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सं शोधन मस्यौदा

प्रमाण ऐन, २०३१ लाई संशोधन गनन बनेको विधेयक
प्रस्तािनााः प्रमाण ऐन, २०३१ लाई सं शोधन गनन िाञ्छनीय भएकोले,
सं घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ ।
१.

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “प्रमाण (दोस्रो सं शोधन) ऐन, २०७५” रहे को
छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

प्रमाण ऐनको दफा २ मा संशोधनाः प्रमाण ऐन, ३०३१ (यस पछछ “मूल ऐन” भछनएको)
दफा २ को,–
(१)

खण्ड (ग) को सट्टा दे हायको खण्ड (ग) राक्षखएको छाः–
“(ग)

“सािनजछनक छलखत” भन्नाले प्रचछलत कानून िमोक्षजम सािनजछनक छलखत
माछनने छलखत सम्झनु पछन र सो शब्दले त्यस्तो छलखतको छडक्षजटल िा
विद्युतीय स्िरुप समेतलाई जनाउँछ ।”

(२)

खण्ड (ग) पछछ दे हायका खण्ड “(घ)” थवपएको छाः–
“(घ)

“न्यायाधीश” भन्नाले क्षजल्ला अदालत, उच्च अदालत िा सिोच्च अदालतको
ु ाई र वकनारा
न्यायाधीश सम्झनु पछन र सो शब्दले मुद्दाको कारिाही, सुनि
गने अन्य न्यावयक छनकाय िा अछधकारी समेतलाई जनाउँछ ।”

३.

मूल ऐनको दफा ५ मा सं शोधन ःाः मूल ऐनको दफा ५ को,–
(१)

उपदफा (१) को खण्ड (ग) पछछ दे हायका खण्ड (ग१), (ग२) र (ग३) थवपएका
छनाः–
“(ग१) नेपालको राविय गान,
(ग२) नेपालको छनशान छाप,
(ग३) नेपालका राविय विभछु त,”

(२)

उपदफा (२) पछछ दे हायको उपदफा (२क) थवपएको छाः–
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“(२क) उपदफा (२¬)¬ को अिस्थामा बाहे क अदालतले न्यावयक
जानकारीमा छलने विषयमा पिले प्रमाण पुयानउनु पने छन ।”

४.

मूल ऐनको दफा ६ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा ६ को,–
(१)

खण्ड (घ) पछछ दे हायको खण्ड (घ१) थवपएको छाः
“(घ१) पछत र पत्नीको मञ्जुरीले कृछिम गभानधान प्रणालीद्वारा जक्षन्मएको क्षशशु
वििावहत पछतबाट न जक्षन्मएको हो भनी अदालतले अनुमान गनेछ ।”

(२)

खण्ड (ङ) पछछ दे हायको खण्ड (ङ१) र (ङ२) थवपएका छनाः
“(ङ१) छडक्षजटल िा विद्युछतय कारोिारबाट सम्झौता िा छलखत भएकोमा ररत पूिक
न
न सम्झौता िा छलखत भएको हो भनी अदालतले अनुमान

गनेछ ।

(ङ२) छडक्षजटल िा विद्युतीय हस्तािरबाट कारोिार भएकोमा ररतपूिक
न न हस्तािर
भएको हो भनी अदालतले अनुमान गनेछ ।”
(३)

खण्ड (च) मा रहेका “विदे शी राज्यको सरकारबाट” भन्ने शब्दहरु पछछ “प्राप्त
भएका प्रमाण” भन्ने शब्दहरु थवपएका छन ।

५.

मुल एनेको दफा ७ मा संशोधनाः मुल ऐनको दफा ७ को खण्ड (ख) पछछ दे हायको खण्ड
(ख१) र (ख२) थवपएका छनाः
“(ख१) सामूवहक रुपमा भएको करणी, छ मवहना भन्दा बढी अिछधकी गभनिती, शारीररक
ु गनन नसक्ने अशक्त, श्रिण शक्षक्त गुमाएकी, दृवि विवहन, बोल्न नसक्ने
रुपमा वहडँडल
िा होस ठे गान नभएकी मवहलालाई भएको करणीलाई जिजनस्ती करणी भएको
अदालतले अनुमान गनन सक्नेछ ।
(ख२)

कुन गर कानूनी िस्तु कसको साथमा रहे कोमा त्यस्तो िस्तु छनजले गर कानूनी
हो भन्ने जानी जानी न राखेको हो भनी अदालतले अनुमान गनन सक्नेछ ।”

६.

मूल ऐनको दफा ८ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा ८ मा रहे को “माि” भन्ने शब्द क्षझवकएको
छ ।
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७.

मूल ऐनको दफा ९ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा ९ को उपदफा (२) को खण्ड (क)
को उपखण्ड (३) पछछ दे हायको उपखण्ड (४) थवपएको छाः–
“(४) छनजले कसूर स्िीकार गरी बयान गरे कोमा त्यस्तो बयान छनजले स्िेच्छाले
गरे को हो र सो कुरा छमछसल सं लग्न अन्य प्रमाणबाट समछथनत भएको ।”

८.

मूल ऐनमा दफा ९क थपाः मूल ऐनको दफा ९ पछछ दे हायको दफा ९क थवपएको छाः–
“९क. अछभयुक्तले गरे को साविछताः दुई िा दुई भन्दा बढी व्यक्षक्तले कुन कसूर गरे कोमा
त्यस्ता व्यक्षक्तहरु मध्ये कुन व्यक्षक्तले िा सबले अदालतमा उपक्षस्थत भई गरे को
साविछतलाई अदालतले कसूर गने व्यक्षक्तका विरुध प प्रमाणमा छलन हुन्छ ।”

९.

मूल ऐनको दफा ११ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा ११ को सट्टा दे हायको दफा ११
राक्षखएको छाः–
“११. मृत्युकालीन उद्घोषणाः कुन व्यक्षक्तले आफू मनन लागेको अिस्थामा होस छँद छनजको
मृत्युको कारणका सम्बन्धमा मृत्यु हुन ु अक्षघ व्यक्त गरे को कुरा प्रमाणमा छलन
हुन्छ ।”

१०.

मूल ऐनको दफा १२ मा सं शोधनाः मूल ऐनको दफा १२ को खण्ड (ग) मा रहेको “छलखत”
भन्ने शब्द पछछ “मौक्षखक” भन्ने शब्द थवपएको छ ।

११.

मूल ऐनमा दफा १३क. थपाः मूल ऐनमा दफा १३ पछछ दे हायको दफा १३क थवपएको
छाः–
“१३क. श्रव्य–दृश्य माध्यम (छभछडयो कन्फरे न्स) माफनत अछभलेख भएको वििरणाः (१)
श्रव्य–दृश्य माध्यमबाट विद्युतीय अछभले खमा उल्लेख भएका कुराहरु प्रमाणमा छलन
हन्छ ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लाछग श्रव्य–दृश्य माध्यम माफनत
अछभले क्षखत कुराहरु सोही रुपमा िा छलपीिध प गरी अदालतले अछभले ख राख्न
सक्नेछ ।”
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१२.

मूल ऐनको दफा १४ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा १४ को ठाउँ ठाउँमा रहे का “वकताि
िा”

भन्ने शब्दहरु पछछ “छडक्षजटल िा विद्युछतय माध्यमबाट राक्षखएका वििरण िा” भन्ने

शब्दहरु थवपएका छन ।

१३.

मूल ऐनको दफा १८ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा १८ को,–
(१)

ठाउँ ठाउँमा रहेका “तहवककात” भन्ने शब्दको सट्टा “अनुसन्धान” भन्ने शब्द
राक्षखएको छ ।

(२)

प्रछतबन्धात्मक िाक्ांशको खण्ड (क) मा रहे का “शि परीिाको प्रछतिेदन
(पोिमाटनम ररपोटन)” भन्ने शव्दहरुको सट्टा “शि परीिण प्रछतिेदन (अटप्सी ररपोटन)”
भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन ।

(३)

प्रछतबन्धात्मक िाक्ांशको खण्ड (ख) को सट्टा दे हायको खण्ड (ख) राक्षखएको
छाः–
“(ख) सम्बक्षन्धत व्यक्षक्त अदालतमा उपक्षस्थत भई बकपि गरी सकेको नभए तापछन
थुनछे क प्रयोजनको लाछग कानून बमोक्षजम अछधकारप्राप्त अछधकारीले सं कलन
गरे का कागजात, छलखत, मुच ुल्का, दशी प्रमाण, कुन विषयको परीिण
प्रछतिेदन, विशेषज्ञको राय िा प्रछतिेदन, विद्युछतय प्रमाण िा बयान आदद
तत्काल प्राप्त प्रमाणको रुपमा प्रमाणमा छलन हुन्छ ।”

१४.

मूल ऐनको दफा २० मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा २० को ठाउँ ठाउँमा रहे का “जाहे र”
भन्ने शब्दको सट्टा “पेश” भन्ने शब्द राक्षखएको छ ।

१५.

मूल ऐनको दफा २१ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा २१ को सट्टा दे हायको दफा २१
राक्षखएको छाः–
“२१. प्रमाण लाग्ने अन्य छलखताः दफा ९ दे क्षख २० सम्ममा उल्ले ख भएका छलखतका
अछतररक्त अन्य कुन छलखत भए त्यस्तो छलखत प्रमाणको रूपमा छलन हुन्छ ।”

१६.

मूल ऐनको दफा २२ मा सं शोधनाः मूल ऐनको दफा २२ को सट्टा दे हायको दफा २२
राक्षखएको छाः–
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“२२. दशी प्रमाणाः (१) अनुसन्धानको छसलछसलामा घटनास्थलमा भेवटएको छनशान, छाप,
क्षचन््, दाग िा वपडीत िा अछभयुक्तको पवहचान खुल्ने अन्य कुरा प्रमाणमा छलन
हुन्छ ।
(२) सािीले अदालतमा उपक्षस्थत भई सनाखत गरे को मुद्दासं ग सम्बक्षन्धत
जुनसुक िस्तु दशीको रुपमा प्रमाणमा छलन हुन्छ ।

१७.

मूल ऐनको दफा २२क थपाः मूल ऐनको दफा २२ पछछ दे हायको दफा २२क थवपएको
छाः–
“२२क. ब्यक्षक्तको आचरण प्रमाणमा छलनेाः कुन घटनाको सम्िन्धमा आरोवपत व्यक्षक्तको
शंकास्पद आचरण छनजका छबरुध प प्रमाणमा छलन हुन्छ ।”

१८.

मूल ऐनको दफा २३ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा २३ को ठाउँ ठाउँमा रहे का “राय
यवकन” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “यवकन” भन्ने शब्द राक्षखएको छ ।

१९.

मूल ऐनको दफा २५ मा सं शोधनाः मूल ऐनको दफा २५ मा रहे को “आफ्नो” भन्ने शव्द
क्षझवकएको छ ।

२०.

मूल ऐनको दफा २६ मा सं शोधनाः मूल ऐनको दफा २६ मा रहे का “आफ्नो दािी” भन्ने
शब्दहरु पछछ “िा प्रछतदािी” भन्ने शब्दहरु थवपएका छन ।

२१.

मूल ऐनको दफा ३२ मा सं शोधनाः मूल ऐनको दफा ३२ मा रहे का “बाह्र िषनदेक्षख” भन्ने
शब्दहरुको सट्टा “कानून बमोक्षजम मृत्यु भएको अनुमान गनन सवकने अिछध व्यछतत भई
सकेपछछ पछन” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन ।

२२.

मूल ऐनको दफा ३४ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा ३४ मा उपदफा (१) पछछ दे हायको
उपदफा (१क) थवपएको छाः–
“(१क) कुन व्यक्षक्तले आफ्नो स्थायी िासस्थान कुन एक ठाउं मा दे खाएकोमा बसाई
सरे को प्रमाण िा सो सरहका अन्य प्रमाणको अभािमा छनजले सो स्थान पछछ मेरो स्थायी
िासस्थान होइन भन्न सक्ने छन ।”
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२३.

मूल ऐनको दफा ३५ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा ३५ को,–
(१)

उपदफा (१) पछछ दे हायको स्पविकरण थवपएको छ ःाः–
“स्पविकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लाछग “छलखत” भन्नाले छडक्षजटल िा विद्युतीय
अछभले खमा रहेका कुन विषय िा त्यसको छावपएको िा भण्डारण गररएको अक्षप्टकल
िा इले क्टो–म्याग्नेवटक स्िरुपमा रहे को िा प्रकाक्षशत िा पुनाः प्रकाक्षशत भएको
छडक्षजटल

िा

विद्युतीय

सामाग्री

िा

त्यस्ता

सामाग्रीका

प्रछतछलपीलाई

समेत

जनाउँछ ।”
(२)

उपदफा (३) मा रहेका

“यस दफाका अन्य उपदफामा” भन्ने शब्दहरुका सट्टा

“यस दफामा” भन्ने शब्दहरु र “आदे श” भन्ने शब्द पछछ “िा राक्षखएका अछभलेख”
भन्ने शब्दहरु थवपएका छन ।

२४.

मूल ऐनमा पररच्छे द ७क. थपाः मूल ऐनमा पररच्छे द ७ पछछ दे हायको पररच्छे द ७क. थप
गरी दे हायका दफा ३७क., ३७ख. र ३७ग. थवपएका छनाः–
“पररच्छे द –७क.
प्रमाणको प्रस्तुछत
“३७क.श्रव्य–दृश्य संिाद माफनत मौक्षखक प्रमाण बुझनेाः अदालतले उक्षचत ठानेमा श्रव्य–
दृश्य सं िाद माफनत मौक्षखक प्रमाण बुझन सक्नेछ ।

३७ख. प्रमाण पेश गनुन पनेाः िादीले उजुरी िा वफरादपिमा, अछभयुक्तले छनजको बयानमा र
प्रछतिादीले प्रछतउत्तर पि िा प्रछतदािीमा आफ्ना सब सािी, छलखत र दसी प्रमाण
उपलब्ध भएसम्म खुलाउनु पनेछ ।

३७ग. पिले सािी उपक्षस्थत गराउनु पनेाः (१) अदालतले तोकेको ददन सम्िक्षन्धत पिले
आफ्नो सािी उपक्षस्थत गराउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुन सुक कुरा ले क्षखएको भए तापछन कुन खास
मुद्दामा त्यस्तो मुद्दा दायर गदानक बखत प्रछतिादीहरु उपक्षस्थत भई िादी िा प्रछतिादी
िा दुि पिले मुद्दा दायर गदानक बखत आ–आफ्ना सािी िा विशेषज्ञ अदालतमा
उपक्षस्थत गराउन बाधा पने छन ।”
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२५.

मूल ऐनको दफा ३८ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा ३८ मा रहेको “मछतयार” भन्ने शब्द
पछछ “िा सह अछभयुक्त” भन्ने शब्दहरु थवपएका छन ।

२६.

मूल ऐनको दफा ४० मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा ४० मा रहे का “लोग्ने िा स्िास्नीलाई”
भन्ने शब्दहरुको सट्टा “पछत िा पत्नीलाई” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन ।

२७.

मूल ऐनको दफा ४१ मा संशोधनाः
राक्षखएको

मूल ऐनको दफा ४१ को सट्टा दे हायको दफा ४१

छाः–

“४१. पछत– पत्नीका बीचको कुरा प्रकट गनन नहुनेाः (१) कुन पछतले पत्नीलाई िा पत्नीले
पछतलाई छनजको दाम्पत्य सम्बन्ध कायम रहे को अिस्थामा व्यक्त गरे को कुन कुरा
प्रकट गनन िा त्यस्तो अिस्थामा एक आपसमा भएका पिाचार प्रस्तुत गनन कर
लाग्ने छन ।
(२) कुन पछत र पत्नी िीच परे को कुन मुद्दामा िा त्यस्तो पछत िा पत्नीका
विरुध प कुन कसूर गरे को छसलछसलामा नेपाल सरकारिादी भई चले को कुन फौजदारी
मुद्दामा बाहेक त्यस्तो कुरा व्यक्त गनन िा त्यस्तो पिाचार प्रस्तुत गनन त्यस्तो पछत
िा पत्नीले स्िीकृछत नददएसम्म त्यस्तो कुरा प्रकट गनन िा प्रस्तुत गनन सवकने
छन ।”

२८.

मूल ऐनको दफा ४४क. मा सं शोधनाः मूल ऐनको दफा ४४क. मा दे हायको प्रछतबन्धात्मक
बाक्ांस थवपएको छाः–
“तर प्रहरी डायरीका सम्िन्धमा प्रचछलत कानून िमोक्षजम हुनेछ ।”

२९.

मूल ऐनको दफा ४५ मा सं शोधनाः मूल ऐनको दफा ४५ को उपदफा (१) मा दे हायको
स्पिीकरण थवपएको छाः–
“स्पिीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लाछग “कानू न व्यिसायी” भन्नाले िररष्ठ अछधिक्ता,
अछधिक्ता िा अछभिक्तालाई सम्झनु पछन र सो शब्दले सरकारी िकील समेतलाई
जनाउँछ ।”
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३०.

मूल ऐनको दफा ४६ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा ४६ को ठाउँ ठाउँमा रहे का
“व्यािसावयक” भन्ने शब्द क्षझवकएको छ ।

३१.

मूल ऐनको दफा ४८ मा सं शोधनाः मूल ऐनको दफा ४८ मा रहे का “सािी पेश गररने र
बकाइने छ ।” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “सािी उपक्षस्थत गराई बकपि गराउनु पनेछ ।”
भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन ।

३२.

मूल ऐनको दफा ५० मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा ५० को,–
(१)

उपदफा (१), (२) र (६) मा रहेका “सो पिले ” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “सोही
पिले” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन ।

(२)

उपदफा (५) पछछ दे हायका उपदफा (५क), (५ख) र (५ग) थवपएका छनाः–
“(५क) यस दफा बमोक्षजम सोधपुछ र क्षजरह गदान कुन अछभयुक्तले अको
कुन अछभयुक्तलाई पोल गरे मा त्यसरी पोल गरे को कुराको हदसम्म त्यस्तो
सहअछभयुक्तले क्षजरह गनन सक्नेछ ।
(५ख) उपदफा (५क) बमोक्षजमको पोल गने सहअछभयुक्त साधारण ताररख,
धरौटी िा पुपि
न का लाछग थुनामा रहे को भए मुद्दाको फसला हुन ु भन्दा अक्षघ छनजलाई
उपक्षस्थत हुने गरी ताररख तोकी सोही ताररखका ददन त्यसरी पोल गररएको
अछभयुक्तलाई क्षजरह गने अिसर ददनु पनेछ ।
(५ग) उपदफा (२), (३), (४), (५), (५क) र (५ख) मा जुनसुक कुरा
ले क्षखएको भए तापछन जिजनस्ती करणी िा जिजनस्ती करणीको उद्योग, मानि
बेचविखन िा ओसार पसार र यौनजन्य वहँसाको मुद्दामा क्षजरह गदान मवहलाको
नछतकता िा चररिका विषयमा कुन प्रश्न सोध्न सवकने छन ।”

(४)

उपदफा (६) मा रहेका “माछथका उपदफाहरुमा” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “यस
दफामा अन्यि” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन ।

३३.

मूल ऐनको दफा ५१ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा ५१ मा रहे का “मनाही गनेछ ।”
भन्ने शब्दहरुको सट्टा “रोक लगाउन सक्नेछ ।” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन ।
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३४.

मूल ऐनको दफा ५२ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा ५२ मा रहे का “कला िा” भन्ने
शब्दहरुको सट्टा “कला, िज्ञाछनक िा प्राविछधक रुपमा परीिण हुन ु पने विषय िा” भन्ने
शब्दहरु राक्षखएका छन ।

३५.

मूल ऐनमा दफा ५२क. थपाः मूल ऐनको दफा ५२ पछछ दे हायको दफा ५२क. थवपएको
छाः–
“५२क.विशेषज्ञ सािी बुझने व्यिस्थााः (१) यस ऐनमा अन्यि जुनसुक कुरा ले क्षखएका भए
तापछन विशेषज्ञ सािीको बकपिको लाछग तोवकएको ददन बकपि गनन उपक्षस्थत हुन
नसक्ने भई सोही व्यहोराको छलक्षखत जानकारी प्राप्त भएमा अदालतले त्यस्तो
विशेषज्ञलाई उपयुक्त समयमा बकपिको लाछग उपक्षस्थत हुन आदे श ददन
सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुक कुरा ले क्षखएको भएतापछन नेपाल सरकारिादी
भएको जघन्य िा गम्भीर फौजदारी कसूर सम्िन्धी कुन मुद्दामा विशेषज्ञ राय व्यक्त
गने विशेषज्ञको मृत्यू भएमा िा अन्य कुन कारणले छनजलाई बुझन सक्ने अिस्था
नभएमा र विशेषज्ञलाई नबुझी नहुने भएमा सोही विषयको अको विशेषज्ञबाट छबशेषज्ञ
राय बुझन सवकनेछ ।”

३६.

मूल ऐनको दफा ५३ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा ५३ को सट्टा दे हायको दफा ५३
राक्षखएको छाः–
ँ आिश्यक प्रश्न सोध्न सक्नेाः यस ऐन बमोक्षजम सािी परीिण
“५३. अदालतले सािीसग
गदान अदालतले सािीलाई सम्बध प विषयसँग सम्बक्षन्धत आिश्यक जुनसुक प्रश्न सोध्न
सक्नेछ ।”

३७.

बचाउाः यो ऐन प्रारम्भ हुन ु अक्षघ प्रचछलत प्रमाण कानून िमोक्षजम बुक्षझसवकएको प्रमाण यस
ऐन िमोक्षजम बुक्षझएको माछननेछ ।
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