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अदालिबाट बझेुको 

साक्षीीः 

कागिीः 

प्रमार्ीः 

संजक्षप्त हटपोट 

 

क्षते्रातधकारीः 

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७ िथा मलुकुी देवानी कायिहवधी संहििा, २०७४ को दफा १९ 
बमोजिम दिाि िनु आएको प्रथििु मदु्दाको िथ्य र ठिर खण्ड यसप्रकार रिेको छीः 

हफरादपत्रीः 

तमति २०७८/०४/१० गिे म आफ्नो पररवारसहिि िीन भ्याली ररसोटि भने्न िीन भ्याली गेटवे प्रा.तल 
बढुानीलकण्ठमा खानहपन गररसकेपतछ सेवा शलु्क र मूल्य अतभवहृि कर मेनू प्राईसमा नै समावेश 
गनूिपनेमा सो नगरी मैले मेन ुप्राईस िेरेर खाएको तबलमा दश प्रतिशि सेवा शलु्क र िेह्र प्रतिशि मूल्य 
अतभवहृि कर (भ्याट) रकम भनी थप रकम समेि उल्लेख गरी मलाई तबल तिनि बाध्य बनाएपतछ मैले 
उक्त हवल रकम तिरी यस सम्बन्धमा आन्िररक रािश्व कायािलय, मिारािगञ्ज र जिल्ला प्रशासन 
कायािलय, काठमाण्डौलाई उिरुी गरी कारवािी र क्षतिपूतििको माग गदाि आन्िररक रािश्व कायािलयले 
क्षतिपूतिि भराउने क्षेत्रातधकार आफूमा नरिेको भने्न िानकारी ददएको र जिल्ला प्रशासन, काठमाण्डौले 
सो उिरुीको सम्बन्धमा कारवािीको लातग आन्िररक रािश्व हवभाग लाजिम्पाटलाई लेजख पठाएकोमा 
मैले तिरेको अतिररक्त रकमको क्षतिपूतिि पाउने व्यवथथा िी तनकायको क्षते्रातधकारमा नरिेको भने्न 
िवाफ आएकोले िािकसँग अतिररक्त शलु्क तलई उपभोक्तालाई िानी पयुािएको सम्बन्धमा उक्त 
ररसोटिलाई ित्कालै कारवािी गरी मेन ुप्राइसमै कर र सेवाशलु्क सहििको मूल्य समायोिन गनि लगाई 
मबाट तलईएको मेन ुप्राईसभन्दा बढी रकम रू. ३,०७८.६३ िथा क्षतिपूतिि समेि ददलाईभराई पाऊँ 
भन्ने व्यिोराको वादीको हफरादपत्र। 
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प्रतिउ्तररपत्रीः 

िामीले उपभोक्ता संरक्षर् ऐन, २०७५ र मूल्य अतभवहृि तनयमावली, २०५३ लगायिका कानूनको 
पूर्ि रूपमा पालना गदै आईरिेको, िाम्रो कम्पनी आ.व २०७७/७८ को सम्पूर्ि कर चकु्ता गरी कर 
चकु्ता प्रमार्पत्र तलएको कम्पनी रिेको, हवपक्षीले यस कम्पतनबाट प्रदान गरेको सेवा िथा वथिमुा कुनै 
हकतसमको गनुासो िथा उिरुी नगरी मूल्य अतभवहृि कर तनयमावली, २०५३ को हवर्यमा उपभोक्ता 
संरक्षर् ऐन, २०७५ को दफा ११,१२,१६,३८,४०,४८,५० मा भएको व्यवथथा आफ्नो िररकाले 
व्याख्या गरी दायर गरेको हफरादपत्र क्षेत्रातधकार हविीन रिेको, मूल्य अतभवहृि कर तनयमावलीको 
हवर्यमा सम्बजन्धि कर अतधकृिलाई िरीवाना िथा मदु्दा चलाउने अतधकार िनुे िुँदा हवपक्षीको हफराद 
जिहकर िकदैया हविीन रिेको, कम्पनी र यसका सञ्चालक,शेयरधनी भनु्न अलग अलग कानूनी पहिचान 
भएका व्यजक्त िनु भने्न तसिान्ि हवतभन्न मदु्दामा प्रतिपादन समेि भएकोमा सेयरिोल्डर वा सञ्चालकले 
गरेका व्यजक्तगि सम्झौिा वा दाहयत्वको बारेमा कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन नतमल्ने िनुाले प्रथििु 
हफराद खारेि गरी मदु्दामा लागेको सम्पूर्ि फी, शलु्क, खचि समेि ददलाईभराई पाऊँ भने्न व्यिोराको 
प्रतिवादीको प्रतिउ्तररपत्र। 

अदालिको आदेशीः 

यसमा मखु नतमलेका कुरामा वादी प्रतिवादीका साक्षी बझुी पेश गनूि भने्न यस अदालिको तमति 
२०७८/१२/२० को आदेश। 

बकपत्रीः 

प्रतिवादी िीन भ्याली गेटवे प्रा.तल.ले अतिरीक्त सेवा शलु्क र मूल्य अतभवहृि कर िोडेर हवल कम्पनी 
आफैले बनाएको िोईन।आन्िरीक रािश्व कायािलय, मिारािगञ्जबाट हवतलङ्ग तसथटमको थवीकृति तलएर 
मात्र हवतलङ्ग ियार गरेका छौँ।िरेक हवलको डाँटा आन्िररक रािश्व कायािलयलाई अनलाईनबाटै िाने 
िुँदा यसलाई ओभर हवतलङ्ग भन्न तमल्दैन भनी प्रतिवादीका साक्षी परुुर्ो्तरम मानन्धरले गरेको बकपत्र। 

वादी मदन ढुङ्गानाले िीन भ्यातल ररसोटिमा खाना खान गएको िो।कसैको ईज्िि प्रतिष्ठामा दाग 
लगाउन गएको िोईन।गएर खाना खाईसकेपतछ मेनमुा उल्लेख भएको भन्दा बढी रकम कुन कानूनको,  
दफालाई टेकेर तलएको िो,खाना खान गएका व्यजक्तलाई अतिरीक्त शलु्क तलएर ठगी गने, मलाई हकन 
यसो गरेको भन्दा कानूनको कुरा िाहकमसँग गनुििोस,् खाएपतछ खरुुक्क पैसा तिनूि भन्दा वादीको मान 
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भयो हक अपमान भयो? िसथि, हपतडि वादीलाई उजचि क्षतिपूतिि भराईददनपुछि।उपभोक्ता संरक्षर् ऐन, 
२०७५ बमोजिम हपतडिले क्षतिपूतिि पाउनूपदिछ भनी वादीका साक्षी शोतभि थपतलयाले गरेको वकपत्र। 

आदेशीः 

यसमा, सेवा शलु्क र मूल्य अतभवहृि कर मेन ुप्राइसमा नै समावेश गनुिपनेमा सो नगरी उल्लेजखि सेवा 
शलु्क र मूल्य अतभवहृि कर समेि मेन ुप्राइसमा पतछ िोडी मेन ुप्राइसमा उजल्लजखि भन्दा बढी रकम 
तलई प्रतिवादीले आफूलाई मूल्य अतभवहृि कर तनयमावली, २०५३ को तनयम १४(ख) मा कर 
सहििको मूल्य उल्लेख गनूिपने प्रावधान हवपरीि खाना खाएको बीलमा १०% सेवा शलु्क र १३% 
भ्याटसमेिको रकम िोडी तबल भकु्तानी गनि प्रतिवादीले बाध्य पारेको कायि उजल्लजखि तनयमहवपरीि 
भएको भनी आफ्नो हफरादपत्रमा दावी तलएको सन्दभिमा उजल्लजखि तनयमावलीको व्यवथथा र सेवा 
शलु्क र मूल्य अतभवहृि कर समावेश गरी मेन ुप्राइस ियार गने िो वा मेन ुप्राइसमा उक्त सेवा शलु्क 
र मूल्य अतभवहृि कर भकु्तानीको समयमा िोतडने भन्ने सम्बन्धमा आन्िररक रािश्व कायािलय, 
मिारािगञ्जबाट राय िवाफ मगाई तनयमानूसार पेश गनूि भनी यस अदालिबाट तमति २०७९/०१/१३ 
गिे भएको आदेश। 

सेवा प्रदायकले सेवा शलु्क तलनेभए सो रकम समेि समावेश गरी मूल्य अतभवहृि कर लाग्ने मलु्य 
कायम गनूिपने र मेन ुप्राईसमा मूल्य अतभवहृि कर समेिको रकम उल्लेख गनूिपने कानूनी व्यवथथाले 
सेवा शलु्क र मूल्य अतभवहृि कर दवैु समावेश गरी मेन ुप्राइस ियार गनूिपने थपष्ट देजखन आउँछ।मूल्य 
अतभवहृि कर तनयमावली, २०५३ को तनयम १७ मा दिाि भएको व्यजक्तले अनूसूजच ५ बमोजिमको 
कर हविक िारी गनूिपने व्यवथथा रिेको र अनसूुची ५ मा िोहकएको कर हविकको ढाँचामा कर 
लाग्ने मूल्य र मूल्य अतभवहृि कर रकम अलग अलग देजखने गरी उल्लेख गनूिपने व्यवथथा छ भनी 
आन्िररक रािश्व कायािलय, मिारािगंिबाट प्राप्त तमति २०७९/०२/०६ को पत्र तमतसल सामेल 
रिेको छ। 

प्रथििु हववाद मेलतमलाप प्रकृयाबाट समाधान गनि उपयकु्त देजखएकोले प्रथििु मदु्दाका वादी मदन 
ढुङ्गाना र प्रतिवादी िीन भ्याली ररसोटि भने्न िीन भ्याली गेटवे प्रा.ली का संचालक भोला थापा र ऐ. 
प्रा.तल.का प्रबन्धक गरे्श शे्रष्ठ थवयमलाई यस अदालिको मेलतमलाप केन्रमा उपजथथि गराई ७ 
ददनको समय ददई मेलतमलाप प्रकृया संचालन गरी, मेलतमलाप भए तमलापत्र सहिि र मेलतमलाप िनु 
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नसके मेलतमलापकिािको प्रतिवेदनसहिि पेश गनूि भनी यस अदालिबाट तमति २०७९/०३/२८ गिे 
भएको आदेश। 

सोिी आदेशअनरुूप वादी प्रतिवादीिरूलाई ७ ददनको समय ददई यसै अदालिको मेलतमलाप केन्रमा 
तमलापत्र प्रयोिनाथि पठाईएकोमा पक्षिरूसँग छलफल िुँदा पक्षिरू तबचमा तमलापत्र िनु नसक्ने गरी 
मदु्दाको टुङ्गो लागेको भने्न व्यिोराको तमति २०७९/०४/०४ गिेको मेलतमलापकिािको मेलतमलापको 
प्रतिवेदन तमतसल सामेल रिेको देजखन्छ। 

ठिर खण्ड 

तनयमबमोजिम दैतनक मदु्दा पेशी सूचीमा चढी तनर्ियाथि पेश िनु आएको प्रथििु मदु्दामा तमतसल अध्ययन 
गरी वादीको िफि बाट हवद्वान अतधवक्ताद्वय अनपुम भट्टराई र श्री हकशोर पौडेलले िथा प्रतिवादीको 
िफि बाट हवद्वान अतधवक्ता श्री प्रददप थापा र श्री सिुन नेपालले गनुिभएको विस समेि सनुी तनर्ियिफि  
हवचार गदाि प्रथििु मदु्दामा हफराद दावीबमोजिमको रकम र क्षतिपूतिि वापिको रकम वादीले प्रतिवादीबाट 
भराई तलन पाउने िनु ्वा िोईनन,् सोिी हवर्यमा तनर्िय ददनूपने देजखयो। 

प्रथििु मदु्दामा वादीको हफराद दावी िेदाि, तमति २०७८/०४/१० गिे म आफ्नो पररवारसहिि हवपक्षीले 
सञ्चालन गरेको िीन भ्याली ररसोटि भने्न िीन भ्याली गेटवे प्रा.ली बढुातनलकण्ठमा खाना खाई सोको 
हवल माग्दा मेनपु्राईसमा उल्लेख गररएको मूल्यमा १०% सेवा शलु्क र १३% मूल्य अतभवहृि कर 
(भ्याट) िोडी हवल ियार गरी मलाई हवलअनसुारको रकम तिनि वाध्य बनाएकोले मैले हवल तिरी 
हवपक्षीिरूलाई कारवािी गरी क्षतिपूतिि ददलाउन काठमाण्डौ जिल्ला प्रशासन कायािलय र आन्िररक 
रािश्व कायािलय, काठमाण्डौमा तनवेदन दददाँ क्षतिपूतिि ददलाउने क्षेत्रातधकार आफूिरूमा नरिेको भनी 
िवाफ ददएकोले हवपक्षीिरूलाई मेन ुप्राईसमै सेवा शलु्क र मूल्य अतभवहृि कर समावेश गनि लगाई 
मेनपु्राईसमा भन्दा मबाट बढी तलएको रू. ३,०७८.६३ र क्षतिपूतिि समेि हवपक्षीिरूबाट ददलाई भराई 
पाऊँ भने्न देजखयो।प्रतिवादीको प्रतिउ्तरर कथन िेदाि वादीले यस कम्पनीबाट प्रदान गरेको सेवा िथा 
वथिमुा कुनै गनुासो र उिरुी नगरेको, उपभोक्ता संरक्षर् ऐन, २०७५ र मूल्य अतभवहृि कर 
तनयमावलीमा भएको कानूनी व्यवथथाको अपव्याख्या गरी वादीले हफराद दायर गरेको, मूल्य अतभवहृि 
करको हवर्यमा उिरुी/गनुासो र सिाय गने क्षेत्रातधकार सम्बजन्धि अतधकृिलाई रिेकोले िकदैया र 
क्षेत्रातधकार हवहिन हफराद खारेि गरी मदु्दामा लागेको सम्पूर्ि खचि वादीबाट ददलाई पाऊँ भने्न 
देजखयो।वादी प्रतिवादीको कथन तनििरूका साक्षीको वकपत्रबाट पहुष्ट र समतथिि िनु आएको देजखयो। 
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उल्लेजखि हफराद दावी र प्रतिउ्तरर कथन रिेको प्रथििु मदु्दामा तनर्ियिफि  हवचार गदाि, प्रतिवादीले 
संचालन गरेको तिन भ्याली गेटवे प्रा.तल.मा तमति २०७८/०४/१० मा यी वादीले खाना खाएकोमा 
हववाद देजखएन।खाना खाईसकेपश्चाि ्प्रतिवादीिरूले एहकन गरेको हवल वादीले तिरी हिडेको भने्न तमतसल 
संलग्न कागिािबाट देजखन आयो।हफरादसाथ पेश भएको हवल नं ५५७, टेबलु नं १० को हवल िेदाि 
मेन ुप्राईसमा उल्लेजखि रकम रू. १४,९०५/-, सेवा शलु्क रू. १,२६६.९३/- र मूल्य अतभवहृि 
कर (भ्याट) शलु्क रू. १,८११.७०/- गरी िम्मा रू. १५,७४७.८८ प्रतिवादीले सञ्चालन गरेको 
िोटललाई यी वादीले बझुाएको देजखयो।तमतसल संलग्न मेन ुप्राईस िेदाि प्रतिवादीले सोमा सेवा शलु्क 
र मूल्य अतभवहृि कर (भ्याट) समावेश गरी मेन ुप्राईस राखेको देजखएन।वादीले भकु्तान गरेको हवल 
िेदाि, मेन ुप्राईसमा उल्लेख गरेको मूल्यभन्दा रू. ३,०७८.६३/- वढी वादीबाट प्रतिवादीले भकु्तानी 
तलएको देजखन आयो। 

उपभोक्ता संरक्षर् ऐन, २०७५ ले गरु्थिरीय वथि ु िथा सेवा प्राप्त गने उपभोक्ताको संवैधातनक 
अतधकारको संरक्षर् िथा सम्वधिन गनि, उपभोक्तालाई प्राप्त िकको प्रचलनका लातग न्याहयक उपचार 
प्रदान गनि र उपभोक्तालाई िनु सक्ने िानी नोक्सानीवापि क्षतिपूतिि उपलब्ध गराउने, वथि ुवा सेवाको 
मूल्य, पररमार्, शिुिा, गरु्थिर आदी वारे सूजचि िनुे उपभोक्ताको अतधकारलाई सूतनजश्चि गरेको 
देजखन्छ।साथै, उक्त ऐनले वथि ुवा सेवाको प्रयोगबाट भएको िानी नोक्सानी हवरुि क्षतिपूतिि पाउने 
अतधकार उपभोक्तामा सरुजक्षि गरेको देजखन्छ।साथै, सो ऐनले वथि ुवा सेवाका उत्पादक, हवके्रिा वा 
हविरकले अवाजन्छि िरीकाले गरेको मूल्य तनधािरर् वा वहृिलाई रोक्न र तनयन्त्रर् गनि तनयमन गनि 
सहकने कानूनी व्यवथथा समेि उल्लेख गरेको देजखयो।आन्िररक रािश्व कायािलय, काठमाण्डौको तमति 
२०७९/०२/०६ को पत्र िेदाि, मेन ुप्राईसमा सेवा शलु्क र मूल्य अतभवहृि कर (म्याद) दवैु समावेश 
गरी मेन ुप्राईस ियार गनुिपने िनु्छ भनी उल्लेख भएको देजखयो।प्रतिवादीले राखेको मेनपु्राइस िेदाि 
उक्त रकम मेनपु्राइसमा समावेश गरेको देजखन आएन।मेनपु्राईसमा सेवा शलु्क र मूल्य अतभवहृि कर 
(भ्याट) समावेश नै नगरी उक्त रकम समेि समावेश गरी प्रतिवादीले यी वादीसँग भकु्तानी तलई रू. 
३,०७८.६३ बढी रकमभकु्तानी तलएको देजखयो।प्रतिवादीको उक्त कायि उपभोक्ता संरक्षर् ऐन, २०७५ 
र मूल्य अतभवहृि कर ऐन, २०५२ हवपरीि देजखन आयो।प्रतिवादीको कायिबाट पीतडि यी वादीले 
कानूननी उपचारका लातग जिल्ला प्रशासन कायािलय, काठमाण्डौ र आन्िररक रािश्व कायािलय, 
काठमाण्डौ समेिमा धाउन परी अनावश्यक िैरानी र मानतसक िनाव खेप्न ुपरेको देजखयो। 
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राज्यको कानून अन्िगिि संचातलि संथथा वा सेवा प्रदायकले कानूनी रािको तसद्दान्िको पालना गरी 
कानून अनरुुप आफ्ना सेवा संचालन गनुिपने िनु्छ।कानूनले िोकेको शिि र पररतध नाघी आफूखसुी 
अनजुचि भकु्तानी तलने अतधकार कोिी कसैलाई निनुेमा प्रतिवादीबाट सो भए गरेको देजखँदा प्रतिवादीका 
काम कारवािी कानून हवपरीिको देजखएकोले वादीले यी प्रतिवादीका उपरमा तलएको हफराद दावी 
मनुातसव नै देजखयो। 

िसथि, उल्लेजखि िथ्य, आधार, वुदँा र हवश्लरे्र्बाट हफराद दावीबमोजिम प्रतिवादीलाई सेवा शलु्क र 
मूल्य अतभवहृि कर (भ्याट) को मूल्य समेि समावेश गरी मेनपु्राईस राख्न लगाउने गरी मेनपु्राईसमा 
भन्दा बढी भकु्तानी तलएको रकम रू. ३,०७८.६३/- र वादीलाई पगु्न गएको क्षति र दखुीःकष्ट 
समेिलाई मध्यनिर राखी क्षतिपूतििवापि रू. १०,०००/- वादीले प्रतिवादीबाट भराई पाउन े
ठिछि।वाँकी िपशील बमोजिम गनूि। 

िपशील खण्ड 

वादीले प्रतिवादीबाट रू. ३,०७८.६३ र क्षतिपूतििवापि रू. १०,०००/- भराईतलन पाउने ठिरेकोले 
उक्त रकम भराईपाऊँ भनी प्रतिवादीको िेथा देखाई कानूनका म्यादतभत्र वादीले दरखाथि ददए 
तनयमानूसार लाग्ने दथिरु तलई उक्त रकम वादीलाई भराईददन भनी वादी प्रतिवादीलाई िारेख िोकी 
िितसल शाखामा पठाई ददनू........................................................................................१ 

प्रतिवादीलाई सेवा शलु्क र मूल्य अतभवहृि कर (भ्याट) को मूल्य समेि समावेश गरी मेन ुप्राईस राख्न 
लगाउने समेि गरी ठिर भएकोले उक्त शलु्क समेि समावेश गरी मेनपु्राईस राख्न भनी प्रतिवादीलाई 
लेजख पठाउन ििजशल शाखामा लगि ददनू......................................................................१ 

वादीले हफराद गदाि राखेको अदालिी शलु्क रू ५००/- प्रतिवादीबाट कुनै शलु्क नतलई भराइददन ु
भनी ििसील शाखामा लेखी पठाउनू..............................................................................१ 

प्रथििु मदु्दामा जच्तर नबझेु ३५ ददनतभत्र श्री उच्च अदालि पाटनमा पनुरावेदन गनूि भनी प्रतिवादीलाई 
पनुरावेदनको म्याद ददनू.............................................................................................१ 

सरोकारवालाले फैसला िथा तमतसलसंलग्न कागिािको नक्कल माग गरे तनयमानूसार ददनू................१ 
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प्रथििु मदु्दाको दायरी लगि कट्टा गरर फैसला हवधिुीय प्रर्ालीमा अपलोड गरर तमतसल तनयमानूसार 
अतभलेख शाखामा बझुाउनू...........................................................................................१ 
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