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कारागार ऐन, २०१९ 

      लालमोहर मममि     प्रकाशन मममि 

     २०१९।१०।२२  २०१९।१०।२३ 

संशोधन गने ऐन                                   लालमोहर र प्रकाशन मममि 

१. कारागार (पहहलो संशोधन) ऐन, २०४६   २०४६।६।११ 

२. केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०४८   २०४९।१।८ 

३. दण्ड साा  स्बन्धी  केही नेपाल ऐन संशोधन   २०५६।१।१६ 

गने ऐन, २०५५   

                                              प्रमाणी करण र प्रकाशन मममि 

४.   कारागार (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६४    २०६४।४।३२ 

५. गणि्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल     

 कानून संशोधन गने ऐन, २०६६           २०६६।१०।७                   
६.   लैहिक समानिा का म गनन िथा लैहिक हहंसा अ््   
    गनन केही नेपाल संशोधन गने ऐन, २०७२    २०७२।६।१४ 

७.   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२    २०७२।११।१३ 

८.  केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समा ोान  
 र खारेा गने ऐन, २०७४¶           २०७४।६।३० 

 

२०१९ सालको ऐन नं. ४६ 

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

कारागार स्बन्धी  व् वस्था गनन बननेको ऐन 

प्रस्िावना : शान््ि र व् वस्था का म राख्न कारागार स्बन्धी  नेपाल काननुलाई संशोधन 
र एकीकृि गनन वाञ्छनी   भएकोले, 

श्री  ५ महारााामधराा महे्र वी र हवक्रम शाहदेवबनाट नेपालको संहवधानको 
धारा ९३ अनसुार  ो ऐन बननाइबनक्सेका छ  । 

१. संन्िप्त नाम, हवस्िार र प्रार्भ : (१)  स ऐनको नाम “कारागार ऐन, २०१९”  
रहेकोछ । 

(२)  ो ऐन नेपाल ................. भर हवस्ििृ हनेुछ । 

                                                 

     ो ऐन संवि ्२०६५ साल ाेठ १५ गिे देन्ख लागू भएको । 

¶
   ो ऐन स्वि ्२०७५ साल भदौ १ गिे देन्ख प्रार्भ भएको । 
  गणि्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा न्िहकएको । 
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(३)  ो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राापरमा प्रकान्शि सूचनाद्वारा 
िोहकददएको मममिदेन्ख प्रार्भ हनेुछ । 

२. पररभाषा M हवष  वा प्रसंगले अको अथन नलागेमा  स ऐनमा, – 
(क) “अदालि” भन्नाले सवोच्च अदालि, उच्च अदालि वा न्ाल्ला 

अदालि स्िन ु पछन र सो शब्दले कानून बनमोन्ाम कुनै खास 
हकमसमका मदु्दाको कारबनाही र हकनारा गनन अमधकार प्राप्त अ्  
अदालि, ् ाह क मनका  वा अमधकारी समेिलाई ानाउँछ । 

(ख) “कैदी” भन्नाले कुनै अदालिको फैसला अ्िगनि साा  पाई 
कारागारमा रहेको व् न्िलाई ानाउँछ । 

(ग) “थनुवुा” भन्नाले अपराधको िहहककाि ााँचबनिु वा पपुनिका लामग 
अदालि, प्रहरी वा अ्  अमधकारीको हहरासिमा रहेको वा 
सावनामनक सरुिा ऐन, २०४६ अ्िगनि थनुामा रहेको 
व् न्िलाई ानाउँछ । 

(घ) “कारागार” भन्नाले कैदी वा थनुवुालाई कैद गननको मनममत्त बननेको 
वा िोहकएको घर कोठा वा ् स्िै अरू कुनै ठाउँ र ् स्िो घर 
कोठा वा ठाउँले चचेको ाग्गालाई समेि ानाउँछ । 

(ङ) “िोहकएको” वा “िोहकए बनमोन्ाम” भन्नाले  स ऐन अ्िगनि 
बननेको मन मद्वारा िोहकएको वा िोहकए बनमोन्ाम स्िन ुपछन । 

(च) “ाेलर” भन्नाले  स ऐन बनमोन्ाम ाेलरको काम गनन मन नु्ि 
भएको वा िोहकएको व् न्ि स्िन ुपछन । 

(छ) “कारागार का ानल ” भन्नाले ाेलरको का ानल  स्िन ुपछन । 

(ा) “अस्पिाल” भन्नाले सरकारी अस्पिाल, मडस्पे्सरी वा 
औषधाल लाई  ानाउँछ । 

 (ि) “सामदुाह क सेवा” भन्नाले हवद्याल , अस्पिाल, 
स्थानी   िह, 

देवाल , वदृ्धाश्रम, अनाथाल  लगा ि  स्िै प्रकृमिका अ्  मनका  
िथा सामान्ाक संघ संस्थामा गररने सेवा स्िन ुपछन । 

                                                 


 मममि २०२०।५।१ देन्ख ऐन प्रार्भ हनुे गरी मममि २०२०।४।३० को नेपाल राापरमा सूचना 

प्रकान्शि । 

     केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समा ोान र खारेा गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोमधि । 

   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०४८ द्वारा संशोमधि । 


     दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 


     केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि  
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 (ञ) “खलुा कारागार” भन्नाले कैदीले िोहकएको सम मा आपूmलाई 
रान्खएको ठाउँभ्दा बनाहहर समेि गई कुनै काम गनन पाउने गरी 
् स्िो कैदी राख्नको लामग नेपाल सरकारले िोकेको कुनै ठाउँ 
स्िन ुपछन । 

३. थनुवुा वा कैदी पूाी M (१) कुनै व् न्िलाई कुनै अपराधको िहहककाि ााँचबनिु 
वा पपुनिका लामग थनुामा राख्न ु पने भएमा मनालाई प्रचमलि नेपाल काननु 
बनमोन्ामको थनुवुा पूाी ददई अ्  अमधकारीको मन ्रणको कारागारमा राख्न ुपने 
भए स्बनन््धि कारागार का ानल लाई पमन सो बनमोन्ामको ानाउ ददनपुछन । 

(२) कुनै अदालिको फैसला बनमोन्ाम कुनै व् न्िलाई कैद गनुनपदान 
मनाले कुन काननु अ्िगनि के अपराध गरे वापि के कमि साा  हनेु फैसलामा 
कुन मममिदेन्ख कुन मममिस्म कैद हनेु भएकोछ सो सबैन खोली कैद ठेकी मदु्दा 
फैसला भएको िी न ददन मभर कैदी पूाी ददई सो कुराहरू र मनाको विन, वषन, 
वणन र हमुल ा समेि खोली कारागार का ानल का नाउँमा पूाी लेखी  कारागार 
पठाई ददन ुपछन । 

(३) थमुनने वा कैद पने कुनै व् न्िको उपदफा (१) वा (२) बनमोन्ाम 
ददइएको पूाी बनिुी  नमलएमा सो बनिुी  नमलएको व् होरा ानाई नन्ाकको एक 
अड्डाका हाहकमको सोही पूाीमा सािी  सही गराई राख्न ुपछन । 

४. थनुवुा वा कैदी बननु्िमलन ेM  (१) प्रचमलि नेपाल काननु बनमोन्ाम रीि परु्  ाई थनु्न 
वा कैद गनन पठाइएको व् न्िलाई कारागार का ानल ले बननु्िमलई प्रचमलि नेपाल 
काननु बनमोन्ाम थनुामा वा कैदमा राख्न ुपछन । 

(२) प्रचमलि नेपाल काननु बनमोन्ामको रीि नपरु्  ाई कुनै व् न्िलाई थनु्न 
वा कैद गनन पठाइएकोमा कारागार का ानल ले बननु्िमलई पूाी बनमोन्ाम मनालाई 
थनुा वा कैदमा राखी  रीि नपगुेको कुराहरू खोली रीि परु्  ाउनका लामग 
स्बनन््धि अमधकारी समि लेखी  पठाउन ुपछन । 

५. थनुवुा वा कैदीको िलासी  मलने M (१) कुनै थनुवुा वा कैदीलाई कारागार मभर 
प्रवेश गराउँदा मनाको िलासी  मलन ुपछन र कुनै हमि ार वा मनहषद्ध वस्ि ुफेला 
परेमा सो कब्ाा गनुन पछन । 

(२) प्रचमलि नेपाल काननु बनमोन्ाम थनुवुा कैदीले कारागार मभर लैाान 
पाउने वा मनाको उप ोगको मनममत्त कारागार मभर पठाउन हनेु मनाको दैमनक 

                                                 

   दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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व् वहारको मनममत्त चाहहने भ्दा बन्दा मालसामानहरू थनुवुा वा कैदीलाई 
आवश् क भएको बनखि ददने गरी ाेलरको न्ा्मा राख्न ुपछन । 

६. थनुवुा वा कैदीलाई राख्न ेव् वस्था M (१) थनुवुा वा कैदीलाई थु् दा वा कैद गदान 
देहा  बनमोन्ाम रान्खनेछ M- 

(क) परुुष र महहला छुट्याई पाएस्म छुट्टाछुटै्ट घरमा र 
सो नभै एउटै घरमा राख्न ुपने भएमा परस्पर भेटघाट वा 
कुराकानी  गनन नपाउने गरी सो घरको मभ्दा मभ्दै भागमा, 

(ख) थनुवुा र कैदी एउटै कारागारमा राख्न े व् वस्था भएकोमा 
खण्ड  (क) का अधी नमा रही थनुवुा र कैदी छुट्याई 
 थास्भव छुट्टाछुटै्ट भागमा, 

(ग) खण्ड (क) र (ख) का अधी नमा रही एक्काईस वषन ममुनको 
र एक्काईस वषन मामथको कैदी वा थनुवुालाई छुट्याई 
 थास्भव मभ्दा मभ्दै भागमा, 

(घ) खण्ड (क) र (ग) का अमधनमा रही देवानी  मदु्दा र 
फौादारी मदु्दाका कैदीलाई छुट्याई  थास्भव मभ्दा 
मभ्दै भागमा, 

(ङ) रोगी  थनुवुा वा कैदीलाई छुट्याई  थास्भव मभ्दै भागमा 
। 

(च) पागल र अधनपागल थनुवुा वा कैदीलाई छुट्याई  थास्भव 
मभ्दै  भागमा । 

(२) फौज्दारी मदु्दामा साा  पाएका कैदीलाई आवश् किानसुार एक्लै 
मभ्दै कोठामा राख्न हु् छ । 

 (३)  स दफा बनमोन्ाम थनुामा रहेकी महहलाको सरुिाको लामग 
प्रहरी खटाउँदा क्िी मा एकाना महहला प्रहरी खटाउन ुपनेछ । 

                                                 

    लैहिक समानिा का म गनन िथा लैहिक हहंसा अ््  गनन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, 

२०७२ द्वारा संशोमधि । 

   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०४८ द्वारा थप । 

      लैहिक समानिा का म गनन िथा लैहिक हहंसा अ््  गनन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, 

२०७२ द्वारा थप । 
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७. नेल हिकडी  नलगाइने M कैदबनाट भागी  पक्राउ परेको वा कैदबनाट भाग्ने उद्योग 
गने वा दफा २२ को उपदफा (२) बनमोन्ामको कुनै काम कुरा गने कैदी 
बनाहेक अ्  थनुवुा वा कैदीलाई कारागार मभर नेल वा हिकडी  लगाइने छैन । 

८. कारागारमा नाबनालकको हेरचाह M (१) थमुनए वा कैद परेकी स्वास्नी  मामनसको 
कारागार मभर छोरा छोरी ा्मेछ वा दईु वषन नपगुेको नाबनालक छोरा छोरी 
रहेछ भने बनाहहर हेरमबनचार गने वाररसवाला भए पमन मनालाई आमाले आफैमसि 
राखी  हेरहवचार गनन चाहेमा कारागार मभरै राख्न हु् छ । ् स्िा नाबनालक दईु 
वषन पगुेपमछ, आवश् क भएमा बनाहेक, मनालाई वाररसवालाको न्ा्मा लगाई ददन ु
पछन । 

(२) कुनै थनुवुा वा कैदीको मनाले लालन पालन गनुन पने नाबनालक 
रहेछ र ् स्िो नाबनालकको लालन पालन गने अरू कोही रहेनछ भने मना थनुा 
वा कैदमा रहु् ाेल ् स्िो नाबनालकको स्पूणन हेर हवचार, न्शिा दीिा र लालन 
पालन िोहकए बनमोन्ाम नेपाल सरकार को खचनमा गररनेछ । 

(३) बनाह्र वषन ननाघेको कुनै नाबनालक थमुनए वा कैद परेमा मनाको 
हेरमबनचार गनन मनाको आमा, बनाबन ुवा अरू नािादार कारागार मभर बनस्न चाहेमा 
पमन बनस्न ददइने छैन । 

९. थनुवुा र कैदीहरूको मसधा खचन र लगुा स्बन्धी  व् वस्था M कारागारमा थमुनएका 
वा कैद परेका थनुवुा वा कैदीहरू र ् स्िा थनुवुा र कैदीहरूको दफा (८) को 
उपदफा (१) र (२) मा उल्लेख भएका नाबनालक छोरा छोरीलाई िोहकए 
बनमोन्ाम मसधा खचन र लगुा ददइनेछ । 

िर- 
(क) कैद नठेहकई एकवषन स्म वा सो भ्दा बनढी थनुामा 

रहेको थनुवुालाई लगुा ददइनेछ । 

(ख) कुनै थनुवुा वा कैदीले आफ्नो मसधा र लगुाको 
व् वस्था आफ्नै खचनमा गनन चाहेमा िोहकए बनमोन्ाम 
मनालाई ् स्िो व् वस्था गनन ददइनेछ । 

१०. थनुवुा वा कैदीहरूलाई काममा लगाउने M प्रचमलि नेपाल काननुमा अ् था 
लेन्खएकोमा बनाहेक कुनै थनुवुा वा कैदीलाई मनाको इच्छा हवरुद्ध कुनै काममा 
लगाइने छैन । 

                                                 

   पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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िर नेपाल सरकारले थनुवुा र कैदीहरूको स्वास्् , आमथनक उन्नमि वा 
सधुारको मनममत्त आवश् क ठानेमा कुनै थनुवुा वा कैदीलाई कुनै काममा लगाउने 
व् वस्था गनन सक्नेछ । 

१०क.  ................. 
१०ख.  ................ 
१०ग.  .................. 
११. स्वास््  र उपचार M (१) मानमसक वा शारीररक मबनरामी  परेका थनुवुा वा 

कैदीहरूलाई सरकारर ा न्चहक्सकद्वारा उपचार गराउन ुपछन । 

िर कुनै थनुवुा वा कैदीले आफ्नो खचन लगाई अरू कुनै न्चहक्सकबनाट 
उपचार गराउन चाहेमा िोहकए बनमोन्ाम ् स्िो उपचार गराउन अनमुमि 
ददइनेछ। 

(२) कुनै थनुवुा वा कैदी असाध्  मबनरामी  परी मनाको राम्रो उपचारका 
लामग मनालाई अस्पिालमै राख्न आवश् क छ भन्ने सरकारी न्चहक्सकले ठहराई 
कारण सहहि आफ्नो मलन्खि रा  व् ि गरेमा ् स्िो थनुवुा वा कैदीलाई नेल 
वा हिकडी  परेकोमा सो समेि काटी िोहकएबनमोन्ाम अस्पिालमा राखी  औषमध 
गराउन ुपछन । 

(३) मबनरामी  परी मसहकस्ि भएको कुनै थनुवुा वा कैदी बनाँच्ने नबनाँच्ने 
दोसाँधमा रहेको कुराको कारण सहहिको रा  सरकारी न्चहक्सकले ददएमा 
् स्िो थनुवुा वा कैदीको हकवालाले मनालाई घाट लैाान चाहेमा मनाको रोग 
मनको भएमा पनुः कारागारमा हफिान ल् ाउने व् होराको हान्ार ामानी  कागा 
गराई ् सरी थमुनएको ठाउँको नन्ाकको घाटमा लैाान ददइनेछ । थनुवुा वा 
कैदी न्ा्मा मलई घाट लैााने हकवालाले स्बनन््धि थनुवुा वा कैदीको 
स्वास्् स्बन्धी  प्रमिवेदन लेखी  प्र् ेक हप्ता स्बनन््धि कारागारलाई ददन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (२) वा (३) अ्िगनि अस्पिाल वा घाट लमगएको थनुवुा 
वा कैदी कारागार मभरै रहेको सन््िनेछ र सो अवमध मनालाई हनेु कैदको 
अवमधमा कट्टा  गररनेछ । 

                                                 

  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 


  केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समा ोान र खारेा गने ऐन, २०७४ द्वारा खारेा । 

   पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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(५) उपदफा (२) वा (३) मा उल्लेख भएको थनुवुा वा कैदीलाई मनको 
भएमा मनालाई थनु्न नपने भएकोमा वा मनाको कैद ् ाद भिुान भै सकेकोमा 
बनाहेक मनालाई फेरर कारागार मभर रान्खनेछ... ...। 

१२. थनुवुा वा कैदी महहला गभनविी  भएमा M (१) कुनै थनुवुा वा कैदी महहला 
गभनविी  रहहछ भने ............... ................... ा्म कैदको साा  पाएकी 
वा ् स्िो साा  हनेु अपराधको अमभ ोग लागेकी थनुवुा वा ज् ानमारा बनाहेक 
अरूको हकमा ६ महहनाको गभन पगुेपमछ ामानी  मलई छाडी  ददनपुछन र ् सरी 
ामानी मा छुटेकीलाई मनाको बनालक ा्मेको दईु महहना भएपमछ थनु्न नपने 
भएकोमा वा कैद ् ाद भिुान भै सकेकोमा बनाहेक फेरर कारागार मभर रान्खनेछ 
। 

(२) उपदफा (१) बनमोन्ाम कुनै गभनविी  महहला कारागार बनाहहर 
रहेकोमा मना कारागार मभरै रहेको सरह गरी मना बनाहहर रहेको अवमध ामि 
मनालाई हनेु कैदको अवमधमा कट्टा गररनेछ । 

१३. थनुवुा वा कैदीको मृ्   ुभएमा गने M (१) कुनै थनुवुा वा कैदीको मृ्   ुभएमा 
सरकारी न्चहक्सकलाई ाचाई मनाले सो कुरा प्रमान्णि गरेमा सो बेनहोराको र 
मनेको ाा ाािको िा दािी  मचुलु्का लेखी  सो बनखि पालो पहरामा परेको पाले 
मसपाही र थनुवुा कैदीहरूमा पाएस्म चार ानामा नघटाई सो मचुलु्कामा सािी  
गराई मने थनुवुा वा कैदीको ाा ााि धरौटी स् ाहामा आ्दानी  बनाँधी  ानु 
अड्डामा वा अदालि माफन ि थमुनए वा कैद भएको हो सो अड्डा वा अदालिलाई र 
सो मने थनुवुा वा कैदीको हकवालालाई समेि ाेलरले िोहकएबनमोन्ाम सो 
कुराको ानाउ ददन ुपछन । 

(२) उपदफा (१) बनमोन्ामको ानाउ िामेल भएको मममिले बनाटाका 
् ाद बनाहेक पैंिी स ददन मभर हकवालाले सो मने थनुवुा वा कैदीको ाा ााि 
मलन आएमा िोहकएको रीि परु्  ाई मनालाई सो ाा ााि ददनपुछन । सो ् ाद 
मभर कुनै हकवाला नआएमा सो ाा ााि मललाम मबनक्री गरी आएको नगद 
स् ाहामा आ्दानी  बनाँधी  सरकारी कोषमा दान्खल गनुनपछन । 

                                                 

    पहहलो संशोधनद्वारा न्िहकएको । 

   लैहिक समानिा का म गनन िथा लैहिक हहंसा अ््  गनन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, 

२०७२ द्वारा संशोमधि । 

  गणि्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा न्िहकएको। 
      केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समा ोान र खारेा गने ऐन, २०७४ द्वारा न्िहकएको । 
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(३) मरेको कुनै थनुवुा वा कैदीलाई मनाको वाररसले उठाई लैाान 
चाहेमा अ् था गनन आवश् क भएमा बनाहेक सो वाररसको न्ा्मा लगाई ददन ुपछन 
।सो बनमोन्ाम वाररसले उठाई नलगेमा वा कुनै वाररस नै नभएकोमा िोहकए 
बनमोन्ाम कारबनाही गनुनपछन । 

१४. भेटघाट र पर व् वहार M (१) कुनै थनुवुा वा कैदीले वा ् स्िो थनुवुा वा 
कैदीमसि अरू कुनै व् न्िले भेट वा पर व् वहार गनन चाहेमा, िोहकएको 
अवस्थामा बनाहेक, भेट वा पर व् वहार गनन िोहकए बनमोन्ाम ददइनेछ । 

िर  स उपदफामा लेन्खएको कुनै कुराले कुनै थनुवुा वा कैदीको काननुी  
सल्लाहकारलाई ् स्िो थनुवुा वा कैदीमसि िोहकए बनमोन्ाम भेट गनन बनाधा 
परु्  ाउने   छैन । 

(२) उपदफा (१) मा गररएको व् वस्थाको हवरुद्ध कुनै पर व् वहार 
गररएकोमा ् स्िो सबैन पर इ् ादद नष्ट गनन सहकनेछ । 

१५. थनुवुा वा कैदीलाई अड्डा वा अदालिमा हान्ार गराउने M (१) कुनै मदु्दा 
माममलामा प्रमाण वा कुनै आवश् क कुरा बनझु्नको लामग कुनै अड्डा वा अदालिले 
कुनै थनुवुा वा कैदीलाई हान्ार गराउन आवश् क भएमा देहा  बनमोन्ाम गनुन 
पछन M- 

(क) अदालिले भए सो कैदी वा थनुवुा थमुनए वा कैद परेको 
कारागार का ानल लाई सोिै पूाी गरी पठाउने, 

(ख) अरू अड्डाले भए सो थनुवुा वा कैदी ानु अड्डा वा अदालि 
माफन ि थमुनए वा कैद परेको हो सो अड्डा वा अदालिलाई 
पूाी लेखी  पठाउने । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बनमोन्ामको पूाी आएपमछ सो थनुवुा 
वा कैदीलाई थनु्ने वा कैद ठेक्ने अड्डा वा अदालिले पमन सो पूाी बनमोन्ाम 
् स्िो थनुवुा वा कैदीलाई पूाी लेखी  पठाउने अड्डामा हान्ार गराउनको मनममत्त 
स्बनन््धि कारागार का ानल लाई पूाी लेखी  पठाई ददन ुपछन । 

(३) उपदफा (१) को खण्ड (क) बनमोन्ाम वा उपदफा (२) बनमोन्ामको 
पूाी पाएपमछ ाेलरले पमन ् स्िो थनुवुा वा कैदीलाई िोहकए बनमोन्ाम हान्ार 
गराउन ुपछन । 
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१६. कारागार प्रशासन स्बन्धी  व् वस्था M (१) आफ्नो इलाका मभरको कारागारको 
प्रशासन एवं सो स्बन्धी  अ्  सबैन व् वस्थाको सामा्  रेखदेख गने किनव्  
स्बनन््धि प्रमखु न्ाल्ला अमधकारीको हनेुछ । 

(२) प्र् ेक कारागारको मनममत्त एकाना ाेलर र मना मािहिका अ्  
कमनचारी नेपाल सरकारबनाट ठेहकएको सङ् ् ामा रहने छन ्। 

१७. ाेलर र अ्  कमनचारीको किनव्  M (१) ाेलरको किनव्  देहा  बनमोन्ामको 
हनेुछ M- 

(क) कारागारको सबैन मममसल, हकिाबन, कागााि एवं 
मालसामानहरू र  ो ऐन वा  स ऐन अ्िगनि बननेको 
मन म बनमोन्ाम मनाको न्ा्मा लगाइएको सबैन ची ा 
एवं मालसामनहरू सरुन्िि रूपले राख्ने, 

(ख) थनुवुा कैदी भाग्न नपाउने गरी पालो पहराको 
बन्दोबनस्ि गने र ् स्िो पालो पहरामा खहटएका 
व् न्ि आफ्नो काममा रुा ुहान्ार रहेको वा नरहेको 
वा ् स्िो व् न्िले आफ्नो काम किनव्  राम्रोमसि 
पालन गरेको वा नगरेको कुराको रेखदेख गने, 

(ग)  स ऐनको अ्  दफा वा  स ऐन अ्िगनि बननेको 
मन म वा अ्  प्रचमलि नेपाल काननुमा लेन्खए 
बनमोन्ामको अरू किनव् को पालन गने । 

(२) प्र् ेक ाेलरले आफ्नो मनममत्त सरकारी िवरबनाट ठेहकएको ठाउँमा 
मनवास गनुनपछन र स्बनन््धि प्रमखु न्ाल्ला अमधकारीको अनमुमि नमलई 
साधारणि ा रािी  कारागार छाडी  अ्ि किै ाान हुँदैन । 

(३) कारागार मभर वा कारागारबनाट बनाहहर कुनै न्चा वा मालसामान 
ल् ाउन लैाान लाग्दा कारागारमा ् स बनखि पालो पहरामा रहेको पाले 
मसपाहीले ााँची  शङ्का लागेको व् न्िको िलासी  समेि मलन ुपछन र कुनै मनहषद्ध 

                                                 

    केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०४८ द्वारा संशोमधि । 



www.lawcommission.gov.np 

10 

वस्ि ु ल् ाउन वा लैाान लागेको वा कारागारको कुनै स्पन्त्त बनाहहर लैाान 
लागेको फेला परेमा ाेलरलाई िरुु्ि सो कुराको सूचना ददनपुछन । 

(४) कारागारका कुनै कमनचारी ाेलर वा स्बनन््धि प्रमखु न्ाल्ला 
अमधकारीको अनमुमि हवना कारागारबनाट अनपुन्स्थि रहन हुँदैन । 

(५) कारागारका कमनचारीहरूको अ्  किनव्  िोहकए बनमोन्ाम हनेुछ । 

१८. ् ादभ्दा बनढी थनु्न वा कैद गनन नहनुे M (१) ् ाद िोहकई थमुनए वा कैद 
परेका थनुवुा वा कैदीलाई सो ् ाद पगुेपमछ र प्रचमलि नेपाल काननु बनमोन्ाम 
अमधकार प्राप्त अमधकारीबनाट छोड्न आदेश भै आएका थनुवुा वा कैदीलाई सो 
आदेश बनमोन्ाम चौबनी स घण्टा मभर ाेलरले थनुा वा कैदबनाट मिु गरी ददन ुपछन 
। 

(२) पपुनिलाई थमुनएको थनुवुाका स्बन्धमा मना कारागार मभर थमुनएको 
६ महहनास्ममा पमन कैद ् ाद ठेहकएको रहेनछ वा मनालाई थनुाबनाट मिु 
गने आदेश आएको रहेनछ भने सो ६ महहना नाघेका िी न ददन मभर ाेलरले सो 
स्बनन््धि सबैन कुरा खोली ् स्िो थनुवुालाई थनु्न आदेश ददने अदालिको 
पनुरावेदन सनु्ने अदालिमा प्रमिवेदन गनुन पछन । 

(३) कुनै थनुवुा वा कैदीलाई छाड्न ु पने गरी फैसला वा आदेश 
भएकोमा ् सको सूचना अहवल्बन स्बनन््धि कारागारलाई पठाई ददन ुपछन । 

(४) उच्च अदालिको मु्   ् ा ाधी श वा ् ा ाधी शले पनुरावेदन 
अदालिको प्रादेन्शक अमधकार िेर मभरको कारागारको वषनमा कन््िमा एक 
पटक मनरीिण गनुन पनेछ र ् सरी मनरीिण गदान कुनै व् न्ि ठेहकएको कैद 
भ्दा बनढी अवमध कैदमा रहेको वा प्रचमलि काननुले थनु्न पाउने भ्दा बनढी 
अवमध थनुामा परेको देखेमा ् स्िो कैदी वा थनुवुालाई िरुु्ि छाडी  ददने आदेश 
ददन सक्नेछ र ् स्िो आदेश भएकोमा ् सको पालन गनुन स्बनन््धि ाेलरको 
किनव्  हनेुछ । पनुरावेदन अदालिको मु्   ् ा ाधी श वा ् ा ाधी शले कुनै 
कैदी वा थनुवुालाई िरुु्ि छाडी  ददने आदेश ददएकोमा र कारागार मनरीिण गदान 
 स ऐन बनमोन्ाम नभएको वा नगरेको अ्  कुरा देखेमा सो कुरा समेि खलुाई 
सवोच्च अदालि र नेपाल सरकार , गहृ म्राल मा प्रमिवेदन पठाउन ुपनेछ । 

                                                 

   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०४८ द्वारा संशोमधि । 


    पहहलो संशोधनद्वारा थप। 


     केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
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 (५) कुनै कमनचारीको हेलचक्र् ाईबनाट कुनै थनुवुा वा कैदी प्रचमलि 
काननुबनमोन्ाम भ्दा बनढी सम स्म थनुा वा कैदमा रहेको देन्खएमा वा  स ऐन 
बनमोन्ाम नभएको वा नगरेको अ्  कुनै कुरा देन्खएमा ् स्िो कमनचारी उपर 
हवभागी   कारवाही भई साा  हनेुछ । 

१९. कारागारको ााचँ M (१) प्र् ेक प्रमखु न्ाल्ला अमधकारीले आफै वा आफू 
ममुनका अमसष् टेण्ट पठाउनेछ । ६ महहनामा एक पटक र आवश् क देखेमा 
ाहहलेसकैु पमन आफ्नो मािहिमा रहेको कारागारको ााँच गनुन गराउन ुपछन । 

(२) उपदफा (१) अ्िगनि ााँच गनन गएका प्रमखु न्ाल्ला अमधकारी 
वा अमसष् टेण्टले देहा का कुराहरूको ााँच गनुन पछन M- 

(क) कैद ् ाद ठेहकएको कैदीले ् ाद पगेुको ददन ररहाई 
पाएको छ वा छैन, 

(ख) प्रचमलि नेपाल काननु बनमोन्ाम हनु ु गनुन पने अरू 
काम कुरा सो बनमोन्ाम भए गरेको छ वा छैन । 

(३) उपदफा (२) बनमोन्ामको कुरा ााँच्दा कुनै काम कुरा प्रचमलि 
नेपाल काननुको वन्खनलाप भए गरेको देन्खएमा दफा २० मा लेन्खएकोमा सोही 
बनमोन्ाम र सो दफामा नलेन्खएको कुरामा िोहकए बनमोन्ामको काम कारवाही 
गनन गराउन पछन । 

२०. कारागार ााचँ पमछ गनुनपने कारबनाही M दफा १९ बनमोन्ाम कारागार ााँच्ने 
प्रमखु न्ाल्ला अमधकारी वा अमसष् टेण्टले कारागारको ााँच गरेपमछ देहा का 
कुरामा देहा  बनमोन्ाम गनुन पछन M- 

(क) थनुवुा वा कैदी ् ाद भ्दा बनढी थमुनए वा कैद परेको 
देन्खएमा ् स्िा थनुवुा वा कैदीलाई िरुु्ि थनुा वा 
कैदबनाट मिु गरी सो थनुवुा वा कैदीलाई थनेु्न वा 
कैद गने अड्डा वा अदालिलाई सो कुराको सूचना ददने 
। 

                                                 

     पहहलो संशोधनद्वारा थप। 

    केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०४८ द्वारा संशोमधि । 
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(ख) पपुनिका लामग थमुनएको व् न्िको स्बन्धमा ाेलरले 
दफा १८ को उपदफा (२) बनमोन्ामको कारबनाही 
नगरेकोमा सो गनन लाउने । 

(ग) कारागारका कुनै कमनचारीले आफ्नो किनव्  पालन 
नगरेको वा किनव्  पालनमा लापरवाही गरेको 
देन्खएमा मना उपर मदु्दा वा अ्  कारबनाही चलाउन 
पने भएमा प्रचमलि नेपाल काननु बनमोन्ाम ् स्िो 
कारबनाही आफैले गनन हनेुमा आफैले गने र आफैले 
गनन नहनेुमा सो कुराको ानाउ स्बनन््धि 
अमधकारीलाई पठाउने । 

२१. थनुवुा वा कैदीले मबनन््िपर, दरखास्ि इ् ादद ददँदाको का न प्रणाली M (१) कुनै 
थनुवुा वा कैदीले कुनै मदु्दा माममलाका स्बन्धमा कुनै अड्डा वा अदालिमा 
ददनपुने कुनै हफरादपर, प्रमिउत्तरपर, पनुरावेदनपर, मबनन््िपर, दरखास्ि ानाउ 
इ् ादद सो अड्डा वा अदालिमा दान्खल गननलाई आफू थमुनए वा कैद परेको 
कारागार का ानल मा दान्खल गरेमा सो का ानल ले ् ाद मभरको भए मनाको 
सहहछाप गराई प्रचमलि नेपाल काननुले दस्िूर लाग्नेमा दस्िूर समेि बनिुी  मलई 
् स्को मनस्सा ददई कागा दस्िूर दान्खल गरेको मममि समेि लेखी  ानु अड्डा वा 
अदालिमा पठाउन ुपने हो सो अड्डा वा अदालिमा चलानी  साथ िी न ददन मभर 
पठाई ददन ुपछन । 

(२) उपदफा (१) बनमोन्ाम कारागार का ानल बनाट चलान भै आएको 
कागापर स्बनन््धि अड्डा वा अदालिले बनिुी  मलई प्रचमलि नेपाल काननु 
बनमोन्ाम गनुन पछन । 

(३) थनुवुा वा कैदीले आफू थमुनएको वा कैद परेका कारागारमा ् ाद 
िाररख मभरै उपदफा (१) मा लेन्खएको कागा दस्िूर बनिुाएकोमा ् ाद िाररख 
ाान सिैन । 

२२. कारागार स्बन्धी  अपराध M (१) कसैले  स ऐन अ्िगनि बननेको मन मको 
बनन्खनलाप कारागार मभर वा कारागारबनाट बनाहहर कुनै ची ा वा मालसामान 
ल् ाएको वा लगेको वा सो गने उद्योग गरेको वा कुनै थनुवुा वा कैदीलाई मनाही 
गररएको कुनै ची ा वा मालसामान ददए वा परु्  ाएको वा सो गने उद्योग गरेको 
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वा कुनै थनुवुा वा कैदीमसि पर व् वहार गरेको वा कारागारका कुनै कमनचारीले 
ाानी  ाानी  वा लापरवाही गरी सो कुराहरू हनु ददएको वा कुनै व् न्िले मामथ 
लेन्खएको कुनै अपराधको दरुु्साहन ददएको ठहरेमा ् स्िो व् न्ि वा 
कमनचारीलाई ६ महहनास्म कैद वा दईु स  रुपै ाँस्म ाररवाना वा दबैुन हनु 
सिछ । 

(२) कुनै थनुवुा वा कैदीले मन्न मलन्खि कुनै काम कुरा गरेमा मनालाई 
चेिावनी  ददन वा असल चालचलन बनापि दण्ड साा बनाट कुनै छुटको 
सहमुल िबनाट बनन्िि गनन वा प्र ददनमा नबनढाई एका्ि ठाउँ वा कोठामा थनु्न 
वा महहला र रोगी  बनाहेक अरू थनुवुा वा कैदीको हकमा एक महहनामा नबनढाई 
पहहले नेल नपरेकोमा नेल ठोक्न, नेल परी सकेकोमा हिकडी  हाल्न र नेल 
हिकडी  पररसकेकोमा ाञ् ाी र हाल्न सहकनेछ M- 

(क) कुनै व् न्ि उपर कुनै हकमसमले अपरामधक बनल प्र ोग 
गरेमा, 

(ख) कुनै व् न्ि उपर अपमानानक वा ध्कीपूणन भाषा 
प्र ोग गरेमा, 

(ग) अनैमिक वा अभर वा अनशुासनहीन आचरण गरेमा, 

(घ) हवना अमधकार नेल वा हिकडी  खोले वा भाँचेमा, 

(ङ) कारागारको कुनै स्पन्त्त ाानी  ाानी  मबनगारे वा 
नासेमा, 

(च) कुनै मममसल वा कागााि नासे, मबनगारे, वा च् ािेमा, 

(छ) मनषेध गररएको कुनै ची ा वा मालसामान मलए राखे वा 
पठाएमा, 

                                                 

   लैहिक समानिा का म गनन िथा लैहिक हहंसा अ््  गनन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, 

२०७२ द्वारा संशोमधि । 
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(ा) कुनै कमनचारी वा थनुवुा वा कैदी उपर ाानी  ाानी  िठुो 
अमभ ोग लाग्ने कुरा गरेमा, 

(ि) मबनरामी  भएको बनहाना गरेमा, 
(ञ) आगलागी  भएको वा कुनै षड ्र गररएको वा कुनै थनुवुा 

वा कैदी भागेको वा भाग्न उद्योग गरेको वा कारागारको 
कमनचारी वा कुनै थनुवुा वा कैदी उपर आक्रमण भएको वा 
हनेु ि ारी भैरहेको कुरा थाहा पाउना साथ ााहेर नगरेमा 
वा ााहेर गनन इ्कार गरेमा,  

(ट) कुनै कैदी वा थनुवुालाई भगाएमा वा भगाउने उद्योग गरेमा, 
(ठ)  स ऐन अ्िगनि बननेका मन मको बनन्खनलाप अ्  कुनै 

काम कुरा गराएमा । 

(३) उपदफा (२) मा लेन्खएको अपराधका स्बन्धमा िोहकए बनमोन्ामको 
एउटा छुटै्ट हकिाबन राख्नपुछन र सो दफा अ्िगनि कुनै थनुवुा कैदीलाई कुनै 
साा  भएकोमा सो कुरा सो हकिाबनमा ानाई ाेलरले आफ्नो दस्िखि गनन पछन 
। 

२३. थनुवुा वा कैदीको चलानी  M थनुवुा वा कैदीलाई एक ठाउँबनाट अको ठाउँमा 
चलान गदान िोहकए बनमोन्ाम चलान गनुन पछन । 

२४. कैदी थनुवुा भाग ेवा भगाएमा साा  M (१) थनुवुा वा कैदी बनाहेक अरू कसैले 
थनुवुा वा कैदीलाई भगाएमा वा भगाउने उद्योग गरेमा मनालाई देहा  बनमोन्ाम 
साा  हनेुछ M-  

(क) स्बनन््धि अड्डा वा अदालि वा कारागारका कमनचारीले घूस 
खाई वा मरमोलाहहाा गरी भगाएको रहेछ भने घूस 
खाएकोमा सो घूसको मबनगो समेि ाफि गरी मनालाई M- 
(१) ... ... ... 
(२) ......... ा्म कैदको साा  पाएको कैदी वा ् स्िो 

साा  हनेु अपराधको अमभ ोग लागेको थनुवुा 
भगाएको भए दश वषन कैद, 

                                                 

   दण्ड साा  स्बन्धी  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५५ द्वारा न्िहकएको । 

      केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समा ोान र खारेा गने ऐन, २०७४ द्वारा न्िहकएको । 
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(३) अरू थनुवुा वा कैदी भगाएको भए घूस खाएकोमा सो 
घूसको मबनगो बनमोन्ाम ाररवाना समेि गरी दईु 
वषनदेन्ख ६ वषनस्म कैद । 

(ख) खण्ड (क) मा लेन्खए बनाहेकका अ्  सरकारी कमनचारीले 
घूस खाई वा मरमोलाहहाा गरी भगाएको रहेछ भने घूस 
खाएकोमा सो घूसको मबनगो समेि ाफि गरी मनालाई M- 
(१) ... ... ...  
(२) ........... ा्म कैदको साा  पाएको कैदी वा 

् स्िो साा  हनेु अपराधको अमभ ोग लागेको थनुवुा 
भगाएको भए ६ वषन कैद, 

(३) अरू थनुवुा वा कैदी भगाएको भए घूस खाएकोमा सो 
घूसको मबनगो बनमोन्ाम ाररवाना समेि गरी दईु 
वषनदेन्ख ६ वषनस्म कैद । 

(ग) स्बनन््धि अड्डा वा अदालि वा कारागारका कमनचारीले 
खण्ड (क) मा लेन्खए बनमोन्ाम नगरी आफ्नो किनव्  
पालनमा लापरवाही मार गरी भगाएको रहेछ भने मनालाई 
६ महहनास्म कैद वा दईु स  रुपै ाँस्म ाररवाना वा 
दबैुन । 

(घ) सरकारी कमनचारी बनाहेक अरू कसैले भगाएमा मनालाई M- 
(१) ... ... ... .............. ा्म कैदको साा  

भएको कैदी वा ् स्िो साा  हनेु अपराधको 
अमभ ोगको थनुवुा भगाएको भए पाँच वषन कैद, 

(२) अरू थनुवुा वा कैदी भगाएको भए दईु वषनस्म कैद 
वा पाँचस  रुपै ाँस्म ाररवाना, 

   िर  स खण्ड बनमोन्ाम साा  गदान भाग्ने 
थनुवुा वा कैदीलाई भएको वा हनु सक्ने बनाँकी 
कैदको आधा भ्दा बनढी हनेु गरी साा  गररने छैन 
। 

                                                 

   दण्ड साा  स्बन्धी  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५५ द्वारा न्िहकएको । 

     केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समा ोान र खारेा गने ऐन, २०७४ द्वारा न्िहकएको । 
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(ङ) कसैले कुनै थनुवुा वा कैदी भगाउने उद्योग गरेकोमा सो 
थनुवुा वा कैदी भाग्न नपाउँदै ााहेर भएकोमा ६ महहना 
स्म कैद वा दईु स  रुपै ाँस्म ाररवाना । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) मा लेन्खएका व् न्िले 
कुनै थनुवुा वा कैदी भगाएकोमा मबनगो समेि बनझु्न वा ददलाउन पने रहेछ भने सो 
भगाउने व् न्िबनाट भरी भराउ गनुन पछन । 

(३) कैद ् ाद ठेहकएको कैदी भागेमा पहक्रएपमछ मनालाई बनाँकी कैदको 
डेढी बनढाई साा  हनेुछ । 

(४) कुनै थनुवुा भागेमा मदु्दा फैसला भएपमछ मनालाई भएको साा मा 
मनाले भाग्न ु भ्दा अन्घ थनुामा बनसेको अवमध कट्टा गरी बनाँकी हनेु साा मा 
डेढी बनढाई साा  का म गरी ् समा मना भाग्न ुभ्दा अन्घ वा पमछ थनुामा 
रहेको ा्मा अवमध कट्टी  गरी बनाँकी रहन आउने साा  हनेुछ । 

(५) उपदफा (३) वा (४) मा ानुसकैु कुरा लेन्खएको भए िापमन सो 
उपदफाहरू बनमोन्ाम डेढी बनढाई साा  का म गदान भाग्ने थनुवुा वा कैदी ानु 
अपराधमा कैद परेको हो सो अपराधमा हनु सक्ने साा को उपल्लो हदको 
सवाई भ्दा बनढी हनेु गरी साा  का म गररने छैन । 

(६) उपदफा (३), (४) वा (५) मा ानुसकैु कुरा लेन्खएको भए िापमन 
सो उपदफाहरू बनमोन्ाम साा  गदान बनी स वषन भ्दा बनढी कैद हनेु गरी साा  
गररने छैन । 

२५. कारागारका कमनचारीले आफ्नो किनव्  पालन नगरेमा साा  M ाेलर वा 
कारागारका अरू कुनै कमनचारीले  स ऐनको वा  स ऐन अ्िगनि बननेको 
मन मको वा अमधकार प्राप्त अमधकारीले ददएको आदेशको बनन्खनलाप गरी आफ्नो 
किनव्  पालन नगरेमा वा ाानी  ाानी  आफ्नो किनव्  पालनमा लापरवाही 
देखाएमा वा अनमुमि नमलई आफ्नो काम छोडी  किै गएको वा ग ल परेको 
देन्खएमा मनालाई  स ऐनका अ्  दफामा कुनै खास कुराका स्बन्धमा खास 
साा  िोहकएकोमा सोही बनमोन्ाम र सो बनमोन्ाम निोहकएकोमा अवस्था अनसुार 
िी न महहनास्म कैद वा दईुस  रुपै ाँस्म ाररवाना वा दबैुन हनेुछ । 

२६.  ो ऐन अ्िगनिको मदु्दा माममला चलाउने र हेने अमधकार M (१)  प्रचमलि अ्  
नेपाल काननुमा ानुसकैु कुरा लेन्खएको भए िापमन थनुवुा कैदी भागे भगाएको 
वा दफा २२ को उपदफा (१) अ्िगनिको मदु्दा माममला हेरी हकनारा गने 
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अमधकार ानु इलाकाको कारागारको कैदी वा थनुवुा हो सोही इलाकाको न्ाल्ला 
अदालिलाई हनेुछ । 

(२) दफा २२ को उपदफा (२) अ्िगनिको अपराधको ठाडो ााँचबनिु 
गरी साा  गने अमधकार स्बनन््धि ाेलरलाई हनेुछ र मनाले  स उपदफा 
अ्िगनि ददएको कुनै आदेश उपर पनुरावेदन लाग्ने छैन । 

िर  स उपदफा अ्िगनि ाेलरले कुनै थनुवुा वा कैदीलाई साा  
गरेकोमा ् स्िो सूचना स्बनन््धि प्रमखु न्ाल्ला अमधकारीलाई ददनपुछन । 

(३) प्रचमलि अ्  नेपाल काननुमा ानुसकैु कुरा लेन्खएको भए िापमन 
दफा २५ अ्िगनिको अपराध स्बन्धी  मदु्दा माममला हेरी हकनारा गने अमधकार 
स्बनन््धि प्रमखु न्ाल्ला अमधकारीलाई हनेुछ ।प्रमखु न्ाल्ला अमधकारीले 
गरेको ् स्िो मनणन  उपर स्बनन््धि न्ाल्ला अदालिमा पनुरावेदन लाग्नेछ। 

(४) दफा २२ को उपदफा (१) दफा २४ र दफा २५ अ्िगनिको 
अपराधको िहहककाि गरी मदु्दा चलाउने किनव्  स्बनन््धि ाेलरको हनेुछ र सो 
बनमोन्ाम िहहककाि गदान कसूरमा ममुछएको व् न्िलाई मगरफ्िार गने कुनै 
व् न्ि वा स्थानको िलासी  मलने, अमभ िुलाई बन ान गराउने, सरामी न मचुलु्का 
ि ार गने समेि प्रचमलि नेपाल काननुले प्रहरीले पाए सरहको सबैन अमधकार 
ाेलरलाई हनेुछ र ् स्िो िहहककाि गदान पहहलेदेन्ख थनुा वा कैदमा रहेका 
बनाहेक अमभ िुलाई िारीखमा राख्न े वा ामानी मा छाड्ने बनारे अदालिलाई भए 
सरहको अमधकार पमन आवश् किा अनसुार ाेलरलाई हनेुछ । 

(५) उपदफा (४) अ्िगनि ाेलरले मगरफ्िार गरेको व् न्ि मध् े पहहले 
देन्ख थनुा वा कैदमा रहेका व् न्ि बनाहेक अरूलाई बनाटाका ् ाद बनाहेक चौवी स 
घण्टा भ्दा बनढी हहरासिमा राख्न ु पने भएमा ाेलरले मदु्दा हेने अमधकारीको 
अनमुमि मलई बनढीमा साि ददन स्म थप हहरासिमा राख्न ुहु् छ । 

२७. मन म बननाउने अमधकार M (१) नेपाल सरकारले  स ऐनको उद्देश्  का ानन््वि 
गनन मन महरू बननाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) ले ददएको अमधकारको सवनसामा् िामा प्रमिकूल प्रभाव 
नपने गरी िी  मन महरूद्वारा खासगरी देहा का कुराको व् वस्था गनन सहकनेछ M- 

(क) थनुवुा र कैदीहरूको कारागार मभर प्रवेश मन ्रण एवं 
छुटकारा, 

                                                 

    केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०४८ द्वारा संशोमधि । 


     केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा थप । 
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(ख) थनुवुा र कैदीहरूको वगीकरण, 

(ग) थनुवुा र कैदीहरूलाई सरकारी ा खचनबनाट ददइने लगुा, मसधा 
सहहि अ्  सहुवधाहरू, 

(घ) थनुवुा र कैदीहरूले वा मनाहरूमसि अरूले भेटघाट वा पर 
व् वहार गने व् वस्था, 

(ङ) थनुवुा र कैदीहरूले ददएको मनवेदनपर, दरखास्ि, उाूरी, 
प्रमिउत्तरपर वा पनुरावेदनपर स्बनन््धि अड्डा वा 
अदालिमा चलान गरी पठाउने व् वस्था, 

(च) थनुवुा र कैदीहरूको चाल चलनको रेकडन राख्ने, असल 
चालचलन भएकाको साा  छोट्याउने व् वस्था एवं 
अमधकार, 

(छ) थनुवुा वा कैदीहरूको न्शिा, स्वास्् , सदाचार एवं आमथनक 
हहि स्बन्धी  व् वस्थाहरू, 

(ा) थनुवुा वा कैदी भाग्न लागेको वा कारागार मभर उपरव वा 
अशान््ि गरेको अवस्थामा मनाहरू उपर हािहमि ारको 
प्र ोग गने व् वस्था, 

(ि) कारागार मभर वा कारागार बनाहहर कुनै मालसामान ल् ाउन 
लैाान मनषेध गने व् वस्था, 

(ञ) थनुवुा वा कैदीलाई चलान गदान वा ल् ाउँदा लैााँदा गनुनपने 
व् वस्था एवं कारबनाही, 

(ट) प्रमखु न्ाल्ला अमधकारी वा मनाको अमसष् टेण्टले 
कारागारको ााँच गदान वा गररसकेपमछ गनुन पने व् वस्था 
एवं कारबनाही, 

(ठ) ाेलरले दफा २२ को उपदफा (२) अ्िगनि कुनै थनुवुा 
वा कैदीलाई साा  गदान अपनाउन ु पने का नप्रणाली एवं 
् स स्बन्धमा राख्न ुपने हकिाबन बनारे, 

                                                 

   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०४८ द्वारा संशोमधि ।     
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(ड) असाध्  मबनरामी  परी वा अरू कुनै कारणले कुनै थनुवुा वा 
कैदीलाई छाड्न ुपने अवस्थामा गनुनपने कारबनाही । 

२८. खारेाी  M देहा का प्रचमलि नेपाल काननु खारेा गररएको छ M- 
(क) मलुकुी ऐन खोर िेलखानाको महल, 

(ख) खोर िेलखाना हवष  भएको गैह्र सवाल सनद, 

(ग) मलुकुी ऐन अदालिी  बन्दोबनस्िको महल ५१ न्बनर ।1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 रष्टव् ः-  (१) नेपाल काननु (संशोधन) ऐन, २०२४ द्वारा रूपा्िर भएका शब्दहरू M-  
       “ाेल” को सट्टा “कारागार” । 

     (२) केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६३ बनमोन्ाम रूपा्िर भएका शब्दहरू M-  
             “श्री  ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 

(३) ् ा  प्रसाशन ऐन, २०७३ द्वारा रुपा्िर भएका शब्दहरु M- 
  “पनुरावेदन अदालि” को सट्टा “उच्च अदालि” 
 


