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राजस्व न्यायाधीकरण ऐन, २०३१
लालमोहर र प्रकाशन मममि
२०३१।४।१८
संशोधन गने ऐन
१.

राजश्व न्यायाधीकरण (पहहलो सं शोधन) ऐन, २०३३

२०३३।४।१०

२.

राजश्व न्यायाधीकरण (दोस्रो सं शोधन) ऐन, २०३६

२०३६।६।११

३.

न्याय प्रशासन ऐन, २०४८

२०४८।२।१६

४.

केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०४८

२०४९।१।८

५.

अदालि व्यवस्थापन िथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन
सं शोधन गने ऐन, २०५८

२०५९।५।२७
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि

६.

गणिन्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाल कानून सं शोधन
गने ऐन, २०६६

२०६६।१०।०७

७.

केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७२

२०७२।११।१३

८.

केही नेपाल कानूनलाई सं शोधन, एकीकरण, समायोजन
र खारे ज गने ऐन, २०७४

२०७४।६।३०
२०३१ सालको ऐेन नं. ३



..................
राजस्व सम्बन्धी न्याय व्यवस्थामा सुधार गनन बनेको ऐन

प्रस्िावनााः सवनसाधारण जनिाको सुहवधा र आमथनक हहि कायम राख्न राजस्वसम्बन्धी न्याय व्यवस्थामा
सामहयक सुधार गनन आवश्यक भएकोले,

 यो ऐन सं वि् २०६५ साल जेठ १५ गिेदेखख लागू भएको ।




यो ऐन सं वि् २०७५ साल भाद्र १ गिेदेखख लागू भएको ।

गणिन्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाल कानून सं शोध गने ऐन, २०६३ द्वारा खिहकएको

।
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श्री ५ महाराजामधराज वीरे न्द्र वीर हवक्रम शाहदे वबाट राहिय पञ्चायिको सल्लाह र सम्ममिले
यो ऐन बनाइबक्सेकोछ ।
१.

संखिप्त नाम, हवस्िार र प्रारम्भाः (१) यो ऐनको नाम “राजस्व न्यायामधकरण ऐन, २०३१”
रहेकोछ ।
(२) यो ऐनको हवस्िार नेपाल

............. भर हुनेछ ।



(३) यो ऐन िुरुन्ि प्रारम्भ हुनछ
े ।
२.

पररभाषााः हवषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा “न्यायामधकरण” भन्नाले दफा ३
अन्िगनि स्थाहपि राजस्व न्यायामधकरणलाई सम्िन पछन ।

३.

राजस्व न्यायामधकरणको स्थापना र गठनाः (१) राजस्व न्यायामधकरण अध्यादे श, २०३०
अन्िगनि स्थापना भएका राजस्व न्यायामधकरणहरू यसै ऐन अन्िगनि स्थापना भएको मामननेछ।
(२) प्रत्येक न्यायामधकरणको इलाका र सदरमुकाम नेपाल सरकारले समय समयमा
नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाखशि गरी िोहकददएबमोखजम हुनेछ ।


(३) प्रत्येक न्यायामधकरणमा नेपाल सरकारले मनयुक्त गरे का दे हायका सदस्यहरू

रहने छन्ाः–



(क)

कानून सदस्य,

(ख)

राजस्व सदस्य, र

(ग)

ले खा सदस्य ।

गणिन्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाल कानून सं शोध गने ऐन, २०६३ द्वारा खिहकएको ।

 पहहलो सं शोधनद्वारा सं शोमधि ।
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४)

उपदफा (३) बमोखजम मनयुक्त गदान दफा ४ बमोखजम योग्यिा पुगेका कुनै

पदामधकारीलाई कुनै न्यायामधकरणको वा एकै समयमा एकभन्दा बढी न्यायामधकरणको
सदस्य िोक्न सहकनेछ ।
(५)

कानून सदस्य न्यायामधकरणको अध्यि हुनछ
े र मनजको अनुपखस्थमिमा राजस्व

सदस्यले अध्यििा गनेछ ।
४.

न्यायामधकरणको सदस्य हुन योग्यिा : न्यायामधकरणको सदस्य मनयुक्त हुनको लामग दे हायको
योग्यिा आवश्यक हुनेछाः–


(क) कानून सदस्यको लामग उच्च अदालिको न्यायाधीश भई रहे को वा हुन योग्यिा पुगेको
।

(ख)

राजस्व सदस्यको लामग स्नािक भएको र राजस्व प्रशासनमा

साि वषन अनुभव प्राप्त



गरे को ।
(ग)

ले खा सदस्यको लामग स्नािक भएको र ले खाको िेरमा साि वषन अनुभव प्राप्त गरे को
।



५.

न्यायामधकरणको अमधकारिेरको प्रयोग : (१) न्यायामधकरणको अमधकारिेरको प्रयोग िीनै
सदस्यले सामूहहक रूपले गनेछन् र बहुमिको राय न्यायामधकरणको मनणनय मामननेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले खखएको भए िापमन कानून सदस्य र अको
एकजना सदस्यको उपखस्थमि भएमा मुद्दाको कारवाई र हकनारा गनन सहकनेछ । कानून सदस्य
बाहेक अरू दुईजना सदस्यको उपखस्थमिमा मुद्दाको फैसला गनन वा अखन्िम आदे श ददन बाहे क



पहहलो सं शोधनद्वारा थप ।



केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०४८ द्वारा सं शोमधि ।

 पहहलो सं शोधनद्वारा सं शोमधि ।
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अरू कारवाई गनन सहकनेछ । अरू सदस्यहरूको अनुपखस्थमिमा कानून सदस्यले मुद्दाको फैसला
गनन वा अखन्िम आदे श ददन बाहे क अरू कारवाही गनन बाधा पने छै न ।
(३) उपदफा (२) बमोखजम दुईजना सदस्यको उपखस्थमिमा मुद्दाको कारवाही वा हकनारा
गदान दुईजनाको मिै क्य हुन नसकेमा कारवाहीको हकमा अध्यििा गने सदस्यको रायबमोखजम
गनुप
न छन र फैसला वा अखन्िम आदे शको हकमा पहहले अनुपखस्थि रहे को सदस्य समि पेश
गरी मनजले समथनन गरे को राय न्यायामधकरणको राय मामननेछ ।
(४) िीनजना सदस्यको उपखस्थमिमा मुद्दाको कारवाही गदान िीनजनाको मभन्दामभन्दै राय
भएमा अध्यिको राय बमोखजम गनुप
न छन र मुद्दाको हकनारा गदान िीनै जनाको मभन्दामभन्दै राय
भएमा वा उपदफा (३) बमोखजम दुईजना सदस्यको उपखस्थमिमा मुद्दाको हकनारा गदान मिै क्य
हुन नसकी पहहले अनुपखस्थमि रहेको सदस्य समि पेश हुुँदा िीन राय भएमा उच्च अदालिमा
साधक जाहे र गनुन पनेछ र सो अदालिको मिमभजन बेन्चबाट भएको मनणनय अखन्िम हुनेछ ।
६.

न्यायामधकरणको अमधकारिे राः (१) राजस्वसम्बन्धी मुद्दामा न्यायामधकरणको पुनरावेदन र
मनवेदन सुन्ने अमधकारिेर यो ऐन र प्रचमलि अन्य नेपाल कानूनबमोखजम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोखजम पुनरावेदन सुन्दा न्यायामधकरणलाई दे हायको अमधकार
हुनेछाः–
(क)

मुद्दाको अखन्िम मनणनय गने,

(ख)

्
मुद्दामा मुख्य ठहरयाउनु
पने कुरा खुलाई मुनामसब समय िोकी मुद्दाको
लगि कायमै राखी सो हवषयमा कारवाई र हकनारा गनन शुरु हकनारा
गने अड्डा वा अमधकारी छे उ हफिान पठाउने,

 न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ द्वारा सं शोमधि ।
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(ग)

शुरु हकनारा गने अड्डा वा अमधकारीले गरे को फैसला वा आदे शलाई
सदर उल्टी वा केही उल्टी गने र सो िल्लो अड्डा वा अमधकारीले गनन
पाउने कारवाई वा मनणनय गने,

(घ)

आफैले बढी प्रमाण बुझ्ने र िल्लो अड्डा वा अमधकारीबाट पमन बुझ्न
लगाउने, र

(ङ)

पि र सािी खिकाउने, बयान मलने, प्रमाण बुझ्ने, कागजपर दाखखल
गराउने र दण्ि सजाय गने समेि प्रचमलि नेपाल कानूनबमोखजम
अदालिलाई भए सरहको अमधकार प्रयोग गने ।

७.

न्यायामधकरणको अवहेलना : न्यायामधकरणले आफ्नो अवहे लनामा कारवाई चलाउन सक्नेछ र
अवहेलना गरे को ठहराएमा न्यायामधकरणले दुई महीनासम्म कैद वा पाुँचसय रूपैं याुँसम्म
जररवाना वा दुवै सजाय गनन सक्नेछ ।
िर न्यायामधकरणलाई सन्िोष हुने गरी अमभयुक्तले िमा याचना गरे मा न्यायामधकरणले
मनजलाई िमा गनन वा सजाय िोहकसकेको भए सो सजाय माफ गनन वा घटाउन सक्नेछ ।



८.

सवोच्च अदालिमा पुनरावेदन लाग्ने : दे हायको कुनै प्रश्नमा प्रत्यि कानूनी रुटी भई
न्यायामधकरणको मनणनय पूणन वा आंखशक रूपमा उखल्टने दे खी सवोच्च अदालिले आफू समि
पुनरावेदन गनन अनुममि ददएकोमा मार न्यायामधकरणको फैसला वा अखन्िम आदे श उपर
सवोच्च अदालिमा पुनरावेदन लाग्नेछाः–



(क)

अमधकारिेरको प्रश्न,

(ख)

बुझ्नु पने प्रमाण नबुिेको वा बुझ्नु नहुने प्रमाण बुिेको प्रश्न वा

(ग)

बाध्यात्मक रूपमा पालन गनुन पने कायनहवमधसम्बन्धी कानूनको उल्लं घन भएको प्रश्न,

केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०४८ द्वारा सं शोमधि ।
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(घ)



९.

गम्भीर कानूनी रुटी सम्बन्धी प्रश्न ।

पुनरावेदन सम्बन्धमा धरौट राख्ने र म्याद :



(१) प्रचमलि कानूनमा जुनसुकै कुरा ले खखएको भए

िापमन यस ऐन अन्िगनि न्यायामधकरण वा उच्च अदालिमा पुनरावेदन गदान दे हाय बमोखजम धरौट
नराखी पुनरावेदन लाग्ने छै नाः–
(क)

कर मनधानरण भएकोमा मनधानररि करको पचास प्रमिशि रकम र जररवाना
भएकोमा जररवानाको रकम र दुवै भएकोमा मनधानररि करको पचास
प्रमिशि रकम र जररवानाको रकम त्यस्िो मनधानरण गने वा जररवाना
गने अमधकृिले िोहकददएको कायानलयमा,

(ख)

भन्सार महसूल वा अन्िाःशुल्क मनधानरण भएकोमा मनधानररि भन्सार
महसूल वा अन्िाःशुल्कको रकम र जररवाना भएकोमा जररवानाको रकम
र दुवै भएकोमा दुवै रकम त्यस्िो मनधानरण गने वा जररवाना गने
अमधकृिले िोहकददएको कायानलयमा ।



अदालि व्यवस्थापन िथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०५८ द्वारा थप ।

 दोस्रो सं शोधनद्वारा सं शोमधि ।


न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ द्वारा सं शोमधि ।
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(२)



=.............

(३)

मुद्दा कारवाई हकनारा हुुँदा कब्जामा मलएको वा जफि गररएको माल वस्िु

सिी गली जाने वा त्यसको गुण ह्रास भई मोल घट्न जाने भएमा प्रचमलि नेपाल कानूनबमोखजम
मललाम मबक्री गरी आएको मोल धरौटीमा राखी मुद्दामा ठहरे बमोखजम गनुन पछन । सवारीको
साधन वा मेखशनरी सामान भए मोल बापि धरौट, ज्यथा जमानी वा माथवर धन जमानी मलई
मालधनी खजम्मा ददन सहकनेछ ।
(४)

यस ऐन अन्िगनि न्यायामधकरणमा पुनरावेदन गदान शुरु कारवाही र हकनारा

गने अमधकारीले गरे को मनणनय सुमनपाएको वा त्यस्को सूचना िामेल भएको पैं िीस ददनमभर
पुनरावेदन गनुन पनेछ ।
१०.



............................

११.

राजस्व न्यायामधकरण अध्यादे श, २०३० जारी हुन ु अगामि मनणनय भएका मुद्दाहरू : राजस्व
न्यायामधकरण अध्यादे श, २०३० प्रारम्भ भएको अखघल्लो ददनसम्म ित्काल प्रचमलि नेपाल
कानून बमोखजम–
(क)

आय र कर अदालिमा पुनरावेदन लाग्ने गरी अञ्चलाधीश, प्रमुख खजल्ला अमधकारी, कर
अमधकृिहरू वा िोहकएको अमधकारीहरूबाट फैसला वा अखन्िम आदे श भएकोमा प्रचमलि
नेपाल कानूनको म्यादमभर िेरीय अदालिमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।

(ख)

आय र कर अदालि, अञ्चलाधीश, प्रमुख खजल्ला अमधकारी वा अञ्चल अदालिमा
पुनरावेदन लाग्ने गरी भन्सार अड्डाको हाहकम, अन्िाःशुल्क अमधकारी, कर अमधकृिहरू

 दोस्रो सं शोधनद्वारा खिहकएको ।
 केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा खारे ज ।
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वा िोहकएको अमधकारीहरूबाट फैसला वा अखन्िम आदे श भएको िर यो ऐनले
न्यायामधकरणमा

पुनरावेदन

लाग्ने

मुद्दामा

प्रचमलि

नेपाल

कानूनको

म्यादमभर

न्यायामधकरणमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।
१२.

मनरीिण र मनदे शन ददने अमधकार :

आफ्नो अमधकारिेरमभरको मुद्दाका सम्बन्धमा

न्यायामधकरणले भन्सार अड्डा, अन्िाःशुल्क कायानलय, कर कायानलय िथा त्यस्िो मुद्दाको शुरु
हकनारा गने अरू राजस्वसम्बन्धी कायानलयहरूको मनरीिण गनन वा मिनबाट आवश्यक हववरण
प्राप्त गनन वा मिनलाई मनदे शन ददन सक्नेछ ।
१३.

भूमम प्रशासकले शुरु कारवाही र हकनारा गने अमधकारिेर : (१) आफ्नो इलाकामभरको
दे हायका मुद्दाको शुरु कारवाही र हकनारा गने अमधकारिेर भूमम प्रशासकको हुनेछाः–
(क)

जग्गा वा मिरो दपोट,

(ख)

मालपोिसम्बन्धी,

(ग)

खजममदार, िालुकदार, पटवारी, बहाली, बखानसी,

(घ)

मिान पिान भई उकास भएको जग्गासम्बन्धी,

(ङ)

हाल आवादी र सो सम्बखन्धि सखन्धसपनन,

(च)

जग्गा भोगेको नािाले लागेको रकमसम्बन्धी,

(छ)

भूमम प्रशासन कायानलयसम्बन्धी ठे क्का–पट्टाको नोक्सानी असुल उपर गने
हवषय र

(ज)

नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाखशि गरी िोकेको भूमम
प्रशासन कायानलय सम्बन्धी अन्य हवषय ।
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(२) उपदफा (१) अन्िगनि भूमम प्रशासकले गरे को मनणनय उपर पैंिीस ददनमभर उच्च

अदालिमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।
(३) यस दफामा “भूमम प्रशासक वा भूमम प्रशासन कायानलय” भन्नाले भूमम प्रशासन ऐन,
२०२४ लागू नभएको ठाउुँमा क्रमशाः माल अड्डाको हाहकम वा माल अड्डा सम्िनु पछन।
१४.

कारवाही गने अड्डा वा अमधकारीको अमधकार : दफा १३ अन्िगनिका मुद्दाहरू र न्यायामधकरणमा
पुनरावेदन लाग्ने मुद्दाहरूमा शुरु कारवाही र हकनारा गने अड्डा वा अमधकारीलाई पि र सािी
खिकाउने, बयान मलने, प्रमाण बुझ्ने, कागजपर दाखखल गराउने र दण्ि सजाय गनन समेि प्रचमलि
नेपाल कानूनबमोखजम अदालिलाई भए सरहको अमधकार हुनेछ ।

१५.

मनयम बनाउने अमधकार : यो ऐनको उद्देश्य पूमिन गननको लामग नेपाल सरकारले मनयम बनाउन
सक्नेछ र त्यस्िो मनयम नेपाल राजपरमा प्रकाखशि गरी लागू गररनेछ ।

१६.

बाधा अड्काउ हटाउने अमधकार : यो ऐन कायानखन्वि गनन कुनै बाधा अड्काउ परे मा नेपाल
सरकारले सो बाधा अड्काउ हटाउनको लामग नेपाल राजपरमा प्रकाखशि गरी आवश्यक आदे श
जारी गनन सक्नेछ र त्यस्िो आदे श यस ऐनमा परे सरह मामननेछ ।

१७.

खारे जी र संशोधन : (१) आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन, २०१६ र आय र कर अदालि
मनयमावली, २०२५ खारे ज गररएकोछ ।
(२) अनुसूचीमा ले खखएको ऐनहरूमा अनुसूचीमा ले खखए बमोखजम सं शोधन गररएकोछ।

१८.

राजस्व न्यायामधकरण अध्यादे श, २०३० मनखरक्रय भएपमछ त्यसको पररणाम : राजस्व
न्यायामधकरण अध्यादे श, २०३० मनखरक्रय भएपमछ अको अमभप्राय नदे खखएमा सो मनखरक्रयिाले–





केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०४८ द्वारा सं शोमधि ।
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ द्वारा सं शोमधि ।
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(क)

्
सो अध्यादे शबमोखजम चालू भएको कुरा वा सोबमोखजम रीि पुरयाई
अखघ नै गररएको
कुनै काम वा भोगी सकेको कुनै कुरालाई असर पाने छै न,

(ख)

सो अध्यादे शबमोखजम पाएको, हामसल गरे को वा भोगेको कुनै हक सुहवधा, किनव्य वा
दाहयत्वमा असर पाने छै न,

(ग)

सो अध्यादे श बमोखजम गररएको कुनै दण्ि सजाय वा जफिलाई असर पाने छै न,

(घ)

मामथ ले खखएको कुनै त्यस्िो हक सुहवधा, किनव्य, दाहयत्व, दण्ि सजायका सम्बन्धमा
गररएको कुनै कानूनी कारवाई वा उपायलाई असर पाने छै न र उक्त अध्यादे श कायम
रहे सरह त्यस्िो कुनै कानूनी कारवाई वा उपायलाई सुरु गनन, चालु राख्न वा लागू गनन
सहकनेछ र त्यस्िो दण्ि सजाय पमन गनन सहकनेछ ।
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अनुसूची – १
ुँ सम्बखन्धि)
(दफा १७ सग
क्र.सं. ऐनको संखिप्त नाम
१.

 ........

२.



३.



४.



५.



६.



७.



८.



९.



सं शोधन

=

...........
..........
..............

.. ... ....

... ... ....

=...........

... ... ....

घर जग्गा कर ऐन, २०१९

दफा ९ को सट्टा दे हायको दफा ९ राखखएको छाः–
९.

पुनरावेदन : दफा ४, ५, ६ वा ७ अन्िगनि कर
अमधकृिले

गरे को

आदे श

उपर

राजस्व

न्यायामधकरणमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।

 अन्िाःशुल्क ऐन, २०५८ द्वारा खारे ज ।
 पहहलो सं शोधनद्वारा खिहकएको ।
 मूल्य अमभवृहि कर ऐन, २०५२ द्वारा खारे ज ।



केही नेपाल कानूनलाई सं शोधन, एकीकरण, समायोजन र खारे ज गने ऐन, २०७४ द्वारा खारे ज ।
गणिन्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खिहकएको ।

 नेपालको सहवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा खारे ज भएको ।
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१०.

हवदे शी लगानी कर ऐन, २०१९

दफा ९ को सट्टा दे हायको दफा ९ राखखएको छाः–
९.

पुनरावेदनाः दफा ४, ५, ६ वा ७ अन्िगनि कर
अमधकृिले

गरे को

आदे श

उपर

राजस्व

न्यायामधकरणमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।
११.



.. .. ..

१२.



१३.

.. .. ..

१४.

पानी कर ऐन, २०२३

=...

....

दफा ११ को सट्टा दे हायको दफा ११ राखखएको छाः–
११.

पुनरावेदन :

दफा

१०

अन्िगनि

िोहकएको

अमधकारीले सजाय गरे को आदे श उपर राजस्व
न्यायामधकरणमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।
१५.

..........



आयकर

ऐन, २०५८ द्वारा खारे ज ।



गणिन्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खिहकएको ।

 मूल्य अमभवृहि कर ऐन, २०५२ द्वारा खारे ज ।
द्रष्टव्य

M–

(१)

केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६३ बमोखजम रूपान्िर भएका शब्दहरूाः–
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।

(२)

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रुपान्िर भएका शब्दहरुाः
(क) “पुनरावेदन अदालि” को सट्टा “उच्च अदालि” ।

(ख) “पुनरावेदन अदालिको न्यायाधीश” को सट्टा “उच्च अदालिको न्यायाधीश” ।
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