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कारागार नियमावली, २०२० 
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   यो नियामावली सम्वत ्२०६४ साल माघ १ गते देशि प्रारम्भ भएको । 
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१५. कारागार (पन्ध्रौं संिोधि) नियमावली, २०७९    २०७९।९।१८ 

 कारागार ऐि, २०१९ को दफा २७ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी िेपाल सरकारले 
देहायको नियमहरु बिाएको छ । 

पररच्छेद – १ 

प्रारशम्भक 

१. संशिप्त िाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरुको िाम “कारागार नियमावली, २०२०” रहेको छ। 

  (२) यो नियमावली २०२० साल भाद्र १ गते देशि प्रारम्भ हिुेछ । 

२. पररभाषाः  ववषय वा प्रसड्डले अको अथथ िलागेमा यस नियमावलीमा,– 

  (क) “ऐि” भन्नाले कारागार ऐि सम्झि ुपछथ । 

(ि) “छािववि तथा अिसुन्ध्धाि केन्ध्द्र” भन्नाले कुिै अपराधको तहवककात, जााँचबझु 
वा पपुथिको नसलनसलामा थिुवुालाई राशिएको घर वा स्थाि सम्झि ुपछथ । 

 

पररच्छेद – २ 

थिुवुा वा कैदीलाई राख्न ेर छाड्ि े

३. व्यवस्थाः (१) िेपाल सरकारले चावहएको ठाउाँमा एउटा कारागारको व्यवस्था गिेछ । 
यस्तो कारागारमा सो शजल्ला भरका कैदी थिुवुाहरु राशििेछि ्। िेपाल सरकारले सामान्ध्य 
आदेिद्वारा तोवकददएका अवस्थामा अन्ध्य शजल्लाहरुको कैदी वा थिुवुा पनि रहि सक्दछ । 

(२) िेपाल सरकारले आवश्यक देिेको ठाउाँमा कारागारको अनतररक्त छािनबि तथा 
अिसुन्ध्धाि केन्ध्द्रको पनि व्यवस्था गिथ सक्िेछ । छािनबि तथा अिसुन्ध्धाि केन्ध्द्रको 
व्यवस्था भएको ठाउाँमा छािनबि तथा अिसुन्ध्धाि केन्ध्द्रमा साधारणतः केवल थिुवुालाई मात्र 
राशििेछ ।  

                                                           
    दिौं संिोधिद्धारा संिोनधत । 
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४. कारागार कायाथलयले बशुझनलिःे (१) प्रत्येक शजल्ला कारागार कायाथलयले सो शजल्ला नभत्रका 
निम्िनलशित प्रकारका अड्डाले पठाएका कैदी वा थिुवुालाई बझुी नलिपुदथछ । 

  (क) शजल्लाशस्थत अदालतहरुबाट, 

  (ि) शजल्लाशस्थत प्रमिु शजल्ला अनधकारीबाट, 

(ग) प्रचनलत कािूि बमोशजम थिुी कारबाही गिथ िपाउिे वा कैद हिुे गरी सजाय 
तोक्ि पाउिे अनधकार प्राप्त अड्डाहरुबाट, 

   तर – 

(१) इलाज उपचारको निनमत्त वा अन्ध्य कारणबाट िेपाल सरकारको 
सामान्ध्य आदेिद्वारा शझकाइएमा वा अिमुनत ददइएमा अन्ध्य शजल्लाबाट 
आएका कैदी थिुवुाहरु पनि  राशििेछ । 

(२) काठमाडौ उपत्यकाको कारागार र छािनबि तथा अिसुन्ध्धाि केन्ध्द्रमा 
बागमती अञ्चलनभत्रका मानथका िण्डहरुको उशल्लशित अड्डा 
अदालतहरुबाट पठाइएका कैदी थिुवुाहरु राशििेछ । 

(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु लेशिएको भए तापनि सदर कारागारमा िेपाल 
राज्यनभत्रको कुिै पनि कारागारबाट आएका, अन्ध्य सेण्रल कारागारहरुमा सो कारागारको 
िेत्रनभत्रको कुिै पनि कारागारबाट आएका तथा शजल्लाका कारागारहरुमा सो कारागारको 
िेत्रनभत्रको कुिै पनि कारागारबाट आएका कैदीलाई राशििेछ । 

(३) थनु्न वा कैद गिथ पठाउाँदा प्रचनलत कािूि बमोशजम रीत परुय्ाउि ुपिे रीतका 
अनतररक्त निम्ि नलशित कुरा पनि िलुाई पठाउि ुपदथछ र ििलेुमा सो िलुाई नलि प्रत्येक 
कारागार कायाथलयको कतथव्य हिुेछः– 

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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(क) अदालत, प्रमिु शजल्ला अनधकारी बाहेक अन्ध्य अड्डाको निनमत्त कुिै 
व्यशक्तलाई थिुी कारबाही गिथ पाउिे अनधकार ददिे कािूिको िाम र 
दफा,  

   (ि) थिुवुा कैदीको िशजकको हकदार, 

   (ग) नसधा ददइिे शे्रणी, 

(घ) कािूि बमोशजम कैद हिुे वा रुपैयााँ नतिथ िसकेवापत थनुिएको के   
हो ? 

   (ङ) शजम्मा नलई आउिे व्यशक्तको दजाथ िाम थर, 

   (च) थिुवुा पूजी ददइएको िददएको । 

५. गोलघरमा राख्नःे देहाय बमोशजमको कैदीलाई देहायको अवनधसम्म गोलघरको व्यवस्था भएको 
कारागारमा गोलघरमा राख्न ुपदथछः– 

  (क)  .............. 

(ि) िेपाल सरकारबाट गोलघरमा राख्न ेगरी आदेि ददइएका थिुवुा वा कैदीलाई 
सोही आदेिमा उशल्लशित अवनधसम्म, 

  (ग) देहायका कसूर गिे कैदी वा थिुवुालाई देहायको अवनधसम्मः– 

   (१) कारागारबाट सरुुड्ड ििी भागी पक्राउ भै आएकालाई १ वषथसम्म, 

   (२) पिाथल वा गारो फोडी भागी पक्राउ भएकालाई ६ मवहिासम्म, 

   (३) पिाथल िाघी भागी पक्राउ भएकालाई ३ मवहिासम्म । 

(घ) िण्ड (ग) मा उशल्लशित कसूरको उद्योग गिेलाई त्यस्तो कसूर गरे वापतको 
अवनधको आनधसम्म, 

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा शझवकएको । 
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(ङ) कारागार नभत्र ५ वा ५ जिाभन्ध्दा बढीको जमात भई हूलदड्डा गरी भाग्ि 
िोज्िे प्रत्येकलाई ६ मवहिासम्म, 

(च) पााँच जिाभन्ध्दा घटी भई हूलदड्डा गरी जमात बााँधी भाग्ि िोज्िे प्रत्येकलाई 
१ मवहिासम्म, 

(छ) कारागारनभत्र बदमासी गिे, चोरी गिेलाई जेलरको तजबीजले ५ पााँच ददिदेशि 
१ मवहिासम्म । 

तर गोलघरमा राख्न ु पिे कैदीलाई गोलघरमा राख्दा ठेवकएको कैद 
म्यादभन्ध्दा बढी पिे गरी गोलघरमा राख्न हुाँदैि । कैद बााँकी भए जनत मात्र 
राख्न ुपछथ । 

६. बदमासी गरे वापत गोलघरमा राशिि े कैदीको जिाउ ददिःे िरुुदेशि गोलघरमा रही कैद 
भकु्ताि गिुथपिे कैदी बाहेक बदमासी गरे वापत गोलघरमा राशििे कैदीहरु गोलघरमा 
राख्नासाथ कसूर िोली सम्बशन्ध्धत प्रमिु शजल्ला अनधकारीलाई जिाउ ददि ु पछथ र िंका 
देशिएमा सो अड्डाले तरुुन्ध्त जााँच गिथ सक्िेछ ।  

७. थिुवुा वा कैदीको अनभलेि राख्नपुिेः (१) कारागार कायाथलयले नियम ४ को उपनियम (१) 
बमोशजम अड्डा अदालतले पठाएका थिुवुा वा कैदीको तस्वीर र औलंाको छापसमेत नलई 
त्यस्तो थिुवुा वा कैदीको अनभलेि अिसूुची १ बमोशजमको लगत फाराममा भरी पािै वपच्छे 
जेलर र फााँटवालाले सही गरी राख्न ुपिेछ । 

(२) कुिै थिुवुा वा कैदी म्याद पगुी वा रुपैयााँ  नतरी वा माफी नमन्ध्हा पाई थिुा वा 
कैदबाट छुटेमा वा मरेमा वा भागेमा समेत लगत फाराममा सोही व्यहोरा जिाई लगत कट्टा 
गरी जेलर र फााँटवालाले सही गरी राख्न ुपिेछ । म्याद पगुी छुटी गएकोमा बाहेक अन्ध्य 
अवस्थामा लगत कट्टा भएकोमा सो कुराको सूचिा थनेु्न अड्डा अदालतलाई ददि ुपिेछ । 

 

                                                           
  तेस्रो संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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♫७क. पररचयपत्र उपलब्ध गराउि:े कारागार कायाथलयले प्रत्येक थिुवुा वा कैदीलाई अिसूुची-१क. 
बमोशजमको ढााँचामा पररचयपत्र उपलब्ध गराउिेछ । 

  

८. िजरबन्ध्दी र थिुवुाको धरौटी वकताबमा लेख्नःे सजाय ितोकी िजरबन्ध्दी वा िाली थिुामा 
रहिे थिुवुा चलािीसाथ बझुाउि ल्याएमा अिसूुची (२) को ढााँचा बमोशजमको धरौटी 
वकताबमा बझुाउि ल्याउिेको सवहछाप समेत गराई राख्न ुपछथ । 

९. भरपाई ददिःे कारागार कायाथलयले आफूकहााँ बझुाउि ल्याएको थिुवुा वा कैदी बझुी जेलर र 
फााँटवालाको सवहछाप परेको रीत पूवथकको भरपाई थनेु्न अड्डालाई ददि ुपछथ । 

१०. हाशजर गिेः कारागार कायाथलयको लगत र धरौटी वकताब बमोशजमको थिुवुा वा कैदीको 
िाम र िम्बर पकुारी रोजरोजै हाशजर गरी हाशजर गिेले सवहछाप गरी राख्न ुपछथ । 

११. थिुवुा वा कैदीको लगत पेि गिेः िपेाल सरकारले सूचिा गरेको उत्सवमा थिुवुा वा कैदी 
छोड्ि ुपरेमा कारागार कायाथलयले ठेकुवा लगत बमोशजमका थिुवुा वा कैदीको कैद भकु्तािी 
कटाई बााँकी कैद देिाइएको लगत सम्बशन्ध्धत प्रमिु शजल्ला अनधकारी छेउ पेि गिुथ पछथ । 

१२. छुट्कारा ददंदा सािी राख्नःे (१) कारागारमा रहेका कैदीलाई छुट्कारा ददाँदा िशजकको 
िातादार वा साथी भए निजहरु, िभए ३ ⁄ ४ भलाद्मी वा िशजक अड्डा सािी रािी छुटकारा 
पाएको प्रमाशणत गरी सोही ददिमा छुटुवा पूजीसमेत ददई छानडददि ुपछथ । 

(२) थिुवुालाई छाड्ि ुपदाथ यथािक्य थनेु्न कायाथलयमा पठाइददि ुपदथछ सो कायाथलय 
टाढा भइ सम्भव िभएमा मात्र उपनियम (१) बमोशजम गरी छानडददि ुपछथ । 

१३. जिाउ ददिःे चोरी वा डााँका मदु्दामा सजाय पाएको चोर डााँका पाली चोरी डकैती गराउिे र 
चोरीको माल नलई सजाय पाएका थिुवुा कैदी छुट्कारा पाएमा पिुः निग्रािी राख्नपुिे भने्न 

थनेु्न अड्डाले जिाउ ददएको थिुवुा वा कैदी छुटेमा जिु जिु इलाकाको हो सोही इलाकाको 
शजल्ला प्रहरी कायाथलयलाई जािकारी ददि ुपछथ । 

                                                           
♫    पन्ध्रौं संिोधिद्धारा थप । 

    छैठौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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१४. बाटो िचथ ददिःे छुट्कारा पाएका कैदी वा थिुवुाहरु मध्ये धेरै टाढाको घरसम्म पगु्ि िचथ 
िहिुे व्यशक्तलाई सम्बशन्ध्धत प्रमिु शजल्ला अनधकारीबाट निकासा भए बमोशजम आवश्यक 
बाटो िचथ ददइिेछ । 

१५. कैद सजायको म्याद पगेुपनछ छुट्कारा ददि ुपिेः  कारागारका कैदी वा थिुवुाहरु मध्ये कैद 
सजायको म्याद पगेुपनछ िछुटी म्याद पगेुका चौबीस घण्टाभन्ध्दा बढ्ता कैद भएमा जसको 
गफलतले भएको हो उसलाई प्रचनलत कािूि बमोशजम गिुथ पछथ । 

१६.रुपैयााँ  नतरेमा छुटकारा ददिःे (१) अड्डा अदालतबाट जररवािा बापत कैद ठेकी आएकोमा सो 
जररवािा र जररवािा बापत ठेवकएको कैदको लगत कारागार कायाथलयले आफ्िो लगत 
पशुस्तकामा कायम गिुथ पिेछ र सो लगत कनसएको जािकारी सम्बशन्ध्धत अड्डा अदालतलाई 
ददि ुपिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम लगत कनसएकोमा जररवािा नतिथ िसकी थिुामा 
बनसरहेको व्यशक्तले जररवािा बापतको बााँकी रकम बझुाई थिुामा मकु्त हिु चाहेमा त्यस्तो 
व्यशक्तबाट कािूि बमोशजम बााँकी जररवािा बापतको रकम बझुी सदर स्याहा गरी लगत 
पशुस्तकाबाट जररवािा तथा सो बापतको कैद लगत समेत कट्टा गरी थिुाबाट मकु्त गररददि ु
पिेछ ।  

 

पररच्छेद–२क. 

सामदुावयक सेवा तथा िलुा कारागार सम्बन्ध्धी व्यवस्था 

१६क. सामदुावयक सेवामा पठाउि ेसम्बन्ध्धी व्यवस्थाः (१) कुिै मदु्दामा तीि वषथसम्म कैद सजाय 
हिु सक्िे व्यशक्तले सामदुावयक सेवा गिथ चाहेमा मदु्दा हेिे अनधकारी समि अिसूुची–२क. 
बमोशजमको ढााँचामा निवेदि ददि ुपिेछ ।  

                                                           
   आठौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

   दिौं संिोधिद्धारा थप । 
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(२) उपनियम (१) बमोशजम निवेदि प्राप्त भएपनछ मदु्दा हेिे अनधकारीले देहायका 
ववषय उपर ववचार गदाथ निवेदि माग बमोशजम कसूरदार ठहररएको व्यशक्तलाई सामदुावयक 
सेवामा पठाउि मिानसब देिेमा कारागारको सट्टा सामदुावयक सेवामा पठाउिे गरी निणथय गिथ 
सक्िेछः –  

(क) कसूर र कसूर गदाथको कारण र अवस्था, 

(ि) निजको ववगतको चालचलि, 

(ग) निजको उमेर, 

(घ) निजले कसूरका सम्बन्ध्धमा गरेको साववती र निजले कसूरको लानग 
गरेको िमा याचिा, 

(ङ) निजले गिथ सक्िे सामदुावयक सेवाको प्रकृनत । 

(३) उपनियम (२) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको भए तापनि प्रचनलत िेपाल कािूि 
बमोशजम स्थापिा वा गठि भएको अदालत बाहेक मदु्दा हेिे अन्ध्य अनधकारीले कसूरदारलाई 
सामदुावयक सेवामा पठाउाँदा सम्बशन्ध्धत शजल्ला अदालत समि त्यसरी सामदुावयक सेवामा 
पठाउिे आधार र कारण समेत उल्लेि गरी अिमुनत माग गिुथ पिेछ र सम्बशन्ध्धत शजल्ला 
अदालतले पनि त्यस्तो आधार र कारण मिानसव देिेमा त्यस्तो कसूरदारलाई सामदुावयक 
सेवामा पठाउिे अिमुनत ददि सक्िेछ ।  

(४) उपनियम (२) बमोशजम मदु्दा हेिे अनधकारीले कसूरदारलाई सामदुावयक सेवामा 
पठाउिे निणथय गदाथ दैनिक दईु घण्टा सामदुावयक सेवामा काम गरे वापत एक ददिको दरले 
कैद कट्टा हिुे गरी कसूरदारले कनत अवनध सामदुावयक सेवा गिुथ पिे हो सो समेत िलुाउि ु
पिेछ ।  

(५) उपनियम (२) बमोशजम मदु्दा हेिे अनधकारीबाट कसूरदारलाई सामदुावयक 
सेवामा पठाउिे निणथय भए पनछ काठमाडौं उपत्यकाको हकमा कारागार व्यवस्थापि ववभागले 
र काठमाडौं उपत्यका बावहरको हकमा सम्बशन्ध्धत कारागार कायाथलयले कसूरदारलाई 
सामाशजक सेवामा लगाउि इच्छुक ववद्यालय, अस्पताल, स्थािीय निकाय, देवालय, वदृ्धाश्रम 
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लगायत यस्तै प्रकृनतका अन्ध्य निकाय वा सामाशजक संघ संस्थास“ग नलशित समझदारी गरी 
कसूरदारलाई आवश्यक ितथहरु पालिा गिे कबनुलयतिामा गराई सामदुावयक सेवा गिथ 
त्यस्तो निकाय वा संस्थामा पठाउि ु पिेछ र त्यसरी कसूरदारलाई सामदुावयक सेवामा 
पठाउ“दा कारागार व्यवस्थापि ववभागले सामदुावयक सेवा तथा िलुा कारागार व्यवस्थापि 
केन्ध्द्रीय सनमनतको र कारागार कायाथलयले सामदुावयक सेवा तथा िलुा कारागार व्यवस्थापि 
शजल्ला सनमनतको परामिथ नलि ु पिेछ ।  

(६) उपनियम (५) बमोशजम पठाइएको कसूरदारले ददिको कम्तीमा दईु घण्टा 
सम्बशन्ध्धत निकाय वा संस्थामा सामदुावयक सेवा गिुथ पिेछ र बााँकी अवनध स्वरोजगारको 
रुपमा काम गिथ सक्िेछ ।   

(७) उपनियम (५) बमोशजम सामदुावयक सेवामा पठाइएको कसूरदारलाई देहायको 
अवस्थामा सामदुावयक सेवाबाट वफताथ गिथ आवश्यक ठािेमा सोको अिमुनतको लानग 
कारागार व्यवस्थापि ववभाग वा कारागार कायाथलयले सम्बशन्ध्धत शजल्ला अदालत समि लेिी 
पठाउि ुपिेछः–  

(क) निजले प्रचनलत कािूि ववपरीत कायथ गरेमा, 

(ि) निजले सम्बशन्ध्धत निकाय वा संस्थासाँग भएको समझदारीपत्र बमोशजम 
ठेवकएको काम िगरेमा,  

(ग) निजले सामदुावयक सेवामा जााँदाको बित गरेको कबनुलयतिामा 
ववपरीत कायथ गरेमा । 

(८) उपनियम (७) बमोशजम अिमुनतको लानग लेशिआएमा र कसूरदारलाई 
सामदुावयक सेवाबाट वफताथ गिथ मिानसव देिेमा सम्बशन्ध्धत शजल्ला अदालतले त्यस्तो 
कसूरदारलाई सामदुावयक सेवाबाट वफताथ गिे अिमुनत ददिेछ ।  

(९) उपनियम (८) बमोशजम कुिै कसूरदारलाई सामदुावयक सेवाबाट वफताथ गिे 
अिमुनत प्राप्त भएमा कारागार व्यवस्थापि ववभाग वा कारागार कायाथलयले त्यस्तो 
कसूरदारलाई सामदुावयक सेवाबाट कारागारमा वफताथ गिेछ ।  
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(१०) उपनियम (९) बमोशजम सामदुावयक सेवाबाट वफताथ गररएको कसूरदारले बााँकी 
कैद कारागारमा रही भकु्ताि गिुथ पिेछ र निजलाई सोही कैद अवनधमा पिुः सामदुावयक 
सेवामा पठाइिे छैि ।  

१६ि. िलुा कारागार सम्बन्ध्धी व्यवस्थाः (१) िेपाल सरकारले आवश्यकता अिसुार िेपाल 
राज्यनभत्र रहेको कुिै भवि वा स्थािलाई िलुा कारागारको रुपमा तोक्ि सक्िेछ । 

(२) तीि वषथ भन्ध्दा बढी कैद सजाय भई कम्तीमा एक नतहाई कैदको अवनध भकु्ताि 
गररसकेको कैदीले उपनियम (१) बमोशजम तोवकएको िलुा कारागारमा बस्ि चाहेमा 
अिमुनतको लानग अिसूुची–२ि. बमोशजमको ढााँचामा सम्बशन्ध्धत कारागार कायाथलय माफथ त 
कारागार व्यवस्थापि ववभाग समि निवेदि ददि ुपिेछ ।  

(३) उपनियम (२) बमोशजम प्राप्त हिु आएको निवेदि उपर जााँचबझु गरी कारागार 
व्यवस्थापि ववभागले उक्त निवेदि सामदुावयक सेवा तथा िलुा कारागार व्यवस्थापि केन्ध्द्रीय 
सनमनत समि पठाउिे छ र सो सनमनतले देहायका कुरामा ववचार गरी कैदीलाई िलुा 
कारागारमा बस्िे अिमुनत ददि हिुे िहिुे सम्बन्ध्धमा कारण र आधार िलुाई कारागार 
व्यवस्थापि ववभाग समि नसफाररस गिेछः– 

(क) अपराध गदाथको कारण र अवस्थाको सम्बन्ध्धमा फैसलामा उल्लेि 
भएको व्यहोरा,  

(ि) कैदमा रहाँदा जेलरले प्रमाशणत गररददएको निजको चालचलि, 

(ग) कैदीको उमेर, 

(घ) कैदीले गिथ चाहेको स्वरोजगारको प्रकृनत तथा रोजगारदाताले तोकेको 
रोजगार सम्बन्ध्धी सेवाका ितथ तथा सवुवधा । 

(४) उपनियम (३) बमोशजम सामदुावयक सेवा तथा िलुा कारागार व्यवस्थापि 
केन्ध्द्रीय सनमनतले कारागार व्यवस्थापि ववभाग समि कैदीलाई िलुा कारागारमा बस्िे 
अिमुनत ददिे नसफाररस गरेमा कारागार व्यवस्थापि ववभागले कुिै रोजगारदाता कहााँ रोजगार 
गिे कैदीको हकमा रोजगारदातासाँग समझदारीपत्र गरी र स्वरोजगार गिे कैदीको हकमा 
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त्यस्तो स्वरोजगारको वववरण िलुाई आवश्यक ितथ पालिा गिे कबनुलयतिामा गराई िलुा 
कारागारमा बस्िे अिमुनत ददि सक्िेछ ।  

(५) उपनियम (३) वा (४) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको भए तापनि देहायको 
कैदीलाई िलुा कारागारमा बस्िे अिमुनत ददइिे छैिः– 

(क) एकपटक कारागारबाट भागेको कैदी, 

(ि) कैदमा रहाँदा असल चालचलि िभएको भिी अनभलेिमा जनिएको 
कैदी, 

(ग) मािनसक सन्ध्तलुि ठीक िभएको भिी शचवकत्सकले प्रमाशणत गरी 
ददएको कैदी । 

(६) उपनियम (४) बमोशजम िलुा कारागारमा बस्िे अिमुनत प्राप्त कैदीले देहायका 
ितथहरु पालिा गिुथ पिेछः–  

(क) िलुा कारागारमा बस्िे अिमुनत ददंदाका बित उशल्लशित काम मात्र 
गिुथ पिे, 

(ि) िलुा कारागार िेत्रबाट बावहर जााँदा वा िलुा कारागार नभत्र आउाँदा 
कैदीको साथमा रहेका सामािहरु जााँच गराउि ुपिे र निजको साथमा 
आएका मानिसको अनभलेि गराउि ुपिे,  

(ग) निधाथररत समयमा मात्र िलुा कारागार िेत्रबाट बावहर जािे र िलुा 
कारगार नभत्र आउि ुपिे, 

(घ) कबनुलयतिामामा तोवकएको स्थाि र िेत्र बाहेकका अन्ध्य स्थाि र 
िेत्रमा बसोबास गिथ िहिुे, 

(ङ) िलुा कारागारमा पररवार बाहेक अन्ध्य व्यशक्तलाई स्थायी रुपमा बस्ि 
िददि,े 
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(च) िलुा कारागार अनधकृतले समय समयमा ददएको निदेिि पालि गिुथ 
पिे ।  

(७) कुिै कैदीले उपनियम (६) मा उशल्लशित ितथहरु पालिा गरेको िपाइएमा 
कारागार व्यवस्थापि ववभागले त्यस्तो कैदीलाई िलुा कारागारबाट वफताथ गिेछ ।   

(८) उपनियम (७) बमोशजम वफताथ गररएको कैदीले कैदको बााँकी अवनध कारागारमा 
भकु्ताि गिुथ पिेछ र निजलाई सोही कैद वापत पिुः िलुा कारागारमा पठाइिे छैि ।  

१६ग. सामदुावयक तथा िलुा कारागार व्यवस्थापि सनमनत सम्बन्ध्धी व्यवस्थाः (१) सामदुावयक सेवा 
तथा िलुा कारागारको सञ्चालि र व्यवस्थापिको सम्बन्ध्धमा कारागार व्यवस्थापि 
ववभागलाई राय सझुाव ददि र कसूरदारलाई सामदुावयक सेवा वा िलुा कारागारमा पठाउि े
सम्बन्ध्धमा ववभागलाई आवश्यक परामिथ ददि देहाय बमोशजमको एक सामदुावयक सेवा तथा 
िलुा कारागार व्यवस्थापि केन्ध्द्रीय सनमनत रहिेछः–  

(क) महानिदेिक, कारागार व्यवस्थापि ववभाग  – अध्यि 

(ि) प्रनतनिनध (वररष्ठ प्रहरी उपरीिक), प्रहरी  

   प्रधाि कायाथलय      – सदस्य 

(ग) कािूि अनधकृत, गहृ मन्ध्त्रालय    – सदस्य 

(घ) प्रनतनिनध (उप–सशचव), कािूि, न्ध्याय तथा 

    संसदीय व्यवस्था मन्ध्त्रालय    – सदस्य 

(ङ) कारागार सधुार र सामदुावयक सेवाको िेत्रमा  

   कायथरत गैर सरकारी संस्थामध्येबाट कारागार 

    व्यवस्थापि ववभागको महानिदेिकले तोकेको  

   दईुजिा प्रनतनिनध     – सदस्य 

(च) निदेिक, कारागार व्यवस्थापि ववभाग   – सदस्य–सशचव 
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(२) शजल्लास्तरमा सामदुावयक सेवा र िलुा कारागारको सञ्चालि तथा व्यवस्थापि 
गिथ र कुिै कसूरदारलाई सामदुावयक सेवामा पठाउिे सम्बन्ध्धमा कारागार कायाथलयलाई 
आवश्यक परामिथ ददि प्रत्येक शजल्लामा देहाय बमोशजमको एक सामदुावयक सेवा तथा िलुा 
कारागार व्यवस्थापि शजल्ला सनमनत रहिेछः–  

(क) जेलर, कारागार कायाथलय    – अध्यि 

(ि) प्रनतनिनध, शजल्ला प्रहरी कायाथलय   – सदस्य 

(ग) प्रनतनिनध, शजल्ला प्रिासि कायाथलय   – सदस्य 

(घ) प्रनतनिनध, शजल्ला सरकारी वकील कायाथलय  – सदस्य 

(ङ) कारागार सधुार र सामदुावयक सेवाको िेत्रमा     

    कायथरत गैर सरकारी संस्थामध्येबाट जेलरले  

        तोकेको एकजिा प्रनतनिनध    – सदस्य 

(३) उपनियम (१) वा (२) बमोशजमको सनमनतले बैठकमा कुिै वविेषज्ञलाई 
पयथवेिकको रुपमा आमन्ध्त्रण गिथ सक्िेछ ।  

(४) उपनियम (१) वा (२) बमोशजमको सनमनतले बैठक सम्बन्ध्धी कायथववनध आफै 
निधाथरण गिथ सक्िेछ ।   

(५) उपनियम (१) वा (२) बमोशजमको सनमनतको अन्ध्य काम, कतथव्य र अनधकार 
कारागार व्यवस्थापि ववभागले तोवकददए बमोशजम हिुेछ ।  

१६घ. सामदुावयक सेवा अनधकृत र िलुा कारागार अनधकृत तोक्ि सक्िःे सामदुावयक सेवामा संलग्ि 
रहेका कसूरदार र िलुा कारागारमा बस्िे कैदीको चालचलि र काम, कारबाहीको अिगुमि 
र निरीिण गरी कारागार व्यवस्थापि ववभाग वा कारागार कायाथलय समि प्रनतवेदि पेि 
गिथ, िलुा कारागारमा जाि चाहिे कैदीको लागत संकलि तथा सामदुावयक सेवा नलि चाहिे 
निकाय वा संस्थासाँग सम्पकथ  राख्न तथा सामदुावयक सेवा तथा िलुा कारागार सम्बन्ध्धी 
कायथक्रम तजुथमा गिे कायथमा ववभाग वा कारागार कायाथलयलाई सहयोग गिथ गहृ मन्ध्त्रालयले 
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कारागार व्यवस्थापि ववभाग वा सो अन्ध्तगथत कायथरत कुिै अनधकृतलाई सामदुावयक सेवा 
अनधकृत र िलुा कारागार अनधकृतको रुपमा तोक्ि सक्िेछ ।  

१६ङ. बाल सधुार गहृमा रहि ेअवनध बढाउि सक्िःे प्रचनलत कािूि बमोशजम बाल सधुार गहृमा 
पठाइएका बालबानलकाको उमेर १६ वषथ पगेुको भए तापनि सम्बशन्ध्धत बाल सधुार गहृले 
निजको चालचलिमा सधुार आएको र निजलाई थप अवनधसम्म बाल सधुार गहृमा राख्न 
उपयकु्त छ भिी नसफाररस गरेमा जेलरले त्यस्ता बालबानलकाको हकमा बाल सधुार गहृमा 
बस्िे अवनध बढाउि सक्िेछ ।     

 

पररच्छेद – ३ 

कारागारको पालो पहरा र रेिदेि 

१७. पहरा गिे सरुिाकमीहरुको कतथव्यः कारागारमा पालो पहरा गिे सरुिाकमीहरुले कारागारको 
ढोका ढोकाहरुमा र कारागार पररनध वा पिाथल बावहर चारैतफथ  पालैसाँग चपट ददई कैदी वा 
थिुवुाहरु भाग्दछि ् वक भिी सतकथ  रही कैदी थिुवुाहरु भाग्ि िपाउिे गरी होनसयारी साथ 
िबरदारी गरी आफ्िा अिडासम्म बराबर टहनलरहि ु पछथ । 

१८. सेन्ध्रीको कतथव्यः कारागारमा पालो पहरा गिथ िवटएका सरुिाकमीहरुले पालैसाँग दस्तूर 
मावफक िबरदार बोली रमि घमेु िघमेुको सेन्ध्रीले ववचार गरी निजहरुले िबरदार 
बोलेकोमा सेन्ध्रीले पनि िबरदार बोल्ि ुपछथ । सो बमोशजम आफ्िो पालो पगेुपनछ निजले 
अको पालेलाई उदी सिुाई शजम्मा ददि ुपछथ । 

१९. अिडा अिडामा पगेुपनछ िबरदार बोल्िःे कारागार नभत्र रमि घमु्ि िवटएका 
सरुिाकमीहरुले ४ अिडामा बसी पालो बा“धी पिाथलको वकिारा वकिारै घमुी अिडा 
अिडामा पगु्िासाथ िबरदार बोल्ि ुपदथछ सो अिडामा बस्िे पालेले िबरदार बोले िबोलेको 
सेन्ध्रीले ववचार गिुथपदथछ । कैदी वा थिुवुाहरु भाग्ि उम्कि लागेको देशियो भिे अलामथको 
सूचिा वा आवाज ददई तरुुन्ध्त पक्री कारागार कायाथलयमा बझुाई ददि ुपछथ । 



www.lawcommission.gov.np 

15 
 

२०. कमाण्डर र अनधकृतको कामः कारागारमा रमि घमु्ि िवटएका सरुिाकमीहरुले दस्तूर 
मावफक घमेु िघमेुको कमाण्डरले जााँची सो बमोशजम िभएमा कमाण्डरले अनधकृतमा र 
अनधकृतले कारागारको जेलरलाई र सम्बशन्ध्धत तालकु अड्डालाई समेत प्रनतवेदि ददि ुपछथ । 

२०क.निदेिि र नियन्ध्त्रणः कारागारको पालो पहरा र रेिदेिको काम जेलरको सामान्ध्य निदेिि 
र नियन्ध्त्रणमा हिुेछ । 

 

पररच्छेद – ४ 

शे्रणी ववभाजि र नसधा तथा सवुवधाहरु 

२१. .................... 

२२. लगुा सम्बन्ध्धी व्यवस्थाः (१) कारागारका कैदी र थिुवुाहरुलाई निम्ि नलशित अिसुार लगुा 
बााँनडिे छः– 

♫(क) परुुषलाई जाडो समयमा ज्याकेट एक र सरुुवाल एक तथा गमी 
समयमा कनमज एक र सरुुवाल एक वा मौसम अिसुार सो सरहका 
कपडा समेत गरी जम्मा वषथको दईु पटक, 

♫(ि)  मवहलालाई कुथाथ, सरुुवाल वा धोती र चोलो वा मौसम अिसुार सो 
सरहका कपडा समेत गरी जम्मा वषथको दईु पटक,  

 (ग) िाबालक बालक बानलकालाई कमीज १ सरुुवाल १ वा घा“घर १ 
सरुुवाल १ दरले वषथको दईु पटक र सूती कपडाको कोट एक 
गलबन्ध्दी एक र टोपी एक वषथको एक पटक । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम वषथको दईु पटक लगुा बााँड्दा वैिाि र कानतथक 
मवहिामा बाँनडिे छ । वषथको एक पटक बााँनडिे चावहं कानतथक मवहिामा ददइिेछ । 

                                                           
  िवौं संिोधिद्वारा थप । 

  िवौं संिोधिद्वारा िारेज । 

♫   पन्ध्रौं संिोधिद्धारा संिोनधत । 
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................ कुिै थिुवुा कैदीले आफ्िै तफथ बाट लगुा ल्याएमा सोही लगुा लगाउि 
ददइिेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोशजम ददइिे लगुाको निनमत्त कपडाको वकनसम र िमूिा प्रमिु 
शजल्ला अनधकारीले पास गररददए बमोशजम तयार गरी ददइिेछ । 

तर कैदी वा थिुवुाले आफूििुी लगुा लगाउि चाहेमा स्वीकृत िमूिा बमोशजमको 
लगुाको निनमत्त पिथ आउि ेमूल्य बराबरको रकम त्यस्ता कैदी वा थिुवुालाई ददइिेछ । 

  (४) उपनियम (१) को अनतररक्त देहायका प्रकारका चीज देहाय बमोशजम ददइिेछः– 

♫(क)  प्रत्येक कैदी वा थिुवुालाई पााँच वकलो कपास बराबरको नसरक एक 
तथा पााँच वकलो कपास बराबरको डसिा एक र तन्ना एक हरेक दईु 
वषथमा एक पटक, 

तर कैदी वा थिुवुाले आफूििुी नसरक डसिा व्यवस्था गिथ 
चाहेमा उशल्लशित नसरक डसिाको निनमत्त पिथ आउिे मूल्य बराबरको 
रकम त्यस्ता कैदी वा थिुवुालाई ददइिेछ । 

 (ि) प्रत्येक कैदी वा थिुवुालाई सतु्न निनमत्त डेढ हात चौडाई साढे चार 
हाल लम्बाइकै सकुुल एक हरेक ३ वषथमा एक पटक । 

 (५) उपनियम (४) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको भए तापनि कुिै कैदी वा थिुवुा 
दईु वषथ िपगु्दै छुटी जािे भएमा निजले नलएको उक्त सामाि कारागार प्रिासिलाई वफताथ 
गिुथ पिेछ ।  

२३. नसधा सम्बन्ध्धी व्यवस्थाः कारागारका थिुवुा वा कैदी र नतिका िाबालक आशश्रतहरुलाई 
प्रत्येक ददि ददइिे नसंधाको दर अिसूुची ३ मा तोवकए बमोशजम हिुेछ । 

                                                           

  िवौं संिोधिद्वारा शझवकएको । 

  िवौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

♫  पन्ध्रौं संिोधिद्धारा संिोनधत । 

    दिौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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२४. सतु्केरीलाई थप नसधा सम्बन्ध्धी व्यवस्थाः छािनबि तथा अिसुन्ध्धाि केन्ध्द्र तथा कारागारमा 
थनुिएका ♫मवहला थिुवुा वा कैदी सतु्केरी भएमा सतु्केरी उतािथ नियम २३ बमोशजम ददइिे 

नसधा बाहेक सतु्केरी हिु ु तीस ददि अशघदेशि सतु्केरी भएको नमनतले साठी ददिसम्म 
देहायबमोशजम थप नसधा र सामाि ददइिेछः– 

(क) मनसिो चामल प्रनतददि सातसय ग्राम, 

(ि) घ्यू प्रनतददि एकसय ग्राम, 

(ग) िािे तेल प्रनतददि एकसय नमनलनलटर, 

(घ) ज्वािो प्रनतददि पचास ग्राम, 

(ङ) कोरा कपडा एक सतु्केरी अवनधको लानग दि नमटर, 

(च) साधारण राडी एक सतु्केरी अवनधको लानग एक थाि, 

♫ (छ) एक सतु्केरी अवनधको लानग िगद दईु हजार रुपैयााँ । 
२४क.चौवकदार, िाइके र सहिाइकेको नियशुक्त र संख्याः (१) कारागारको आन्ध्तररक 

व्यवस्थापिमा सहयोग नलिे प्रयोजिको लानग जेलरले कारागारका कैदीहरुमध्येबाट देहाय 
बमोशजमको संख्यामा चौवकदार, िाइके र सहिाइके नियशुक्त गिथ सक्िेछः–  

(क) प्रत्येक कारागारमा मवहला तथा परुुष कारागारको लानग एक ⁄ एक 
जिा र छुट्टा छुटै्ट कम्पाउण्ड भएको प्रत्येक कारागार भविको लानग 
एक ⁄ एक जिा चौवकदार,  

(ि) पच्चीस बन्ध्दी बराबर एक िाइके र 

                                                                                                                                                                                           

  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

  छैठौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

♫  पन्ध्रौं संिोधिद्धारा संिोनधत । 

  िवौं संिोधिद्वारा थप । 

    बाह्रौ संिोधिद्वारा संिोनधत । 

    दिौं संिोधिद्वारा थप । 
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(ग) दि बन्ध्दी बराबर एक सहिाइके । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम चौवकदार, िाइके र सहिाइकेको संख्या निधाथरण गदाथ 
आषाढ मसान्ध्तको बन्ध्दीहरुको संख्यालाई आधार बिाउि ु पिेछ र जेलरले सो िामावली 
सवहतको वववरण कारागार व्यवस्थापि ववभागमा पठाउि ुपिेछ ।  

(३) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको भए तापनि कैदबाट एक पटक फरार 
भै पिुः पक्राउमा परेर कैदमा रहेको, कैदी वा थिुवुालाई भगाउिे काममा संलग्ि रहेको, अरु 
कैदी वा थिुवुालाई यातिा ददएको, िराब चालचलि भएको र सोही आनथथक वषथको बीचमा 
कैद मकु्त हिुे अवस्थामा रहेको बन्ध्दीलाई चौवकदार, िाइके र सहिाइकेमा नियकु्त गररि े
छैि।  

(४) चौवकदार, िाइके र सहिाइकेले अरु बन्ध्दी वा थिुवुालाई िारीररक यातिा 
ददएको र अरु बन्ध्दीस“ग कुिै वकनसमको अिशुचत फाइदा नलएको पाइएमा जेलरले त्यस्तो 
व्यशक्तलाई चौवकदार, िाइके र सहिाइकेबाट तरुुन्ध्त हटाउि ुपिेछ । 

२५. चौकीदारलाई थप सवुवधा सम्बन्ध्धी व्यवस्थाः कारागारको बन्ध्दी वा कैदी मध्येबाट रहि े
चौवकदार, िाइके र सहिाइकेलाई नियम २३ बमोशजम ददइिे नसधा बाहेक देहाय बमोशजम 
थप सवुवधा ददइिेछः– 

  (क) चौवकदारलाई प्रनतददि पचहत्तर पैसा । 

  (ि) िाइकेलाई प्रनतददि साठी पैसा । 

  (ग) सहिाइकेलाई प्रनतददि पैंतालीस पैसा । 

२५क.नसधा वा सवुवधा िपाउिःे यस पररच्छेदमा जिुसकैु कुरा लेशिएको भए तापनि सामदुावयक 
सेवा वा िलुा कारागारमा रहेको कसूरदार वा कैदीले सो अवनधभर यस पररच्छेद बमोशजम 
पाउिे नसधा वा सवुवधा पाउिे छैि । 

                                                           
  छैठौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

    दिौं संिोधिद्वारा थप । 
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पररच्छेद – ५ 

भेटघाट वा पत्र व्यवहार गिे 

२६. भेटघाट र पत्रव्यवहारको सवुवधाः (१) कारागारमा रहेका सबै थिुवुा वा कैदीहरुलाई 
देहायको सवुवधा ददइिेछः– 

(क) कायाथलयको टायममा जेलरको रेिदेिमा हप्ताको दईु पटक आफ्िा 
िातादार र नमत्रहरुसाँग भेटघाट गिथ पाउिेछ । त्यसरी भेटघाट गदाथ 
कैदी वा थिुवुा कारागारको ढोकानभत्र र भेट गिथ आउिे व्यशक्त 
ढोका बावहर रही कुरा गिथ पाउिेछ । 

(ि) जेलरले सेंसर गरी पास गरेको प्रत्येक शचठी नलि र एक हप्तामा 
दईुटासम्म शचठी जेलरद्वारा सेंसर गराई पठाउि सक्िेछ । 

(ग) िेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त वा अिमुनत ददइएका अिवार, 

म्याशग्जि तथा वकताबहरु नलि पाउिेछ । 

 (घ) जेलर वा निजले तोकेको कमथचारी वा सरुिाकमीको रोहवरमा आफ्िो 
पररवारसाँग टेनलफोि वा अन्ध्य सञ्चार सम्पकथ  गिे सवुवधा पाउि  

सक्िेछ। 

(२) कारागार कैदी वा थिुवुालाई आए गएको शचठ्ठीपत्र जेलरले सेंसर गदाथ देि 
............ लाई हानिकारक प्रत्यि वा अप्रत्यि कुिै वकनसमको संकेत शचन्ध्ह र 
सावथजनिक वहत बाहेक कुिै संगठि गिे ववचार दिाथएको शचठी पत्र–पनत्रका जफत गरी 
कारवाईको निनमत्त सम्बशन्ध्धत प्रमिु शजल्ला अनधकारी छेउ पेि गिुथ पछथ । 

(३) उपनियम (१) र (२) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको भए तापनि कारागार तथा 
कैदी वा थिुवुाको अवस्थाको ववषयमा जािकारी नलिको निनमत्त कुिै सञ्चार माध्यमका 

                                                           
     दिौं संिोधिद्वारा थप । 

   तेह्रौं संिोधिद्वारा शझवकएको । 
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प्रनतनिनध वा अध्ययि अिसुन्ध्धाि कायथमा संलग्ि व्यशक्त वा संस्थाले औपचाररक रुपले 
अिरुोध गरेमा जेलरले कैदी वा थिुवुासाँग भेटघाट गिे अिमुनत ददि सक्िेछ ।  

 

पररच्छेद – ६ 

थिुवुा र कैदीहरुको चाल चलिको रेकडथ राख्न े

२७. कैदीहरुको चालचलिको अनभलेि राख्नःे (१) कारागारनभत्र वदमासी गिे वा कारागार ऐिको 
दफा २२ वा २४ बमोशजमको गिथ िहिुे काम गरेमा त्यस्ता कैदीहरुलाई प्रचनलत कािूि 
बमोशजम सजाय गरी त्यस्ता कैदीहरुको िाम िामेसी गरेको कसूर र पाएको सजाय लेिी 
एउटा लगत वकताब िडा गरी राख्न ुपिेछ । 

(२) कारागार नभत्र, असल चालचलि भएका कैदीहरुको िाम िामेसी, गरेको कसूर र 
पाएको सजाय उल्लेि गरी निजहरुको अको छुटै्ट लगत वकताब िडा गरी राख्न ुपिेछ । 

(३) कुिै उत्सवमा छुट्िे कैदीहरुको लगतमा उपनियम (१) बमोशजमको लगत 
वकताबमा परेका कैदीहरुको िाम लेिी पठाइिे छैि । 

२८. ..................... 

२९. असल चाल चलि भएका कैदीको कैदको सजाय छोट्याउिःे ♫(१).................... 

♫  (१क).................... 

(२) कारागार नभत्र बफादारी साथ काम गिे चौवकदार, िाइके, सहिाइके, शििक तथा 
कामदारलाई साल सालै काम गरेकोमा क्रमिः चौकीदारलाई एक वषथको दईु मवहिा, 
िाइकेलाई एक वषथको एक मवहिा पन्ध्र ददि, सहिाइकेलाई एक वषथको एक मवहिाको दरले 

                                                           
   पाचौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

   िवौं संिोधिद्वारा िारेज । 

    सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

♫  पन्ध्रौं संिोधिद्धारा शझवकएको । 
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र शििक वा कारिािामा कामदारको रुपमा काम गरेको कैदीलाई जेलर वा कारिािाको 
प्रनतवेदि बमोशजम एक मवहिा राम्रो काम गरे वापत ददि पााँचको दरले कैद कदट्ट सवुवधा 
ददि सवकिेछ। यस उपनियम बमोशजम पाउिे कैद कदट्ट सवुवधा ♫प्रचनलत कािूि बमोशजम 
छोट्याइिे कैदको सजायको अवनधमा गणिा गररिे छ । 

(२क) ♫.................... दवैु आाँिा िदेख्न ेवा दवैु िटु्टा िचल्िे वा अङ्गभङ्ग भई 
ओछ्याि परी निको िहिुे अवस्थामा पगेुको भिी सरकारी शचवकत्सकले नसफाररस गरेका 
कैदीको हकमा बााँकी कैदको सजाय छोट्याउि सवकिेछ ।  

(३) ♫ उपनियम (२) र (२क) मा लेशिएको कैदको सजाय छोट्याउि आवश्यक 
देिेमा जेलरले आफ्िो रायसाथ प्रमिु शजल्ला अनधकारी समि पेि गिुथ पिेछ ।  



(४) उपनियम (३) बमोशजम कैदको सजाय छोट्याउि जेलरले पेि गरेको 
रायमानथ ववचार गरी उपयकु्त देिेमा शजल्ला प्रमिु अनधकारीले आफ्िो रायसाथ कारागार 
व्यवस्थापि ववभागमा पठाई सोको जािकारी ♫ .................... गहृ मन्ध्त्रालयमा पठाउि ु
पिेछ । 



(५) उपनियम (४) बमोशजम लेिी आएकोमा कारागार व्यवस्थापि ववभागले 
आफ्िो रायसाथ निणथयका लानग गहृ मन्ध्त्रालयमा पठाउि ुपिेछ । 



(६) उपनियम (५) बमोशजम प्राप्त भएपनछ गहृ मन्ध्त्रालयले उपयकु्त देिेमा कैदको 
सजाय छोट्याउिे निणथय गरी निणथय कायाथन्ध्वयिको लानग सम्बशन्ध्धत जेलरलाई लेशि पठाउि ु
पिेछ ।  



(७) उपनियम (६) बमोशजम गहृ मन्ध्त्रालयबाट कैदको सजाय छोट्याउिे निकासा 
प्राप्त भएपनछ जेलरले कैदको लगत कट्टा गरी कैदीलाई छोडी ददि ुपिेछ । 

                                                           
♫  पन्ध्रौं संिोधिद्धारा संिोनधत । 

    दिौं संिोधिद्वारा थप । 

    एघारौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

♫  पन्ध्रौं संिोधिद्धारा शझवकएको । 
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३०.कैद गिे अवनधः (१) प्रचनलत कािूि बमोशजम जन्ध्मकैदको सजाय पाएको कैदीलाई कैद 
गदाथ बीस वषथ कैद गररिेछ ।  

 (२) ................... 

३१. पढ्िलाई स्कूलको प्रबन्ध्ध गिेः (१) कारागारमा थनुिएका केटाकेटीहरु र प्रौढ व्यशक्तहरुको 
आवश्यकता अिसुार प्राथनमक, नमनडल र प्रौढ स्कूलको व्यवस्था र सो स्कूललाई चावहि े
आवश्यकीय सहायताको प्रबन्ध्ध गररिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम व्यवस्था गररएको स्कूलमा यथािक्य कारागारमा 
रहेका शिशित व्यशक्तहरु मध्येबाट जेलरले योग्य छािी शििकको रुपमा नियशुक्त गिेछ । 
शििकको काम गरे बापत निजलाई मानसक साठी रुपैयााँका दरले पाररश्रनमक ददइिेछ ।  

३२.  प्रशििकको पाररश्रनमकः (१) कारागारमा रहेका कैदी वा थिुवुाहरुलाई असल मिोवशृत्त तफथ  
उन्ध्मिु गराउिे वकनसमको प्रशििण योग्य व्यशक्तहरुबाट गराइिेछ । 

(२) प्रशििकलाई पाररश्रनमकको रुपमा एक पटकमा एक सय रुपैयााँसम्म ददइिेछ। 
जेलरले प्रशििण ददिे व्यशक्त तथा प्रशििणको ववषयको बारेमा प्रमिु शजल्ला अनधकारीको 
निकासा नलि ुपिेछ । 

३३. पसु्तकालय र रेनडयो केन्ध्द्र राख्नःे थिुवुा वा कैदीहरुको समय सदपुयोग गिथलाई िेपाल 
सरकारले तोवकददएको कारागारमा पसु्तकालय र रेनडयो श्रवणकेन्ध्द्र समेत राशििेछ । 

३४. घरेल ुइलम केन्ध्द्र समेत िोल्िःे कारागारनभत्र रहेका कैदीहरुको समयको सदपुयोग गराउि र 
स्वावलम्बी बिाउिको लानग िेपाल सरकारले घरेल ु इलम सम्बन्ध्धी कारिािा िोल्ि 
सक्िेछ। 

                                                           
    एघारौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

    दिौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
   एघारौं संिोधिद्वारा शझवकएको । 

  िवौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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३४क. सीप ववकास तथा स्वास््य र शििा सम्बन्ध्धी तालीम सञ्चालिः कुिै संघ संस्थाले बन्ध्दीको 
सीप ववकास एवं स्वास््य र शििा सम्बन्ध्धी ज्ञािको निनमत्त कारागार नभत्र त्यस्तो सीप 
ववकास एवं स्वास््य र शििा सम्बन्ध्धी तालीम सञ्चालि गिथ निवेदि ददएमा र त्यस्तो तालीम 
बन्ध्दीको निनमत्त उपयोगी हिुे देशिएमा कारागार व्यवस्थापि ववभागले त्यस्तो तालीम 
सञ्चालि गिथ अिमुनत ददि सक्िेछ । 

३५. कारिािामा काम लगाउिःे (१) राजकाज सम्बन्ध्धी मदु्दाको कैदी वा थिुवुा बाहेक अरु कैदी 
वा कैदीिीहरुलाई कारागार कारिािामा काम लगाउि सवकिेछ । 

तर राजकाजसम्बन्ध्धी मदु्दाको कैदी वा थिुवुाले चाहेमा कारिािामा काम गिथलाई 
यस नियमले बाधा ददिे छैि । 

(२) काममा लगाउिे कैदी वा थिुवुा शझक्दा काम लगाउिे कमथचारी र कारागार 
कायाथलयको कमथचारी समेत दवैु थरी बसी एक एक नगन्ध्ती गरी नलिे ददिे गिुथ पछथ । सो 

काममा गएका कैदी वा थिुवुा शचने्न रेिदेि गिथ िाइके एकजिा समेत पठाउिे गिुथ 
पछथ। 

३६. चोरी गरेमा प्रचनलत िपेाल कािूि बमोशजम हिुःे कारिािामा काम गदाथ सो कारिािाको 
मालसामाि चोरी गरय्ो भिे चोरी गरेको माल बझुी ली प्रचनलत िेपाल कािूि बमोशजम गिुथ 
पछथ । 

३७. िगद जम्मा गिे र त्यसको भरपाई ददिःे (१) कारागारमा कैदी वा थिुवुाहरुले सशञ्चत गरी 
रािेको वा कारिािामा काम गरी कमाएको िगद कारागारनभत्र राख्दा चोरी हिु सक्िे हुाँदा 
चावहएका बित आवश्यकता अिसुार ददिे गरी कारागार कायाथलयको धरौटी िातामा प्रचनलत 
िेपाल कािूिको रीत परुय्ाई आम्दािी िचथ गिथ सवकिेछ र सो धरौट राख्न कैदी वा 
थिुवुालाई धरौटी रहेको अड्ढको रीतपूवथकको रसीद ददिपुछथ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम कैदी वा थिुवुाबाट धरौट रहि आएको रुपैयााँहरु 
देहायका कारागारहरुमा जेलरले देहाय बमोशजमको रुपैया“सम्म कायाथलयको तहववलमा 

                                                           
    दिौं संिोधिद्वारा थप । 

     दिौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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मौज्दात राख्न सक्िेछ । सो भन्ध्दा बढी िगद िशजक बैंक वा मालको धरौटी िातामा जम्मा 
गररददि ुपछथ। 

   (क) केन्ध्द्रीय कारागारलाई     रु. १०००।– 

   (ि) वीरगन्ध्ज =............  कारागारलाई   रु. ५००।– 

   (ग) ववराटिगर ......... कारागारलाई    रु. ५००।– 

   (घ) पाल्पा ............  कारागारलाई    रु. ५००।– 

   (ङ) अरु प्रत्येक कारागारलाई     रु. १००।– 

३८. स्वास््यको हेरववचार गिेः (१) जेलरले कारागारका कैदी वा थिुवुाहरुको स्वास््यको लानग 
अन्नपािीको राम्रो प्रवन्ध्ध गिुथ पछथ । 

(२) कारागार नभत्र कैदी वा थिुवुा रहेका ठाउाँ ठाउाँमा पाइिािा, वपसाबिािाहरुमा 
समेत दरबन्ध्दी भैरहेको मेहत्तर, च्यामे भड्डीहरुद्वारा रोज रोजै सगु्घर सफा गराई चिू वफिेल, 

पोटास इत्यादद छिे गराउि ुपछथ । 

(३) कारागारका कैदी वा थिुवुाहरुको स्वास््य निनमत्त कुिै वकनसमका बाजी रािी 
नलि ददि िपाउिे गरी कारागार सहुाउाँदो ववनभन्न वकनसमको मिोरञ्जि िेलकूदको प्रबन्ध्ध हिु 
सक्िेछ । 

३९. डाक्टर जाँचाउिःे (१) जेलरले कारागारका कैदी थिुवुाहरु ववरामी भएमा कारागारको भए 
कारागारको डाक्टर शचवकत्सक र कारागारको िभए िपेाल राज्यनभत्र िशजक इलाकाको 
पाएसम्म सरकारी अस्पताल, नडस्पेन्ध्सरीको डाक्टर वा अन्ध्य योग्य शचवकत्सक कहााँ लगी वा 
आवश्यक भए बोलाई निजबाट जाँचाई समयमा औषधी उपचार गराउि पछथ । 

                                                           
     दिौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

     दिौं संिोधिद्वारा शझवकएको । 

  दोस्रो संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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(२) कडा रोग लागेको कुिै कैदी थिुवुालाई त्यसरी उपनियम (१) बमोशजम 
जचाउाँदा डाक्टर शचवकत्सकले कारागार बावहर िशजक इलाकाको वा िेपाल राज्यनभत्र 
कहीको अस्पताल स्वास््य गहृमा रािी वा वविेषज्ञबाट जाँचाई उपचार गराउि ुअत्यावश्यक 
छ भिी प्रमाशणत गररददएमा जेलरले सो बमोशजम समयमा जाँचाउिे, इलाज गराउिे वा भिाथ 
गिथ उशचत प्रबन्ध्ध नमलाउि ुपछथ । 

(३) उपनियम (१) र (२) बमोशजम कारागार बावहर जाँचाउि ुवा अस्पताल, स्वास््य 
गहृमा भिाथ गिथ लैजादा, ल्याउदा वा भिाथ गरी राख्दा कैदी थिुवुा भाग्ि, भगाउि िपाउिे गरी 
पालोपहराको राम्रो प्रवन्ध्ध नमलाउि ुपछथ । 

तर िशजक इलाकाको बाहेक बावहर वेईलाकाको वविेषज्ञ जाँचाईएका अस्पताल, 

स्वास््य गहृमा भिाथ गरी औषनध उपचार गराउि आवश्यक भए त्यस्तो ववरामी कैदी 
थिुवुालाई ईलाका पिे कारागारमा सरुवा गिुथ पछथ । 

(४) ववरामी बाहेक अरु कैदी थिुवुालाई पनि रोगबाट बचावट गिथ बराबर डाक्टर 
शचवकत्सकबाट जाँचाई डाक्टर शचवकत्सकको राय बमोशजम आवश्यक व्यवस्था नमलाउि 
पछथ। 

(५) गम्भीर प्रकृनतको रोग लागेको थिुवुा वा कैदीलाई नियनमत औषनध 
उपचारको अनतररक्त पौविक िरुाक आवश्यक छ भिी शचवकत्सकले नसफाररस गरेमा एक 
पटकमा थिुवुा वा कैदीको कुल संख्याको बढीमा एक प्रनतितसम्म वा एक सयभन्ध्दा थोरै 
कैदी वा थिुवुा भएको कारागारमा एक जिासम्मलाई प्रनत ददि एकसय ग्राम िसीको मास ु
वा सोको मूल्य बराबरको अरु प्रकारको पौविक पदाथथ पौविक िरुाक स्वरुप उपलब्ध 
गराउि सवकिेछ ।  

४०. नडस्पेन्ध्सरी िलुा राख्न ुपिेः  ४०० भन्ध्दा बढी कैदी वा थिुवुा रहिे सेण्रल कारागारहरुमा 
नडस्पेन्ध्सरी वा अस्पताल दरबन्ध्दी भैसकेकोमा र दरवन्ध्दी हिुेमा समेत आकशस्मक रोगबाट 
मौकैमा बचाउिका लानग दरवन्ध्दी बमोशजमको डाक्टर, कम्पाउण्डरले आलो पालो नमलाई 
चौबीसै घण्टा अस्पताल वा नडस्पेन्ध्सरी िलुा राख्न ुपछथ । 

                                                           
     दिौं संिोधिद्वारा थप । 



www.lawcommission.gov.np 

26 
 

४१. कुलाचार धमथ गिथ पाउिःे प्रचनलत िेपाल कािूिको अधीिमा रही थिुवुा वा कैदीले आफ्िो 
कुलाचार धमथ गिथ पाउिे छ ।  

 

पररच्छेद – ७ 

भाग्ि लागेकोमा हनतयार प्रयोग गिे तथा भागेकोमा िाि तलास गिे 

४२. मौका तहवककातको कागज गिेः  कैदी वा थिुवुाहरु भाग्ि उद्योग गरेको र भानगसकेकोमा 
भगाउिेको र उद्योग गिेको समेत जेलरले मौका तहवककातको कागज गराई चलािीसाथ 
भाग्ि िोज्िे र भगाउि िोज्िे समेतलाई शजल्ला अदालतमा पठाई कारबाई सवकएपनछ वापस 
नलि ुपछथ ।  

४३. थिुवुा वा कैदी भागेमा िोज तलासको लानग सूचिा गिेः (१) कैदी वा थिुवुा भागी गै 
सकेकोमा निजलाई िोज तलास गिथ निजको िाम, थर, वति तथा कैद परेको नमनत र हनुलया 

समेत िलुाई ♫शजल्ला प्रहरी कायाथलय, शजल्ला प्रिासि कायाथलय र थनेु्न अड्डालाई समेत 
नलशित सूचिा ददई लगतमा जिाउि ुपछथ । 

(२) सो भाग्ि ेव्यशक्त पवक्रएमा शजल्ला अदालतमा पठाई सो भागेतफथ  ऐि बमोशजम 
कारवाई गराउि ुपदथछ । 

४४. भाग्ि लागेको थिुवुा वा कैदीउपर हनतयार प्रयोग गिेः कारागारको कुिै कैदी वा थिुवुा 
ढोकामा हलु गरी वा पिाथल िाघी वा भत्काई वा सरुुड्ड ििी वा केही तवरले भाग्ि लाग्यो 
भिे सो गिथ लाग्दैमा तरुुन्ध्त पक्रि ुपछथ पक्रदा निजले हनतयार लट्ठी इत्यादी चलाउि लाग्यो 
वा हूलहजु्जत गरय्ो भिे अवस्था हेरी भाग्ि िददिा निनमत्त जिुसकैु हनतयार प्रयोग गिथ 
सवकिेछ । सो बमोशजम गदाथ मिथ गएमा हनतयार प्रयोग गिे व्यशक्त सजायको भागी हिुे  
छैि । 

                                                           
♫     पन्ध्रौं संिोधिद्धारा संिोनधत । 
  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 



www.lawcommission.gov.np 

27 
 

४५. भाग्िहेरुको लगत राख्नःे कैदी वा थिुवुाहरु भागेमा त्यस्ताको व्यहोरा साल सालको लगत 
वकताबबाट िक्कल सारी हनुलया र भागेको नमनतसमेत लेिी छुटै्ट लगत वकताब बिाई राख्न ु
पदथछ र सो बमोशजम पक्राउ िहनु्ध्जेलसम्म समय समयमा लेिा पढी गरररहि ुपदथछ । 

 

पररच्छेद – ८ 

कारागार नभत्र मालसामाि ल्याउि ेलैजाि ेव्यवस्था र थिुवुा वा कैदी 

चलाि गदाथको कायथववनध 

४६. आवश्यक माल बस्त ुबाहेक अरु ल्याउि लैजाि निषधेः (१) कारागारनभत्र हात हनतयार, 

ववष्फोटक पदाथथ, ववषादी शचज वस्त,ु मादक पदाथथ, नससा, डोरी, कााँटा, गल, इत्यादद र प्रकृनत र 
प्रयोग थाहा िभएको अन्ध्य कुिै मालवस्त ुवा मोबाइल वा वावकटकी, पेजर, कडथलेस टेनलफोि 
जस्ता आफू िसुी बावहर सम्पकथ  गिथ सवकिे सञ्चार उपकरण लैजाि ह“ुदैि ।  

(२) कारागारनभत्रको आवश्यक काम निनमत्त उपनियम (१) मा लेशिएको कुिै चीज 

लैजाउि ुपदाथ जेलर  वा निजले तोकेको कमथचारी वा सरुिाकमीले जााँची अिमुनत ददएको 
व्यशक्तले अिमुनत प्राप्त चीज बीज लैजाि सक्तछ र त्यस्तो माल वफताथ ल्याए िल्याएको वा 
त्यहााँ प्रयोग भएको भने्न सन्ध्तोषजिक वववरण प्रस्ततु गिुथ पदथछ । 

४७. कैदी वा थिुवुा चलाि गदाथ मद्दत माग्ि ुपिेः (१) एक कारागारबाट अको कारागारमा कैदी 
वा थिुवुा चलाि गदाथ मद्दत निनमत्त चावहि े सबै कुरा सम्बशन्ध्धत अड्डाबाट निकासा नलई 
सरुशितसाथ भाग्ि, उम्कि िपाउिे व्यवस्था नमलाई हतकडीसम्म लगाउि ु पिे भए लगाई 
चलाि गिुथ पछथ । मद्दत िपरुय्ाई थिुवुा वा कैदी चलाि गदाथ भागेमा त्यसरी चलाि गिे 
जेलरले जवाफदेही हिु ुपछथ । 

                                                           
     दिौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

     दिौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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(२) रीतपूवथक सबै मद्दत नलई चलाि गदाथ सो चलाि गिुथ पिे कैदी वा थिुवुा शजम्मा 
नलई जािे कमथचारीलाई आफ्िो शजम्माको कैदी वा थिुवुा भागेमा ऐि बमोशजम सजाय हिुेछ 
भिी स्पि रुपले कडा उदी ददई चलािीमा समेत लेिी शजम्मा ददई पठाउि ुपछथ । 

४८. कैदी वा थिुवुा भागेमा पक्राउ गिेः कैदी वा थिुवुा चलाि गदाथ बाटामा भाग्ि लागेमा 
भरसक त्यही पक्रि ुपछथ त्यसै पक्रि िसवकइ उम्कि लाग्यो वा हजु्जत गरी हनतयारसमेत 
चलाई जोर जलूुम गिथ लाग्यो भिे निजलाई आफूसाँग भएको हनतयार चलाएर भए पनि पक्रि ु
पदथछ । सो बमोशजम गदाथ कैदी वा थिुवुा मिथ गएमा शजम्मा नलई जािे र हनतयार प्रयोग 
गिे व्यशक्त सजायको भागी हिुे छैि । 

४९. थिुवुा वा कैदी चलाि गदाथ िाम िामेसी िलुाई अड्डा सार गिुथपिेः  (१) थिुवुा वा 
कैदीलाई एक कारागारबाट अको कारागारमा चलाि गदाथ चलाि गिे अड्डाले थिुवुा वा 
कैदीको िाम, थर, वति, वादीको िाम, मदु्दा, थिुा वा कैद परेको नमनत छुट्िे नमनत, हनुलया, 
सजाय पाएको ऐिको िाम र िम्बर वा ♫दफा समेत िलुाई रमािा पत्र ददई अड्डासार चलाि 
गिुथ पिेछ । दाशिल भएको भरपाई प्राप्त भएपनछ चलाि गिे अड्डाको लगत कट्टी गिुथ पिेछ 
। 

♫ (२) कारागार कायाथलयले अन्ध्य कारागारबाट स्थािान्ध्तरण भई आएका कैदी वा 
थिुवुा बशुझनलई सोको जािकारी कारागार व्यवस्थापि ववभागमा पठाउि ुपछथ। 

 (३) अड्डा अड्डाबाट कारवाई निनमत्त कारागार वा छािनबि तथा अिसुन्ध्धाि केन्ध्द्रको 
कैदी वा थिुवुा नलि पठाएमा ऐिको दफा १५ बमोशजम गिुथ पछथ । 

♫ (४).................... 

♫  (५) ................... 

♫  (६).................... 

                                                           
  तेस्रो संिोधिद्वारा संिोनधत । 

♫   पन्ध्रौं संिोधिद्धारा संिोनधत । 
♫   पन्ध्रौं संिोधिद्धारा शझवकएको । 
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पररच्छेद – ९ 

ववववध 

५०. काजकृया गिथ ददिःे कारागारमा रहेका कैदी वा थिुवुामध्ये राजकाज ........ सम्बन्ध्धी 
मदु्दामा परेको बाहेक अरु कैदी वा थिुवुाहरुले आफूले काज वक्रया गिुथपिे आमा, बाब,ु 

स्वास्िी, छोरा, छोरी कोही मरेमा मदुाथ उठाउिे हकदार कोही रहेिछ भिे तीि कोसनभत्र सम्म 
मदुाथ उठाउि र जहााँसकैु मरेमा पनि वक्रया गिाथलाई समेत जेलरले पत्याएको जमािी नलई 
मदुाथ उठाउि ुपिेमा नसपाहीसाथ लगाई पठाई मदुाथ उठाउि लगाउिे र वक्रया गिुथपिेमा भाग्ि 
िपाउिे पूरा बन्ध्दोवस्त गरी कारागार िशजकैको घाट सत्तलमा रािी १३ ददि सम्मलाई 
वक्रया गिथ ददि ुपछथ । 

५१. कैदी वा थिुवुा मरेमा गिे ववनधः (१) कारागारका कैदी वा थिुवुाहरु आफ्िा कालगनतले 
मतृ्य ुभएमा सो लास उठाई शस्थनत रीनत अिसुार दाह संस्कार गिथ मिेका िशजक हकदार 
वाररस कोही िभएमा वा त्यस्ताले उठाई लैजाि िचाहेमा सो लास दाहसंस्कार गिे संस्था 
भएमा सो संस्थालाई ददई िेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्ध्दी बमोशजम दाह संस्कार िचथ 
ददि ु पछथ । संस्था िभएमा जिु जात मरेको हो भरसक नमल्दो जातको कैदी वा 
थिुवुाहरुद्वाराबाट मसािमा लगी स्वीकृत दरबन्ध्दीको िचथबाट दाह गिथ लगाउि ुपछथ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम दाह गिे चलि िभएको व्यशक्त मरेमा निजको चलि 
अिसुार गराउि ुपछथ । 

५२. मरे, भागेको थिुवुा कैदीहरुको मालसामािः (१) कारागारमा मरे वा कारागारबाट भागेको 
कैदी वा थिुवुाहरुको कारागार नभत्र रहेको मालसामािमध्ये परुािो लगुा फाटा जलाईददि ु
पछथ । अरु बााँकीको हकमा ऐि बमोशजम गरी प्रचनलत कािूि बमोशजम रीत परुय्ाई गिुथ 
पछथ । 

(२) एकजिा भन्ध्दा बढी व्यशक्त म िशजकको हकवाला हुाँ भिी भन्न आएमा 
निजहरुलाई प्रचनलत कािूि बमोशजम हक कायम गरी आउि ुभिी सिुाई सहीछाप गराई 

                                                           
  तेह्रौं संिोधिद्वारा शझवकएको । 
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पठाईददि ु पदथछ र हक कायम गरी िआउन्ध्जेलसम्म सो सम्पशत्त धरौटी रािी छाडि ु   
पदथछ । 

५३. चौवकदार, िाइके, सहिाइके भिाथ गदाथः चौवकदार, िाइके, सहिाइके िाली भै भिाथ गिुथपदाथ 
जेलरले सबै कैदी वा थिुवुा शचन्न सक्िे असल चाल चलि भएको भरसक लामो अवनधको 
लानग कैद परेको कैदी वा थिुवुा मध्येबाट छािी भिाथ गिुथपछथ । भिाथ भैरहेको चौवकदार, 

िाइके, सहिाइकेले कािूिको बशिथलाप गरेमा ऐि र प्रचनलत िपेाल कािूि बमोशजम गिुथपिे 
भए गरी निजको ठाउाँमा अको भिाथ गिुथ पछथ । 

५४. पसल राख्न ददिःे कारागारको कैदी वा थिुवुाहरुलाई सवुवधाको निनमत्त निजहरुले मागेको 
मिुानसव मावफकको चीज पाउिे गरी कारागार इलाकानभत्र जेलरले पसल राख्न ददि   
सक्िेछ । पसलेले बजारमा चलेको दरमा नबक्री ववतरण गिुथ पछथ, घटी बढी गरेमा र 
सडेपडेको माल नबक्री गरेमा पवहला पटक िनसहद ददई फ्यााँक्ि लगाउिे, दोस्रो पटक पनि 
गरे निजलाई जेलरले उठाई अको पसल बन्ध्दोबस्त गरी राख्न ुपछथ । 

५५. ममथत गिे वा बिाउिःे कारागारमा कुिै कैदी वा थिुवुाले कुिै वकनसमले पिाथल फोरे वा 
भत्काएमा जेलरले प्रचनलत कािूि बमोशजम तरुुन्ध्त बिाउि लगाउि ुपछथ । 

५६. मालसामाि िरीद नबक्री गिे बारेः कारागारको मालसामाि िरीद नबक्री गिुथपदाथ जेलरले 
प्रचनलत िेपाल कािूि बमोशजम गिुथ पछथ । 

५७. ढोका िोल्ि ेसमयः झाडा वपसाव गिेलाई बाहेक गोलघरनभत्रका कैदीको ढोका अरु समयमा 
ववहाि ७ बजेदेशि १० बजेसम्म र ददउाँसो ३ बजेदेशि ५ बजेसम्म िलुा राख्न ुपछथ त्यसदेशि 
अनतररक्त गोलघरमा २ सााँचो मारी १ सााँचो िाइकेसाँग र १ सााँचो कारागार कायाथलयमा राख्न ु
पछथ । 

५८. बत्तीको प्रवन्ध्ध गिेः नबजलुीको बत्ती भएको ठाउाँमा नबजलुी र नबजलुी बत्ती िभएको ठाउाँमा 
प्रत्येक ददि कोठै वपच्छे एक चौथाईको दरले र रमि घमु्ि र चौकीमा लाल्टेि वपच्छे 
आधामािाको दरले मदट्टतेल ददइिेछ । नबजलुी निभेमा चौकीमा डेलाइट १ के मदट्टतेल एक 
मािाको दरले आवश्यकता अिसुार ददइिेछ । 
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५९. िािकुेरा र अन्ध्य सामाि जााँच्िःे कारागारनभत्र रहेको कैदी वा थिुवुाको निनमत्त निजको 

िातादार इि नमत्रहरुले ल्याएको िािेकुरा तथा अन्ध्य सामाि जेलर वा निजले तोकेको 
कमथचारी वा सरुिाकमीले जााँची अिमुनत ददएपनछ मात्र नभत्र लैजाि ददि ुहनु्ध्छ । िािेकुरा 
जााँच गदाथ सो िािेकुराको केही अंि ल्याउिे व्यशक्तलाई िै िाि ददई जााँच्िे गिथ पनि 
सवकिेछ । 

६०. कडा रोग लागेका ववरामीलाई अस्पतालमा राख्नःे कडा रोग लानग ववरामी परेको कैदी वा 
थिुवुालाई अस्पतालमा रािी इलाज गराउि ु पदाथ कारागारको तफथ बाट पूरा पालो पहराको 
साथ राशििे छ । यसरी अस्पतालमा राशिएकोमा कुिै िास प्रकारको अपराधी वा अनभयकु्त 
व्यशक्तलाई अरुस“ग कुरा गिथ िददि ुभिी जेलरले अडथर ददएमा त्यस्तास“ग कुरा गिथ ददइि े
छैि । 

६१. आफ्िो िचथमा उपचार गराउिःे कुिै थिुवुा वा कैदीले आफ्िै िचथमा शचवकत्सा गराउि 
चाहेमा निजले वा निजको िशजकका िातादार वा नमत्रले नलशित दरिास्त जेलरकहााँ पेि गिुथ 
पदथछ । त्यस्तो दरिास्तमा निजले सरकारीया शचवकत्सकबाट िगरी अन्ध्य शचवकत्सकबाट 
उपचार गराउि चाहेको कारण स्पि उल्लेि गिुथ पदथछ । उपचार गिे शचवकत्सकको िाम, 

थर, वति र योग्यता समेत दरिास्तमा उल्लेि भएको हिु ुपदथछ । उपचार गिे शचवकत्सक 
वा कारण मिुानसव िदेशिएमा जेलरले त्यस्तो अिरुोधलाई स्थािीय प्रमिु शजल्ला अनधकारी 
कहााँ जाहेर गिुथ पदथछ। 

६२. अड्डा अदालत उपशस्थत गराउिःे  (१) ऐिको दफा १५ बमोशजम थिुवुा वा कैदीलाई अड्डा 
अदालतमा हाशजर गराउि पूजी प्राप्त भएमा सम्बशन्ध्धत कारागारले त्यस्तो थिुवुा वा कैदीलाई 
तोवकएको ददि र समयमा आवश्यक सरुिाको प्रबन्ध्ध गरी प्रहरीमाफथ त अड्डा अदालतमा 
उपशस्थत गराउि ुपिेछ । सम्बशन्ध्धत प्रहरीले काम िसवकन्ध्जेल अड्डा अदालतमा पिी काम 
सकेपनछ थिुवुा वा कैदीलाई अड्डा अदालतबाट वफताथ लगी कारागारमा बझुाउि ुपिेछ । 

                                                           

दिौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

  तेस्रो संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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तर इजलास कोठानभत्र थिुवुा वा कैदीको शजम्मा इजलासले तोवकददएको कमथचारीको 
हिुेछ । 

(२) कारागार बावहर कुिै थिुवुा कैदीलाई पठाउि ुपदाथ निजको निजी सामाि केही 
भए सो सामाि िाइके सहिाइकेको शजम्मा ददि ुपछथ । 

६३. काम सम्पादि गिेः  यस नियम बमोशजम अन्ध्य पदानधकारीको निनमत्त तोवकएको बाहेक अरु 
सबै काम जेलर आफैले वा निजको नियन्ध्त्रणमा रही निजका मातहतका कमथचारीले गिथ 
सक्िेछि ्र सो सबै कामको निनमत्त जेलर आफै जवाफदेही हिुेछि ्। 

६४. यस नियमावली बमोशजम गिेः यस नियमावलीमा लेशिएको कुरामा यसै बमोशजम र अरु 
कुरामा प्रचनलत कािूि बमोशजम हिुेछ । 

६५. अिसूुचीमा हेरफेर वा थपघट गिथ सक्िःे िपेाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकािि 
गरी आवश्यकता अिसुार अिसूुचीमा हेरफेर वा थपघट गिथ सक्िेछ ।।  

 

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा थप ।  
द्रिव्यः १. केही िेपाल कािूि (संिोधि) ऐि, २०२४ द्वारा रुपान्ध्तर भएका िब्दहरुः 

"जेल"    "अवफस"  "“पनुलस" "“अवफसर" र "ररपोटथ" को सट्टा "कारागार" "कायाथलय" "प्रहरी"   
"अनधकृत" र "प्रनतवेदि" ।  

 २. स्थािीय प्रिासि ऐि, २०२२ द्वारा रुपान्ध्तर भएका िब्दहरुः 
  (क) "वडा हाकीम" वा "मेशजषे्ट्रट" को सट्टा "अञ्चलाधीि" ।  
  (ि) "गढी गौंडा गोश्वारा" को सट्टा "अञ्चलाधीि कायाथलय" ।  

३. न्ध्याय प्रिासि ववववध व्यवस्था (संिोधि) ऐि, २०२१ ले "इलाका अदालत" को सट्टा "शजल्ला अदालत" भन्ने 
िब्दहरु रािी रुपान्ध्तर गरेको छ । 

४. केही िेपाल ऐि संिोधि गिे ऐि, २०४८ ले "अञ्चलाधीि" को सट्टा "प्रमिु शजल्ला अनधकारी" भन्ने िब्दहरु 
रािी रुपान्ध्तर गरेको छ ।  

   ५.  दिौं संिोधिद्वारा रुपान्ध्तर भएका िब्दहरुः  
        (क) "िोर" भन्ने िब्दहरुको सट्टा "छािववि" तथा "अिसुन्ध्धाि केन्ध्द्र", 
   (ि)  "भाइिाइके" भन्ने िब्दको सट्टा "सहिाईके", र  
   (ग)  "जवाि" भन्ने िब्दको सट्टा "सरुिाकमी" । 

    ६.  एघारौं संिोधिद्धारा रुपान्ध्तर भएका िब्दहरुः 
   (क) "अनधराज्य" भन्ने िब्दहरुको सट्टा "राज्य"   
   (ि) "श्री ५ को सरकार" को सट्टा "िेपाल सरकार" । 



www.lawcommission.gov.np 

33 
 

  

 

 

 



www.lawcommission.gov.np 

34 
 

अिसूुची – १ 

(नियम ७ को उपनियम (१) साँग सम्बशन्ध्धत) 
थिुवुा कैदीको लगत फाराम 

कारागार कायाथलयको िामः 

नस.िं. िाम, 

थर 
वति 

वादीको 
िाम 

मदु्दा सजायको महल थनुिएको 
नमनत 

छुट्िे 
नमनत 

कैद 
कदट्ट 

उमेर
  

हनुलया 
र 
शचन्ध्ह 

िशजकको 
हकवाला 
वा 
वाररसको 
िाम 

नसधाको 
शे्रणी 

कैवफयत 

ऐिको 
िाम 
र 
िम्बर 
वा 
दफा 

म्यादी 
कैद 

दण्ड 
ववगो 
कैद 

जम्मा 
कैद 

मदु्दा 
बााँकी 

छुटी 
गएको 
नमनत 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

                                                           

  तेस्रो संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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♫अिसूुची - १क. 
(नियम ७क. साँग सम्बशन्ध्धत) 

थिुवुा वा कैदी पररचयपत्रको ढााँचा 

                                                           
♫   पन्ध्रौं संिोधिद्धारा थप । 

...................... कारागार कायाथलय 

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

थिुवुा/कैदी पररचयपत्र 

 

पररचय पत्र िं ..   
पूरा िाम, थर......................... 
नलङ्गः ............................ 
स्थायी ठेगािाः .................................................. 
िागररकता/राहदािी/ अन्ध्य पररचयपत्र िं (............) ................... . लगत िं..................... 
ब्लड ग्रपुः ......................... रावष्ट्रयताः ......................................................... 
हनुलया वा शचन्ध्हः  .........................................................  

पररवारको सम्पकथ  व्यशक्त र सम्पकथ  िं.................................. मदु्दाः ..............................................................  

कैद अवनध (कैदीको हकमा):  ............  ................  देशि  ...................सम्म  

बाहकको दस्तित वा औठंाको छापः ......................... 

  

दायााँ बायााँ 

जेलरको दस्तितः............... 
पूरा िाम, थरः............. 
नमनतः......................... 

 

फोटो 
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अिसूुची – २ 

िपेाल सरकार 

................................ कारागार कायाथलय 

२०   ।   ।   ।    मा 

धरौटी 

नस.िं. बझुाउिेको िाम, 

थर वति र 
सहीछाप 

थिुवुाको 
िाम थर, 

वति 

नसधा 
शे्रणी 

दाशिला 
नमनत 

हनुलया 
समेत 

मदु्दा परेको नमनत कैद सजाय ठेक्िे बारे पिुरावेदि 
सनेु्न अड्डामा लेशि गएको अड्डा र 

नमनत 

कैवफयत 
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अिसूुची–२क. 

(नियम १६क. को उपनियम (१) साँग सम्बशन्ध्धत) 
सामदुावयक सेवा गिथ ददइि ेनिवेदिको ढााँचा 

 

श्री ....................... अदालत⁄  ................ कायाथलयमा चढाएको  

 

निवेदि 

ववषयः– सामदुावयक सेवा गिथ पाउाँ । 

 

................... वस्िे वषथ ..... को .................................................. निवेदक 

                प्रनतवादी 
....................... को जाहेरीले िेपाल सरकार ......................       वादी 

मदु्दा .................. 
 

म निवेदक निवेदि वापतको दस्तरु रु. ५।– यसैसाथ संलग्ि रािी निम्ि नलशित निवेदि 
गदथछुः– 

१. उपरोक्त मदु्दामा म समेतले कसूर गरेको ठहर भएमा सो वापत मैले भोग्ि ु पिे कैद 
सजायको सट्टा सामदुावयक सेवामा संलग्ि हिु पाउि यो निवेदि ददएको छु । 

 

२. सामदुावयक सेवामा रहाँदा प्रचनलत कारागार ऐि, नियम तथा सो अन्ध्तगथत तोवकएको 
ितथको पालिा गिेछु । सोको उल्लंघि गरेमा बााँकी अवनध पिुः कारागारमा बस्ि मेरो 
मन्ध्जरुी छ ।  

 

३. यसमा लेशिएको व्यहोरा ठीक सााँचो हो । झटु्ठा ठहरे कािूि बमोशजम सहुाँला बझुाउाँला।  

 

निवेदक 

........ बस्िे वषथ ..... को ............... 
 

इनत सम्वत २०...... साल ............ मवहिा ...... गते रोज ...... िभुम ्------------ 

 

                                                           
    दिौं संिोधिद्वारा थप ।   
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अिसूुची–२ि. 

(नियम १६ि. को उपनियम (२) साँग सम्बशन्ध्धत) 

िलुा कारागारमा बस्ि ेअिमुनतको लानग ददइि ेनिवेदि 

 

श्री कारागार व्यवस्थापि ववभाग  

...................... को जाहेरीको वादी िेपाल सरकार, प्रनतवादी म समेत भएको ........ मदु्दामा 

........... अदालत । कायाथलयबाट म समेतले कसूर गरेको ठहर गरी मलाई कसूर वापत ...... 
वषथ ......... मवहिा कैद ठेवकएकोमा हाल मैले उक्त कैद अवनध मध्ये ....... वषथ ........... 
अवनध कैद भकु्ताि गररसकेकोले बा“की कैद अवनध िलुा कारागारमा बस्ि पाउिे अिमुनतको 
लानग यो निवेदि गरेको छु ।  

१. म िलुा कारागारमा रहाँदा देहाय बमोशजमका ितथहरु पालिा गिथ मन्ध्जूर छ ।  

(क) िलुा कारागारमा बस्िे अिमुनत ददंदा ददएको आदेिमा उशल्लशित बाहेकका अन्ध्य 
काम गिे छैि ।  

(ि) स्वरोजगारको लानग िलुा कारागार िेत्रबाट बावहर प्रस्थाि गदाथ र िलुा कारागार 
िेत्रमा प्रवेि गदाथ िलुा कारागार अनधकृतले तोकेको समय नभत्र गिेछु । 

(ग) िलुा कारागारमा रहि ददइएको आदेिमा तोवकएको स्थाि र िेत्र बाहेकका अन्ध्य 
स्थाि र िेत्रमा बसोबास गिे छैि ।  

(घ) िलुा कारागार िेत्रको आफ्िो बासस्थािमा पररवार बाहेक अन्ध्य व्यशक्तलाई 
स्थायी रुपमा राख्न ेछैि ।  

(ङ) िलुा कारागारमा रह“दा बस्िे घर टहरा तथा प्रयोग गिे भान्ध्छाको नियनमत 
रुपले ममथत सम्भार तथा सरसफाई गिेछु ।  

२. िलुा कारागारमा रहाँदा प्रचनलत कारागार ऐि, नियम तथा सो अन्ध्तगथत तोवकएको ितथको 
पालिा गिेछु, सोको उल्लङ्घि गरेमा बााँकी अवनध पिुःकारागारमा बस्ि मेरो मन्ध्जरुी छ।  

                                                           
   दिौं संिोधिद्वारा थप ।   
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३.  यसमा लेशिएको व्यहोरा ठीक सााँचो छ। झटु्ठा ठहरे कािूि बमोशजम सहुाँला  बझुाउाँला । 

४. संलग्ि कागजात 

(क) कैद सजाय पाएको सम्बशन्ध्धत अदालतको आदेि वा फैसलाको प्रनतनलवप, 

(ि) कैद बसेको अवनध िलेुको सम्बशन्ध्धत कारागार अनधकृतले प्रमाशणत गररददएको 
कागज, 

(ग) कैदमा रहाँदा मेरो चालचलिको सम्बन्ध्धमा जेलरले प्रमाशणत गररददएको कागज, 

(घ) मैले गिथ चाहेको स्वरोजगारको वववरण वा रोजगारदाताले रोजगार ददिे ववषयमा 
लेशिददएको आियपत्र । 

 

निवेदक 

......... वस्िे वषथ ...... को ................. 

 

 

इनत सम्वत २०..... साल ............ मवहिा ....... गते रोज ...... िभुम ्---------------- 
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अिसूुची–३ 

(नियम २३ साँग सम्बशन्ध्धत) 

 

≤(क) थिुवुा वा कैदीलाई मोटो चामल ७०० ग्राम र ♫असी रुपैयााँ तथा चाडपवथ िचथ वापत 
प्रत्येक वषथ एकमिु तीिसय रुपैंयााँ । 

≤(ि) िाबालकलाईः 

 (१) सात मवहिादेशि एक वषथसम्मको लानग चामल १०० ग्राम र ♫ पचास रुपैयााँ, 

 (२) एक वषथदेशि माथी तीि वषथसम्मको लानग चामल १५० ग्राम र ♫ पचास रुपैयााँ, 

 (३) तीि वषथदेशि माथी पााँच वषथसम्मको लानग चामल २०० ग्राम र ♫ पचास रुपैयााँ, 

 (४) पााँच वषथदेशि मानथ सात वषथसम्मको लानग चामल २५० ग्राम र ♫ पचास रुपैयााँ, 

 (५) सात वषथदेशि मानथ बाह्र वषथसम्मको लानग चामल ४५० ग्राम र ♫ पचास रुपैयााँ 
। 

 (६) बाह्र वषथदेशि माथीको लानग चामल ६०० ग्राम र ♫ पचास रुपैयााँ ।   

 

 

 

 

 

                                                           
    िवौं संिोधिद्वारा संिोनधत ।   
≤   नमनत २०७५।०४।०१ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचिाद्वारा संिोनधत । 
♫   पन्ध्रौं संिोधिद्धारा संिोनधत । 


