
 

 

 

प्रमाण (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७७ 

प्रमाणीकरण मममि 

२०७७।०२।२० 

संवि ्२०७७ सालको ऐन नं. १ 

प्रमाण ऐन, २०३१ लाई संशोधन  गनन बनकेो ऐन 

 

प्रस्िावना: प्रमाण ऐन, २०३१ लाई संशोधन गनन वाञ्छनीय भएकोले, 

सङ घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।  

1. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "प्रमाण (दोस्रो 
संशोधन) ऐन, २०७७”  रहेको छ। 

(२) यो ऐन िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ।  

2. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २ मा संशोधन: प्रमाण ऐन, २०३१ 
(यस पमछ “मूल ऐन” भमनएको) को दफा २ को खण्ड (ग) को 
सट्टा देहायको खण्ड (ग) राक्षखएको छ -  

"(ग)  “सावनजमनक मलखि” भन्नाले प्रचलमलि कानून बमोक्षजम 
सावनजमनक मलखि मामनने मलखि सम्झन ुपछन र सो शब्दले 
त्यस्िो मलखिको मडक्षजटल वा ववद्यिुीय स्वरुप समेिलाई 
जनाउँछ।” 

3. मूल ऐनको दफा ५ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ५ को,- 

(१) उपदफा (१) को खण्ड (ग) पमछ देहायका खण्ड (ग१) र 
(ग२) थवपएका छन ्– 

“(ग१) नेपालको राविय गान, 

(ग२) नेपालको मनशान छाप,” 
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  (२) उपदफा (२)  पमछ देहायको उपदफा (२क) थवपएको छ:- 

"(२क) उपदफा (२) को अवस्थामा बाहेक 
अदालिले न्यावयक जानकारीमा मलने ववषयमा पिले प्रमाण 
परु् याउन ुपने छैन।” 

 

4. मूल ऐनको दफा ६ मा संशोधन  मूल ऐनको दफा ६ को,- 

(१) खण्ड (घ) पमछ देहायको खण्ड (घ१) थवपएको छ - 

“(घ१) पमि र पत्नीको मञु्जरीले कृमिम गभानधान 
प्रणालीद्वारा जक्षन्मएको क्षशश ु वववावहि पमिबाट नै 
जक्षन्मएको हो भनी अदालिले अनमुान गनेछ।” 

(२) खण्ड (ङ) पमछ देहायका खण्ड (ङ१) र (ङ२) थवपएका 
छन:्- 

“(ङ१) मडक्षजटल वा ववद्यिुीय कारोबारबाट सम्झौिा वा 
मलखि भएकोमा ररिपूवनक नै सम्झौिा वा मलखि 
भएको हो भनी अदालिले अनमुान गनेछ। 

(ङ२) मडक्षजटल वा ववद्यिुीय हस्िािरबाट कारोबार 
भएकोमा ररिपूवनक नै हस्िािर भएको हो भनी 
अदालिले अनमुान गनेछ।” 

(३) खण्ड (चल) पमछ देहायको खण्ड (छ) थवपएको छ:- 

“(छ) ववदेशी राज्यको सरकारबाट प्राप्त भएका प्रमाण 
सही रुपमा प्राप्त भएका छन ् भने्न अदालिले 
अनमुान गनेछ।” 
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5. मूल ऐनको दफा ८ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ८ मा रहेको 
"माि" भने्न शब्द क्षझवकएको छ। 

6. मूल ऐनमा  दफा ९क. थप: मूल ऐनको दफा ९ पमछ देहायको 
दफा ९क. थवपएको छ - 

"९क.  सहअमभयकु्तको पोल: दईु वा दईुभन्दा बढी व्यक्षक्तले कसूर 
गरेकोमा त्यस्िा व्यक्षक्तहरूमध्ये कुनै व्यक्षक्तले अदालिमा 
आफू साववि भई अन्य अमभयकु्तलाई पोल गरेकोमा त्यस्िो 
पोल अन्य प्रमाणबाट पवुि भएमा प्रमाणमा मलन हनु्छ।" 

7. मूल ऐनको दफा ११ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ११ को सट्टा 
देहायको दफा ११ राक्षखएको छ - 

“११. मतृ्यकुालीन घोषणा (डाइङ्ग मडक्लेरेशन)M कुनै व्यक्षक्तले 
आफू मनन लागेको अवस्थामा होस छँदै मनजको मतृ्यकुो 
कारणका सम्बन्धमा मतृ्य ु हनु ु अक्षघ व्यक्त गरेको कुरा 
प्रमाणमा मलन हनु्छ।” 

8. मूल ऐनमा दफा १३क. थप: मूल ऐनको दफा १३ पमछ देहायको 
दफा १३क. थवपएको छ - 
"१३क. श्रव्य-दृश्य माध्यम (मभमडयो कन्फरेन्स) माफन ि ् अमभलेख 

भएको वववरण: (१) श्रव्य-दृश्य माध्यमबाट ववद्यिुीय 
अमभलेखमा उल्लेख भएका कुराहरु प्रमाणमा मलन  
हनु्छ । 

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लामग श्रव्य-दृश्य 
माध्यम माफन ि ् अमभलेक्षखि कुराहरु सोही रुपमा वा 
मलवपबद्ध गरी अदालिले अमभलेख राख्न सक्नेछ।" 

9. मूल ऐनको दफा १४ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा १४ मा रहेका 
"वकिाब वा अन्य से्रस्िामा मनयममि रूपमा” भने्न शब्दहरुको सट्टा 
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"वकिाब, मडक्षजटल, ववद्यिुीय माध्यमबाट राक्षखएका वववरण वा अन्य 
से्रस्िामा मनयममि रूपमा" भने्न शब्दहरु राक्षखएका छन।् 

10. मूल ऐनको दफा १८ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा १८ को,- 

(१) प्रमिबन्धात्मक वाक्ांशको खण्ड (क) मा रहेका "शव 
परीिाको प्रमिवेदन (पोिमाटनम ररपोटन)" भने्न शब्दहरुको 
सट्टा "शव परीिण प्रमिवेदन (अटप्सी ररपोटन)" भने्न 
शब्दहरु राक्षखएका छन।्  

(२) प्रमिबन्धात्मक वाक्ांशको खण्ड (ख) को सट्टा देहायको 
खण्ड (ख) राक्षखएको छ - 

"(ख)  सम्बक्षन्धि व्यक्षक्त अदालिमा उपक्षस्थि भई बकपि 
गररसकेको नभए िापमन थनुछेक प्रयोजनको लामग 
कानून बमोक्षजम अमधकारप्राप्त अमधकारीले संकलन 
गरेका कागजाि, मलखि,  मचुललु्का, दशी प्रमाण, कुनै 
ववषयको परीिण प्रमिवेदन, ववशेषज्ञको राय वा 
प्रमिवेदन, ववद्यिुीय प्रमाण वा बयान आदद ित्काल 
प्राप्त प्रमाणको रुपमा प्रमाणमा मलन हनु्छ।" 

(३) ठाउँ-ठाउँमा रहेको "िहवककाि" भने्न शब्दको सट्टा 
"अनसुन्धान" भने्न शब्द राक्षखएको छ।  

11. मूल ऐनको दफा २० मा संशोधन: मूल ऐनको दफा २० को  

ठाउँ-ठाउँमा रहेको "जाहेर" भने्न शब्दको सट्टा "पेश" भने्न शब्द 
राक्षखएको छ।  

12. मूल ऐनको दफा २१ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा २१ को सट्टा 
देहायको दफा २१ राक्षखएको छ - 

"२१. प्रमाण लाग्ने अन्य मलखि: दफा ९ देक्षख २० सम्ममा 
उल्लेख भएका मलखिका अमिररक्त अन्य कुनै मलखि भए 
त्यस्िो मलखि प्रमाणको रूपमा मलन हनु्छ।" 
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13. मूल ऐनको दफा २२ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा २२ को सट्टा 
देहायको दफा २२ राक्षखएको छ - 

"२२. दशी प्रमाण: (१) अनसुन्धानको मसलमसलामा घटनास्थलमा 
भेवटएको मनशान, छाप, क्षचलन्ह, दाग वा पीमडि वा अमभयकु्तको 
पवहचलान खलु्ने अन्य कुरा प्रमाणमा मलन हनु्छ। 

(२) सािीले अदालिमा उपक्षस्थि भई सनाखि 
गरेको मदु्दासँग सम्बक्षन्धि जनुसकैु वस्ि ु दशीको रुपमा 
प्रमाणमा मलन हनु्छ।"   

14. मूल ऐनको दफा २३ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा २३ को  
ठाउँ-ठाउँमा रहेका "राय यवकन" भने्न शब्दहरुको सट्टा "यवकन" 
भने्न शब्द राक्षखएको छ। 

15. मूल ऐनको दफा २५ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा २५ मा रहेको 
"आफ्नो" भने्न शब्द क्षझवकएको छ। 

16. मूल ऐनको दफा २६ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा २६ मा रहेका 
"आफ्नो दावी" भने्न शब्दहरुपमछ "वा प्रमिदावी"  भने्न शब्दहरु 
थवपएका छन।् 

17. मूल ऐनको दफा ३२ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ३२ मा रहेका 
"१२ वषनदेक्षख" भने्न शब्दहरुको सट्टा "कानून बमोक्षजम मतृ्य ुभएको 
अनमुान गनन सवकने अवमध व्यमिि भइसकेपमछ पमन"  भने्न शब्दहरु 
राक्षखएका छन।्  

18. मूल ऐनको दफा ३५ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ३५ को,- 

(१) उपदफा (१) को अन्त्यमा देहायको स्पिीकरण थवपएको 
छ:- 

"स्पिीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लामग "मलखि" भन्नाले 
मडक्षजटल वा ववद्यिुीय अमभलेखमा रहेका कुनै ववषय वा 
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त्यसको छावपएको वा भण्डारण गररएको अक्षप्टकल वा 
इलेक्रो-म्याग्नेवटक स्वरुपमा रहेको वा प्रकाक्षशि वा पनु  
प्रकाक्षशि भएको मडक्षजटल वा ववद्यिुीय सामग्री वा त्यस्िा 
सामग्रीका प्रमिमलवपलाई समेि जनाउँछ।” 

(२) उपदफा (३) मा रहेका “यस दफाका अन्य उपदफामा” 
भने्न शब्दहरुको सट्टा “उपदफा (१) र (२) मा” भने्न 
शब्दहरु राखी यसै उपदफामा रहेको “आदेश” भने्न 
शब्दपमछ “वा राक्षखएका अमभलेख” भने्न शब्दहरु थवपएका 
छन।् 

19. मूल ऐनमा पररच्छेद-७क. थप: मूल ऐनको पररच्छेद-७ पमछ 
देहायको पररच्छेद-७क. थवपएको छ - 

 

"पररच्छेद–७क. 
प्रमाणको प्रस्िमुि 

३७क. श्रव्य–दृश्य संवाद माफन ि ्मौक्षखक प्रमाण बझु्ने: अदालिले 
उक्षचलि ठानेमा श्रव्य-दृश्य संवाद माफन ि ् मौक्षखक प्रमाण 
बझु्न सक्नेछ।  

३७ख. प्रमाण पेश गनुन पने: वादीले उजरुी वा वफरादपिमा, 
अमभयकु्तले मनजको बयानमा र प्रमिवादीले प्रमिउत्तरपि वा 
प्रमिदावीमा आफ्ना सबै सािी, मलखि र दशी प्रमाण 
उपलब्ध भएसम्म खलुाउन ुपनेछ। 

३७ग. पिले सािी उपक्षस्थि गराउन ुपने: (१) अदालिले िोकेको 
ददन सम्बक्षन्धि पिले आफ्नो सािी उपक्षस्थि गराउन ु 
पनेछ।  
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(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेक्षखएको भए 
िापमन कुनै खास मदु्दामा त्यस्िो मदु्दा दायर गदानकै बखि 
प्रमिवादी उपक्षस्थि भई वादी वा प्रमिवादी वा दवैु पिले 
आ-आफ्ना सािी वा ववशषेज्ञ अदालिमा उपक्षस्थि गराउन 
बाधा पने छैन।” 

20. मूल ऐनको दफा ३८ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ३८ मा रहेको 
"ममियार" भने्न शब्दपमछ "वा सहअमभयकु्त"  भने्न शब्दहरु थवपएका 
छन।् 

21. मूल ऐनको दफा ४० मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ४० मा रहेका 
"लोग्न ेवा स्वास्नीलाई"  भने्न शब्दहरुको सट्टा "पमि वा पत्नीलाई" 

भने्न शब्दहरु राक्षखएका छन।् 

22. मूल ऐनको दफा ४१ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ४१ को सट्टा 
देहायको दफा ४१ राक्षखएको छ:-  

"४१. पमि पत्नीका बीचलको कुरा प्रकट गनन नहनुे: (१) पमिले 
पत्नीलाई वा पत्नीले पमिलाई मनजको दाम्पत्य सम्बन्ध 
कायम रहेको अवस्थामा व्यक्त गरेको कुनै कुरा प्रकट गनन 
वा त्यस्िो अवस्थामा एक आपसमा भएका पिाचलार प्रस्ििु 
गनन कर लाग्न ेछैन। 

(२) पमि र पत्नीबीचल परेको कुनै मदु्दामा वा त्यस्िो 
पमि वा पत्नीका ववरुद्ध गरेको कुनै कसूरको मसलमसलामा 
नेपाल सरकार वादी भई चललेको कुनै फौजदारी मदु्दामा 
बाहेक त्यस्िो कुरा व्यक्त गनन वा त्यस्िो पिाचलार प्रस्ििु 
गनन त्यस्िो पमि वा पत्नीले स्वीकृमि नददएसम्म त्यस्िो कुरा 
प्रकट गनन वा प्रस्ििु गनन सवकने छैन।" 

23. मूल ऐनको दफा ४५ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ४५ को 
उपदफा (१) को अन्त्यमा देहायको स्पिीकरण थवपएको छ:- 
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"स्पिीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लामग "कानून व्यवसायी" 

भन्नाले प्रचलमलि कानून बमोक्षजम कानून व्यवसाय गनन अमधकारप्राप्त 
व्यक्षक्त सम्झन ुपछन।” 

24. मूल ऐनको दफा ४६ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ४६ को  
ठाउँ-ठाउँमा रहेको "व्यावसावयक" भने्न शब्द क्षझवकएको छ। 

  

25. मूल ऐनको दफा ४८ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ४८ मा रहेका 
"सािी पेश गररने र बकाइनछे।” भने्न शब्दहरुको सट्टा "सािी 
उपक्षस्थि गराई बकपि गराउन ु पनेछ।” भने्न शब्दहरु राक्षखएका 
छन ्। 

26. मूल ऐनको दफा ५० मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ५० को,- 

(१) उपदफा (१) र (२) मा रहेका "सो पिले" भने्न 
शब्दहरुको सट्टा "सोही पिले" भने्न शब्दहरु राक्षखएका  
छन।् 

(२)  उपदफा (५) पमछ देहायका उपदफा (५क) र  (५ख) 
थवपएका छन ्:- 

"(५क) कुनै अमभयकु्तले बयान गने क्रममा कुनै 
अको अमभयकु्तलाई पोल गरेमा त्यसरी पोल गरेको कुराको 
हदसम्म त्यस्िो सहअमभयकु्तलाई क्षजरह गने अवसर ददन 
सवकनछे। 

(५ख) उपदफा (५क) बमोक्षजमको पोल गने 
सहअमभयकु्त साधारण िाररख, धरौटी वा पपुनिका लामग 
थनुामा रहेको भए मदु्दाको फैसला हनुभुन्दा अक्षघ मनजलाई 
उपक्षस्थि हनुे गरी िाररख िोकी सोही िाररखका ददन 
त्यसरी पोल गररएको अमभयकु्तलाई क्षजरह गने अवसर ददन ु
पनेछ।" 
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(३) उपदफा (६) मा रहेका "मामथका उपदफाहरुमा" भने्न 
शब्दहरुको सट्टा "यस दफामा अन्यि" भने्न शब्दहरु र 
"सो पिले" भने्न शब्दहरूको सट्टा "सोही पिले" भने्न 
शब्दहरू राक्षखएका छन।्    

27. मूल ऐनको दफा ५१ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ५१ मा रहेका 
"मनाही गनेछ।” भने्न शब्दहरुको सट्टा "रोक लगाउन  
सक्नेछ।" भने्न शब्दहरु राक्षखएका छन ्। 

28. मूल ऐनको दफा ५२ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ५२ मा रहेका 
"कला वा" भने्न शब्दहरुको सट्टा "कला, वैज्ञामनक वा प्राववमधक 
रुपमा परीिण हनु ुपने ववषय वा" भने्न शब्दहरु राक्षखएका छन ्। 

29. मूल ऐनमा दफा ५२क. थप: मूल ऐनको दफा ५२ पमछ देहायको 
दफा ५२क. थवपएको छ:- 

"५२क. ववशषेज्ञ सािी बझु्ने व्यवस्था: (१) यस ऐनमा अन्यि 
जनुसकैु कुरा लेक्षखएको भए िापमन ववशषेज्ञ सािीको 
बकपिको लामग िोवकएको ददन बकपि गनन उपक्षस्थि हनु 
नसक्ने भई सोही व्यहोराको मलक्षखि जानकारी प्राप्त भएमा 
अदालिले त्यस्िो ववशेषज्ञलाई उपयकु्त समयमा बकपिको 
लामग उपक्षस्थि हनु आदेश ददन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेक्षखएको 
भए िापमन कुनै मदु्दामा ववशेषज्ञ राय व्यक्त गने 
ववशेषज्ञको मतृ्य ु भएमा वा अन्य कुनै कारणले मनजलाई 
बझु्न सक्ने अवस्था नभएमा र ववशषेज्ञलाई नबझुी नहनुे 
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भएमा सोही ववषयको अको ववशेषज्ञबाट ववशेषज्ञ राय बझु्न 
सवकनछे ।" 

30. मूल ऐनको दफा ५३ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ५३ को सट्टा 
देहायको दफा ५३ राक्षखएको छ:- 

"५३. अदालिले सािीसँग आवश्यक प्रश्न सोध्न सक्ने: यस ऐन 
बमोक्षजम सािी परीिण गदान अदालिले सािीलाई सम्बद्ध 
ववषयसँग सम्बक्षन्धि आवश्यक प्रश्न सोध्न सक्नेछ।" 

31. बचलाउ: यो ऐन प्रारम्भ हनु ु अक्षघ प्रचलमलि प्रमाण कानून बमोक्षजम 
बकु्षझसवकएको प्रमाण यसै ऐन बमोक्षजम बकु्षझएको मामननछे।  
  


