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मन्तव्य 
 

कारागार प्रशासन सम्बन्धध न्िन्भधन कानूनहरूलाइ समेटी काययसम्पादनलाइ थप सरल र सहज िनाईने ऄन्भप्रायका साथ 

कारागार व्यिस्थापन न्िभागले कारागार व्यिस्थापन काययन्िन्ध, २०७३ प्रकाशन गनय लागेको जानकारी पाईदँा मलाइ 

खुसी लागेको छ । 

 

कारागार व्यिस्थापन काययन्िन्ध, २०७३ को ईदे्दश्य कारागार सम्बन्धध काम कारिाहीमा सरलता, स्पष्टता, पारदन्शयता, 

ऎकरुपता र प्रभािकाररता ल्याईने रहकेो पाआयो । कारागार व्यिस्थापन न्िभागले तयार पारकेो यस काययन्िन्धले कारागार 

व्यिस्थापनको काययमा संलग्न न्नकाय र पदान्धकारीको कायय सम्पादन न्िन्धलाइ पररभान्ित गन ेप्रयत्न गरकेो दने्खधछ । 

त्यसैले यस काययन्िन्धले कारागार व्यिस्थापनको के्षत्रमा काययरत सिै न्नकाय र पदान्धकारी ऎिं कारागार व्यिस्थापनमा 

चासो राख्न ेसिै पक्षलाइ सहयोग पयुायईन ेछ भधने न्िश्वास न्लऎको छु । 

 

यस काययन्िन्ध तयार पाने काममा संलग्न सिैलाइ धधयिाद न्ददँ ै प्रस्तुत प्रयासको सफलता र न्नरधतरताको हान्दयक 

शभेुच्छा व्यक्त गदयछु ।   

 

धधयिाद । 

 

 

(नारायण गोपाल मलेगो) 

सन्चि 

गहृ मधत्रालय 

न्संहदरिार, काठमाण्डौ 

  

 

फोटो 
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प्राक्कथन 

 

कारागार व्यिस्थापनको काययमा संलग्न न्नकायिाट सम्पादन गररने कामहरु के कसरी सम्पादन गनुयपछय  भधन े कुरालाइ 

पररभान्ित गने ईदे्दश्यले प्रस्ततु कायायन्िन्धले कारागार एन २०१९ र कारागार न्नयमािली २०२० लगायत कारागार 

व्यिस्थापनसगँ सम्िन्धधत ऄधय एन, कानूनहरु र नेपाल सरकारका नीन्त न्नणययहरुको अधारमा सम्पादन गररने 

काययहरूलाआय ऎकीकृत रुपमा प्रस्तुत गने काम यस काययन्िन्धले गरकेो छ । यसको ईपयोगिाट यस न्िभाग र मातहतका 

न्नकायहरूको काम कारिाहीमा सरलता, स्पष्टता, पारदन्शयता, ऎकरुपता, न्नयन्मतता र प्रभािकाररता ल्याईन मद्दत पगु्नेछ 

भधने न्िश्वास न्लऎको छु । 

 

सम्पूणय कारागारमा रहकेा कैदीिधदीहरुको सूचनालाआय अधनु्नक न्िन्ध र प्रन्िन्धको ईपयोग गदै व्यिन्स्थत गनय यस न्िभाग 

ऄधतरगत कारागार व्यिस्थापन सूचना प्रणाली (PMIS) स्थापना भै कायायधियनमा अऎको छ । अगामी न्दनमा यसको 

दीगोपनाको सुन्नन्ितता गदै न्िभागका कामकारिाहीलाआ स्िचान्लत ऎिम् पारदशी िनाईने न्िभागको लक्ष्य ऄनरुूप कायय 

भैरहकेो छ । साथै कारागार व्यिस्थापनलाइ समय सापेक्ष सधुार गदै सामुदान्यक सेिा तथा खुला कारागार सम्बन्धध 

व्यिस्थालाइ व्यिहारमा ईतान ेन्िभागको ऄठोट रही अऎको छ । यस काययमा सिै सरोकारिालाहरुिाट सहयोगको ऄपेक्षा 

रान्खऎको छ । 

  

काययन्िन्ध न्नमायणको क्रममा मागयदशयन प्रदान गनुयका साथै कायायधियनको सफलताको लान्ग शभुकामना न्दनहुुने 

गहृमंत्रालयका श्रीमान् सन्चिज्यू प्रन्त न्िभाग पररिारको तफय िाट हान्दयक अभार ऎिम् कृतज्ञता ज्ञापन गनय चाहधछु । 

काययन्िन्ध न्नमायण काययको न्िभागस्तरमा संयोजन गने न्नदशेक श्री दिेीप्रसाद सिुेदी र यस काययमा महत्िपूणय भून्मका 

न्निायह गने शाखा ऄन्धकृत श्री दीपकप्रसाद धयौपान ेलगायत कारागार व्यिस्थापन न्िभाग ऎिम् गहृ मधत्रालयका सहकमी 

कमयचारी न्मत्रहरु प्रन्त म हान्दयमक अभार प्रकट गदयछु ।  

 

(न्हमनाथ दिाडी) 

महान्नदशेक 

कारागार व्यिस्थापन न्िभाग  
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भाग १ : पृष्ठभूमी 
 

नेपालमा कारागार व्यवस्था 

नेपालमा कारागार (जेल) को आन्तहास न्ि.सं. १९७१ बाट शरुू भऎको हो । नेपालको पन्हलो कारागार, हालको कारागार कायायलय 

काठमाडौं, जगधनाथदिेल हो । यसलाआय शरुूमा सदरजेल भन्नध्यो र ऄन्हले केधरीय कारागार पन्न भन्नधछ । पन्हले ‘जेल’ 

मनु्ख्तयारको मातहतमा रहध्यो र यसको प्रमखु ररोलिाला जनेलर रहने व्यिस्था न्थयो । 

२००७ सालपिात कारागार प्रशासन गहृ मधत्रालय ऄधतगयत रहने व्यिस्था भयो । काठमाडौ ँ ईपत्यकाका कारागारहरूको 

ईपत्यकाञ्चल कन्मशनर र न्जल्ला न्स्थत कारागारहरूको प्रशासन बडाहान्कमको प्रत्यक्ष न्नदशेन र न्नयधत्रणमा सञ्चालन भऎको 

पाआधछ । 

नेपालको ऄञ्चल तथा न्जल्लाको न्िभाजन (१४ ऄञ्चल र ७५ न्जल्ला) पिात् यो स्थानीय प्रशासनको न्नयधत्रण र न्नदशेनमा 

सञ्चालन हुन थाल्यो । २०१९ सालमा कारागारसम्बन्धध व्यिस्था गनय ‘कारागार एन २०१९’ न्नमायण भयो । ‘कारागार एन २०१९’ 

को दफा २७ ले न्दऎको ऄन्धकार प्रयोग गरी कारागार प्रशासनलाआय व्यिन्स्थत र न्नयन्मत गनय कारागार न्नयमािली २०२० को 

तजुयमा भै लागू भऎको छ । गहृ मधत्रालयको कारागार व्यिस्थापन महाशाखाद्वारा सम्पादन भआय अऎको कारागार व्यिस्थापन तथा 

प्रशासन सम्बन्धध काययलाआय ऄझ प्रभािकारी ऎिम् सबल बनाईन २०५० साल श्रािण १ गतेदने्ख गहृ मधत्रालय ऄधतगयत केधरीय 

तहमा ‘कारागार व्यिस्थापन न्िभाग’ को स्थापना भऎको हो । तत्पिात् कारागार व्यिस्थापन र प्रशासन सम्बन्धध काम कारागार 

व्यिस्थापन न्िभाग ऄधतगयत हुदँ ै ऄऎको छ । स्थानीय तहमा कारागार कायायलयमा सन्म्बधधत न्जल्लाको प्रमखु न्जल्ला 

ऄन्धकारीको प्रत्यक्ष न्नदशेन र न्नयधत्रण रहने व्यिस्था छ । 

नेपालमा हाल धनिुा, बारा र भक्तपरु गरी ३ न्जल्लाबाहेकका ७२ न्जल्लामा कारागारहरू रहेका छन् । ऎकै न्जल्लामा दआुयिटा 

कारागार भऎका न्जल्लाहरू दाङ र काठमाडौ  हुन् । दाङ न्जल्लामा घोराही र तलु्सीपरु तथा काठमाडौ ँन्जल्लामा जगधनाथदिेल 

(सधुधारा–न्त्रपरुशे्वर मागय) र न्डल्लीबजार (चारखाल) मा कारागारहरू रहेका छन् । यसरी नेपालमा कारागारहरूको कुल संख्या ७४ 

रहेको छ । 

 

कारागार व्यवस्थापनका नीवतगत अधारहरू 

१) नेपालको संन्िधान  

२) कारागार एन, २०१९ 

३) कारागार न्नयमािली, २०२० 

४) न्नजामती सेिा एन, २०४९ 

५) न्नजामती सेिा न्नयमािली, २०५० 

६) मलुकुी एन, २०२० 

७) स्थानीय प्रशासन एन, २०२८ 
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८) प्रहरी एन, २०१२ 

९) भ्रष्टाचार न्निारण एन, २०५८ 

१०) प्रशासकीय कायय फर्छ्यौट न्नयमहरू, २०२६ 

११) सिोच्च ऄदालतबाट सम्बन्धधत न्िियमा भऎका अदशे र फैसलाहरू 

१२) नेपाल सरकारको सम्बन्धधत न्िियका नीन्त न्नदशेन र न्नणययहरू 

१३) नेपाल सरकारले कारागार व्यिस्थापनसगँ सम्बन्धधत न्िियमा गरकेा सधधी सम्झौता र सहमन्तहरू 

१४) बधदीहरूको िडापत्र, २०६० 

१५) कारागार व्यिस्थापन न्िभाग, न्िभाग र मातहतका न्नकायहरूबाट न्िद्यमान एन कानून र काययके्षत्रको पररन्धन्भत्र रही न्लऎका 

नीन्तगत न्नणययहरू लगायत ऄधय एन, न्नयम, न्नणयय, पररपत्र अन्द ।  

 

कारागार व्यवस्थापन ववभागको कायय, सरंचना र दरबन्दी 

कारागार व्यवस्थापन ववभागका काययहरू 

कारागार व्यिस्थापन सम्बन्धध काम गने केधरीय न्नकायको रूपमा कारागार व्यिस्थापन न्िभागको स्थापना भऎको हो । गहृ 

मधत्रालय ऄधतगयत रहेको कारागार व्यिस्थापन न्िभागले गने काययहरूलाआय न्नम्न बुदँाहरूमा ईल्लेख गनय सन्कधछ – 

१. न्िभाग र मातहतका कारागार कायायलहरूको न्नन्म्त ऄिश्यक पने िान्ियक बजेटको प्रस्ताि तयार गरी कारिाहीको 

न्नन्म्त सम्बन्धधत न्नकायमा पठाईने र नेपाल सरकारको न्िन्नयोजन गरकेो बजेट रकम ऄनसुार खचयको न्नकासा 

न्दने, लेखापरीक्षण गराईने र िेरूज ुफर्छ्यौट गराईने, 

२. कारागार व्यिस्थापन सम्बन्धध नीन्तगत व्यिस्थाहरूको ऄन्धनमा रही कारागार शाखाहरूको काययको ऄिश्यकता 

ऎिम् साधन स्रोत ऄनरुूप न्नरीक्षण र सपुरीिेक्षण गने, 

३. कारागार कायायलय (शाखा)हरूबाट प्राप्त मान्सक प्रन्तिेदन (ऄनसूुची ४) को अधारमा बधदीहरूको ऄन्भलेख तयार 

गने, 

४. न्िभाग र न्िभाग ऄधतगयतका कारागार कायायलयहरूमा काययरत राजपत्र ऄनङ्न्कत तहका कमयचारीहरूलाआय 

अिश्यकता ऄनसुार न्िभाग िा कारागार कायायलयहरूमा सरूिा गने, 

५. न्िभाग र कारागार कायायलयहरूको न्नजामती कमयचारीको दरबधदी र ती दरबधदीमा काययरत कमयचारीको ऄन्भलेख 

राख्ने, 

६. रान्रिय पियहरूमा बधदीको कैद सजायको माफी न्मनाहा न्दनको न्नन्म्त कारागार कायायलयहरू बाट न्नधायररत प्रकृया 

ऄनसुार प्राप्त न्सफाररसहरूको छानन्िन गरी न्सफाररससन्हत मधत्रालयमा पठाईने, 



7 | P a g e  

 

७. िधदीमा अन्श्रत बालबान्लकाहरु, न्बज्याआ ँगरी कैद िा थनुामा परकेा बालबान्लकाहरु र कैद मकु्त बधदीहरुको सधुार, 

संरक्षण र हेरचाह ऎिम् पनुस्र्थापनाको काययमा संलग्न संस्थाहरुको ऄिलोकन भ्रमण गने तथा ती संस्थाहरुको 

संरक्षणमा रहेका अन्श्रत बालबान्लका, न्बज्याआँ गरी कैद िा थनुामा परकेा बालबान्लका र कैद मकु्त बधदीहरुको 

संख्यात्मक न्ििरण न्नयन्मत रुपले न्िभागमा पठाईन ती संस्थाहरुलाइ अग्रह गने, 

८. अिश्यकता ऄनसुार मातहतका न्नकायहरुलाइ न्क्रयान्शल गराइ ईपलब्ध साधन र स्रोत ऄनरुुप बधदीको समस्या 

तथा मागको समाधान गनय प्रयत्न गने, 

९. ठेन्कऎको कैद भकु्तान भऎको बधदीहरुलाइ छुटकारा न्दनको न्नन्म्त कारागार कायायलयहरुलाइ न्नदशेन िा स्िीकृत 

न्दने, 

१०. कारागारहरुको भौन्तक ऄिस्थाको सदुृढीकरण गनय र िधदीहरुको व्यन्क्तत्ि न्िकास, सीप न्िकास, अचार सधुार र 

पनुस्र्थापना ऎिम् कारागार व्यिस्थापनको अधनु्नकीकरणको न्नन्म्त पररयोजना, योजना तथा काययक्रमको प्रस्ताि 

तयार गरी स्िीकृती ऎिम् बजेट न्नकासाको न्नन्म्त मधत्रालयमा पठाईने र स्िीकृत पररयोजना, योजना तथा 

काययक्रमहरुको तोन्कऎको काययन्िन्ध ऄनसुार कायायधियन गने गराईने तथा नेपाल सरकारको नीन्त न्नदशेन र 

ईपलब्ध साधन र स्रोतको पररचालन गररे सो सम्बन्धध कायय गनय गराईनको न्नन्म्त कारागार कायायलयहरुलाइ 

न्नदशेन न्दने, 

११. न्िद्यमान एन न्नयम र नीन्त न्नदशेन ऄधतगयत रही मातहतका कारागार कायायलयहरुलाइ न्नदशेन न्दने, 

१२. बधदीको अन्श्रत बालबान्लका तथा न्बज्याआँ गरी कैद िा थनुामा परकेा बालबान्लका (बाल ऄपराधी) को ऎिम् 

कैदमकु्त बधदीहरुको सधुार, संरक्षण र पनुस्थायपनाको काययमा सलंग्न सधुार गहृ र संस्थाहरुन्सत समधिय गरी 

अिश्यकता ऄनसुार ती संस्था िा सधुार गहृहरुन्सत सम्झौता गरी त्यस्ता बालबान्लका, बालऄपराधी र कैदमकु्त 

िधदीहरुको न्हतको न्नन्म्त काययक्रम सञ्चालन गने गराईने, 

१३. कारागार कायायलयहरुमा ऄन्नयन्मत र ऄनपुयकु्त काम भऎको भनी न्िभागमा ईजरुी िा गनुासाहरु अऎमा त्यस्ता 

ईजरुी र गनुासाको सत्य त्यको छानन्िन ऎिम् पन्हचान गरी अिश्यकता ऄनसुार कारिाही गने िा सोको न्नन्म्त 

सम्बन्धध न्नकायमा लेखी पठाईने । 
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कारागार व्यवस्थापन ववभागको सङ्गठनात्मक सरंचना र दरवन्दी 

 

कारागारहरूको दरबन्दी वववरण 

क्र

. 

सं. 

कारागार 
रा.प. 

न्द्वतीय 

रा.प. ततृीय रा.प.ऄ. प्रथम 

क.ऄ

. 

रा.प.ऄ. न्द्वतीय 
ऄ.

न.

न्म. 

 

स.

क.

ऄ. 

ह. 

स.

चा. 

का. 

स. 

जम्मा 

दरवन्दी 
शा.

ऄ. 

ले.

ऄ. 

प्रा. 

(मे.ऄ.) 

ना.

स.ु 

ले.

पा. 

प्रा (न्स 

ऄ.ह.ि.

) 

ख. 

स.

ले

पा 

ऄहेि 

(प्रा.) 
जेलर-

तह 
संख्या 

१. 
ईपसन्च

ि 
६ ६ ७ ५ १ १७ ६ ४ ५ २ - १ 

२ 
२  १ ५६ ११५ 

२. शा.ऄ. ५९  ५८ - - ९३ १९ ५९ ४ ४१ ४२ ३ - ३ ५४  २४५ ६२१ 

३. ना.स.ु ९     ९ - ९ - ६ ९ - - - ५ - ३१ ६९ 

गृह मन्त्रालय 

कारागार व्यवस्थापन ववभाग 

महावनदशेक (रा.प.प्र. प्रशासन) 

वनदशेक (रा.प.वि.प्र. – २) 

कममचारी प्रशासन शाखा 

शा.अ. (रा.प.तृतीय – प्र)  –  १ 

ना.सु. (रा.प.अ.प्र.–प्र.)  – १ 

क.अ. (रा.प.अ.प्र.–प्रा.)  – १ 

टाइवपष्ट (रा.प.अ.प्र)  –  १ 

हलुका सवारी चालक  –  १ 

का.स. (शे्रणी ववहीन)  –  ३ 

 

वन्त्दी प्रशासन शाखा 
 

शा.अ. (रा.प.तृतीय – प्र)  –  १ 

ना.सु. (रा.प.अ.प्र.–प्र.)  – २ 

स.क.अ. (रा.प.अ.वि–प्रा.) – १ 

 

आर्थथक प्रशासन शाखा 
 

ले.वन.(रा.प.वितीय)   –  १ 

ले.अ. (रा.प.वितीय)   –  १ 

लेखापाल (रा.प.अ.प्र.)  – १ 

स.ले.पा.(रा.प.अ. वि.) –  १ 

स.क.अ. (रा.प.अ.वि–प्रा.) – १ 

 

कारागार कायामलयहरू 

काठमाड ौँ र दाङ जल्लामा २/२ र 

भक्तपुर, बारा, धनुषा बाहकेका 

७० वजल्लामा १/१ गरी जम्मा 

७४ कायामलयहरू 

 

कारागार अस्पताल 
 

काठमाड ौँ, जगन्नाथदेवल 

 

मनोसामावजक अस्पताल 

लवलतपुर, नख्खु 

 

भण्डार 

शाखा 
 

ना.सु. - १ 

कानून शाखा 

कानून अवधकृत - १ 
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ऄन्यः 

१. केन्धरय कारागार ऄस्पताल 
मे.स.ु १, मे.ऄ.४, रडेयोलोन्जस्ट १, नास ु१, लेपा १, रने्डयोग्राफर १, ल्या.टे.१, स्टाफ नसय ५, हेऄ १, न्सऄहेि २,  

सकऄ १, ऄहेि २, का.स.४ कुन्चकार १, भाधछे १ 
२७ 

२. मनोसामान्जक ऄस्पताल िररष्ठ कधसल्टेधट साआक्यान्िक १, मे.ऄ.२, ना.स.ु१, लेपा १, ऄनन्म २, हेऄ २, सकऄ १, ऄहेि २ १२ 

 

 

कारागार व्यवस्थापन ववभागको कायय-प्रवाह चक्र 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

कारागार कायामलय, 

अन्त्य वनकायहरू र 

व्यवक्तहरू 

ख 

शाखा 

(टुङ्गो लगाउन सके्न 

कामको टुङ्गो लगाइम 

अरूको हकमा रायसवहत 

वनदशेक समक्ष पेश गने) 

मन्त्रालय घ 
महावनदशेक 

क 
फाौँट 

ग 
वनदशेक 

(आफै टुङ्गो लगाउने ववषय 

टुङ्गो लगाइम अरू महावनदेशक 

समक्ष पेश गने) 

द्रष्टव्य 

चक्र १ :  क ख क 

चक्र २ :  क ख ग क 

चक्र ३ :  क ख ग घ क 
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कारागार कायायलयहरूको कायय-प्रवाह चक्र 

 

 

 

 

भाग २ : काययवववध 

 

पररभाषा 

(क) ‚एन” भधनाले कारागार एन, २०१९ लाआय जनाईछँ ।  

(ख) ‚न्नयमािली‛ भधनाले कारागार न्नयमािली, २०२० लाआय जनाईछँ ।  

(ग) ‚काययन्िन्ध‛ भधनाले कारागार व्यिस्थापन काययन्िन्ध, २०७३ लाआय जनाईछँ ।  

(घ) "थनुिुार भधनाले ऄपराधको तहकीकात जाचँबझु िा पूपयक्षका लान्ग ऄदालत र धयान्यक ऄन्धकारीको अदशेले न्हरासतमा 

रान्खऎको व्यन्क्तलाइ जनाईछँ । 

(ङ) "कैदीर भधनाले कुनै ऄदालत िा ऄदालतसरह धयान्यक ऄन्धकार प्राप्त न्नकायको फैसलाऄधतगयत सजाय ँ तोन्कऎको 

व्यन्क्तलाइ जनाईछँ । 

(च) "ऄदालतर भधनाले ऄदालत सरह धयान्यक काम गनय ऄन्धकार प्राप्त कन्मशन, िाआब्यनुल िा ऄड्डालाइ समेत जनाईछँ । 

(छ) "कारागारर भधनाले कैदी िा थनुिुालाइ कैद गनयको न्नन्म्त बनेको िा तोन्कऎको घर कोठा िा त्यस्तै ऄरु कुनै ठाई ँर त्यस्तो 

घर कोठा िा ठाईलेँ चचेको जग्गालाइ समेत जनाईछँ । 

(ज) "जेलरर (कारागार प्रमखु) भधनाले एन बमोन्जम जेलरको काम गनय न्नयनु्क्त भऎको िा तोन्कऎको व्यन्क्त िा कारागार 

कायायलयको प्रमखुलाइ जनाईछँ । 

अन्त्य वनकाय 

व्यवक्त 

फाौँट/शाखा वन्त्दीगृह 

कारागार प्रमखु/जेलर सुरक्षाकमी 

प्रशासनीक 

कायम 
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पररच्छेद एकः 

थुनवुा वा कैदी ववुझवलन ेर राख्न ेकाययवववध 

१. कारागारमा थुनुवा–कैदीहरु पठाईने वनकायहरु 

कारागारमा/ न्नम्न न्िन्भधन न्नकायहरुको थनुिुा िा कैदी पठाईछँन् – 

(१) ऄदालत, 

(२) ऄन्ख्तयार दरुुपयोग ऄनसुधधान अयोग, 

(३) न्जल्ला प्रशासन कायायलय, 

(४) िन कायायलय, 

(५) भधसार/राजश्व ऄनसुधधान न्िभाग/अधतररक राजश्व कायायलय, 

(६) यी बाहेक ऄधय प्रचन्लत कानून बमोन्जम थनुी कारिाही गनय पाईने न्नकायहरु, 

(७) कारागार व्यिस्थापन न्िभागको अदशेबाट कारागार स्थानातरण गररअऎका थनुिुा–कैदीहरु । 

२. थुनुवा वा कैदी बुवझवलिँदा कारागार प्रमुखले ध्यान वदनुपने कुराहरु (ऐनको दफा ४) 

थनुिुा िा कैदी बनु्झनँ्लदा कारागार प्रमखुले न्नम्न कुरामा ध्यान न्दनपुछय  – 

(क) थनुिुा िा कैदी कारागारमा प्राप्त भऎपन्छ प्रचन्लत कानूनबमोन्जम रीत पगेु–नपगेुको हेनुयपदयछ । यन्द रीत नपगेुको 

भऎ पूजी बमोन्जम बझुी रीत पयुायईनको लान्ग सम्बन्धधत न्नकायमा लेखी पठाईनपुदयछ । 

(ख) जररिानािापत थनु्नऎको हो िा कैद तोन्कऎको के हो ? 

(ग) न्जम्मा न्लइ अईने व्यन्क्तको नाम, थर, दजाय के हो ? 

(घ) थनुिुा पूजी न्दऎ–नन्दऎको के छ ? 

(ङ) मदु्दाको न्कन्सम ईल्लेख छ छैन ? 

(च) स्थानाधतरण भैअऎकाको हकमा सम्बन्धधत कागजातहरु छन्–छैनन् ? 

(छ) बनु्झसकेपन्छ त्यसको सबै न्ििरण खलुासा हुनेगरी ऄन्भलेख राख्नपुछय  र सो न्ििरण कारागार व्यिस्थापन सूचना 

प्रणाली (PMIS) मा ऄध्यािन्ध गनुयपदयछ । 

३. थुनुवा वा कैदीको तलासी वलने (ऐनको दफा ५) 

थनुिुा िा कैदीलाइ कारागारन्भत्र प्रिेश गराईदँा सरुक्षाकमीले थनुिुा िा कैदीको तलासी न्लइ न्नम्न बमोन्जम गनुयपछय  – 

(क) थनुिुा िा कैदीलाइ कारागारन्भत्र प्रिेश गराईदँा तलासी न्लनपुदयछ । 
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(ख) तलासी न्लदँा न्नज कैदी िा थनुिुाबाट कारागारन्भत्र प्रिेश गनय नन्मल्ने कुनै न्निेन्धत िस्त ु फेला परमेा त्यो 

कारागार प्रमखुले अफ्नो कब्जामा न्लनपुछय  । साथै न्कलाकाटँा, चक्कू, पेटी, डोरीजस्ता सरुक्षाका दृन्ष्टले 

संिेदनशील िस्तहुरु पन्न न्भत्र साथै लैजान न्दनहुुदँनै । प्रचन्लत कानूनबमोन्जम थनुिुा िा कैदीले दनै्नक प्रयोग 

गने समान प्रिेश गनय न्दनपुदयछ । 

(ग) दनै्नक प्रयोग हुने सामानहरु पन्न अिश्यक मात्र लैजान न्दनपुछय  । (बढी दने्खऎका पन्छ िधदीलाइ अिश्यक परकेो 

समयमा न्दनेगरी कारागार प्रमखुले अफ्नो कब्जामा न्लनसुक्छ ।) 

(घ) नगद रुपैया ँकारागार प्रमखुले अफ्नो न्जम्मा न्लइ छुटै्ट रकेडय राखी अम्दानी बाधँी त्यसको रसीद न्दनपुछय  र सो 

रकम कैदी–िधदीले मागेमा अिश्यकतानसुार भरपाइ गररन्दनपुछय  । 

४. थुनुवा वा कैदी राख्ने व्यवस्था (ऐनको दफा ६) 

(१) कारागार प्रमखुले थनुिुा िा कैदीलाइ दहेाय बमोन्जम गरी कारागारमा राख्ने व्यिस्था न्मलाईन ुपछय  – 

(क) मन्हला र परुुिलाइ ऄलग–ऄलग ब्लकमा राख्ने । 

(ख) सम्भि भऎसम्म थनुिुा र कैदीलाइ पन्न ऄलग–ऄलग राख्ने । 

(ग) २१ िियमनु्न र मान्थका थनुिुा िा कैदीहरुलाइ पन्न सम्भि भऎसम्म ऄलग–ऄलग राख्न लगाईने । 

(घ) न्िरामी/रोगी (सरुिा रोग भऎका) कैदी िा थनुिुाहरुलाइ पन्न यथासम्भि ऄलग–ऄलग राख्ने व्यिस्था 

न्मलाईने । 

(ङ) दिेानी र फौजदारी मदु्दाका कैदीलाआ छुट्याआय यथासम्भि न्भधदान्भधद ैभागमा राख्ने । फौजदारी मदु्दामा 

सजाय पाऎका कैदीलाआय अिश्यकता ऄनसुार ऎक्लै न्भधद ैकोठामा राख्न सन्कधछ ।  

(च) मानन्सक रोगी थनुिुा िा कैदीलाआ छुट्याआय यथासम्भि न्भधद ैभागमा 

(२) दिेानी मदु्दा र फौज्दारी मदु्दाका कैदीलाइ छुट्याइ यथासम्भि न्भधद ैभागमा राख्ने, 

(क) फौज्दारी मदु्दामा सजाय पाऎका कैदीलाइ अिश्यकतानसुार ऎक्लै न्भधद ैकोठामा राख्न हुधछ । 

५. गोलघरमा राख्ने व्यवस्था (वनयमावलीको वनयम ५/६) 

(१) गोलघरको व्यिस्था भऎको कारागारमा दहेाय बमोन्जमको कैदीलाइ दहेायको ऄिन्धसम्म कारागार प्रमखुले गोलघरमा 

राख्नपुछय  – 

(क) नेपाल सरकारबाट गोलघरमा राख्नेगरी अदशे न्दऎका थनुिुा िा कैदीलाइ सोही अदशेमा ईन्ल्लन्खत 

ऄिन्धसम्म । 

(ख) दहेायको कसरु गने कैदी िा थनुिुालाइ दहेायको ऄिन्धसम्म – 

(ऄ) कारागारबाट सरुुङ खनी भागी पक्राई भइ ऄऎकालाइ १ िियसम्म, 

(अ) पखायल िा गाह्रो फोरी भागी पक्राई भऎकालाइ ६ मन्हनासम्म, 

(आ) पखायल नाघी भागी पक्राई भऎकालाइ ३ मन्हनासम्म 
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(ग) मान्थ खण्ड (ख) मा ईन्ल्लन्खत कसरुको ईद्योग गनेलाइ त्यस्तो कसरु गरिेापतको ऄिन्धको अधा 

ऄिन्धसम्म 

(घ) कारागारन्भत्र ५ िा ५ जनाभधदा बढीको जमात भइ हुलदङ्ुगा गरी भाग्न खोज्ने प्रत्येकलाइ ६ 

मन्हनासम्म 

(ङ) पाचँजनाभधदा घटी भइ हुलदङ्गा गरी जमात बाधँी भाग्न खोज्ने प्रत्येकलाइ १ मन्हनसम्म, 

(च) कारागारन्भत्र िदमासी गने, चोरी गनेलाइ कारागार प्रमखुको तजन्बजले ५ न्दनदने्ख १ मन्हनासम्म । 

(२) गोलघरमा राख्नपुने कैदीलाइ गोलघरमा राख्दा ठेन्कऎको कैद म्यादभधदा बढी पने गरी गोलघरमा राख्न हुदँनै । कैद 

बाकँी भऎजन्तमात्र राख्नपुछय  । 

(३) शरुुदने्ख गोलघरमा रही कैद भकु्तान गनुयपने कैदी बाहेक िदमासी गरिेापत गोलघरमा रान्खने कैदीहरु गोलघरमा 

राख्नासाथ कसरु खोली सम्बन्धधत न्जल्ला प्रशासन कायायलयलाइ जनाई न्दनपुछय  र शङ्का दने्खऎमा सो ऄड्डाले 

तरुुधत जाचँ गनय सक्छ । 

६. नेल हतकडी नलगाआने व्यवस्था (ऐनको दफा ७/२२) 

(१) कैदमा भागी पक्राई परकेो िा कैदबाट भाग्ने ईद्योग गने िा दफा २२ को ईपदफा २ बमोन्जमको काम कुरा गने कैदी 

बाहेक ऄधय थनुिा िा कैदीलाइ कारागार न्भत्र नेल िा हतकडी लगाईन ुहुदँनै । 

(२) एनको दफा २२ को ईपदफा २ ले न्नम्न बमोन्जमको काम कुरा गने व्यन्क्तलाइ जेलरले चेतािनी न्दन िा ऄसल 

चालचलन िापत दण्ड सजायबाट कुनै छुटको सहुन्लयतबाट बन्ञ्चत गनय िा पधरन्दनमा नबढाइ ऎकाधत ठाई ँिा 

कोठामा थधुन िा मन्हला र रोगी बाहेक ऄरु थनुिुा र कैदीको हकमा १ मन्हनामा नबढाइ पन्हले नेल नपरकेोमा नेल 

ठोक्न, नेल परीसकेकोमा हतकडी हाल्न र नेल हतकडी पररसकेकोमा जञ्जीर हाल्नसक्ने व्यिस्था गरकेो छ – 

(क) कुनै व्यन्क्त ईपर कुनै न्कन्समले अपरान्धक बल प्रयोग गरमेा, 

(ख) कुनै व्यन्क्त ईपर ऄपमानजनक िा धम्कीपूणय भािा प्रयोग गरमेा, 

(ग) ऄनैन्तक िा ऄभर िा ऄनशुासनहीत अचरण गरमेा, 

(घ) न्बना ऄन्धकार नेल िा हतकडी खोले िा भाचेँमा 

(ङ) कारागारको कुनै सम्पन्ि जानीजानी न्बगार ेिा नासेमा 

(च) कुनै न्मन्सल िा कागजात नास,े न्बगार ेिा च्यातेमा, 

(छ) न्निेध गररऎको कुनै न्चज िा मालसामान न्लऎ, राखे िा पठाऎमा, 

(ज) कुनै कमयचारी िा थनुिुा िा कैदी ईपर जानी जानी झठुो ऄन्भयोग लाग्ने कुरा गरमेा, 

(झ) न्िरामी भऎको िहाना गरमेा, 

(ञ) अगलागी भऎको िा कुनै िड्यधत्र गररऎको िा कुनै थनुिुा िा कैदी भागेको िा भाग्न ईद्योग गरकेो िा 

कारागारको कमयचारी िा कुनै थनुिुा िा कैदी ईपर अक्रमण भऎको िा हुने तयारी भैरहेको कुरा थाहा 

पाईनासाथ जाहेर नगरमेा िा जाहेर गनय आधकार गरमेा, 

(ट) कुनै थनुिुा िा कैदीलाइ भगाऎमा िा भगाईने ईद्योग गरमेा, 

(ठ) कारागार एन ऄधतगयत बनेका न्नयमको बन्खयलाप ऄधय कुनै काम कुरा गराऎमा । 
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(३) एनको दफा २२ को ईपदफा २ मा लेन्खऎको ऄपराधका सम्बधधमा तोन्कऎ बमोन्जमको ऎईटा छुटै्ट न्कताब राख्नपुछय  

र सो दफा ऄधतगयत कुनै थनुिुा कैदीलाइ कुनै सजाय भऎकोमा सो कुरा सो न्कताबमा जनाइ जेलरले अफ्नो दस्तखत 

गनुयपछय  । 

(४) थनुिुा/कैदीको लगत फारम ऄनसूुची १ मा ईल्लेख गररऎको छ । कारागार न्भत्र िदमासी गनेको ऄन्भलेख फारम 

ऄनसूुची ३ मा ईल्लेख गररऎको छ ।  

 

पररच्छेद दआुयः 

अन्तररक प्रशासनसम्बवन्ध काययवववध 

७. चौकीदार, नाआके र सहनाआयकेको वनयुवि, योग्यता लगायतका व्यवस्था (वनयमावलीको वनयम २५/ २९/ 

५३) 

(क) कारागारन्भत्र कारागार प्रमखुबाट दहेायको योग्यता पगेुको कैदी मात्र चौकीदार िा नाआके िा सहनाआकेमा 

न्नयकु्त हुन सक्नेछः– 

(ऄ) चौकीदार र मूल नाआके न्नयनु्क्त गदाय  ऄदालत िा ऄदालतसरहको धयान्यक ऄन्धकार प्राप्त न्नकायबाट 

फैसला भै सजाय ँतोन्कसकेका न्िश्वस्त कैदी । 

(अ) सम्बन्धधत कारागारमा लगातार कम्तीमा १ (ऎक) ििय बसेको, ऄसल चालचलन भऎको र आमाधदार । 

(आ) कैदी–िधदीको मनसाय बझु्ने तथा कारागारन्भत्र शान्धत–सरुक्षा र सवु्यिस्थासमेत कायम गनय सक्ने 

क्षमता भऎको । 

(इ) चौन्कदारका हकमा सजायको ५०% कैद भकु्तान गररसकेको र न्नयमािलीको न्नयम २९ बमोन्जमका 

९ मदु्दा र कतयव्य ज्यान मदु्दाका कैदी िाहेक हुन ुपने ।  

(ई) नाआके, सहनाइकेको हकमा ५०% कैद भकु्तान गररसकेको । 

(उ) ठेन्कऎको कैदमा ६ (छ) मन्हनाभधदा िढी ऄिधी बाकँी भऎको । 

(ऊ) ईपरोक्त िमोन्जमका कैदी नभऎका कारागारहरुमा ऄधय जनु सकैु मदु्दामा रहेका कैदीहरु मध्ये िढी 

सजाय तोन्कऎका र कैदको धेर ै ऄिन्ध भकु्तान गरकेा शारीररक र मानसीकरुपले सक्षम कैदीलाइ 

न्नयनु्क्त गनय सन्कने छ । 

(ऋ) चौन्कदारका हकमा सोही कारागारमा यस भधदा ऄन्घ चौकीदार पदमा न्नयकु्त नभऎको । 

(ऌ) कम्तीमा ३० (तीस) ििय ईमेर पूरा भऎको नेपाली नागररक । 

(ऍ) जरीिाना िा न्िगो दान्खला गररसकेको । 

(ख) चौन्कदार, नाआके, र सहनाआयकेको न्नयनु्क्त गदाय  न्तनको कूल सङ्ख्या तल लेन्खऎभधदा बढी हुनहुुदँनै – 

(ऄ) चौकीदार मन्हला तथा परुुि कारागारको न्नन्म्त १/१ जना र १ भधदा बढी कारागार भिन िा ब्लक 

भऎको कारागारको न्नन्म्त प्रत्येक भिन िा ब्लकको न्नन्म्त १/१ जना । 

(अ) २५–३० िधदी िरािर १ नाआके, र 
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(आ) १० िधदी िरािर १ सहनाआयके । 

(ग) कारागार प्रमखुले अन्थयक िियको सरुुमा ऄन्घल्लो िियको अिाढ मसाधतको िधदीको सङ्ख्यालाइ अधार 

बनाऎर नाआके तथा सहनाआयकेको न्नयनु्क्त गनुयपछय  र त्यसरी न्नयनु्क्त गदाय  कूल सङ्ख्याको सम्बधधमा कारागार 

व्यिस्थापन न्िभागको स्िीकृन्त न्लनपुछय  । 

(घ) चौन्कदार न्नयनु्क्त गनुयपूिय  न्नयनु्क्तको स्िीकृतीका लान्ग संिन्धधत न्जल्लाको प्रमखु न्जल्ला ऄन्धकारीको 

न्सफाररस सन्हत महान्नदशेकसमक्ष पेश गनुयपनेछ । न्िभागिाट स्िीकृती प्राप्त भऎपिात मात्र चौन्कदार न्नयनु्क्त 

गनय सन्कनेछ । स्िीकृन्त नन्लआ न्नयनु्क्त भऎको ऄिस्थामा सो िापत सनु्िधा गणना गररने छैन ।  

(ङ) कारागारको शान्धत सवु्यिस्थामा खलल पगु्ने तथा भ्रष्टाचारजधय कायय लगायतका ऄधय कारणले कारागारमा 

ऄनपेन्क्षत ऄिस्था न्सजयना हुने कारागार व्यिस्थापन न्िभागको महान्नदशेकलाआय लागेमा महान्नदशेकले 

कुनैपन्न चौन्कदारको न्नयनु्क्त रद्द गरर न्नजलाआ न्जम्मेिारीिाट मकु्त गनयसक्नेछ ।  

(च) अन्थयक िियको सरुुमा चौन्कदार, नाआके र सहनाआयके न्नयनु्क्त गदाय  १ (ऎक) अन्थयक िियको लान्ग मात्र न्नयनु्क्त 

गनुयपछय  । ऄको अन्थयक िियमा चौन्कदार नाआके र सहनाआयके नया ँव्यन्क्तलाइ न्नयनु्क्त गनय सन्कधछ । 

(छ) दहेायको योग्यता पगेुको कैदी मात्र न्शक्षकमा न्नयकु्त हुन सक्नेछः– 

(ऄ) तहगत रुपमा तोन्कऎको योग्यता पगेुको । 

(अ) यथासम्भि लामो कैद ठेन्कऎका जेष्ठ कैदीबधदी । 

(आ) न्नधायररत शैन्क्षक योग्यता प्राप्त गरकेो ।  

नोटः न्िद्यालय स्िीकृत हुदँा िा स्तरोधनन्त हुदँा सम्िन्धधत न्जल्ला न्शक्षा कायायलयबाट स्िीकृत दरिधदीमा 

मात्र न्नयकु्त हुन सक्ने छ । न्नजी स्रोतमा पन्न न्शक्षक न्नयनु्क्त गरी ऄध्यापन गराईन सन्कधछ तर न्नजलाइ 

ऄधय सनु्िधा न्दन सन्कने छैन । 

(ज) कारागार न्भत्र िधदीहरुबाट न्शक्षक न्नयनु्क्त गदाय  सामाधयतया ऎक समयमा ऎईटा कारागारमा मन्हला तफय  

ऎकजना र परुुितफय  ऎकजना भधदा बढी न्नयकु्त गनुय हुदँनै । ऎकजनाभधदा बढी न्नयकु्त गनुयपरमेा कारणसन्हत 

न्िभागसगँ स्िीकृन्त माग गरी न्लन्खत स्िीकृन्त प्राप्त भऎमा मात्र न्नयनु्क्त गनय सन्कधछ । न्िभागले सामाधयतया 

१०० जनाभधदा कम बधदी भऎको ठाईमँा ऎक पटकमा ऎकजना भधदा बढी न्शक्षक राख्न स्िीकृन्त न्दन ुहुदँनै । 

(झ) दहेायको योग्यता पगेुको कैदी मात्र कारखानाका कामदारमा न्नयकु्त हुन सक्नेछः–  

(ऄ) न्िियिस्त ुसम्बन्धध तालीम न्लऎको िा ज्ञान भऎको । 

नोटः–न्नयनु्क्त गररने कामदारको संख्या कारागार व्यिस्थापन न्िभागको स्िीकृन्त न्लऎर मात्र न्नधायरण गनुय 

पनेछ । 

(ञ) यसरी न्नयनु्क्त हुने कामदारलाइ न्नयनु्क्तपत्र न्दइ न्नयनु्क्त गनुयपदयछ र सोको १ प्रन्त कारागारमा राखी सोको 

जानकारी सम्बन्धधत न्जल्ला प्रशासन कायायलय र कारागार व्यिस्थापन न्िभागमा समेत पठाईन ु पदयछ । 

कामदारहरुको न्नयकु्ती र कायय न्ििरणसम्बन्धध छुटै्ट ऄन्भलेख कारागार प्रमखुले प्रमान्णत गरी राख्नपुदयछ । 

(ट) ईपयुयक्त बमोन्जम कुनैपन्न न्नयनु्क्त गरपेन्छ िा हटाऎपन्छ सो रकेडय कारागार व्यिस्थापन सूचना प्रणाली 

(PMIS) मा सोही िमोन्जम ऄध्यािन्धक गनुयपदयछ । 
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८. चौवकदार, नाआके र सहनाआयकेका दावयत्व/वजम्मेवारी र सजाय सम्बवन्ध व्यवस्था 

(क) पालना गनुयपने दावयत्व/वजम्मवेारी 

 कारागारन्भत्र अधतरीक प्रशासन सञ्चालन गनय कारागार प्रशासनलाइ सहयोग पयुायईने ।  

 कारागार न्भत्रको िातािरणालाआय मयाय न्दत र शाधत राख्ने ।  

 कैदीिधदीले पाईने सनु्िधा समयमा नै ईपलव्ध गराईन पहल गने ।  

 कैदीिधदीको स्िास््य ईपचार लगायत ऄधय न्नकायमा ईपन्स्थत गराईने काययमा कारागार प्रशासनलाआ 

समयसमयमा जानकारी न्दने ।  

 कारागार न्भत्र अिश्यक पने अधारभूत सामान तथा सनु्िधा ईन्चत मूल्यमा सहज तिरबाट ईपलव्ध भऎ 

नभऎको ऄनगुमन गरी ऄननु्चत फाआदा नईठाईने तफय  सजग गराईने ।  

 अफ्नो फाआदाका न्नन्म्त डर, त्रास समेत न्दआय िाध्य पारी कैदीबधदीबाट अन्थयक फाआदा न्लन नहुने ।  

 नेपाल सरकारिाट तोन्कऎ िमोन्जमको पोशाक लगाईने र लगाईने व्यिस्था न्मलाईने ।  

 कारागार न्भत्रको सरसफाआ गने गराईने तथा पानी न्िजलुीको न्मतव्ययी व्यिस्थापन गने गराईने ।  

(ख) गनय नहुने काययहरू 

 चौन्कदार, नाआके र सहनाआयकेले िधदीहरुसगँ कुनै प्रकारको शलु्क न्लन िा िधदीहरुको कुनै सामान हडप्न िा 

न्नःशलु्क रुपले अफ्नो प्रयोगमा लगाईन पन्न पाईदँनैन् ।  

 कानूनद्वारा बधदजे गररऎका कुराहरू अफूँ स्ियम् तथा ऄधय कैदीिधदीलाआ प्रयोग गनयबाट रोक्नपुने ।  

(ग) सजाय 

 चौन्कदार, नाआके िा सहनाआयके अन्दले ऄरु िधदीहरुसगँ पैसा ऄसलेुको िा िधदीहरुको कुनै सामान न्नजी 

लाभको न्नन्म्त प्रयोग गरकेो िा िधदीहरुलाइ कुनै प्रकारको भौन्तक सजाय ँ न्दऎको िा िधदीहरुप्रन्त 

ऄपमानजनक व्यिहार गरकेो लगायत ऄधय गनय नहुने काययहरू गरकेो दने्खऎमा कारागार प्रमखुले त्यस्तो 

चौन्कदार, नाआके िा सहनाआयकेलाइ चौन्कदार, नाआके िा सहनाआयकेको न्जम्मेिारीबाट तत्काल मकु्त गरी काम गर े

िापतको सनु्िधाबाट िन्ञ्चत गनायका साथै ऄधय अिश्यक कारिाही गनुयपछय  । 

९. कैदीबन्दीहरूका दावयत्व र वजम्मेवारी 

(क)  कारागारन्भत्र होहल्ला नगरी शान्धतपूियक बस्ने । 

(ख)  कैदीबधदीहरू िीच मन मटुाि िा झै झगडा हुने न्स्थन्त दने्खऎमा चौकीदार, नाआके हरुलाइ तरुुधत जानकारी गराईने 

। 

(ग)  सरसफाआमा ध्यान न्दने, जथाभािी फोहोर नगने, तोन्कऎको स्थानमा मात्र फोहर मैला  राख्ने । 

(घ)   भेटघाट गदाय  शान्धतपूियक तोन्कऎको स्थानमा िसी भेटघाट गने । 

(ङ)  कानूनद्वारा न्निेन्धत हातहन्तयार न्भत्र भऎको थाहा भऎमा तरुुधत चौकीदार/नाआकेहरुलाइ जानकारी न्दने । 
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(च) कारागारन्भत्र स्िास््यमा प्रन्तकूल ऄसार पने र न्निेन्धत िस्तहुरू (जस्तै गाजँा, चरसे मन्दरा) जस्ता बस्तकुो सेिन 

नगने, कसैले न्भत्र ल्याऎको र सेिन गरकेो थाहा भऎमा चौकीदार, नाआकेहरुलाइ तरुुधत जानकारी न्दने । 

(छ) खाना खाने, सतु्ने, खेल्ने लगायतका कायय तोन्कऎको स्थानमा तोन्कऎिमोन्जम गने । 

(ज)  चौकीदार, नाआके, सहनाआकेको न्नदशेनको पालना गने ।      

 (झ)  ऄरु कैदीबधदी, भेटघाट गनय अईने व्यन्क्त, सरुक्षाकमी ऎिं कारागारको कमयचारीहरुसंग सभ्य व्यिहार गने । 

 (ञ)  कुनै गैरकानूनी अन्थयक  न्क्रयाकलाप नगने । 

 (ट)  कुनै न्कन्समको गटुबधदी नगने । 

 (ठ)  नेपाल सरकारबाट तोन्कऎ िमोन्जमको पोशाक लगाईने । 

 (ड)  अधतररक प्रशासनमा कामगने चौन्कदार, नाआके, सहनाआके समेतले गलत न्क्रयाकलाप र शोिण गरकेो भऎ जेलरले 

न्नयन्मत रुपमा कारागारको न्नरीक्षण गदाय  जानकारी गराईने । 

 

१०. कारागार अन्तररक प्रशासनका सन्दभयमा सवंवन्धत वनजामती कमयचारी र सुरक्षाकमीका दावयत्व, 

वजम्मेवारी र अचरण 

१०.१  कारागार व्यिस्थापनमा खन्टऎका न्नजामती कमयचारीका दान्यत्ि, न्जम्मेिारी र अचरण 

(क)  प्रचन्लत एन, न्नयम, र न्नदने्शकाहरुिाट न्नधायरण गररऎका काम, कतयव्य ऎिं दान्यत्िहरू कडाइका साथ 

पालना गने । 

(ख)  कैदीबधदी र न्नजहरुसंग भेटघाट गनय अईने अगधतकुहरूसंग न्शष्ट र नम्रताका साथ व्यिहार गने । 

(ग)  कैदीबधदीहरूलाइ सरकारको तफय बाट ईपलब्ध गराआने  सेिा सनु्िधाहरू पाऎ नपाऎको जेलर स्ियंले 

न्नयन्मत रुपमा ऄनगुमन तथा सपुररिेक्षण गने । 

(घ)  चौकीदार, नाआके, सह नाआके तथा कैदीबधदीसंग अपसी लेनदने तथा अन्थयक कारोिार नगने । 

(ङ)  चौकीदार, नाआके, सहनाआके, न्भत्रका कारागारमा काम गने कामदार तथा कैदीबधदीको अचरण सम्िधधमा 

सूक्ष्म रुपले सूचनाहरू संकलन गरी सो ऄनरुुप दने्खऎका त्रनु्टहरू सच्चाईन तत्काल अिश्यक कारिाही 

गने । 

(च)  न्िमारीको बहाना बनाइ कारागारबाट िान्हर जाने तथा िान्हर जान ररफर गरी पठाईने प्रिनृ्िलाइ पूणयरुपमा 

न्नरुत्सान्हत गनय । 

(छ)   कैदीबधदीसंग भेटघाट गनय अईने अगधतकुलाइ न्नधायररत पररचय पत्रको व्यिस्था गरी सहजरुपमा न्नयम 

संगत तररकाबाट भेटघाट गने गराईने । 

(ज)   कैदीबधदीलाइ ईपचार गराईन लाने तथा न्फताय ल्याईने समय न्नधायरण गरी कायायधियनमा ल्याईने । 

(झ)   कैदीबधदीसंग भेटघाट गनय अईने अगधतकुको ऄन्भलेख व्यिन्स्थत गने । 

(ञ)   जेलरले कम्तीमा साप्तान्हक रुपमा जेल न्भत्र स्ियं गइ कैदीबधदीका न्परमकाय र गनुासोहरुको िारमेा सनुिुाइ 

गने । यसो गदाय  अधतररक प्रशासनमा काययरत कैदीिधदीलाइ साथमा नलाने साथै कारागार सरुक्षामा 

खन्टऎका सरुक्षाकमीलाइ साथमा नलगी प्रमखु न्जल्ला ऄन्धकारीसगं समधिय गरी ऄधय आकाआमा काययरत 

सरुक्षाकमी साथमा लाने । 

(ट)   जेलरले कम्तीमा  साप्तान्हक रुपमा जेल न्भत्र स्ियं गइ खानतलासी ऎिं चेकजाचँ गने गराईने । 

(ठ)  कारागार न्भत्र कुनै पन्न संरचना बनाईदँा न्जल्ला सरुक्षा सन्मन्तको न्नणययको अधारमा न्िभागलाइ 

जानकारी गराइ मात्र गने । 

(ड)  कारागारका कैदीबधदीलाइ अिश्यक पने सामानहरू सपुथ मूल्यमा ईपलब्ध गराईन खोन्लने पसलमा 

ऄन्निायय रुपमा मूल्यसूची राख्ने व्यिस्था न्मलाईने । 
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(ढ)  कैदीिधदीको ऄननु्चत प्रभािमा पने गरी कैदीिधदीहरूको तफय िाट चाडपिय ईत्सि लगायत ऄधय कुनै 

िहानामा अयोजना हुने भोज भतेरमा जेलस सामेल हुन नपाईने ।  

(ण) कैदीिधदीहरूिाट प्राप्त हुने कुनैपन्न दान दातव्य, ईपहार, कोसेली जेलरले न्लन नहुने ।  

१०.१  कारागार व्यिस्थापनमा खन्टऎका सरुक्षाकमीका दान्यत्ि, न्जम्मेिारी र अचरण 

(क)  कारागार सरुक्षा प्रमखुले सरुक्षाकाययमा खन्टऎका सरुक्षा कमीको न्नयन्मत ऄनगुमन गने । 

(ख)  कारागार प्रमखुसंग न्नयन्मतरुपमा सरुक्षाका न्िियमा समधिय गरी न्नदशेन िमोन्जम कायय गने  । 

(ग)  सरुक्षा काययको साप्तान्हक समीक्षा गरी सदुृढीकरण गने तफय  अिश्यक कायय गने । 

(घ)  सरुक्षा काययको न्सलन्सलामा अआपरकेा समस्या र चनुौतीहरूका िारमेा कारागार प्रमखु संग छलफलगरी 

समस्या समाधान गने । तहाबँाट समस्या समाधान हुन नसकेमा मान्थल्लो न्नकायमा जाहेर गने ।  

(ङ)  ऄसल न्नयत राखेर कायय सम्पादन गने र राम्रो नराम्रो पररणामको न्जम्मेिारी न्लने । 

(च)  सूचनाको प्रान्प्तमा सदिै सजग र सचेष्ट रहने र प्राप्त सूचनाको पनु्ष्ट गरी कारागार प्रमखुलाइ तत्काल जाहेर 

गने । 

(छ)  खान तलासीको िेला सामान्जक मयायदाको ख्याल गने । 

(ज)  सरुक्षा प्रमखु सदिै सजग र सतकय  रहने तथा मातहतलाइ पन्न सजग र सतकय    राख्ने । 

(झ)  व्यन्क्तगत स्िाथय र अन्थयक मोलान्हजामा परी कायय नगने । 

(ञ)  अफ्नो ड्यूटीको बदली नअऎ सम्म ड्यूटी नछाड्ने । 

(ट)  ड्यूटीमा भऎ गरकेा काम कारिाहीहरू न्नयन्मत रुपमा सम्बन्धधत कमाण्डरलाइ जाहेर गने । 

(ठ)  कारागारन्भत्रको अधतररक प्रशासनमा काम गने कैदी÷थनुिुासंग सरुक्षाकमीले कैदी÷थनुिुासंग गररने 

व्यिहारमात्र गने, बढी न्नकट सम्बधध नराख्ने । 

(ड)  कुनै प्रभािमा नपरी न्निेन्धत िस्त ुकाराभारन्भत्र लान न न्दने । 

(ढ)  कायायलय न्भत्र तथा िान्हर सिैसंग राम्रो व्यिहार गने र ससुंस्कारको पररचायक बधने ।  

(ण)  प्रत्येक प्रहरी कमयचारी ऄनशुान्सत र कतयव्यन्नष्ठ बधने । 

(त)  अफ्नो पेशा प्रन्त ईदाशीन ऎिं गैरन्जम्मेिार तथा अफ्नो काम कतयव्य प्रन्त हेलचक्राइ  तथा न्ढलाससु्ती 

नगने । 

(थ)  मादक पदाथय धु्र्ूरपान तथा लागूपदाथय जस्ता मनोद्दीपक िस्तकुो प्रयोग नगने, नगराईने । 

(द)  कैदीबधदी तथा अगधतकुसंग ऄसभ्य, ऄमयायन्दत, ऄश्लील र ऄन्शष्ट व्यिहार नगने तथा कैदीबधदीसंग 

अपसी लेनदने नगने । 

(ध)  कारागार न्भत्र न्िन्भधन कामको प्रयोजनका लान्ग लन्गऎका िस्तहुरू जस्तो खकुुरी,  चलेुसी, हनँ्सया, चक्कू 

तथा लठ्ठीहरू जस्ता सामानहरू दनै्नक रुपमा काम सम्पधन भऎ पिात् कैदीबधदीहरुले प्रयोग गनय 

नपाईनेगरी सरुक्षाकमीहरुले कारागारको न्भत्र न्नरीक्षण गरी अफ्नो न्नयधत्रणमा न्लइ राख्ने । 

(न) कैदीिधदीको ऄननु्चत प्रभािमा पने गरी कैदीिधदीहरूको तफय िाट चाडपिय ईत्सि लगायत ऄधय कुनै िहानामा 

अयोजना हुने भोज भतेरमा सरुक्षाकमी सामेल हुन नपाईने ।  
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पररच्छेद तीनः 

थुनवुा/कैदीलाआ ईपलव्ध हुन ेसवुवधा सम्बवन्ध काययवववध 

११. कैदी–थुनुवालाइ कपडा वदने व्यवस्था (ऐनको दफा ९ र वनयमावली को वनयम २२) 

(१) कारागार प्रमखुले कारागारका कैदी िा थनुिुाहरुलाइ न्नम्नानसुार लगुा न्दने व्यिस्था न्मलाईनपुछय  – 

(क) थनुिुा र कैदीहरुलाइ िियमा २ पटक (जाडोको कान्तयकमा र गमीको िैशाखमा) कपडा न्ितरण गनुयपदयछ । 

(ख) कुनै थनुिुा िा कैदीले अफ्नो न्सधा र कपडाको व्यिस्था अफ्नै खचयमा गनय चाहेमा तोन्कऎ बमोन्जम 

न्नजलाइ त्यसो गनय न्दनपुदयछ । 

(२) कैदी बधदीसथँ अन्श्रत बच्चाहरु िा नाबालक बालक, बान्लकाहरुलाइ कपडा न्दने व्यिस्था न्नम्नप्रकार छ – 

(क) नाबालकलाइ कन्मज र सरुुिाल १/१ िियको २ पटक, 

(ख) नाबान्लकालाइ घाघँर र सरुुिाल १/१ िियको २ पटक र 

(ग) सतुी कपडाको कोट, गलबधदी र टोपी १/१ िियको १ पटक । 

(३) ईक्त बमोन्जमको लगुाको न्नन्मि लगुाको न्कन्सम र नमूना प्र.न्ज.ऄ.ले पास गररन्दऎ बमोन्जम हुधछ । 

(४) कुनै िधदी िा थनुिुाले ईक्त बमोन्जम ईपलब्ध गराआने लगुाको सट्टामा तोन्कऎ बमोन्जमको नमूनाको लगुाको मूल्य 

बराबरको रकम नगद ैन्लइ अफूँले चाहे ऄनसुारको लगुा खरीद गरी लगाईन चाहेमा त्यसो गनय न्दन सन्कधछ । 

१. ओढ्न–ओछ्याईनेको व्यवस्था (वनयमावलीको वनयम २२) 

थनुिुा िा कैदीलाइ ओढ्न ओर्छ्याईनको न्नन्म्त न्दने लगुा सम्बन्धध कानूनी व्यिस्था न्नम्न प्रकार रहेको छ – 

(क) प्रत्येक दइु िियमा थनुिुा िा कैदीहरुलाइ चारहाते काम्लो १, पाखी १ र चारहाते कोराको च्यादर १ न्दने । 

ईपलब्ध नहुने स्थानमा कारागार व्यिस्थापन न्िभागबाट न्नकासा भऎबमोन्जमको ओढ्ने–ओर्छ्याईनेको व्यिस्था 

कारागार प्रमखुले गनुयपने । 

(ख) कैदी तथा थनुिुालाइ तीन िियमा डेढ हात चौडा र चार हात लामो सकुुल िा गधुरीको व्यिस्था गररन्दनपुदयछ । 

(ग) कुनै िधदी िा थनुिुालाइ ईक्त बमोन्जम ओढ्न–ओर्छ्याईन ईपलब्ध गराआने लगुाको सट्टामा िधदीले नगद रुपैयाँ 

न्लन पाईदँनै । 

(घ) िधदी िा थनुिुा कैद मकु्त हुदँा ओढ्न ओर्छ्याईनको न्नन्मि कैद मकु्त हुने समयको २ िियन्भत्र पाऎको ओढ्ने 

ओर्छ्याईने लगुा कारागारमा बझुाईन ुपछय  । 

२. दैवनक वसधा वदने व्यवस्था (वनयमावलीको वनयम २२) 

थनुिुा िा कैदी िा न्तनका अन्श्रत बालबान्लकालाइ न्दआने न्सधाको दर न्नम्न प्रकार छ – 
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(क) थनुिुा र कैदीहरुलाइ दनै्नक मोटो चाम ७ सय ग्राम र रु ४५/– न्सधा न्दनपुदयछ । 

(ख) थनुिुा िा कैदीका नाबालक अन्श्रत बालबच्चालाइ तपन्सलबमोन्जम तोन्कऎको न्सधा र खचय न्दनपुदयछः 

(ऄ) ७ मन्हनादने्ख १ िियसम्म : १ सय ग्राम चामल र रु १०/– (दश रुपैया)ँ । 

(अ) १–३ िियसम्म : १ सय ५० ग्राम चामल र १०/– (दश रुपैया)ँ । 

(आ) ३–५िियसम्म : २ सय ग्राम चामल र १०/– (दश रुपैया)ँ । 

(इ) ५–७िियसम्म : २ सय ५० ग्राम चामल र १०/– (दश रुपैया)ँ । 

(ई) ७–१२ िियसम्म : ४ सय ५० ग्राम चामल र १५/– (पधररुपैया)ँ । 

(उ) १२ िियदने्ख मान्थ : ६ सय ५० ग्राम चामल र१५/– (पधर रुपैया)ँ । 

३. थुनुवा वा कैदी मवहला गभयवती भएमा ६ मवहनाको गभय पुगेपवछ जमानीमा छावडवदने व्यवस्था (ऐनको दफा 

१२) 

जधमैकैदको साजय पाऎकी िा त्यस्तो सजायँ हुने ऄपराधको ऄन्भयोग लागेकी थनुिुा िा ज्यानमारा बाहेक ऄरु थनुिुा िा 

कैदी मन्हला गभयिती भऎमा ६ मन्हनाको गभय पगेुपन्छ जमानी न्लइ छान्डन्दनपुछय  र त्यसरी जमानीमा छुटेकीलाइ न्नजको 

बालक जधमेको दइु मन्हना भऎपन्छ थधुन नपने भऎकोमा िा कैद म्याद भकु्तान भैसकेकोमा बाहेक फेरी कारागारन्भत्र 

राख्नपुछय  । 

ईक्त बमोन्जम गभयिती भऎको ६ मन्हना पगेुपन्छ जमानीमा छान्डऎकी मन्हला फेरी कारागारन्भत्र राख्दा जमानीमा कारागार 

बान्हर रहेको ऄिन्धलाइ पन्न कारागार न्भतै्र रहेको सरह गरी न्नजलाइ हुने कैदको ऄिन्धमा कट्टा गरी बाकँी ऄिन्धको 

न्नन्म्तमात्र कैदमा रान्खधछ । 

४. मवहला कैदी वन्दी सुत्केरी भएमा थप वसधा सम्बवन्ध व्यवस्था (कारागार वनयमावली वनयम २४) 

मन्हला थनुिुा िा कैदी सतु्केरी भऎमा िा हुने ऄिस्था भऎमा सतु्केरी हुनभुधदा ३० न्दन ऄन्घदने्ख सतु्केरी भऎको न्मन्तबाट 

साठी न्दनसम्म तल बमोन्जमको थप न्सधा र सामान ईपलब्ध गराईन ुपदयछ । 

(क) प्रन्तन्दन मन्सनो चामल ७ सय ग्राम, घ्यू १ सय ग्राम, तेल १ सय न्मन्लन्लटर, ज्िान ु५० ग्राम 

(ख) कोरा कपडा सतु्केरी ऄिन्धभरको लान्ग १० न्मटर 

(ग) साधारण साडी सतु्केरी ऄिन्धभरको लान्ग ऎक थान 

(घ) रु. १०००/– सतु्केरी ऄिन्धभरको लान्ग । 

५. दरबन्दी ऄनुसार वनयुि भएका चौकीदार, नाआके, सहनाआयकेले पाईने छुट/अवथयक सुववधा सम्बवन्ध 

व्यवस्था  [वनयमावलीको वनयम २५ र वनयम २९(२)] 

(क) दरिधदी ऄनसुार न्नयकु्त भऎका चौन्कदार, नाआके र सहनाआयकेले न्नम्न प्रकारको अन्थयक सनु्िधा पाईछँन् । 
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पद कैदमा छुट सनु्िधा पाररश्रन्मक दनै्नक (थप सन्िधा) 

चौकीदार प्रन्त १ िियको २ मन्हना रू. १।५० 

नाआके प्रन्त १ िियको १.५ मन्हना रू. ०।९० 

सहनाआयके प्रन्त १ िियको १ मन्हना रू. ०।७५ 

न्शक्षक प्रन्त १ मन्हना राम्रो काम गरिेापत ५ न्दन 

कारखाना कामदार प्रन्त १ मन्हना राम्रो काम गरिेापत ५ न्दन 

६. कैदी–थुनुवाहरुलाइ भेटघाट र पत्र–व्यवहारको सुववधा तथा सो को काययवववध (ऐनको दफा १४ र 

वनयमावलीको वनयम २६) 

कैदी िा थनुिुाहरुलाइ भेटघाट र पत्र व्यिहार गदाय न्नम्न न्िन्ध ऄपनाईन ुपछय  – 

(१) थनुिुा िा कैदीलाइ भेट्न अईने व्यन्क्तलाइ तपन्सल बमोन्जम भेटघाट गराईनपुदयछः 

(ऄ) कायायलय समयमा कारागार प्रमखुको रखेदखेमा कैदी िा थनुिुाका नातेदारलाइ हप्ताको दइुपटक भेट्न 

न्दनपुदयछ । 

(अ) भेटघाट गराईदँा भेट गनय अईने मान्नस ढोकाबान्हर र कैदी/थनुिुा ढोकान्भत्र राखी भेटघाट गराईन ु

पदयछ । 

(२) थनुिा िा कैदीले पत्र–व्यिहार गदाय  तपन्सलबमोन्जम गरी कारागार प्रमखुले पठाईन ुपदयछः 

(ऄ) कैदी िा थनुिुाका नाममा प्राप्त न्चठ्ठीपत्रहरु पन्न कारागार प्रमखुले चेक (जाचँ) गनुयपदयछ । 

(अ) हप्तामा दइुिटासम्म पत्र कारागार प्रमखुद्वारा चेक (जाचँ) गरी पठाईन सन्कधछ । 

(आ) कैदी िा थनुिुालाइ अऎको र न्नजहरुले बान्हर पठाईने न्चठ्ठीपत्रहरुको कारागार प्रमखुले चेक (जाचँ) गदाय 

रारिको न्हत प्रन्तकूलका कुरा ईल्लेख भऎको/कुनै सङ्केत न्चधह भऎको/साियजन्नक न्हत ऄनकूुल 

नभऎको र सरुक्षाको दृन्ष्टले ईपयकु्त नभऎको दने्खऎमा न्चठ्ठीपत्रहरु नपठाइ अफूँसगँ राख्न िा नष्टसमेत 

गनय सक्दछ । 

(इ) थनुिुा िा कैदीसगँ भेटघाट गने पत्रकार िा िधदीका नातेदार िा आष्टन्मत्रले िधदीसगँ भेटघाट गने क्रममा 

सोही ठाईमँा िधदीको फोटो न्खच्न चाहेमा र िधदी स्ियम् पन्न त्यसो गनय तत्पर भऎमा िधदीको 

ऄनहुारसमेतको िधदीको फोटो न्खच्न कारागार प्रशासनले ऄनमुन्त न्दन सक्छ । 

(३) कसैले िधदीको मदु्दा सम्बन्धध न्िियमा िधदीसगँको भेटघाटको ऄिसरमा िधदीसगँ भऎको कुराकानी ररकडय गनय 

चाहेमा न्नयमानसुार िधदीसगँ भेटघाट गनय चाहने व्यन्क्तसगँ भेटघाट गनय न्दनका न्नन्म्त छुट्याऎको ठाई ँर समयमा 

कारागार प्रशासनको रखेदखेमा गररने भेटघाटको ऄिसरमा िधदीसगँ भऎको कुराकानीको ररकडय गनय पन्न 

कारागार प्रशासनले ऄनमुन्त न्दन सक्नेछ । 

(४) त्यसैगरी कारागारन्भत्र िधदीहरुलाइ प्रदान गररने प्रन्शक्षण ऎिम् ऄरु सेिा प्रदान गने व्यन्क्त िा संस्थाले त्यस्तो 

प्रन्शक्षण िा सेिा न्ितरण कायायलाइ प्रन्तन्िन्म्ित गने खालको फोटो न्खच्न चाहेमा कारागार प्रशासनले अफ्नो 

प्रत्यक्ष रखेदखेमा त्यस्तो प्रन्शक्षण िा सेिा न्ितरण काययक्रमका सहभागी िधदी र प्रन्शक्षक िा सेिा प्रदायकहरुको 
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फोटो न्खच्ने ऄनमुन्त न्दन सक्दछ । तर त्यस क्रममा सम्बन्धधत पक्षलाइ क्यामरा लैजान नन्दऎर सम्बन्धधत 

पक्षको तफय बाट सम्बन्धधत पक्षको क्यामरामा सम्बन्धधत काययक्रमको फोटो न्लआन्दनको न्नन्म्त कारागार प्रशासनले 

कारागारको कुनै कमयचारीलाइ खटाईन सक्नेछ । 

तर कारागारको पररसर कोठा अन्दको कारागारको सरुक्षा व्यिस्थान्सत प्रत्यक्ष रुपले सम्बधध रहने हुनाले 

कारागारको सरुक्षान्सत प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धधत भौन्तक पिुायधारको फोटो न्लने ऄनमुन्त कारागार प्रशासनले कुनै 

पक्षलाइ पन्न न्दन नसक्ने दने्खधछ । त्यसैले कारागारन्भत्र प्रन्शक्षण िा सिेा न्ितरण काययक्रम सञ्चालन गने पक्ष र 

कारागार न्भत्र न्भन्डयो क्यामरा अन्द न्लऎर जान पाईने भनी तोन्कऎका ऄरु पक्ष िाहेकका पक्षहरुलाइ कारागार 

न्भत्र न्भन्डयो क्यामरा िा क्यामरा लैजान न्दनहुुदँनै । 

(५) ईच्छृङ्खल ऎिम् ऄश्लील र काननु बमोन्जम ऄनमुन्त िा स्िन्कृन्त नपाऎका पत्रपन्त्रकाहरु र प्रकाशनहरुलाइ 

कारागार न्भत्र प्रिेश गनय न्दनहुुदँनै । 

(६) रान्रिय मानि ऄन्धकार अयोग, संयकु्त रारिसंघीय मानि ऄन्धकार अयोग र ऄधतरान्रिय रडेक्रस सन्मन्तका 

ऄन्धकृत प्रन्तन्नन्धले िधदीगहृको ऄिलोकन गनय चाहेमा कारागार प्रमखुले त्यस्तो ऄिलोकन गने ऄनमुन्त 

न्दनेछ । त्यसक्रममा न्िद्यमान कानून र रान्रिय तथा ऄधतराय न्रिय प्रचलन ऄनरुुप ती न्नकायका प्रन्तन्नन्धहरुले 

िधदीहरुसगँ ऎकाधतमा कुरा गनय चाहेमा त्यसो गनय पाईनेछन् । 

७. कैदी वा थुनुवाले वनवेदन, दरखास्त अवद वदिँदाको काययप्रणाली (ऐनको दफा २१) 

कैदी िा थनुिुाले न्निेदन र दरखास्त अन्द दान्खला गदाय िा गरमेा न्नम्न बमोन्जम गनुयपछय  – 

(क) कुनै कैदी िा थनुिुाले मदु्दा–मान्मलाका सम्बधधमा कुनै ऄड्डा–ऄदालतमा न्दनपुने न्फरादपत्र, प्रत्यिुर 

पनुरािेदन, न्बधतीपत्र, दरखास्त र कुनै न्कन्समको जनाई आत्यान्द न्ददँा थनु्नऎको िा कैद परकेो कारागारमा 

दान्खला गनुयपदयछ । यसरी दान्खला हुन अऎपन्छ कारागारले न्नम्नबमोन्जम गनुय–गराईन ुपदयछ – 

(१) म्यादन्भत्रको भऎ न्नज कैदी िा थनुिुाको सहीछाप गराइ दस्तरु लाग्ने भऎ दस्तरुसमेत बनु्झन्लइ न्नस्सा 

न्दइ दान्खला भऎको न्मन्तसमेत खोली जहा ँपठाईनपुने हो पत्र चलानीसाथ ३ न्दन न्भत्र पठाईन ुपदयछ । 

(२) यसरी थनुिुा िा कैदीले के न्िियमा कुन ऄड्डा ऄदालतमा के प्रस्ततु गनय पत्र प्राप्त भऎको हो सो खलुाइ 

छुटै्ट ऄन्भलेख राख्नपुदयछ । 

(ख) कारागार कायायलयबाट चलान भै अऎको कागजपत्र सम्बन्धधत ऄड्डा ऄदालतले बनु्झ न्लइ प्रचन्लत कानून 

बमोन्जम गनुयपदयछ । 

(ग) थनुिुा िा कैदीले अफूँ थनु्नऎको िा कैद परकेो कारागारमा म्याद तारीख न्भतै्र ईक्त बमोन्जमको कागज दस्तरु 

बझुाऎकोमा म्याद तारीख जादँनै । 
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८. कैदी बन्दीहरुको स्वास््योपचार सुववधा र काययवववध (ऐनको दफा ११ र वनयमावलीको वनयम 

३८/३९/४०/६०/६१) 

थनुिुा िा कैदी न्िरामी पदाय  न्नम्न प्रकार औिधोपचार गररधछ – 

(क) न्िमारी परकेा कैदी िा थनुिुालाइ सरकारी न्चन्कत्सकद्वारा ईपचार गराईन ुपछय  । 

(ख) कुनै कैदी िा थनुिा न्िरामी भऎको खिर पाईनासाथ कारागार प्रमखुले त्यस्ता न्िरामीको ऄिस्थालाइ दृन्ष्टगत 

गरी स्िास््यकमी कारागारको दरिधदीमा भऎ न्नजलाइ र नभऎ नेपाल ऄन्धराज्यन्भत्र नन्जकको स्िास््यचौकी, 

ऄस्पताल, न्डस्पेधसरीका डाक्टर िा ऄधय योग्य सरकारी न्चन्कत्सककहा ँ सरुक्षासाथ लगी िा त्यस्ता 

न्चन्कत्सकलाइ कारागारमा बोलाइ कैदी िा थनुिुाको स्िास््य जचँाइ औिधोपचार गराईनपुदयछ । 

(ग) सम्बन्धधत न्जल्लामा न्िरामी कैदी–िधदीको रोग न्नको हुन नसक्ने भनी सम्बन्धधत न्चन्कत्सकको न्सफाररश 

भऎमा प्रमखु न्जल्ला ऄन्धकारीको न्सफाररशसाथ औिन्ध ईपचार हुन सक्ने ठाईकँो कारागारमा स्थानाधतरण गनय 

स्िीकृन्तको लान्ग ‘कारागार व्यिस्थापन न्िभाग’ मा पठाईन ुपदयछ र न्नकासा भऎबमोन्जम गनुयपदयछ । 

(घ) कडा रोग लागी न्िरामी भऎका कैदी–थनुिुालाइ राम्रो ईपचारका लान्ग ऄस्पतालमा राखी औिन्ध ईपचार गनुयपछय  

भनी सरकारी न्चन्कत्सकले ठह¥याइ कारणसन्हत अफ्नो न्लन्खत कारागारका तफय बाट पूरा पाले–पहराका साथ 

ऄस्पतालमा राख्नपुदयछ । ऄस्पतालमा रान्खऎका थनुिुा िा कैदीलाइ ऄरुन्सत भेटघाट गनय िा कुरा गनय नन्दन ु

भनी कारागार प्रमखुले अदशे न्दऎमा त्यस्तो थनुिुा िा कैदीलाइ ऄरुन्सत भेटघाट िा कुराकानी गनय न्दन ुहुदँनै । 

(ङ) कुनै थनुिुा िा कैदीले अफ्नै न्नजी खचयमा ईपचार गनय चाहेमा न्नज कैदी, थनुिुा िा न्नजहरुका नातेदार िा न्भत्रले 

न्लन्खत न्निेदन कारागार प्रमखुसम्क्ष पेश गनुयपदयछ । त्यस न्निेदनमा सरकारी न्चन्कत्सकबाट ईपचार नगरी ऄधय 

न्चन्कत्सकबाट ईपचार गराईनपुने स्पष्ट कारण ईल्लेख गरी न्चन्कत्सकको नाम, थर ितनसमेत खलुाइ न्निेदन 

न्दनपुदयछ । 

(च) न्िमारी पर े न्सन्कस्त भऎको कुनै थनुिुा िा कैदी िाचँ्ने नबाचँ्ने दोसाधँमा रहेको कुराको कारणसन्हतको राय 

सरकारी न्चन्कत्सकले न्दऎमा र त्यस्तो थनुिुा िा कैदीको हकिालाले न्नजलाइ घाट लैजान चाहेमा न्नज थनुिुा िा 

कैदीका हिालालाइ न्नज थनुिुा िा कैदीको रोग न्नको भऎमा पनुः कारागारमा न्फताय ल्याईने व्यहोराको हान्जर 

जमानी कागज गराइ थनु्नऎको ठाईकँो नन्जकको घाटमा लैजान कारागार प्रमखुले न्दनसक्दछ । त्यसरी थनुिुा िा 

कैदीलाइ घाट लैजाने हकिालाले सम्बन्धधत थनुिुा िा कैदीको स्िास््य सम्बन्धध प्रन्तिेदन लेखी प्रत्येक हप्ता 

सम्बन्धधत कारागारलाइ न्दनपुछय  । 

(छ) ईक्त बमोन्जम ऄस्पताल िा घाट लन्गऎको थनुिुा िा कैदी कारागारन्भत्र रहेको मानी सो ऄिन्धलाइ न्नजलाइ हुने 

कैदको ऄिन्धमा कट्टा गररधछ । 

(ज) ईक्त बमोन्जम ऄस्पताल िा घाट लन्गऎको थनुिुा िा कैदी न्नको भऎमा ऄन्ख्तयार प्राप्त न्नकायको अदशेले 

न्नजलाइ थधुन नपने भऎकोमा िा न्नजको कैद म्याद भकु्तान भैसकेको बाहेक न्नजलाइ फेरी कारागारमा रान्खधछ । 

(झ) थनुिा कैदीलाइ कारागार बान्हर जचँाईन िा ऄस्पताल, स्िास््य गहृमा भनाय गनय लैजादँा िा भनाय  गरी राख्दा र 

कारागारमा फकायईदँा कैदी िा थनुिुा भाग्न भगाईन नपाईने गरी पालो पहराको राम्रो व्यिस्था न्मलाईन ुपछय  । 
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(ञ) न्िरामी बाहेक ऄरु कैदी िा थनुिुालाइ पन्न रोगबाट बचािट गनयका न्नन्म्त कारागार प्रमखुले प्रमखु न्जल्ला 

ऄन्धकारी ऎिम् सरकारी ऄस्पतालका न्चन्कत्सकसगँ समधिय राखी सरकारी ऄस्पतालका न्चन्कत्सकबाट समय 

समयमा जचँाइ न्चन्कत्सकको राय बमोन्जम गनय अिश्यक व्यिस्था न्मलाईन ुपछय  । 

(ट) ४०० भधदा बढी कैदी िा थनुिुा रहने कारागारहरुमा ऄस्पताल भऎमा ऄस्पतालको दरिधदीमा रहेका र 

ऄस्पताल नभऎमा कारागारको दरिधदीमा रहेका न्चन्कत्सकको अलोपालो न्मलाइ चौन्िसै घधटा ऄस्पताल िा 

ईपचार कक्ष खलुा राख्न सम्भि भऎसम्म सो बमोन्जम गनुयगराईन ुपछय  । 

९. वशक्षण एवम ्प्रवशक्षण सुववधा  सम्बवन्ध व्यवस्था (ऐनको दफा २७ र वनयमावलीको वनयम ३१ र ३२) 

कारागार वभतै्र वशक्षा वदने व्यवस्थाः 

न्नयमािलीको न्नयम ३१(१)ले कारागारमा थनु्नऎका केटाकेटीहरु र प्रौढ व्यन्क्तहरुको अिश्यकतानसुार प्राथन्मक, न्नम्न 

माध्यन्मक र प्रौढ स्कूलको व्यिस्था र सो स्कूललाइ चान्हने अिश्यकीय सहायताको प्रबधध गररने छ भधने व्यिस्था 

गरकेो छ । 

ईक्त बमोन्जम व्यिस्था गररऎको स्कूलमा यथाशक्य कारागारमा परकेा न्शन्क्षत व्यन्क्तहरु मध्येबाट कारागार प्रमखुले योग्य 

छानी न्शक्षकको रुपमा न्नयकु्त गने र न्शक्षकको काम गरिेापत न्नजहरुलाइ पाररश्रन्मकको रुपमा मान्सक रु साठीका दरले 

पाररश्रमीक न्दने व्यिस्था न्नयम ३१(२) ले गरकेो छ । यसरी कारागार न्भत्र न्शक्षकको काम गने िधदीलाइ ऎक मन्हना 

काम गरिेापत न्दन ५ को कैद कट्टी सनु्िधासमेत न्दआधछ । 

कारागारमा रहेका थनुिुा िा कैदीलाइ न्नजहरुको खराि मनोिनृ्िलाइ ऄसल रुपमा पररणत गराईने न्कन्समको लेक्चर िा 

प्रिचन न्िन्भधन योग्य व्यन्क्तहरुबाट न्दलाईने व्यिस्था न्नयम ३२ ले गरकेो । त्यस्तो प्रिचन न्दने व्यन्क्तलाइ कारागार 

प्रमखुले प्र.न्ज.ऄ.को स्िीकृन्त न्लऎर १ पटकमा रु. १०० सम्म पाररश्रन्मक िापत ईपलब्ध गराईने व्यिस्था छ । ईक्त 

बमोन्जमको प्रिचनको प्रन्तन्लन्प िा टेप ररकडय ऄरु कारागारहरुमा पन्न पठाईन सन्कधछ । 

यसै ऄनरुूप केन्धरय कारागार जगधनाथदिेल (सधुधार–न्त्रपरुशे्वर मागय)मा न्शक्षा एन न्नयमािली ऄनसुार स्थान्पत ईच्च-

माध्यन्मक तहसम्मको न्िद्यालय सञ्चालन भआरहेको छ । 

ऄन्य वशक्षण ससं्थाले परीक्षा वलन ेप्रवन्धः 

कुनै पन्न माधयताप्राप्त न्शक्षण संस्थाको कुनै तहको परीक्ष न्दन चाहने िधदी िा थनुिुाको परीक्ष न्लनको न्नन्म्त सम्बन्धधत 

न्शक्षण संस्थाले कारागारन्भत्र परीक्ष केधर कायम गनय चाहेमा िा कारागारन्भत्र नै िधदी िा थनुिुाको परीक्ष न्लने व्यिस्था 

न्मलाईन चाहेमा कारागार प्रशासनले त्यस ऄनरुुप परीक्ष बस्न र परीक्षा न्लने व्यिस्था न्मलाईन चाहेमा कारागार 

प्रशासनले त्यस ऄनरुुप परीक्ष बस्न र परीक्षा न्लनेको न्नन्म्त सम्बन्धधत परीक्षथी ऎिम् न्शक्षण संस्थालाइ ऄनमुती न्दन 

सक्छ र सोको न्नन्म्त अिश्यक सहयोगसमेत प्रदान गछय  । ईक्त बमोन्जम माधयता प्राप्त स्िदशेी न्शक्षण संस्थाबाट कुनै 

तहको परीक्षमा सामेल हुने बधदी परीक्षथीले प्रयोगात्मक परीक्ष न्दनपुने रहेछ र त्यस्तो परीक्ष कारागारन्भत्र हुन नसक्ने 

ऄिस्था रहेछ र कारागार प्रमखुले पत्याऎको मान्नसले परीक्षा सन्कऎपन्छ न्नज िधदीलाइ कारागारमा न्फताय ल्याईनेछु भनी 

न्लन्खत रुपमा जमानी बसीन्दऎको छ भने कारागार प्रमखुले प्रमखु न्जल्ला ऄन्धकारीको न्लन्खत स्िीकृन्त न्लऎर िधदी 
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परीक्षथी भाग्न भगाईन नपाईने नसक्ने खालको कडा सरुक्षा व्यिस्था न्मलाइ परीक्षा सञ्चालन गने न्नकायसगँ समधिय 

गरी परीक्षको न्दनमा परीक्षा न्दनको न्नन्म्त िधदीलाइ परीक्ष केधरमा पठाईने व्यिस्था न्मलाईन सक्दछ । 

१०. पुस्तकालय र रवेडयो श्रवण केन्र एवम ् टेवलवभजन ऄवलोकन केन्र राख्ने व्यवस्था (वनयमावलीको वनयम 

३३) 

थनुिुा िा कैदीहरुको समय सदपुयोग गनयलाइ नेपाल सरकारले तोन्कन्दऎको कारागारमा पसु्तकालय र रने्डयो श्रिण 

केधरसमेत राख्न सन्कनेछ भधने व्यिस्था न्नयमािलीको न्नयम ३३ ले गरकेो दने्खधछ । 

सो बमोन्जम नेपलमा सञ्चान्लत कारागारहरु सबैले अफ्नो साधन र स्रोतले भ्याऎसम्म पसु्तकालय र रने्डयो श्रिण 

केधरको व्यिस्था गनय सक्छन् । 

त्यसैगरी हाल न्िद्यतु सनु्िधा पगेुका न्जल्लाका कारगारहरुले िधदीहरुलाइ टेन्लन्भजन हेनय ऄिसर प्रदान गनयको न्नन्म्त 

टेन्लन्भनज ऄिलोकन केधरको सञ्चालन पन्न गनय सक्छन् । 

११. थुनुवा वा कैदीले ऄखबार, पत्रपवत्रका र वकताबको ऄध्ययन गनय पाईने व्यवस्था (वनयमावलीको वनयम २६ 

को ईपवनयम १ को खण्ड ग) 

कारागारमा रहेका सबै थनुिुा िा कैदीहरुले नेपाल सरकारबाट आजाजत िा ऄनमुन्त प्राप्त गरी प्रकान्शत ऄखबार, पत्रपन्त्रका 

तथा न्कताबहरु पढ्न पाईछँन् । कारागारले अफ्नो बजेटको सीमान्भत्र रहेर कारागारन्भत्र िधदीहरुको न्नन्म्त सञ्चालन 

गररने पसु्तकालय िा िाचनालयमा पत्रपन्त्रकाहरु ईपलब्ध गराईने व्यिस्था न्मलाईन सक्छ । प्रकाशन संस्थासमेतका कुनै 

संघ संस्थाहरु िा िधदीहरुका नातादार िा ऄधय व्यन्क्तले िधदीहरुलाइ ईक्त बमोन्जम ऄनमुन्त प्राप्त पसु्तक पनु्स्तका तथा 

पत्रपन्त्रका ईपलब्ध गराईन चाहेमा कारागार प्रशासन न्सत समधिय गरी ईपलब्ध गराईन सक्छन् । 

१२. घरलुे ईद्योग केन्रको सञ्चालन (वनयमावलीको वनयम ३४/३५) 

कारागार न्भत्र रहेका िधदीहरुको समयको सदपुयोग गराईन र स्िािलम्बी बनाईनको लान्ग नेपाल सरकारले घरले ुईद्योग 

सम्बन्धध कारखाना खोल्न सक्दछ । 

त्यस ऄनरुुप हाल कारागार शाखा काठमाडौ ँजगधनाथदिेलमा घरले ुईद्योग सम्बन्धध कारखानाको सञ्चालन भआरहेको 

छ । कैदी िा थनुिुालाइ कारागार कारखानामा काममा लगाईनेका न्नन्म्त काममा लगाईने कैदी िा थनुिुा न्झक्दा काम 

लगाईने कमयचारी र कारागार कायायलयको कमयचारीसमेत दबैु थरी बसी ऎक ऎक न्गधती गरी न्लने न्दने गनुयपछय  । सो काममा 

गऎका कैदी िा थनुिुाको रखेदखे गनय त्यसरी काममा जाने कैदी िा थनुिुालाइ न्चधने नाआके १ जनालाइ पन्न पठाईन ुपछय  । 

१३. कुलाचार धमय गनय पाईने व्यवस्था (वनयमावलीको वनयम ४१) 

प्रचन्लत नेपाल कानूनको ऄन्धनमा रही थनुिुा िा कैदीले अफ्नो कुलाचार धमय गनय पाईछँ । 
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१४. काजवक्रया गनय वदने व्यवस्था (वनयमावलीको वनयम ५०) 

कारागारमा कैदी िा थनुिुामध्ये रहेका कैदी िा थनुिुाहरुले अफूँले काजन्क्रया गनुयपने अमा, बाब,ु पन्त्न, छोराछोरी, मदुाय 

ईठाईने हकदार कोही रहेनछन् भने तीन कोस न्भत्रसम्म मदुाय ईठाईन र जहासँकैु मरमेा पन्न न्क्रया गनयलाइ समेत कारागार 

प्रमखुले पत्याऎको जमानी न्लइ मदुाय ईठाईनपुनेमा न्सपहीसाथ लगाइ पठाइ मदुाय ईठाईन लगाईने र न्क्रया गनुयपनेमा भाग्न 

नपाईने पूरा बधदोबस्त गरी कारागार नन्जकैको घाट सिलमा राखी १३ न्दनसम्मलाइ न्क्रया गनय न्दनपुछय  । 

१५. पसल राख्न वदने व्यवस्था (वनयमावलीको वनयम ५४) 

कारागारको कैदी िा थनुिुाहरुलाइ सनु्िधाको न्नन्म्त न्नजहरुले मागेको मनुासीि मान्फकको न्चज पाईने गरी कारागार 

आलाका न्भत्र कारागार प्रमखुले पसल राख्न न्दन सक्दछ । 

पसलेले बजारमा चलेको दररटेमा न्बक्री गनुयपछय  । बजारमा चलेको दररटेमा घटीबढी गरमेा र सडेपडेको माल न्बक्री गरमेा 

पन्हलोपटक नन्सहत न्दइ फ्याक्न लगाईने र दोस्रोपटक पन्न गरमेा न्नजलाइ ईठाऎर ऄको पसलको बधदोबस्त न्मलाईने 

काम कारागार प्रमखुले गनुयपदयछ । 

१६. मालसामानको खरीद वबक्री (वनयमावलीको वनयम ५६) 

कारागारको मालसामान खरीद न्िक्री गनुयपदाय कारागार प्रमखुले प्रचन्लत नेपाल कानून बमोन्जम गनुयपछय  । 

१७. कारागारमा नाबालकको हरेचाह (ऐनको दफा ८ र ऄन्य कानूनी तथा नीवतगत व्यवस्थाहरु) 

कारागारहरुले नाबालकको हेचाह गने सधदभयमा न्नम्न बमोन्जम गनुयगराईन ुपछय  – 

(३) थनु्नऎ िा कैद परकेी मन्हलाको कारागारन्भत्र छोरछोरी जधमेछ िा दइु ििय नपगेुको नाबालक छोराछोरी रहेछ भने 

बान्हर हेरन्िचार गने िारसेिाला भऎ पन्न न्नजलाइ अमाले अफँैन्सत राखी हेरन्िचार गनय चाहेमा कारागार न्भतै्र राख्न 

हुधछ । त्यस्ता नाबालक दइु ििय पगेुपन्छ अिश्यक भऎमा बाहेक न्नजलाइ िारसेिालाको न्जम्मा लगाइ न्दनपुछय  । 

(४) कुनै थनुिुा िा कैदीको न्नजले लालन पालन गनुयपने नाबालक रहेछ र त्यस्तो नाबालकको सम्पूणय हेर न्िचार न्शक्षदीक्ष 

र लालन पालन तोन्कऎ बमोन्जम नेपाल सरकारको खचयमा गररधछ । त्यसरी कैदी िा थनुिुासगँ बस्ने नाबालकहरुलाइ 

न्नम्न ऄनसुारको दनै्नक न्सधा प्रदान गररधछ । 

(क) ७ मन्हनादने्ख १ िियसम्मको लाइ चामल १ सय ग्राम चामल र रु १०/– (दश रुपैया)ँ । 

(ख) १ििय दने्ख ३ िियसम्मको लाइ चामल१ सय ५० ग्राम चामल र १०/– (दश रुपैया)ँ । 

(ग) ३ ििय दने्ख ५िियसम्मको लाइ चामल २ सय ग्राम चामल र १०/– (दश रुपैया)ँ । 

(घ) ५ िियदने्ख ७ िियसम्मको लाइ चामल २ सय ५० ग्राम चामल र १०/– (दश रुपैया)ँ । 

(ङ) ७ िियदने्ख १२ िियसम्मको लाइ चामल ४ सय ५० ग्राम चामल र १५/– (पधर रुपैया)ँ । 

(च) १२ िियदने्ख मान्थकोलाइ चामल ६ सय ५० ग्राम चामल र १५/– (पधर रुपैया)ँ । 
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(छ) १२ ििय ननाघेको कुनै नाबालक थनु्नऎ िा कैद परमेा न्नजको हेरन्िचार गनय न्नजको अमा, बाब ुिा ऄरु 

नातेदारलाइ कारागारन्भत्र बस्न चाहेमा पन्न बस्न न्दआदँनै । 

(५) प्रत्येक कारागारले कारागारन्भत्र िधदीसगँ रहेका िधदीमा अन्श्रत बालबान्लकाहरुको नाम नामेसीको लगत 

ऄनसूुची ५ को ढाचँामा तयार गरी राख्नपुछय  र त्यस्तो न्ििरण ऄद्यािन्धक गरी न्िभागमा मान्सक प्रन्तिेदन 

पठाईनपुछय  । 

(६) कारागारन्भत्र िधदीसगँ रहेका २ ििय मान्थका अन्श्रत बालबान्लकालाइ त्यस्ता बालबान्लकाको लालनपालन र 

न्शक्षादीक्षाको व्यिस्था गने ईद्देश्यले कानून बमोन्जम सञ्चान्लत बालसधुार गहृहरुलाइ त्यस्ता सधुारगहृहरु र 

बालबान्लकाका िधदी ऄन्भभािकहरुको बीचमा नेपाल सरकारले तयार गरकेो मागयदशयन ऎिम् प्रचन्लत कानून 

बमोन्जम न्लन्खत सम्झौता गरी गराइ प्र.न्ज.ऄ.को स्िीकृन्त न्लऎर लालनपालन ऎिम् न्शक्षादीक्षा ऎिम् संरक्षण गने 

न्जम्मा न्दइ हस्ताधतरण गनुयपछय  । यस ऄनसुार सधुारगहृमा पठाआऎका िधदीमा अन्श्रत बालबान्लकाहरुको नाम 

नामेशीको लगत ऄनसूुची ६ बमोन्जमको ढाचँामा तयार गरी राख्नपुछय  र सोको मान्सक प्रन्तिेदन न्िभागमा पठाईन ु

पछय  । 

(७) बाल न्बज्याआँ गरी कैद िा थनुामा रहेका १६ ििय मनु्नका थनुिुा र कैदीको ऄनसूुची ७ को ढाचँामा छुटै्ट ऄन्भलेख 

तयारगरी सधुार गहृमा पठाआऎका बाल ऄपराधीको न्ििरण समेत समािेश गरी मान्सक प्रन्तिेदन न्िभागमा पठाईन ु

पछय  र त्यस्ता बाल थनुिुा िा कैदीहरुलाइ संरक्षणको न्नन्म्त नेपाल सरकारको माधयता प्राप्त सधुार गहृहरुमा ती 

सधुारगहृहरुन्सत नेपाल सरकारको एन न्नयम ऎिम् मागयदशयन ऄनरुुपको सम्झौतासमेत गरी प्र.न्ज.ऄ.को स्िीकृती 

न्लऎर पठाईने व्यिस्था न्मलाईन ुपछय  । सधुारगहृमा पठाआऎका थनुिुा िा कैदीको न्ििरण ऄनसूुची ६ बमोन्जमको 

ढाचँामा तयार गरीराख्न ुपछय  । 

(८) न्िज्याआँ गरी थनुामा रहेका बालबान्लका र िधदीका अन्श्रत बालबान्लकालाइ सधुारगहृमा पठाईदँा सधुारगहृ र 

कारागारको बीचमा गररने सम्झौतामा न्नम्न न्िन्भधन कुराहरु खलुाईन ुपछय  – 

(क) सधुारगहृमा पठाआने बालबान्लकाको नाम, ईमेर ठेगाना, 

(ख) बालबान्लकाको बाब ुअमा िा ऄन्भभािकको नाम, 

(ग) अन्श्रत बालबान्लका भऎ िधदी ऄन्भभािकको नाम र कैद मकु्त हुने न्मन्त, 

(घ) न्िज्याआँ गरी थनुा िा कैदमा रहेका बालबान्लकाको हकमा बालबान्लकाले गरकेो कसरु र थनुा िा कैदमा 

रहने ऄिन्ध तथा थनुा िा कैदमकु्त हुने न्मन्त र १६ ििय पगु्ने न्मन्त, 

(ङ) सधुार गहृको नाम, ठेगाना, दताय िा आजाजत प्रमाणपत्रको सङ्ख्या र न्मन्त, 

(च) सधुार गहृको सञ्चालन गनय स्िीकृत न्दने न्नकाय, 

(छ) सधुार गहृको काययकारीको नाम र पद, 

(ज) सधुार गहृको बालबान्लकालाइ परुयाईने सेिा सनु्िधा 

(झ) अन्श्रत बालबान्लकाको हकमा बालबान्लकालाइ सधुार गहृमा पठाईन स्िीकृन्त न्दने िधदी संरक्षकको 

मञ्जरुी जनाईने मधतव्य सन्हतको हस्ताक्षर, 

(ञ) सधुार गहृमा रहेका बालबान्लकाको न्ििरणसन्हतको प्रन्तिेदन तै्रमान्सक रुपमा न्िभागमा पठाईने 

सधुारगहृको सहमन्त जन्नने सतय, 
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(ट) सधुारगहृ र कारागार ऎिम् अन्श्रत बालबान्लकाको हकमा बालबान्लकाको िधदी संरक्षकले पालना गनुयपने 

ऄधय सतयहरु 

१८. नगद जम्मा गने र त्यसको भपायआ वदने व्यवस्था (वनयमावलीको वनयम ३७) 

कैदी िा थनुिुाहरुले सन्ञ्चत गरकेो नगद सम्बधधमा न्नम्न बमोन्जम गनुयपछय  – 

(१) कारागारमा कैदी िा थनुिुाहरुले सन्ञ्चत गररराखेको िा काराखानामा कामगरी कमाऎको नगद कारागारन्भतै्र राख्दा 

चोरी हुनसक्ने हुदँा चान्हऎका िखत अिश्यकतानसुार न्दनेगरी कारागार कायायलयको धरौटी खातामा प्रचन्लत नेपाल 

कानूनको रीत पयुायआ अम्दानी खचय गनय सन्कधछ । सो धरौटी राख्ने कैदी िा थनुिुालाइ धरौटी रहेको ऄङ्कको 

रीतपूियकको रसीद न्दनपुछय  । 

(२) थनुिुाको धरौटी न्ििरण फारम ऄनसूुची २ मा ईल्लेख गररऎको छ ।  

 

 

 

 

 

पररच्छेद चारः 

ऄवभलेखन सम्बवन्ध काययवववध 

१९. थुनुवा तथा कैदीहरुको ऄवभलेख राख्ने (वनयमावलीको वनयम ७) 

(क) कारागार कायायलयको प्रशासन फाटँ/शाखा प्रमखुले थनुिुा र कैदीहरुको छुट्टाछुटै्ट मदु्दासमेत ईल्लेख गरी नाम, थर, 

तीनपसु्ते, ईमेर, न्लङ्ग, ठेगाना, िारसेसमेत खलुाइ फोटोसमेत राखी ऄनसूुची १ बमोन्जमको ढाचँामा ऄन्भलेख 

तयार गरी जेलरबाट प्रभान्णत गराइ राख्नपुदयछ । 

(ख) कैदीहरुको ऄन्भलेख राख्दा तोन्कऎको कैद, जररिाना र जररिानाबापतको कैदसमेत खलुाइ कुन धयान्यक 

न्नकायबाट फैसला भै अऎको िा स्थानाधतरण के हो सो पत्रको च.नं. न्मन्त र फैसला न्मन्त र छुट्ने न्मन्तसमेत 

खलुाइ राख्नपुदयछ । अिश्यक हुदँा ‘कैन्फयत’ को महल राख्नपुदयछ । 

(ग) यसरी ऄन्भलेखको व्यिस्था गदाय  प्रत्येक थनुिुा िा कैदीहरुको छुट्टाछुटै्ट व्यन्क्तगत फाआल (ऎईटै मदु्दामा १ भधदा बढी 

व्यन्क्त भऎ प्रत्येकको नाम ईल्लेख गरी ऎईटै फाआलमा) खडा गरी राख्नपुदयछ । 

(घ) थनुिुा तथा कैदीको ऄन्भलेख कारागार व्यिस्थापन सूचना प्रणाली (PMIS)  मा न्नरधतर ऄध्यािन्धक गनुयपदयछ । 
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२०. पुनरावेदनसम्बवन्ध ऄवभलेख राख्ने  

(क) कारागारमा रहेका कैदीहरुको मान्थल्लो न्नकायमा सरकारीतफय  तथा कारागार माफय त् परकेा पनुरािेदनको ऄन्भलेख 

पन्न छुटै्ट रन्जष्टर खडा गरी राख्नपुदयछ । 

(ख) कारागारमा रहेका थनुिुा कैदीहरुको कारागार माफय त् न्िन्भधन न्नकायमा कायायधियनका लान्ग पठाऎका न्निेदनहरुको 

पन्न छुटै्ट रन्जष्टर खडा गरी ऄन्भलेख राख्नपुदयछ । 

२१. थुनुवा कैदीहरुको चालचलनको ऄवभलेख राख्ने (वनयमावलीको वनयम २७) 

थनुिुा िा कैदीको चालचलनको न्नम्न प्रकारका ऄन्भलेख राख्नपुछय  – 

(क) कारागारन्भत्र बदमासी गने थनुिुा/कैदीहरुलाइ प्रचन्लत कानून बमोन्जम सजाय गरी न्तनीहरुको नामनामेसी, 

गरकेो कसूर, सो कसूर गरिेापत पाऎको सजायसमेतको ऄन्भलेख छुटै्ट लगत न्कताि खडा गरी राख्नपुछय  । सो को 

फरम्याट ऄनसूुची ३ मा ईल्लेख गररऎको छ । 

(ख) ऄसल चालचलन भऎका थनुिुा कैदीहरुको नाम, थर र न्नजहरुको कसूर तथा पाऎको सजायको ऄन्भलेख छुटै्ट 

लगत न्कताि खडा गरी राख्नपुछय  । सो न्ििरण  कारागार व्यिस्थापन सूचना प्रणाली (PMIS) मा ऄध्यािन्धक 

गनुयपछय  । 

(ग) कुनै ईत्सि, समारोहमा छुट्ने कैदीहरुको लगत, नाम, ठेगाना, मदु्दा, कैद बसेको ऄिन्ध अन्दको ऄन्भलेख 

राख्नपुछय  । 

२२. कारागार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (Prison Management Information System-PMIS) 

सञ्चालनसम्बवन्ध काययवववध 

(क) PMIS खोल्न 

कारागार व्यिस्थापन न्िभागको िेिसाआट (www.dopm.gov.np) मा रहेको रकारागार व्यिस्थापन सूचना 

प्रणालीर िटन न्थच्ने र त्यसपन्छ अईने लगआन न्स्क्रनमा अफुँलाआ प्रदान गररऎको यूजरनेम र पासिडय आधटर गरपेन्छ 

सूचना प्रणाली खलु्दछ । ईक्त प्रणालीको सरुू न्स्क्रनमा नेपालको नक्सा र केही चाटयमा महत्िपूणय सूचना तरुूधतै 

दखे्न सन्कधछ । जस्तैः सो नक्सामा रहेका न्जल्लामा माईस लैजादँा त्यस न्जल्लामा रहेका कारागार र त्यस 

कारागारमा रहेका कैदीको संख्या दखेाईदँछ ।  

(ख) कारागारका कमयचारीको वववरण थप्न वा पररवतयन गनय 

व्यिस्थापन सूचना प्रणालीको रअधारभूत न्ििरण र मेनमुा रकारागार कायायलयहरूर मा न्क्लक गरी संिन्धधत 

कारागारको दायापँट्टी भऎको रकमयचारी थपर िटनमा न्क्लक गने । 

(ग) नयािँ कैदी/थनुवुा थप्न 
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व्यिस्थापन सूचना प्रणालीको रकैदी व्यिस्थापनर मेनमुा रहेको रकैदी थप गने र मा न्क्लक गने 

(घ) कैदी खोजी गनय 

व्यिस्थापन सूचना प्रणालीको रकैदी व्यिस्थापनर मेनमुा रहेको रकैदी खोजीर मा न्क्लक गने । त्यसपन्छ अईने 

न्स्क्रनमा कैदीको नाम, मदु्दा, नागररकता, कैद भकु्तान ऄिन्ध अन्दका अधारमा कैदी खोजी गनय सन्कधछ । 

(ङ) अन्तररक प्रशासनमा नयािँ वनयुवि गनय, वववरण हनेय, सच्याईन र हटाईन 

(ऄ) नया ँ न्नयनु्क्त गनयः मान्थ (घ) मा ईल्लेन्खत काययन्िन्ध ऄनरुूप नया ँ न्नयनु्क्त गनय पने कैदी खोज्ने ।  सो 

न्ििरणको ऄन्धतम कोलममा रहेको रऄधयर मेनमुा रअधतररक न्नयनु्क्तर मा न्क्लक गरी त्यसपन्छ अईने 

फारममा न्ििरण भरी न्नयकु्त गने ।  

(अ) न्नयनु्क्तको न्ििरण हेनय, सच्याईन र हटाईनः  व्यिस्थापन सूचना प्रणालीको रअधतररक प्रशासनर मेनमुा 

न्क्लक गने र न्नयनु्क्तसम्बन्धध न्ििरण हेने । कुनै रकेडय सच्याईन सो रकेडयको ऄधत्यमा रहेको रसच्याईनेर 

िटनमा न्क्लक गने र अिश्यक न्ििरण सच्याईने । कुनै रकेडय हटाईन सो रकेडयको ऄधत्यमा रहेको न्डन्लट 

िटन न्क्लक गने ।  

(च) कैदी सरूवा (स्थानान्तरण) गनय 

मान्थ (घ) मा ईल्लेन्खत काययन्िन्ध ऄनरुूप सरूिा गनय पने कैदी खोज्ने ।  संिन्धधत कैदी न्ििरणको ऄन्धतम 

कोलममा रहेको रऄधयर मेनमुा रकैदी सरूिार मा न्क्लक गरी त्यसपन्छ अईने फारममा न्ििरण भरी सरूिा गने ।  

नोटः सरूिा गने कारागारले सरूिा भऎको कारागारमा कैदी िझुाऎको भरपाआ प्राप्त भऎपन्छ मात्र सरूिासम्बन्धध 

न्ििरण PMIS मा आन्धि गनुयपदयछ । सरूिा गने कारागारले सो न्ििरण भरपेन्छ सरूिा भऎको कारागारको रकेडयमा 

ईक्त कैदीको न्ििरण स्ितः थप हुधछ । तसथय, सरूिा भै अऎको कैदी न्लने कारागारले सो कैदीको न्ििरण PMIS 

मा पनुः भनुय, थप्न ुपदैन ।  

(छ) माफी वमनाहाको वववरण ऄध्याववधक गनय 

मान्थ (घ) मा ईल्लेन्खत काययन्िन्ध ऄनरुूप सरूिा गनय पने कैदी खोज्ने ।  संिन्धधत कैदी न्ििरणको ऄन्धतम 

कोलममा रहेको रऄधयर मेनमुा रमाफीर मा न्क्लक गरी त्यसपन्छ अईने फारममा न्ििरण भने र Submit गने ।  

(ज) कैद मिु गनय 

मान्थ (घ) मा ईल्लेन्खत काययन्िन्ध ऄनरुूप सरूिा गनय पने कैदी खोज्ने ।  संिन्धधत कैदी न्ििरणको ऄन्धतम 

कोलममा रहेको रऄधयर मेनमुा रकैद मकु्तर मा न्क्लक गरी त्यसपन्छ अईने फारममा न्ििरण भरी कैद मकु्त गने । के 

कारणले कैद मकु्त भऎको हो (मतृ्यू, कैद ऄिन्ध समान्प्त अन्द), सो व्यहोरा रकारणर महलमा ईल्लेख गने ।  
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पररच्छेद पािँचः 

कारागार सरुक्षा, कारागार ऄपराध, तहकीकात तथा मदु्दा चलाईन ेव्यवस्था  

२३. कारागारको ढोका खोल्ने र बन्द गने समयको व्यवस्था (वनयमावलीको वनयम ५७) 

कारागारको ढोका खोल्न र बधद गने क्रममा न्नम्न बमोन्जम गनुयपदयछ – 

(क) झाडा–पखाला गनयलाइ बाहेक ‘गोलघर’ न्भत्रका कैदीको ढोका न्बहान ७ दने्ख १० बजेसम्म र न्दईसँो ३ बजेदने्ख 

५ बजेसम्म खलुा राख्नपुदयछ । 

(ख) गोलघरको भने २ िटा साचँो मारी १ िटा नाआकेलाइ र १ िटा साचँो कारागार प्रशासनले राख्नपुदयछ । 

(ग) मूलढोकामा दइुिटा ताला लगाइ ऎईटा सरुक्षाकमी र ऎईटा कारागार प्रमखुले राख्नपुदयछ । 

(घ) कुनै बधदी कैदीलाइ कामन्िशेिले मूलढोकाबाट बान्हर न्नकाल्नपुरमेा ऄन्निायय रुपले कारागार प्रमखुको स्िीकृन्त 

न्लनपुछय  । 

२४. कारागारमा बत्तीको व्यवस्था (वनयमावलीको वनयम ५८) 

कारागारमा न्नम्न बमोन्जम बिीको व्यिस्था गनुयपछय  – 

(क) न्बजलुीबिी भऎको ठाई ँर नभऎको ठाई ँ हेरी प्रत्यके न्दनको लान्ग कोठैन्पच्छे १ चौथाइ (करीब १४३ न्म.न्ल.) 

मरट्टतेल न्दनपुदयछ । 

(ख) रमन घमु्न र चौकीमा लालन्टन बाल्न लालन्टनन्पच्छ अधामाना (करीब २८६ न्म.न्ल.) मरट्टतेल न्दनपुदयछ । 

(ग) बिी न्नभेको समयमा डेलाआट १ को लान्ग १ माना (करीब ५७२ न्म.न्ल.) मरट्टतेल अिश्यकता ऄनसुार 

न्दनपुदयछ । 

२५. कारागारको पालो पहरा र रखेदेख सम्बवन्ध कायय (वनयमावलीको वनयम १७/१८/१९/२०/२० 

क/४६/४७/५९/६२) 

कारागार प्रमखुले कारागारको प्रशासकीय र सरुक्षा सम्बन्धध सबै कामको रखेदखे गने र व्यिस्था न्मलाईने भऎ पन्न 

कारागारको सरुक्षा ऎिम् पालो पहरा सम्बन्धध काममा प्रहरी कमयचारीहरु संलग्न रहधछन् । पालो पहरा सम्बन्धध काययको 

सम्पादन न्नम्न बमोन्जम गनुय गराईन ुपछय  – 

(क) कारागारको पालो पहरा गने जिानहरुले कारागारको ढोका ढोकाहरुमा र कारागार पररन्ध िा पखायल बान्हर चारतैफय  

पालैसगँ चपट न्दइ कैदी िा थनुिुाहरु भाग्छन् न्क भनी सतकय  रही कैदी थनुिुाहरु भाग्न नपाईने गरी होन्सयारी साथ 

खबरदारी गरी अफ्ना ऄखडासम्म बराबर टहन्लरहन ुपछय  (न्नयम १७) । 
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(ख) कारागारमा पालो पहरा गनय खन्टऎका जिानहरुले पालैसगँ दस्तरु मान्फक खबरदार बोली रमन घमेु नघमेुको 

सेधिीले न्िचार गरी न्नजहरुले खबरदार बोलेकोमा सेधिीले पन्न खबरदार बोल्नपुछय  । सो बमोन्जम अफ्नो पालो 

पगेुपन्छ न्नजले ऄको पालेलाइ ईदी सनुाइ न्जम्मा न्दनपुछय  (न्नयम १८) । 

(ग) कारागारन्भत्र रमन घमु्न खन्टऎका जिानहरुले ४ ऄडामा बसी पालो बाधँी पखायलको न्कनारा न्कनार ैघमुी ऄखडा 

ऄखडामा पगु्नासाथ खबरदार बोल्नपुछय  र सो ऄखडामा बस्ने पालेले खबरदार बोले नबोलेको सेधिीले न्िचार 

गनुयपछय  । कैदी िा थनुिुाहरु भाग्न ईम्कन लागेको दने्खयो भने ऄलामयको सूचना िा अिाज न्दइ तरुुधत पक्री 

कारागार कायायलयमा बझुाइ न्दनपुछय  (न्नयम १९) । 

(घ) कारागारमा रमन घमु्न खन्टऎका जिानहरुले तोन्कऎ बमोन्जम घमेुर घमेुको कमाण्डरले जाचँी सो बमोन्जम नभऎमा 

कमाण्डरले ऄन्धकृतमा र ऄन्धकृतले कारागारको प्रमखुलाइ र सम्बन्धधत तालकु ऄड्डालाइ समेत प्रन्तिेदन 

न्दनपुछय  (न्नयम २०) । 

(ङ) कारागारको पाले पहरा र रखेदखेको काम जेलर (कारागार प्रमखु) को सामाधय न्नदशेन र न्नयधत्रणमा हुधछ । 

त्यसैले कारागारको सरुक्षामा खन्टऎका सरुक्षाकमीहरुले कारागार प्रमखुको न्नदशेनको पालना गनुयपछय  (न्नयम २० 

क) । 

(च) थनुिुा िा कैदीलाइ ऄड्डा ऄदालतमा हानँ्जर गराईन िा ऄस्पतालमा ईपचार गराईन लैजाने र फकायऎर ल्याईने 

िा ऎक ठाईबँाट ऄको ठाईकँो कारागारमा सानय लैजाने काम सरुन्क्षतसाथ भाग्न ईम्कन नपाईने व्यिस्था न्मलाइ 

हतकडीसम्म लगाईन ुपने भऎ लगाइ कैदी िा थनुिुा भाग्न नसक्ने गरी सम्पादन गनायको न्नन्म्त कारागार प्रमखुले 

चलानीसमेत लेखी सरुक्षाकमीलाइ न्जम्मा न्दधछ र सरुक्षा कमीहरुले पन्न सो ऄनसुार कैदी िा थनुिुालाइ 

सम्बन्धधत ठाईमँा पयुायईने र अिश्यकतानसुार फकायऎर ल्याईने काम गनुयपदयछ । न्नयम ४७ र ६२) 

(छ) कसैले िधदी िा थनुिुाको न्नन्म्त िा कारागारको कामको न्नन्मि खानेकुरा िा ऄरु कुनै सामान पठाईन चाहेमा 

पालो पहरामा बस्ने सरुक्षाकमीले कारागार प्रमखुको स्िीकृन्त िा न्नकाशा न्लऎरमात्र त्यस्तो खानेकुरा िा सामान 

कारागारन्भत्र पठाईन न्दनपुछय  (न्नयम ५९ र ४६) 

२६. खानेकुरा र ऄन्य सामान जािँच्ने व्यवस्था (वनयमावलीको वनयम ५९) 

कारागारन्भत्र रहेको कैद िा थनुिुाको न्नन्मि न्नजको नातादार आष्टन्मत्रहरुले खाने कुरा िा ऄरु सामान न्दन चाहेमा 

त्यस्तो खानेकुरा र सामान कारागार प्रमखुले जाचँी ऄनमुती न्दऎपन्छमात्र कारागारन्भत्र लैजान न्दआधछ । खानेकुरा जाचँ 

गदाय  सो खानेकुराको केही ऄंश ल्याईने व्यन्क्तलाइ नै खान न्दइ जाचँ्ने गनय पन्न सन्कधछ । 

त्यस्तो खानेकुरा र ऄरु सामान जाचँ्ने काम कारागार प्रमखुले सरुक्षाकमी िा ऄरु कमयचारीबाट पन्न गराईन सक्छ । 

२७. अवश्यक मालवस्तु बाहके ऄरु वस्तु लैजान वनषेध (वनयमावलीको वनयम ४६) 

कारागारन्भत्र हात हन्तयार, डोरी, काटँा, गल आत्यादी कुनै पन्न न्कन्समको घातक हन्तयार िा मादक पदाथयहरु, न्ििादी 

न्चजहरु र ऄरु कुनै न्कन्समको बढी माल िस्त ुलान ुहुदँनै । 
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कारागार न्भत्रको अिश्यक कामको न्नन्मि ईक्त बमोन्जमको कुनै िस्त ुलैजानपुदाय कारागार प्रमखुले जाचँी ऄनमुती न्दऎको 

व्यन्क्तले ऄनमुती प्राप्त न्चजबीजमात्र पालो पहरामा बस्ने व्यन्क्तले कारागान्भत्र लैजान न्दनपुछय  र त्यस्तो माल न्फताय 

ल्याऎको िा नल्याऎको िा त्यहा ँप्रयोग भऎको भधने सम्बधधमा सधतोिजनक न्ििरण कारागार प्रमखुसमक्ष प्रस्ततु गनुयपछय  । 

२८. थुनुवा वा कैदी भाग्ने प्रयत्न गरमेा मौकाको तहकीकात तथा खोतलास गने व्यवस्था (वनयमावलीको वनयम 

४२/४३) 

थनुिुा िा कैदी भागेमा िा भाग्ने प्रयत्न गरमेा कारागार प्रमखुले न्नम्न बमोन्जम गनुयपदयछः– 

(क) मौकाको तहन्ककातको कागज गराइ चलानीसाथ भाग्न खोजने िा भगाईन खोज्नेसमेतलाइ न्जल्ला ऄदालत 

पठाइ कारािाही सकेपन्छ िापस न्लनपुदयछ । 

(ख) थनुिुा िा कैदी भागी सकेमा न्नजलाइ खोजतलास गनय ऄन्िलम्ब न्छटो साधनद्वारा न्नजको नाम, थर, ितन कैद 

िा थनुिा परकेो न्मन्त, हुन्लया अन्द खलुाइ प्रहरी प्रधान कायायलय, न्जल्ला प्रहरी कायायलय, आलाका प्रहरी 

कायायलय, न्जल्ला प्रशासन कायायलयमा जानकारी पठाइ गहृ मधत्रालय र कारागार व्यिस्थापन न्िभागमा जाहेरी 

पठाईनपुदयछ । 

(ग) भाग्ने थनुिुा िा कैदी पन्क्रऎमा सम्बन्धधत न्जल्ला ऄदालतमा पठाइ सो भागेिापत हुनसक्ने एन–न्नयम 

बमोन्जमको कारिाही गराईन ुपदयछ । 

२९. कैदी वा थुनुवा भागेमा (वनयमावलीको वनयम ४३/४४/४५) 

कैदी िा थनुिुा भागेमा न्नम्न न्नकायमा जाहेरी न्दनपुछय  र न्नम्न बमोन्जम ऄन्भलेख राख्नपुछय  – 

(क) कैदी िा थनुिुा भागेमा न्नजको खोजतलास गनायका साथै त्यस भाग्ने कैदी िा थनुिुाको नाम थर, ितन, कैदन 

परकेो न्मन्त, हुन्लयासमेत खलुाइ न्जल्ला प्रहरी कायायलय, आलाका प्रहरी कायायलय, प्रहरी प्रधान कायायलयमा 

ऄन्िलम्ब जानकारी पठाईनपुदयछ । फोटो भऎ फोटोसमेत पठाईन ुपदयछ । 

(ख) भागेका कैदी िा थनुिुाको सम्बधधमा दफा १ बमोन्जम सोको जाहेरी न्जल्ला प्रशासन कायायलय, कारागार 

व्यिस्थापन न्िभाग र गहृ मधत्रालय, स्थानीय प्रशासन शाखा (कारागार हेने शाखा) मा समेत पठाईन ुपदयछ । 

(ग) भागेका कैदी िा थनुिुा पन्क्रऎमा सम्बन्धधत न्जल्ला ऄदालतमा पठाइ भागेबापत हुने एन–न्नयम बमोजमको दण्ड–

सजायतफय  कारिाही गराईन ुपदयछ । 

(घ) कैदी िा थनुिुा हूल–हूज्जत गरी, पखायल नाघी भत्काइ िा सरुुङ खनी िा ऄधय तररकाले भाग्न लाग्योभ ने तरुुधत 

पक्रन ुपदयछ । यसरी पकँ्रदा न्नजले हन्तयार, लट्ठी अन्द चलाईन लाग्यो भने भाग्न ईम्कन नपाईने गरी जनुसकैु 

हन्तयार प्रयोग गनय गराईन सन्कनेछ । 
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३०. कारागार प्रमखुले तहवककात गरी मुद्दा चलाईने व्यवस्था (ऐनको दफा २६ को ईपदफा ४ र ५) 

थनुिुा िा कैदीलाइ भगाऎमा, भगाईने ईद्योग गरमेा िा कारागार न्नयमािलीमा व्यिस्था भऎको न्नयमको बन्खयलाप गरी 

कारागारन्भत्र िा बान्हर कुनै सामान ल्याऎको, लगेको िा ल्याईने–लैजाने ईद्योग गरकेो िा थनुिुा िा कैदीलाइ न्निेन्धत 

िस्त ुन्दऎको, पत्र–व्यिहार गनय न्दऎको िा कारागारको कुनै कमयचारीले जानीजानी िा लापरिाही गरी सो कुराहरु न्दऎको िा 

कुनै व्यन्क्तले मान्थ लेन्खऎको कुनै ऄपराधको दरुुत्साहन न्दऎको ठहरमेा त्यस्तो व्यन्क्त िा कमयचारीईपर न्नम्न बमोन्जम 

तहन्ककात गरी कारागार प्रमखुले मदु्दा चलाईन सक्नेछ । 

(क) कसरुमा मनु्छऎको व्यन्क्तलाइ न्गरफ्तार गने । 

(ख) कुनै व्यन्क्त िा स्थानको खानतलासी न्लने । 

(ग) ऄन्भयकु्तलाइ बयान गराईने । 

(घ) सजयमीन मचुलु्का तयार गने । 

(ङ) तहन्ककात गदाय  पन्हले थनुामा िा कैदमा रहेकािाहेक ऄधय ऄन्भयकु्तलाइ तारखेमा राख्ने िा जमानीमा छाड्ने । 

(च) कारागार प्रमखुले न्गरफ्तार गरकेो व्यन्क्तमध्ये पन्हला थनुामा िा कैदमा रहेका व्यन्क्तबाहेक ऄधयलाइ बाटाका 

म्यादबाहेक २४ घण्टाभधदा बढी न्हरासतमा राख्नपुने भऎमा मदु्दा हेने ऄन्धकारीको ऄनमुन्त न्लइ बढीमा ७ न्दन 

थप न्हरासतमा राख्न सक्नेछ । 

 

पररच्छेद छः 

कैदी स्थानान्तरण (सरूवा) सम्बवन्ध काययवववध 

३१. थुनुवा वा कैदीको ऄड्डासार सम्बवन्ध व्यवस्था (वनयमावलीको वनयम ४९) 

थनुिुा िा कैदीलाइ ऎक कारागारबाट ऄको कारागारमा चलान गदाय  चलान गने ऄड्डाले थनुिुा िा कैदीको नाम, थर, 

ितन, िादीको नाम, ऄड्डा, थनुा िा कैदन परकेो न्मन्त, छुट्ने न्मन्त, हुन्लया, सजाय पाऎको एनको नाम र नम्बर िा 

दफासमेत खलुाइ ऄड्डासार चलान गनुयपछय  । दान्खल भऎको भपायआ प्राप्त भऎपन्छ चलान गने ऄड्डाले लगत कट्टी गरी 

कारागार व्यिस्थापन सूचना प्रणली (PMIS) मा न्ििरण ऄध्यिन्धक गनुयपदयछ । 

कैदी िा थनुिुाको सरुिा गदाय  न्जल्ला न्भत्रको हकमा स्थानीय प्र.न्ज.ऄ.ले त्यसको प्रबधध न्मलाईनपुछय  र ऎक न्जल्लाबाट 

ऄको न्जल्लाको कारागारमा सरुिा गनुयपरमेा सम्बन्धधत कारागार प्रमखुले प्रन्जऄ को न्सफाररसमा सरूिा भआ जाने 

कारागार प्रमखुसगँपन्न सम्पकय  ऎिम् परामशय गरी कारागार व्यिस्थापन न्िभागको स्िीकृन्त न्लइ अिश्यक व्यिस्था 

न्मलाईन ुपदयछ । 

(१) थनुिुा कैदीलाइ ऄको कारागारमा स्थानाधतरण गदाय कारागार प्रमखुले दहेायबमोन्जम गनुयगराईन ुपछय  – 
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(क) स्थानाधतरण न्कन गनुयपरकेो हो ? ईन्चत कारण दशायआ प्रमखु न्जल्ला ऄन्धकारीको न्सफाररशसन्हत 

कारागार व्यिस्थापन न्िभागमा लेन्खपठाईने । यसरी पठाईने फारामको नमूना ऄनसूुन्च ८ मा ईल्लेख 

गररऎको छ ।  

(ख) स्थानाधतरण गने न्नकासा प्राप्त भऎपन्छ थनुिुा िा कैदीको न्नम्न न्ििरणसन्हत कुन कारागारमा 

स्थानाधतरण गनुयपने हो त्यहा ँसरुक्षासाथ पठाईनपुदयछ । 

१. कैदी िा थनुिुाको नाम, थर, ितन 

२. िादीको नाम 

३. मदु्दाको नाम 

४. थनुिुा िा कैद परकेो न्मन्त 

५. छुट्ने न्मन्त 

६. कैदी िा थनुिुाको हुन्लया 

७. सजाय पाऎको एनको नाम र दफा नम्बर 

८. प्राप्त गने गरकेो न्सधाको श्रेणी 

(ग) दफा ‘ख’ मा ईल्लेख गरबेमोन्जम खलुाइ स्थानाधतरण गरी भपायआ प्राप्त भऎपन्छ चलान गने कारागारले 

अफ्नो लगत कट्टा गनुयपदयछ । 

(घ) स्थानाधतरण गरी पठाईदँा थनुिुा िा कैदीहरुको थनुिुा िा ठेकुिा पूजीसन्हतको न्नजको व्यन्क्तगत फाआल 

संलग्न राखी पठाईनपुदयछ । 

(ङ) स्थानाधतरण भआ अऎका कैदी िा थनुिुाहरुको मान्थ ‘ख’ मा ईल्लेख भऎबमोन्जम न्ििरण ठीक छ–छैन 

हेरी बधदी िा थनुिुा बनु्झन्लनपुदयछ । यन्द ईक्त न्ििरण थनुिुा/कैदीसगैँ प्राप्त नभऎमा कैदी िा थनुिुा 

बनु्झन्लइ भपायआ गररन्दनपुदयछ र नपगु न्ििरण तथा ठेकुिा, थनुिुा पूजी लगायत कैदी िा थनुिुाको 

व्यन्क्तगत फाआल स्थानाधतरण गने कारागारन्सत माग गनुयपदयछ । 

(२) १० िियभधदा बढी कैद ठेन्कऎका कैदीलाइ ऄञ्चलन्भत्रको पक्की र ठूलो कारागारमा र ऄञ्चलन्भत्र त्यस्तो पक्की 

र ठूलो कारागार नभऎमा नन्जकको ऄको ऄञ्चलमा त्यस्तो कारागारमा स्थानाधतरण गने प्रबधध न्मलाईन ुपछय  । 

(३) कारागार सानो र कच्ची भै सरुक्षाको दृन्ष्टकोणले बढी सङ्ख्यामा कैदी/थनुिुा राख्न नसन्कऎमा पन्न स्थानाधतरण 

गने प्रबधध न्मलाईन ुपछय  । 

३२. थुनुवा कैदीहरुलाइ ऄड्डा ऄदालतमा हावजर गराईने (ऐनको दफा १५ र वनयमावलीको वनयम ६२) 

थनुिुा कैदीलाइ ऄड्डा/ऄदालतमा ईपन्स्थत गराईदँा तलबमोन्जम गरी ईपन्स्थत गराईन ुपदयछ । 

(क) थधुने िा कैद गने ऄड्डा/ऄदालतको ईपन्स्थत गराईने पूजी प्राप्त भऎपन्छ । 

(ख) थधुने िा कैद गने ऄड्डा/ऄदालतदने्ख बाहेकले ईपन्स्थत गराईन लेन्खअऎका जनु ऄड्डा ऄदालतबाट थधुने िा 

कैद गने अदशे भऎको छ, सोही ऄड्डामा लेखी पठाइ न्नकासा भऎबमोन्जम ईपन्स्थत गराईनपुने भऎ गराईने । 
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(ग) कारागार प्रमखुले थनुिुा िा कैदीलाइ तोन्कऎको न्दन र समयमा अिश्यक सरुक्षाको प्रबधध गरी प्रहरी माफय त 

ऄड्डा ऄदालतमा पठाईन ु पछय  र प्रहरीले काम नसन्कधजेल ऄड्डा ऄदालतमा पखी काम सकेपन्छ ऄड्डा 

ऄदालतबाट न्फताय लगी कारागारमा बझुाईनपुछय  । 

(घ) आजलास कोठान्भत्र थनुिुा िा कैदीको न्जम्मा आजलासले तोन्कन्दऎको कमयचारीको हुधछ । 

 

 

 

 

पररच्छेद सातः 

माफी वमनाहासम्बवन्ध काययवववध 

३३. माफी वमनाहासम्बवन्ध व्यवस्था (ऐनको दफा २२-२ र वनयमावलीको वनयम २९) 

(१) ऄसल चालचलन भऎका र धयूनतम ४०% कैद भकु्तान गरकेा कैदीहरुलाइ कारागार प्रमखु, प्रमखु न्जल्ला ऄन्धकारी 

तथा कारागार व्यिस्थापन न्िभागसमेतको न्सफाररश भऎपिात नेपाल सरकारको न्नणययानसुार गणतधत्र न्दिस, बडा 

दशैकँो िा ऄधय कुनै महत्त्िपूणय ईत्सि िा पियका ऄिसरमा माफी न्मनाहाको कारिाही ऄन्घ िढाईन सन्कधछ ।  

(२) ऄसल चालचलन भऎका पैसठ्ठी ििय ईमेर पगेुका कैदीहरूको हकमा ७५% सम्म कैद सजाय छोट्याईन िा दिैु 

अखँा नदखे्ने िा दिैु खटु्टा नचल्ने िा ऄङ्गभङ्ग भआ ऄर्छ्यानमा परी न्नको नहुने ऄिस्थामा पगेुको भनी सरकारी 

न्चन्कत्सकले न्सफारीस गरकेो कैदीको हकमा िाकँी कैदको सजाय छोट्याईन सन्कनेछ ।  

(३) दहेायको मदु्दामा कैद सजाय पाऎको व्यन्क्तको कैद सजाय छोट्याईन सन्कने छैनः- 

कारागार न्नयामािलीको न्नयम २९(१क) ऄनसुारः 

(क) जीई मास्नेबेच्ने 

(ख) जबरजस्ती करणी 

(ग) कैदिाट भागे भगाऎको  

(घ) भधसार चोरी न्नकासी पैठारी 

(ङ) लागू औिध कारोिार 

(च) भ्रष्टाचार 

(छ) जाससुी  

(ज) संरन्क्षत िधयजधतसुम्बन्धध 

(झ) परुातान्त्िक िस्तसुम्बन्धध 

सजाय माफी, मलु्तिी, पररितयन िा कम गनेसम्िधधी काययन्िन्ध २०७१ को दफा ३ ऄनसुार थपः 

(ञ) सरकारी न्लखत कीते 

(ट) संगन्ठत ऄपराध 
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(ठ) मान्नसको ज्यान न्लने न्नयतले गररऎको अगजनी 

(ड) राज्य न्िरूद्धको ऄपराध 

(ढ) यदु्ध ऄपराध 

(ण) न्िध्िंशात्मक ऄपराध िा हातहन्तयारसम्िधधी ऄपराध 

(त) मानि िेचन्िखनसम्िधधी ऄपराध 

(थ) मन्हला न्िरूद्धको यौन शोिण िा न्हंसा 

(द) जाती हत्या 

(ध) कु्रर, ऄमानिीय िा मानिता न्िरूद्धको ऄपराध 

(न) कु्रर, न्ह्रसंक िा न्िभत्स तररकाले गरकेो हत्या 

(ऩ) शरीर िधधक तथा ऄपहरणसम्िधधी ऄपराध 

(प) ठगी 

(फ) िैदने्शक रोजगार 

(४) कारिाही नहुनेः- 

सजाय माफी, मलु्तिी, पररितयन िा कम गनेसम्िधधी काययन्िन्ध २०७१ को दफा ११ ऄनसुार दहेायको कुनै 

ऄिस्था भऎमा सजाय न्मनाहा गने न्निेदन ईपर कारिाही हुने छैन ।  

(क) चोरी िा डाकँा मदु्दामा भऎको जररिाना िापतको कैद ७५% भकु्तान नगरर 

(ख) चोरी िा डाकँा मदु्दा िाहेक ऄधय मदु्दामा जररिाना िा न्िगँो िापत कैद भऎकोमा १५ लाख रूपैयासम्म 

जररिाना िा न्िगँो िापत कैद भऎकोमा ५०% कैद भकु्तान नगरर 

(ग) १५ लाख रूपैया भधदा िढी जररिाना िा न्िगँो िापत कैद भऎकोमा 

(घ) मदु्दाको ऄन्धतम टंुगो नलागी ("ऄन्धतम टंुगो" भधनाले ऄदालतले गरकेो फैसला ईपर पनुरािेदन परकेोमा 

पनुरािेदन फैसला भऎको िा पनुरािेदन गने म्याद नाघेको िा पनुरािेदन नलाग्ने ऄिस्था भऎमा मदु्दाको 

ऄन्धतम टंुगो लागेको सम्झन ुपछय  । र मदु्दा मलु्तिी रहेको िा मदु्दा दोहोयायईने िा पनुरािलोकनको न्निेदन 

न्दऎकोमा सो को न्कनारा नभै ऄन्धतम टंुगो लागेको मान्नने छैन ।  

(ङ) ऄदालतले गरकेो सजाय ऄस्िीकार गरर िसेको ।  

(च) ऎक पटक सजाय माफी, मलु्तिी, पररितयन िा कम भऎको व्यन्क्तले पनुः कुनै कसरुमा ऄदालतिाट 

कसरुदार ठहररऎको ।  

(५) दहेाय िमोन्जम ऄपराध गने कैदीहरूलाआ कैद छुटको सहुन्लयतबाट िन्ञ्चत गनय सन्कनेछः 

(क) कुनै व्यन्क्त ईपर कुनै न्कन्समले ऄपरान्धक बल प्रयोग गरमेा, 

(ख) कुनै व्यन्क्त ईपर ऄपमानजनक िा धम्कीपूणार ्भािा प्रयोग गरमेा 

(ग) ऄनैन्तक िा ऄभर िा ऄनशुासनहीन अचरण प्रदशयन गरमेा, 

(घ) न्िना ऄन्धकार नेल िा हतकडी खोले िा भाचेँमा 

(ङ) कारागारको कुनै सम्पन्ि जानीजानी न्िगार ेिा नासमेा 
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(च) कुनै न्मन्सल िा कागजात नास,े न्िगार ेिा च्यातेमा 

(छ) न्निेध गररऎको कुनै न्चज िा मालसामान न्लऎ, राखे िा पठाऎमा  

(ज) कुनै कमयचारी िा थनुिुा िा कैदी ईपर जानीजानी झठुो ऄन्भयोग लाग्ने कुरा गरमेा 

(झ) न्िरामी भऎको बहाना गरमेा 

(ञ) अगलागी भऎको िा कुनै िडयधत्र गररऎको िा कुनै थनुिुा िा कैदी भागेको िा भाग्ने ईद्योग गरकेो िा 

कारागारको कमयचारी िा कुनै थनुिुा िा कैदी ईपर अक्रमण भऎको िा हुने तयारी भैरहेको कुरा थाहा 

पाईनासाथ जाहेर नगरमेा िा जाहेर गनय आधकार गरमेा 

(ट) कुनै कैदी िा थनुिुालाआ भगाऎमा िा भगाईने ईद्योग गरमेा 

(६) कारागारन्भत्र बफादारीसाथ काम गने चौकीदार, नाआके सहनाआके, न्शक्षक तथा कामदारलाआ सालसालै काम 

गरकेोमा  तोन्कऎिमोन्जमको दरमा कैदकट्टी सनु्िधा न्दन सन्कनेछ ।  

(७) यसरी कैद माफी न्मनाहा हुने कैदीहरुको न्सफाररश गदाय  कारागार प्रमखु र प्र.न्ज.ऄ.ले ऄनसूुची १० िमोन्जमको 

फरम्याटमा न्सफाररश गरी न्िभागमा पठाईन ुपदयछ । 

(८) यस्तो न्सफाररस कैद छुट माफी न्मनाहाको घोिणा हुने न्दनको कम्तीमा १ मन्हना अगान्ड न्िभागमा अआपगु्नपुछय  र 

त्यस ऄिन्धन्भत्र प्राप्त न्सफाररसका अधारमा कारागार व्यिस्थापन न्िभागले ऎक हप्तान्भत्र ऄथायत् माफी न्मनाहा हुने 

न्दनभधदा कम्तीमा ३ हप्ता हगान्ड न्िभागमा अआनपगु्ने न्सफाररशका सम्बधधमा तत्काल माफी न्मनाहा सम्बन्धध 

कारिाही नहुन सक्नेछ । 

(९) ईक्त बमोन्जम माफी न्मनाहाको न्नन्म्त िधदीको नाम न्सफारीस गरी पठाईदँा न्नम्न कुराहरुमा ध्यान न्दनपुछय  – 

 कामदार भै काम गरकेो भऎ सोको न्ििरण पठाईदँा कुन–कुन पदमा कुन न्मन्तदने्ख कुन न्मन्तसम्म कन्त ऄिन्ध 

काम गरकेो हो ? स्पष्ट रुपले न्सफाररसको न्ििरण महलमा खलुाईनपुने र ऄन्निायय रुप्ले कामदारको (जस्तो 

सहनाआयके, नाआके, चौन्कदार, कारखानाको कामदार र न्शक्षकसमेतको) न्नयनु्क्तको प्रमान्णत प्रन्तन्लपन्समेत 

संलग्न राखी पठाईन ुपनेछ । 

 सैन्नक ऄदालत र प्रहरी ऄदालतको अदशेानसुार कैदमा प्राप्त कैदीको सम्बधधमा मदुा महलमा सैन्नक िा 

प्रहरीमात्र नभनी कुन मदु्दाको हो (जस्तैः ज्यान, चोरी, ऄनशुासनहीन कायय गरकेो अन्द) सो कुरा सोही महलको 

कोठान्भत्र राखी कैन्फयत महलमा सैन्नक िा प्रहरी न्िशेि ऄदालतकहा ँर कुन संस्थाबाट प्राप्त भऎको हो सो 

स्पष्ट खलुाईन ुपदयछ । 

 पनुरािेदन नगरकेो र नपरकेो भनी न्सफाररश गरी पठाऎका कैदीहरुमध्ये कुनै कैदीको मदु्दामा पनुरािेदन परी िा 

गरी ऄदालतमा न्िचाराधीन रन्हरहेको कुरा पन्छ जानकारी प्राप्त हुन अऎको खण्डमा यसको सम्पूणय न्जम्मेिारी 

सम्बन्धधत कारागार प्रमखुको हुनेछ । 

 कुनै पन्न कैदीको न्सफाररश पठाईन ुनपने भऎ सोही व्यहोरा ऄन्निायय रुपले जानकारी गराईन ुपनेछ । 

 पनुरािेदन सम्बधधमा िादीबाट पन्न पनुरािेदन पर–ेनपरकेो सम्बन्धधत न्जल्ला सरकारी िन्कल कायायलयमा 

पत्राचार गरी सोको पन्न स्पष्ट जानकारी न्सफाररस साथ पठाईनपुनेछ । 
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(१०) कानून बमोन्जम माफी न्मनाहा पाऎका कैदीहरुको लगत कट्टा गरी सो ऄनसुार कारागार व्यिस्थापन सूचना 

प्रणाली (PMIS) ऄध्यािन्धक गनुयपदयछ । 

 

 

 

 

पररच्छेद अठः 

कैदमिु तथा लगतकट्टा सम्बवन्ध काययवववध 

३४. ऄववध पुरा भएपवछ कैदमुि गने, म्यादभन्दा बढी थुन्न नहुने (कारागार ऐन दफा १८ र वनयमावलीको वनयम 

१५) 

(क) म्याद तोन्कइ थनु्नऎ िा कैद परकेा थनुिुा िा कैदीलाइ सो म्याद पगेुपन्छ र प्रचन्लत नेपाल कानून बमोन्जम 

ऄन्धकार प्राप्त ऄन्धकारीबाट छोड्ने अदशे भइ अऎका थनुिुा िा कैदीलाइ सो अदशे बमोन्जम चौिीस घधटान्भत्र 

जेलरले थनुा िा कैदबाट मकु्त गनुयपछय  ।  

(ख) कैदीको कैद ऄिन्ध शतप्रन्तशत परुा हुनभुधदा कन्म्तमा ऎक हप्ता ऄगाडी ऄनसूुची ९ िमोन्जमको फाराम भरी 

स्िीकृतीका लान्ग कारागार व्यिस्थापन न्िभागमा पठाईन ुपदयछ ।  

(ग) न्िभागिाट कैदमकु्त गने अदशे प्राप्त भऎपन्छ सम्िन्धधत कारागार कायायलयले ईक्त कैदीलाआ कैद मकु्त गरर लगत 

कट्टा गरपेन्छ सोको न्ििरण कारागार व्यिस्थापन सूचना प्रणाली (PMIS) मा ऄध्यािन्धक गनुयपदयछ । 

(घ) कारागारका कैदी िा थनुिुाहरुमध्ये कैद सजायको म्याद पगेुपन्छ नछुटी म्याद पगेुको चौिीस घण्टाभधदा बढी कैद 

भऎको दने्खऎमा जसको गल्तीले बढी कैद भऎको हो ईसलाइ प्रचन्लत कानून बमोन्जम कारिाही हुधछ । 

३५. थुनुवा वा कैदीको मृत्यु भएमा लगत कट्टा गने लगायतका ऄन्य व्यवस्था (ऐनको दफा १३ र वनयमावलीको 

वनयम ५१/५२) 

(क) मतृ्य ुभऎका कारागार रकेडयिाट कैदीको लगत कट्टा गनुयपदयछ र सो ऄनसुार कारागार व्यिस्थापन सूचना प्रणाली 

(PMIS) ऄध्यािन्धक गनुयपदयछ । 

(ख) थनुिुा िा कैदीको मतृ्य ुभऎमा न्नम्न बमोन्जम व्यिस्था न्मलाईन ुपछय ः – 

(ऄ) सरकारी न्चन्कत्सकलाइ जचँाइ प्रमान्णत गने । 

(अ) मने थनुिुा, कैदीको जायजाथको मचुलु्का लेखी पालोमा बस्ने न्सपाही र थनुिा कैदीहरु पाऎमा ४ जनामा 

नघटाइ मचुलु्कामा साथी राख्नपुदयछ । 

(आ) थनुिुा कैदीको जायजाथ दने्खऎमा धरौटी स्याहामा अम्दानी बाधँी जनु ऄड्डाऄदालतबाट थनुिुा िा कैदी 

भऎको हो, सो न्नकाय र न्नजहरुको हकिालालाइ कारागार प्रमखुले जानकारी न्दनपुदयछ । 
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(इ) ‘ग’ बमोन्जम जनाई तामेली भऎको बाटामा म्यादबाहेक ३५ न्दनन्भत्र हकिाला न्लन नअऎ नगद स्याहामा 

अम्दानी बाधँी सरकारी कोिमा अम्दानी बाधँ्नपुदयछ । 

(ई) मरकेो थनुिुा िा कैदीलाइ न्नजका हकिालाले ईठाइ लैजान चाहेमा ऄधयथा गनय अिश्यक भऎमा बाहेक 

िारसेलाइ न्जम्मा लगाइ न्दनपुदयछ र िारसेले ईठाइ नलगेमा िा िारसे ने नभऎमा सो लास दाहससं्कार गने 

संस्था भऎ सो ससं्थालाइ स्िीकृन्त न्दइ स्िीकृत दरिधदी बमोन्जम खचय न्दनपुदयछ । संस्था नभऎ न्मल्दो जातको 

कैदी िा थनुिुाहरुद्वारा मसानमा लगी दरिधदीको खचयबाट दाह गनय लगाईनपुदयछ । दाह गने चलन नभऎको 

व्यन्क्त मरमेा न्नजको चलन ऄनसुार कारागार प्रमखुले गनय–गराईन लगाईन ुपदयछ । 

(उ) मरकेो कैदी िा थनुिुाको कारागार न्भत्र रहेको माल सामान मध्ये परुानो लगुाफाटा जलाइन्दनपुदयछ । 

३६. कैदी वा थुनुवा भागेमा (वनयमावलीको वनयम ४३/४४/४५) 

थनुिुा िा कैदी भागेमा त्यसको सालसालैन्पच्छेका लगत न्कताब खडा गरी पक्राई नपरुधजेल समय–समयमा लेखापढी 

गरररहन ुपदयछ । सोको न्ििरण कारागार व्यिस्थापन सूचना प्रणाली (PMIS) मा ऄध्यािन्धक गनुयपदयछ । 

३७. रुपैयािँ वतनय नसकी सो वापत कैद सजाय ठेकी थुवनएको कैदी वा थुनुवाले रुपैया वतरमेा छुटकारा वदने 

व्यवस्था (वनयमावलीको वनयम १६) 

रुपैया ँन्तनय नसकी सो िापत कैद सजाय ठेकी थनु्नऎका कैदी िा थनुिुाले िा कैदी िा थनुिुा तफय का मान्नसले रुपैया न्तछुय  

भनेमा कारागार कायायलयले सो न्दनसम्मको कैदको ऄिन्धको प्रचन्लत कानून बमोन्जम हुने रुपैया ँकट्टा गरी बाकँी रुपैया ँ

जनु ऄड्डामाफय त थनु्नऎको हो िा जनु ऄड्डामा लगत रहेको छ सो ऄड्डामा पठाइ न्दनपुछय  र सो बमोन्जम लगत काटी 

कैदी िा थनुिुालाइ छान्डन्दन ुपछय  । सो न्ििरण कारागार व्यिस्थापन सूचना प्रणाली (PMIS) मा ऄध्यािन्धक गनुयपदयछ । 

३८. छुटकारा वदिँदा साक्षी राख्ने व्यवस्था (वनयमावलीको वनयम १२) 

कारागारमा रहेका कैदीलाइ छुट्कारा न्ददँा कैदीको नन्जकको नातेदार िा साथी भऎ न्नजहरुलाइ र नभऎ ३/४ जना 

भलादमी िा नजीक ऄड्डा साक्षी राखी छुट्कारा पाऎको प्रमान्णत गरी सोही न्दनमा छुटुिा पूजँीसमेत न्दइ छान्डन्दनपुछय  । 

थनुिुालाइ छाड्नपुदाय  यथाशक्य थधुने कायायलयमा पठाआन्दन ु पछय  र सो कायायलय टाढाभइ सम्भि नभऎमा मात्र ईक्त 

बमोन्जम नन्जकका नातादार िा साथी िा भलादमी िा ऄड्डा साक्षी राखी छुटुिा पूजीसमेत न्दइ छान्डन्दन ुपछय ) । 

३९. बाटो खचय वदने व्यवस्था (वनयमावलीको वनयम १४) 

छुट्कारा पाऎका कैदी िा थनुिुाहरु मध्ये धेर ैटाढाको घरसम्म पगु्न खचय नहुने व्यन्क्तहरुलाइ सम्बन्धधत प्रमखु न्जल्ला 

ऄन्धकारीबाट न्नकाशा भऎ बमोन्जमको अिश्यक बाटोखचय कारागार कायायलयले ईपलब्ध गराईन ुपछय  । 
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पररच्छेद नौः 

ऄनगुमन/वनरीक्षणसम्बवन्ध काययवववध 

४०. कारागार प्रमखुवाट ऄनुगमन/वनरीक्षण 

कारागार प्रमखुले न्नयन्मत रूपमा कारागारको ऄनगुमन/न्नरीक्षण गरी न्नम्न कुरामा ध्यान पयुायईन ुपछय  – 

(१) समय–समयमा कारागार न्नरीक्षण गरी त्यसको प्रन्तिेदन न्िभागमा पठाईने । 

(२) कारागारको सरसफाआमा ध्यान न्दने । 

(३) अितजाित गने व्यन्क्तहरु ईपर न्नग्रानी राख्ने । 

(४) समय–समयमा बधदी कैदीको जाचँ गने र कोठाहरुको जाचँ गने । 

(५) तोन्कऎ िमोन्जमको मान्सक न्ििरण तयार गरी प्रत्येक मन्हनाको ३ गतेन्भत्र न्िभागमा मान्सक प्रन्तिेदन पठाईने । 

(६) प्रहरी, कैदी र कमयचारीहरुका बीच समधिय गने । 

(७) बान्हरबाट ल्याऎका खानाहरु न्भत्र पठाईदँा चेक (जाचँ) गरी पठाईने । 

(८) बधदीहरुले तयार गरकेा सामानहरुको ठगी गनय नन्दइ न्बक्री गनय सहयोग गरीन्दने । 

(९) बधदीहरुलाइ ठगी गनय नपाईने गरी त्यहा ँरहेको पसलको सामानको ईन्चत दररटे न्मलाआन्दने । 

(१०) साचँो, पाले, पहरा, बिी र सरुक्षाको लान्ग सजग रहने । 

(११) कारागारको कुनै भागको न्नर्यमाण ममयतको न्नन्म्त न्िभागबाट स्िीकृत रकम प्राप्त भै न्नमायण ममयत भऎका काययहरुको 

कायय सम्पधन प्रन्तिेदन ऎक प्रन्त ७ न्दनन्भत्र न्िभागमा पठाईने । 

४१. प्रमुख वजल्ला ऄवधकारीद्वारा ऄनुगमन, वनरीक्षण 

प्रमखु न्जल्ला ऄन्धकारीले अफँै िा अफ्नो सहायक माफय त ६ मन्हनामा ऎकपटक र अिश्यक दखेेमा जन्हलेसकैु पन्न 

अफ्नो मातहतमा रहेको कारागारको जाचँ गनुय गराईन ुपछय  । प्रमखु न्जल्ला ऄन्धकारी िा न्नजको सहायकले जाचँ गदाय 

कैदीले म्याद पगेुको न्दन ररहाइ पाऎको छ या छैन र प्रचन्लत नेपाल कानून बमोन्जम हुन ुगनुयपने ऄरु काम कुरा सो बमोन्जम 

भऎ गररऎका छन् छैनन् भधने कुरा जाचँ गरी प्रचन्लत नेपाल कानूनको बन्खयलाप भऎ गरकेो दने्खऎका कानूनमा व्यिस्था भऎ 

बमोन्जम गनुय गराईन ुपछय  । 

४२. पुनरावेदन ऄदालतका न्यायाधीशबाट कारागारको वनरीक्षण (कारागार ऐन दफा १८ को ईपदफा ४) 

पनुरािेदन ऄदालतको मखु्य धयायाधीश िा धयायाधीशले पनुरािेदन ऄदालतको प्रादने्शक ऄन्धकार के्षत्र न्भत्रको 

कारागारको िियमा कम्तीमा ऎक पटक न्नरीक्षण गनुयपछय  र त्यसरी न्नरीक्षण गदाय  कुनै व्यन्क्त ठेन्कऎको कैदभधदा बढी ऄिन्ध 

कैदमा रहेको िा प्रचन्लत कानूनले थधुन पाईने भधदा बढी ऄिन्ध थनुामा परकेो दने्खऎमा त्यस्तो कैदी िा थनुिुालाइ 
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तरुुधत छान्डन्दने अदशे न्दन सक्दछ । त्यस्तो अदशे पाऎकोमा त्यसको पालना गनुय जेलरको कतयव्य हुधछ । पनुरािेदन 

ऄदालतको मखु्य धयायाधीश िा धयायाधीशले कुनै कैदी िा थनुिुालाइ तरुुधत छान्डन्दने अदशे न्दऎकोमा र कारागार 

न्नरीक्षण गदाय कारागार एन बमोन्जम नभऎको िा नगरकेो ऄधय कुरा दने्खऎमा सो कुरासमेत खलुाइ सिोच्च ऄदालत र 

गहृमधत्रालयमा प्रन्तिेदन पठाईन ुपछय  । 

४३. कारागार व्यवस्थापन ववभागवाट ऄनुगमन, वनरीक्षण 

कारागार व्यिस्थापन न्िभागले पूियजानकारी न्दऎर िा छड्के गरर कुनैपन्न कारागारको ऄनगुमन तथा न्नरीक्षण गनय 

कमयचारी िा टोली खटाईन सक्नेछ । यसरी खन्टऎका कमयचारी/टोलीको सझुाि/न्नदशेन पालना गनुय संिन्धधत कारागार 

कायायलयको कतयव्य हुनेछ ।  

 

 

 

पररच्छेद दशः 

सामदुावयक सवेा तथा खुला कारागारसम्बवन्ध काययवववध 

कारागार व्यिस्थापनमा समसामन्यक सधुार गनयका न्नन्म्त नेपाल सरकारले कारागार सम्बन्धध कानूनहरूमा सधुारका साथै 

कारागारहरूको भौन्तक पूिायधारको सधुार र न्िकास गने प्रयत्न पन्न गदै अआरहेको छ । यस ै क्रममा सामदुान्यक सेिा र खलुा 

कारागार सञ्चालन सम्बन्धध व्यिस्था समेत कारागार न्नयमािलीको पररच्छेद २क मा गररऎको छ । सो ऄनसुार कुनै मदु्दामा ३ 

िियसम्म कैद सजाय हुनसक्ने ऄिस्थामा ऄदालतिाट सामदुान्यक सेिामा पठाईने गरर मदु्दा हेने ऄन्धकारीिाट कसरुदारलाआ 

सामदुान्यक सिेामा पठाईनसक्ने व्यिस्था छ । त्यस्तै नेपाल सरकारले अिश्यकता ऄनसुार ३ िियभधदा िढी कैद सजाय भै 

कन्म्तमा ऎक न्तहाआय कैदको ऄिधी भकु्तान गररसकेको कैदीलाआ खलुा कारागारमा व्यिस्थापन गनय सक्ने व्यिस्था समेत गररऎको छ 

।   

४४. सामुदावयक सेवामा पठाईने काययवववध (ऐनको दफा १०क र वनयमावलीको पररच्छेद २क ) 

(क) प्रचन्लत नेपाल काननुमा ऄधयत्र जनुसकैु कुरा लेन्खऎको भऎ तापन्न कुनै मदु्दामा तीन िियसम्म कैद सजाय हुने 

ठहररऎका कसरुहरुलाइ मदु्दा हेने ऄन्धकारीले सामदुान्यक सिेामा पठाईन सक्नेछ ।  

(ख) सामदुान्यक सिेामा पठाआऎको कसरुदारले त्यस्तो सेिा गरबेापत कुनै पाररश्रन्मक तथा सनु्िधा पाईने छैन । 

(ग) कुनै मदु्दामा तीन िियसम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यन्क्तले सामदुान्यक सेिा गनय चाहेमा मदु्दा हेने ऄन्धकारीसमक्ष 

ऄनसूुची २(क) बमोन्जमको ढाचँामा न्निेदन न्दनपुनेछ । 

(घ) न्निेदन प्राप्त भऎपन्छ मदु्दा हेने ऄन्धकारीले दहेायका न्िियईपर न्िचार गदाय  न्निेदन मागबमोन्जम कसरुदार ठहररऎको 

व्यन्क्तलाइ सामदुान्यक सेिामा पठाईन मनान्सि दखेेमा कारागारको सट्टा सामदुान्यक सेिामा पठाईने गरी न्नणयय गनय 

सक्नेछः 

ऄ) कसरु र कसरु गदायको कारण र ऄिस्था, 

अ) न्नजको न्िगतको चालचलन, 

आ) न्नजको ईमेर, 
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ई) न्नजले कसरुका सम्बधधमा गरकेो सान्िती र न्नजले कसरुको लान्ग गरकेो क्षमा याचना, 

ऎ) न्नजले गनय सक्ने सामदुान्यक सेिाको प्रकृन्त, 

(ङ) प्रचन्लत नेपाल काननुबमोन्जम स्थापना िा गठन भऎको ऄदालतबाहेक मदु्दा हेने ऄधय ऄन्कारीले कसरुदारलाइ 

सामदुान्यक सिेामा पठाईदँा सम्बन्धधत न्जल्ला ऄदालतसमक्ष त्यसरी सामदुान्यक सिेामा पठाईने अधार र 

कारणसमेत ईल्लेख गरी ऄनमुन्त माग गनपुनेछ । र सम्बन्धधत न्जल्ला ऄदालतले पन्न त्यस्तो अधार र कारण 

मनान्सब दखेेमा त्यस्तो कसरुदारलाइ सामदुान्यक सेिामा पठाईने ऄनमुन्त न्दन सक्नेछ । 

(च) मदु्दा हेने ऄन्धकारीले कसरुदारलाइ सामदुान्यक सेिामा पठाईने न्नणयय गदाय  दनै्नक दइु घण्टा सामदुान्यक सेिामा 

काम गरिेापत ऎक न्दनको दरले कैद कट्टा हुने गरी कसरुदारले कन्त ऄिन्ध सामदुान्यक सिेा गनुयपने हो सोसमेत 

खलुाईन ुपनेछ ।  

(छ) मदु्दा हेने ऄन्धकारीबाट कसरुदारलाइ सामदुान्यक सेिामा पठाईने न्नणयय भऎ पन्छ काठमाडौ ँईपत्यकाको हकमा 

कारागार व्यिस्थापन न्िभागले र काठमाडौ ईपत्यकाबान्हरको हकमा सम्बन्धधत कारागार कायालयले कसरुदारलाइ 

सामान्जक सेिामा लगाईन आच्छुक न्िद्यालय ऄस्पताल स्थानीय न्नकाय िा सामान्जक सघंसंस्थासगँ न्लन्खत 

समझदारी गरी कसरुदारलाइ सामदुान्यक सेिामा पठाईदँा कारागार व्यिस्थापन न्िभागले सामदुान्यक सेिा तथा 

खलुा कारागार व्यिस्थापन केन्धरय सन्मन्तको र कारागार कायायलयले सामदुान्यक सेिा तथा खलुा करागार 

व्यिस्थापन न्जल्ला सन्मन्तको परामशय न्लनपुदयछ । 

(ज) सामनु्दयक सेिामा पठाआऎको कसरुदारले न्दनको कम्तीमा दइु घण्टा सम्बन्धधत न्नकाय िा ससं्थामा सामदुान्यक 

सेिा गनपुदयछ र बाकँी ऄिन्ध स्िरोजगारको रुपमा काम गनय सक्नेछ । 

(झ) सामदुान्यक सिेामा रहेको कुनै कसरुदारले अफूलाइ ठेन्कऎको काम नगरमेा त्यस्तो कसरुदारलाइ सम्बन्धधत 

न्जल्ला ऄदालतको ऄनमुन्त न्लइ बाकँी कैद भकु्तान गनय कारागारमै पठाईन सन्कनेछ । 

(ञ) सामदुान्यक सोिामा पठाआऎको कसरुदार।लाइ दहेायकको ऄिस्थामा सामदुान्यक सिेाबाट न्फताय गनय अिश्यक 

ठानेमा । सोको ऄनमुन्तको लागी कारागार व्यिस्थापन न्िभाग िा कारागार कायायलयले सम्बन्धधत न्जल्ला 

ऄदालबसमक्ष लेखी पठाईन ुपनेछः– 

ऄ) न्नजले प्रचन्लत कानबुन्िपररत कायय गरमेा, 

अ) न्नजले सम्बन्धधत न्नकाय िा संस्थासगँ भऎको समझदारी पत्र बमोन्जम ठेन्कऎको काम नगरमेा, 

आ) न्नजले सामदुान्यक सेिामा जादाकँो बखत गरकेो कबनु्लयतनामा न्िपरीत कायय गरमेा । 

(ट) ऄनमुन्तको लागी लेन्खअऎमा र कसरुदारलाइ सामदुान्यक सेिाबाट न्फताय गनय मनान्सि दखेेमा सम्बन्धधत न्जल्ला 

ऄदालतले त्यस्तो कसरुदारलाइ सामदुान्यक सिेाबाट न्फताय गने ऄनमुन्त न्दनेछ । 

(ठ) कुनै कसरुदारलाइ सामदुान्यक सिेाबाट न्फताय गने ऄनमुन्त प्राप्त भऎमा कारागार व्यिस्थापन न्िभाग िा कारागार 

कायायलयले त्यस्तो कसरुदारलाइ सामदुान्यक सिेाबाट कारागारमा न्फताय गनेछ । 

(ड) सामदुान्यक सिेाबाट न्फता गररऎको कसरुदारले बाकँी कैद कारागारमा रही भकु्तान गनुय पनेछ र न्नजलाइ सोही कैद 

ऄिन्धमा पनुः सामदुान्यक सेिामा पठाआने छैन । 

४५. खुला कारागारमा राख्ने काययवववध (ऐनको दफा १०ख र र वनयमावलीको पररच्छेद २क) 

(क) प्रचन्लत नेपाल काननुमा जनुसकैु कुरा लेन्खऎको भऎ तापन्न तीन िियभधदा बढी कैद सजाय भइ कन्म्तमा ऎकन्तहाइ 

कैदको ऄिन्ध भकु्तान गररसकेको कैदीलाइ तोन्कऎको ऄन्धकारीले खलुा कारागारमा बस्ने ऄनमुन्त न्दन सक्नेछ । 

(ख) खलुा कारागारमा बसेको ऄिन्धलाइ कैद भकु्तान गरसेरह मान्ननेछ , 

(ग) खलुा कारागारमा बस्ने कैदीले एन बमोन्जम पाईने, न्सधा, लगुा तथा औिन्धईपचार खचय पाईने छैन । 
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(घ) नेपाल सरकारले अिश्यकाताऄनसुार नेपाल राज्यन्भत्र रहेको कुनै भिन िा स्थानलाइ खलुा कारागारको रुपमा 

तोक्न सक्नेछ । 

(ङ) खुला कारागारमा पठाईन ेप्रकृयाः 

 तीन िियभधदा बढी कैद सजाय भआ कम्तीमा ऎकन्तहाइ कैदको ऄिन्ध भकु्तान गररसकेको कैदीले खलुा 

कारागारमा िस्न चाहेमा ऄनसूुची २(ख) को ढाचँामा सम्बन्धधत कारागार कायायलयमाफय त कारागार व्यिस्थापन 

न्िभागसमक्ष न्निेदन न्दन ुपनेछ । 

 प्राप्त हुन अऎका न्निेदईपर जाचँबझु गरी कारागार व्यिस्थापन न्िभागले ईक्त न्निेदन सामदुान्यक सेिा तथा 

खलुा करागार व्यिस्थापन केधरीय सन्मन्तसमक्ष पठाईनेछ र सो सन्मन्तले दहेायका कुरामा न्िचार गरी 

कैदीलाइ खलुा कारागारमा बस्ने ऄनमुन्त न्दन हुने नहुने सम्बधधमा कारण र अधार खलुाइ कारागार 

व्यिस्थापन न्िभागसमक्ष न्सफाररस गनेछः– 

ऄ) ऄपराध गदायको कारण र ऄिस्थाको सम्बधधमा फैसालामा ईल्लेख भऎको व्यहोरा , 

अ) कैदमा रहदँा जेलरले प्रमान्णत गररन्दऎको न्नजको चालचलन, 

आ) केदीको ईमेर, 

ई) कैदीले गनय चाहेको स्िरोजगारको प्रकृन्त तथा रोजगारदाताले तोकेको रोजगारसम्बन्धध सेिाका सतय तथा 

सनु्िधा । 

 सामदुान्यक सिेा तथा खलुा कारागार व्यिस्थापन केन्धरय सन्मन्तले कारागार व्यिस्थापन न्िभागसमक्ष 

कैदीलाइ खलुा कारागारमा बस्ने ऄनमुन्त न्दने न्सफाररस गरमेा कारागार व्यिस्थापन न्िभागले कुनै 

रोजगारदाताकहा ँरोजगार गने कैदीको हाकमा रोजगारदातासगँ समझदारीपत्र गरी र स्िरोजगार गने कैदीको 

हकमा त्यस्तो स्िरोजगारको न्ििरण खलुाइ अिश्यक सतय पालना गने कबनु्लयतनामा गराइ खलुा कारागारमा 

बस्ने ऄनमुन्त न्दन सक्नेछ । 

(च) दहेायको कैदीलाइ खलुा कारागारमा बस्न ेऄनमुवत वदआंदैनः– 

ऄ) ऎकपटक कारागारबाट भागेको कैदी, 

अ) कैदमा रहदँा ऄसल चालचलन नभऎको भनी ऄन्भलेखमा जन्नऎको कैदी, 

आ) मानन्सक सधतलुन ठीक नभऎको भनी न्चन्कत्सकले प्रमान्णत गररन्दऎको केदी , 

(छ) खुला कारागारमा बस्न ेऄनमुवतप्राप्त कैदीले पालना गनुय पने सतयहरुः– 

ऄ) खलुा कारागारमा बस्ने ऄनमुन्त न्ददँाका बखत ईन्ल्लन्खत काम मात्र गनुयपनै , 

अ) खलुा कारागार के्षत्रबाट बान्हर जादँा िा खलुा कारागरन्भत्र अईदँा कैदीको साथमारहेका सामानहरु जाचँ 

गराईन ुपने र न्नजको साथम अऎको मान्नसको ऄन्भले खगराईन ुपने, 

आ) न्नधायररत समायमा मात्र खलुा कारागार के्षत्रबाट बान्हर जाने र खलुा कारागारन्भत्र अईन ुपने, 

ई) कबनु्लयतनामामा तोन्कऎको स्थान र के्षत्रबाहेकका ऄधय स्थान र के्षत्रमा बसोबास गनय नहुने 

ऎ) खलुा कारागारमा पररिारबाहेक ऄधय व्यन्क्तलाइ स्थायी रुपमा बस्न नन्दने , 

ए) खलुा कारागारमा ऄन्धकृतले समयसमयम न्दआऎको न्नदशेन पालन गनुपुनेछ । 

नोटः मान्थ ईन्ल्लन्खत सतयहरु पालना गरकेो नपाआऎमा कारागार व्यिस्थापन न्िभागले त्यस्तो कैदीलाइ खलुा 

कारागारबामट न्फताय गनेछ । यसरी न्फताय गररऎको कैदीले कैदको बाकँी ऄिन्ध करागारमा भकु्तान गनुयपनेछ र 

न्नजलाइ सोही कैदिापत पनुःखलुा कारागारमा पठाआने छैन । 
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४६. सामुदावयक सेवा वा खुला कारागारमा नपठाआने (ऐनको दफा १०ग) 

दहेायका मदु्दामा कसरुदार ठहररऎकालाआ सामदुान्यक सेिा िा खलुा कारागारमा पठाआने छैनः (एनको दफा १०क) 

(क) मानििेचन्िखन तथा ओसारपसार  

(ख) जबरजस्ती करणी 

(ग) कैदिाट भागे, भगाऎको 

(घ) भधसार चोरी न्नकासी पैठारी 

(ङ) लागू औिधको कारोिार 

(च) भ्रष्टाचारसम्बन्धध 

(छ) जासूसीसम्बन्धध 

(ज) संरन्क्षत िधयजधतसुम्बन्धध 

(झ) परुातान्त्िक िस्तसुम्बन्धध 

४७. सामुदावयक सेवा वा खुला कारागारको व्यवस्थापन सयंन्त्र (वनयमावलीको वनयम १६ग र १६घ) 

(क) सामदुावयक तथा खुला कारागार व्यवस्थापन सवमवत 

सामदुान्यक सिेा तथा खलुा कारागारको सञ्चालन व्यिस्थापनको सम्बधधमा कारागार व्यिस्थापन न्िभागलाइ 

रायसझुाि न्दन र कसरुदारलाइ सामदुान्यक सेिा िा खलुा कारागारमा पठाईने सम्बधधमा न्िभागलाइ अिश्यक परामशय 

न्दने दहेायबमोन्जमको ईक सामदुान्यक सेिा तथा खलुा कारागार व्यिस्थापन केन्धरय सन्मन्त रहने व्यिस्था छः– 

ऄ) महान्नदशेक, कारागार व्यिस्थापन न्िभाग ऄध्यक्ष 

अ) प्रन्तन्नन्ध –िररष्ठ प्रहरी ईपररक्षक, प्रहरी प्रधान कायायलय सदस्य 

आ) काननु ऄन्धकृत – गहृ मधत्रालय सदस्य 

ई) प्रन्तन्नन्ध – ईप–सन्चि, काननु धयाय तथा संसदीय व्यिस्था मधत्रालय सदस्य 

ऎ) कारागार सधुार र सामदुान्यक सेिाको के्षत्रमा कायरत गैरसरकारी संस्थामध्येबाट कारागार व्यिस्थापन न्िभागको 

महान्नदशेकले तोकेको दइुजना प्रन्तन्नन्नध सदस्य 

ए) न्नदशेक, कारागार व्यिस्थापन न्िभाग सदस्य–सन्चि 

 

(ख) सामदुावयक सवेा तथा खुला कारागार व्यवस्थापन वजल्ला सवमवत  

न्जल्लास्तरमा सामदुान्यक सेिा र खलुा कारागारको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गनय र कुनै कसरुदारलाइ सामदुान्यक 

सेिामा पठाईने सम्बधधमा कारागार कायायलयलाइ अिश्यक परामशय न्दन प्रत्येक न्जल्लामा दहेायबमोन्जको ऎक 

सामदुान्यक सिेा तथा खलुा कारागार व्यिस्थापन न्जल्ला सन्मन्त रहने व्यिस्था छः– 

ऄ) जेलर, कारागार कायायलय ऄध्यक्ष 

अ) प्रन्तन्नन्ध, न्जल्ला प्रहरी कायायलय सदस्य 

आ) प्रन्तन्नन्ध, न्जल्ला प्रशासन कायायलय सदस्य 

ई) प्रन्तन्नन्ध, न्जल्ला सरकारी िन्कल कायायलय सदस्ण् 

ऎ) कारागार सधुार र सामदुान्यक सेिाको के्षत्रमा काययरत गैरसरकारी संस्थामध्येबाट जेलरले तोकेको ऎकजना प्रन्तन्नन्ध 

सदस्य 
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नोटः सन्मन्तले बैठकका कुनै न्िशेिज्ञलाइ पययिेक्षको रुपमा अमधत्रण गनय सक्नेछ र िैठकसम्बन्धध काययन्िन्ध अफै 

न्नधायरण गनय सक्नेछ । सन्मन्तको ऄधय काम, कतयव्य र ऄन्धकार कारागार व्यिस्थापन न्िभागले तोन्कन्दऎबमोन्जम हुने 

व्यिस्था छ । 

 

(ग) सामदुावयक सवेा ऄवधकृत र खलुा कारागार ऄवधकृत तोक्न ेव्यवस्था 

सामदुान्यक सिेामा संलग्न रहेका कसरुदार र खलुा कारागरामा बस्ने कैदीको चालचलन र काम, कारबाहीको ऄनगुमन र 

न्नरीक्षण गरी कारागार व्यिस्थापन न्िभाग िा कारागार कायायलय समक्ष प्रन्तिेदन पेश गनय, खलुा कारागारमा जान चाहने 

कैदीको लगत संकलन तथा सामदुान्यक सेिा न्लन चाहने न्नकाय िा संस्थासगँ सम्पकय  राख्न तथा सामदुान्यक सेिा तथा 

खलुा कारागारसम्बन्धध सहयोग गनय गहृ मधत्रालयले कारागार व्यिस्थापन न्िभाग िा सो ऄधतगयत काययरत कुनै 

ऄन्धकृतलाइ सामदुान्यक सेिा ऄन्धकृत र खलुा कारागार ऄन्धकृतको रुपमा तोक्न सक्ने व्यिस्था कारागार 

न्नयमािलीमा गररऎकोछ । 

 

 

पररच्छेद एघारः 

कारागार प्रशासन र ववववध 

४८. प्रमुख वजल्ला ऄवधकारीद्वारा हुनुपने कारागारको जािँच एवम ्प्रशासन सम्बवन्ध काययको व्यवस्था कारागार ऐन 

दफा १६/१९/२०/२५/२६ र वनयमावली वनयम २९) 

(१) अफ्नो आलाकान्भत्रको कारागारको प्रशासन ऎिम् सो सम्बन्धध ऄधय सबै व्यिस्थाको सामाधय रखेदखे गने कतयव्य 

प्रमखु न्जल्ला ऄन्धकारीको हुधछ । 

(२) प्रमखु न्जल्ला ऄन्धकारीले अफँै िा अफ्नो सहायक माफय त ६ मन्हनामा ऎकपटक र अिश्यक दखेेमा जन्हलेसकैु 

पन्न अफ्नो मातहतमा रहेको कारागारको जाचँ गनुय गराईन ुपछय  । 

(३) जेलर िा कारागार ऄरु कुनै कमयचारीले अफ्नो कतयव्य पालना नगरकेो िा कतयव्य पालनामा लापरिाही गरकेो 

दने्खऎमा न्नज ईपर मदु्दा िा ऄधय कारिाही चलाईन ुपने भऎमा प्रचन्लत नेपाल कानून बमोन्जम त्यस्तो कारिाही 

अफँैले गनय हुनेमा अफँैले गने र अफँैले गनय नहुनेमा सो कुराको जनाई सम्बन्धधत ऄन्धकारीलाइ न्दने काम गनुयपछय  । 

(४) कारागारका कैदी थनुिुाहरुलाइ कानून बमोन्जम ईपलब्ध गराईने लगुाको न्नन्म्त कपडाको न्कन्सम र नमूना पास गरी 

न्दन ुपछय  । 

(५) ऄसल चाल चलन भऎका कैदीको कैद सजाय छोट्याईनको न्नन्मि कारागार प्रमखुले अफ्नो रायसाथ पेश गरकेो 

न्ििरणको छानन्िन गरी कारागार व्यिस्थापन न्िभागमा पठाईनको न्नन्म्त न्सफाररससाथ के्षन्त्रय प्रशासन 

कायायलयमा पठाईन ुपछय  । 
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४९. कारागार प्रमखुले करागार छोड्न नहुने (ऐनको दफा १७ को ईपदफा २) 

कारागार प्रमखुले कारागार छान्ड ऄधत जादँा िा न्जल्ला छोड्दा न्नम्न बमोन्जम ऄनमुन्त न्लनपुछय  – 

(क) सम्भि भऎसम्म कारागार प्रमखुले कारागार हातान्भतै्र अफ्नो न्निास बनाईन ुपदयछ । 

(ख) सम्बन्धधत प्रमखु न्जल्ला ऄन्धकारी िा कारागार व्यिस्थापन न्िभागका महान्नदशेकको ऄनमुन्त नन्लाइ 

साधारतया कारागार छोडी ऄधत जानहुुदँनै । 

(ग) कारागार प्रमखुले प्रमखु न्जल्ला ऄन्धकारी िा न्िभागका महान्नदशेकको पूिय स्िीकृन्त नन्लइ न्जल्ला छोड्न ु

हुदँनै । 

५०. राशन खरीद सम्बवन्ध व्यवस्था 

िधदीहरुलाइ सीदा स्िरुप ईपलब्ध गराआने राशन खरीद गदाय कारागार प्रमखुले न्नम्नानसुार गनुय गराईन ुपछय  – 

(६) नेपाल खाद्य संस्थानको न्डपो भऎको न्जल्लाको कारागार कायायलयले सोही न्डपोबाट संस्थानद्वारा न्नधायरीत 

मूल्यमा राशन खरीद गरी िधदीहरुलाइ ईपलब्ध गराईन ुपदयछ । 

(७) खाद्य संस्थानको न्डपो नभऎको न्जल्लामा अन्थयक एन न्नयमको व्यिस्था बमोन्जम समाचार पत्रमा साियजन्नक 

सूचना प्रकान्सत गरी खलुा प्रन्तस्पधाय गराइ सबैभधदा कम मूल्यमा गणुस्तरीय चामल ईपलब्ध गराईन कबलु गने 

अिेदक न्िके्रताबाट कानून बमोन्जम सम्झौता गरी चामल खरीद गनुयपछय  । 

(८) बूदँा नं. २ मा ईल्लेख भऎ बमोन्जम चामल खरीद गदाय खाद्य संस्थानको सो गणुस्तरको चामलको मूल्यभधदा बढी 

दरको चाम खरीद गनेगरी टेण्डर स्िीकृत गनुयपने ऄिस्था अऎमा कारागार प्रमखुले प्रमखु न्जल्ला ऄन्धकारी समक्ष 

पेश गनुयपछय  र प्रमखु न्जल्ला ऄन्धकारीले त्यस्तो टेण्डर अफ्नो रायसन्हत स्िीकृन्तको न्नन्म्त न्िभागमा पठाईन ु

पछय  । 

५१. कारागार प्रमखुको जवाफदेवहता (वनयमावलीको वनयम ६३) 

कारागार एन र न्नयमािली बमोन्जम ऄधय पदान्धकारीको न्नन्म्त तोन्कऎका काम कुराहरु बाहेकका कारागारबाट हुने ऄरु 

सबै काम कुराहरु कारागार प्रमखु अफँैले गनय िा अफ्ना मातहतका कमयचारीहरुद्वारा गराईन सक्दछ । तर ती सबै कामका 

न्नन्मि कारागार प्रमखु अफँै जिाफदहेी हुनपुदयछ । 

 

भाग ३ : काययवववध प्रारम्भ, सशंोधन, खारजेी 

 

(क)  प्रारम्भः  

यो काययन्िन्ध नेपाल सरकारबाट स्िीकृत भऎको न्मन्तदने्ख लागू हुधछ । 

(क) सशंोधनः 
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(१) कारागार एन तथा न्नयमािली र ऄधय कुनै कानूनले यस काययन्िन्धमा ईल्लेख भऎको कुनै काययन्िन्धमा सधुार र 

थपघट गरमेा त्यस्तो सधुार र थपघटबाट भऎको व्यिस्था ऄनरुुप यस काययन्िन्धमा पन्न संशोधन र थपघट 

मान्ननेछ । 

(२) अिश्यकता ऄनसुार नेपाल सरकारले यस काययन्िन्धमा संशोधन गनय सक्छ । 

(ख) ऄनगुमन, ईजुरी र कारवाही 

(१) यस काययन्िन्धमा ईल्लेख भऎका काययन्िन्धहरुको पालना भऎ नभऎको सम्बधधमा अफ्नो कायायलयन्भत्र ऄनगुमन 

गने काम सम्बन्धधत कायायलय प्रमखुले गनुयपदयछ । कायायलय प्रमखुको न्नदशेनमा ईसको मातहतमा काययरत 

ऄन्धकृतबाट पन्न अफ्नो मातहतका कमयचारीबाट काययन्िन्धको पालना भऎ नभऎको सम्बधधमा ऄनगुमनको काम 

हुनसक्छ । न्िभागले मातहतका कायायलयहरुबाट काययन्िन्धको पालना भऎ नभऎको सम्बनधमा ऄनगुमन गछय  । 

(२) यस काययन्िन्धमा तोन्कऎका कामहरु तोन्कऎको समयमा सम्पधन नगने पदान्धकारी िा कमयचारीको न्िरुद्धमा 

सम्बन्धधत न्नकायको प्रमखु िा तालकु कायायलयको प्रमखु समक्ष ईजरु गनय सन्कधछ । त्यसैले कारागार 

कायायलयको कुनै कमयचारी िा व्यन्क्तबाट यस काययन्िन्धको पालना नभऎमा कारागार प्रमखु समक्ष ईजरु गनय 

सन्कधछ र कारागार प्रमखुबाट काययन्िन्धको पालना नभऎमा सम्बन्धधत न्जल्लाको प्रमखु न्जल्ला ऄन्धकारी र 

कारागार व्यिस्थापन न्िभागको महान्नदशेक समक्ष ईजरु गनय सन्कधछ । 

(३) काययन्िन्धको पालना नगने कमयचारीलाइ सम्बन्धधत पदान्धकारीले प्रचन्लत एन न्नयम बमोन्जम कारबाही गनय 

सक्छ । 

(ग) काययवववधको स्वीकृवत 

यो काययन्िन्ध नेपाल सरकार (मधत्री स्तर) को न्मन्त २०७३/०४/०९ को न्नणययबाट स्िीकृत भऎको छ । 

(घ) खारजेी र बचाई  

कारागार व्यिस्थापन काययन्िन्ध न्नदने्शका २०६१ खारजे गररऎको छ । 

यस काययन्िन्धमा ईल्लेख भऎका कुराहरु प्रचन्लत एन न्नयमसगँ बान्झऎमा त्यससगँ सम्िन्धधत एन िा न्नयममा भऎको 

व्यिस्था िमोन्जम नै हुनेछ ।  
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ऄनसूुचीहरू 

 

 

ऄनसूुची १  : थुनवुा/कैदीको लगत फाराम 

कारागार वनयमावली, २०२० को ऄनसूुची – १ 

(न्नयम ७ को ईपन्नयम १ सगँ सम्बन्धधत 

थनुिुा कैदीको लागत फारम) 

कारागार कायायलयको नाम : 

न्स.नं. नाम, थर 

ितन 

िादीको 

नाम 

मदु्दा सजायको महल थुन्नऎको 

न्मन्त 

छुटने 

न्मन्त 

कैद 

कट्टी 

ईमेर हुन्लया र 

न्चह्न 

नन्जकको हकिाला िा 

िाररसको 

न्सधाको 

शे्रणी 

कैन्फयत 

    एनको नाम र 

न.िा. दफा 

म्यादी 

कैदी 

दण्ड न्िगो 

कैद 

जम्मा        मदु्दा 

बाँकी 

छुटी गऎको 

न्मन्त 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

रष्टव्य : हाल सबै िधदीलाआय समान न्कन्समको न्सधा न्दने व्यिस्था भऎकोले न्सधाको श्रेणी स्तम्भ ऄधतगयत कुनै कुरा ईल्लेख गनुय पदैन । 
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ऄनसूुची २ : थुनवुाको धरौटी वववरण फाराम 

कारागार वनयामावली, २०२० को ऄनसूुची – २ 

नेपाल सरकार 

.................... कारागार कायायलय 

थनुिुाको धरौटी न्ििरण 

२०   ।    ।    मा 

न्स.नं. थनुिुाको नाम, थर, 

ितन 

न्सधा 

श्रेणी 

दान्खला 

न्मन्त 

हुन्लयासमेत मदु्दा परकेे 

न्मन्त 

कैद सजाय ठेग्ने बार ेपनुरािेदन सधुने ऄड्डामा 

लेखी गरकेो न्मन्त 

कैन्फयत 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

रष्टव्य : हाल सबै िधदीलाआय ऎकै प्रकारको न्सधा न्दआने हुनाले न्सधाको श्रेणी स्तम्भ ऄधतगयत केही कुरा ईल्लेख गनुय  पदैन । 
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ऄनसूुची २कः वनवेदनको ढािँचा 

कारागार वनयमावली, २०२० को ऄनुसूची २(क) 

(वनयम १६ क. को ईपवनयम(१) सगं सम्ववन्धत) 

सामदुावयक सवेा गनय वदआन ेवनवेदनको ढािँचा 

 

श्री  ........... ऄदालत/............ कायायलयमा चढाऎको 

न्निेदन 

न्ििय:-सामदुान्यक सिेा गनय पाई ँ। 

.................िस्ने ििय........को....................न्निेदक 

प्रन्तिादी 

..............को जाहेरीले नेपाल सरकार ..............िादी  

 मदु्दा..................................... 

 

म न्निेदक न्निेदन िापतके दस्तरु रु १०।-  यसैसाथ संलग्न राखी न्नम्नन्लन्खत न्निेदन गदयछु :- 

१. ईपरोक्त मदु्दामा म समेतले कसरु गरकेो ठहर भऎमा सो बापत मैले भोग्नपुने कैद   सजायके सट्टा सामदुान्यक सेिामा संलग्न हुन 

पाईन यो न्निेदन न्दऎको छु । 

 

२. सामदुान्यक सेिामा रहदँा प्रचन्लत कारागार एन , न्नयम तथा से ऄधतगयत तोन्कऎको सतयको पालना गनेछु । सोको ईल्लंघन 

गरमेा िाकँी ऄिन्ध पनु: कारागारमा बस्न मेरो मधजरुी छ । 

३. यसमा लेन्खऎको व्यहोरा ठीक साचँो हो । झठु्ठा ठहर ेकाननुिमोन्जम सहुलँा िझुाईलँा । 

 

 

न्निेदक 

..............बस्ने ििय...................को .......................... 

आन्त सम्ित २० ......साल......मन्हना.....गते रोज.............शभुम्.......... 
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ऄनसूुची २खः  खुला कारागारमा बस्ने ऄनुमवतका लावग वदआने वनवेदन 

वनयमावलीको ऄनुसूची २(ख) 

(वनयम १६ख को ईपवनयम(२) सगं सम्ववन्धत) 

खुला कारागारमा बस्न ेऄनमुवतको लावग वदआन ेवनवेदन 

श्री कारागार व्यिस्थापन न्िभाग 

...........................को जाहेरीले िादी नेपाल सरकार,प्रन्तिादी म समेत भऎको ...........मदु्दामा .........ऄदालत । 

कायायलयिाट म समेतले कसरु गरकेो ठहर गरी मलाइ कसरु िापत ...........ििय .......... मन्हना कैद ठेन्कऎकोमा हाल मैले ईक्त 

ऄिन्धमध्ये .........ििय.........ऄिन्ध कैद भकु्तान गररसकेकोले िाकँी कैद ऄिन्ध खलुा कारागारमा बस्ने पाईने ऄनमुन्तको लान्ग यो 

न्निेदन गरकेो छु । 

१. म खलुा कारागारमा रहदँा दहेाय िमोन्जमका सतयहरु पालना गनय मञ्जरु छ । 

  (क) खलुा कारागारमा बस्ने ऄनमुन्त न्ददँा न्दऎको अदशेमा ईल्लेन्खत िायेकका ऄधय काम      गने छैन । 

  (ख) सो रोजगारको लान्ग खलुा कारागार के्षत्रिाट िान्हर प्रस्थान गदाय  र खलुा कारागार के्षत्रमा पे्रिेश गदाय  खलुा कारागार 

ऄन्धकृतले तोकेको समय न्भत्र गने छु । 

 (ग) खलुा कारागारमा रहन न्दऎको अदशेमा तोन्कऎको स्थान र के्षत्र िाहेकमा ऄधय स्थान र के्षत्रमा िसोिास गने छैन । 

 (घ) खलुा कारागार के्षत्रको अप्नो िास्सथानमा पररिार िाहेक ऄधय व्यन्क्तलाइ स्थाइरुपमा राख्ने छैन । 

२. खलुा कारागारमा रहदँा प्रचन्लत कारागार एन, न्नयम तथा सो ऄधतगयत तोन्कऎको सतयको पालना गनेछु सोको ईल्लंघन गरमेा 

िाकँी ऄिन्ध पनु: कारागारमा िस्न मेरो मञ्जरुी छ । 

३. यसमा लेन्खऎको व्यहोरा ठीक साचँो छ । झटु्टा ठहर ेकाननुिमोन्जम सहुलँा िझुाईलँा । 

४. संलग्न कागजात 

 (क) कैद सजाय पाऎको सम्िन्धधत ऄदालतको अदशे िा फैसलाको प्रन्तन्लन्प, 

 (ख) कैद बसेको ऄिन्ध खलेुको सम्िन्धधत कारागार ऄन्धकृतले प्रमान्णत गररन्दऎको कागज, 

 (ग)  कैदमा रहदँा मेरो चालचलनको सम्िधधमा जेलरले प्रमान्णत गररन्दऎको कागज, 

 (घ) मैले गनय चाहेको स्िरोजगारको न्ििरण िा रोजगारदाताले रोजगार न्दने न्िियमा लेन्खन्दऎको अशयपत्र । 

न्निेदक 

.......... बस्ने ििय.............को ........................... 

आन्त सम्ित् २० .........साल............मन्हना...................गते रोज.................शभुम्............... 

 

  



53 | P a g e  

 

ऄनसूुची ३ : कारागारवभत्र वदमासी गने थुनुवा कैदीको ऄवभलेख फाराम 

ऄनसूुची – ३ 

कारागारन्भत्र िदमासी गने थनुिुा–कैदीको ऄन्भलेख 

कारागार कायायलको नाम : 

क्र.सं. कैदी िा थनुिुाको 

नाम, थर 

कसूर/मदु्दा सजाय 

ऄन्िध 

कैद परकेो 

न्मन्त 

कारागार न्भत्र गरकेो िदमासीको 

न्ििरण 

िदमासी गरिेापत भऎको 

कारिाहीको न्ििरण 

कैन्फयत 
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ऄनसूुची ४ : मावसक प्रवतवेदन फाराम 
 

ऄनसूुची ४ 

श्री कारागार व्यिस्थापन न्िभाग 

कान्लकास्थान, काठमाडौ ँ। 

यस शाखाको २०““.   साल          मन्हनाको मास्केबारी न्नम्नानसुार पठाआऎको व्यहोरा ऄनरुोध छ । 

२०“““   साल          न्महना मसाधतसम्मको बधदी संख्या : 

क्र.सं. न्ििरण परुूि मन्हला जम्मा कैन्फयत 

१. ऄन्घल्लो मन्हनाको संख्या     

२. यस मन्हनामा छुटेको संख्या     

३. यस मन्हनामा कायम रहेको िधदी संख्या     

४. यस मन्हनामा कायम रहेके िधदी संख्या     

५. हालको अन्श्रत बालबान्लकाको संख्या     

 जम्मा :     

 

मदु्दा ऄनसुार जम्मा स्िदशेी कैदी िधदी संख्या : 

क्र.सं. मदु्दाको न्ििरण जम्मा परुूि मन्हला नाबालक ६५ ििय मान्थका कैन्फयत 

१. कतयव्य ज्यान             

२. लागू औिध             

३. ढकैती             

४. न्जई मास्ने बेच्ने             

५. जिरजस्ती करणी             

६. केही साियजन्नक ऄपराध             

७. चोरी             

८. ज्यान माने ईद्योग             

९. हातहन्तयार खरखजाना             

१०. ठगी             

११. न्कते             

१२. िन सम्बन्धध             

१३. सिारी ज्यान             

१४. भ्ररिाचार             

१५. खनु डाकँा             

१६. सैन्नक एन             

१७. खोटा चलन             
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१८.              

१९. न्िन्िध             

 कूल जम्मा :             

 

न्िदशेी कैदी िधदीहरूको न्ििरण : 

क्र.सं. मदु्दाको न्ििरण 
जम्मा परुूि मन्हला नाबालक 

रान्रियता 
कैदी थनुिुा कैदी थनुिुा कैदी थनुिुा कैदी थनुिुा 

१.           

२.           

३.           

४.           

५.           

६.           

७.           

८.           

९.           

१०.           

 जम्मा          

 

१. घरले ुईद्योग सञ्चालन भऎको भऎ ईदे्यगमा 

संलग्न िधदीको संख्या : 

२. ईदे्यगको प्रकार : 

नोट : (क) मान्थ नपरकेा कुनै मदु्दा भऎ न्िन्िध महलमा ईल्लेखगरी पठाईन ु

पनेछ (मानन्सक रोगी भऎ सोही व्यहोरा खलुाआय पठाईन ुपनेछ । 

(ख) न्मसक प्रन्तिेदन प्रत्येक मन्हनाको ७ गतेन्भत्र प्राप्त हुनेगरी न्िभागमा 

पठाआसक्न ुपनेछ । 

दस्तखत : 

नाम : 

पद : 

न्मन्त : 

 

 



 

 

ऄनसूुची ५  : वन्दीमा अवश्रत बालबावलकाको वववरण फाराम 

ऄनसूुची – ५ 

िधदीमा अन्श्रत भआ कारागारन्भत्र रहेका बालबान्लकाको न्ििरण 

कारागार कायायलयको नाम : 

क्र.सं. अन्श्रत 

बालन्बलकाको नाम 

ईमेर िधदी 

ऄन्भभािकको 

नाम 

बालबान्लकाको 

िधदीसगँको नाता 

िधदीको 

मदु्दा 

ठेगाना अन्श्रत बालन्बलकाको 

ऄन्भभािक थनु्नऎको न्मन्त 

छुट्ने 

न्मन्त 

नजीकको हकिाला 

िा िधदीको नाम 

कैन्फयत 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ऄनसूुची ६ : सधुारगृहमा पठाआएका बालबावलकाको वववरण फाराम 

ऄनसूुची – ६ 

सधुारगहृमा पठाआऎका अन्श्रत बालबान्लकाको न्ििरण 

कारागार कायायलयको नाम : 

क्र.सं. िधदीमा अन्श्रत 

बालबान्लकाको 

नाम थर 

ईमेर अन्श्रत 

बालबान्लकाको 

िधदी ऄन्भभािको 

नाम 

बालबान्लकाको 

िधदीसगँको नाता 

अन्श्रत बालबान्लका 

रहेको/पठाआऎको 

सधुारगहृको नाम, 

ठेगाना 

सधुारगहृमा 

पठाऎको 

न्मन्त 

अन्श्रत 

बालन्बलकके 

ऄन्भभािक कैद 

मकु्त हुने न्मन्त 

कैन्फयत 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ऄनसूुची ७ : बालववजािँआ गरी थुना वा कैदमा परी सुधारगृहमा पठाआएका बालवन्दीको वववरण 

फाराम 

ऄनसूुची – ७ 

बालन्िजाआँ गरी थनुा िा कैदमा परी सधुारगहृमा पठाआऎका बालिधदीको न्ििरण 

क्र.सं. बालिधदीको नाम न्बज्याआँ/कसूर कैद िा थनुामा परकेो न्मन्त सधुारगहृमा पठाआऎको न्मन्त सधुारगहृको नाम ठेगाना बालिधदी १६ ििाय  पगु्ने न्मन्त कैन्फयत 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ऄनसूुवच ८ : बन्दी स्थानान्तरणकालावग वसफाररस फाराम 

 

न्ििय:-बधदीको स्थानाधतरण सम्िधधमा । 

श्री कारागार व्यिस्थापन न्िभाग, 

कालीकास्थान, काठमाण्डौ । 

न्नम्न न्ििरण बमोन्जमका कैदीलाइ यस कारागारिाट सरुिा गररन्दनहुुनका लागी ऄनरुोध छ । 

न्स.न कैदीको 

नामथर र 

स्थायी ठेगाना 

मदु्धाको 

न्कसम 

जधम न्मन्त 

ईमेर 

थनुामा 

परकेो 

न्मन्त 

छुट्ने न्मन्त 

जररिाना 

िापत समेत 

िधदीको 

न्कन्सम 

(थनुिुा 

भऎमा 

सम्िन्धधत 

धयान्यक 

न्नकायको 

स्िीकृती 

जेलमा िसेको न्ििरण (शरुुदने्ख 

हालसम्म) 

सरुिा गने 

चाहेको 

कारागारको 

नाम र 

कारण 

पिुय कारागारिाट 

प्राप्त अचरण 

सम्िन्धध न्ििरण 

ऄधय 

व्यहोरा 

कारागारको 

नाम 

न्मन्त 

दने्ख सम्म 

             

             

             

  

 जेलर प्रमखु न्जल्ला ऄन्धकारी 

 कारागार कायायलय, ............... न्जल्ला प्रशासन कायायलय, ............ 

  



 

ऄनसूुची ९ : शत प्रवतशत कैद भुिान गने कैदीलाआय कैदमिु वसफाररस 

न्ििय:- कामदारी सनु्िधािापत शत प्रन्तशत कैद भकु्तानी गरकेोले कैदमकु्त गररन्दने सम्िधधमा । 

श्री कारागार व्यिस्थापन न्िभाग 

कान्लकास्थान, काठमाण्डौ । 

 यस कारागारमा थनुामा रहेका न्नम्न न्लन्खत कैदीको कारागार न्नयमािली  २०२० िमोन्जम कामदाररिापत पाईने सनु्िधाको गणना गदृ न्नजले भकु्तानी गनुयपने 

कैद ऄिन्ध पूरा हुने दने्खऎकोले न्नजलाइ शत प्रन्तशत कैद भकु्तानी गरकेो अधारमा छोन्डन्दन न्सफाररस साथ ऄनरुोध छ । 

 जेलर प्रमखु न्जल्ला ऄन्धकारी 

 कारागार कायायलय, ............... न्जल्ला प्रशासन कायायलय, ............  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ 

न्स

.नं 

कैदीको 

नाम थर, 

स्थायी 

ठेगाना 

न्लङ्ग  ईमे

र 

रान्रिय

ता 

मदु्दा कैद परकेो 

न्मन्त 

ठेन्कऎ

को कैद 

ििय 

जररिा

ना 

जम्मा 

कैद ििय 

कैद 

भकु्तान 

हुने 

न्मन्त 

कामदारी सनु्िधा न्ििरण जम्मा 

भकु्ता

न कैद 

ऄि

न्ध 

कामदारी 

सनु्िधा 

समेत 

जोडी शत 

प्रन्तशत 

पगु्ने न्मन्त  

कैदी
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चाल 

चलन

को 

न्ििर

ण 

पनुरािेदन 

पेद 

नपरकेो 

न्िियमा 

सरकारी 

िन्कल 

कायायलय

ले लेखेको 

पत्र 

न्ििरण 

कैन्फयत 

सह 

नाआ

के 

ना

आ

के 

चौ

न्क

दार 

न्शक्षक 

/कारखा

नामा 

काम 

गरकेो 

 

 

                   

 

 

                   

 

 

                   



 

ऄनसूुची १०: कैद वमनाहाका लावग वसफाररस फाराम 

 

“““““““““““““. का ईपलक्ष्यमा िाकँी कैद न्मनाहा गने प्रयोजनका लान्ग सो न्मन्तमा तोन्कऎको कैदको ५०% कैद भकु्तान गरकेा  

(बदृ्ध र न्नको नहुने रोगीका हकमा घटीमा २५% भकु्तान गरकेा) तोन्कऎका शतय परुा गरकेा कैदीहरूको िाकँी कैद न्मनाहाका लान्ग  

प्रमखु वजल्ला ऄवधकारी तथा जेलरको वसफाररस सवहतको वववरण 

न्स
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ज
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) 

१.  
                

२.  
                

 
                

  

============================= =============================== 

  जेलर प्रमखु न्जल्ला ऄन्धकारी 

 कारागार कायायलय, ......................... न्जल्ला प्रशासन कायायलय, ..................... 

  



 

वन्दीको वडापत्र 
सेिा सनु्िधाको प्रकार सेिाग्राही िगय जनताले पयुायईन ुपने प्रकृया तथा प्रमाण शलु्क/दस्तरु लाग्ने समय न्जम्मेिार पदान्धकारी 

शाखा/फाटँ 

गनुासो सधुने 

ऄन्धकारी 

१. धयान्यक तथा ऄधयधयान्यक न्नकायहरूको अदशेले ऄन्धराज्यका 

कारागारहरूमा अईने थनुिुा, कैदी िधदीहरूको ऄन्भलेख राख्न े। 

थनुामा पठाईने नकायको स्पष्ट अदशे हुनपुन े। नलाग्न े तरुूधत जेलर प्र.न्ज.ऄ. 

२. िधदीहरूलाआय न्सधाको व्यिस्था मोटो चामल ७०० ग्राम र ४५ रूपैया ँ

नाबालकलाआय 

१. ७ मन्हनादने्ख १ िियका लान्ग १०० ग्राम र १० रूपैया ँ

२. १–३ िियका लान्ग१५० ग्राम र १० रूपैया ँ

३. ३–५ िियका लान्ग २०० ग्राम र १० रूपैया ँ

४. ५–७ िियका लान्ग २५० ग्राम र १० रूपैया ँ

५. ७–१२ िियका लान्ग ४५० ग्राम र १० रूपैया ँ

६. १२ ििय मान्थका लान्ग ६०० ग्राम र १५ रूपैया ँ

” दनै्नक ” ” 

३. िधदीहरूका लान्ग लिा कपडा ईपलब्ध गराईन े। िैशाख र कान्तयकमा गरी िियको २ पटक लगाईने कपडा र २ 

िियमा ऎक पटक ओढ्ने ओर्छ्याईने कपडा पाईन े। 

” तोन्कऎको न्नन्दयष्ट समयमा न्ितरण हुन े। ” ” 

४. िधदीहरूलाआय स्िास््योपचार, मनोरञ्जन, न्शक्ष, सदाचार, 

सीपन्िकाससमेतका ऄिसर न्दलाईन े। 

बजेटको पररन्धन्भत्र रही ईल्लेखीत सनु्िधा न्दलाईन े। ” स्िास््योपचार तरुूधत र ऄधय यथासमयमा 

हुन े। 

” ” 

५. िधदीगहृ लगायत भौन्तक संरचनाको न्नमायण, ममयत संभारको 

प्रिधध 

िधदीगहृ र भौन्तक ऄिस्थाको स्पष्ट न्स्थतीका अधारमा । ” न्नयन्मत रूपमा । ” ” 

६. (क) िधदीहरूको शतप्रन्तशत कैद भकु्तान भऎको अदशे न्दन े। 

(ख) छुट तथा गणतधत्र न्दिस, प्रजातधत्र न्दिस तथा ऄधय न्िशेि 

ऄिसरहरूमा माफी न्मनाहाको व्यिस्था न्मलाईन े। 

िधदीहरूको ऄन्भलेखको अधारमा ऄसल चालचलन सन्हतको 

सम्बन्धधत जेलर र प्र.न्ज.ऄ.को स्पष्ट न्सफारीस प्राप्त हुनपुन े। 

 शतप्रन्तशतके हकमा ७ न्दन ऄगाि ै। रान्रिय 

पियमा ऎक मन्हना ऄगािै कारागार शाखाले 

न्िभागमा पठाईनपुने र रान्रिय पियहरूमा छुट 

पाईनहेरूको लान्ग न्िभागबाट ३ हप्ता ऄगाि ै

मधत्रालयमा पेश गनुयपन े। 

जेलर र कारागार 

व्यिस्थापन न्िभाग । 

गहृमधत्रालय 

७. िधदीहरूलाआय ऎक कारागारबाट ऄके कारागारमा स्थानाधतरण 

गन े। 

कारणसन्हत जेलर प्र.न्ज.ऄ.को न्सफाररश । ” अिश्यकता ऄनसुार माहा–न्नदशेक  

८. िधदीहरूको सामनु्हक माग न्िन्धतपत्र ऄद सम्बन्धधत न्नकायमा 

पठाआन्दने व्यिस्था गन े। 

अफ्ना माग न्िधतीपत्र । ” तत्कालै जेलर प्र.न्ज.ऄ. 

बालिधदी ऎिम् बालिधदीका साथमा रहकेा अन्श्रत नाबालकहरूलाआय 

क्रमशः बालसधुार गहृमा राख्न सम्बन्धधत संस्थाहरूसगँ सम्पकय  र 

समधिय गरी ऄिश्यक व्यिस्था गन े। 

जेलर र प्र.न्ज.ऄ.को न्सफाररश । ” अिश्यकता ऄनसुार न्नयन्मत रूपमा हुन े। ” न्जल्लामा 

प्र.न्ज.ऄ. र 

न्िभागमा 

माहान्नदशेक । 

१०. िधदीका अफधत, न्मत्रहरू, कानून व्यिसायीहरू तथा न्िन्भधन 

रान्रिय, ऄधतराय न्रिय गैर सरकारी संस्थाका प्रन्तन्नन्धसमेतलाआय 

िधदीहरूसगँ भेटघाटको व्यिस्था न्मलाईन े। 

कारागार न्नयमािली ऎिम् नेपाल सरकारले तजुयमा गरकेो नीन्त 

न्नदशेन ऄनरुूपको प्रन्क्रत्या पयुायईन ुपन े। 

” सम्बन्धधत कारागार शाखाले तोकेको न्नन्ित 

समय र अिश्यकता ऄनसुार हुन े। 

” प्र.न्ज.ऄ. 

 


