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फौजदारी कसूर (कैद कट्टा) नियमावली, २०७६

िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत
२०७६।१।२३

फौजदारी कसूर (सजाय निर्ाारण तथा कायाान्वयि) ऐि, २०७४ को दफा ५० ले ददएको
अनर्कार प्रयोग गरी िेपाल सरकारले दे हायका नियमहरु बिाएको छ ।
१.

संशिप्त िाम र प्रारम्भ : (१) यी नियमहरुको िाम “फौजदारी कसूर (कैद कट्टा)
नियमावली, २०७६” रहेको छ ।

२.

(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ ।

पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथा िलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क) “अदालत” भन्नाले सवोच्च अदालत, उच्च अदालत वा शजल्ला अदालत

सम्झिु पछा र सो िब्दले कुिै खास वकनसमका फौजदारी मुद्दाको
कारबाही र वकिारा गिा कािूि बमोशजम अनर्कार प्राप्त अन्य अदालत,
न्यावयक निकाय वा अनर्कारीलाई समेत जिाउँछ ।

(ख) “ऐि” भन्नाले फौजदारी कसूर (सजाय निर्ाारण तथा कायाान्वयि) ऐि,
२०७४ सम्झिु पछा ।
(ग) “मन्त्रालय” भन्नाले गृह मन्त्रालय सम्झिु पछा ।

(घ) “ववभाग” भन्नाले कारागार व्यवस्थापि ववभाग सम्झिु पछा ।
३.

कैद कट्टा गिा सवकिे : (१) प्रचनलत कािूि बमोशजम कैद सजाय भई कैदमा रहेका

कसूरदारको कैदमा रहँदा चालचलिमा सुर्ार आएमा र निजले ऐिको दफा ३७

ु ाि गरे मा निजलाई भएको कैद सजाय ऐि तथा
बमोशजमको अवनर्को कैद सजाय भक्त
यस नियमावली बमोशजम कट्टा गिा सवकिेछ ।

(२) प्रचनलत कािूि बमोशजम सरकारवादी भई चले को कुिै मुद्दामा कैद सजाय

पाई कैद भोनगरहेको जेष्ठ िागररकलाई ज्येष्ठ िागररक सम्बन्र्ी प्रचनलत कािूि बमोशजम
कैद कट्टा गिा सवकिेछ ।

(३) उपनियम (१) र (२) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको भए तापनि ऐिको दफा

३७ मा उशल्लशखत कसूरदारका अनतररक्त दे हाय बमोशजमका कसूरदारलाई लागेको कैद
कट्टा गिा सवकिे छै ि:-

(क) राज्य ववरुद्धका कसूरमा सजाय पाएको,
(ख) युद्ध अपरार् सम्बन्र्ी कसूरमा सजाय पाएको,
(ग) ववध्वंिात्मक अपरार् सम्बन्र्ी कसूरमा सजाय पाएको,
(घ) बालबानलका ववरुद्धको यौि िोषण वा वहं सा सम्बन्र्ी कसूरमा सजाय
पाएको,
(ङ) बहुवववाहको कसूरमा सजाय पाएको,
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(च) कैदबाट भागे भगाएको कसूरमा सजाय पाएको, र

(छ) अदालतको फैसला बमोशजमको दण्ड, जररबािा र नबगो नतिा बुझाउि
बाँकी रहेको ।

४.

चालचलिको अनभलेख राख्नु पिे : (१) ऐिको दफा ३७ को प्रयोजिको लानग प्रत्येक
कारागारले

आफ्िो

कारागारमा

रहे का

बमोशजमको ढाँचामा राख्नु पिेछ ।

कैदीको

चालचलिको

अनभलेख

अिुसूची-१

(२) उपनियम (१) बमोशजमको अनभले ख प्रत्येक तीि मवहिामा अद्यावनर्क गरी
कारागारले ववभागमा पठाउिु पिेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोशजमको अनभले ख ववभागले मागेका बखत कारागारले
उपलब्र् गराउिु पिेछ ।
(४) एउटा कारागारबाट कैदीलाई अको कारागारमा सादाा यस नियम बमोशजमको

५.

अनभले ख समेत अद्यावनर्क गरी कैदी सरी गएको कारागारमा पठाउिु पिेछ ।

निवेदि ददिु पिे : (१) अदालतको फैसला बमोशजम कैदको सजाय पाएका ऐिको दफा

ु ाि गररसकेका र नियम ३ को
३७ मा उल्ले ख भएको अवनर्को कैद सजाय भक्त
उपनियम (३) मा उशल्लशखत कसूरमा सजाय पाएका कसूरदार बाहे कका अन्य
कसूरदारले आफूलाई भएको कैद सजाय कट्टा गरी पाउिको लानग दे हाय बमोशजमका

कागजातहरु सं लग्ि गरी आफू कैदमा रहे को कारागार समि अिुसूची-२ बमोशजमको
ढाँचामा निवेदि ददिु पिेछ:-

(क) िागररकता वा राहदािीको प्रमाशणत प्रनतनलवप,
(ख) अशन्तम फैसलाको प्रमाशणत प्रनतनलवप वा पुिरावेदि, पुिरावलोकि, मुद्दा
दोहोर्याउिे सम्बन्र्ी कारबाही गरे वा िगरे को व्यहोरा खुल्िे कागजात,

(ग) जररबािा बुझाएको वा कैद बसेको प्रमाशणत गिे कागजात,

(घ) सजाय माफी, मुलतबी, नमिाहा, पररवताि वा कम गिे कारबाही
चलाएको भए सो व्यहोरा खुल्िे कागजात,

(ङ) सजाय कट्टा गिा सहयोग गिे अन्य कुिै कागजात भए त्यस्तो
कागजात ।

(२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा लेशखएको भए तापनि सत्तरी वषा उमेर पूरा

भएको वा कडा रोग लागेको वा मािनसक अवस्था ठीक िभएको कसूरदारको हकमा
निजको बाबु, आमा, पनत, पत्नी, छोरा, बुहारी, दाजु, भाई, दददी, बवहिी, छोरी, िाती, िानतिी
वा एकाघरको उमेर पुगेको व्यशक्त वा त्यस्तो व्यशक्त िभएमा िशजकको िाते दार वा
त्यस्तो कोही िभएमा निज कैद पिुा अशघ निजलाई पालि पोषण गररआएको व्यशक्तले
उपनियम (१) बमोशजम निवेदि ददि सक्िेछ ।
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६.

निवेदि उपर जाँचबुझ तथा नसफाररस : (१) नियम ५ बमोशजम पिा आएका निवेदि उपर
सम्बशन्र्त कारागारले जाँचबुझ गदाा कैदीको चालचलिमा सुर्ार आएको, ऐिको दफा
ु ाि हुि ु पिे कैद अवनर् भक्त
ु ाि गरे को र ऐिको दफा ३७ तथा यस
३७ बमोशजम भक्त
नियमावली बमोशजम कैद सजाय कट्टा गिा नमल्िे दे शखएमा प्राप्त निवेदि र सोसँग सं लग्ि

कागजात र नियम ४ बमोशजम राशखएको सम्बशन्र्त कैदीको चालचलि सम्बन्र्ी अनभलेख
समेत सं लग्ि गरी आफ्िो नसफाररस सवहत सम्बशन्र्त शजल्लाको प्रमुख शजल्ला अनर्कारी
समि पेि गिुा पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम कारागारबाट प्राप्त हुि आएको निवेदि र सोसाथ
सं लग्ि कागजात उपर जाँचबुझ गदाा कैद कट्टाको लानग निवेदि ददिे कैदीको
चालचलिमा सुर्ार आएको र ऐि तथा यस नियमावली बमोशजम त्यस्तो कैदीको कैद

सजाय कट्टा हुि सक्िे दे शखएमा सम्बशन्र्त प्रमुख शजल्ला अनर्कारीले सोही व्यहोरा

खुलाई कैद कट्टाको लानग अिुसूची–३ बमोशजमको ढाँचामा ववभाग समि नसफाररस गिुा
पिेछ।

(३) उपनियम (२) बमोशजम प्राप्त नसफाररस सवहतको निवेदि उपर जाँचबुझ गदाा
ऐि तथा यस नियमावली बमोशजम कसूरदारलाई लागेको कैद कट्टा गिा मिानसब
दे शखएमा ववभागले एकमुष्ठ वववरण तयार गरी त्यस्तो कैद कट्टा गिे निणायको लानग
७.

मन्त्रालयमा ले खी पठाउिु पिेछ ।

िेपाल सरकारको निणाय सवहत स्वीकृनतका लानग राष्ट्रपनत समि नसफाररस गिे : (१)
नियम ६ बमोशजम ववभागबाट प्राप्त कागजात जाँचबुझ गदाा कसूरदारलाई लागेको कैद
ऐिको दफा ३७ तथा यस नियमावली बमोशजम कट्टा गिा मिानसब दे शखएमा मन्त्रालयले

त्यस्तो कसूरदारलाई लागेको कैद कट्टा गिे निणायको लानग िेपाल सरकार, मशन्त्रपररषद्
समि प्रस्ताव पेि गिुा पिेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोशजमको कैद कट्टा सम्बन्र्ी निणायको लानग प्रस्ताव पेि

गदाा मन्त्रालयले वषामा बढीमा चार पटकसम्म गिा सक्िेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोशजम प्राप्त प्रस्ताव मिानसब दे शखएमा िेपाल सरकार,

मशन्त्रपररषद्ले कसूरदारलाई लागेको कैद कट्टा गिे निणाय गरी स्वीकृनतका लानग राष्ट्रपनत
समि नसफाररस गिेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोशजम िेपाल सरकारबाट भएको नसफाररस बमोशजम कुिै

कसूरदारलार्ा ठे वकएको कैद राष्ट्रपनतबाट कट्टी भएमा त्यसको सूचिा िेपाल सरकार
मशन्त्रपररषद्लार्ा ददिु पिेछ ।
८.

कैद कट्टा गिा लेखी पठाउिे : नियम ७ बमोशजम राष्ट्रपनतबाट कैद कट्टा गिे स्वीकृनत
प्राप्त भएपनछ मन्त्रालयले सो निणाय बमोशजम कसूरदारको कैद कट्टा गिा ववभाग माफात
सम्बशन्र्त कारागारमा ले खी पठाउिु पिेछ ।
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९.

कैद कट्टा गिुा पिे : (१) नियम ८ बमोशजम कैद कट्टाको लानग ले खी आएमा सम्बशन्र्त

कारागारले राष्ट्रपनतबाट स्वीकृनत प्रदाि गररए बमोशजमका कसूरदारको कैद कट्टा गिुा
पिेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोशजम कसूरदारको कैद कट्टा गररएकोमा प्रचनलत कािूि

बमोशजम कुिै निकायलाई जािकारी ददिु पिे भएमा कारागारले त्यस्तो निकायलाई सोको
जािकारी ददिु पिेछ।
१०.

प्रचनलत कािूि बमोशजम कारबाही हुिे : कारागार कायाालयहरुबाट प्राप्त नसफाररस तथा
कागजातहरु झुट्टा ठहररएमा त्यस्तो झुट्टा नसफाररस गिे व्यशक्त वा पदानर्कारीलाई
प्रचनलत कािूि बमोशजम कारबाही हुिेछ ।
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अिुसूची-१
(नियम ४ को उपनियम (१) सँग सम्बशन्र्त)
कैदीको चाल चलि सम्बन्र्ी अनभलेख
कारागार कायाालय, ...................
नस.िं. कैदीको
िाम

कैदीको गरे को भएको
उमेर

कसूर

सजाय

निजको

कैद

कैदमा

अिुशचत

कारागार

काम

प्रमुखको

िकरात्मक

ि

वकनसम

गरे को

राय

सूचीमा

गरे को

को

भए

परे /िपरे को

अवनर्

अिुशचत

त्यस

काम

को

गरे /

वववरण

ु ा
भक्त

मुद्दा

कुिै

िगरे को

चालचलि प्रमाशणत गिे कारागार प्रमुखको;
िाम, थर:
दस्तखतः
नमनतः
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अिुसूची-२
(नियम ५ को उपनियम (१) सँग सम्बशन्र्त)
कैद कट्टा गिा ददिे निवेदिको ढाँचा
श्री प्रमुखज्यू,
कारागार कायाालय, ............................. ।
ववषयः कैद कट्टा गरी पाउँ ।

१.

निवेदकको पूरा िाम, थर र ठे गािाः

२.

मुद्दाः

४.

मुद्दा फैसला गिे अदालतः

३.
५.
६.

वादी र प्रनतवादीहरुको िाम, थर र ठे गािाः
भएको सजायः

मुद्दा अशन्तम भएको नमनत वा पुिरावेदि लाग्िे भए पुिरावेदिको म्याद समाप्त भएको नमनतः

७.

ु ाि गरे को सजायः
हालसम्म भक्त

८.

कैद कट्टा गिुा पिे आर्ार र औशचत्यः

९.

कैदीको स्वघोषणा: अब उप्रान्त कुिै पनि वकनसमको कसूरजन्य वियाकलापमा सं लग्ि हुिे
छै ि ।कुिै कसूरमा सं लग्ि भएमा कैद कट्टा भएको सजाय समेत भोग्ि मञ्जूर गदाछु ।

मैले मलाई भएको सजाय उपर पुिरावेदि गरे को वा पुिरावलोकि वा मुद्दा दोहराउिे निवेदि

ददई सो ववचारार्ीि रहेको अवस्था छै ि।व्यहोरा साँचो हो, झुट्टा ठहरे कािूि बमोशजम सहुँला
बुझाउँला ।

म आफूले गरे को कसूरका लानग िमायाचिा गदाछु ।
निवेदकको;
िाम थरः
दस्तखतः
नमनतः
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अिुसूची-३

(नियम ६ को उपनियम (२) सँग सम्बशन्र्त)
कैद कट्टाको लानग गररिे नसफाररसको ढाँचा

s}b s§L ug{ pko'Qm 5÷5}g

s}lkmot -j[4, /f]uL jf czSt
eP ;f] ;d]t pNn]v ug]{_

5f]6\ofpg' kg]{ s}b -jif{, dlxgf,
lbg / k|ltzt_

=====================================
e'Qmfg s}b -jif{, dlxgf, lbg /
k|ltzt_

tf]lsPsf] s}b / hl/afgf u/L
hDdf s}b -jif{, dlxgf, lbg_

s}bLk"lh{df plNnlvt 5'6L hfg]
ldlt -hl/afgf eP ;f] ;d]t_

s}b k/]sf] ldlt

k'g/fj]bg gk/]sf] k|df0f

lghsf] d'2f gs/fTds ;"rLdf
k/]÷gk/]sf]

d'2f

/fli6«otf

lnË

pd]/

d'2fsf] clGtd sf/afxL ug]{
lgsfo / clGtd km};nf ldlt

hfx]/jfnfsf] gfd

s}bLsf] gfd, y/, 7]ufgf

l;=g+=

s}b s§f ug]{ k|of]hgsf nflu tf]lsPsf] s}bsf] ====== k|ltzt s}b e'Qmfg u/]sf tyf Ho]i7 gful/sx?sf] xsdf tf]lsPsf] pd]/ k"/f u/]sf s}bLx?sf] afFsL s}b
s§fsf nflu
k|d'v lhNnf clwsf/L tyf sf/fuf/ k|d'vsf] l;kmfl/; ;lxtsf] ljj/0f

!
@

dfly plNnlvt s}bLsf] kmf}hbf/L s;"/ -;hfo lgwf{/0f tyf sfof{Gjog_ P]g, @)&% sf] bKfmf #& adf]lhd e'Qmfg ug'{ kg{] s}b cjlw e'Qmfg eO{ ;s]sf],
lghsf] rfnrngdf ;'wf/ cfPsf] / lghnfO{ ePsf] s}b ;hfo P]gsf] bkmf #& / kmf}hbf/L s;"/ -s}b s§f_ lgodfjnL, @)&% adf]lhd s§f ug{ ldNg]
b]lvPsf]n] dfly pNn]v eP adf]lhd e'Qmfg ug{ afFsL s}b s§fsf] lg0f{o x'g dgfl;a b]lvPsf] Joxf]/f l;kmfl/; ub{5' .
====================================
gfd y/ M
kb M sf/fuf/ k|d'v -h]n/_
sfof{no M sf/fuf/ sfof{no, ===========
ldlt M
sfof{nosf] 5fk M

====================================
gfd y/ M
kb M k|d'v lhNnf clwsf/L
sfof{no M lhNnf k|zf;g sfof{no,============
ldlt M
sfof{nosf] 5fk
7

