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प्रमाण ऐन, २०३१ 

 लालमोहर र प्रकाशन मममि 

संशोधन गने ऐन २०३१।७।५ 

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

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि 

२.  गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून  

 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।०२।२० 

२०३१ सालको ऐन नं. २४ 

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

प्रमाण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गनन बनेको ऐन 

प्रस्िावनााः प्रमाण सम्बन्धी नेपाल कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी 
समयानकूुल व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले, 

 श्री ५ महाराजामधराज वीरेन्र वीर हवक्रम शाहदेवबाट राहिय 
पञ्चायिको सल्लाह र सम्ममिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । 

पररच्छेद–१ 

प्रारम्म्भक 

१. संम्िप्त नाम, हवस्िार र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “प्रमाण ऐन, 

२०३१” रहेको छ । 

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

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

२. पररभाषााः हवषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

 
 यो ऐन संवि ्२०६५ साल जेठ १५गिे देम्ख लागू भएको। 

 यो ऐन संवि ्२०७५ साल भार १ गिे देम्ख लागू भएको। 
   गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नपेाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा म्िहकएको। 
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(क) “अदालि” भन्नाले सवोच्च अदालि, उच्च अदालि वा 
म्जल्ला अदालि सम्िन ुपछनर सो शब्दले कानून बमोम्जम 
कुनै खास हकमसमका मदु्दाको कारबाही र हकनारा गनन 
अमधकार प्राप्त अन्य अदालि, न्याहयक मनकाय वा अमधकारी 
समेिलाई जनाउँछ । 

(ख) “व्यक्त भएको” वा “व्यक्त गरेको” भन्नाले मौम्खक वा 
मलम्खि रुपमा वा इशाराद्वारा व्यक्त भएको वा गरेको 
सम्िन ुपछन।  

(ग) “सावनजमनक मलखि” भन्नाले प्रचमलि कानून बमोम्जम 
सावनजमनक मलखि मामनने मलखि सम्िन ु पछन र सो 
शब्दले त्यस्िो मलखिको मिम्जटल वा हवद्यिुीय स्वरुप 
समेिलाई जनाउँछ। 

पररच्छेद–२ 

प्रमाण बझु्न हनुे र प्रमाण बझु्न नपने कुराहरु 

३. प्रमाण बझु्न हनुे कुराहरुाः अदालिले मदु्दामा ठहर गनुनपने कुरा र त्यस्िो 
कुरासँग सम्बद्ध कुराको मार प्रमाण बझु्न हनु्छ । 

 स्पष्टीकरणाः“सम्बद्ध कुरा” भन्नाले मदु्दामा ठहर गनुनपने कुरालाई प्रमाम्णि 
वा खण्िन गनन सहायिा हनुे कुरालाई सम्िन ुपछन। 

४. प्रमाण बझु्न नपने कुराहरुाः (१) देहायका कुनै कुराका सम्बन्धमा प्रमाण 
बझु्न पदैनाः– 

(क) मदु्दाको कुनै पिले व्यक्त गरेको कुनै कुरा अको 
पिले मलम्खि रुपमा स्वीकार गरेमा सो स्वीकार 
गरेको कुरा, 

    िर अदालिले उपयकु्त ठानेमा त्यस्िो कुराका 
सम्बन्धमा पमन प्रमाण बझु्न सक्नेछ ।  

(ख) दफा ५ बमोम्जम अदालिले स्वयं न्याहयक जानकारी 
मलने कुरा । 

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

   दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि। 
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  (२) दफा ६ वा ७ बमोम्जम कुनै कुरा अनमुान गनन अदालिले 
कुनै प्रमाण बझु्न पदैन । 

  िर दफा ७ बमोम्जम कुनै कुरा अनमुान गनुनभन्दा अम्ि अदालिले 
आवश्यक प्रमाण बझु्न सक्नेछ । 

५. अदालिले स्वयं जानकारी मलने कुराहरुाः (१) अदालिले देहायका 
कुराहरुको स्वयं न्याहयक जानकारी मलन ुपछनाः– 

(क) नेपालको इलाका, 
(ख) नेपालको संहवधान र नेपाल कानून, 

(ग) नेपालको राहिय िण्िा, 
(ग१) नेपालको राहिय गान, 

(ग२) नेपालको मनशान छाप, 

(ि) रािपमिको शपथ, 

(ङ) हवधेयकको प्रमाणीकरण मममि, 

(च) नेपाल राजपरमा प्रकाम्शि सूचनाहरु । 

  (२) अदालिले हववादको हवषय हनु नसक्न े सामान्य ज्ञानका 
कुराहरुको स्वयं न्याहयक जानकारी मलन हनु्छ । 

  िर यस उपदफा अनसुार मदु्दाको कुनै पिले कुनै कुराको 
न्याहयक जानकारी मलन अदालिलाई अनरुोध गरेमा अदालिले त्यस 
सम्बन्धमा आवश्यक प्रमाण पेश गनन सो पिलाई आदेश ददन सक्नेछ र 
अदालिलाई सन्िोष हनुे गरी प्रमाण पेश नभएसम्म अदालिले सो 
कुराको न्याहयक जानकारी मलन इन्कार गनन सक्नेछ । 

(२क) उपदफा (२) को अवस्थामा बाहेक अदालिले न्याहयक 
जानकारीमा मलने हवषयमा पिले प्रमाण परु् याउन ुपने छैन। 

  (३) यस दफा अन्िगनि न्याहयक जानकारी मलन अदालिले 
आवश्यक हकिाब वा मलखिको सहायिा मलन सक्नेछ । 

६. अदालिले अनमुान गने कुराहरुाः अन्यथा प्रमाम्णि नभएसम्म,– 

 
 गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्बारा संशोमधि । 

   दोस्रो संशोधनद्वारा थप। 
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(क) एकािरसँगका अंम्शयारहरुमध्ये जनुसकैु अंम्शयारका 
नाममा रहेको सम्पम्ि सगोलको सम्पम्ि हो भनी 
अदालिले अनमुान गनेछ । 

(ख) दईु वा सोभन्दा बढी व्यम्क्तहरुको भोग वा चलनमा रहेको 
सम्पम्िमा िी व्यम्क्तहरु सबैको बराबर हक छ भनी 
अदालिले अनमुान गनेछ । 

(ग) कुनै अदालि वा सरकारी कायानलयमा कानूनले राख्न ु पने 
स्याहा, से्रस्िा वा कागजपरमा उल्लेख गररएको कुराहरु 
सही रुपमा उल्लेख गररएका हनु ्भनी अदालिले अनमुान 
गनेछ । 

(ि) अन्यथा प्रमाम्णि भएकोमा बाहेक देहायको अवस्थामा 
जम्न्मएको म्शश ु हववाहहि पमिबाट जम्न्मएको अनमुान 
गररनेछाः– 

(१) हववाह भएको मममिबाट एक सय असी ददन पमछ 
जम्न्मएको, 

(२)  पमिको मतृ्य ु भएको वा वैवाहहक सम्बन्ध अन्त्य 
भएको मममिबाट दईु सय बहिर ददनमभर जम्न्मएको । 

(ि१) पमि र पत्नीको मञ्जुरीले कृमरम गभानधान प्रणालीद्वारा 
जम्न्मएको म्शश ु हववाहहि पमिबाट नै जम्न्मएको हो भनी 
अदालिले अनमुान गनेछ। 

(ङ) कुनै अदालि वा सरकारी कायानलय वा अमधकारीबाट वा 
नेपाल कानून बमोम्जम अमधकार प्राप्त कुनै व्यम्क्तबाट 
प्रकाम्शि भएको, ियार गररएको वा प्रमाम्णि गररएको भनी 
जमनएको मलखि सो अदालि, कायानलय, अमधकारी वा 
व्यम्क्तबाट प्रकाम्शि भएको वा ियार वा प्रमाम्णि गररएको 
हो भनी अदालिले अनमुान गनेछ ।  

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

   दोस्रो संशोधनद्वारा थप। 



 

5 
 

(ङ१) मिम्जटल वा हवद्यिुीय कारोबारबाट सम्िौिा वा मलखि 
भएकोमा ररिपूवनक नै सम्िौिा वा मलखि भएको हो भनी 
अदालिले अनमुान गनेछ। 

(ङ२) मिम्जटल वा हवद्यिुीय हस्िािरबाट कारोबार भएकोमा 
ररिपूवनक नै हस्िािर भएको हो भनी अदालिले अनमुान 
गनेछ। 

(च) कुनै हवदेशी राज्यको सरकारबाट वा त्यस्िो सरकारबाट 
अमधकार प्राप्त अमधकारीबाट प्रकाम्शि भएको भन्ने जमनएको 
सो राज्यको कानून वा अदालिको मनणनय छाहपएको 
पसु्िक वा पमरकामा प्रकाम्शि त्यस्िो कानून वा मनणनय 
सही रुपमा प्रकाम्शि भएका छन ्भनी अदालिले अनमुान 
गनेछ । 

(छ) हवदेशी राज्यको सरकारबाट प्राप्त भएका प्रमाण सही 
रुपमा प्राप्त भएका छन ्भन्ने अदालिले अनमुान गनेछ। 

७. अदालिले अनमुान गनन हनुे कुराहरुाः अन्यथा प्रमाम्णि नभएसम्म– 

(क) कुनै व्यम्क्तका साथमा चोरीको सम्पम्ि छ भने सो 
व्यम्क्तले सम्पम्ि चोरेको वा चोरीको भन्ने जानाजानी खररद 
गरेको हो भनी अदालिले अनमुान गनन सक्नेछ । 

  िर, त्यस्िो व्यम्क्तले सो सम्पम्ि आफूकहाँरहेको कुनै 
मनामसब कारण देखाएमा वा त्यस्िा व्यम्क्तको व्यवसाय वा 
कारोबारको प्रकृमिको हवचार गदान सो सम्पम्ि मनजले 
चोरीको हो भन्ने नजानेर पमन मनजकहाँरहन जान सक्ने 
देम्खएमा अदालिले त्यस्िो अनमुान गने छैन । 

(ख) कुनै व्यम्क्तको साथमा रहेको मलखि पेश गनन मनजलाई 
अदालिले आदेश ददंदा मनजले पेश नगरेमा सो मलखि पेश 
भएको खण्िमा मनजको हवरुद्ध प्रमाण लाग्न सक्ने 
हकमसमको छ भनी अदालिले अनमुान गनन सक्नेछ । 

 
 
 


  दोस्रो संशोधनद्वारा थप। 
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(ग) कुनै िटना मामनसहरुका आचरण वा काम–कारोबारको 
सामान्य क्रम हवचार गदान िकन संगिरुपमा अनमुान गनन 
सहकने अन्य कुनै कुरा अदालिले अनमुान गनन सक्नेछ । 

पररच्छेद–३ 

प्रमाणमा मलन हनुे र नहनुे कुराहरु 

८. प्रमाणमा मलन हनुे कुराहरुाः दफा ३ बमोम्जम मदु्दामा प्रमाण बझु्दा यस 
पररच्छेद बमोम्जम प्रमाणमा मलन हनुे कुराहरु र सािीले अदालिका 
समि बकेका अन्य कुराहरु ...... प्रमाणमा मलन हनु्छ । 

९. पिले व्यक्त गरेको कुरााः (१) मदु्दाका कुनै पिले व्यक्त गरेको कुनै 
कुरा मनजका हवरुद्ध प्रमाणमा मलन हनु्छ । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए िापमनाः– 

(क) फौजदारी मदु्दामा कुनै अमभयकु्तले मनजलाई लगाइएको 
अमभयोगको सम्बन्धमा अदालि बाहेक अन्यर व्यक्त 
गरेको कुरा अदालिले देहाय बमोम्जम ठहराएमा 
प्रमाणमा मलन हनु्छाः– 

(१) सो कुरा व्यक्त गदान अमभयकु्त सचेि अवस्थामा 
र आफूले भनेको र गरेको कुरा बझु्न सक्ने 
अवस्थामा मथयो । 

(२) मनजलाई बाध्य गरी वा मनज वा अरु कसैलाई 
यािना ददई वा यािना ददन े धम्की ददई वा 
मनजलाई आफ्नो इच्छा हवरुद्ध सो कुरा व्यक्त 
गने म्स्थमिमा पारी सो कुरा व्यक्त गरेको होइन । 

(३) सो अमभयोग बारे कुनै सावनजमनक अमधकारीले 
गने कारबाहीको सम्बन्धमा यस्िो धम्की वा 
हवश्वास पने आश्वासन ददएको मथएन जसबाट 
मनजले सो कुरा असत्य रुपमा व्यक्त गने 
सम्भावना मथयो र जनु धम्की वा आश्वासन 
कायानम्न्वि गनन सक्ने अमधकार र शम्क्त सो 

 

  दोस्रो संशोधनद्वारा म्िहकएको । 
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अमधकारीलाई मथयो भन्ने कुरा मनजले यमु्क्तसंगि 
रुपमा हवश्वास गरेको मथयो ।  

(ख) दफा १२ को खण्ि (क) देम्ख (ि) सम्ममा 
उम्ल्लम्खि कुराहरु र यस पररच्छेदको अन्य कुनै दफा 
बमोम्जम प्रमाणमा मलन हनुे कुनै कुरा सो पिले नै 
व्यक्त गरेको भए पमन मनजले चाहेमा त्यस्िो कुरा 
मनजका पिमा पमन प्रमाणमा मलन हनु्छ ।  

(ग) ममल्ने उद्देश्यले कुनै पिले आफ्नो दावी पूरै वा 
आंम्शक रुपमा छोड्न वा कुनै व्यम्क्तलाई कुनै रकम 
ददन वा कुनै सेवा प्रदान गनन स्वीकार गरेको कुरा 
मनजका हवरुद्ध प्रमाणमा मलन हुँदैन । 

  (३) यस दफाको प्रयोजनको लामग देहायका व्यम्क्तले व्यक्त 
गरेको देहाय बमोम्जमको कुरा पिले नै व्यक्त गरेको मामननेछाः– 

(क) पिको वाररस वा प्रचमलि नेपाल कानून बमोम्जम 
मनजका िफन बाट मदु्दामा प्रमिमनमधत्व गने व्यम्क्तले 
वाररस वा त्यस्िो प्रमिमनमधको हैमसयिले व्यक्त गरेको 
कुनै कुरा, 

(ख) पिका िफन बाट कुनै काम गनन अमधकार पाएका 
व्यम्क्तले त्यस्िो अमधकार कायम रहेको अवस्थामा 
आफ्नो अमधकारको हवषयवस्िकुा सम्बन्धमा व्यक्त 
गरेको कुनै कुरा, 

(ग) मदु्दाको कुनै हवषयवस्िमुा पिलाई कुनै अमधकार प्राप्त 
हनुभुन्दा अगावै सो हवषयवस्िमुा स्वाममत्व वा आमथनक 
स्वाथन भएका व्यम्क्तले आफ्नो स्वाममत्व वा आमथनक 
स्वाथन रहेको अवस्थामा त्यस सम्बन्धमा व्यक्त गरेको 
कुनै कुरा, वा 

(ि) मदु्दाको हवषयवस्िमुा संयकु्तरुपमा पि र अन्य कुनै 
व्यम्क्तको स्वाममत्व वा आमथनक स्वाथन कायम रहेको 
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अवस्थामा सो व्यम्क्तले सो सम्बन्धमा व्यक्त गरेको 
कुनै कुरा । 

९क. सहअमभयकु्तको पोल: दईु वा दईुभन्दा बढी व्यम्क्तले कसूर गरेकोमा 
त्यस्िा व्यम्क्तहरूमध्ये कुनै व्यम्क्तले अदालिमा आफू साहवि भई अन्य 
अमभयकु्तलाई पोल गरेकोमा त्यस्िो पोल अन्य प्रमाणबाट पहुष्ट भएमा 
प्रमाणमा मलन हनु्छ। 

१०. मौकामा व्यक्त गरेको कुरााः (१) कुनै काम िटना वा अवस्थाका 
सम्बन्धमा देहायका कुनै व्यम्क्तले मौकामा वा त्यसको ित्काल अम्ि वा 
पमछ व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा मलन हनु्छाः– 

(क) सो काम गने वा सो काम, िटना वा अवस्था प्रत्यि 
रुपमा देख्न ेवा थाहा पाउने व्यम्क्त, वा 

(ख) सो काम, िटना वा अवस्थाबाट पीमिि भएका व्यम्क्त । 

  (२) कुनै व्यम्क्तले मनजको शारीररक वा मानमसक अवस्था 
स्पष्टरुपमा बोध हनुे गरी त्यस्िो अवस्था कायम छँदै व्यक्त गरेको कुरा 
प्रमाणमा मलन हनु्छ । 

११. मतृ्यकुालीन िोषणा (िाइङ्ग मिक्लेरेशन)M कुनै व्यम्क्तले आफू मनन लागेको 
अवस्थामा होस छँदै मनजको मतृ्यकुो कारणका सम्बन्धमा मतृ्य ुहनु ुअम्ि 
व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा मलन हनु्छ। 

१२. खास अवस्थाका व्यम्क्तले व्यक्त गरेको खास खास कुराहरुाः मरेको, 
बेपिा भएको वा सािी बस्न यस ऐन बमोम्जम असमथन वा कर नलाग्ने 
भएको वा हवपिीको जाल प्रपञ्चले गदान अदालिमा उपम्स्थि गराउन 
सम्भव छैन भनी मदु्दाको पिले प्रमाम्णि गरेको वा अदालिद्वारा 
समाव्हान जारी हनु नसक्ने अवस्थामा भएको वा अदालिको रायमा 
अनावश्यक रुपमा बढी खचन वा समय लाग्ने भई उपम्स्थि गराई रहन 
अनपुयकु्त देम्खएको व्यम्क्तले व्यक्त गरेको देहायका कुराहरु प्रमाणमा 
मलन हनु्छाः– 

 

   दोस्रो संशोधनद्वारा थप। 

   दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि। 
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(क) मनजको हक, हहि वा स्वाथनको हवपरीि हनुे गरी व्यक्त 
गरेको कुनै कुरा, 

(ख) मनज उपर कुनै कानूनी कारबाही हनु सक्ने वा कुनै 
फौजदारी अमभयोग लाग्न सक्ने गरी मलम्खि रुपमा 
व्यक्त गरेको कुनै कुरा, 

(ग) मनजलाई हवशेष रुपमा थाहा भएको कुनै सावनजमनक 
हक वा रीमिम्स्थमिका सम्बन्धमा मदु्दा पनुन भन्दा अम्ि 
मलम्खि रुपमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा, वा  

(ि) मनजलाई हवशेष रुपमा थाहा भएको कुनै नािा 
सम्बन्धका हवषयहरु मदु्दा पनुन भन्दा अम्ि व्यक्त गरेको 
कुनै कुरा । 

१३. सावनजमनक मलखि इत्याददमा उल्लेख भएका कुराहरुाः (१) रािसेवकले 
आफ्नो ओहदाको किनव्यपालनको मसलमसलामा र कुनै व्यम्क्तले 
कानूनद्वारा िोहकएको आफ्नो किनव्य पालनको मसलमसलामा कुनै 
सावनजमनक मलखिमा उल्लेख गरेका कुराहरु प्रमाणमा मलन हनु्छ । 

  (२) नेपाल सरकारबाट वा नेपाल सरकारद्वारा अमधकार प्राप्त 
व्यम्क्तबाट वा सावनजमनक संस्थाबाट प्रकाम्शि भई सावनजमनक रुपमा 
मबक्रीमा रहेका नक्सा, मानम्चर वा िथ्याङ्क सम्बन्धी मलखिमा जमनएका 
कुराहरु प्रमाणमा मलन हनु्छ ।  

१३क.श्रव्य-दृश्य माध्यम (मभमियो कन्फरेन्स) माफन ि ्अमभलेख भएको हववरण: 
(१) श्रव्य-दृश्य माध्यमबाट हवद्यिुीय अमभलेखमा उल्लेख भएका कुराहरु 
प्रमाणमा मलन हनु्छ । 

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

१४. मनयममि रुपमा राम्खएका खािा, बही, हकिाब वा अन्य से्रस्िामा जमनएका 
कुराहरुाः कुनै काम, कारबाही वा व्यवसायको मसलमसलामा मनयममिरुपमा 

 

  दोस्रो संशोधनद्वारा थप। 
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राम्खएको खािा, बही, हकिाब, मिम्जटल, हवद्यिुीय माध्यमबाट राम्खएका 
हववरण वा अन्य से्रस्िामा मनयममि रूपमा चढाएको वा जनाएको कुनै 
कुरा वा सो काम, कारोबार वा व्यवसायका सम्बन्धमा लेखेको म्चठ्ठीपर, 

भरपाई, चलानी वा अन्य कुनै हववरण प्रमाणमा मलन हनु्छ । 

१५. पसु्िक वा लेखमा लेम्खएका कुराहरुाः (१) कुनै हवदेशी राज्यको 
सरकारबाट वा त्यस्िो सरकारबाट अमधकार प्राप्त व्यम्क्त वा संस्थाबाट 
सो राज्यको कानून वा अदालिको मनणनयको सम्बन्धमा प्रकाम्शि 
पसु्िकमा उल्लेख भएका त्यस्िो कानून वा मनणनय सम्बन्धी कुराहरु 
प्रमाणमा मलन हनु्छ । 

  (२) कुनै हवषयमा सो हवषयका हवद्वान कहमलएका व्यम्क्तद्वारा 
लेम्खएको प्रकाम्शि पसु्िक वा लेखमा उल्लेख भएका कुराहरु प्रमाणमा 
मलन हनु्छ । 

१६. खास प्रकारका िथ्याङ्क, सूची–पर, हववरण इत्याददाः कुनै खास पेशामा 
लागेका व्यम्क्तहरुको उपयोगका लामग मनयममि रुपमा प्रकाम्शि हनुे 
िथ्याङ्क, हफहररस्ि, सूची–पर, हववरण वा लेखमा उल्लेख भएका कुराहरु 
प्रमाणमा मलन हनु्छ । 

१७. अन्य मदु्दामा सािीले बकेका कुराहरुाः कुनै मदु्दामा कुन ै अदालिका 
समि कुनै सािीले बकेका कुराहरु देहायका अवस्थामा मार अको 
मदु्दामा प्रमाणमा मलन हनु्छाः– 

(क) सो सािी मरेको, बेपिा भएको वा सािी बस्न यस ऐन 
बमोम्जम अयोग्य हनु गएकोमा, वा  

(ख) मनजले सो कुरामा प्रमाण ददन कर नलाग्ने गरी यस ऐन 
बमोम्जम सहुवधा पाउने अवस्था भएमा, वा 

(ग) हवपिीको जाल प्रपञ्चले गदान मनजलाई अदालिमा उपम्स्थि 
गराउन सम्भव छैन भनी मदु्दाका पिले प्रमाम्णि गरेमा, वा 

(ि) मनजका हवरुद्ध म्याद जारी हनु नसक्ने अवस्था भएमा, वा 
(ङ) अदालिको रायमा मनजलाई उपम्स्थि गराउँदा अनावश्यक 

रुपमा बढी समय वा खचन लाग्ने भै अनपुयकु्त देम्खएमा । 

 

   दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि। 
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१८. अनसुन्धान वा जाँचबिुको मसलमसलामा ियार भएका मलखिाः कुनै काम, 

िटना वा अवस्थाका सम्बन्धमा भएको अनसुन्धान वा जाँचबिुको 
मसलमसलामा प्रचमलि नेपाल कानून बमोम्जम ियार भएको कुनै मलखिमा 
उल्लेख भएको कुनै कुरा सो कुरा व्यक्त गने व्यम्क्त सािीको रुपमा 
अदालिमा उपम्स्थि भै बयान गरेमा प्रमाणमा मलन हनु्छ । 

  िर, 

(क) शव परीिण प्रमिवेदन (अटप्सी ररपोटन) मा सम्बम्न्धि 
हवशेषज्ञले उल्लेख गरेको कुनै कुराका सम्बन्धमा 
मदु्दाका पिहरुका बीचमा कुनै हववाद नभएमा वा सो 
कुरा मममसलमा देखा परेको कुनै प्रमाण वा कुनै 
वस्िमु्स्थमिसँग असंगि नदेम्खएमा सो हवशेषज्ञ 
अदालिमा उपम्स्थि नभए पमन सो कुरा प्रमाणमा मलन 
हनु्छ । 

(ख)  सम्बम्न्धि व्यम्क्त अदालिमा उपम्स्थि भई बकपर 
गररसकेको नभए िापमन थनुछेक प्रयोजनको लामग 
कानून बमोम्जम अमधकारप्राप्त अमधकारीले संकलन 
गरेका कागजाि, मलखि,  मचुलु्का, दशी प्रमाण, कुनै 
हवषयको परीिण प्रमिवेदन, हवशेषज्ञको राय वा 
प्रमिवेदन, हवद्यिुीय प्रमाण वा बयान आदद ित्काल प्राप्त 
प्रमाणको रुपमा प्रमाणमा मलन हनु्छ। 

१९. मनस्सा वा प्रमाणपराः कुनै मनस्सा वा प्रमाणपर ददने कानूनी किनव्य 
भएका व्यम्क्तले प्रचमलि नेपाल कानून बमोम्जम ददएको मनस्सा वा 
प्रमाणपर प्रमाणमा मलन हनु्छ । 

२०. प्रमिवेदनाः प्रचमलि नेपाल कानून बमोम्जम कुनै काम, िटना वा 
अवस्थाका सम्बन्धमा कुनै हटप्पणी वा प्रमिवेदन ियार गरी कुनै खास 
ठाउँवा कायानलयमा पेश गनुनपने कानूनी किनव्य भएका व्यम्क्तले आफ्नो 

 

   दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि। 

 

 पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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किनव्य पालनको मसलमसलामा लेखेको त्यस्िो हटप्पणी वा प्रमिवेदन 
प्रमाणमा मलन  हनु्छ । 

  िर त्यस्िो हटप्पणी वा प्रमिवेदन सम्बम्न्धि ठाउँवा कायानलयमा 
रीिपूवनक पेश भै दिान भएको हनुपुछन । 

२१. प्रमाण लाग्ने अन्य मलखि: दफा ९ देम्ख २० सम्ममा उल्लेख भएका 
मलखिका अमिररक्त अन्य कुन ैमलखि भए त्यस्िो मलखि प्रमाणको रूपमा 
मलन हनु्छ। 

२२. दशी प्रमाण: (१) अनसुन्धानको मसलमसलामा िटनास्थलमा भेहटएको 
मनशान, छाप, म्चन्ह, दाग वा पीमिि वा अमभयकु्तको पहहचान खलु्ने अन्य 
कुरा प्रमाणमा मलन हनु्छ। 

(२) सािीले अदालिमा उपम्स्थि भई सनाखि गरेको मदु्दासँग 
सम्बम्न्धि जनुसकैु वस्ि ुदशीको रुपमा प्रमाणमा मलन हनु्छ।   

२३. व्यम्क्तगि रायाः (१) अदालिले हवदेशी कानून, हवज्ञान, कला, हस्िािर वा 
ल्याप्चेका सम्बन्धमा यकीन गनुन परेमा सो सम्बन्धी हवशेषज्ञको राय 
प्रमाणमा मलन हनु्छ ।  

 स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लामग “हवशेषज्ञ” भन्नाले हवशेष 
अध्ययन, िालीम वा अनभुवबाट कुनै हवषयमा हवशेष ज्ञान प्राप्त गरेको 
व्यम्क्तलाई सम्िन ुपछन।  

  (२) अदालिले कुनै व्यम्क्तको हस्िािरका सम्बन्धमा यकीन गनुन 
परेमा सो व्यम्क्तको हस्िािर बराबर देख्न ेमौका पाई सो हस्िािर म्चन्न 
सक्ने म्स्थमिमा भएको व्यम्क्तको राय प्रमाणमा मलन हनु्छ । 

  (३) अदालिले कुनै धाममनक, जािीय वा सावनजमनक हक वा 
रीमिम्स्थमिका सम्बन्धमा कुनै कुरा यकीन गनन परेमा त्यस्िो हक वा 
रीमिम्स्थमिको हवशेष जानकारी हनु सक्ने म्स्थमिमा भएका व्यम्क्तको राय 
प्रमाणमा मलन हनु्छ । 

  (४) अदालिले कुनै व्यम्क्तको अको कुनै व्यम्क्तसँग कुनै नािा 
सम्बन्ध छ वा छैन भन्ने कुरा यकीन गनन परेमा त्यस्िो नािा वा 

 

   दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि। 
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सम्बन्धको हवशेष जानकारी हनु सक्न े म्स्थमिमा भएका व्यम्क्तको राय 
प्रमाणमा मलन हनु्छ । 

  (५) अदालिले कुनै खास स्थानमा प्रयोग हनुे खास शब्द वा 
शब्दहरुको अथन यकीन गनुन परेमा त्यसको हवशेष ज्ञान हनु सक्न े
म्स्थमिमा भएका व्यम्क्तको राय प्रमाणमा मलन हनु्छ । 

  (६) यस दफा बमोम्जम कुनै व्यम्क्तको राय प्रमाणमा मलइएमा 
त्यस्िो रायलाई समथनन वा खण्िन गने कुराहरु र त्यस्िो रायको आधार 
पमन प्रमाणमा मलन हनु्छ । 

  (७) कुनै व्यम्क्तले व्यक्त गरेको कुनै राय सो व्यम्क्त सािीको 
रुपमा आफै अदालिमा उपम्स्थि भएमा मार यस दफा बमोम्जम 
प्रमाणमा मलन हनु्छ । 

  िर कुनै हवषयको हवशेषज्ञद्वारा कुनै पसु्िक वा लेखमा व्यक्त 
भएको राय वा सो रायको आधारलाई प्रमाणमा मलन सो पसु्िक वा 
लेखको लेखक आफै अदालिमा उपम्स्थि हनु अमनवायन हनुे छैन । 

२४. प्रमाण मलन नहनुे कुरााः (१) मदु्दामा पिहरुको चररर असल वा खराब 
छ भन्ने कुरा प्रमाणमा मलन हुँदैन । 

  िर कुनै पिको चररर नै अदालिले ठहर गनुनपने भएमा मनजको 
चररर सम्बन्धी कुरा प्रमाणमा मलन हनु्छ । 

  (२) दफा ४१, ४३ वा ४५ बमोम्जम कुनै व्यम्क्तले कुनै कुरा 
प्रकट गनन नहनुे अवस्थामा मनजले त्यस्िो कुनै कुरा प्रकट गरे पमन 
प्रमाणमा मलन हुँदैन । 

  (३) कुनै पिलाई अदालिले पेश गनन आदेश ददएको कुनै मलखि 
सो पिले पेश नगरेमा सो मलखि अको पि वा अदालिको अनमुमि 
बेगर सो मदु्दामा प्रमाणमा पेश गनन पाइने छैन । 

  (४) यस दफामा हकटानीसाथ उल्लेख गररएका कुराहरुका 
अमिररक्त यो ऐन वा अन्य प्रचमलि नेपाल कानून बमोम्जम प्रमाणमा मलन 
नहनुे अन्य कुनै कुरा प्रमाणमा मलन हुँदैन । 
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पररच्छेद–४ 

प्रमाणको भार 

२५. कसूर प्रमाम्णि गने भाराः फौजदारी मदु्दामा ..... अमभयकु्तको कसूर 
प्रमाम्णि गने भार वादीको हनुेछ । 

२६. दावी प्रमाम्णि गने भाराः देवानी मदु्दामा आफ्नो दावी वा प्रमिदावी  

प्रमाम्णि गने भार वादीको हनुेछ । 

२७. प्रमिवादीले प्रमाण परु् याउन ुपने भाराः (१) प्रचमलि नेपाल कानून बमोम्जम 
सजायमा कमी वा छूट हनुे वा सजायबाट ररहाई पाउने कुनै कुराको 
म्जहकर प्रमिवादीले मलएमा सो कुराको प्रमाण परु् याउने भार मनजको हनुेछ । 

  (२) प्रचमलि नेपाल कानून बमोम्जम वादीलाई ददन ु वा बिुाउन ु
पने कुरा सो कानून बमोम्जम ददए वा बिुाएको छ भनी प्रमाम्णि गने 
भार प्रमिवादीको हनुेछ । 

२८. कुनै खास कुरा प्रमाम्णि गने भाराः कुनै खास कुरा प्रमाम्णि गने भार 
कुनै खास व्यम्क्तको हनुेछ भनी कुनै नेपाल कानूनमा व्यवस्था भएकोमा 
बाहेक त्यस्िो कुरा प्रमाम्णि गने भार सो कुराको अम्स्ित्वमा 
अदालिलाई हवश्वास ददलाउन चाहने व्यम्क्त मामथनै हनुेछ । 

२९. अदालिको अनमुान खण्िन गनन प्रमाण परु् याउने भाराः अदालिले यस ऐन 
बमोम्जम अनमुान गरेको कुनै कुरा कुनै पिले खण्िन गनन चाहेमा 
त्यस्को प्रमाण परु् याउने भार सोही पिको हनुेछ । 

३०. हवशेष जानकारीमा रहेको कुरा प्रमाम्णि गने भाराः कुनै पिको हवशेष 
जानकारीमा रहेको कुनै कुरा सो पिले नै प्रमाम्णि गनुनपछन । 

३१. कुनै कुरा प्रमाम्णि गनन अको कुरा प्रमाम्णि गनुनपने भएमा सो कुरा 
प्रमाम्णि गने भाराः कुनै कुरा प्रमाणमा मलनलाई पहहले कुनै अको कुरा 
प्रमाम्णि गनुनपने रहेछ भने सो अको कुरा प्रमाम्णि गने भार सो पहहलो 
कुरा प्रमाणमा ददन चाहने पि उपर हनुेछ । 

३२. कुनै व्यम्क्त जीहवि छ भन्ने कुरा प्रमाम्णि गने भाराः कुनै व्यम्क्त जीहवि 
छ वा मनजको मतृ्य ु भैसकेको छ भन्ने प्रश्न उठेमा सो व्यम्क्तको 

 

 दोस्रो संशोधनद्वारा म्िहकएको। 


 दोस्रो संशोधनद्वारा थप। 
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सम्बन्धमा स्वाभाहवक रुपमा जानकारी पाउने व्यम्क्तले मनजका सम्बन्धमा 
कानून बमोम्जम मतृ्य ु भएको अनमुान गनन सहकने अवमध व्यमिि 
भइसकेपमछ पमन कुनै जानकारी पाएको छैन भन्ने प्रमाम्णि भएमा, मनज 
जीहवि छ भन्ने पिले नै सो कुरा प्रमाम्णि गनुनपछन । 

३३. कब्जा वा भोग चलनमा रहेको सम्पम्िको स्वाममत्व प्रमाम्णि गने भाराः 
कुनै व्यम्क्तको कब्जा, भोग वा चलनमा रहेको सम्पम्ि उपर सो व्यम्क्तको 
स्वाममत्व छ वा छैन भन्ने प्रश्न उठेमा सो सम्पम्ि उपर सो व्यम्क्तको 
स्वाममत्व छैन भन्ने पिले नै सो कुरा प्रमाम्णि गनुनपछन । 

पररच्छेद–५ 

हववन्धन 

३४. हववन्धनाः (१) कुनै व्यम्क्तले लेखेर, बचनले वा आचरणद्वारा कुनै 
व्यम्क्तलाई कुनै कुरा यस्िो हो भन्ने हवश्वासमा पारी वा त्यस्िो हवश्वासमा 
पनन ददई सो व्यम्क्तबाट कुनै काम गराएमा वा हनु ददएमा मनज र सो 
व्यम्क्तका बीचमा चलेको कुनै मदु्दामा सो कुरा त्यस्िो होइन वा मथएन 
भनी मनजले खण्िन गनन पाउने छैन । 

  िर कानूनी बुदँामा यो दफा लागू हनुे छैन । 

  (२) उपदफा (१) मा उल्लेख भएका कुराहरु सो उपदफामा 
उल्लेख भएका व्यम्क्तहरुबाट मदु्दा सम्बन्धी हवषयवस्िमुा कुनै प्रकारको 
हक प्राप्त गने व्यम्क्तलाई समेि लागू हनुेछ । 

पररच्छेद–६ 

मलखिको प्रमाण 

३५. मलखिको प्रमाणाः (१) कुनै मलखि वा मलखिमा उल्लेख भएको कुरा सो 
मलखि नै पेश गरी प्रमाम्णि गनुनपछन । 

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लामग "मलखि" भन्नाले 
मिम्जटल वा हवद्यिुीय अमभलेखमा रहेका कुनै हवषय वा त्यसको छाहपएको 
वा भण्िारण गररएको अम्प्टकल वा इलेक्रो-म्याग्नेहटक स्वरुपमा रहेको 

 

   दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि। 

   दोस्रो संशोधनद्वारा थप। 
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वा प्रकाम्शि वा पनुाः प्रकाम्शि भएको मिम्जटल वा हवद्यिुीय सामग्री वा 
त्यस्िा सामग्रीका प्रमिमलहपलाई समेि जनाउँछ। 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए िापमन 
देहायका अवस्थामा कुनै मलखि वा मलखिमा उल्लेख भएको कुनै कुरा 
सो मलखिको फोटो, प्रमिमलहप वा कानून बमोम्जम प्राप्त रीिपूवनकको नक्कल 
वा मौम्खक प्रमाणद्वारा प्रमाम्णि गनन सहकनेछाः– 

(क) मलखि जनु व्यम्क्तका हवरुद्ध प्रमाणमा लगाउन 
खोम्जएको हो, सो व्यम्क्तका साथमा छ भन्ने प्रमाम्णि 
भएमा, वा  

(ख) मलखि जनु व्यम्क्तका साथमा छ सो व्यम्क्तलाई 
अदालिले म्याद जारी गनन नसक्ने अवस्था भएमा वा 
म्याद िामेल भएर पमन सो व्यम्क्तले मलखि पेश 
नगरेमा, वा 

(ग) मलखि हराएको वा नामसएको प्रमाम्णि भएमा, वा 
(ि) मलखि सम्जलैसँग उठाएर ल्याई अदालिमा पेश गनन 

नसहकने भएमा, वा 
(ङ) मलखिको प्रकृमिबाटै सो मलखि पेश गनन चाहने 

पिसँग नरहने अवस्थाको भएमा । 

  िर यस खण्ि बमोम्जमको मलखिका हकमा पिले 
कानून बमोम्जम रीिपूवनकको नक्कल प्राप्त गनन सक्ने 
अवस्थामा त्यस्िो नक्कल पेश गनन अमनवायन हनुेछ । 

  (३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए 
िापमन.......... नेपाल सरकारबाट भएका मनणनय वा आदेश वा 
राम्खएका अमभलेख प्रचमलि नेपाल कानून बमोम्जम सम्बम्न्धि 
अमधकृिद्वारा प्रमाम्णि गररएको मलखि पेश गरी प्रमाम्णि गनन हनु्छ । 

 

  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि। 
  गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नपेाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा म्िहकएको। 

   दोस्रो संशोधनद्वारा थप। 
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३६. हस्िािर वा सहीछाप यकीन गनेाः (१) कुन ै मलखि कुनै व्यम्क्तद्वारा 
लेम्खएको वा सहीछाप गररएको हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठेमा अदालिले 
सो व्यम्क्तलाई अको कागजमा लेख्न वा सहीछाप गनन लगाई सो हस्िािर 
वा सहीछापसँग वा मनजको अरु कुनै मलखिमा परेको हस्िािर वा 
सहीछापसँग मभिाई सो कुरा यकीन गनन सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) मा लेम्खए बमोम्जम हस्िािर वा सहीछाप 
मभिाई यकीन हनु नसक्ने अवस्थामा अदालिले अन्य प्रमाणबाट सो कुरा 
यकीन गनन सक्नेछ । 

  (३) यस दफामा लेम्खएको कुनै कुराले अदालिले हस्िािर वा 
सहीछाप सम्बन्धी हवशेषज्ञको राय प्रमाणमा मलन बाधा परु् याएको मामनने 
छैन । 

पररच्छेद–७ 

मौम्खक प्रमाण 

३७. मौम्खक प्रमाणाः (१) कुनै कुरा प्रमाम्णि गनन यस ऐन बमोम्जम मलखि नै 
पेश गनुनपने अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा मौम्खक प्रमाणद्वारा 
प्रमाम्णि गनन हनु्छ । 

  (२) मौम्खक प्रमाण प्रत्यि हनुपुछन, अथानि देख्न, सनु्न वा कुनै 
इम्न्रयको सहायिाले थाहा पाउन सहकने कुनै कुरालाई प्रमाणमा ददन 
खोम्जएको भए, सो कुरा प्रत्यि देख्न,े सनु्ने वा थाहा पाउने व्यम्क्तले त्यस 
सम्बन्धमा मौम्खक प्रमाण ददएको हनुपुछन । 

 स्पष्टीकरणाः दफा १०, ११ वा १२ बमोम्जम प्रमाणमा मलन हनुे कुरा सो 
कुरा व्यक्त हुँदाकै अवस्थामा सनु्ने वा थाहा पाउने व्यम्क्तले सािीको 
रुपमा उपम्स्थि भई अदालिको समि ददएको मौम्खक प्रमाणलाई पमन 
यस उपदफाको प्रयोजनको लामग प्रत्यि प्रमाण मामननेछ । 

पररच्छेद–७क. 
प्रमाणको प्रस्िमुि 

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

 

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

३७ग. पिले सािी उपम्स्थि गराउन ु पने: (१) अदालिले िोकेको ददन 
सम्बम्न्धि पिले आफ्नो सािी उपम्स्थि गराउन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए िापमन कुन ै
खास मदु्दामा त्यस्िो मदु्दा दायर गदानकै बखि प्रमिवादी उपम्स्थि भई 
वादी वा प्रमिवादी वा दवैु पिले आ-आफ्ना सािी वा हवशेषज्ञ 
अदालिमा उपम्स्थि गराउन बाधा पने छैन। 

पररच्छेद–८ 

सािी परीिण 

३८. सािी हनु सक्ने व्यम्क्ताः कमललो उमेर, अमि बदृ्धावस्था वा शारीररक वा 
मानमसक रोग वा अरु त्यस्िै कारणले गदान आफूलाई सोमधएको प्रश्न 
बझु्न नसक्ने वा त्यसको यमु्क्तयकु्त जवाफ ददन नसक्ने भनी अदालिले 
ठहराएको व्यम्क्त बाहेक ममियार वा सहअमभयकु्त लगायि जनुसकैु 
व्यम्क्त सािी हनु सक्नेछ । 

३९. बोल्न नसक्ने व्यम्क्तको गवाहीाः बोल्न असमथन भएका व्यम्क्तले अरुले 
बझु्न सक्ने गरी लेखेर वा ईशाराद्वारा गवाही ददन सक्नेछ । 

४०. पिको आमा, बाब,ु इत्याददलाई गवाही ददन कर नलाग्नेाः यस ऐनका 
अन्य दफाहरुमा वा अन्य प्रचमलि नेपाल कानूनमा जनुसकैु कुरा 
लेम्खएको भए िापमन कुनै पिका हवरुद्ध गवाही ददन मनजको आमा, बाब,ु 

छोरा, छोरी, पमि वा पत्नीलाई कर लाग्ने छैन । 

४१. पमि पत्नीका बीचको 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 
पराचार प्रस्ििु गनन कर लाग्ने छैन। 

 
 पहहलो संशोधनद्वारा थप । 

   दोस्रो संशोधनद्वारा थप। 

   दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि। 
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(२) पमि र पत्नीबीच परेको कुनै मदु्दामा वा त्यस्िो पमि वा 
पत्नीका हवरुद्ध गरेको कुनै कसूरको मसलमसलामा नेपाल सरकार वादी भई 
चलेको कुनै फौजदारी मदु्दामा बाहेक त्यस्िो कुरा व्यक्त गनन वा त्यस्िो 
पराचार प्रस्ििु गनन त्यस्िो पमि वा पत्नीले स्वीकृमि नददएसम्म त्यस्िो 
कुरा प्रकट गनन वा प्रस्ििु गनन सहकने छैन। 

४२. न्यायाधीशको हैमसयिले गरेको कुनै कायन प्रकट गनन कर नलाग्नेाः 
मामथल्लो िहको अदालिबाट अन्यथा आदेश भएमा बाहेक कुनै व्यम्क्तले 
अदालिमा न्यायाधीशको हैमसयिले गरेको कुनै कायन वा थाहा पाएको 
कुनै कुराका सम्बन्धमा सोमधएको कुनै प्रश्नको जवाफ ददन मनजलाई कर 
लाग्ने छैन । 

  िर न्यायाधीशको हैमसयिले काम गदान मनजका समि अदालिमा 
भएको कुनै िटना वा अन्य कुनै कुराका सम्बन्धमा मनजलाई सािीको 
रुपमा बझु्न हनु्छ । 

४३. सरकारी कायानलयमा रहेका अप्रकाम्शि सरकारी मलखिका कुरा प्रकट 
गनन नहनुेाः हवभागीय प्रमखुले अनमुमि ददएमा बाहेक कुनै व्यम्क्तले 
सरकारी कायानलयमा रहेका सरकारी काम–काज सम्बन्धी अप्रकाम्शि 
गोप्य मलखि पेश गनन वा त्यसको कुनै कुरा प्रकट गनन हुँदैन । 

४४. सरकारी कमनचारीलाई प्राप्त भएको जानकारी प्रकट गनन कर नलाग्नेाः कुनै 
सरकारी कमनचारीले पदीय हवश्वासमा थाहा पाएको जानकारी प्रकट गदान 
जनहहि हवरुद्ध हनु्छ भन्ने मनजलाई लागेमा सो जानकारी प्रकट गनन 
मनजलाई कर लाग्ने छैन । 

४४क. प्रहरी कमनचारीलाई अपराध िटेको कुराको जानकारीको स्रोि प्रकट गनन 
कर नलाग्नेाः कुनै प्रहरी कमनचारीलाई अपराध िटेको कुराको आफूलाई 
कुनै िवरले प्राप्त भएको जानकारीको स्रोि प्रकट गनन कर लाग्ने छैन । 

४५. कानून व्यवसायीले आफ्नो पिले ददएको जानकारी प्रकट गनन नहनुेाः (१) 
कानून व्यवसायीले आफूलाई मनयकु्त गने पिको मलम्खि अनमुमि नमलई 
आफ्नो मनयमु्क्तको अवस्थामा वा सो गने उद्देश्यले आफ्नो पि वा 

 
 पहहलो संशोधनद्वारा थप । 
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मनजको वाररसले ददएको कुनै जानकारी वा आफूलाई थाहा भएको कुनै 
मलखिको व्यहोरा वा आफूले ददएको कुनै सल्लाह प्रकट गनन हुँदैन । 

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लामग "कानून 
व्यवसायी" भन्नाले प्रचमलि कानून बमोम्जम कानून व्यवसाय 
गनन अमधकारप्राप्त व्यम्क्त सम्िन ुपछन। 

  िर– 

(क) कुनै कानूनी काम गने अमभप्रायले कुनै कानून 
व्यवसायीलाई ददएको कुनै जानकारी मनजले प्रकट गनन 
हनु्छ । 

(ख) कानून व्यवसायीको मनयमु्क्त भै सकेपमछ कुनै अपराध भै 
मनजले थाहा पाएमा सो कुरा मनजले प्रकट गनन हनु्छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोम्जम कानून व्यवसायी उपर लगाइएको 
प्रमिबन्ध कानून व्यवसायीको रुपमा सो पिद्वारा मनजको मनयमु्क्त समाप्त 
भै सकेपमछ पमन कायम रहनेछ र सो प्रमिबन्ध कानून व्यवसायीको 
काररन्दा, नोकर िथा दोभाषेलाई समेि लागू हनुेछ । 

  (३) कुनै पिले आफ्ना िफन का कुनै कानून व्यवसायीलाई 
उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोम्जमको कुनै जानकारीको सम्बन्धमा 
कुनै गवाही ददन लगाएमा सो उपदफाको िात्पयनको लामग सो पिले 
त्यस्िो जानकारी वा कुरा प्रकट गनन अनमुमि ददएको मामनने छ । 

४६. कुनै व्यम्क्त र मनजको ...... कानूनी–सल्लाहकारको बीचमा भएको कुरा 
प्रकट गनन पिलाई कर नलाग्नेाः कुनै व्यम्क्त र मनजको ....... कानूनी–
सल्लाहकारको बीचमा के कस्िो कुरा वा जानकारी आदान–प्रदान भयो 
भनी प्रकट गनन सो व्यम्क्तलाई कर लगाइने छैन । 

  िर मनजले त्यस्िो कुनै जानकारी आफै अदालिमा प्रकट गनन 
चाहेमा त्यसलाई स्पष्ट गनन अदालिले आवश्यक ठहराएको ित्सम्बन्धी 
अन्य कुनै कुरा मनजले प्रकट गनुन पनेछ । 

 

  दोस्रो संशोधनद्वारा थप। 


  दोस्रो संशोधनद्वारा म्िहकएको। 
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४७. सािीले जवाफ ददन कर लाग्नेाः कुनै सािीले अदालिमा सोमधएको कुनै 
प्रश्नको जवाफ ददएमा सो जवाफले आफूलाई सजायको भागी बनाउन 
सक्छ भन्ने आधारमा त्यस्िो प्रश्नको जवाफ ददन इन्कार गनन पाउने छैन । 

  िर िटु्टा बके बापि कुनै कारबाही बाहेक जवाफ ददन कर 
लगाइएको यस्िो कुनै जवाफको आधारमा मनजलाई पक्राउ गनन वा मनज 
उपर कुनै फौजदारी कारबाही चलाउन हुँदैन र त्यस्िो जवाफ अरु कुन ै
फौजदारी मदु्दामा प्रमाणमा लाग्ने छैन । 

४८. सािी पेश गने र बकाउनेाः प्रचमलि नेपाल कानूनका अधीनमा रही 
अदालिले मनधानररि गरेको क्रम अनसुार सािी उपम्स्थि गराई बकपर 
गराउन ुपनेछ। 

४९. सािी बकाउँदाको कायनहवमधाः (१) सािी बकाउँदा आफूले देखे, जाने वा 
सनुेको कुरा ईमान धमन सम्िी साँचो बयान गरुँला भन्ने व्यहोराको शपथ 
मलन लगाई बकाउन ुपछन । 

  (२) सािी बकाउँदा मदु्दाका सबै पिहरुको रोहबरमा बकाउन ु

पछन । 

  िर, अदालिद्वारा सािी बकाउन िोहकएको िाररख र समयमा कुनै 
पि अदालिमा उपम्स्थि भएसम्मका पिको रोहबरमा सािी बकाउन 
हनु्छ । 

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

  (४) एक पटक बकाई सकेको सािीलाई कुनै मनामसब 
कारणबाट फेरर नबकाई नहनुे देम्खएमा अम्ि स्पष्ट नभएका कुराहरुका 
सम्बन्धमा मार िमिम्बा गरी बकाउन ुहनु्छ । 

  (५) सािीको बकपरमा मदु्दाका पिहरुको पमन सहीछाप 
गराउनपुछन । कुन ैपिले सहीछाप नगरे न्यायाधीशले सो व्यहोरा जनाई 
आफ्नो सहीछाप गनुनपछन ।  

 

 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि। 
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५०. सोधपूछ र म्जरहाः (१) कुनै सािी बकाउँदा सो सािी जनु पिको हो, 
सोही पिले मनजसँग सोधपूछ गनन सक्नेछ । त्यसपमछ अको पिले 
चाहेमा सो सािीसँग म्जरह गनन सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोम्जम अको पिले म्जरह गरी सकेपमछ जनु 
पिको सािी हो सोही पिले सो सािीसँग पनुाः सोधपूछ गनन सक्नेछ । 

  िर सो बमोम्जम कुनै पिले आफ्नो सािीसँग पनुाः सोधपूछ गदान 
आफ्नो हवपिले गरेको म्जरहसँग सम्बम्न्धि कुरामा मार सोधपूछ गनन 
सक्नेछ । 

  (३) उपदफा (२) को प्रमिबन्धात्मक वाक्यांशमा जनुसकैु कुरा 
लेम्खएको भए िापमन अदालिले अनमुमि ददएमा कुनै पिले आफ्नो 
सािीसँग पनुाः सोधपूछ गदान कुनै नयाँकुराका सम्बन्धमा प्रश्न सोध्न 
सक्नेछ । 

  िर सो बमोम्जम कुनै नयाँकुराका सम्बन्धमा प्रश्न सोमधएकोमा सो 
पिको हवपिीले त्यस सम्बन्धमा सो सािीसँग फेरी म्जरह गनन सक्नेछ । 

  (४) कुनै पिले आफ्नो सािीसँग सोधपूछ वा पनुाः सोधपूछ गदान 
आफूले इच्छा गरेको जवाफ सिुाउने सूचक प्रश्न हवपिीले आपम्ि गरेमा 
सोध्न पाउने छैन ।  

  िर अदालिले अनमुमि ददएमा त्यस्िो प्रश्न सोध्न हनु्छ । 

  (५) उपदफा (४) को प्रमिबन्धात्मक वाक्यांश बमोम्जम 
अदालिले कुनै पिलाई आफ्नो सािीसँग कुनै सूचक प्रश्न सोध्ने अनमुमि 
ददंदा अदालिको हवचारमा सो प्रश्न पररचायक, हववादरहहि वा सो प्रश्नसँग 
सम्बम्न्धि कुरा पूणनरुपमा प्रमाम्णि भै सकेकोछ भन्ने लागेमा मार 
अनमुमि ददनेछ । 

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

 

  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि। 

 


  दोस्रो संशोधनद्वारा थप। 



 

23 
 

(५ख) उपदफा (५क) बमोम्जमको पोल गने सहअमभयकु्त 
साधारण िाररख, धरौटी वा पपुनिका लामग थनुामा रहेको भए मदु्दाको 
फैसला हनुभुन्दा अम्ि मनजलाई उपम्स्थि हनुे गरी िाररख िोकी सोही 
िाररखका ददन त्यसरी पोल गररएको अमभयकु्तलाई म्जरह गने अवसर ददन ु
पनेछ। 

  (६) यस दफामा अन्यर जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए िापमन 
सािी बकाउँदा सो सािी जनु पिको हो, सोही पिले मनजसँग सोधपूछ 
नगरी अदालिबाट सोधपूछ गररयोस ् भनी मलम्खि दरखास्ि ददएमा 
अदालिले नै सो सािीसँग सोध्न ु पने प्रश्न सोधी जवाफ मलनेछ र 
त्यसपमछ अको पिले चाहेमा सो सािीसँग म्जरह गनन सक्नेछ । 

  िर– 

(क) यस उपदफा बमोम्जम अदालिले कुनै सािीसँग 
सोधपूछ गरेकोमा जनु पिको सािी हो सो पिले 
सोधपूछ वा पनुाः सोधपूछ गनन पाउने छैन । 

(ख) कुनै पिले आफ्नो सािीहरुमध्ये कुनैसँग खण्ि (क) 
बमोम्जम आफैले सोधपूछ गनन र कुनैसँग यस खण्ि 
अनसुार अदालिबाटै सोधपूछ गररयोस ् भनी दरखास्ि 
ददन पाउने छैन । 

५१. सािीसँग अनमु्चि प्रश्न सोध्न अदालिले मनाही गनन सक्नेाः कुनै 
सािीलाई अनावश्यक रुपमा बेइज्जि गने वा म्िझ्याउने हकमसमका प्रश्न 
सोध्न अदालिले रोक लगाउन सक्नेछ। 

५२. हवशेषज्ञलाई सािी सरह बकाउने र म्जरह गनेाः हस्िािर, ल्याप्चे, हवदेशी 
कानून, हवज्ञान, रीमि–ररवाज, कला, वैज्ञामनक वा प्राहवमधक रुपमा परीिण 
हनु ु पने हवषय वा यस्िै अन्य हवषय सम्बन्धी कुरा यकीन गनुनपने हनु 
आएमा अदालिले त्यस सम्बन्धमा हवशेष दििा, अनभुव वा िालीम प्राप्त 
व्यम्क्तलाई सािी सरह उपम्स्थि गराई बकाउन हनु्छ । सो बमोम्जम 
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अदालिले कुनै हवशेषज्ञलाई सािी सरह बकाएमा मदु्दाको पिहरुलाई 
यस ऐन बमोम्जम म्जरह गने मौका ददनपुछन । 

५२क. हवशेषज्ञ सािी बझु्ने व्यवस्था: (१) यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा 
लेम्खएको भए िापमन हवशेषज्ञ सािीको बकपरको लामग िोहकएको ददन 
बकपर गनन उपम्स्थि हनु नसक्ने भई सोही व्यहोराको मलम्खि जानकारी 
प्राप्त भएमा अदालिले त्यस्िो हवशेषज्ञलाई उपयकु्त समयमा बकपरको 
लामग उपम्स्थि हनु आदेश ददन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए िापमन कुनै 
मदु्दामा हवशेषज्ञ राय व्यक्त गने हवशेषज्ञको मतृ्य ुभएमा वा अन्य कुनै 
कारणले मनजलाई बझु्न सक्ने अवस्था नभएमा र हवशेषज्ञलाई नबिुी 
नहनुे भएमा सोही हवषयको अको हवशेषज्ञबाट हवशेषज्ञ राय बझु्न 
सहकनेछ । 

५३. अदालिले सािीसँग आवश्यक प्रश्न सोध्न सक्ने: यस ऐन बमोम्जम 
सािी परीिण गदान अदालिले सािीलाई सम्बद्ध हवषयसँग सम्बम्न्धि 
आवश्यक प्रश्न सोध्न सक्नेछ। 

पररच्छेद–९ 

हवहवध 

५४. बझु्न पने प्रमाण नबमु्िएमा वा बझु्न नहनुे प्रमाण बमु्िएमा त्यसको 
पररणामाः यस ऐन बमोम्जम बझु्नपने प्रमाण नबमु्िएको वा बझु्न नहनु े
प्रमाण बमु्िएको कारणले मार अदालिको कुनै फैसला वा आदेश बदर 
हनुे छैन । 

  िर बझु्नपुने प्रमाण नबमु्िएको वा बझु्न नहनुे प्रमाण बमु्िएको 
कारणले मनणनयमा असर पनन गएको रहेछ भने त्यस्िो फैसला वा आदेश 
बदर हनुेछ । 

 

  दोस्रो संशोधनद्वारा थप। 
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५५. बचाउाः यो ऐन प्रारम्भ हनुअुम्ि प्रचमलि नेपाल कानून बमोम्जम बिुी 
सहकएको प्रमाण लगाई मदु्दाको कारबाही र हकनारा गनन यो ऐनले कुनै 
बाधा परु् याउने छैन । 

५६. खारेजीाः मलुकुी ऐन, भाग २ अदालिी बन्दोबस्िको महलको नं. १४८, 

१४९, १५१, १५३, १६४, १६५, १६६, १६७, १६८, १७७र १७८ 
खारेज गररएको छ ।1 

 

 

 
रष्टव्याः केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्िर गररएका शब्दहरुाः 
 “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार”। 

प्रमाण (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७७ को दफा ३१ देहाय बमोम्जम रहेको छ:-  

 

३१. बचाउ: यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअम्ि प्रचमलि प्रमाण कानून बमोम्जम बमु्िसहकएको प्रमाण यसै 
ऐन बमोम्जम बमु्िएको मामननेछ।  

 


