर सम्बन्धी सम्झौता बमोचजम नेपालमा पूजँीगत लाभकर नलाग्ने चजकीर पलन वर्वपक्षी 
एनसेल र रेनोल्डसको तफण बाट ललइएको :। प्रस्ततु वर्वर्वादमा लनवहत स्र्वालमत्र्वको लनसगण भै 
ऐनको दफा ५७(१) को अर्वस्था वर्वद्यमान रहेको हुँदा वर्वपक्षीहरुको चजकीर स्र्वीकार गनण सवकने 
अर्वस्था देचखँदैन। साथै टेललया सोनेरा नरे्व नेपाल होचल्डङस आफैं  पलन मध्यस्थ कम्पनी भई 
यसको १०० प्रलतशत शेयर नेदरलेण्डमा स्थावपत टेललया सोनेरा एचशया होचल्डङस वर्व.लभ. को 
रहेको देचखन्:। र्वास्तवर्वक कारोबार नगरी फगत सचन्धको सवुर्वधा ललने (Treaty shopping) 

कायणलाई लनरुत्सावहत गने उद्देश्यबाट समेत आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७३ उपदफा (५) 
ले कर:ुट नपाउने व्यर्वस्था गदै सो उपदफाको देहाय खण्ड (ख) मा भएको व्यर्वस्था अनसुार 
कुनै लनकायको लनवहत स्र्वालमत्र्वको पचास प्रलतशत र्वा सो भन्दा बढी वहस्सा अन्य कुनै लनकायद्वारा 
िहर् गररएको र त्यस्तो व्यचक्त र्वा लनकाय सम्झौताको अको पक्ष र्वा नेपालको पलन बालसन्दा 
नभएको अर्वस्थामा अन्तराणवष्ट्रय सम्झौता बमोचजमको सवुर्वधा नपाइने भन्ने व्यर्वस्था राचखएको हुँदा 
र उक्त व्यर्वस्था अनसुार टेललया सोनेरा नरे्व नेपाल होचल्डङसको ५० प्रलतशतभन्दा बढी स्र्वालमत्र्व 
नेदरलेण्डमा संस्थावपत टेललया सोनेरा एचशया होचल्डङसको रहेको र नेदरलेण्डसँग नेपालको 
त्यस्तो कुनै सम्झौता भए गरेको नपाइँदा टेललया सोनेरा नरे्व नेपाल होचल्डङसले नरे्व र नेपाल 
बीच भएको दोहरो कर रोक्ने सम्बन्धी सचन्धको फाइदा पाउने अर्वस्था पलन देचखँदैन। 

 अब लनरे्वदकको माग बमोचजमको आदेश जारी हनुपुने हो र्वा होइन भन्ने अचन्तम प्रश्न 
तफण हेदाण प ुजँीगत लाभकर सम्बन्धी दावयत्र्वको वर्वषयको अलतररक्त लनरे्वदकहरुले वर्वपक्षी एचक्जएटा 
र्वहाणडले वर्वदेशी लगानी तथा प्रवर्वलध हस्तान्तरर् ऐन, २०४९ को दफा ३ को प्रवयाकया पूरा गरी 
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नेपाल प्ररे्वश गनुणपूर्वण उद्योग वर्वभागको सहमलत ललएको नहुँदा एचक्जयटा र्वहाणडलाई एनसेलको 
व्यापार, व्यर्वस्थापन एरं्व आलथणक लाभ र वयाकयाकलापमा संलग्न नगराउनू भन्ने आदेशको पलन 
माग गरेको देचखन्:। बहसको याकममा वर्वपक्षीहरुतफण बाट उपचस्थत वर्वद्बान अलधर्वक्ताहरुले उद्योग 
वर्वभागबाट एनसेललाई टेललया सोनेरा य.ुवट.ए. होचल्डङस ्र एचक्जयटा िपू र्वहाणडबीच अवप्रल 

11, 20१६ मा भएको Novation agreement लाई लमलत २०७३।९।१८ मा, त्यसै गरी 
एनसेल र एचक्जयटा र्वहाणडबीच भएको Technical Management Service Agreement लाई लमलत 
२०७४।८।११ मा ददएको स्र्वीकृलत सम्बन्धी पत्रहरु पेश गनुण भएको :। यी पत्रहरुले 
वर्वदेशी लगानी तथा प्रवर्वलध हस्तान्तरर् ऐन को दफा ३ का सतणहरु पूरा ग:ण र्वा गदैन भन्ने 
प्रश्न यहाँ :। तर उद्योग वर्वभागको ललचखत जर्वाफमा यस वर्वषयमा स्पष्ट अडान ललइएको 
पाईदैन। एचक्जएटा र्वहाणड लमलत २०७२।१२।२९ पल: एनसेलको व्यर्वस्थापनमा संलग्न 
भैसकेको अर्वस्था देचखन्:। कानून बमोचजम अर्व पलन आर्वश्यक सहमलत ललन रोक लागेको 
नहुँदा त्यलत मात्र कारर्ले एचक्जएटा र्वहाणडलाई एनसेलको व्यापार र व्यर्वस्थापनमा समेत रोक 
लगाउन ुउचचत र आर्वश्यक देचखएन।  

 जहाँसम्म पूजँीगत लाभकरको प्रश्न : वर्वपक्षी ठूला करदाता कायाणलयको ललचखत जर्वाफ 
र संलग्न लनर्णय पचाणबाट वर्वपक्षीहरुलाई ठूला करदाता कायाणलयले "एनसेलमा रहेको वहत शेयर 
लनसगण गदाण भएको लाभमा लाभकताण टेललया कम्पनी (टेललया सोनेरा िपू हेड अवफस), स्र्वीडेनका 
नाउँमा लाभ, शलु्क र व्याजसमेत गरी रु. ६०,७१,२४,९६,०९७।- कर लनधाणरर् भै लमलत 
२०७४।३।१३ मा लनर्णय पचाण गररएको देचखएको : । यहाँ वर्वर्वाददत कारोर्वारलाई वर्वदेशी 
कम्पनीको शेयर खररद लबयाकी सम्बन्धमा वर्वदेशमा भएको कारोर्वार मान्ने र्वा एनसेलको 
स्र्वालमत्र्वको लनसगण भएको मान्ने भन्ने र आयकर ऐन, २०५८ का व्यर्वस्थाहरुको सही एरं्व 
सन्तलुलतरुपमा प्रयोग भयो र्वा भएन भन्ने प्रश्न नै मूल प्रश्नको रुपमा रहेको :। यस सन्दभणमा 
लनरे्वदकहरुको मखु्य माग पूजँीगत लाभकर टेललया सोनेरा स्र्वीडेनलाई लाग्नपुने नभै एनसेलको 
लनवहत स्र्वालमत्र्वको लनसगण भएको हुँदा एनसेललाई र लमलत २०७२।१२।२९ को 
कारोबारमाफण त एनसेलको प्रभार्वकारी व्यर्वस्थापनमा संलग्न एचक्जएटा र्वहाणड मेललसयालाई 
लाग्नपुने भन्ने रहेको पाइयो। मालथ गररएको वर्वश्लषेर्बाट प्रस्ततु वर्वर्वादमा आयकर ऐन, २०५८ 
को दफा ३६, दफा ३७, दफा ४०(३)(ङ), दफा ४१, दफा ५७, दफा ६७ र दफा ९५क 
(२)ख आकवषणत हनेु देचखएको :। प्रस्ततु वर्वर्वादमा रेनोल्डसको एनसेलमा रहेको वहतको खररद 
लबयाकी माफण त एनसेलको सम्पचिमा लनवहत स्र्वालमत्र्व लनसगण भएको प्रष्ट देचखएको, जसको सम्पचि 
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लनसगण भएको हो सो लनकाय अथाणत एनसेल बालसन्दा लनकाय रही दफा ६७ बमोचजम सम्पचिको 
श्रोत पलन नेपाल रहेको समेतबाट ऐनको दफा ५७(१) को दावयत्र्वबाट एनसेल मकु्त हनु सक्ने 
देचखएन।  

 अतः मालथ वर्वलभन्न खण्डमा उल्लेख भएका आधार र कारर्हरु समेतको पररप्रके्ष्यमा हेदाण 
प्रस्ततु ररट लनरे्वदन नेपालको संवर्वधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) अन्तगणत दताण 
भएको कुरा मालथ उल्लेख भएकै :। उक्त धारा अन्तगणत सार्वणजलनक हक र सरोकारको 
वर्वषयमा "उचचत उपचार प्रदान गने" र "वर्वर्वादको टुिो लगाउने" असाधारर् अलधकार यस 
अदालतलाई रहेको समेत सन्दभणमा हेदाण प्रस्ततु वर्वर्वादमा लमलत २०७२।१२।२९ मा कारोर्वार 
भएबाट आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७(१) र दफा २२(३) बमोचजम लाभमा कर लतनुणपने 
दावयत्र्व सोही समयमा सजृना भएको मान्नु पने देचखयो। वर्वपक्षी ठूला करदाता कायाणलयको लमलत 
२०७४।३।१३ को लनर्णय पचाण हेदाण कारोर्वारसँग सम्बचन्धत माग भएका कागजातहरु प्राप्त 
नभएको अर्वस्था देखाउँदै वर्वपक्षी मध्येको एचक्जएटा र्वहाणड मलेलसयाले मलेलसयन स्टक 
एक्सचेन्जमा देखाएको १,३६,५१,००,०००।- अमेररकी डलरको नेपाली मरुामा हनेु रु. 
१,४४,७८,२५,०६,०००।- लाई वर्वर्वाददत कारोर्वारमा भकु्तानी भएको मानी सोमा लागत खचण 
कटाई टेललया सोनेरा स्र्वीडेनका नाउँमा कर लनधाणरर् भएको देचखयो। मालथ वर्वलभन्न खण्डमा 
गररएको वर्वश्लषेर्बाट उक्त लमलत २०७२।१२।२९ को कारोर्वारबाट एनसेलको लनवहत 
स्र्वालमत्र्वको लनसगण भएको अर्वस्थामा पलन वर्वद्यमान कानूनी व्यर्वस्थाहरु बारे हेक्का नराचखँदा 
कानून बमोचजम सवह वकलसमबाट कर लनधाणर् हनु सकेको पाइएन। आयकर ऐन, २०५८ को 
दफा ५७(१) समेत बमोचजम लनवहत स्र्वालमत्र्व लनसगण हुँदा प्राप्त लाभमा कर बझुाउने दावयत्र्व 
वर्वपक्षी एनसेल र सो कम्पनीको प्रभार्वकारी व्यर्वस्थापन र लनयन्त्रर् गने एचक्जएटा र्वहाणड 
मलेलसया समेतको भएबाट अब लमलत २०७४।३।१३ को कर लनधाणरर् आदेशमा उचल्लचखत 
कर टेललया सोनेरा स्र्वीडेनलाई नलागी एनसेललाई लाग्ने हुँदा उक्त आदेशमा उल्लेचखत आधार 
र कारर्हरुसमेत हेरी र एनसेलले लमलत २०७३।१।२६ र २०७४।२।2१ मा पुजँीगत 
लाभकर र्वापत अलिम रुपमा कुल रु. २१,५४,८०,५५,९००।- र वर्वलम्ब शलु्क र्वापत रु. 
२,०२,६२,३४,८५१।- ठूला करदाता कायाणलयमा बझुाईसकेको देचखँदा बझुाई सकेको रकम 
समेतलाई दृवष्टगत गरी कर लनधाणरर् र कर असूल उपर गने सम्बन्धमा यो आदेश प्राप्त भएको 
लमलतले तीन मवहना लभत्र कानून बमोचजम आर्वश्यक लनर्णय गनुण गराउन,ु साथै करको दावयत्र्व 
लनर्वाणह नगरेसम्म कसैलाई पलन लाभांश वर्वतरर् र शेयर लबयाकीको अनमुलत नददन ुनददलाउन ुभनी 
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वर्वपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हनेु ठह:ण। आदेशको जानकारी 
महान्यायालधर्वक्ताको कायाणलयमाफण त वर्वपक्षीहरुलाई ददई लमलसल लनयमानसुार अलभलेख शाखामा 
बझुाई दायरीको लगत कट्टा गररददनू। 

 

 
     न्यायाधीश 

 (आनन्दमोहन भट्टराई) 

उक्त रायमा हामीहरुको सहमती :। 

 

   न्यायाधीश     न्यायाधीश     न्यायाधीश       प्रधान न्यायाधीश  

(टंकबहादरु मोक् तान)  (वर्वश्वम्भरप्रसाद शे्रष्ठ)  (मीरा खडका)      (चोलेन्र शम्शेर ज.ब.रा.) 

इजलास अलधकृतः ज्ञानेन्र इटेनी 
कम्प्यटुर टाईप गनेः रामशरर् लतलमचल्सना/वर्वनोद बलनया/वर्वकेश गरुागाई 
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