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प्रमाण ऐन, २०३१ 

लालमोहर र प्रकाशन मममि 

                           २०३१।७।५ 

संशोधन गने ऐन 

१. प्रमाण (पहहलो संशोधन) ऐन, २०३४ २०३४।५।२७ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि 

२. गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल काननु  

संशोधन गने ऐन, २०६६           २०६६।१०।७ 

३. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन 

र खारेज गने ऐन, २०७४           २०७४।६।३०  

४. प्रमाण (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७७       २०७७।२।२० 

५. फौजदारी कसूर िथा फौजदारी काययहिमध सम्बन्त्धी  

केही ऐन संशोधन गने ऐन, २०७९ २०७9।६।31 

 

 

२०३१ सालको ऐन नं. २४ 

   ……………………… 

प्रमाण सम्िन्त्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गनय बनकेो ऐन 

                                                           

  यो ऐन संिि ्२०६५ साल जेठ १५ गिेदेखख लागू भएको । 
   यो ऐन संिि ्२०७५ साल भाद्र १ गिेदेखख लागू भएको । 
   गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खिहकएको । 
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प्रस्िािना: प्रमाण सम्िन्त्धी नेपाल कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानकूुल सधुार गनय 

बाञ्छनीय भएकोले, 

श्री ५ महाराजामधराज िीरेन्त्द्र िीर हिक्रम शाहदेिबाट राहिय पञ्चायिको सल्लाह र सम्ममिले 

यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । 

पररच्छेद-१ 

प्रारखम्भक 

१. संखिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “प्रमाण ऐन, २०३१” रहेको छ । 

(२) यो ऐन अदालि समि हनुे मदु्दाको कारिाईमा लागू हनुेछ । 

(३) यो ऐन २०३२ साल बैशाख १ गिेदेखख प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषा : हिषय र प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस ऐनमा,  

 (क) “अदालि” भन्नाले सिोच्च अदालि, उच्च अदालि िा खजल्ला अदालि सम्िन ु

पछय र सो शब्दले कानून बमोखजम कुनै खास हकमसमका मदु्दाको कारबाही र 

हकनारा गनय अमधकार प्राप्त अन्त्य अदालि, न्त्याहयक मनकाय िा अमधकारी 

समेिलाई जनाउँछ । 

(ख)  “व्यक्त भएको” िा “व्यक्त गरेको” भन्नाले मौखखक िा मलखखि रूपमा िा 

इशाराद्वारा व्यक्त भएको िा गरेको सम्िन ुपछय । 

(ग) “साियजमनक मलखि” भन्नाले प्रचमलि कानून बमोखजम साियजमनक मलखि मामनन े

मलखि सम्िन ु पछय र सो शब्दले त्यस्िो मलखिको मिखजटल िा हिद्यिुीय 

स्िरुप समेिलाई जनाउँछ । 

 

                                                           

    केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोमधि । 

  दोस्रो संशोधनद्घारा संशोमधि । 



www.lawcommission.gov.np 

3 
 

पररच्छेद-२ 

प्रमाण बझु्न हनु ेर प्रमाण िझु्न नपने कुराहरू 

३. प्रमाण बझु्न हनु े कुराहरू :(१) अदालिले मदु्दामा ठहर गनुयपने कुरा र त्यस्िो कुरासँग 

सम्िद्ध कुराको मार प्रमाण बझु्न हनु्त्छ । 

स्पष्टीकरण : “सम्िद्ध कुरा”  भन्नाले मदु्दामा ठहर गनुय पने कुरालाई प्रमाखणि िा खण्िन गनय 

सहायिा हनुे कुरालाई सम्िन ुपछय । 

४. प्रमाण बझु्न नपने कुराहरू :(१) देहायका कुनै कुराका सम्िन्त्धमा प्रमाण बझु्न पदैन : 

(क) मदु्दाको कुनै पिले व्यक्त गरेको कुनै कुरा अको पिले मलखखि 

रूपमा स्िीकार गरेमा सो स्िीकार गरेको कुरा,  

  िर अदालिले उपयकु्त ठानेमा त्यस्िो कुराका सम्िन्त्धमा पमन 

  प्रमाण बझु्न सक्नेछ । 

(ख) दफा ५ बमोखजम अदालिले स्िंम न्त्याहयक जानकारी मलने कुरा। 

(२) दफा ६ र ७ बमोखजम कुनै कुरा अनमुान गनय अदालिले कुनै प्रमाण बझु्न 

पदैन। 

िर दफा ७ बमोखजम कुनै कुरा अनमुान गनुयभन्त्दा अखि अदािलले आिश्यक प्रमाण 

बझु्न सक्नेछ । 

५. अदालिले स्ियं जानकारी मलन े कुराहरू : (१) अदालिले देहायका कुराहरूको स्ियं 

न्त्याहयक जानकारी मलन ुपछय  

(क) नेपालको इलाका, 

(ख) नेपालको संहिधान र नेपाल कानून, 

                                                           

  गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा संशोमधि । 
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(ग) नेपालको राहिय िण्िा, 

(ग१) नेपालको राहिय गान, 

 (ग२) नेपालको मनशान छाप 

(ि) रािपमिको शपथ, 

(ङ) हिधेयकको प्रमाणीकरण मममि, 

(च) नेपाल राजपरमा प्रकाखशि सूचनाहरू । 

(२) अदालिले हििादको हिषय हनु नसक्ने सामान्त्य ज्ञानका कुराहरूको स्िंम 

न्त्याहयक जानकारी मलन हनु्त्छ । 

 िर यस उपदफा अनसुार मदु्दाको कुनै पिले कुनै कुराको न्त्याहयक जानकारी मलन 

अदालिलाई अनरुोध गरेमा अदालिले त्यस सम्िन्त्धमा आिश्यक प्रमाण पेश गनय सो 

पिलाई आदेश ददन सक्नेछ र अदालिलाई सन्त्िोष हनुे गरी प्रमाण पेश नभएसम्म 

अदालिले सो कुराको न्त्याहयक जानकारी मलन इन्त्कार गनय सक्नेछ । 

 (२क)  उपदफा (२) को अिस्थामा बाहेक अदालिले न्त्याहयक जानकारीमा मलने 

हिषयमा पिले प्रमाण परु ्याउन ुपने छैन । 

(३) यस दफा अन्त्िगयि न्त्याहयक जानकारी मलन अदालिले आिश्यक हकिाब िा 

मलखिको सहायिा मलन सक्नेछ। 

६. अदालिले अनमुान गने कुराहरू : अन्त्यथा प्रमाखणि नभएसम्म,- 

(क) एकािरसँगका अंखशयारहरूमध्ये जनुसकैु अंखशयारको नाममा रहेको सम्पखि 

सगोलको सम्पखि हो भमन अदािलले अनमुान गनेछ । 

                                                           

  दोस्रो संशोधनद्वारा थहपएको । 
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(ख) दईु िा सो भन्त्दा बढी व्यखक्तहरूको भोग िा चलनमा रहेको सम्पखिमा िी 

व्यखक्तहरू सबैको बराबर हक छ भमन अदालिले अनमुान गनेछ । 

(ग) कुनै अदालि िा सरकारी कायायलयमा कानून राख्न ु पने स्याहा, शे्रस्िा िा 

कागजपरमा उल्लेखखि गररएको कुराहरू सही रूपमा उल्लेख गररएका हनु ्

भमन अदालिले अनमुान गनेछ । 

(ि) अन्त्यथा प्रमाखणि भएकोमा बाहेक देहायको अिस्थामा जखन्त्मएको खशश ु

हििाहहि पमिबाट जखन्त्मएको अनमुान गररनेछ :– 

(१) हििाह भएको मममिबाट एक सय असी ददन पमछ जखन्त्मएको, 

(२)  पमिको मतृ्य ुभएको िा िैिाहहक सम्बन्त्ध अन्त्त्य भएको मममिबाट दईु 

सय बहिर ददनमभर जखन्त्मएको 

(ि१) पमि र पत्नीको मञ्जुरीले कृमरम गभायधान प्रणालीद्वारा जखन्त्मएको खशश ुहििाहहि 

पमिबाट नै जखन्त्मएको हो भनी अदालिले अनमुान गनेछ । 

(ङ) कुनै अदालि िा सरकारी कायायलय िा अमधकारीबाट िा नेपाल 

काननुबमोखजम अमधकार प्राप्त कुनै व्यखक्तबाट प्रकाखशि भएको, ियार गररएको 

िा प्रमाखणि गररएको भमन जमनएको मलखि सो अदालि, कायायलय, अमधकारी 

िा व्यखक्तबाट प्रकाखशि भएको िा ियार िा प्रमाखणि गररएको हो भमन 

अदालिले अनमुान गनेछ । 

(ङ१) मिखजटल िा हिद्यिुीय कारोबारबाट सम्िौिा िा मलखि भएकोमा ररिपूियक नै 

सम्िौिा िा मलखि भएको हो भनी अदालिले अनमुान गनेछ । 

                                                           

  केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोमधि । 

 
 दोस्रो संशोधनद्वारा थहपएको । 
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(ङ२) मिखजटल िा हिद्यिुीय हस्िािरबाट कारोबार भएकोमा ररिपूियक नै हस्िािर 

भएको हो भनी अदालिले अनमुान गनेछ । 

(च) कुनै हिदेशी राज्यको सरकारबाट िा त्यस्िो सरकारबाट अमधकार प्राप्त 

अमधकारीबाट प्रकाखशि भएको भने्न जमनएको सो राज्यको कानून िा 

अदालिको मनणयय छाहपएको पसु्िक िा पमरकामा प्रकाखशि त्यस्िो कानून िा 

मनणयय सही रूपमा प्रकाखशि भएका छन ्भमन अदालिले अनमुान गनेछ । 

(छ) हिदेशी राज्यको सरकारबाट प्राप्त भएका प्रमाण सही रुपमा प्राप्त भएका छन ्

भने्न अदालिले अनमुान गनेछ । 

(ज) कुनै व्यखक्तले अको व्यखक्तको शरीरमा िेजाब िा अन्त्य ज्िलनशील पदाथय 

फ्ाँकेमा, छहकय एमा, खन्त्याएमा िा अन्त्य कुनै हकमसमले कसैको शारीररक िमि हनुे गरी 

प्रयोग गरेमा िा कसैलाई सेिन गराएमा मनजले मनयििस िा जानी जानी त्यस्िो व्यखक्तको 

ज्यान मलने िा अङ्गभङ्ग गराउने कायय गरेको अदालिले अनमुान गनेछ। 

७. अदालिले अनमुान गनय हनु ेकुराहरू : अन्त्यथा प्रमाखणि नभएसम्म : 

(क) कुनै व्यखक्तका साथमा चोरीको सम्पखि छ भने सो व्यखक्तले सम्पखि चोरेको 

िा चोरीको भन्ने जानाजानी खरीद गरेको हो भमन अदालिले अनमुान गनय 

सक्नेछ । 

  िर, त्यस्िो व्यखक्तले सो सम्पखि आफूकहाँ रहेको कुनै मनामसब कारण 

देखाएमा िा त्यस्िा व्यखक्तको व्यिसाय िा कारोबारको प्रकृमिको हिचार गदाय 

                                                           

 
 दोस्रो संशोधनद्वारा थहपएको । 

 फौजदारी कसूर िथा फौजदारी काययहिमध सम्बन्त्धी केही ऐन संशोधन गने ऐन, २०७9 द्वारा थहपएको । 
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सो सम्पखि मनजले चोरीको हो भने्न नजानेर पमन मनजकहाँ रहन जान सक्ने 

देखखएमा अदालिले त्यस्िो अनमुान गने छैन । 

(ख) कुनै व्यखक्तको साथमा रहेको मलखि पेश गनय मनजलाई अदालिले आदेश 

ददंदा मनजले पेश नगरेमा सो मलखि पेश भएको खण्िमा मनजको हिरुद्ध 

प्रमाण लाग्न सक्ने हकमसमको छ भमन अदालिले अनमुान गनय सक्नेछ । 

(ग) कुनै िटना मामनसहरूका आचरण िा काम कारोबारको सामान्त्य क्रम हिचार 

गदाय िकय संगिरूपमा अनमुान गनय सहकने अन्त्य कुनै कुरा अदालिले अनमुान 

गनय सक्नेछ। 

पररच्छेद ३ 

प्रमाणमा मलन हनु ेर नहनु ेकुराहरू 

८. प्रमाणमा मलन हनु ेकुराहरू :  दफा ३ बमोखजम मदु्दामा प्रमाण बझु्दा यस पररच्छेद बमोखजम 

प्रमाणमा मलन हनु े कुराहरू र सािीले अदालिका समि बकेका अन्त्य कुराहरू ...... 

प्रमाणमा मलन हनु्त्छ । 

९. पिले व्यक्त गरेको कुरा :(१) मदु्दाका कुनै पिले व्यक्त गरेको कुनै कुरा मनजका हिरुद्ध 

प्रमाणमा मलन हनु्त्छ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए िापमन : 

(क)  फौज्दारी मदु्दामा कुनै अमभयकु्तले मनजलाई लगाइएको अमभयोगको 

सम्िन्त्धमा अदालि बाहेक अन्त्यर व्यक्त गरेको कुरा अदालिले देहाय 

बमोखजम ठहराएमा प्रमाण मलन हनु्त्छ : 

                                                           

  दोस्रो संशोधनद्वारा खिहकएको । 
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(१) सो कुरा व्यक्त गदाय अमभयकु्त सचेि अिस्थामा र आफूले 

भनेको र गरेको कुरा बझु्न सक्ने अिस्थामा मथयो । 

(२) मनजलाई बाध्य गरी िा मनज िा अरू कसैलाई यािना ददई िा 

यािना ददने धम्की ददई िा मनजलाई आफ्नो इच्छा हिरुद्ध सो 

कुरा व्यक्त गने खस्थमिमा पारी सो कुरा व्यक्त गरेको होइन। 

(३) सो अमभयोग बारे कुनै साियजमनक अमधकारीले गने कारिाईको 

सम्िन्त्धमा यस्िो धम्की िा हिश्वास पने आश्वासन ददएको 

मथएन जसबाट मनजले सो कुरा असत्य रूपमा व्यक्त गने 

सम्भािना मथयो र जनु धम्की िा आश्वासन कायायखन्त्िि गनय 

सक्ने अमधकार र शखक्त सो अमधकारीलाई मथयो भने्न कुरा 

मनजले यखुक्तसंगि रूपमा हिश्वास गरेको मथयो । 

(ख) दफा १२ को खण्ि (क) देखख (ि) सम्ममा उखल्लखखि कुराहरू र 

यस पररच्छेदको अन्त्य कुनै दफा बमोखजम प्रमाणमा मलन हनुे कुनै 

कुरा सो पिले नै व्यक्त गरेको भए पमन मनजले चाहेमा त्यस्िो कुरा 

मनजका पिमा पमन प्रमाणमा मलन हनु्त्छ ।  

(ग) ममल्ने उदे्दश्यले कुनै पिले आफ्नो दाबी पूरै िा आंखशक रूपमा छोड्न 

िा कुनै व्यखक्तलाई कुनै रकम ददन िा कुनै सेिा प्रदान गनय स्िीकार 

गरेको कुरा मनजका मबरुद्ध प्रमाणमा मलन हुँदैन । 

(३)  यस दफाको प्रयोजनको लामग देहायका व्यखक्तले व्यक्त गरेको देहाय बमोखजमको 

 कुरा पिले नै व्यक्त गरेको मामननेछ : 
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(क) पिको िाररस िा प्रचमलि नेपाल काननु बमोखजम मनजका िफय बाट 

मदु्दामा प्रमिमनमधत्ि गने व्यखक्तले िाररस िा त्यस्िो प्रमिमनमधको 

हैमसयिले व्यक्त गरेको कुनै कुरा, 

(ख) पिका िफय बाट कुनै काम गनय अमधकार पाएका व्यखक्तले त्यस्िो 

अमधकार कायम रहेको अिस्थामा आफ्नो अमधकारको हिषय िस्िकुा 

सम्िन्त्धमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा,  

(ग) मदु्दाको कुनै हिषय िस्िमुा पिलाई कुनै अमधकार प्राप्त हनुभुन्त्दा 

अगािै सो हिषय िस्िमुा स्िाममत्ि िा आमथयक स्िाथय भएका व्यखक्तले 

आफ्नो स्िाममत्ि िा आमथयक स्िाथय रहेको अिस्थामा त्यस सम्िन्त्धमा 

व्यक्त गरेको कुनै कुरा, िा 

(ि) मदु्दाको हिषय िस्िमुा संयकु्तरूपमा पि र अन्त्य कुनै व्यखक्तको 

स्िाममत्ि िा आमथयक स्िाथय कामय रहेको अिस्थामा सो व्यखक्तले सो 

सम्िन्त्धमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा । 

९क. सहअमभयकु्तको पोल : दईु िा दईुभन्त्दा बढी व्यखक्तले कसूर गरेकोमा त्यस्िा व्यखक्तहरूमध्ये 

कुनै व्यखक्तले अदालिमा आफू साहिि भई अन्त्य अमभयकु्तलाई पोल गरेकोमा त्यस्िो पोल 

अन्त्य प्रमाणबाट पहुष्ट भएमा प्रमाणमा मलन हनु्त्छ । 

१०. मौकामा व्यक्त गरेको कुरा :(१) कुनै काम िटना िा अिस्थाका सम्िन्त्धमा देहायका कुनै 

व्यखक्तले मौकामा िा त्यसको ित्काल अखि िा पमछ व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा मलन हनु्त्छ: 

(क) सो काम गने िा सो काम, िटना िा अिस्था प्रत्यि रूपमा देख्न ेिा 

थाहा पाउने व्यखक्त, िा 

                                                           

  दोस्रो संशोधनद्वारा थहपएको । 
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(ख) सो काम, िटना िा अिस्थाबाट पीमिि भएका व्यखक्त । 

(२) कुनै व्यखक्तले मनजको शारीररक िा मानमसक अिस्था स्पष्टरूपमा बोध हनुे गरी 

त्यस्िो अिस्था कायम छँदै व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा मलन हनु्त्छ । 

११. मतृ्यकुालीन िोषणा (िाइङ्ग मिक्लेरेशन): कुनै व्यखक्तले आफू मनय लागेको अिस्थामा होस 

छँदै मनजको मतृ्यकुो कारणका सम्बन्त्धमा मतृ्य ुहनु ुअखि व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा मलन 

हनु्त्छ। 

१२. खास अिस्थाका व्यखक्तले व्यक्त गरेको खास खास कुराहरू : मरेको, बेपिा भएको िा सािी 

बस्न यस ऐनबमोखजम असमथय िा कर नलाग्ने भएको िा हिपिीको जाल प्रपञ्चले गदाय 

अदालिमा उपखस्थि गराउन सम्भि छैन भमन मदु्दाको पिले प्रमाखणि गरेको िा अदालिद्वारा 

समाव्हान जारी हनु नसक्ने अिस्थामा भएको िा अदालिको रायमा अनािश्यक रूपमा बढी 

खचय िा समय लाग्ने भई उपखस्थि गराई रहन अनपुयकु्त देखखएको व्यखक्तले व्यक्त गरेको 

देहायका कुराहरू प्रमाणमा मलन हनु्त्छ : 

(क) मनजको हक, हहि िा स्िाथयको हिपरीि हनुे गरी व्यक्त गरेको कुनै 

कुरा, 

(ख) मनज उपर कुनै कानूनी कारिाई हनु सक्ने िा कुनै फौज्दारी अमभयोग 

लाग्न सक्ने गरी मलखखि रूपमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा, 

(ग) मनजलाई हिशेष रूपमा थाहा भएको कुनै साियजमनक हक िा 

रीमिखस्थमिका सम्िन्त्धमा मदु्दा पनुय भन्त्दा अखि मलखखि रूपमा व्यक्त 

गरेको कुनै कुरा, िा 

                                                           

  दोस्रो संशोधनद्घारा संशोमधि । 
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(ि) मनजलाई हिशेष रूपमा थाहा भएको कुनै नािा सम्िन्त्धका हिषयहरू 

मदु्दा पनुयभन्त्दा अखि व्यक्त गरेको कुनै कुरा । 

१३. साियजमनक मलखि इत्याददमा उल्लेख भएका कुराहरू :  (१) रािसेिकले आफ्नो ओहदाको 

कियव्यपालनको मसलमसलामा र कुनै व्यखक्तले कानूनद्वारा िोहकएको आफ्नो कियव्य पालनको 

मसलमसलामा कुनै साियजमनक मलखिमा उल्लेख गरेका कुराहरू प्रमाणमा मलन हनु्त्छ । 

(२) नपेाल सरकारबाट िा नेपाल सरकारद्वारा अमधकार प्राप्त व्यखक्तबाट िा 

साियजमनक संस्थाबाट प्रकाखशि भई साियजमनक रूपमा मबक्रीमा रहेका नक्सा, मानखचर िा 

िथयांक सम्िन्त्धी मलखिमा जमनएका कुराहरू प्रमाणमा मलन हनु्त्छ । 

१३क. श्रव्य–दृश्य माध्यम (मभमियो कन्त्फरेन्त्स) माफय ि ्अमभलेख भएको हििरण : 

(१) श्रव्य–दृश्य माध्यमबाट हिद्यिुीय अमभलेखमा उल्लेख भएका कुराहरु प्रमाणमा 

मलन हनु्त्छ । 

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लामग श्रव्य–दृश्य माध्यम माफय ि ् अमभलेखखि 

कुराहरु सोही रुपमा िा मलहपबद्ध गरी अदालिले अमभलेख राख्न   सक्नेछ । 

१४. मनयममि रूपमा राखखएका खािा, बही, हकिाब िा अन्त्य शे्रस्िामा जमनएका  कुराहरू :कुनै काम, 

कारिाई िा व्यिसायको मसलमसलामा मनयममिरूपमा राखखएको खािा, बही, हकिाब, मिखजटल, 

हिद्यिुीय माध्यमबाट राखखएका हििरण िा अन्त्य से्रस्िामा मनयममि रूपमा चढाएको िा 

जनाएको कुनै कुरा िा सो काम, कारोबार िा व्यिसायका सम्िन्त्धमा लेखेको खचठृीपर, 

भरपाई, चलानी िा अन्त्य कुनै हििरण प्रमाणमा मलन हनु्त्छ । 

                                                           

 
 दोस्रो संशोधनद्वारा थहपएको । 

 
 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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१५. पसु्िक िा लेखमा लेखखएका कुराहरू :(१) कुनै हिदेशी राज्यको सरकारबाट िा त्यस्िो 

सरकारबाट अमधकारप्राप्त व्यखक्त िा संस्थाबाट सो राज्यको कानून िा अदालिको मनणययको 

सम्िन्त्धमा प्रकाखशि पसु्िकमा उल्लेख भएका त्यस्िो कानून िा मनणयय सम्िन्त्धी कुराहरू 

प्रमाणमा मलन हनु्त्छ । 

(२) कुनै हिषयमा सो हिषयका हिद्वान कहमलएका व्यखक्तद्वारा लेखखएको प्रकाखशि 

पसु्िक िा लेखमा उल्लेख भएका कुराहरू प्रमाणमा मलन हनु्त्छ ।  

१६. खास प्रकारका िथयाकं, सूची पर, हििरण इत्यादद :कुनै खास पेशामा लागेका व्यखक्तहरूको 

उपयोगका लामग मनयममि रूपमा प्रकाखशि हनुे िथयांक, हफहररस्ि, सूची पर, हििरण िा 

लेखमा उल्लेख भएका कुराहरू प्रमाणमा मलन हनु्त्छ । 

१७. अन्त्य मदु्दामा सािीले बकेका कुराहरू : कुनै मदु्दामा कुनै अदालिका समि कुनै सािीले 

बकेका कुराहरू देहायका अिस्थामा मार अको मदु्दामा प्रमाणमा मलन हनु्त्छ : 

(क) सो सािी मरेको, बेपिा भएको िा सािी बस्न यस ऐन बमोखजम अयोग्य हनु 

गएकोमा, िा 

(ख) मनजले सो कुरामा प्रमाण ददन कर नलाग्ने गरी यस ऐन बमोखजम सहुिधा 

पाउने अिस्था भएमा, िा 

(ग) हिपिीको जाल प्रपञ्चले गदाय मनजलाई अदालिमा उपखस्थि गराउन सम्भि 

छैन भमन मदु्दाका पिले प्रमाखणि गरेमा, िा 

(ि) मनजका मबरुद्ध म्याद जारी हनु नसक्ने अिस्था भएमा, िा 

(ङ) अदालिको रायमा मनजलाई उपखस्थि गराउँदा अनािश्यक रूपमा बढी समय 

िा खचय लाग्ने भै अनपुयकु्त देखखएमा । 
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१८. अनसुन्त्धान िा जाचँबिुको मसलमसलामा ियार भएका मलखि : कुनै काम, िटना िा 

अिस्थाका सम्िन्त्धमा भएको अनसुन्त्धान िा जाँचबिुको मसलमसलामा प्रचमलि नेपाल काननु 

बमोखजम ियार भएको कुनै मलखिमा उल्लेख भएको कुनै कुरा सो कुरा व्यक्त गने व्यखक्त 

सािीको रूपमा अदालिमा उपखस्थि भै बयान गरेमा प्रमाणमा मलन हनु्त्छ । 

िर, 

(क) शि परीिण प्रमििेदन (अटप्सी ररपोटय) मा सम्िखन्त्धि हिशेषज्ञले उल्लेख 

गरेको कुनै कुराका सम्िन्त्धमा मदु्दाका पिहरूका बीचमा कुनै हििाद नभएमा िा सो कुरा 

मममसलमा देखापरेको कुनै प्रमाण िा कुनै िस्िखुस्थमिसँग असंगि नदेखखएमा सो हिशेषज्ञ 

अदालिमा उपखस्थि नभए पमन सो कुरा प्रमाणमा मलन हनु्त्छ । 

(ख) सम्बखन्त्धि व्यखक्त अदालिमा उपखस्थि भई बकपर गररसकेको नभए िापमन 

थनुछेक प्रयोजनको लामग कानून बमोखजम अमधकारप्राप्त अमधकारीले संकलन गरेका 

कागजाि, मलखि, मचुलु्का, दशी प्रमाण, कुनै हिषयको परीिण प्रमििेदन, हिशेषज्ञको राय िा 

प्रमििेदन, हिद्यिुीय प्रमाण िा बयान आदद ित्काल प्राप्त प्रमाणको रुपमा प्रमाणमा मलन 

हनु्त्छ। 

१९. मनस्सा िा प्रमाणपर :कुनै मनस्सा िा प्रमाणपर ददन ेकानूनी कियव्य भएका व्यखक्तले प्रचमलि 

नेपाल काननुबमोखजम ददएको मनस्सा िा प्रमाणपर प्रमाणमा मलन हनु्त्छ । 

२०. प्रमििेदन :प्रचमलि नेपाल काननु बमोखजम कुनै काम, िटना िा अिस्थाका सम्िन्त्धमा कुनै 

हटप्पणी िा प्रमििेदन ियार गरी कुनै खास ठाउँ िा कायायलयमा पेश गनुयपने कानूनी कियव्य 

                                                           

  दोस्रो संशोधनद्वारा “िहहककाि“ भन्न ेशब्दको सट्टा “अनसुन्त्धान“ भन्ने शब्द राखखएको । 

  पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

   दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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भएका व्यखक्तले आफ्नो कियव्य पालनको मसलमसलामा लेखेको त्यस्िो हटप्पणी िा प्रमििेदन 

प्रमाणमा मलन हनु्त्छ ।  

िर त्यस्िो हटप्पणी िा प्रमििेदन सम्बखन्त्धि ठाउँ िा कायायलयमा रीिपूियक पेश भै 

दिाय भएको हनुपुछय । 

२१. प्रमाण लाग्न ेअन्त्य मलखि :दफा ९ देखख २० सम्ममा उल्लेख भएका मलखिका अमिररक्त 

अन्त्य कुनै मलखि भए त्यस्िो मलखि प्रमाणको रूपमा मलन हनु्त्छ । 

२२. दशी प्रमाण :(१) अनसुन्त्धानको मसलमसलामा िटनास्थलमा भेहटएको मनशान, छाप, खचन्त्ह, दाग 

िा पीमिि िा अमभयकु्तको पहहचान खलु्ने अन्त्य कुरा प्रमाणमा मलन  हनु्त्छ । 

(२) सािीले अदालिमा उपखस्थि भई सनाखि गरेको मदु्दासँग सम्बखन्त्धि जनुसकैु 

िस्ि ुदशीको रुपमा प्रमाणमा मलन हनु्त्छ । 

२३. व्यखक्तगि राय :(१) अदालिले हिदेशी कानून, हिज्ञान, कला, हस्िािर िा ल्याप्चेका 

 सम्िन्त्धमा  यकीन गनुय परेमा सो सम्िन्त्धी हिशेषज्ञको राय प्रमाणमा मलन हनु्त्छ । 

स्पष्टीकरण :यस दफाको प्रयोजनको लामग “हिशेषज्ञ” भन्नाले हिशेष अध्ययन, िालीम 

िा अनभुिबाट कुनै हिषयमा हिशेष ज्ञान प्राप्त गरेको व्यखक्तलाई सम्िन ुपछय । 

(२) अदालिले कुनै व्यखक्तको हस्िािरका सम्िन्त्धमा यकीन गनुय परेमा सो 

व्यखक्तको हस्िािर बराबर देख्न े मौका पाई सो हस्िािर खचन्न सक्ने खस्थमिमा भएको 

व्यखक्तको राय प्रमाणमा मलन हनु्त्छ । 

(३) अदालिले कुनै धाममयक, जािीय िा साियजमनक हक िा रीमिखस्थमिका सम्िन्त्धमा 

कुनै कुरा यकीन गनय परेमा त्यस्िो हक िा रीमिखस्थमिको हिशेष जानकारी हनु सक्ने 

खस्थमिमा भएका व्यखक्तको राय प्रमाण मलन हनु्त्छ । 

                                                           

  दोस्रो संशोधनद्घारा संशोमधि । 
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(४) अदालिले कुनै व्यखक्तको अको कुनै व्यखक्तसँग कुनै नािा सम्िन्त्ध छ िा छैन 

भने्न कुरा यकीन गनय परेमा त्यस्िो नािा िा सम्िन्त्धको हिशेष जानकारी हनु सक्ने खस्थमिमा 

भएका व्यखक्तको राय प्रमाणमा मलन हनु्त्छ । 

(५) अदालिले कुनै खास स्थानमा प्रयोग हनुे खास शब्द िा शब्दहरूको अथय यकीन 

गनुय परेमा त्यसको हिशेष ज्ञान हनु सक्ने खस्थमिमा भएका व्यखक्तको राय प्रमाणमा मलन 

हनु्त्छ। 

(६) यस दफाबमोखजम कुनै व्यखक्तको राय प्रमाणमा मलइएमा त्यस्िो रायलाई समथयन 

िा खण्िन गने कुराहरू र त्यस्िो रायको आधार पमन प्रमाणमा मलन हनु्त्छ । 

(७) कुनै व्यखक्तले व्यक्त गरेको कुनै राय सो व्यखक्त सािीको रूपमा आफैं  

अदालिमा उपखस्थि भएमा मार यस दफा बमोखजम प्रमाणमा मलन हनु्त्छ । 

िर कुनै हिषयको हिशेषज्ञद्वारा कुनै पसु्िक िा लेखमा व्यक्त भएको राय िा सो 

रायको आधारलाई प्रमाणमा मलन सो पसु्िक िा लेखको लेखक आफैं  अदालिमा उपखस्थि 

हनु अमनिायय हनुे छैन । 

२४ प्रमाण मलन नहनु े कुरा :(१) मदु्दामा पिहरूको चररर असल िा खराब छ भने्न कुरा 

प्रमाणमा मलन हुँदैन । 

िर कुनै पिको चररर नै अदालिले ठहर गनुय पने भएमा मनजको चररर सम्िन्त्धी 

कुरा प्रमाणमा मलन हनु्त्छ । 

(२) दफा ४१, ४३ िा ४५ बमोखजम कुनै व्यखक्तले कुनै कुरा प्रकट गनय नहनुे 

अिस्थामा मनजले त्यस्िो कुनै कुरा प्रकट गरे पमन प्रमाणमा मलन हुँदैन । 
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(३) कुनै पिलाई अदालिले पेश गनय आदेश ददएको कुनै मलखि सो पिले पेश 

नगरेमा सो मलखि अको पि िा अदालिको अनमुमि बेगर सो मदु्दामा प्रमाणमा पेश गनय 

पाइने छैन । 

(४) यस दफामा हकटानीसाथ उल्लेख गररएका कुराहरूका अमिररक्त यो ऐन िा 

अन्त्य प्रचमलि नेपाल काननुबमोखजम प्रमाणमा मलन नहनुे अन्त्य कुनै कुरा प्रमाणमा मलन 

हुँदैन। 

पररच्छेद ४ 

प्रमाणको भार 

२५. कसूर प्रमाखणि गने भार :फौजदारी मदु्दामा =... अमभयकु्तको कसूर प्रमाखणि गने भार िादीको 

हनुेछ। 

२६. दाबी प्रमाखणि गने भार :देिानी मदु्दामा आफ्नो दािी िा प्रमििादी प्रमाखणि गने भार िादीको  

हनुेछ । 

२७. प्रमििादीले प्रमाण प¥ुयाउन ुपने भार :(१) प्रचमलि नेपाल काननुबमोखजम सजायमा कमी िा 

छूट हनुे िा सजायबाट ररहाई पाउने कुनै कुराको खजकीर प्रमििााादीले मलएमा सो कुराको 

प्रमाण प¥ुयाउने भार मनजको हनुेछ। 

(२) प्रचमलि नपेाल काननुबमोखजम िादीलाई ददन ु िा बिुाउन ु पने कुरा सो 

काननुबमोखजम ददए िा बिुाएको छ भमन प्रमाखणि गने भार प्रमििादीको हनुेछ। 

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वारा खिहकएको । 

  दोस्रो संशोधनद्वारा थहपएको । 
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२८. कुनै खास कुरा प्रमाखणि गने भार :कुनै खास कुरा प्रमाखणि गने भार कुनै खास व्यखक्तको 

हनुेछ भमन कुनै नेपाल कानूनमा व्यिस्था भएकोमा बाहेक त्यस्िो कुरा प्रमाखणि गने भार सो 

कुराको अखस्ित्िमा अदालिलाई हिश्वास ददलाउन चाहने व्यखक्त मामथनै हनुेछ। 

२९. अदालिको अनमुान खण्िन गनय प्रमाण प¥ुयाउन ेभार :अदालिले यस ऐन बमोखजम अनमुान 

गरेको कुनै कुरा कुनै पिले खण्िन गनय चाहेमा त्यस्को प्रमाण परु ्याउने भार सोही पिको 

हनुेछ। 

३०. हिशषे जानकारीमा रहेको कुरा प्रमाखणि गनुय पने भार :कुनै पिको हिशेष जानकारीमा रहेको 

कुनै कुरा सो पिले नै प्रमाखणि गनुय पछय। 

३१. कुनै कुरा प्रमाखणि गनय अको कुरा प्रमाखणि गनुय पने भएमा सो कुरा प्रमाखणि गने भार: कुनै 

कुरा प्रमाणमा मलनलाई पहहले कुनै अको कुरा प्रमाखणि गनुय पने रहेछ भने सो अको कुरा 

प्रमाखणि गने भार सो पहहलो कुरा प्रमाणमा ददन चाहने पि उपर हनुेछ। 

३२. कुनै व्यखक्त जीहिि छ भन्न ेकुरा प्रमाखणि गने भार : कुनै व्यखक्त जीहिि छ िा मनजको मतृ्य 

भैसकेको छ भने्न प्रश्न उठेमा सो व्यखक्तको सम्िन्त्धमा स्िभाहिक रूपमा जानकारी पाउन े

व्यखक्तले मनजका सम्िन्त्धमा कानून बमोखजम मतृ्य ुभएको अनमुान गनय सहकने अिमध व्यमिि 

भइसकेपमछ पमन कुनै जानकारी पाएको छैन भने्न प्रमाखणि भएमा, मनज जीहिि छ भने्न पिले 

नै सो कुरा प्रमाखणि गनुय पछय। 

३३. कब्जा िा भोग चलनमा रहेको सम्पखिको स्िाममत्ि प्रमाखणि गने भार : कुनै व्यखक्तको कब्जा, 

भोग िा चलनमा रहेको सम्पखि उपर सो व्यखक्तको स्िाममत्ि छ िा छैन भने्न प्रश्न उठेमा सो 

सम्पखि उपर सो व्यखक्तको स्िाममत्ि छैन भने्न पिले नै सो कुरा प्रमाखणि गनुय पछय। 

पररच्छेद ५ 

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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हििन्त्धन 

३४. हििन्त्धन :(१) कुनै व्यखक्तले लेखेर, बचनले िा आचरणद्वारा कुनै व्यखक्तलाई कुनै कुरा यस्िो 

हो भन्ने हिश्वासमा पारी िा त्यस्िो हिश्वासमा पनय ददई सो व्यखक्तबाट कुनै काम गराएमा िा 

हनु ददएमा मनज र सो व्यखक्तका मबचमा चलेको कुनै मदु्दामा सो कुरा त्यस्िो होइन िा मथएन 

भमन मनजले खण्िन गनय पाउने छैन। 

  िर कानूनी बुदँामा यो दफा लागू हनुे छैन । 

(२) उपदफा (१) मा उल्लेख भएका कुराहरू सो उपदफामा उल्लेख भएका 

व्यखक्तहरूबाट मदु्दा सम्िन्त्धी हिषय िस्िमुा कुनै प्रकारको हक प्राप्त गने व्यखक्तलाई समेि 

लागू हनुेछ। 

पररच्छेद ६ 

मलखिको प्रमाण 

३५. मलखिको प्रमाण :(१) कुनै मलखि िा मलखिमा उल्लेख भएको कुरा सो मलखि नै पेश गरी 

प्रमाखणि गनुय पछय। 

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लामग “मलखि“ भन्नाले मिखजटल िा हिद्यिुीय 

अमभलेखमा रहेका कुनै हिषय िा त्यसको छाहपएको िा भण्िारण गररएको अखप्टकल िा 

इलेक्रा–म्याग्नेहटक स्िरुपमा रहेको िा प्रकाखशि िा पनुः प्रकाखशि भएको मिखजटल िा 

हिद्यिुीय सामग्री िा त्यस्िा सामग्रीका प्रमिमलहपलाई समेि जनाउँछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए िापमन देहायका अिस्थामा कुनै 

मलखि िा मलखिमा उल्लेख भएको कुनै कुरा सो मलखिको फोटो, प्रमिमलहप िा 

काननुबमोखजम प्राप्त रीिपूियकको नक्कल िा मौखखक प्रमाणद्वारा प्रमाखणि गनय सहकनेछ : 

                                                           
   दोस्रो संशोधनद्वारा थहपएको । 
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(क) मलखि जनु व्यखक्तका मबरुद्ध प्रमाण लगाउन खोखजएको हो, सो 

व्यखक्तका साथमा छ भन्ने प्रमाखणि भएमा, िा 

(ख) मलखि जनु व्यखक्तका साथमा छ सो व्यखक्तलाई अदालिले म्याद जारी 

गनय नसक्ने अिस्था भएमा िा म्याद िामेल भएर पमन सो व्यखक्तले 

मलखि पेश नगरेमा, िा 

(ग) मलखि हराएको िा नामसएको प्रमाखणि भएमा, िा 

(ि) मलखि सखजलैसँग उठाएर ल्याई अदालिमा पेश गनय नसहकने भएमा, 

िा 

(ङ) मलखिको प्रकृमिबाटै सो मलखि पेश गनय चाहने पिसँग नरहने 

अिस्थाको भएमा । 

िर यस खण्ि बमोखजमको मलखिका हकमा पिले काननुबमोखजम 

रीिपूियकको नक्कल प्राप्त गनय सक्ने अिस्थामा त्यस्िो नक्कल पेश गनय 

अमनिायय हनुेछ। 

(३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए िापमन ... ... ... 

नेपाल सरकारबाट भएका मनणयय िा आदेश िा राखखएका अमभलेख प्रचमलि नेपाल 

काननुबमोखजम सम्िखन्त्धि अमधकृिद्वारा प्रमाखणि गररएको मलखि पेश गरी प्रमाखणि गनय 

हनु्त्छ। 

३६. हस्िािर िा सहीछाप यकीन गने :(१) कुनै मलखि कुनै व्यखक्तद्वारा लेखखएको िा सहहछाप 

गररएको हो िा होइन भने्न प्रश्न उठेमा अदालिले सो व्यखक्तलाई अको कागजमा लेख्न िा 

                                                           

   दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खिहकएको । 

   दोस्रो संशोधनद्वारा थहपएको । 
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सहहछाप गनय लगाई सो हस्िािर िा सहहछापसँग िा मनजको अरू कुनै मलखिमा परेको 

हस्िािर िा सहहछापसँग मभिाई सो कुरा यकीन गनय सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) मा लेखखएबमोखजम हस्िािर िा सहहछाप मभिाई यकीन हनु 

नसक्ने अिस्थामा अदालिले अन्त्य प्रमाणबाट सो कुरा यकीन गनय सक्नेछ । 

(३) यस दफामा लेखखएको कुनै कुराले अदालिले हस्िािर िा सहहछाप सम्िन्त्धी 

हिशेषज्ञको राय प्रमाणमा मलन बाधा परु ्याएको मामनने छैन। 

 

पररच्छेद ७ 

मौखखक प्रमाण 

३७. मौखखक प्रमाण :(१) कुनै कुरा प्रमाखणि गनय यस ऐन बमोखजम मलखि नै पेश गनुयपने 

अिस्थामा बाहेक अन्त्य अिस्थामा मौखखक प्रमाणद्वारा प्रमाखणि गनय हनु्त्छ। 

(२) मौखखक प्रमाण प्रत्यि हनुपुछय, अथायि देख्न, सनु्न िा कुनै इखन्त्द्रयको सहायिाले 

थाहा पाउन सहकने कुनै कुरालाई प्रमाणमा ददन खोखजएको भए, सो कुरा प्रत्यि देख्न,े सनेु्न िा 

थाहा पाउने व्यखक्तले त्यस सम्िन्त्धमा मौखखक प्रमाण ददएको हनुपुछय। 

स्पष्टीकण :दफा १०, ११ िा १२ बमोखजम प्रमाणमा मलन हनुे कुरा सो कुरा व्यक्त 

हुँदाकै अिस्थामा सनेु्न िा थाहा पाउने व्यखक्तले सािीको रूपमा उपखस्थि भई अदालिको 

समि ददएको मौखखक प्रमाणलाई पमन यस उपदफाको प्रयोजनको लामग प्रत्यि प्रमाण 

मामननेछ। 

पररच्छेद–७क. 

प्रमाणको प्रस्िमुि 
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३७क. श्रव्य–दृश्य संिाद माफय ि ्मौखखक प्रमाण बझु्नःे अदालिले उखचि ठानेमा श्रव्य–दृश्य संिाद 

माफय ि ्मौखखक प्रमाण बझु्न सक्नेछ।  

३७ख. प्रमाण पेश गनुय पनेः िादीले उजरुी िा हफरादपरमा, अमभयकु्तले मनजको बयानमा र प्रमििादीले 

प्रमिउिरपर िा प्रमिदािीमा आफ्ना सबै सािी, मलखि र दशी प्रमाण उपलब्ध भएसम्म 

खलुाउन ुपनेछ। 

३७ग. पिले सािी उपखस्थि गराउन ु पनेः (१) अदालिले िोकेको ददन सम्बखन्त्धि पिले आफ्नो 

सािी उपखस्थि गराउन ुपनेछ।   

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए िापमन कुनै खास मदु्दामा त्यस्िो 

मदु्दा दायर गदायकै बखि प्रमििादी उपखस्थि भई िादी िा प्रमििादी िा दिैु पिले आ–आफ्ना 

सािी िा हिशेषज्ञ अदालिमा उपखस्थि गराउन बाधा पने छैन। 

पररच्छेद ८ 

सािी परीिण 

३८. सािी हनु सक्न ेव्यखक्त : कमललो उमेर, अमि बदृ्धािस्था िा शारीररक िा मानमसक रोग िा 

अरू त्यस्िै कारणले गदाय आफूलाई सोमधएको प्रश्न बझु्न नसक्ने िा त्यसको यखुक्तयकु्त 

जिाफ ददन नसक्ने भमन अदालिले ठहराएको व्यखक्त बाहेक ममियार िा सहअमभयकु्त 

लगायि जनुसकैु व्यखक्त सािी हनु सक्नेछ । 

३९. बोल्न नसक्न े व्यखक्तको गिाही : बोल्न असमथय भएका व्यखक्तले अरूले बझु्न सक्ने गरी 

लेखेर िा इशाराद्वारा गिाही ददन सक्नेछ। 

                                                           

   पहहलो संशोधनद्वारा थप । 

  दोस्रो संशोधनद्वारा थहपएको । 
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४०. पिको आमा, बाब,ु इत्याददलाई गिाही ददन कर नलाग्न े :यस ऐनका अन्त्य दफाहरूमा िा 

अन्त्य प्रचमलि नेपाल कानूनमा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए िापमन कुनै पिका मबरुद्ध गिाही 

ददन मनजको आमा, बाब,ु छोरा, छोरी, पमि िा पत्नीलाई कर लाग्ने छैन। 

४१. पमि पत्नीका बीचको कुरा प्रकट गनय नहनुःे (१) पमिले पत्नीलाई िा पत्नीले पमिलाई मनजको 

दाम्पत्य सम्बन्त्ध कायम रहेको अिस्थामा व्यक्त गरेको कुनै कुरा प्रकट गनय िा त्यस्िो 

अिस्थामा एक आपसमा भएका पराचार प्रस्ििु गनय कर लाग्ने छैन। 

  (२) पमि र पत्नीबीच परेको कुनै मदु्दामा िा त्यस्िो पमि िा पत्नीका हिरुद्ध गरेको 

कुनै कसूरको मसलमसलामा नेपाल सरकार िादी भई चलेको कुनै फौजदारी मदु्दामा बाहेक 

त्यस्िो कुरा व्यक्त गनय िा त्यस्िो पराचार प्रस्ििु गनय त्यस्िो पमि िा पत्नीले स्िीकृमि 

नददएसम्म त्यस्िो कुरा प्रकट गनय िा प्रस्ििु गनय सहकने छैन। 

४२. न्त्यायाधीशको हैमसयिले गरेको कुनै कायय प्रकट गनय कर नलाग्न े : मामथल्लो िहको 

अदालिबाट अन्त्यथा आदेश भएमा बाहेक कुनै व्यखक्तले अदालिमा न्त्यायाधीशको हैमसयिले 

गरेको कुनै कायय िा थाहा पाएको कुनै कुराका सम्िन्त्धमा सोमधएको कुनै प्रश्नको जिाफ ददन 

मनजलाई कर लाग्ने छैन। 

िर न्त्यायाधीशको हैमसयिले काम गदाय मनजका समि अदालिमा भएको कुनै िटना 

िा अन्त्य कुनै कुराका सम्िन्त्धमा मनजलाई सािीको रूपमा बझु्न हनु्त्छ। 

४३. सरकारी कायायलयमा रहेका अप्रकाखशि सरकारी मलखिका कुरा प्रकट गनय नहनु े : हिभागीय 

प्रमखुले अनमुमि ददएमा बाहेक कुनै व्यखक्तले सरकारी कायायलयमा रहेका सरकारी कामकाज 

सम्बन्त्धी अप्रकाखशि गोप्य मलखि पेश गनय िा त्यसको कुनै कुरा प्रकट गनय हुँदैन। 

                                                           

  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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४४. सरकारी कमयचारीलाई प्राप्त भएको जानकारी प्रकट गनय कर नलाग्न े:कुनै सरकारी कमयचारीले 

पदीय हिश्वासमा थाहा पाएको जानकारी प्रकट गदाय जनहहि मबरुद्ध हनु्त्छ भने्न मनजलाई 

लागेमा सो जानकारी प्रकट गनय मनजलाई कर लाग्ने छैन। 

४४क.प्रहरी कमयचारीलाई अपराध िटेको कुराको जानकारीको स्रोि प्रकट गनय कर नलाग्न े: कुनै 

प्रहरी कमयचारीलाई अपराध िटेको कुराको आफूलाई कुनै ििरले प्राप्त भएको जानकारीको 

श्रोि प्रकट गनय कर लाग्ने छैन । 

४५. कानून व्यिसायीले आफ्नो पिले ददएको जानकारी प्रकट गनय नहनु े: (१) कानून व्यिसायीले 

आफूलाई मनयकु्त गने पिको मलखखि अनमुमि नमलई आफ्नो मनयखुक्तको अिस्थामा िा सो 

गने उदे्दश्यले आफ्नो पि िा मनजको िाररसले ददएको कुनै जानकारी िा आफूलाई थाहा 

भएको कुनै मलखिको व्यहोरा िा आफूले ददएको कुनै सल्लाह प्रकट गनय हुँदैन। 

  िर- 

(क) कुनै कानूनी काम गने अमभप्रायले कुनै कानून व्यिसायीलाई ददएको  

  कुनै जानकारी मनजले प्रकट गनय हनु्त्छ। 

(ख) कानून व्यिसायीको मनयखुक्त भै सकेपमछ कुनै अपराध भै मनजले थाहा 

  पाएमा सो कुरा मनजले प्रकट गनय हनु्त्छ। 

 स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लामग “कानून व्यिसायी“ भन्नाले प्रचमलि कानून 

बमोखजम कानून व्यिसाय गनय अमधकारप्राप्त व्यखक्त सम्िन ुपछय । 

(२) उपदफा (१) बमोखजम कानून व्यिसायी उपर लगाइएको प्रमिबन्त्ध कानून 

व्यिसायीको रूपमा सो पिद्वारा मनजको मनयखुक्त समाप्त भै सकेपमछ पमन कायम रहनेछ र 

सो प्रमिबन्त्ध कानून व्यिसायीको काररन्त्दा, नोकर िथा दोभाषलेाई समेि लागू हनुेछ । 

                                                           

    पहहलो संशोधनद्वारा थप । 
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(३) कुनै पिले आफ्ना िफय का कुनै कानून व्यिसायीलाई उपदफा (१) मा उल्लेख 

भए बमोखजमको कुनै जानकारीको सम्िन्त्धमा कुनै गिाही ददन लगाएमा सो उपदफाको 

िात्पययको लामग सो पिले त्यस्िो जानकारी िा कुरा प्रकट गनय अनमुमि ददएको मामननेछ। 

४६. कुनै व्यखक्त र मनजको ..... कानूनी सल्लाहकारको बीचमा भएको कुरा प्रकट गनय पिलाई 

कर नलाग्न े: कुनै व्यखक्त र मनजको .........कानूनी सल्लाहकारको बीचमा के कस्िो कुरा 

िा जानकारी आदान प्रदान भयो भमन प्रकट गनय सो व्यखक्तलाई कर लगाइने छैन। 

िर मनजले त्यस्िो कुनै जानकारी आफैं  अदालिमा प्रकट गनय चाहेमा त्यसलाई स्पष्ट 

गनय अदालिले आिश्यक ठहराएको ित्सम्बन्त्धी अन्त्य कुनै कुरा मनजले प्रकट गनुय पनेछ। 

४७. सािीले जिाफ ददन कर लाग्न े:कुनै सािीले अदालिमा सोमधएको कुनै प्रश्नको जिाफ ददएमा 

सो जिाफले आफूलाई सजायको भागी बनाउन सक्छ भने्न आधारमा त्यस्िो प्रश्नको जिाफ 

ददन इन्त्कार गनय पाउने छैन। 

िर िठुा बके बापि कुनै कारिाई बाहेक जिाफ ददन कर लगाइएको यस्िो कुनै 

जिाफको आधारमा मनजलाई पक्राउ गनय िा मनज उपर कुनै फौज्दारी कारिाई चलाउन 

हुँदैन र त्यस्िो जिाफ अरू कुनै फौज्दारी मदु्दामा प्रमाणमा लाग्ने छैन। 

४८. सािी पेश गने र बकाउन े:प्रचमलि नपेाल कानूनका अमधनमा रही अदालिले मनधायररि गरेको 

क्रम अनसुार सािी उपखस्थि गराई बकपर गराउन ुपनेछ। 

४९. सािी बकाउँदाको काययहिमध :(१) सािी बकाउँदा आफूले देखे, जाने िा सनुेको कुरा ईमान 

धमय सम्िी साँचो बयान गरुँला भन्ने व्यहोराको शपथ मलन लगाई बकाउन ुपछय। 

(२) सािी बकाउँदा मदु्दाका सबै पिहरूको रोहबरमा बकाउन ुपछय। 

                                                           

    दोस्रो संशोधनद्वारा खिहकएको। 

      दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि। 



www.lawcommission.gov.np 

25 
 

िर, अदालिद्वारा सािी बकाउन िोहकएको िारीख र समयमा कुनै पि अदालिमा 

उपखस्थि भएसम्मका पिको रोहबरमा सािी बकाउन ुहनु्त्छ। 

(३) सािी बकाउँदा एउटा सािीले बकेको अको सािीले सनु्न नपाउने गरी बकाउन ु

पछय। 

(४) एक पटक बकाई सकेको सािीलाई कुनै मनामसब कारणबाट फेरी नबकाई 

नहनुे देखखएमा अखि स्पष्ट नभएका कुराहरूका सम्िन्त्धमा मार िमिम्बा गरी बकाउन ुहनु्त्छ। 

(५) सािीको बकपरमा मदु्दाका पिहरूको पमन सहहछाप गराउन ुपछय । कुनै पिले 

सहहछाप नगरे न्त्यायाधीशले सो व्यहोरा जनाई आफ्नो सहहछाप गनुय पछय। 

५०. सोधपूछ र खजरह :(१) कुनै सािी बकाउँदा सो सािी जनु पिको हो, सोही पिले मनजसँग 

सोधपूछ गनय सक्नेछ।त्यसपमछ अको पिले चाहेमा सो सािीसँग खजरह गनय सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोखजम अको पिले खजरह गरी सकेपमछ जनु पिको सािी हो 

  सोही पिले सो सािीसँग पनुः सोधपूछ गनय सक्नेछ। 

िर सो बमोखजम कुनै पिले आफ्नो सािीसँग पूनः सोधपूछ गदाय आफ्नो हिपिले 

गरेको खजरहसँग सम्िखन्त्धि कुरामा मार सोधपूछ गनय सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) को प्रमिबन्त्धात्मक िाक्ांशमा जसुकैु कुरा लेखखएको भए िापमन 

अदालिले अनमुमि ददएमा कुनै पिले आफ्नो सािीसँग पूनः सोधपूछ गदाय कुनै नयाँ कुराका 

सम्िन्त्धमा प्रश्न सोध्न सक्नेछ । 

िर सो बमोखजम कुनै नयाँ कुराका सम्िन्त्धमा प्रश्न सोमधएकोमा सो पिको हिपिीले 

त्यस सम्िन्त्धमा सो सािीसँग फेरी खजरह गनय सक्नेछ । 

                                                           

    दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि। 
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(४) कुनै पिले आफ्नो सािीसँग सोधपूछ िा पनुः सोधपूछ गदाय आफूले इच्छा 

गरेको जिाफ सिुाउने सूचक प्रश्न हिपिीले आपखि गरेमा सोध्न पाउने छैन । 

 िर अदालिले अनमुमि ददएमा त्यस्िो प्रश्न सोध्न हनु्त्छ । 

(५) उपदफा (४) को प्रमिबन्त्धात्मक िाक्ांश बमोखजम अदालिले कुनै पिलाई 

आफ्नो सािीसँग कुनै सूचक प्रश्न सोध्ने अनमुमि ददंदा अदालिको मबचारमा सो प्रश्न 

पररचायक, हििादरहहि िा सो प्रश्नसँग सम्िखन्त्धि कुरा पूणयरूपमा प्रमाखणि भै सकेकोछ भने्न 

लागेमा मार अनमुमि ददनेछ । 

(५क) कुनै अमभयकु्तले बयान गने क्रममा कुनै अको अमभयकु्तलाई पोल गरेमा 

त्यसरी  पोल गरेको कुराको हदसम्म त्यस्िो सहअमभयकु्तलाई खजरह गने अिसर ददन 

सहकनेछ । 

(५ख) उपदफा (५क) बमोखजमको पोल गने सहअमभयकु्त साधारण िाररख, धरौटी 

िा पपुयिका लामग थनुामा रहेको भए मदु्दाको फैसला हनुभुन्त्दा अखि मनजलाई उपखस्थि हनुे 

गरी िाररख िोकी सोही िाररखका ददन त्यसरी पोल गररएको अमभयकु्तलाई खजरह गने अिसर 

ददन ुपनेछ । 

(६) यस दफामा अन्त्यर जनुसकैु कुरा लेखखएको भए िापमन सािी बकाउँदा सो 

सािी जनु पिको हो,  सोही पिले मनजसँग सोधपूछ नगरी अदालिबाट सोधपूछ गररयोस ्

भमन मलखखि दरखास्ि ददएमा अदालिले नै सो सािीसँग सोध्नपुने प्रश्न सोधी जिाफ मलनेछ 

र त्यसपमछ अको पिले चाहेमा सो सािीसँग खजरह गनय सक्नेछ । 

 िर- 

                                                           
   दोस्रो संशोधनद्वारा थहपएको । 
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(क) यस उपदफा बमोखजम अदालिले कुनै सािीसँग सोधपूछ 

गरेकोमा जनु पिको सािी हो सो पिले सोधपूछ िा पनुः 

सोधपूछ गनय पाउने छैन । 

(ख) कुनै पिले आफ्नो सािीहरू मध्ये कुनैसँग खण्ि (क) 

बमोखजम आफैं ले सोधपूछ गनय र कुनैसँग यस खण्ि अनसुार 

अदालिबाटै सोधपूछ गररयोस ् भमन दरखास्ि ददन पाउन े

छैन। 

५१. सािीसँग अनखुचि प्रश्न सोध्न अदालिले मनाही गनय सक्न े: कुनै सािीलाई अनािश्यक रूपमा 

बेइज्जि गने िा खिकाउने हकमसमका प्रश्न सोध्न अदालिले रोक लगाउन सक्नेछ । 

५२. हिशषेज्ञलाई सािी सरह बकाउन ेर खजरह गने :हस्िािर, ल्याप्चे, मबदेशी कानून, हिज्ञान, रीमि 

ररिाज, कला, िैज्ञामनक िा प्राहिमधक रुपमा परीिण हनु ु पने हिषय िा यस्िै अन्त्य हिषय 

सम्िन्त्धी कुरा यकीन गनुयपने हनु आएमा अदालिले त्यस सम्िन्त्धमा हिशेष दििा, अनभुि, िा 

िालीम प्राप्त व्यखक्तलाई सािी सरह उपखस्थि गराई बकाउन हनु्त्छ । सो बमोखजम 

अदालिले कुनै हिशेषज्ञलाई सािी सरह बकाएमा मदु्दाको पिलाई यस ऐन बमोखजम खजरह 

गने मौका ददन ुपछय । 

५२क. हिशषेज्ञ सािी बझु्न ेव्यिस्थाः (१) यस ऐनमा अन्त्यर जनुसकैु कुरा लेखखएको भए िापमन 

हिशेषज्ञ सािीको बकपरको लामग िोहकएको ददन बकपर गनय उपखस्थि हनु नसक्ने भई 

सोही व्यहोराको मलखखि जानकारी प्राप्त भएमा अदालिले त्यस्िो हिशेषज्ञलाई उपयकु्त 

समयमा बकपरको लामग उपखस्थि हनु आदेश ददन सक्नेछ।  

                                                           

  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए िापमन कुनै मदु्दामा हिशेषज्ञ राय 

व्यक्त गने हिशेषज्ञको मतृ्य ु भएमा िा अन्त्य कुनै कारणले मनजलाई बझु्न सक्ने अिस्था 

नभएमा र हिशेषज्ञलाई नबिुी नहनुे भएमा सोही हिषयको अको हिशेषज्ञबाट हिशेषज्ञ राय 

बझु्न सहकनेछ। 

५३. अदालिले सािीसँग आिश्यक प्रश्न सोध्न सक्न े :यस ऐन बमोखजम सािी परीिण गदाय 

अदालिले सािीलाई सम्बद्ध हिषयसँग सम्बखन्त्धि आिश्यक प्रश्न सोध्न सक्नेछ। 

पररच्छेद ९ 

हिहिध 

५४. बझु्न पने प्रमाण नबखुिएमा िा बझु्न नहनु े प्रमाण बखुिएमा त्यसको पररणाम : यस ऐन 

बमोखजम बझु्न पने प्रमाण नबखुिएको िा बझु्न नहनुे प्रमाण बखुिएको कारणले मार 

अदालिको कुनै फैसला िा आदेश बदर हनुे छैन। 

िर बझु्न ुपने प्रमाण नबखुिएको िा बझु्न नहनुे प्रमाण बखुिएको कारणले मनणययमा 

असर पनय गएको रहेछ भने त्यस्िो फैसला िा आदेश बदर हनुेछ। 

५५. बचाउ :यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअखि प्रचमलि नेपाल काननुबमोखजम बिुी सहकएको प्रमाण लगाई 

मदु्दाको कारिाई र हकनारा गनय यो ऐनले कुनै बाधा परु ्याउने छैन। 

५६. खारेजी : मलुकुी ऐन, भाग २ अदालिी बन्त्दोबस्िको महलको नं. १४८, १४९, १५१, १५३, 

१६४, १६५, १६६, १६७, १६८, १७७ र १७८ खारेज गररएको छ। 

 

 

                                                           

  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 द्रष्टव्यः  (१)  प्रमाण दोस्रो संशोधन ऐन, २०७७ मा भएको बचाउ सम्बन्त्धी व्यिस्थाः 
(क)  यो ऐन प्रारम्भ हनु ु अखि प्रचमलि प्रमाण कानून बमोखजम बखुिसहकएको प्रमाण यसै ऐन बमोखजम बखुिएको 

मामननेछ। 


