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कार्यकारी साराांश 

पररचर्ः 
नेपालको सांहविानको अतिनमा रिी हिरासतमा रिेको व्र्म्क्तलाई मानवोम्चत व्र्विार नगरेको वा त्र्स्तो 
व्र्म्क्तलाई आफन्तसँग वा कानून व्र्वसार्ी माफय त िेटघाट गनय नददएको िन्न ेउिरुी परेमा वा िानकारी 
िनु आएमा छानहवन गरी त्र्स्तो िनुवाट रोक्न सभबम्न्ित अतिकारीलाई  आवश्र्क तनदेशन ददन े
अतिकार  मिान्र्ार्ातिवक्तामा रिेको छ । त्र्सैगरी सरकारी वहकल सभबन्िी तनर्मावलीले कारागारमा 
रिेका कैदीको मानव अतिकारको अवस्थावारे अनगुमन गरी सभबम्न्ित तनकार्लाई आवश्र्क तनदेशन 
ददने अतिकार मिान्र्ार्ातिवक्तालाई रिेको पाइन्छ । उम्ल्लम्ित अतिकार मिान्र्ार्ातिवक्ताले तोकेको 
शतयको अतिनमा रिी म्िल्लाको िकमा सभबम्न्ित उच्च सरकारी वकील कार्ायलर्का सिन्र्ार्ातिवक्ता र 
तनिको अनपुम्स्थततमा सिन्र्ार्ातिवक्ताको िैतसर्तमा काम गने कमयचारीले प्रर्ोग र पालना गनय पाउने 
गरी अतिकार प्रत्र्ार्ोिन गररएको छ । 

 

मिान्र्ार्ातिवक्ताबाट आफुमा तनहित उक्त अतिकारको प्रर्ोग  मातितका अतिकृतिरूलाई प्रत्र्ार्ोिन 
िए अनसुार नार्ब मिान्र्ार्ातिवक्ता, सिन्र्ार्ातिवक्ता लगार्तका कमयचारीिरूलाई िटाई कारागार र 
हिरासतिरू अनगुमन गने कार्य िनुे गरेको छ । नेपाल सरकारको हवतनर्ोम्ित बिेट अनसुार वाहषयक 
कार्यक्रम बमोम्िम मिान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ायलर्बाट हिरासत र कारागारको अनगुमन गनय चाल ुआ.ब. 
२०७४/७५ मा १४ वटा टोलीलाई ३३ म्िल्लामा िटाइएको तथर्ो । अपराि अनसुन्िानको 
तसलतसलामा प्रिरी हिरासत तथा म्िल्ला वन कार्ायलर्, राहिर् तनकुन्िका हिरासत र मदु्दा पपुयक्ष तथा 
फैसला बमोम्िम लागेको कैद िकु्तानीका लातग कारागार तथा बाल सिुारगिृमा रिेका थनुवुा र 
वन्दीिरूले प्राप्त गरेका सहुविा, हिरासत र कारागारको अवस्था, थनुवुा र कैदीिरूका मानव अतिकारको 
उपर्ोगको अवस्था, मानव अतिकारको उपर्ोगको क्रममा देम्िएका व्र्विाररक समस्र्ा समेतको हववरण 
प्राप्त गने गरी अनगुमन गररएको तथर्ो । 

 

आ.ब. २०७४/७५ मा हिरासत र कारागारको अनगुमनको एकीकृत प्रततवेदनको तर्ार गदाय कैदी र 
थनुवुािरूको अतिकारका सभबन्िमा व्र्वस्था िएका हवतिन्न अन्तरायहिर् कानूनी व्र्वस्था तथा राहिर् 
व्र्वस्था, हिरासत तथा कारागार अनगुमन सभबन्िी मिान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ायलर्बाट िारी तनदेम्शका, 
सूचना, पररपत्र, मिान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ायलर्बाट चाल ुआ.ब. २०७४/७५ मा हिरासत र कारागारको 
अनगुमन गनय िटाइएको टोलीिरूले ३३ म्िल्लामा अनगुमन गरी प्राप्त िएको प्रततवेदन समेतको आिार 
तलएको छ । 
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थनुवुा तथा कैदी बन्दीका अतिकार सभबन्िी कानूनी व्र्वस्था 
 

िरेक थनुवुा, कैदी बन्दीलाई मानव मूल्र् र मर्ायदाअनसुार आदरपूवयक व्र्विार गररने, तलङ्ग, िातिातत, 

िाषा िमय, रािनीततक वा अन्र् हवचार, राहिर् वा सामाम्िक उत्पम्ि, सभपम्ि, िन्म वा अन्र् कुनै 
िैतसर्तका आिारमा िेदिाव नगररने, उनीिरूको समदुार्का िातमयक आस्था वा साांस्कृततक आचरणको 
सभमान गनुयपने िस्ता व्र्वस्थािरू सांर्कु्त राि सांघको मिासिाद्वारा घोहषत थनुवुाप्रतत गररनपुने 
ब्र्विारका आिारितू तसद्धान्तिरू, १९९० मा गररएका छन।् कुनै पतन व्र्म्क्तलाई शाररीक र्ातना 
नददईन,े कु्रर र अपमानिनक व्र्विार वा सिार् नगररन,े कसैलाई पतन िथािावी पक्राउ, थनुछेक वा 
देश तनकालाको िातगदार नबनाईने लगार्तका व्र्वस्थािरू सांर्कु्त राि सांघीर् मानवअतिकारको 
हवश्वव्र्ापी घोषणापत्रमा उल्लेि गररएको छ । 

कुनै पतन व्र्म्क्तलाई पक्राउ िएको कारण सहितको सूचना ददन ु पने, पक्राउ परेका व्र्म्क्त आफूले 
रोिेको कानून व्र्वसार्ीसँग सल्लाि गने िक िनुे, थनुामा रिेको व्र्म्क्तलाई शारीररक वा मानतसक 
र्ातना नददइन े तथा तनिसँग तनमयम, अपमानिनक र अमानवीर् व्र्विार नगररन े िस्ता व्र्वस्थािरू 
नेपालको सांहविानमा रिेका छन ् । र्सैगरी नागररक अतिकार ऐन, २०१२, प्रिरी ऐन, २०१२ , 

कारागार ऐन, २०१९,  कारागार तनर्मावली, २०२०,  मलुकुी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको मिल र दण्ड 
सिार्को मिल, बालबातलका सभबन्िी ऐन, २०४८, बालबातलका सभबन्िी तनर्मावली,२०५१, सरकारी 
मदु्दा सभबन्िी ऐन, २०४९, र्ातना सभबन्िी क्षततपूततय ऐन,२०५३, िेष्ठ नागररक सभबन्िी ऐन, २०६३, 
सरकारी वकील सभबन्िी तनर्मावली, २०५५ लगार्तका कानूनिरूमा कैदी/बन्दीिरूलाई गररन ु पने 
न्रू्नतम मानवोम्चत व्र्विारका सभबन्िमा व्र्वस्था रिेका छन ्। सवोच्च अदालतबाट हवतिन्न समर्मा 
िएका आदेश तथा तनदेशनिरूले  समेत कैदी/बन्दीिरूप्रतत मानवोम्चत व्र्विार गनुय पने कुराको 
प्रत्र्ाितूत तथा मानव अतिकारको सांरक्षण गनुय पने कुरामा िोड ददएको पाइन्छ । 

 

तथ्र्ाङ्क हवश्लषेण 

कारागार तफय  अनगुमन गररएका  ३३ म्िल्लाका ३१ वटा कारागारिरूको िौततक अवस्था अन्तगयत 
कारागार कक्षको आकार, क्षमता, सांख्र्ा, िावा प्रवेशको अवस्था, पानी चहुिन े नचहुिन े छतको अवस्था, 
महिला, परुुष, बालबातलका साथमा रिे नरिेका, कारागारमा चपी, निुाउने, लगुा िनु ेस्थान, सरसफाई एवां 
सरुक्षा व्र्वस्था िस्ता कुरािरूलाई तनिायररत checklist अनसुार अनगुमन गररएको देम्िन्छ । अनगुमन 
गररएका ३१ वटा कारागारिरूमा कैदी थनुवुाको सांख्र्ा ७९०९ िना रिेको देम्िन्छ र ती 
कारागारिरूको िभमा क्षमता ४३०८ रिेकोमा क्षमतािन्दा करीब दईु गणुा बढी कैदी थनुवुािरू रिेको 
देम्िर्ो । कारागारमा रिेका कूल कैदी र थनुवुामा ७४०९ िना परुुष, ४६४ िना महिला रिेकोमा 
कैदी र थनुवुाका आम्ित रिेका नाबालक सांख्र्ा ३६ िना रिेको देम्िन्छ । कञ्चनपरु  र रुपन्देिी 
लगार्तका म्िल्लािरूमा क्षमता िन्दा  बढी कैदी र थनुवुािरू रिेको पाइर्ो िन ेमसु्ताड र अघायिाची 
लगार्तका म्िल्लािरूमा क्षमता िन्दा कम कैदी र थनुवुािरू रिेको पाइर्ो । नवलपरासी (बदयघाट 
ससु्ता पूवय) र बारामा कारागार कार्ायलर्िरू निएको र मगु ु म्िल्लामा नर्ाँ िवन र बाके म्िल्लामा 
िलु्ला कारागार बन्दै गरेको पाइर्ो । त्र्स्तै काठमाण्डौ म्िल्लामा रिेको केम्न्िर् कारागार 
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िगन्नाथदेवलको समेत अनगुमन गररएको तथर्ो । साथै केम्न्िर् कारागार िगन्नाथदेवलको अनगुमन 
प्रततवेदन छुटै्ट उल्लेि गररएको छ। 

 

हिरासत तफय  अनगुमन गररएका ३३ म्िल्लाका ४० प्रिरी कार्ायलर्, म्िल्ला वन कार्ायलर्, बारा र 
म्चतवन राहिर् तनकुन्ि, कसराको गरी िभमा ४२ हिरासत कक्षको अनगुमन गरी प्रततवेदन प्राप्त िएको 
पाईन्छ। अपराि अनसुन्िानको तसलतसलामा पक्राउ परेका शांहकत व्र्म्क्तिरूलाई राम्िन ेहिरासत कक्षमा 
अनगुमन तमततमा िभमा ७४२ िना थनुवुािरू रिेको देम्िन्छ ।हिरासतमा रिेका कूल थनुवुामा ६९६ 
िना परुुष र ३८ िना महिला रिेकोमा थनुवुाका आम्ित रिेका नाबालकको सांख्र्ा ८ िना रिेको 
देम्िन्छ । अनगुमन गररएका प्रिरीका ४० हिरासत मध्रे् २ वटा हिरासत कक्ष, वन कार्ायलर् वाराको 
हिरासत कक्ष र म्चतवन राहिर् तनकुन्ि, हिरासत कक्षमा थनुवुािरू रिेको देम्िदैन । हिरासत कक्षको 
अन्र् िौततक अवस्थालाई िेदाय हवतिन्न आकारका कक्षिरू रिेका अतिकाांशमा घाम, िावा र प्रकाशको 
म्स्थतत सामान्र् रिेको र िेरैमा भ्र्ाम्न्टलेशन िस्ता साना झ्र्ाल रिेको पाइएको छ । िनकुटा म्िल्ला 
म्स्थत ् हिरासत कक्षमा रिेको समेत सरुक्षाको दृहि देिाइ िोल्न नतमल्ने गरी बन्द गररएकोमा उक्त 
झ्र्ाल पूवयत रुपमा िोली प्रर्ोग गने र सरुक्षाको प्रवन्ि गनय तनदेशन ददइएको छ । िेरैिसो हिरासतमा 
चपी र निुाउने कक्ष अपर्ायप्त रिेको देम्िन्छ । अतिकाांश हिरासतिरूको सरसफाईको अवस्था सामान्र् 
रिेको तथा सबै हिरासतिरूमा सरुक्षा व्र्वस्था दठकै रिेको देम्िन्छ ।  

 

र्स वषय तनरीक्षण िएका म्िल्लािरू  
तनिुँ र कास्की; गलु्मी, अघायिाँची, कहपलबस्त;ु कन्चनपरु कैलाली, डडेल्िरुा र बाँके; रसवुा र नवुाकोट; 
नवलपरासी (पवुय), नवलपरासी (पम्िम), रुपन्देिी, कहपलवस्त ु र अघािाँची; मकवानपरु, बारा, पसाय र 
म्चतवन; सनुसरी र िनकुटा; तेह्रथमु र सांिवुासिा; काठमाडौको टेकु हिरासत; स्र्ाङ्िा र पाल्पा; बाँके 
िलुा कारागार; िोटाङ, ओिलढुङ्गा र सोलिुभुब;ु लमिङु, बाग्लङु र मसु्ताङ र मगु ुर िभुला । त्र्स्तै 
काठमाण्डौ म्िल्लामा रिेको केम्न्िर् कारागार िगन्नाथदेवलको समेत अनगुमन गररएको तथर्ो । 

 
कारागार र हिरासतको अवस्थाको तलुनात्मक अध्र्र्नः 

 

तलुना सूचक आिार 
(क) िौततक अवस्था तफय  

कारागार हिरासत 

१. अनगुमन गररएका कारागार⁄ हिरासत ३३ म्िल्लाका २९ वटा ३३ म्िल्लाका ४० 
वटा 

२. कैदी थनुवुा नै निएका - २ 

३. कैद थनुामा रिेका परुुष, महिला,आम्ित 
नावालक र कूल सांख्र्ा 

७४०९+४६४+३६=७९
०९  

िभमा थनुवुा सांख्र्ाः 
७४२ 

४. कोठाको आकार हफटमा  कुनै तनम्ित आकार 
निएका (फरक  फरक 

कुनै तनम्ित आकार 
निएका (फरक फरक 
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आकारका) आकारका) 
५. कोठामा िावा, प्रकाश/घाम प्रवेशको 

म्स्थतत 
अतिकाांश कारागारमा 
पर्ायप्त नरिेको 

कारागारको तलुनामा  
झनै अपर्ायप्त रिेको 

६. चपी र निुाउने कक्ष पर्ायप्त िए/निएको
  

सबै कारागारिरूमा प्रर्ायप्त 
निएको  

सबै हिरासतिरूमापर्ायप्त 
निएको 

७. सांख्र्ात्मक हिसावले चपी र स्नान 
कक्षको म्स्थतत 

कैदी थनुवुाको सांख्र्ा 
अनसुारअपर्ायप्त 

 केिीमा बािेक कक्ष 
वाहिर लैिान ुपने 

(ि) िाना तथा आरामको व्र्वस्था 
१. तसिाको उपलव्िता कारागार तनर्मानसुार 

िाद्यान्न र नगद 
प्रिरी मेशको िाना 
िवुाउने 

२. िानाको पटक २  २ 
३. महिलालाई सतु्केकी िएमा थप सहुविा  उपलव्ि देम्िन्छ उपलव्ि छ 
४.
  

आफैिानापकाईिानेव्र्वस्था छ छैन 

५. पानीको पर्ायप्तता अतिकाांशमा  सन्तोषिनक 
रिेको 

िएको 

६. आफै िररद गरेर वा वाहिरवाट ल्र्ाएर 
िाना पाउने व्र्वस्था 

छ  केिीमा मात्र रिेको 

७. सतु्नको लातग पर्ायप्त स्थान िेरैमा अपर्ायप्त िेरैमा अपर्ायप्त 

८. सतु्नको लातग िाट, झलु हवस्तारा रिे 
नरिेको 

 केिीमा िाट तबस्तारा 
िएको, िेरैमा झलु 
निएको, केिीमा िाट 
निएको 

िेरैमा िाट निएको 
िईुमा काठको 
फल्र्ाक रािेरहवस्तारा 
लगाएको, प्रार्मा  
झलु निएको   

 

(ग) स्वास्थ्र् िाांच र औषिोपचार 
१. तनर्तमत स्वास्थ्र् िाांच िनु ेनिनु े प्रार् कारागारमा दरबन्दी 

ररक्त रिेको 
निनु े

२. औषिीको उपलव्िता सामान्र् औषिी तितै्र 
उपलव्ि िनु े

सामान्र् औषिी तितै्र 
उपलव्ि िनुे 

३. गांतिर प्रकृततका हवरामी िए निएको नरिेका नरिेका 
४. हवरामी िएमा उपचारको प्रवन्ि नम्िकको अस्पताल लतगन े नम्िकको अस्पताल 

लतगन े
५. थनुामा राख्दा र छाड्दा स्वस्थ्र् िाच थनुापूवय मात्र िनुे थनुापूवय मात्र िनुे 
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(घ) पसु्तकालर् तथा मनोरञ्जन 
१. पतत्रका, रेतडर्ो टी.िी.को उपलव्िता  सामान्र् िएको अतिकाांशमा निएको 
२. पसु्तकालर्को व्र्वस्था  सामान्र् िएको अतिकाांशमा निएको 
३. िेलकुद मैदान तथा व्र्ार्ामशाला सामान्र् िएको अतिकाांशमा निएको 
४. म्शपमलुक काम गने अवस्था सामान्र् िएको अतिकाांशमा निएको 
५. सांचार सभपकय  उपलब्ि िनुे उपलब्ि िनु े
६. औपचाररक म्शक्षाको अवसर प्रार्ः नरिेको निएको 
(ड.) िेटघाटको व्र्वस्था 
१. िेल्पडेस्क िेरै कारागारमा अलग छ नागररक सिार्ता 

कक्षवाट सिर्ोग 
गररन े

२. आफन्त र कानून व्र्वसार्ीसँग िेटघाट सहुविा रिेको सहुविा रिेको 
३.
  

िेटिाटको अतिलेिीकरण व्र्वम्स्थत रिेको व्र्वम्स्थत रिेको 

४. हवदेशीको लातग कुटनैततक िेटघाट वा 
दोिाषकेो आवश्र्कता परेमा के गररन्छ 

आवश्र्क परे व्र्वस्थापन 
गनय सहकन े

स्थातनर् स्तरवाटै 
व्र्वस्थापन गररने 
 

(च) थनुवुा कैदी सभवन्िी कागिात र िदको अतिलेि 
१. थनुामा राख्नपूुवय पिुी प्राप्त िनु ेनिनु े िनुे  िनुे 
२. थनुामा राख्दा तित्र ित्कडी नेल वा गोल 

घरमा राख् ने नराख् न े
नराख् न े नराख् न े

३. तोहकएको िद िन्दा वढी रािेको 
नरािेको 

नरािेको नरािेको 

४. गैरम्िभमेवार िै काम गने कमयचारीलाई 
कारवािी गनुय परेको छ छैन 

गैरम्िभमेवारी पणुय काम 
गरेमा कारबािी गने गरेको 

गैरम्िभमेवारी पणुय 
काम गरेमा कारबािी 
गने गरेको 

५. पूवय तनदेशनको पालनाको म्स्थती पालना गरेको पालना गरेको 
(छ) िातमयक तथा सामाम्िक कृत्र्को अवसर 
१. थनुामा रिदा मतृ्र् ु िएका वन्दीको 

सामाम्िक सांस्कार िनु ेगरे नगरेको 
घर पररवारले गने घर पररवारले गने 

२. वन्दी आफैले िामीक एवां सामाम्िक 
कृत्र् गनुय परेमा  

कारागार तितै्र गने गनय ददन ेगरेको 

३. वन्दीिरू प्रतत मानवोम्चत व्र्विार 
िएको छ छैन 

छ छ 
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(ि) फरक हकतसमले सक्षम व्र्म्क्तिरूको सभवन्िमा  
१. अपाङ्गता िएका व्र्म्क्तिरू छन ्छैनन ् २ िना दृहिहवहिन परुुष 

सहित ४ िना  
 

२. हवशेष सितुलर्त प्राप्त छ/छैन छैन  

सकारात्मक पक्षिरू  

मिान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ायलर् र मातितका सरकारी वकील कार्ायलर्िरूका सिन्र्ार्ातिवक्तािरूबाट िनु े
गरेको कारागार र हिरासत कक्षिरूको अनगुमनले कैदी र थनुवुािरू उपर मानवोम्चत व्र्विार गनय 
सभबम्न्ित तनकार्िरू सांवेदनशील िनु थालेको देम्िएको छ। कारागार र हिरासतिरूमा कैदी र 
थनुवुािरू प्रतत मानवोम्चत व्र्विार िएको व्र्िोरा स्वर्ां कैदी र थनुवुािरूले व्र्क्त गरेको पाईएको छ। 
थनुा र कैदमा राख्दा पूिी ददएर मात्र राम्िएको र कानून वमोम्िम भर्ाद थप गरी थनुा वा कैदमा 
राम्िएको देम्िन्छ।अम्घल्ला अनगुमनवाट ददइएका तनदेशनिरूको केिी िद सभम पालना िएको 
पाइन्छ। केिी कारागारिरूमा सीप हवकास र आर् आियन िनु ेिालका कार्यक्रम सांचालनमा रिेका छन ्
। कारागार र हिरासतमा थनुवुा र  कैदीिरूको आिारितू स्वास्थ्र् उपचारको प्रवन्ि गररएको छ । 
नर्ाँ तनमायण िएका र िनु लागेका कारागार र हिरासतमा सहुविार्कु्त िवनिरू तनमायण िनु थालेका छन ्
। कारागार र हिरासतिरूमा आफन्त तथा काननु व्र्वसार्ीिरूसँग िेटघाट गनय सििै ददने गरेको 
पाइन्छ । कारागार र हिरासतमा कैदी र थनुवुाको लातग पत्रपतत्रकाको उपलब्िता र पसु्तकालर्को 
व्र्वस्था पतन िनु थालेको देम्िन्छ । उच्च अदालत, राहिर् मानव अतिकार आर्ोग र 
मिान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ायलर्वाट तनर्तमत रुपमा अनगुमन समेत िनुे िएबाट  कारागारिरूका कैदी 
तथा थनुवुाको व्र्वस्थापनमा क्रमशः सिुार िुँदै गएको देम्िन्छ। 

कारागार एवां हिरासत कक्षका समस्र्ािरू 

हवगतका अनगुमन प्रततवेदन एवम ्चाल ुआतथयक वषयमा गररएको ३३ म्िल्लाको अनगुमनबाट पहिचान 
िएका समस्र्ािरूमा कारागारमा रिेका कैदी र थनुवुािरूले पाउने दैतनक सातसर् ग्राम चामल र रु 
४५।– (र्द्यपी चाल ुआ.ब.मा नेपाल सरकारले साहवक रकम रू ४५।– बाट बढाइ रू ६०।– बनाएको 
छ) ज्र्ादै कम िएको र िररवाना वापत कट्टा िनुे रकम समेत कम िएकोले र्समा पनुहवयचार गनय 
कैदीिरूका माग रिेको देम्िन्छ। कततपर् कारागारमा सीप हवकास एवां रोिगारमूलक कार्यको अवसरको 
अिाव रिेको, िीणय िौततक अवस्था तथा िैरैिसो कारागार र हिरासतमा सतु्नको लातग िाटको व्र्वस्था 
निएको, कारागारिरूमा क्षमता िन्दा अत्र्ातिक मात्रामा थनुवुा र कैदीिरू रिेको देम्िन्छ । िेरैिसो 
कारागारिरूमा तनिायररत दरवन्दीको कमयचारी नै नरिेको र कततपर् स्थानमा त सिार्क कमयचारीिरुबाट 
कारागार सांचालन िएको अवस्था छ। कततपर् कारागारमा स्वास्थ्र्कमीको पद ररक्त रिेको तथा 
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औषिीको उपलब्िता पर्ायप्त निएको पाईन्छ।आफन्त तथा काननु ब्र्ावसार्ीसांग िेटघाटको लातग अलग 
कोठा निएको कारणले कैदी र थनुवुाको गोपनीर्ता कार्म िनु नसक्न े अवस्था देम्िन्छ ।िेरैिसो 
कारागार र हिरासतमा कैदी र थनुवुाको लातग औपचाररक म्शक्षा र साक्षरता कार्यक्रमको कमी रिेको 
देम्िन्छ ।  
 
कैदी र थनुवुालाई एकै ठाँउमा राख्न ेगररएको र कम उमेरका कैदीलाई अलग राख्न ुपनेमा सो गररएको 
पाइएन।केिी कारागार र हिरासतमा कानून व्र्वसार्ीसँग िेटघाट गनय ददएको सभवन्िी अतिलेि राख् न े
गरेकोपाइएन। फरक हकतसमका क्षमता िएका, तेस्रो तलङ्गी र िेष्ठ नागररकको लातग हिरासत र 
कारागारमा हवशेष प्रवन्ि िएको देम्िदैन।अतिकाँश कारागारमा स्वास्थ्र्कमीको दरबन्दी िए पतन 
दरवन्दी पूततय निएको र तनर्तमत रुपमा कैदी र थनुवुाको स्वास्थ्र् परीक्षण िनु ेगरेको देम्िएन। केिी 
हिरासत र कारागारमा पानीको समस्र्ा रिेको देम्िएको छ।सांिवुासिामा हिरासतकक्ष र कारागार 
अदालत िन्दा टाढा रिेकोले मदु्दा सनुवुाईमा बन्दीलाइ अदालतमा उपम्स्थत गराउन समस्र्ा रिेको 
पाइन्छ । 
 

सझुाविरु 

 

फौिदारी कानूनको उल्लांघन गने व्र्म्क्तलाई कारागारमा राख्नकुो उदे्दश्र् उसलाई सिुार गरी 
समािोपर्ोगी नागररकमा रुपान्तरण गरी समािमा पनुयस्थापना गनुय िो । र्सका लातग कारागारमा कैद 
िोग्दा कैदीिरुमा समािमा पनुस्थायहपत िनुका लातग आवश्र्क पने र्ोग्र्ता, सीप, नैततकता र 
आत्महवश्वासको हवकास गररन ु िरुरी िनु्छ । िाम्रो वतयमान कारागारको व्र्वस्थापन, कारागार र 
हिरासतको िौततक सांरचना, त्र्िाँवाट प्राप्त िनुे सेवा सहुविा एवम ् त्र्िाँ गररएका ब्र्वस्थािरुले कैद 
िकु्तान गरी तनस्कदा उनीिरुलाई समािमा पनुस्थायहपत िनु सक्न े देम्िांदैन। राज्र्ले स्रोत र सािनले 
िान्न सक्न े गरी कारागार र हिरासत सिुार कार्यर्ोिना तनमायण गरी कार्ायन्वर्न नगरेसभम उल्लेम्ित 
समस्र्ाको समािान िनुे देम्िांदैन . 
 

आ.व. २०७४।०७५ मा अनगुमन गररएका कारागार र हिरासत कक्षको अवलोकन, प्राप्त हववरण एवां 
सरोकारवालािरुसँगको अन्तरहक्रर्ाबाट प्राप्त पषृ्ठपोषण ;d]तsf cfwf/df समस्र्ा पहिचान गरी 
समािानका लातग lgDg cg';f/sf सझुाविरु k|:t't गररएको छ । सभवम्न्ित सरोकारवाला 
म्िभमेवार तनकार्िरुवाट तत्काल गनुयपने र दीघयकालमा गनुयपने सिुार कार्यका सभवन्िमा समन्वार्त्मक 
रुपमा नीतत तथा कार्यक्रम बनाइ लाग ुगररएमा कैदी र थनुवुाको अवस्थामा सिुार िनुे देम्िन्छ । 

 

कारागार वस्ततु: त सिुार गिृ नै िो त्र्िा सामान्र्तर्ा अपरातिक कार्यमा सांलग्न रिेको ठिर िएका 
मातनसिरु बस्दछन ्। उनीिरुलाई कारागारमा राख्दा आफूले गरेको अपराि हक्रर्ामा पिाताप गराउन े
िो, सिुार गने िो र समािमा पनुस्थायपना गने िो ।त्र्सो गनय कारागारमा रिदा उनीिरु मातथ 
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मानवोम्चत व्र्विार अपररिार्य िनु्छ र त्र्ो राज्र्को दाहर्त्व समेत िो । र्सका लातग हिरासत कक्ष र 
कारागार कक्षको सिुार गनुयपने, नर्ाँ मापदण्ड अनसुार िवन तनमायण गनुयपने, िानेपानी लगार्तका 
आिारितू वस्तकुो व्र्वस्था गनुयपने, कारागार तथा हिरासत कक्षको स्तरोन्नतत गरर कैदी बन्दीको 
स्थानान्तरण गनुयपने, उिाय तथा इन्िनको व्र्वस्था गनुयपने, गनुासो सनुवुाइको उम्चत व्र्वस्था गनुयपने,तसिा 
िचयको समर्ानकूुल उपलब्िता िनुपुने, स्वास्थ्र् िाँचको व्र्वस्था गररनपुने,  तबरामी कैदीिरुको 
पथृकीकरण गरर व्र्वस्थापन गररन ुपने, आर् आियनका लातग उत्पादनमूलक काम र म्शक्षा तातलमको 
व्र्वस्था गररनपुने, सवारी सािनको व्र्वस्था गनुयपने, िेटघाट कक्षको र अतिलेिको व्र्वस्था गनुयपने,  

पाठ्य सामग्रीको प्रवन्ि गनुयपने, िौततक प्रमाण परीक्षण समर्मै गनय हवति तबज्ञान प्रर्ोगशाला स्थापना 
िनुपुने, कैद छुट सभबन्िी व्र्वस्थामा पारदम्शयता कार्म िनुपुने, थप बालसिुार गिृको स्थापना र 
स्तरोन्नतत िनुपुने, कार्यहवति र तनदेम्शकाको पनुरावलोकन गनुयपने, थनुवुा तथा कैदी उपर मैत्री व्र्विार 
गनुयपने, उिरुी पेहटकाको व्र्वस्था र उिरुीको सनुवुाइ िनुपुने, तनर्तमतरुपमा अनगुमन गनुय पने तथा 
तनदेशनको कार्ायन्वर्नको अवस्थाको मूल्र्ाङ्कन र सावयितनकीकरण गनुयपने सी.सी .हट .ति .व्र्वस्था र 
सरुक्षा तथा उद्धार सभबन्िी कार्यतनदेम्शका बनाई लागू गनुयपने  सामदुाहर्क सेवा र िलुा कारागारको 
अबिारणा व्र्विारमा ल्र्ाउन र्थाशीघ िलुाकारागारको तनमायण सभपन्न गनुयपने र महिला कैदी/बन्दीको 
लातग प्रसतुी स्र्ािार र म्शश ुस्र्ािारका लातग र िेष्ठ नागररकलाई थप हवशेष सहुविाको व्र्वस्था गनुयपने,  
तबशेष प्रकृततका मदु्दामा पक्षको पहिचान गोप्र् राम्िन े तनदेम्शकाको प्रिावकारी कार्ायन्वर्नको लातग 
कारागार प्रशासनका िनशम्क्तलाई प्रम्शक्षण प्रदान गनुयपने,  कैदी र बन्दीले पालना गनुयपने आचारसांहिता 
प्रि बमु्झने र देम्िने स्थानमा राि्न,े सांहविानद्वारा प्रत्र्ाितू न्र्ार् सभबन्िी िक र कैदी बन्दीका 
अतिकारको बारेमा साइनपोि तर्ार गरी सबै कारागार तथा हिरासत कक्षमा राि्ने आवश्र्क व्र्वस्था 
गनुयपने  र फौिदारी कसूर (सिार् तनिायरण तथा कार्ायन्वर्न) ऐन, २०७४ को  कार्ायन्वर्नको तर्ारीका 
लातग नीततगत, कानूनी र सांस्थागत व्र्वस्था गनुय पने देम्िन्छ । 
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पररच्छेदः एक 

प्रारम्भिक 

१.१  पररचर्ः 
हिरासतमा रिेका व्र्म्क्तलाई नेपालको सांहविानको अतिनमा रिी मानवोम्चत व्र्विार नगरेको वा त्र्स्तो 
व्र्म्क्तलाई आफन्तसँग वा कानून व्र्वसार्ी माफय त िेटघाट गनय नददएको िन्न ेउिरुी परेमा वा िानकारी 
िनु आएमा छानहवन गरी त्र्स्तो िनुवाट रोक्न सभवम्न्ित अतिकारीलाई आवश्र्क तनदेशन ददन े
अतिकार मिान्र्ार्ातिवक्तामा रिेको छ।त्र्सैगरी कारागारमा रिेका कैदीको मानव अतिकारको 
अवस्थावारे अनगुमन गरी सभवम्न्ित तनकार्लाई आवश्र्क तनदेशन ददन ेअतिकार मिान्र्ार्ातिवक्तालाई 
समु्भपएको छ। उम्ल्लम्ित अतिकार मिान्र्ार्ातिवक्ताले तोकेको शतयको अतिनमा रिी म्िल्लाको िकमा 
सभबम्न्ितउच्च सरकारी वकीलकार्ायलर्का सिन्र्ार्ातिवक्ता र तनिको अनपुम्स्थततमा सिन्र्ार्ातिवक्ताको 
िैतसर्तमा काम गने कमयचारीले प्रर्ोग र पालना गनय पाउने गरी अतिकार प्रत्र्ार्ोिन गररएको छ । 

 

मिान्र्ार्ातिवक्ताबाट आफुमा तनहित उक्त अतिकार मातितका अतिकृतिरुलाई प्रत्र्ार्ोिन गरी र्सिन्दा 
अम्घ पतन हवतिन् न चरणमा नार्ब मिान्र्ार्ातिवक्ता, सिन्र्ार्ातिवक्ता लगार्तका कमयचारीिरुलाई िटाई 
कारागार र हिरासतिरु अनगुमन गने कार्य िदैु आएको छ । र्सै सन्दियमा हवगत बषयिरुमा सांर्कु्त राि 
सांघीर् हवकास कार्यक्रम (UNDP), काननुी शासन तथा मानव अतिकार सांरक्षण प्रणाली सवलीकरण 
कार्यक्रम (RoLHR) र राि सांघीर् बाल हवकास कोष (UNICEF) को सिर्ोग एवम ्नेपाल सरकारको 
वाहषयक कार्यक्रम बमोम्िम मिान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ायलर्बाट हिरासत र कारागारको अनगुमन िदैु 
आएकोमा र्स चाल ुआ.ब.२०७४/७५ मा नेपाल सरकारको हवतनर्ोम्ित बिेट अनसुार  वाहषयक कार्यक्रम 
बमोम्िम हिरासत र कारागारको अनगुमन गनय १४ वटा टोलीलाइ ३३ म्िल्लामा िटाइएको तथर्ो । 
अनगुमन गनय िटाएका पदातिकारीिरुबाट प्राप्त प्रततवेदनिरु र समर् समर्मा  सरोकारवालासँग गररएको 
अन्तरहक्रर्ावाट प्राप्त पषृ्ठपोषणलाई एहककृत गरी मिान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ायलर्वाट गररएको हिरासत 
तथा कारागार अनगुमनको एकीकृत प्रततवेदन नामक र्ो प्रततवेदन तर्ार पाररएको छ ।  
 

१.२  कार्यदल गठनको उद्दशे्र्ः 
अपराि अनसुन्िानको तसलतसलामा प्रिरी हिरासत र मदु्दा पपुयक्ष तथा फैसला बमोम्िम लागेको कैद 
िकु्तानीका लातग कारागार तथा वालसिुार गिृमा रिेका थनुवुा र वन्दीिरुले उपिोग गरेका अतिकारिरु, 

ततनीिरुले प्राप्त गरेका सहुविा, हिरासत र कारागारको अवस्था, ततनमा देम्िएका समस्र्ा र गनुयपने 
सिुारका सभवन्िमा सभवम्न्ित तनकार्मा सझुाव पेश गनय र अगामी ददनिरुमा हिरासत र कारागारको 
प्रिावकारी अनगुमनको लातग अपनाउन ुपने प्रहक्रर्ा एवां पद्धततका सभबन्िमा गररनपुने व्र्वस्था र सिुार 
सभबन्िमा सभबम्न्ित तनकार्िरुलाई सिर्ोग परु्ायउन ेउदे्दश्र्ले मिान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ायलर्को तमतत 
२०७४।१०।२४ को तनणयर् अनसुार सात सदस्र्ीर् कार्यदल गठन िएको तथर्ो । कार्यदलको 
स++र्ोिकमा सिन्र्ार्ातिवक्ता रमादेवी परािलुी र सदस्र्िरुमा उपन्र्ार्ातिवक्ता दगुाय िड्का र  शािा 
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अतिकृतिरु ितूमनन्द िनाल, तनरािन पाण्डे, िीराम िनाल, तबन्दकुुमारी िामी रावल र सररता कटे्टल रिन ुिएको 
तथर्ो।  

र्स एहककृत प्रततवेदनमा चाल ुआ.ब.२०७४/७५ मा नेपाल सरकारको हवतनर्ोम्ित बिेट अनसुार  वाहषयक 
कार्यक्रम बमोम्िम हिरासत र कारागारको अनगुमन गने पदातिकारीिरुबाट प्राप्त प्रततवेदनिरुका अिारमा  
पाइएका हवद्यमान हिरासत र कारागारिरुको िौततक अवस्था, थनुवुा र कैदीिरुले प्राप्त गरेका मानव 
अतिकारको उपर्ोग, मानव अतिकारको उपर्ोगको क्रममा देम्िएका व्र्विाररक समस्र्ा समेतको म्चत्रण 
गररएको छ ।  साथै हिरासत र कारागारिरुमा रिेका कैदी र थनुवुाका अवस्था सिुारका  सभबन्िमा ददइएका 
सिुाव बाट सिुारको पतन लातग सभबम्न्ित तनकार्लाई तनदेम्शत गने सघाउ पगु्ने अपेक्षा गररएको छ ।  
 

१.३ प्रततवेदन तर्ारीको हवतिः 
प्रत्र्ार्ोम्ित अतिकार बमोम्िम म्िभमेवारी पाएको सरकारी वकीलिरुबाट ३३ म्िल्लाका कारागार र 
हिरासतको अनगुमन गरी मिान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ायलर्मा पेश गरेका प्रततवेदनिरु र्स एकीकृत 
प्रततवेदनको मखु्र् आिार िो। र्सरी चालू आ.ब. ०७४/०७५ मा मिान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ायलर्वाट 
गररएको हिरासत र कारागारको अनगुमन गने पदातिकारीिरुबाट प्राप्त प्रततवेदनिरु हवतिन् न राहिर् तथा 
अन्तरायहिर् कानूनी व्र्वस्था, हिरासत तथा कारागार अनगुमन सभवन्िी मिान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ायलर्बाट 
िारी तनदेम्शका, सूचना, पररपत्र समेतको अध्र्र्न गरी तथा  हिरासत र कारागार व्र्वस्थापन सभवम्न्ित 
सरोकारवालािरुसँग छलफल  समेतका आिारमा र्ो प्रततवेदन तर्ार  गररएको छ ।  
 

१.४ प्रततवेदनको स्वरुपः 
 प्रस्ततु प्रततवेदनलाई चार पररच्छेदमा तबिाम्ित गररएको छ । पररच्छेद एकमा पररचर्, कार्यदल गठनको 
उदे्दश्र्, प्रततवेदन तर्ार गदाय सतमतीले अपनाएको हवतिको वारेमा उल्लेि गररएको छ । पररच्छेद दईुमा 
थनुवुा र कैदी एवां कानूनको द्वन्द्वमा परेका वालवातलकाको हवशेष अतिकारका सभवन्िमा राहिर् र 
अन्तरायहिर् कानूनी व्र्वस्था, सो हवषर्मा सवोच्च अदालतबाट प्रततपाददत तसद्दान्त लगार्तका सैद्धाम्न्तक 
पक्षिरु समेहटएको छ । अनगुमन प्रततवेदनिरुको हवश्लषेणलाई पररच्छेद तीनमा राम्िएको छ । 
अनगुमनका आिार र मापदण्डिरु तथा अनगुमनवाट प्राप्त हवषर्गत तथ्र्लाई तातलकािरुको माध्र्मवाट 
र्सै िण्डमा हववेचना गररएको छ । पररच्छेद चारमा तनष्कषय र सझुाविरु प्रस्ततु गररएको छ र 
प्रततवेदनको अन्तमा अनगुमनका मापदण्ड, प्रर्ोग गररएका फाराम, सरोकारवालासँग गरेका छलफल, 
सझुाव एवम ् हिरासत तथा कारागारको अनगुमन सभवन्िमा मिान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ायलर्बाट िारी 
सान्दतिक तनदेम्शका, सूचना, पररपत्रलाई उद्दत गररएको छ । 
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पररच्छेदः दईु 

थनुवुा र कैदीका अतिकार सभबन्िी कानूनी व्र्वस्था 
 

कानूनको उल्लांघन वा कुनै अपरािको आरोप लागेको व्र्म्क्त वा अदालतको फैसला वमोम्िम दोषी ठिर 
िएका व्र्म्क्तलाई हिरासत, थनुा वा कैदमा रिँदा प्राप्त िनुे अतिकार र उनीिरुप्रतत राज्र्का तफय वाट 
गररनपुने व्र्विारका सभबन्िमा हवतिन् न अन्तरायहिर् दस्तावेििरुमा व्र्वस्था रिेको पाइन्छ । 
अन्तरायहिर् दस्तावेििरुले प्रत्र्ाितू गरेका ती अतिकारिरुलाई देशको सांहविान वा ऐन काननुमा व्र्वस्था 
गरेर वा अदालतबाट िएका व्र्ाख्र्ा वा तनदेशन माफय त राहिर् काननुमा समाहित गररएको िनु्छ । 
नेपाल मानव अतिकार सभबन्िी कररब  दईु दियन अन्तरायहिर् दस्तावेििरुको पक्षबनेको सन्दियमा 
अन्तरायहिर् दस्तावेििरुबाट प्रत्र्ाितू गररएका थनुवुा र कैदीका अतिकारका आिारितू तसद्धान्तलाई 
नेपालले सभमान गदै ततनलाई ब्र्विारमा लागू गने प्रततवद्धता िनाएको छ । 

 

व्र्म्क्तगत स्वतन्त्रता मातनसको मूलितू अतिकार िो । र्ो अतिकार समािमा शाम्न्त स–ुव्र्वस्था कार्म 
रािी अपरातिक हक्रर्ाकलाप तनर्न्त्रण गने अवस्थामा बािेक अन्र् अवस्थामा वािेक राज्र् वा अरु 
कसैले पतन िननगनय पाउँदैन।काननु बमोम्िम व्र्म्क्तको स्वतन्त्रताको बन्देि लगाउने कार्य गदाय पतन 
राज्र्ले काननुको सीमा तित्र रिेर गनुयपदयछ । उम्चत कानूनी प्रकृर्ा (Due Process) बमोम्िम वािेक 
नागररकलाई व्र्म्क्तगत स्वतन्त्रताबाट वम्ञ्चत गनय पाइयदैन। काननु उल्लांघन गरी काननु हवपररत 
अपरातिक कार्य गरेको आिारमा हिरासतमा वा पपुयक्षको लातग थनुामा रिँदा पतन व्र्म्क्तका अन्र् मानव 
अतिकारको उल्लङ्घन िनुिुुँदैन। त्र्सैले हिरासत र कारागारमा रिेका मातनसिरुको अवस्थाका सभबन्िमा 
स्वतन्त्र रुपमा गररने िाँचवझुलाई हिरासततित्र िनुसक्न े र्ातना रोकथाम गने एक सशक्त माध्र्मको 
रुपमा तलन ेगररएको छ ।  
 

सांर्कु्त राि सांघको तत्वाविानमा तनमायण िै लागू िएका मानवअतिकार सभबन्िी हवतिन् न अन्तरायहिर् 
दस्तावेििरुले िनुसकैु प्रकारको थनुा तथा कारागारमा रिन े व्र्म्क्तका लातग हवतिन् न अतिकारको 
प्रत्र्ाितूत गदै हिरासत र थनुामा रिन ुपदाय प्राप्त गने सेवा सहुविाको अन्तरायहिर् मापदण्ड तनिायरण गरेका 
छन ्। नेपाल ती दस्तावेििरुको पक्ष राि िएकोले त्र्सबाट तसम्ियत दाहर्त्व तनवायि गनय वाध्र् छ । 
नेपालको सांहविान, हवतिन् न कानून तथा सवोच्च अदालतको व्र्ाख्र्ावाट समेत हिरासत र कारागार एवां 
कानूनको द्वन्द्वमा परेका बालबातलकाका अतिकारका सभबन्िमा व्र्वस्था गररएको छ।साथै र्स 
प्रततवेदनमा केिी सान्दतियक अन्तरायहिर् दस्ताबेििरु समेत उल्लेि गररएको छ । 

 

२.१ थनुवुा र कैदीका अतिकारसभबन्िी अन्तरायहिर् कानूनी व्र्वस्थाः 
व्र्म्क्तको बाचँ्न पाउने वैर्म्क्तक स्वतन्त्रता र सरुक्षाको अतिकारलाई मानव अतिकार सभवन्िी 
अन्तरायहिर् दस्तावेििरुमा मित्वपूणय स्थानमा ददईएकोपाईन्छ ।कुनैपतन व्र्म्क्तलाई शारीररक र्ातना 
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नददईन ेवा कु्रर र अपमानिनक व्र्बिार वा सिार् नगररन,े कसैलाई पतन िथािावी पक्राउ, थनुछेक वा 
देश तनकालाको िागीदार नबनाइने लगार्तका व्र्वस्थािरु सांर्कु्त राि सांघीर् मानव अतिकारको 
हवश् वव्र्ापी घोषणापत्र,१९४८मा रिेका छन।त्र्स्तैनागररक तथा रािनैततक अतिकार सभबन्िी 
अन्तरायहिर् प्रततज्ञापत्र १९६६, र्ातना तथा अन्र् कु्रर, अमानवीर् वा अपमानिनक व्र्विार वा सिार् 
हवरुद्धको मिासम्न्ि,१९४९ का िेनेिा मिासम्न्ििरु दईुवटा अततररक्त आलेििरु,रोम हविान,१९९८ 
िस्ता अन्तरायहिर् दस्तावेििरुमा मखु्र् रुपमा व्र्वस्था गररएका छन ्। 

 

थनुा वा कैदमा परेका व्र्म्क्तका अतिकारका सभवन्िमा सांर्कु्त राि सांघको अग्रसरतामा हवतिन् न तसद्दान्त 
र तनर्मिरु हवकाश िई हवतिन् न तनर्मिरु िारी िएको पतन पाईन्छ । बन्दीलाई उनीिरुमा अन्ततनयहित 
मानवमूल्र् र मर्ायदा अनसुार आदरपूवयक व्र्विार गररन,े िेदिाव नगररने, बन्दीको समदुार्का िातमयक 
आस्था वा साांस्कृततक आचरणको सभमान गनुय पने िस्ता व्र्वस्थािरु सांर्कु्त रािसांघको मिासिाद्वारा 
घोहषत थनुवुािरु प्रतत गररने व्र्विारका आिारितू तसद्वान्तिरु, १९९० मा रिेका छन ् । त्र्स्तै 
कैदीिरु उपरको व्र्विार सभवन्िी न्र्नुतम मापदण्ड तनर्मिरु,१९५५, कुनैपतन प्रकारको थनुा वा 
कैदमा परेका सवै व्र्म्क्तिरुको सरुक्षा सभवन्िी तसद्दान्त,१९८८,कानून कार्यन्वर्न अतिकारीिरुको 
आचरण,१९७९, वलपवुयक वेपिा पाररएका सवै व्र्म्क्तिरुको सरुक्षा सभवम्न्ि घोषणापत्र,१९९८, 
गैरकानूनी, स्वेच्छाचारी तथा गैरन्र्ाहर्क ित्र्ाको प्रिावकारी रोकथाम र अनसुन्िान सभवन्िी 
तसद्दान्त,१९८९ प्रमिु रिेका छन ्। 

 

त्र्स्तै क्षेत्रीर्स्तरमा मानव अतिकारको सांरक्षणको रुपमा मानव अतिकार सभवन्िी अहिकी 
वडपत्र,१९८१,मानवअतिकार सभवन्िी अमेररकी मिासम्न्ि,१९६९,र्ातना तनषिे तथा सिार् गने अन्तर-
अमेररकी मिासम्न्ि,१९८५, वलपूवयक वेपिा पारेका व्र्म्क्तिरु सभवन्िी अन्तर-अमेररकी 
मिासम्न्ि,१९५०, र्ातना तथा अमानवीर् वा अपमानिनक व्र्विार र सिार्को रोकथाम गने सभवन्िी 
र्रुोपेली मिासन्िी िस्ता सांर्न्त्रिरुले पतनथनुा वा कैदमा परेका व्र्म्क्तका अतिकारका सभवन्िमा 
व्र्वस्था गरेका छन ्। 

 

मानव अतिकारको हवश्वव्र्ापी घोषणापत्र र नागररक तथा रािनैततक अतिकार सभबन्िी अन्तरायहिर् 
प्रततज्ञापत्रले मानवपररवारका सवै सदस्र्मा अन्ततनयहित मानवीर् मर्ायदलाई उच्च मित्व दददै िरेक 
मातनसलाई िीवन,स्वतन्त्रता र व्र्म्क्तगत सरुक्षाको प्रत्र्ाितूत गरेको छ ।घोषणपत्रमा कसैलाई पतन 
बाच्न पाउने अतिकारबाट बम्न्चत नगररन ेतथा सवैलाई सभमानपूवयक मानवीर् व्र्विार गररनपुने उल्लेि 
छ । 
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र्सका अततररक्त शरीर बन्िक तलने वा बलिफ्ती हिरासतमा तलन े अन्तरायहिर् अनबुन्ि प्रस्तावनामा 
मानव अतिकारको हवश्वव्र्ापी घोषणापत्र र नागररक तथा रािनैततक अतिकार सभबन्िी अन्तरायहिर् 
प्रततज्ञापत्रले तनददयि गरेको व्र्म्क्तको बाच्न पाउने िक, वैर्म्क्तक स्वतन्त्रता र सरुक्षा सभबन्िमा अतिकार 
प्राप्त िनुे उल्लेि गरेको छ । अन्तरायहिर् मानव अतिकार सभबन्िी दस्तावेििरुमा र्ातना तथा 
अन्र्कु्रर,अमानवीर् र अपमानिनक व्र्विार वा सिार् गनय तनषिे गदै थनुा वा कैदमा रिेको व्र्म्क्तलाई 
गररन ेव्र्विारको वारेमा व्र्वस्था गरेको छ । सांर्कु्त राि सांघको मानव अतिकार आर्ोगले पतन र्स 
सभबन्िमा हवतिन् न सांकल्प प्रस्ताव पाररत गरी र्स्ता अतिकार सवै व्र्म्क्तलाई प्राप्त िनुपुने व्र्वस्था 
गरेको छ । 

 

कैदीिरु उपरको व्र्विार सभवन्िी न्र्नुतम मापदण्डले बन्दीप्रतत गनुयपने व्र्विार तथा कारागारको 
व्र्वस्थापन सभबन्िी स्वीकारर्ोग्र् तसद्दान्त र व्र्विारिरु तनिायरण गरेको छ । तनर्मावलीले तबना 
िेदिाव र्ी तनर्मिरु लागू गररने प्रततवद्दता व्र्क्त गदै बन्दीको िातमयक आस्था एवम ् नैततक 
मान्र्तािरुको सभमान गररने कुरालाई आिारितू तसद्धान्तको रुपमा स्वीकार गरेको छ ।कारागारमा 
आउन ेबन्दीको पहिचान, दाहर्त्व र प्रवेश तथा छुट्ने समर् उल्लेि गरी दताय हकताब ब्र्वम्स्थत गनुयपने, 

परुुष र महिलालाई सांिव िएसभम फरक फरक कारागार र निए महिलालाई छुटै्ट िवन वा िातामा 
राख् न ुपने व्र्वस्था तनर्मावलीले गरेको छ ।पपुयक्षको पिायईमा रिेको बन्दीलाई अपराि प्रमाम्णत िएका 
बन्दीिरुबाट अलग राख् ने, अल्पवर्स्क बन्दीलाई बर्स्क बन्दीबाट अलग राख् ने, समूिमा सतु् न े कोठा 
िएमा तमल्न सक्ने िालका बन्दीलाई छनौट गरी तमलाएर राम्िन,े बन्दीको प्रर्ोगका लातग उपलब्ि 
गराइएका आवासमा प्रकाश, ताप र िावा प्रवेश मागयमातथ हवशेष ध्र्ान ददईन ुपने हवषर्लाई पतन प्रि 
पारेको छ ।  
 

िनुसकैु स्वरुपको थनुछेक वा कैद सिार् अन्तगयतका सबै व्र्म्क्तको सांरक्षण सभबन्िी तसद्धान्त सांग्रिमा 
िनुसकैु स्वरुपको थनुछेक वा कैद सिार् अन्तगयत रिेका सबै व्र्म्क्तको सांरक्षणका लातग लागू िनु े
व्र्वस्था छ । तसद्दान्त सांग्रिमा थनुामा रिेकालाई कैद ठेहकएकाबाट सांिव िएसभम अलग राम्िन ुपने, 

पक्राउ र थनुामा राख् ने कार्य कानूनको अतिकार अन्तगयत मात्र िनुे, पक्राउको समर्मा नै पक्राउको 
िानकारी ददनपुने,थनुवुा वा बन्दीलाई न्र्ाहर्क अतिकारीबाट सनुवुाइको अवसर ददने, पक्राउ वा 
कारागारमा राम्िएको स्थान र र्सको स्थानान्तरण बारे बन्दीको पररवारलाई िानकारी ददनपुने एवम ्
उनीिरुले कानूनी परामशयदाताको सिार्ता तलन पाउन िक सांरम्क्षत िनुपुने व्र्वस्था गरेको छ । 

 

कानून कार्ायन्वर्न गने अतिकारीका लातग आचारसांहिताले कानून कार्ायन्वर्न गने अतिकारीले कतयव्र् 
पालनमा मानव मर्ायदाको आदर र बचाउ गनुयपने, सबै व्र्म्क्तको मानवअतिकार कार्म राख् ने र पालना 
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गनपुने ितनएको छ । कानून कार्ायन्वर्न गने कुनैपतन अतिकारी र्ातना वा अन्र् कु्रर, अमानवीर् वा 
अपमानिनक व्र्विार वा सिार्रुपी कार्यमा सांलग्न िनु निनु ेर त्र्स्ता अतिकारीले र्ातना वा अन्र् 
कु्रर, अमानवीर् वा अपमानिनक व्र्विार वा सिार्को पसु्ट् र्ाइ स्वरुप तालकुवालाको आदेश, र्दु्ध वा 
र्दु्धको त्रासको अवस्था, राहिर् सरुक्षामा ितरा, आन्तररक रािनीततक अम्स्थरता वा अन्र् कुनै सावयितनक 
सङ्कटिस्ता अपवादिनक पररम्स्थततको दाबी तलन नसक्न े पतन स्पि व्र्वस्था गररएको छ 
।आचारसांहितामा कानून कार्ायन्वर्न गने अतिकारीले हिरासतमा रिेका व्र्म्क्तिरुको स्वास्थ्र्को पूणय 
सरुक्षालाई सतुनम्ित पाने र िासगरीचाहिएको बेला म्चहकत्सात्मक सतकय ता अपनाउन तरुुन्तै कारवाई 
चलाउन ुपने पतन व्र्वस्था गररएको पाइन्छ । 

 

थनुवुा प्रतत गररनपुने ब्र्विारका आिारितू तसद्धान्तिरुले थनुवुा प्रतत गररनपुने ब्र्विारका सभबन्िमा 
व्र्वस्था गरेको छ ।र्समा  िरेक बन्दीलाई उनीिरुमा तनहित मानव मूल्र् र मर्ायदा अनसुार 
आदरपूवयक व्र्विार गररने उल्लेि गररएको छ िने  वन्दीलाई तलङ्ग, िात, िातत,  िाषा, िमय,  
रािनीततक वा अन्र् हवचार, राहिर् वा सामाम्िक उत्पम्ि, सभपम्ि, िन्म वा अन्र् कुनै िैतसर्तका 
आिारमा िेदिाव गनय  तनषिे गरेको छ । बन्दीको िातमयक आस्था वा साांस्कृततक आचरणको सभमान 
गनुयपने, बन्दीको सरुक्षा र अपरािबाट समािको बचाउ गने कारागारको उिरदाहर्त्व िनुे, कैद सिार्को 
तथ्र्ले स्पि आवश्र्क िएको बन्देि बािेक सबै बन्दीलाई मानव अतिकारको हवश्वव्र्ापी घोषणापत्रमा 
व्र्वम्स्थत नागररक र रािनैततक अतिकार, आतथयक, सामाम्िक तथा साांस्कृततक अतिकार लगाएत सांर्कु्त 
राि सांघका अन्र् मानव अतिकार सभबन्िी मिासम्न्ििरुमा व्र्वम्स्थत अतिकार प्राप्त िनु ु पने उक्त  
व्र्वस्था तसद्धान्तिरुमा उल्लेि गररएको छ । 

 

२.२ थनुवुा रकैदीका अतिकारसभबन्िी राहिर् कानूनी व्र्वस्थाः 
थनुवुा र कैदीका अतिकारिरुको सांरक्षणको सभवन्िमा िामीसांग आफ्नै मौतलक कानूनी व्र्वस्थािरु 
रिेका छन,् िनु व्र्वस्था िाम्रा पवुयवती सांहविान र ऐन कानून र सवोच्च अदालतवाट प्रततपाददत 
तसद्धान्तमा उल्लेि छन।्र्सको अततररक्त हवतिन् न अन्तरायहिर् मानव अतिकार सभबन्िी मिासम्न्ििरुको 
तत ्तत ्पक्ष रािको िैतसर्तले अन्तरायहिर् कानूनले प्रदान गरेका कैदी र थनुवुाका अतिकारलाई सांरक्षण 
गने दाहर्त्व नेपालमा पतन रिेको छ । र्सथय राहिर् र अन्तरायहिर् कानूनले प्रदान गरेका कैदी र 
थनुवुाका अतिकार एवम ्ततनको कार्यवन्र्नको अवस्थालाई हवशेष ध्र्ान ददईन ुपने िनु्छ।अतिकार प्रदान 
गरेर मात्र िदैुन सो को सिी कार्ायन्वर्न समेत िनुपुछय िन्न ेमान्र्ता अनरुुप कैदी र थनुवुालाई प्राप्त 
कानूनी अतिकार एवम ् ततनको व्र्विाररक कार्यवन्र्नको अवस्थालाई अनगुमन गने गरी सांभवैिातनक 
व्र्वस्थाको शरुुवात िएको देम्िन्छ । र्स सभवन्िमा नेपालको अन्तररम सांहविान,२०६३ र्स सभबन्िी 
व्र्वस्थाको शरुुवात िै कैदी र थनुवुाले कारागार र थनुामा रिँदा आफ्ना अतिकारको प्रर्ोग गने पाएका 
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छन/्छैनन,् उनीिरुलाई मानवोम्चत व्र्विार िएको छ वा छैन, उनीिरुले आफन्तसँग िेटघाट गनय 
पाएका छन/छैनन ्र्ी सवै हवषर्मा अनगुमन गने म्िभमेवारी मिान्र्ार्ातिवक्तालाई प्रदान गरेको तथर्ो । 
िनु व्र्वस्थालाई वतयमान नेपालको सांहविानले समेत तनरन्तरता ददएको छ । 

 

नपेालको सांहविान  
नेपालको सांहविानले नागररक स्वतन्त्रता, मौतलक अतिकार र काननुी राज्र्को अविारणा प्रतत प्रततवद्धता 
व्र्क्त गदै नागररकिरुलाई स्वतन्त्रताको अतिकार, न्र्ार्सभबन्िी िक र र्ातना हवरुद्धको िकको 
प्रत्र्ाितूत गरेको छ । सांहविानले कानून बमोम्िम बािेक कुनै पतन व्र्म्क्तलाई वैर्म्क्तक स्वतन्त्रतावाट 
वांम्चत नगररनेव्र्वस्था गरेको छ । कुनैपतन व्र्म्क्तलाई पक्राउ िएको कारण सहितको सूचना नददई 
थनुामा नराम्िने, पक्राउमा परेका व्र्म्क्तले पक्राउ परेको समर्देम्ि नै आफूले रोिेको कानून 
व्र्वसार्ीसँग सल्लाि तलन पाउने र कानून व्र्वसार्ीद्वारा पपुयक्ष गने िक िनु ेर त्र्स्तो व्र्म्क्तले आफ्नो 
कानून व्र्वसार्ीसँग गरेको परामशय र तनिले ददएको सल्लाि गोप्र् रिन,े पक्राउ परेको वा थनुामा 
रिेको व्र्म्क्तलाई शारीररक वा मानतसक र्ातना नददईने र तनिसँग तनमयम, अपमानिनक र अमानवीर् 
व्र्विार नगररने व्र्वस्था मैतलक िकमा उल्लेि छ ।  
 

हिरासतमा रिेको व्र्म्क्तलाई राज्र्को तफय वाट मानवोम्चत व्र्विार िनुपुने, उसले आफन्त र काननु 
व्र्वसार्ीसँग िेटघाट गनय पाउने िक िनुे त्र्स्तो निएको अवस्थामा उिरुी परेमा वा कुनै माध्र्मवाट 
िानकारी िनु आएमा सो हवषर्मा छानहवन गरी सांवम्न्ित अतिकारलाई आवश्र्क तनदेशन ददन े 
सांर्न्त्रको रुपमा मिान्र्ार्तिवक्तालाई सांहविानले ताकेको र्स सांवैिातनक व्र्वस्था अनसुार हिरासतमा 
रिेको व्र्म्क्तलाई सांहविानको अतिनमा रिी मानवोम्चत व्र्विार निएको वा आफन्तसँग वा काननु 
व्र्वसार्ी माफय त िेटघाट गनय नददएको िन्न ेउिरुी परेमा वा िानकारी िनु आएमा छानहवन गरी त्र्स्तो 
िनुवाट रोक्न सभवम्न्ित अतिकारीलाई आवश्र्क तनदेशन ददन े काम, कतयव्र् र अतिकार नेपालको 
सांहविानको िारा १५८ मा मिान्र्ार्ातिवक्तालाई तोहकएको छ । र्ो अतिकार मिान्र्ार्ातिवक्ता स्वर्ां 
वा तनिले तोकेको मातितका अतिकृतद्वारा प्रर्ोग िदैु आईरिेको छ । 

 

नागररक अतिकार ऐन, २०१२ 

नागररक अतिकार ऐन,२०१२ ले प्रचतलत नपेाल काननु बमोम्िम बािेक कुनै पतन व्र्म्क्तको ज्र्ान वा 
वैर्म्क्तक स्वतन्त्रता िरण गनय नपाइने व्र्वस्था गरेको छ ।तगरफ्तार िएको व्र्म्क्तलाई कारण सहितको 
सूचना र्थासक्र् चाँडो नददई थनुामा नराम्िने, तनिलाई तनिले रोिेको काननु व्र्वसार्ी वा काननु 
बमोम्िमको वारेससँग सल्लाि तलने र पपुयक्ष गराउने िक िनु,े काननु वमोम्िम अन्र्था िनुेमा बािेक 
तगरफ्तार गररएको र थनुामा राम्िएको प्रत्रे्क व्र्म्क्तलाई बाटोको भर्ाद बािेक चौहवस घण्टा तित्र मदु्दा 
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िेने अतिकारी समक्ष उपम्स्थत गराउनपुने र त्र्स्तो अतिकारीको आदेशले बािेक सो अविी िन्दा बढी 
थनुामा राख्न नपाइने व्र्वस्था र्स ऐनमा गररएको छ । 

 

प्रिरी ऐन,२०१२ 

कानून बमोम्िम पक्रन ुपने व्र्म्क्तलाई पक्रन ुपने पर्ायप्त कारण िएमा मात्र पक्रन पाउन ेव्र्वस्था र्स 
ऐनमा गररएको छ । पक्राउ िएका वा थनुामा रिेका व्र्म्क्त तबरामी िएमा आवश्र्क मद्दत तलई चाहिन े
कारवािी तरुुन्त गनय र त्र्स्तालाई पिरा ददँदा वा अन्त लैिादा तनिको स्वास्थ्र्को उम्चत ख्र्ाल राख्न ु
पने रपक्राउ िएका वा थनुामा रिेका व्र्म्क्तलाई चाहिन े तसिा र वासको व्र्वस्था गने दाहर्त्व र्स 
ऐनले प्रिरीलाई तोकेको छ । 

कारागार ऐन, २०१९ 

ऐनमा कैदी थनुवुालाई गररनपुने व्र्विारका हवषर्मा स्पि पाररएको छ । ऐनको व्र्वस्था अनसुार कुनै 
व्र्म्क्तलाई कुनै अपरािको तिहककात, िाँचबझु वा पपुयक्षका लातग थनुामा राख्नपुने िएमा थनुवुा पिुी र 
अदालतको फैसला बमोम्िम कैदमा राख्नपुदाय कैदी पिुी ददनपुने ितनएको छ । थनुवुा र कैदीलाई तनि 
थनु्दा वा कैदमा राख्दा सभिव िएसभम परुुष र महिलालाई अलग अलग घरमा र एउटै घरमा िएपतन 
परस्पर िेटघाट िनु नपाउने गरी राख्नपुने,  थनुवुा र कैदीलाई एउटै कारागारमा राख्नपुदाय सभिव िएसभम 
छुट्टाछुटै्ट राख्नपुने, एकाईस वषय मनुी र एक्काईस वषय मातथका कैदी वा थनुवुालाई छुट्याई तिन्दातिन्दै 
राख्नपुने, देवानी र फौिदारी मदु्दाका कैदी, रोगी, पागल थनुवुा र कैदीलाई पतन छुट्टाछुटै्ट िागमा राख्नपुने 
व्र्वस्था र्स ऐनमा गररएको छ । 

 

हवशेष अवस्था र पररम्स्थततका कैदी बािेक अन्र् थनुवुा वा कैदीलाई कारागार तित्र नेल वा ितकडी 
लगाउन नपाईने,थतुनए वा कैद परेकी महिलाको कारागार तित्र छोराछोरी िन्मेमा २ वषय नपगेुको 
नावालक छोराछोरी रिेछ र आमा आफैले आफैतसत रािी िेरचाि गनय चािेमा कारागार मै राख्न पाउन,े 

थनुवुा वा कैदीको नावालकको लालनपालन गने अरु कोिी निए थनुा वा कैदमा रिनु्िेल त्र्स्तो 
नावालकको सभपूणय रेिदेि, म्शक्षा ददक्षा र लालन पालन नेपाल सरकारको सांरक्षणमा गररने,१२ वषय 
ननाघेको कुनै नावालक थतुनए वा कैद परेमा तनिको िेरचाि गनय तनिको आमाबाब ुवा अरु नातेदार 
कारागार तित्र बस्न चािेमा वस्न ददनपुने प्राविान पतन ऐनमा रिेको छ ।थनुवुा वा कैदीलाई तनिको 
इच्छा हवरुद्ध कुनै काममा लगाउन नपाइने,३ वषयसभम कैदिनुे ठिररएको कसरुदारलाई मदु्दा िेने 
अतिकारीले सामदुाहर्क सेवामा पठाउन सक्ने,३ वषय िन्दा बढी कैद सिार् िई कभतीमा एक ततिाई 
कैदको अविी िकु्तान गररसकेको कैदीलाई िलु्ला कारागारमा वस्न ेअनमुतत ददन सहकन,े मानतसक वा 
शारीररक हवरामी परेमा थनुवुा वा कैदीलाई सरकारी म्चहकत्सकद्वारा उपचार गराउन ु पने,भर्ाद तोहकई 
थतुनए वा कैद परेका थनुवुा वा कैदीलाई सो भर्ाद पगेुपतछ र काननु बमोम्िम अतिकार प्राप्त 



 

कारागार तथा हिरासत अनगुमनको एकीकृत प्रततवेदन २०७४/७५ 20 

 

अतिकारीबाट छोड्न आदेश िै आएमा २४ घण्टा तित्र िेलरले थनुा वा कैदबाट मकु्त गनुयपने व्र्वस्था 
र्स ऐनमा गररएको छ । 

कारागार तनर्मावली, २०२० 

कारागार ऐनले समेट्न नसकेका कैदी र थनुवुाका कततपर् अतिकारलाई र्स तनर्मावलीले समेटेको छ 
। िस अनसुार तीन वषयसभम कैद िनुसक्न े व्र्म्क्तले सामदुाहर्क सेवा गनय चािेमा सो को अनमुती 
ददनसहकन,े तीनवषय िन्दा बहढ कैद सिार् िई कभतीमा एक ततिाई कैदको अविी िकु्तान गररसकेको 
कैदीले िलुा कारागारमा बस्न चािेमा तनवेदन ददनसक्न ेव्र्वस्था तनर्मावलीमा गररएको छ । कैदीलाई 
ददईनेलगुा,तसिा,सतु्केरीलाई थप तसिा,िेटघाट र पत्र व्र्विारको सहुविा, कारागारमा थतुनएका 
केटाकेटीिरु र प्रौढ व्र्म्क्तिरुलाई आवश्र्कता अनसुार म्शक्षा ददनपुने,कैदी र थनुवुालाई असल मनोवमृ्ि 
तफय  उन्मिु गराउने हकतसमको प्रम्शक्षण सांचालन गनुयपने िस्ता हवषर्लाई पतन तनर्मावलीमा समेहटएको 
छ । र्सको अततररक्त कारागारमापसु्तकालर्, रेतडर्ो, इलम, सीप हवकास लगाएत म्शक्षा,स्वास्थ्र्, 
अन्नपानी,पाइिाना, हपसाविाना, सरसफाई, मनोरञ्जनको प्रवन्ि समेत गनुय पने हवषर्लाई र्स तनर्मावलीले 
समेटेको छ । 

मलुकुी ऐन 

अदालतमा दार्र िएका थनुा वा कैदीको मदु्दाको र कार्यहविीलाई तछटो छररतो वनाउन,े सभिव िएसभम 
अतिर्कु्तलाई थनुा वा कैदको वैकम्ल्पक सहुविा ददईने, थनुा वा कैदमा रिेको कारण र अवतिको 
हवषर्मा थनुवा वा कैदीलाई वोि गराईददन ुपने हवषर् मलुकुी ऐनमा गररएको छ । ऐनको अदालती 
वन्दोवस्तको मिलमा थनुा वा कैदीको थनुा वा कैद परेको मदु्दा प्राथतमकतामा रािी सनुवुाई गररने 
व्र्वस्था छ ।थनुामा परेको कुनै अतिर्कु्त पतछ प्राप्त प्रमाणबाट कुसरुदार िोइन िन्न ेहवश्वास गने कुनै 
मनातसव आिार िएमा मदु्दाको कारवािी िनुसकैु अवस्थामा पगेुको िए पतन अड्डाले तनिलाई थनुाबाट 
छाड्न सक्ने,अतिर्कु्तलाई कुनै िालतमा पतन तनि उपर लगाइएको अतिर्ोग प्रमाम्णत िएमा िनुसक्ने 
अतिकतम कैदको सिार्को अवतििन्दा बढी थनुामा नराम्िन,ेपूपयक्षको लातग थनुामा रिेको व्र्म्क्तलाई 
मदु्दा फैसला िुँदा लाग्ने ठिररएको िरीवाना वा कैदको सिार्को अङ्कमा तनि थतुनएको ददन तमनािा ददई 
बाँकी मात्र िररवाना असलु वा कैद गररन े िस्ता व्र्वस्थािरु सोिी मिलमा उल्लेि छन ्। कारण 
िोली पूिी नददई कसैलाई पतन थनुामा राख्न नपाईने,थनुामा राम्िएको कुनै अतिर्कु्तको सभबन्िमा प्रमाण 
बझु्न पहिलो पटक ताररि तोहकएको तमततले एकवषय तित्र मदु्दाको हकनारा निए तनिसँग िरौट वा 
िमानत तलई थनुाबाट छोडी मदु्दाको कारवािी गनुयपने व्र्वस्था समेत मलुकुी ऐनमा रिेको छ । 

बालबातलका सभबन्िी ऐन, २०४८ 

काननुको द्धन्द्धमा परी थनुा वा कैदमा रिेका वालवातलकािरुलाई थनुा वा कैदमा राख्दा पतन उनीिरुको 
सवोिम हितलाई ध्र्ानमा राम्िन ुवाल न्र्ार् प्रशासनको आिारितू मान्र्ता िो ।बालबातलका सभवन्िी 
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ऐन र तनर्मावलीले र्सै मान्र्तालाई आत्मसात गरेको देम्िन्छ । बालबातलकाले कुनै अपराि गरे वापत 
कैदको सिार् पाएमा उमेर पगेुका कैदीको साथमा राख्न निनुे, बालकलाई नेल, ितकडी लगाउन 
नपाईन े उनीिरुलाई एकान्त कारावासमा राख्न निनु े व्र्वस्था र्स ऐनले गरेको छ । ऐनमा कुनै 
कसरुको अतिर्ोग लातग मदु्वाको तिहककात वा पपुयक्षको लातग थनुामा बस्नपुने वा कैदको सिार् पाई 
कैदमा िानपुने बालकलाई बाल सिुार गिृमा राख्नपुने, काननु बमोम्िम थनुामै रािी मदु्दाको तिहककात 
गनपुने कुनै कसरुको अतिर्ोग लागेको बालक वा कसरुदार ठिर िई कैदको सिार् पाएको 
बालबातलकाका सभबन्िमा कसरु गदायको पररम्स्थतत, अवस्था थनुामा वस्नपुने ठाँउ लगार्तका कुरािरु 
हवचार गदाय थनुामा वा कैदमा राख्न उपर्कु्त िदैुन िन्न ेमदु्दा िेने अतिकारीलाई लागेमा चाहिएको बित 
उपम्स्थत गराउने गरी र सिार् तत्काल िोग्न ुनपने गरी सांरक्षक वा बालसिुार गिृको म्िभमा लगाउन 
सहकन,े कानून व्र्ावसार्ी निएमा वालकको मदु्दाको कारवािी र हकनारा निनु ेव्र्वस्था समेत गररएको 
छ । र्सैगरी बाल सिुारगिृमा म्शक्षा, तातलम, सहुविा आददको व्र्वस्था िनुपुने व्र्वस्था पतन ऐन र 
तनर्मावलीमा गररएको छ ।  
 

सरकारी मदु्दा सभवन्िी ऐन,२०४९ 

सरकारी मदु्दा सभवन्िी ऐनको अनसुचुी १ अन्तगयतका मदु्दाको अनसुन्िान तिहककातको तसलतसलामा 
सांहकतलाई पक्राउ गरी प्रिरी हिरासतमा राख्दा सांहकतका मानव अतिकारको सांरक्षण गररन ुआवश्र्क छ 
। ऐनमा अपराि अनसुन्िानर तिहककात गने प्रिरी कमयचारीले अपरािमा सांलग्न रिेको छ िन्न ेशांका 
गनुयपने मनातसव कारण िएको व्र्म्क्तलाई मात्र पक्राउ गनयसक्ने र पक्राउ िएको व्र्म्क्तलाई कारण 
सहितको सचुना नददई थनुामा नराम्िने व्र्वस्थाको प्रत्र्ाितूत गररएको छ । महिलालाई पक्राउ गनुयपदाय 
र्थासभिव महिला प्रिरीद्वारा गनुयपने, पक्राउ गररएको वा थनुामा राम्िएको व्र्म्क्तलाई २४ घण्टा तित्र 
तिहककात पूरा निनु ेिएमा अदालतको अनमुतत तलएर मात्र थनुामा राख्नपुने रथनुामा राख् न ेअनमुततको 
लातग अदालतमा उपम्स्थत व्र्म्क्तले शारीररक िाँचको लातग अदालत समक्ष तनवेदन ददनसक्ने व्र्वस्था 
ऐनमा गररएको छ । 

र्ातना सभबन्िी क्षततपूततय ऐन, २०५३ 

थनुामा रिेको व्र्ाम्क्तलाई कुनैपतन हकतसमको र्ातना ददन र्स ऐनले तनषिे गरेको छ । 
अनसुन्िान,तिहककात वा पूपयक्षको तसलतसलामा वा अरु कुनै हकतसमले थनुामा रिेको व्र्म्क्तलाई र्ाताना 
ददन ुनिनु,े कुनै व्र्म्क्तलाई थनुामा राख्दा र छोडदा सांभिव िएसभम सरकारी सेवामा रिेका म्चहकत्सक र 
म्चहकत्सक उपलव्ि िनु नसकेको अवस्थामा सभबम्न्ित अतिकारी आफैले तनिको शारीररक म्स्थततको 
िाँच गराई राख्नपुने, अनसुन्िान, तिहककात वा पपुयक्षको तसलतसलामा थनुामा रिेको व्र्म्क्तलाई 
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सरकारको कुनै कमयचारीले र्ातना ददएको प्रमाम्णत िएमा पीतडतलाई क्षततपूततय ददइने रर्ातना ददन े
कार्यमा सांलग्न व्र्म्क्तिरु उपर हविागीर् कावायिी िनु ेव्र्वस्था समेत र्स ऐनमा गररएको छ । 

 

िेष्ठ नागररक सभबन्िी ऐन, २०६३ 

र्स ऐनमा थनुा वा कैदमा रिेका िेष्ठ नागररकलाई प्राप्त िनुे सितुलर्तको हवषर्मा व्र्वस्था गररएको छ 
।सरकारवादी िई चलेको कुनै मदु्दामा कैद सिार् पाई कैद िोतगरिेको िेष्ठ नागररकलाई तनिको उमेर 
र कसरुको अवस्था िेरी कैद छुट ददन सहकन,े व्र्बस्था रिेको छ। िस अनसुार पैसठ्ठी वषय उमेर परुा 
िई सिरी वषय ननाघेको िेष्ठ नागररकलाई पच्चीस प्रततशतसभम छुट ददने सहकन ेतथा सिरी वषय उमेर 
परुा िई पचििर वषय ननाघेको िेष्ठ नागररकलाई पचास प्रततशतसभम, पचििर वषय परुा िएका िेष्ठ 
नागररकलाई पचििर प्रततशतसभम,कैद सिार् पाएको अशक्त िेष्ठ नागररक वा पचििर बषय परुा गरेको 
िेष्ठ नागररकलाई अदालतले कसरुको गाम्भिर्य िेरी कारागारमा नरािी िेरचाि केन्िमा राख्न सहकन े
व्र्वस्था रिेको छ । 

 

सरकारी मदु्दा सभबन्िी तनर्मावली, २०५५ 

सरकारी मदु्दा सभबन्िी तनर्मावली,२०५५को तनर्म ९ मा अतिर्कु्तलाई पक्राउ गदाय र प्रिरी हिरासतमा 
तलँदा अवलभबन गनुयपने कार्यहवतिका वारेमा व्र्वस्था गररएको छ । सरकारवादी फौिदारी मदु्दाका 
अतिर्कु्तलाई प्रिरीले तिहककातको तसलतसलामा िोितलास गरी पक्राउ परेको अतिर्कु्तलाई पक्राउ 
पिुी ददनपुने,  अतिर्कु्तलाई हिरासतमा राख्दा सरकारी मदु्दा सभबन्िी ऐन, २०४९ को दफा १५ ले 
तनिायरण गरेका मापदण्ड पूरा गनुयपने र तनर्म बमोम्िम तोहकएको ढाँचाको थनुवुापिुी ददई हिरासतमा 
राख्नपुने व्र्वस्था तनर्मावलीमा गररएको छ ।  
 

सरकारी वकील सभबन्िी तनर्मावली, २०५५ 

र्सरी हवतिन् न सारितु कानूनिरुले थनुवुा र कैदीलाई प्राप्त िएका अतिकारको उपर्ोगको हवषर्मा 
अनगुमन गने म्िभमेवारी सांहविानतः मिान्र्ार्ातिवक्तालाई तोहकएको छ । नपेालको सांहविान रसरकारी 
वकील सभबन्िी तनर्मावली,२०५५ मा र्स सभवन्िी व्र्वस्था गररएको छ । सरकारी वकील सभबन्िी 
तनर्मावली,२०५५ को तनर्म १० मा मिान्र्ार्ातिवक्ताको काम, कतयव्र् र अतिकार अन्तगयत देिार् 
छ१ मा कारागारमा रिेका कैदीको मानव अतिकारको अवस्थाको अनगुमन गरी सभबम्न्ित ्तनकार्लाई 
तनदेशन ददने व्र्वस्थाउल्लेि छ । तनर्म १ को देिार् ङ१मा सि-न्र्ार्ातिवक्ताको काम, कतयव्र् र 
अतिकार अन्तगयत हिरासतमा रिेका व्र्म्क्तलाई मानवोम्चत व्र्विार नगरेको वा त्र्स्तो व्र्म्क्तलाई 
आफन्तसँग वा कानून व्र्वसार्ी माफय त िेटघाट गनय नददएको िन्न ेउिरुी परेमा वा सो तबषर्मा िनुसकैु 
तररका वा माध्र्मबाट िानकारी िनु आएमा आवश्र्क छानतबन गरी त्र्स्तो िनुबाट रोक्न 
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सभबम्न्ितअतिकारीलाई आवश्र्क तनदेशन ददन े अतिकार सिन्र्ार्ातिवक्तालाई रिेको छ । र्सरी 
छानहवन गरी तनदेशन ददएको तबषर्मा सिन्र्ार्तिवक्तालेमिान्र्ार्ातिवक्ता समक्ष तै्रमातसक रुपमा 
प्रततवेदन पेश गनुयपने व्र्वस्था समेत सोिी तनर्मको उप तनर्म २(ङ) मा गररएको छ । 

 

र्सरी सांहविान र उम्ल्लम्ित ऐन, तनर्मावलीका अततररक्त अन्र् काननुले समेत थनुवुा र कैदीलाई प्राप्त 
अतिकार र उनीिरुलाई राज्र्को तफय वाट गररने मनवोम्चत व्र्विारको हवषर्मा र्दाकदा उल्लेि गरेको 
पाइन्छ । मलुतः वन्दी प्रत्र्म्क्षकरण सभवन्िी कानूनी व्र्वस्थाले थनुवुा र कैदीका हवहवि अतिकार र 
उनीिरुलाई गररनपुने मानवोम्चत व्र्विारको वारेमा सभवोिन गने गरेका छन ्। 

फौिदारी कसूर (सिार् तनिायरण तथा कार्ायन्वर्न) ऐन, २०७४  

र्सले सिुारात्मक दण्ड व्र्वस्थाका हवतिन्न प्राविानिरुको व्र्वस्था गरेको छ । २०७५ साल िदौ १ 
गतेदेम्ि प्रारभि िनुे ( तोहकएका दफा बािेक अन्र् दफािरु) र्स ऐनले कसूरदारलाई तनिले गरेको 
कसूर, तनिको उमेर, आचरण, कसूर गदायको पररम्स्थतत, कसूर गदाय अपनाएको तररका समेतलाई हवचार गरी 
छ महिनासभम कैद सिार् िएकोलाई अन्र् अवस्था िेरी सामदुाहर्क सेवा गनय आदेश ददन सक्ने (दफा 
२२) ,दईु बषय वा सो िन्दा कम कैदको सिार् िएकोलाई अन्र् अवस्था िेरी सिुार गिृमा पठाउन 
सहकन े( दफा २५) लाग ुऔषि वा अन्र् दवु्र्यसनी र शारररीक वा मानतसक रुपमा  दवुयलताबाट पीतडत 
कसूरदारलाई अवस्था िेरी  पनुस्र्थापना केन्िमा पठाउन सहकन े (२६),कैद सिार् तनलभबन गनय 
सहकन,ेसिुार गिृमा पठाउन सहकन,ेसप्तािको अम्न्तम ददन वा रातत्रकातलन समर्मा मात्र कारागारमा बसी 
कैद िकु्तान गनय सहकने,िलु्ला कारागारमा राख्न सहकन,े कैद बापत शारीररक िममा लगाउन 
सहकन,ेकारागार बाहिर िान ददन सहकन,े प्र्ारोलमा राख्न सहकन,ेकैद कट्टा िनु सक्न ेनर्ाँ कानूनी व्र्वस्था 
गरेको छ ।   

सङ्घीर् प्रोवेशन तथा प्र्ारोल बोडय मिान्र्ार्ातिवक्ताको अध्र्क्षतामा र प्रदेश प्रोवेशन तथा प्र्ारोल बोडयको 
व्र्वस्था मखु्र् न्र्ार्ातिवक्ताको अध्र्क्षतामा (दफा ३८, ३९) गठन िनुे तथा नेपाल सरकारले 
सामदुाहर्क सेवा वा पनुस्र्थापना कार्यमा काम गरेका व्र्म्क्तलाई प्रोवेशन अतिकृत वा प्र्ारोल अतिकृत 
तनर्कु्त गनय वा तोक्न सक्ने गरी नर्ाँ व्र्वस्था लागू िनु गइरिेको छ । 

मलुकुी फौिदारी कार्यहवति (सांहिता) ऐन, २०७४  

र्समा कसूरको अनसुन्िानको तसलतसलामा व्र्म्क्त पक्राउ गनुय पने िएमा प्रिरी वा अनसुन्िान 
अतिकारीले पक्राउ पूिी िारी गने अनमुततको लातग मदु्दा िेने अतिकारी समक्ष तनवेदन ददन ु पने, 

अनसुन्िानका लातग चौबीस घण्टािन्दा बढी हिरासतमा राख्न ुपरे अनसुन्िान अतिकारीले आिार र कारण 
िलुाई सरकारी वहकल कार्ायलर् माफय त अनमुततको लातग तनवेदन ददन ु पने र तनवेदन परे मदु्दा िेने 
अतिकारीले एकैपटक वा पटकपटक गरी बढीमा पच्चीस ददनसभम हिरासतमा राख्न ेआदेश ददन सक्न े
नर्ाँ कानूनी व्र्वस्थाले गैर कानूनी थनुामा वस्न ुनपने व्र्वस्था गरेको छ । 
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मलुकुी फौिदारी अपराि सांहिता,२०७४  

र्समा प्रचतलत फौिदारी कानूनमा रिेका उपर्कु्त तसद्धान्त, िारणा र मान्र्तािरु र्थावत राम्िएको, 
फौिदारी न्र्ार् प्रशासनमा हवकतसत अन्तरायहिर् मापदण्ड र प्राविानलाई अांतगकार गररएको,फौिदारी 
कसूरमा सिार् तनिायरण तथा कार्ायन्वर्न गने सभबन्िमा छुटै्ट कानून ,फौिदारी न्र्ार्का सामान्र् 
तसद्धान्तिरुको व्र्वस्था, हवद्यमान सिार् प्रणालीमा सिुार गरी कसूरको गांिीरता तथा कसूरमा 
कसूरदारको सििागीताको अनपुातमा कसूरको गांिीरता घटाउन ेतथा बढाउने अवस्थाको आिारमा सिार् 
िनुे, िन्म कैद, तनम्ित अवतिको कैद, कैद र िररवाना, िररवाना, क्षाततपूततय, िररवाना वा क्षाततपतुतय नततरे 
वापतको कैद, कसूर स्वीकार गरी सिर्ोग गरेमा बढीमा पचास प्रततसत सभम सिार् छूट ददन सहकने 
व्र्वस्था रिेको देम्िन्छ । 

 

२.३  थनुवुा र कैदीका अतिकार सभबन्िी हवषर्मा सवोच्च अदालतबाट िएको तसद्दान्तिरु 

थनुवुा र कैदीका अतिकार सभवन्िी कानूनी व्र्वस्था िाम्रो सन्दियमा नर्ाँ व्र्वस्था िोईनन।्िाम्रा पवुयवती 
सांहविान र हवतिन् न ऐनिरुमा पहिल्रै् देम्ि थनुवुा र कैदीका अतिकारलाई स्थान ददईदै आएको पाईन्छ। 
कैदी र थनुवुाका अतिकारका हवषर्मा सवोच्च अदालतले पतन हवतिन्न मदु्दािरुमा हवतिन्न व्र्ाख्र्ा हवश्लषेण 
गदै उनीिरुका अतिकारलाई सांकुचन गने कानूनका व्र्वस्थालाई वदर गदै उनीिरुको अतिकार 
उपर्ोगको वातावरण बनाउन तनदेशन समेत गरेको छ ।  
 

र्ज्ञमूततय बन्िाडे हव. वागमती हवशेष अदालत िएको बन्दीप्रत्र्क्षीकरण मदु्धामा अतिर्कु्तले आफ्नो 
व्रै्म्क्तक स्वतन्त्रताको सांरक्षणको क्रममा कानून व्र्ावसार्ी राख्न पाउन ेअतिकारको प्रत्र्ाितूत गररएको 
छ । फैसलामा ितनएको छ “अतिर्कु्तले कानून व्र्वसार्ी राख् न पाउनिुनु्छ िन् नपुनेमा कानून व्र्वसार्ी 
राख्नपाउ िनेका तथएनन ्िन्न े तमल्ने कुरा िएन, हकनिन ेआफुले रोिेको कानून व्र्वसार्ीसँग सल्लाि 
तलने र तनिद्वारा पूपयक्ष गने अतिकारवाट बम् चत गररन े छैन िन्न ेसांहविानको िारा ११ को उपिारा 
(६) मा व्र्वस्था छ । र्ो एक मौतलक िक िो । कसैको ज्र्ान वा व्र्म्क्तगत स्वतन्त्रता अपिरण 
गनय सारवान ऐन र कार्यहवति ऐन दवैुको अक्षरशः पालना गरी बितु सतयकता र िोतसर्ारीसाथ िेररनपुदयछ 
।1

 

कैदीिरु तबच समान व्र्विार गनुयपने सभवन्िमा पतन सवोच्च अदालतले पारेको छ । चन्िकान्त ज्ञवाली 
हवरुद्द प्रिानमन्त्री तथा मम्न्त्रपररषदको कार्ायलर् समेत िएको मदु्दामा “फैसला अन्तगयत सिार् पाई 
कारागारमा रिेका कैदीिरु मध्रे् म्शम्क्षतलाई "क" िेणीमा र अम्शम्क्षतलाई "ि" िेणीमा राख्न ुसरसती 
िेदायनै मनातसव देम्िदैन। ठुलो औकात र सानो औकात िन्न ेमातै्र आिारमा व्र्म्क्तिरु वीच िेदिाव गनुय 
समतामलुक समािको स्थापना गने सांहविानको िावानाको प्रततकूल िनुिाने देम्िएकोलेकारागार 
                                                           
1 ने.का.प.२०२७, अांक ७, तन.नां.५४७, पषृ्ठ, १५७ 
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तनर्मावली,२०२० को तनर्म २१ को उपतनर्म १ को व्र्वस्था सांहविानको िारा १३(३) सँग स्पि 
बाम्झएकोले उक्त व्र्वस्था अमान्र् र तनष्कृर् िनु्छ ितनएको छ ।2

 

 

कारागारको उम्चत व्र्वस्थापन गने हवषर्मा सवोच्च अदालतबाट कृष्ण लामा हव. प्रिानमन्त्री तथा 
मम्न्त्रपररषदको कार्ायलर् िएको ररट तनवेदनमा व्र्ाख्र्ा िएको पाईन्छ । ररट तनवेदनको फैसलामा 
ितनएको छ, “अदालत र अन्र् अियन्र्ाहर्क तनकार्को आदेशले पपुयक्षको तनतमि थनुामा रिेकािरुको 
िैतसर्त, म्स्थतत र अवस्था समान प्रकृततको मानु्नपने िुँदा समान अवस्थाका थनुवुािरुलाई समान व्र्विार 
गररनपुछय अन्र्था राज्र्द्वारा छुट्टाछुटै्ट व्र्विार गररन ुसमानताको तसद्धान्त हवपरीत िनुिान्छ । कैदी र 
थनुवुाको व्र्वस्थापन गने कुरा राज्र्को प्राथतमक कार्य मातनन ेिुँदा आवश्र्कता अनसुार राज्र्ले िनुसकैु 
व्र्वस्था गनयसक्छ, गनुयपछय । कारागारको हवकल्प प्रिरी कार्ायलर्को िोर िनु नसक्न ेर त्र्स्तो मान्न 
पतन नतमल्ने िएकाले कारागारको क्षमताले नपगेुको िन्न े आिारमा थनुवुािरुलाई प्रिरी कार्ायलर्को 
िोरमा राम्िन ुउम्चत र न्र्ार्सांगत मान्न सहकदैन।3

 

 

मलुकुी ऐन, इलाि गनेको मिलको नां.६ को “नेल ठोकी िोर वा कारागारमा रािी” िन्न ेवाक्र्ाांशलाई 
सदुशयन सवेुदी हव.प्रिानमन्त्री तथा मम्न्त्रपररषद्को कार्ायलर् समेत िएको मदु्दावाट िारेि गररएको छ । 
र्सैगरीअपराि अनसुन्िानको तसलतसलामा वा थनुामा रिेको व्र्म्क्तलाई राज्र्ले उच्च मर्ायदा र उच्च 
नैततकता कार्म गरी व्र्विार गनुयपछय ।अपराि अनसुन्िानको नाउँमा वा कार्यकारी अतिकार सभपन्न 
िैतसर्तको अतिकारीको नाममा राज्र्ले सांवैिातनक एवां कानूनी व्र्वस्था र मानव अतिकारको न्रू्नतम ्
मान्र्ता वा सीमा नाघी कसैलाई पतन कुनै प्रकारको र्ातना ददन सक्दैन िनी रािेन्ि म्घतमरे समेत हव. 
प्रिानमन्त्री तथा मन्त्रीपररषदको कार्ायलर् समेत4 िएको ररट तनवेदनको फैसलामा बोतलएको छ । 
फैसलामै ितनएकोछ, राज्र्ले सावयितनक हितका लातग मौतलक िकमा तनर्न्त्रण गनयसक्छ िन्दैमा राज्र्ले 
स्वेच्छाचारी ढांगले र्ातना ददनसक्ने िोइन।राज्र्को र्स्तो अतिकार उम्चत, तनष्पक्ष र मनातसव िनुपुछय ।  
 

कैदीले उपर्ोग गनय पाउने मौतलक िकको सभवन्िमा िङ्गबिादरु तसांि समेत हव. प्रिानमन्त्री तथा मन्त्री 
पररषदको कार्ायलर्समेत5 िएको ररट तनवेदनमा सवोच्च अदालतले व्र्ाख्र्ा गरेको छ । फैसलामा 
ितनएको छ “इच्छुक कैदीलाई नेपालको अन्तररम सांहविान,२०६३ को िारा १७ को म्शक्षा प्राप्त गने 
िक, िारा २३ को िमयसभबन्िी िक समेत उपिोग गने अवसर ददएको देम्िन्छ । कैद सिार् िई 
कारागारमा बस्दैमा सवै मौतलक िकिरू स्वतः स्थगन वा तनलम्भबत िनु्छ िन्न ेिोइन।कैद ठेहकएको 
                                                           
2 नेका.प., २०५७, अांक ६/७, पषृ्ठ ५९२ 

3 ने.का.प. २०६५, अांक ३, तन.नां ३३४ 

4 ने.का.प. २०६६, अांक ३ तन.नां.८१०१ 

5 ने.का.प. २०६८ अांक ६, तन.नां. ८६३१ पषृ्ठ ९८६ 
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व्र्म्क्तको हिांडडुल र आवतिावत गने स्वतन्त्रता बािेक अरु स्वतन्त्रता अपिरण िनु सक्दैन। कुनै 
व्र्म्क्तले पररम्स्थततवश अपराि गने िुँदा सिुारेर सिार् पाएको व्र्म्क्त पनुःसमािमा असल नागररक िएर 
स्थाहपत िनुसक्छ िन्ने मान्र्तामा रिी कैद सिार् पाएको व्र्म्क्तलाई कैद अवस्थामा नै पढ्न अवसर 
ददने, व्र्वसाहर्क तालीम ददई व्र्ापक सिुारात्मक सितुलर्तिरू ददन थातलएको छ । थनुवुा र कैदीलाई 
ददईन ुपने पाररवारीक िेटघाटको हवषर्मा पतन व्र्ाख्र्ा गदै सवोच्च अदालतले,“पततपत्नी िन्न ेहववाि दताय 
र नागररकताको प्रमाणपत्रबाट प्रमाम्णत िएमा बैि दभपम्िलाई पतत कैदमा िए पत्नीलाई र पत्नी कैदमा 
िए पततलाई पाररवाररक िेटको सहुविा ददनपुछय ितन सो हवषर्मा उम्चत पूवायिार तनमायण गनय तनदेम्शत 
गरेको पाइन्छ । 

बन्दीको सभमानपवुयक बाच्न पाउने िकको सभबन्िमा पतन सभमातनत सवोच्च अदालतले चाल्सय गरुुमिु 
शोिराि हव. प्रिानमन्त्री तथा मम्न्त्रपररषद्को कार्ायलर् समेत6 िएको परमादेश मदु्दामा व्र्ाख्र्ा गरेको 
छ । व्र्ाख्र्ामा ितनएको छ, राज्र्को आदेश वा तनणयर्का कारण बन्दी िीवन तबताउन बाध्र् रिेका 
व्र्म्क्तिरुको िीवन स्वास्थ्र्को म्िभमा राज्र्ले तलनपुछय ।र्ो उसको सांवैिातनक दाहर्त्र् िो। बन्दी 
अवस्थामा रिेको कारण सभमानपूणय बाँच्न पाउने सांहविानप्रदि िक समाप्त िदैुन। ऊ स्वदेशी वा हवदेशी 
नागररक िो िन् ने कुरा र्स सन्दियमा सवयथा तनरथयक रिन्छ।र्सैगरी कैदीलाई ददइदै आएको तसिा 
िचयको हवषर्मा प्रचतलत कानून बमोम्िम कैदी, बन्दी र आम्ितले पाउन े चामल र रकममा 
पनुरावलोकन िनुपुने िनी बोतलएको छ ।  
रामप्रवेश शाि हव. पनुरावेदन अदालत, पाटन समेत7उत्प्रषेण, परमादेश िएको मदु्दामा सरकारी 
मदु्दासभबन्िी ऐन, २०४९ को अनसूुची १ मा उम्ल्लम्ित कुनै अपरािमा अनसुन्िानको लातग पक्राउ 
परेका व्र्म्क्तलाई थनुामै रािी तिहककात गनुयपने अवस्था स्पि उल्लेि गरेर मात्र प्रिरी कार्ायलर्ले 
हिरासतमा राख् ने अनमुतत माग गनुयपने र अदालतले पतन अनमुतत ददनसक्ने ितनएको छ । पक्राउ परेको 
व्र्म्क्तलाई प्रिरी हिरासतमा नराख्दा अनसुन्िान तिहककातमा नै अवरुद्ध िनु िाने वा अनसुन्िान 
तिहककातमा प्रततकूल प्रिाव पने, पक्राउ परेको व्र्म्क्तले आफूहवरुद्ध लाग्ने सबूद प्रमाणमा िस्तक्षेप गरी 
नि गनयसक्न ेर तनिले समािमा पनुः अपराि गनयसक्ने अवस्था देम्िएमा थनुामै रािेर तिकीकात गनुयपने 
। प्रिरी हिरासतमा नरािी अनसुन्िान िनुसक्ने अवस्थामा प्रिरी हिरासतमा राख्न ुऔम्चत्र्पूणय नदेम्िन े
िनी सोिी मदु्दामा व्र्ाख्र्ा िएको छ । 

 

अतिकार प्रत्र्ार्ोिन सभबन्िी नपेाल रािपत्रमा प्रकाम्शत सूचनाः 
हिरासतमा रिेको व्र्म्क्तलाई सांहविानको अतिनमा रिी मानवोम्चत व्र्विार नगरेको वा त्र्स्तो व्र्म्क्तलाई 
आफन्तसांग वा कानून व्र्वसार्ी माफय त िेटघाट गनय नददएको िन्न े उिरुी परेमा वा िानकारी िनु 
                                                           
6 ने.का.प. २०७३ अांक ११ पषृ्ठ, २२०५ 

7 ने.का.प, २०७० अांक ४, पषृ्ठ ४८३ तन.नां. ८९८९ 
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आएमा छानहवन गरी त्र्स्तो िनुवाट रोक्न सभवम्न्ित अतिकारीलाई आवश्र्क तनदेशन ददने अतिकार 
मिान्र्ार्ातिवक्तामा रिेको छ । मिान्र्ार्ातिवक्ताको उक्त अतिकार तोहकएको शतयको अतिनमा रिी 
प्रर्ोग र पालना गने पाउन गरी मातितका सरकारी वहकललाई प्रत्र्ार्ोिन गनय सहकन ेव्र्वस्था पतन 
सांहविानमै उल्लेि छ । 

नेपालको सांहविानको िारा १५८ को उपिारा (७) ले ददएको अतिकार प्रर्ोग गरी मिान्र्ार्ातिवक्तावाट 
सोिी िाराको उपिारा (६) को देिार् (ग) बमोम्िम आफूमा तनहित अतिकार आफ्नो अतिकारक्षेत्र 
तित्रका म्िल्लािरुको िकमा सभबम्न्ित पनुरावेदन सरकारी वकील कार्ायलर्का सि-न्र्ार्ातिवक्ता वा 
तनिको अनपुम्स्थततमा सि-न्र्ार्ातिवक्ताको िैतसर्तमा काम गने कमयचारीले तमतत २०७२।०८।०३ 
देम्ि प्रर्ोग र पालना गनय पाउने गरी समु्भपईएको छ । पररपत्र अनसुारहिरासतमा रिेको व्र्म्क्तलाई 
नेपालको सांहविानको अतिनमा रिी मानवोम्चत व्र्विार नगरेको वा त्र्स्तो व्र्म्क्तलाई आफन्तसँग वा 
कानून व्र्वसार्ी माफय त िेटघाट गनय नददएको िन्न ेउिूरी परेमा वा िानकारी िनु आएमा छानहवन गरी 
त्र्स्तो िनुबाट रोक्न सभबम्न्ित अतिकारीलाई आवश्र्क तनदेशन ददन े र उक्त कार्य सभपन्न िएपतछ 
त्र्स सभबन्िमा तै्रमातसक रुपमा मिान्र्ार्ातिवक्ता समक्ष प्रततवेदन पेश गने म्िभमेवारी प्रत्र्ार्ोम्ित 
अतिकार प्रर्ोग गने पदातिकारीलाई ददईएको छ । साथै र्स सभबन्िमा मिान्र्ार्ातिवक्ता समक्ष उिूरी 
वा िानकारी प्राप्त िएको अवस्थामा अन्र् आवश्र्क व्र्वस्था गने मिान्र्ार्ातिवक्ताको अतिकारमा र्स 
सूचना बमोम्िम अतिकार प्रत्र्ार्ोम्ित िएको तबषर्ले कुनै असर नपाने िन्न े समेत उक्त पररपत्रमा 
उल्लेि छ ।  
मिान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ायलर्बाट िारी तनदेशन 

हिरासतमा रिेका व्र्म्क्तलाई हिरासतमा रिँदा मानवोम्चत व्र्विार नगरेको अवस्थामा वा आफन्तसँग 
िेटघाट गनय नददएको अवस्थामा वा आफूले रोिेको कानून व्र्ावसार्ीसँग िेटघाट वा सरसल्लाि तलन 
नददएमा पनुरावेदन सरकारी वकील कार्ायलर्मा उिरुी ददन सहकन ेव्र्िोराको सूचना हिरासतमा रिेका 
व्र्म्क्तले देख्न वा िानकारी पाउन सक्ने व्र्वस्था गनय सभवम्न्ित तनकार्मा अनरुोि गने र सभवम्न्ित 
म्िल्ला बार एशोतसएशन र स्थानीर् पत्रकार मिासांघका पदातिकारीलाई समेत सोको िानकारी 
गराउन,ेत्र्स्तो सूचना प्रत्रे्क सरकारी वकील कार्ायलर्मा समेत टाँस गने व्र्वस्था तमलाउन।ु 
अनगुमनको क्रममाहिरासत वा थनुामा राख् ने कार्ायलर्ले उिरुी वा तसकार्त पेहटका रािे नरािेको 
अनगुमन गरी कुनै कार्ायलर्मा नरािेको पाईए अनगुमनकतायले उिरु पेहटका राख्न लगाई त्र्सरी 
राम्िएको पेहटकामा हिरासतरथनुामा रिेका व्र्म्क्तिरुको पिुँच िनुसक्ने व्र्वस्था गनय तनदेशन ददन,े 

सिन्र्ार्ातिवक्ता रिेको म्िल्लामा १५ ददनमा एकपटक सो पेहटका सभबम्न्ित कार्ायलर्को रोिवरमा 
िोली आवश्र्क कारवािी गने र अन्र् म्िल्लाको िकमा म्िल्ला न्र्ार्ातिवक्ताले सभबम्न्ित कार्ायलर्को 
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रोिवरमा उिरुी पेहटका िोली त्र्स्ता उिरुीरतसकार्त आवश्र्क कार्ायथय सिन्र्ार्ातिवक्ता समक्ष पठाउने 
व्र्वस्था गने िनी तनदेशनमा उल्लेि छ ।  
 

थनुवुा र कैदीलाई कानून व्र्ावसार्ीसँगको पिचुलाई सिि बनाउन,े कारागार वा हिरासतमा रिेका 
व्र्म्क्तिरुलाई कानून व्र्ावसार्ीसँग प्रत्रे्क ददन कार्ायलर् समर् तित्र िेटघाट गनय ददने व्र्वस्था 
तमलाउन र सो सभवन्िी अतिलेि राख् ने व्र्वस्था गनय, थनुवुारवन्दीसँग कानून व्र्ावसार्ीले गरेको 
परामशय वा ददएको सल्लािको गोप्र्ता कार्म गनय र थनुवुा वन्दीको तफय बाट अदालतमा पेश गने 
तनवेदन समेत तर्ार गनय सिि वातावरण बनाउनको लातग आवश्र्क व्र्वस्था गनुय िनी कारागार 
व्र्वस्थापन हविाग र प्रिरी प्रिान कार्ायलर्मा लेिी पठाउन,े हिरासतमा रिेका थनुवुािरुलाई मानवोम्चत 
व्र्विार निएको, कानून व्र्ावसार्ीसँग िेटघाट गनय नददएको िन्न े उिरुी पनय आएमा सभवम्न्ित 
पनुरावेदन सरकारी वकील कार्ायलर्का सिन्र्ार्ातिवक्ताले तत्काल सो को अनगुमन गरी आवश्र्क 
तनदेशन ददने र सो को िानकारी मिान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ायलर्लाई ददने बन्न ेसमेत तनदेशनमा उल्लेि 
छ ।  
 

र्सका अततररक्त आफ्नो प्रादेम्शक क्षेत्र तित्र रिेको कारागार वा हिरासत कक्षको सभवम्न्ित पनुरावेदन 
सरकारी वकील कार्ायलर्को सिन्र्ार्ातिवक्ताबाट थनुवुा र बन्दीको म्स्थततको सभवन्िमा अनगुमन तथा 
तनरीक्षण गरी ददएको तनदेशन सहितको प्रततवेदन मिान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ायलर्मा पठाउन,ेकारागार वा 
हिरासत कक्ष तनरीक्षण गदाय स्थानीर् वार एशोतसर्शन, स्थानीर् प्रशासन र स्थानीर् पत्रकार मिासांघसँग 
समन्वर् गरी सभपन्न गने, हिरासत अनगुमनको गदाय मिान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ायलर्बाट प्रकाम्शत हिरासत 
अनगुमन तनदेम्शका, २०७० ले तनिायरण गरेको हवति र प्रहक्रर्ा परुा गरी गनुयपने रर्स अम्घ िएको 
हिरासत तथा थनुाको अनगुमनमा ददईएका तनदेशन र सोको कार्ायन्वर्नको अवस्था समेत प्रततवेदनमा 
िलुाउन ुपने गरी तनदेशन िारी गररएको छ । 

 

मिान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ायलर्को प चवषीर् रणनीततक र्ोिना 
सरकारवादी मदु्दाको अतिर्ोिनलाई वस्तगुत र प्रिावकारी बनाउन े लक्ष्र् प्रातप्तको लातग शांहकतका 
आिारितु अतिकारिरुको सांरक्षण गने नीततमिान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ायलर्को पषवषीर् रणनीततक 
र्ोिनामा समावेश गररएको छ । रणनीतत कार्ायन्वर्नको लातग म्िल्ला सरकारी वकील कार्ायलर्िरुमा 
बर्ान कक्ष र थनुवुा प्रततक्षा कक्ष तनमायण गने,कार्ायलर् पररसर र बर्ान कक्षमा शांहकतका 
अतिकारिरुको बारेमा िानकारीमलुक साइनपोि राख् न,े शांहकतलाई कानून व्र्वसार्ीसँग परामशय र 
आफन्तसँग िेटघाटका लातग आवश्र्क सिर्ोग गने, बर्ान गराउदा शांहकतका अतिकारका बारेमा 
िानकारी ददई बर्ान गराउने कार्यको पूणय रुपमा पालना गने, आवतिक एवम ्आकम्स्मक रुपमा हिरासत 
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कक्षको अनगुमन गने, हिरासत कक्षको अनगुमनको एहककृत प्रततवेदन प्रकाम्शत गने रदोिाष ेसेवा प्रदान 
गने सभबन्िी कार्यहवति तर्ार गरी लागूगने कार्यक्रम रिेका छन ्।  
 

नपेालका सरकारी वकीलिरुको पहिलो सभमेलनबाट पाररत घोषणापत्र २०७३ 

सवोच्च अदालतबाट प्रततपादन गररएका तसद्धान्तको कार्ायन्वर्न तथा हिरासतमा रिेका व्र्म्क्त उपर 
मानवोम्चत व्र्विार िए निएको वा आफन्तसँग िेटघाट गनय ददए नददएको सभवन्िमा अनगुमन गनुयपने 
हवषर्लाई नपेालका सरकारी वकीलिरुको पहिलो राहिर् सभमेलनबाट पाररतघोषणापत्र, २०७३ को 
प्रस्तवनामा नै समावेश गररएको छ । 

 

नपेालका अनसुन्िानकताय प्रिरी र अतिर्ोिनकताय सरकारी वकीलिरुको प्रथम राहिर् सभमेलनबाट पाररत 
घोषणापत्र, २०७३  
फौिदारी मदु्दाको आरोपमा पक्राउ परी हिरासतमा रिेका व्र्म्क्तलाई आफूले रोिेको कानून 
व्र्ावसार्ीसँग सल्लाि तलन पाउने र कानून व्र्ावसार्ीद्वारा पूपयक्ष गनय पाउन े मौतलक िक प्रत्र्ाितू 
गररएको सन्दियमा त्र्स्ता व्र्म्क्तलाई तनिले रोिेको कानून व्र्वसार्ीसँग सििरुपमा िेटघाट गनयददने, 
आफन्तसँग िेटघाट गनय ददन सिि व्र्वस्था तमलाउन ु पने सांवैिातनक दाहर्त्वप्रतत िामी सचेत छौं 
िनीनेपालका अनसुन्िानकताय प्रिरी र अतिर्ोिनकताय सरकारी वकीलिरुको प्रथम राहिर् सभमेलनबाट 
पाररत घोषणापत्र, २०७३ मा प्रततवद्दता व्र्क्त गररएको छ । 

 

हिरासतमा रिेका व्र्म्क्तिरुलाई कानून व्र्वसार्ीसँग िेटघाट गनयददन ु िनी मिान्र्ार्ातिवक्ताको 
कार्ायलर्बाट िारी िएको पररपत्र 

हिरासतमा रिेका व्र्म्क्तिरुलाई कानून व्र्वसार्ीसँग िेटघाट गनयददन ु िनी मिान्र्ार्ातिवक्ताको 
कार्ायलर्बाट पररपत्र िारी िएको छ । पररपत्रमा सरकारवादी फौिदारी मदु्दामा अनसुन्िानको लातग 
पक्राउ परेका शांहकतलाई कानून व्र्वसार्ीसँग परामशय र आफन्तसँग िेटघाटका लातग आवश्र्क 
सिर्ोग गने प्रबन्ि गनय र बर्ान गराउदा शांहकतका अतिकारका बारेमा िानकारी ददई बर्ान 
गराउन,ेहिरासतमा रिेका व्र्म्क्तलाई कानून व्र्ावसार्ीसँग िेटघाट र परामशय गनय सक्न ेसमर्, अतिलेि, 
उपर्कु्त स्थान, दोिाष े सेवा उपलव्ि गराउन ुपने हवषर् छ । हिरासतमा रिेका व्र्म्क्तलाई तनःशलु्क 
कानूनी सिार्ताको प्रवन्ि,आफन्तसँग िेटघाट, िेटघाट कक्ष, समर् तनिायरण,आफन्त पररवारको नाम, 

थर, ठेगाना, सभपकय  फोन नभबर समेतको अतिलेिलाई हिरासतमा राम्िददनपुने व्र्वस्था पतन पररपत्रमा 
उल्लेि छ । 

 

कुनै हवदेशी नागररक हिरासतमा रिेको िए त्र्स्ता नागररकलाई सभबम्न्ित मलुकुको कुटनीततक 
तनर्ोगका प्रतततनतिले िेट गनय चािेमा सो को अवसर उपलब्ि गराउने व्र्वस्था गने, हिरासतमा रिेका 
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शांहकत व्र्म्क्तलाई एक ठाँउबाट अको ठाँउमा स्थान्तरण गरेको कुरा तनिको आफन्तलाई िानकारी 
गराउन,ेहिरासत कक्षमा आफन्त र कानूनव्र्वसार्ीसँग टेतलफोन वाताय िनुसक्ने व्र्वस्था गने,बर्ान गदाय 
अनावश्र्क दवाव वा र्ातना नददइने वा आफ्नो बर्ान गनय कर नलगाइने र रोिेको कानून व्र्वसार्ीसँग 
परामशय तलन पाउने हवषर्मा सभवम्न्ित तनकार्ले शांहकतलाई िानकारी ददन े व्र्वस्था गनुयपने हवषर् 
समेतलाई पररपत्रमा समेहटएको छ ।  
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पररच्छेदः तीन 

तथ्र्ाङ्क सांकलन तथा हवश् लेषण 

 

३.१ हिरासत, तथा कारागार अनगुमनका सूचक र अनगुमनको हववरण 

नेपालको सांहविानको िारा १५८ को उपिारा (६) को िण्ड (ग) बमोम्िम हिरासत तथा कारागार अनगुमन 
गनयको लातग मिान्र्ार्ातिवक्ताज्रू्वाट हवतिन् न सरकारी वकीलिरुलाई अतिकार प्रत्र्ार्ोिन िै अनगुमन प्रततवेदन 
पेश गनय तनिा {{{{{{रण ePsf हवतिन् न सूचकिरु (Checklist) लाई अनसूुचीमा समावेश गररएको छ । कारागार तथा 
हिरासतको तनररक्षण गनयको लातग सांहविान तथा प्रचतलत कानून एवां अन्तरायराहिर् दस्तावेििरुमा तनिायरण गररएका 
अतिकार तथा सहुविािरुsf सभबन्िमा मिान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ायलर्बाट अनगुमन गदाय हवचार गनुयपने तबषर्का 
सूची (Checklist) अनसुार हवतिन् न म्िल्लाका प्रिरी हिरासत कक्ष र कारागारिरुको अनगुमन गरी प्राप्त 
प्रततवेदनिरुलाई प्राथतमक िोतको रुपमा तलई हवतिन् न तातलकामा प्राप्त हववरण तथ्र्ाङ्क उल्लेि गरी सांम्क्षप्त 
हवश् लेषण गररएको छ ।  
 

आतथयक वषय २०७४/७५ मा हिरासत तथा कारागार अनगुमन गररएका म्िल्लािरु र अनगुमन गने 
अतिकारीिरुको हववरण  

 

हिरासत र कारागार अनगुमन  
तस.नां. अनगुमन गने पदातिकारी सिर्ोगी पदातिकारी अनगुमन िएको म्िल्ला कैहफर्त 

1=  
सिन्र्ार्ातिवक्ता िी रेवतीराि तत्रपाठी उपन्र्ार्ातिवक्ता िी र्दनुाथ शमाय, 

ना.स.ु िी िरत मैनाली 
तनिुँ र कास्की २०७४।४।६–१० 

2=  
नार्व मिान्र्ार्ातिवक्ता िी बिीप्रसाद गौतम, 

सिन्र्ार्ातिवक्ता िी गीताप्रसाद ततम्भसना 
उपन्र्ार्ातिवक्ता िी िररशांकर ज्ञवाली, 
ना.स ुिी कृष्णराि िोशी 

गलु्मी, अघायिाचँी, कहपलबस्त ु २०७४।४।७–१३ 

3=  
नार्व मिान्र्ार्ातिवक्ता िी िगराि पौडेल, 

सिन्र्ार्ातिवक्ता िी सरेुन्ि बिादरु थापा 
उपन्र्ार्ातिवक्ता  
िी र्ामबिादरु वातनर्ा ँ

कन्चनपरु कैलाली, डडेल्िरुा 
र बाकेँ 

२०७४।४।२२–२९ 

4=   

माननीर् मिान्र्ार्ातिवक्ता  
िी बसन्तराम िण्डारी, नार्ब 
मिान्र्ार्ातिवक्ता िी बदिप्रसाद गौतम 

उपन्र्ार्ातिवक्ता 
िी केशवप्रसाद पन्त, शािा अतिकृत 
िी उतमयला म्ि.सी., तबन्दकुुमारी िामी 
रावल  

रसवुा, नवुाकोट २०७४।९।०२–०३ 

5=  
नार्व मिान्र्ार्ातिवक्ता िी िगराि पौडेल, 

सिन्र्ार्ातिवक्ता िी उद्दवप्रसाद पडुासैनी 
उपन्र्ार्ातिवक्ता  
िी र्ामबिादरु बातनर्ा, शािा अतिकृत 
िी तबमला गौतम, ना.स ुिी सिुता 
आचार्य 

नवलपरासी (पवुय), 
नवलपरासी (पम्िम), 
रुपन्देिी, कहपलवस्त ुर 
अघािाँची 

२०७४।९।१३–२० 

6=  
नार्व मिान्र्ार्ातिवक्ता िी बिीप्रसाद गौतम, 

सिन्र्ार्ातिवक्ता िी गोपालप्रसाद ररिाल 

शािा अतिकृत िी िनश्र्ाम म्घतमरे, 
शािा अतिकृत िी ओमप्रकाश बराल 

मकवानपरु, बारा, पसाय र 
म्चतवन 

२०७४।९।१४–२० 

7=  
सिन्र्ार्ातिवक्ता िी हवश्वराि कोइराला शािा अतिकृत  

िी डभबरप्रसाद काफ्ले, शािा अतिकृत 
िी ितूमनन्द िनाल 

सनुसरी र िनकुटा २०७४।९।२३–२९ 
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8=  सिन्र्ार्ातिवक्ता िी सरेुन्िबिादरु थापा शािा अतिकृत िी िीराम िनाल तेह्रथमु र सांिवुासिा २०७४।१०।१७–२३ 

9=  
मिान्र्ार्ातिवक्ता िी अम्ग्न प्रसाद िरेल, 

नार्व मिान्र्ार्ातिवक्ताद्वर् िी बदिप्रसाद 
गौतम र िी हकरण पौडेल 
सिन्र्ार्ातिवक्ताद्वर्  
िी गीता प्रसाद ततम्भसना र 
िी सूर्यराि दािाल 

शािा अतिकृत  
िी उतमयला म्ि. सी. 

काठमाडौको टेकु हिरासत, २०७४।१२।०४ 

10=  सिन्र्ार्ातिवक्ता िी रमादेवी परािलुी 

 

शािा अतिकृत िी सहवता शमाय, क.अ. 
िी शोिा पनरेु 

स्र्ाङ्िा र पाल्पा २०७४।१२।४–१० 

11=  मिान्र्ार्ातिवक्ता िी अम्ग्नप्रसाद िरेल, नार्व 
मिान्र्ार्ातिवक्ताद्वर् िी बदिप्रसाद गौतम, 

सिन्र्ार्ातिवक्ता गीताप्रसाद ततम्भसना 

 बाँके िलुा कारागार २०७४।१२।०८ 

12=  नार्व मिान्र्ार्ातिवक्ता 
िी गणेशबाब ुअर्ायल, सिन्र्ार्ातिवक्ता िी 
िेमराि ज्ञवाली 

शािा अतिकृत िी नमुराि शमाय 
िनाल 

िोटाङ, ओिलढुङ्गा र 
सोलिुभुब ु

२०७५।०१।१९–२५ 

13=  नार्व मिान्र्ार्ातिवक्ता  
िी िगराि पौडेल, सिन्र्ार्ातिवक्ता िी 
गीताप्रसाद ततम्भसना 

 लमिङु, बाग्लङु, मसु्ताङ २०७५।०१।२८– 

14=  मिान्र्ार्ातिवक्ता िी अम्ग्नप्रसाद िरेल, नार्व 
मिान्र्ार्ातिवक्तािी बदिप्रसाद गौतम, 

सिन्र्ार्ातिवक्ता गीताप्रसाद ततम्भसना 

 मगु ुर िभुला २०७५।२।२०–२३ 

िभमाः ३३ म्िल्ला 

हिरासत र कारागार अनगुमन िभमा म्िल्ला ३३  कारागार,३१ अनगुमन प्रततवेदन  k|fKt  २९ 

हिरासत अनगुमन ४२ अतिलेि निएको २ गरी िभमा ४० रिेका]] . 
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३.२ सांकतलत तथ्र्ाङ्क तथा हवश् लेषणः 
अनगुमन पिात प्राप्त िनु आएका ३३ म्िल्लाका हिरासत एवां कारागारिरुको अनगुमन सभवन्िीप्रततवेदनमा 
उल्लेि िए वमोम्िम कारागार र हिरासतको अनगुमन तथ्र्ाङ्क छुट्टा छुटै्ट तातलकामा उल्लेि गररएको छ।  
(क) कारागार तफय  
तातलका नां.१ 

कारागारको िौततक अवस्थाः 

कारागारको 
नाम 

कोठाको 
सांख्र्ा 

कोठाको 
आकार 

घाम 
िावाको 
प्रवशे 

पर्ायप्त 
झ्र्ाल 

छतको 
अवस्था 

परुुष⁄ 
महिला 
कक्ष 
अलग 

थनुवुा⁄कैदी  सांख्र्ा बाल 
वा
तल
का 
साथ
मा 
िए 
नि
एका 

चपी, 
निुाउने 
कक्ष 

सर 
सफा
ई, 

रांगरो
गन 

सरुक्षा
को 
व्र्व
स्था 

क्षमता 
र 
सांख्र्ा 

परुुष महिला 

कारागार कार्ायलर् तनि-ु अतिलेि प्राप्त निएको 

कारागार कार्ायलर् कास्की- अतिलेि प्राप्त निएको 

कारागार 
कार्ायलर्, 
तभघास गलु्मी,  

३ वटा 
प.ु२ र 
म.१  

४×३, 
२×२ 

दठकै रिेको दठकै अलग 

अलग 

२५ 
मा 
६२ 

५६ तवे
५ 

१ 

आम्ि
तबा
तलका 

िएको रिेको राम्रो 

कारागार 
कार्ायलर्, 
तभघास 
अघायिाची 

दईु कक्ष 
रिेका 

 अपर्ायप्त नरिेको नचहुिने 
तर म्िणय 

अलग 

अलग 

१० 
मा 
२७ 
िना 

० - - पर्ायप्त 
निएको 

सफाई 
छ 
रांरोगन 
निए
को 

राम्रो 

कारागार 
कार्ायलर् 
कहपलवस्त ु

२१ वटा 
कोठा 

हवतिन्न 
आकार
का 

राम्रो 
निएको 

निएको परुानो 
घर 
ढलान 
िएको 

अलग 

अलग 

२२५
क्षमता 

१९
४ 

 निए
को 

िएको 
तर 
अपगु 
रिेको 

सामान्र् 
रिेको 

राम्रो 

कारागार 
कार्ायलर् 

कन्चनपरु 

१८ वटा 
कोठा 
प-ु१६ 

म-२ 

हवतिन्न 
आकार
का 

राम्रो 
निएको 

निएको नािकु 
िौततक 
अबस्था 

अलग 

अलग 

क्षमता 
प-ु७५ 

म-
२० 

 

२४
८ 

१८ ४ 
आम्ि
त] 

िएको 
तर 
अपगु 
रिेको 

सामान्र् 
रिेको 

राम्रो 
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कारागार 
कार्ायलर् 

कैलाली 

प.ु १० 
म. २ 
बा. १ 

तबतिन्न 
३०×८, 

२४×१
६र 
२६×१
७ 

दठकै एक एक 
वटा  

ढलान 
पानी 
नचहुिन े

अलग 

अलग 

१५० 
मा 
४०९ 

38
0 

26 आम्ि
त ३ 
िना 

िएको िएको राम्रो 

कारागार 
कार्ायलर्, 
डडेल्िरुा 

६ वटा 
 

५×१६ 

८×१० 
अपर्ायप्त अपर्ायप्त दठकै 

हटनको 
छाना 

अलग 

अलग 

२५ 
मा 
५० 

५० निए
को 

निए
को 

पर्ायप्त 
नरिेको 

रांग 
रोगन 
निए
को] 

रिेको ] 

कारागार 
कार्ायलर् बाँके] 

प.ु १५ 
म. २ 

आर्ात
कार 
वगायकार 

अपर्ायप्त छैन सामान्र्
पानी 
नचहुिन े

अलग ३०० 
मा 
६४८ 

57
9 

66 आम्ि
त ३ 
िना 

कैदीको 
सांख्र्ाको 
अनपुातमा 
अपर्ायप्त 

सामा
न्र् 
रिेको 

राम्रो 

sf/fuf/ sfof{no 

रसवुा 
तबतिन्न 
आकार
का 

 पर्ायप्त छ सामान्र्
पानी 
नचहुिन े

अलग ५०मा 
१०४ 
िना 

९८ ७ आम्ि
त 1 
िना 

कैदीको 
सांख्र्ाको 
अनपुातमा 
अपर्ायप्त 

सामा
न्र् 
रिेको 

राम्रो 

कारागार 
कार्ायलर् 

रसवुा 

तबतिन्न 
आकार
का 

चारकुन े पर्ायप्त छ पानी 
नचहुिन े

अलग 

अलग 
रिेको 

५० 
मा 
१५१ 

१३
५ 

१६ १ 

िना 
अपर्ायप्त रांगरो

गन 
िएको 

छ 

कारागार 
कार्ायलर् 

नवलपरासी 
(बदयघाट ससु्ता 
पूवय) 

 र्स 
म्िल्लामा 
कारागार 
स्थापना 
निएको  

            

कारागार 
कार्ायलर् 

नवलपरासी 
(बदयघाट ससु्ता 
पम्िम) 

तबतिन्न 
आकार
का 
कक्षिरु 

राम्रो छ राम्रो। 
पानी 
चहुिदैन 

छ अलग 

अलग 
रिेको 

१२५ 
क्षमता
िभमा 
३७९ 
िना 

३१
७ 

६२ ४ 
आम्ि
त 

कैदीको 
सांख्र्ाको 
अनपुात
मा 
अपर्ायप्त 

सामा
न्र् 

छ 

कारागार 
कार्ायलर् 

रुपन्देिी 

तबतिन्न 
आकार
का 
कक्षिरु 

 राम्रो 
नरिेको 

निएको परुानो 
घर 
ढलान 
िएको 

अलग 

अलग 

!)) df 

४३६
hgf  

४३
६ 

) निए
को 

िएको 
तर अपगु 
रिेको 

सामा
न्र् 
रिेको 

राम्रो 

कारागार 
कार्ायलर्, 
तिमफेदी 
मकवानपरु  

२ वटा 
ब्लक 

 

हवतिन् न 
आकार, 
कुनै 
वगायकार 

राम्रो छ छ राम्रो छ महिला 
नरिेको 

५०० 
मा 
८५२ 

८५
२ 

नरिे
को 

नरिे
को 

रिेको िएको राम्रो 

बारा म्िल्लामा कारागार कार्ायलर् नरिेको 

कारागार 
कार्ायलर्, पसाय 

१३ वटा 
ब्लक 

प.ु१२  
म.१. 

हवतिन् न 
आकार, 
कुनै 
वगायकार 

अपर्ायप्त छैन पानी 
नचहुिन े

रिेको १५०० 
मा 
१२३३ 

११
२९ 

१०४ ४ 
आम्ि
त 

अपर्ायप्त सामा
न्र् 

राम्रो 

कारागार 
कार्ायलर् 

म्चतवन 

परुुष-५ 
िवन 

महिला-४ 
कोठे 
िवन 

 

०-१४-
१३ 
तबगाि 

राम्रो प्रर्ायप्त राम्रो अलग 
रिेको 

 िभमा 
सङ्ख्र्ा
५९८ 

५१
८ 

५७ ५ 
आम्ि
त 

छ छ छ 
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कारागार 
कार्ायलर् 

सनुसरी 

२ वटा 
हवम्ल्डङ 
ब्लक 
रिेको 

- रिेको राम्रो राम्रो परुुष 
मात्र 

१४१४ छैन छैन छैन छ छ मिवु
त छ 

कारागार 
कार्ायलर् 

, िनकुटा 

२वटा 
फरक 
िवन 

- रिेको परुुषको 
म्िणय 
महिलाको 
राम्रो 

छ   िभमा 
५२ र 
१ 

४८ ४ १ छ परुषको 
छैन 
महिला
को छ 

सरु
क्षीत 
छ 

कारागार 
कार्ायलर्, 
तेह्रथमु 

परुुष 
कक्षमा 
३ र 
महिला 
कक्षमा 
१ 

कुनै 
वगायकार 
र कुनै 
आर्ता
कार 

रिेको ] निएको सामान्र् अलग 

अलग 

25 79 6 1 छ छ राम्रो 
छ 

कारागार 
कार्ायलर्,सांिु
वासिा 

परुुष 
कक्षमा 
३ र 
महिला 
कक्षमा 
१ 

आर्ता
कार 
तथा 
वगायकार 

रिेको ] निएको सामान्र् अलग 

अलग  
25 99 8 निए

को 
छ छ राम्रो 

छ 

कारागार 
कार्ायलर् 
स्र्ाङ्िा 

३ बटा 
व्लक 

कुनै 
वगायकार 

रिेको ] रिेको ] पानी 
नचहुिन] 

अलग 

अलग 

रिेको 

50 10
2 

8 नरिे
को] 

चपी छ 
नवुािनुे 
कक्ष 
छैन 

रिेको ] राम्रो 
छ 

कारागार 
कार्ायलर्, 

पाल्पा 

परुुष 
तफय  १२ 
र महिला 
तफय  ५ 

कुनै 
वगायकार 

रिेको ] निएको पानी 
नचहुिन 

अलग 

अलग 

रिेको 

परुुष 
१७५ 
र 
महिला 
१५० 

23
0 

६७ 5 चपी छ 
नवुािनुे 
कक्ष 
छैन 

रिेको ] राम्रो 
छ 

 िलुा 
कारागार 
कार्ायलर् 

बाके 

प्रर्ोगमा आइ नसकेकोले कुनै तथ्र्ाांक निएको 

कारागार 
कार्ायलर् 
िोटाङ 

 हवतिन्न 
आकारका 
कोठािरु 

राम्रो छ राम्रो अलग 
छ 

परुुष 
३३ र 
महिला 
६६ 
गरर 
९९ 

80 9 3 छ सामा
न्र् 

छ 

कारागार 
कार्ायलर् 
ओिलढूङ्गा 

 हवतिन्न 
आकारका 
कोठािरु 

सामान्र् 
उज्र्ालो 
मात्र 

छ सामान्र् 
पातन 
चहुिने 
समस्र्ा 

अलग 
छ 

परुुष 
20 र 
महिला 
5 गरर 
25 

51 6 निए
को 

छ  सामा
न्र् 

 छ 

कारागार 
कार्ायलर् 
सोलिुभुब ु

परुुष 
तफय  ३ 
र महिला 
तफय  १ 

12*14 पर्ायप्त 
िएको 

छ सामान्र् 
तर परुुष 
कक्षकोमा 
पातन 
चहुिन ] 

ePsf] 25 63 4 निए
को 

छ तर 
परुुष 
कक्षमा 
अपर्ायप्त 

सामा
न्र् 

छ 
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कारागार 
कार्ायलर्, 
लमिङु 

 20*12
का लामा 
लामा 
िलिरु  

छ दठकै 
िएको 

अतलअतल 
चहुिने 

अलग 
छ 

25 69 6 निए
को 

छ सामा
न्र् 

राम्रो 

कारागार 
कार्ायलर् 
बाग्लङु 

६ बटा २५*८१
२ का 
लामा 
लामा 
िलिरु 

छ सानो नचहुिन े अलग 
छ 

25 78 11 निए
को 

छ सामा
न्र् 

राम्रो 

कारागार 
कार्ायलर् 

मसु्ताङ 

परुुष 
तफय  ३ 
र महिला 
तफय  १ 

१०* 
१० को 
साइि 

अपर्ायप्त अपर्ायप्त अतलअतल 
चहुिने 

अलग 
छ 

5 8 1 निए
को 

छ सामा
न्र् 

राम्रो 

कारागार 
कार्ायलर् मगु ु

 

िवन 
तनमायणा
तिन 
अवस्था
मा 
िएको र 
कारागार 
प्रर्ोगमा 
छैन 

            

कारागार 
कार्ायलर् 

िभुला 
 

२ बटा 
कोठािरु 

बगायकार 
साईिका 

राम्रो छ छ ढलान 
िएको 

अलग 
छ 

२०० 
िनाको 
क्षमता 
रिेको
मा ५४ 
िना 

51 
िना  

3 निए
को 

छ राम्रो 
छ 

छ 

 

 

मातथको तातलका नां.१ वाट हवतिन् न ३३ म्िल्लाका २९ वटा कारागारिरुको िौततक अवस्था अन्तगयत कारागार 
कक्षको आकार, क्षमता, सांख्र्ा, िावा प्रवेशको अवस्था, पानी चहुिने नचहुिन ेछतको अवस्था, महिला, परुुष, बालबातलका 
साथमा रिे नरिेका, कारागारमा चपी, निुाउन,े िनु ेस्थान, सरसफाई एवां सरुक्षा व्र्वस्था िस्ता कुरािरुलाई तनिायररत 
Checklist अनसुार अनगुमन गररएको देम्िन्छ ।अनगुमन गररएका २९ वटा कारागारिरुमा कैदी थनुवुाको सांख्र्ा 
७९०९ िना रिेको र ती कारागारिरुको िभमा क्षमता ४३०८ रिेको देम्िन्छ।हवबरण िेदाय क्षमतािन्दा करीब दईु 
गनुा बढी कैदी थनुवुािरु रिेको देम्िर्ो । कारागारमा रिेका कूल कैदी/थनुवुामा ७४०९ िना परुुष, ४६४ िना 
महिला रिेकोमा कैदी/थनुवुाका आम्ित रिेका नाबालक सांख्र्ा ३६ िना रिेको देम्िन्छ । उल्लेम्ित तथ्र्ाङ्कको 
अध्र्र्न गदाय कन्चनपरु रुपन्देिी लगार्तका म्िल्लामा क्षमता िन्दा बढी कैदी र थनुवुा रिेको पाइर्ो िन ेमसु्ताङ, 
अघायिाची लगार्तका म्िल्लािरुमा क्षमता िन्दा कम कैदी/थनुवुािरु रिेको पाइर्ो । नवलपरासी बदयघाट ससु्ता पूवय 
र बारा म्िल्लामा मा कारागार कार्ायलर् निएको तथा मगु ुम्िल्लामा नर्ा ँिवन र बाकेँमा िलुा कारागार तनमायणातिन 
रिेको पाइर्ो । 
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तातलका नां.२. 

vfgf, l;wf tyf cf/fdsf] Joj:yf 

कारागारको नाम 
l;wfsf] 

pknAwtf 

vfgfsf] 

k6s 

kfgLsf] 

Joj:yf 

vfgf⁄kfgLsf] :t/ ;'Ts]/L 

eP yk 

;'ljwf 

efG;f 

sIf 

cnu⁄cnu 

zog sIf 

:yfgsf] 

kof{Kttf  

vf6, lj:tf/f, em'n /x] 

g/x]sf] 

कारागार 
कार्ायलर्, तनि ु

अतिलेि 
निएको 

        

कारागार 
कार्ायलर्, कास्की 

अतिलेि 
निएको 

        

कारागार 
कार्ायलर्, गलु्मी 

तनर्मानसुार २पटक ठीकै 

ePsf] 

स्तरीर्] ePsf] छ छैन 

 

छैन 

 

छैन 

 

हवस्तारा मात्र 
रिेको िाट र 
झलु छैन 

कारागार 
कार्ायलर्, तभघास 
अघायिाची 

तनर्मानसुार २पटक राम्रो ePsf] राम्रो ePsf] छ छैन 

 

छैन छैन हवस्तारा मात्र 
रिेको िाट र 
झलु छैन 

कारागार 
कार्ायलर्, 
कहपलवस्त ु

तनर्मानसुार २पटक छ /fd|f] 5 .  ;'Ts]/L 

5}gg\ 
छ छ छ छ 

कारागार 
कार्ायलर्, 
कन्चनपरु 

तनर्मानसुार २पटक सामान्र्ा सामान्र् िए ददन े
गरेको 

छ छ छैन छैन 

कारागार 
कार्ायलर्, कैलाली 

तनर्मानसुार २पटक सामान्र्ा सामान्र् िए ददन े
गरेको 

छ छ छैन छैन 

कारागार 
कार्ायलर्, 
डडेल्िरुा 

तनर्मानसुार २पटक सामान्र् सामान्र् िए ददन े
गरेको 

छ छ दठकै छैन 

कारागार 
कार्ायलर्,बाँके 

तनर्मानसुार २पटक सामान्र् सामान्र् िए ददन े
गरेको 

छैन छैन छैन छैन 

कारागार 
कार्ायलर्,रसवुा 

तनर्मानसुार २पटक सामान्र् सामान्र् छैन छ छैन पर्ायप्त िाट र झलु छ 

कारागार 
कार्ायलर्, 
नवुाकोट 

तनर्मानसुार २पटक प्रर्ाप्त 
निएको 

राम्रो छ  छैन छ 
 

छैन पर्ायप्त िाट र झलु छैन, 
फ्ल्र्ाक 
ओछ्याएको 

कारागार 
कार्ायलर्, 
नवलपरासी 
बदयघाट ससु्ता पूवय 

िाल सभम 
कारागार 
स्थापना 
निएको 

        

कारागार 
कार्ायलर्, 
नवलपरासी 
बदयघाट ससु्ता 
पम्िम 

तनर्मानसुार २पटक छ दठकै छ छ छैन अपर्ायप्त छैन 

कारागार 
कार्ायलर्,रुपन्देिी 

तनर्मानसुार २पटक  छ  सामान्र् छैन छ छैन अपर्ायप्त e'mn / vf6 5}g .  

भर्ाट राम्िएको 

कारागार 
कार्ायलर्, 
मकवानपरु, 
तिमफेदी 

तनर्मानसुार २पटक प्रर्ाप्त 
िएको 

राम्रो 
स्वस्थकर 

- स्थान 
रिेको 
 

छैन छ छ 
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बारा म्िल्लामा कारागार कार्ायलर् नरिेको 

कारागार 
कार्ायलर्, पसाय 

तनर्मानसुार २पटक प्रर्ाप्त 
िएको 

राम्रो र  
स्वस्थकर 

ददने 
गरेको 

छ 

 

छैन छ छ 

कारागार 
कार्ायलर्, म्चतवन 

तनर्मानसुार २पटक प्रर्ाप्त 
िएको 

राम्रो र  
स्वस्थकर 

ददने 
गरेको 

छ 

 

छैन छ छ 

कारागार 
कार्ायलर्, 
सनुसरी, झभुका 

तनर्मानसुार २पटक प्रर्ाप्त 
िएको 

राम्रो र  
स्वस्थकर 

- छ 

 

छैन छ सबै ठाउमा िाट 
छैन तर तबस्तरा 
छ । 

कारागार 
कार्ायलर्, िनकुटा 

तनर्मानसुार २पटक छ राम्रो  - छ छैन छ सबै ठाउमा िाट 
छैन तर तबस्तरा 
छ । 

कारागार 
कार्ायलर्, तेह्रथमु 

तनर्मानसुार २पटक छ 
;fdfGo lbg] 

u/]sf] 
छ छैन 5}g सबै ठाउमा िाट 

छैन तर तबस्तरा 
छ । 

कारागार 
कार्ायलर्, 
सांिवुासिा, 
िाँदवारी 

तनर्मानसुार २पटक छ 
;fdfGo ePdf 

lbg] 

u/]sf] 

छ छैन 5}g सबै ठाउमा िाट 
छैन तर तबस्तरा 
छ । 

कारागार 
कार्ायलर्,स्र्ाङ्िा 

तनर्मानसुार २पटक kof{Kt /x]sf] स्वस्थकर cfjZos 

gk/]sf] 

:yfg 

/x]sf] 

:yfg /x]sf] ;Gtf]if 

hgs 

lj:tf/f,k+vf /x]s]f 

कारागार 
कार्ायलर्, पाल्पा 

तनर्मानसुार २पटक kof{Kt 5}g :j:Yos/  lbg] 

u/]sf] 

:yfg 

/x]sf] 

:yfg /x]sf] ;Gtf]if 

hgs 

lj:tf/f, em\ofndf 

hfnL /x]sf] 

िलुा कारागार 
कार्ायलर्,,बाके 

k|of]udf gcfPsf]         

कारागार 
कार्ायलर्,िोटाङ 

तनर्मानसुार २पटक छ 
;fdfGo lgodfg';

f/ 
छ छ 

kof{Kt छ 

कारागार 
कार्ायलर्,ओिलढु
ङ्गा 

तनर्मानसुार २पटक छ 
;fdfGo lgodfg';

f/ 

5, k'?if 

sIfsf] 

;fF3'/f] 

छैन 
k'?if sIfdf 

ckof{Kt छ 

कारागार 
कार्ायलर्, 
सोलिुभुव ु

तनर्मानसुार २पटक छ 
;fdfGo lgodfg';

f/ 

5, k'?if 

sIfsf] 

;fF3'/f] 

छैन 

 

k'?if sIfdf 

ckof{Kt छ 

कारागार 
कार्ायलर्, लमिङु 

तनर्मानसुार २पटक kof{Kt 

gePsf] 

;fdfGo  छ gePsf] छैन lj:tf/f 5 vff6 

gePsf] 

कारागार 
कार्ायलर्,,बागलङु 

तनर्मानसुार २पटक cefj 5 ;fdfGo  छ gePsf] छैन lj:tf/f 5 vfF6 

;j}nfO gePs]f 

कारागार 
कार्ायलर्,मसु्ताङ 

तनर्मानसुार २पटक छ ;fdfGo  छैन 

 

छैन 

 

ckof{Kt lj:tf/f 5 vff6 

gePsf] 

कारागार 
कार्ायलर्, मगु ु

िवन 
तनमायणातिन 
अवस्थामा 
िएको र 
कारागार 
प्रर्ोगमा छैन 
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कारागार 
कार्ायलर्, िभुला 

तनर्मानसुार २पटक 
gk'u ePsf] /fd|f] 5 gePsf] Ps Ps 

a6f छैन 

 

छ छ 

 

 मातथ तातलका नां.२. मा उल्लेम्ित हववरण अनसुार कारागारमा रिेका कैदी थनुवुािरुले तसिा िचय वापत 
तनर्मानसुार िाद्यान्न र नगद प्राप्त गरी ददनमा २ पटक िाना िाने गरेको देम्िन्छ । महिला कैदीिरुले सतु्केरी 
िएको अवस्थामा काननु बमोम्िम प्राप्त गने थप सहुविा समेत प्राप्त गने गरेको पाईर्ो । कारागारिरुमा पानीको 
समस्र्ा िासै नरिेकोले  िाना र पानीको अवस्था सन्तोषिनक देम्िर्ो । प्रार् सवै कारागारिरुमा शर्न कक्ष 
अलग नरिेको तर िान्सा कक्ष अलग रिेको एवम ् िेरैिसो कारागारमा स्थानको अपर्ायप्तता रिेको, झलु तथा 
िाटको व्र्वस्था निएको रअतिकाांशमा सतु्नको लातग हवस्तारा मात्र उपलब्ि िएको पाइन्छ ।  

तातलका नां.३ 

#= :jf:Yo hf+r / cf}ifwf]krf/ 

कारागारको नाम 

स्वास्थ्र्कमीको दरबन्दी 
र कार्यरत 

िाांच तथा उपचार 
कक्ष 

औषिीको उपलब्िता हवरामीको अवस्था थप उपचारको प्रवन्ि थनुा पूवय र मकु्त 
िुांदा स्वास्थ्र् 
िाांच 

कारागार कार्ायलर् ,तनि ु

 

अतिलेि नरिेको      

कारागार कार्ायलर् 
कास्की 

अतिलेि रिेको      

कारागार कार्ायलर्, 
तभघास गलु्मी 

अ.िे.ब. को 
व्र्वस्था रिेका ] तर 
ररक्त 

छैन छ - आवश्र्कता 
अनसुार बाहिर 
लगी उपचार गने 
गररएको 

थनुा पवुय मात्र 

कारागार कार्ायलर्, 
तभघास,अघायिाची 

तस.अ.िे.ब. को 
दरबन्दी रिेकोमा 
कार्यरत रिेको 

छैन छ िाल तबरामी 
नरिेका 

आवश्र्कता 
अनसुार बाहिर 
लगी उपचार गने 
गररएको 

थनुा पवुय मात्र 

कारागार कार्ायलर् ,  
कहपलवस्त ु

तस.अ.िे.ब. को 
दरबन्दी रिेकोमा 
कार्यरत रिेको 

  छ छ िाल तबरामी 
नरिेका 

आवश्र्कता 
अनसुार बाहिर 
लगी उपचार गने 
गररएको 

थनुा पवुय मात्र 

sf/fuf/ sfof{no, 

कन्चनपरु 
l;=c=x]=a= sf] 

Joj:yf /x]sf]  
छैन छ - cfjZostf 

cg';f/ ;/sf/L 

c:ktfndf nuL 

pkrf/ ul/g]   

थनुा पवुय मात्र 

कारागार कार्ायलर्, 
तभघास कैलाली 

l;=c=x]=a= sf] 

Joj:yf /x]sf]  

छैन छ सामान्र् तबरामी] cfjZostf 

cg';f/ ;/sf/L 

c:ktfndf nuL 

pkrf/ ul/g]   

y'g'jf k'j{ मात्र 

कारागार कार्ायलर् 
डडेल्िरुा 

अ.िे.ब. को दरबन्दी 
रिेकोमा १ िना 

निएको छ सामान्र् तबरामी] cfjZostf 

cg';f/ ;/sf/L 

c:ktfndf nuL 

pkrf/ ul/g]   

थनुा पवुय मात्र 

कारागार कार्ायलर्, बाकेँ ]  l;=c=x]=a= sf] 

Joj:yf /x]sf] 

छैन छ सामान्र् तबरामी] cfjZostf 

cg';f/ ;/sf/L 

c:ktfndf nuL 

pkrf/ ul/g]   

थनुा पवुय मात्र 
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कारागार कार्ायलर् , 
रसवुा 

छ छैन सामान्र् तबरामी ] नरिेको cfjZostf 

cg';f/ ;/sf/L 

c:ktfndf nuL 

pkrf/ ul/g]   

थनुा पवुय मात्र 

कारागार कार्ायलर्, 
नवुाकोट 

छ छैन सामान्र् तबरामी ] नरिेको cfjZostf 

cg';f/ ;/sf/L 

c:ktfndf nuL 

pkrf/ ul/g]   

थनुा पवुय मात्र 

कारागार कार्ायलर्, 
नवलपरासी बदयघाट ससु्ता 
पवुय 

कारागार स्थापना न 
िैसकेको 

     

कारागार कार्ायलर् , 
gjnk/f;L बदयघाट ससु्ता 
पम्िम 

छ छैन पर्ायप्त छैन ददघयरोगी समेत 
िना २ 

आवश्र्कता परेमा थनुा पवुय मात्र 

कारागार कार्ायलर् 
रुपन्देिी 

छ छैन सामान्र् औषिी 
उपलब्ि 

एच आइ िी 
पीतडत २ िना 

आवश्र्कता 
अनसुार बाहिर 
लगी उपचार गने 
गररएको   

थनुा पवुय मात्र 

कारागार कार्ायलर्, 
मकवानपरु, तिमफेदी 

छ  छ छ - आवश्र्कता 
अनसुार बाहिर 
लगी उपचार गने 
गररएको   

थनुा पवुय मात्र 

बारामा कारागार नरिेको 

कारागार कार्ायलर्, पसाय छ छैन आबश्र्कता 
अनसुार िनुे 
गरेको 

छैन तमलाउने गरेको थनुा पवुय मात्र 

कारागार कार्ायलर्, 
म्चतवन 

छ छ आबश्र्कता 
अनसुार िनुे 
गरेको 

क्र्ान्सर तबरामी 
३ िना 

तमलाउने गरेको y'gf k"j{ मात्र 
छ 

कारागार कार्ायलर्, 
सनुसरी, झभुका 

कार्यरत छ १ िना 
अिेव 

छ छ केिी गम्भिर 
प्रकृततका तथा 
मानतसक  
तबरामी छन 

cfjZos k/]df 

नम्िकको 
अस्पतालमा लैिान े
गरेको 

िनुे गरेको 

कारागार कार्ायलर्  
िनकुटा 

कार्यरत छ १ िना 
अिेव 

छैन अस्पतालबाट 
िररद गनुयपने 

िाल गम्भिर 
प्रकृततको  
तबरामी निएको 

cfjZos k/]df  

नम्िकको 
अस्पतालमा लैिान े
गरेको 

िनुे गरेको 

म्िल्ला कारागार 
कार्ायलर्, तेह्रथमु 

l;.c.x]j b/jGbL 
5 t/ xfn l/St 

gePsf] cfjZos k/]df 

NofOg] 

;fdfGo आवश्र्क परेमा 
वाहिर अस्पताल 
लतगने 

y'gf k"j{ x'g] 

u/]sf] / 

d'Stubf{ klg 

ug{ lgb]{zg 

lbPsf] 

कारागार कार्ायलर्, 
िाँदवारी 

तसअिेव कार्यरत छ gePsf cfjZos k/]df 

NofOg] 

;fdfGo आवश्र्क परेमा 
वाहिर अस्पताल 
लतगने 

थनुा पूवय िनु े
गरेको र मकु्त 
गदाय पतन गनय 
तनदेशन 
ददएको 
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तातलका नां. ३ मा उल्लेम्ित िएको हववरण अनसुार अनगुमन गररएका प्रार् कारागारिरुमा स्वास्थ्र् कमीको 
दरवन्दी रिेपतन अतिकाांशमा पदपूततय निएकोले पाइन्छ तनर्तमत स्वास्थ्र् िाँच िनुे अवस्था देम्िांदैन। त्र्स्तै 
अतिकाांश कारागारिरुमा स्वास्थ्र् िाँच गने कक्ष अलग नरिेको र थनुामा रिेको अवस्थामा पवुय स्वास्थ्र् िाचँ गने 
गरेको िएता पतन थनुावाट मकु्त िँदा स्वास्थ्र् िाँच गने गरेको पाइदैन। सामान्र् औषिीको उपलव्िता कारागार 
तितै्र िनु े देम्िन्छ । अनगुमनको समर्मा कारागारिरुमा गभिीर प्रकृततका हवरामीिरुमा रिेको देम्िदैन । 
कारागारमा रिेका कैदी /थनुवुािरुलाई आवश्र्कता अनसुार थप उपचार िनुे गरेको पाइन्छ । 

 

 

 

कारागार कार्ायलर्, 
स्र्ाङ्िा 

िेल्थ अतसस्टेन्टको 
दरवन्दी छ 

ePsf िनु ेगरेको िासै हवरामी 
निएका ] 

तमलाउने गरेको मकु्त िुँदा 
नगने गरेको 

कारागार कार्ायलर्,  
पाल्पा 

अिेव दरवन्दी छ ePsf िनु ेगरेको एक िना 
एचआइति 
पोिेहटि समेत 
रिेका ] 

तमलाउने गरेको िनुे गरेको 

िलुा कारागार बाके प्रर्ोगमा निएको      

कारागार कार्ायलर्,िोटाङ स्वास्थ्र् कमीको   
दरवन्दी  छ 

ePsf सामान्र् औषति 
उपलब्ि छ 

हवरामी निएको सरकारी 
अस्पतालमा लतगन े

थनुापूवय िनु े

कारागार 
कार्ायलर्,ओिलढुङ्गा 

स्वास्थ्र् कमीको   
दरवन्दी ररक्त छ 

gePsf सामान्र् औषति 
उपलब्ि छ 

हवरामी निएको सरकारी 
अस्पतालमा लतगन े

थनुापूवय िनु े

कारागार कार्ायलर्,  
;f]n'v'Dj' 

स्वास्थ्र् सिार्क १ 
िना दरवन्दी छ 

gePsf सामान्र् औषति 
उपलब्ि छ 

हवरामी निएको सरकारी 
अस्पतालमा लतगन े

थनुापूवय िनु े

कारागार कार्ायलर्, 
लमिङु 

तसअिेव १िना gePsf सामान्र् औषति 
उपलब्ि छ  

हवरामी निएको सरकारी 
अस्पतालमा लतगन े

gePsf 

कारागार कार्ायलर् 
,बाग्लङु्ग 

िे.अ. १ िना 
कार्यरत 

gePsf सामान्र् औषति 
उपलब्ि छ  

हवरामी निएको सरकारी 
अस्पतालमा लतगन े

थनुापूवय िनुे र 
थनुा मकु्तमा 
गनय तनदेश 

कारागार कार्ायलर्, 
मसु्ताङ 

 निएका सामान्र् औषति 
उपलब्ि छ  

हवरामी निएको सरकारी 
अस्पतालमा लतगन े

थनुापूवय िनु े

कारागार कार्ायलर्, मगु ु िवन तनमायणातिन 
अवस्थामा िएको र 
कारागार प्रर्ोगमा 
छैन 

     

कारागार कार्ायलर्, िभुला िे.अ. १ िना 
कार्यरत 

छ सामान्र् औषति 
उपलब्ि छ 

हवरामी निएको सरकारी 
अस्पतालमा लतगन े

थनुापूवय िनु े
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 तातलका नां. ४ 

पसु्तकालर् तथा मनोरञ्जनको अवस्था  

कारागारको नाम 

kqklqsf

sf] 

pnAwtf 

/]l8of], 

6]lnlehg 

k':tsfno Jofofdzf

nf⁄ 
v]ns"b 

d}bfg 

lzkd"ns 

tflnd 

Ifdtfo'Qm 

sfd ug]{ 

:yfg 

;+rf/ 

;Dks{ 

yk 

lzIffsf] 

cj;/ 

sf/fuf/ sfof{no, तनि ु अतिलेि 
निएको 

       

sf/fuf/ sfof{n, कास्की अतिलेि 
निएको 

       

कारागार कार्ायलर्, तभघास 
गलु्मी 

छ छ छ 
साघरुो मढुा, ढाका, 

सल बनेु्न 

छ छ 
आबश्र्क
ता 
अनसुार 
निएको 

कारागार कार्ायलर्, तभघास 
अघायिाची 

 

छ छ छैन छैन मढुा बनेु्न छैन छ छ 

sf/fuf/ sfof{no, 

slknj:t' 
छ छ छ छैन छैन छ छ छ 

sf/fuf/ sfof{no, 

कन्चनपरु 
छैन छ 

5काननुका 
हकताब छैन 

ब्र्ाडतमण्ट
न र 
ितलबल 
छ 

छैन छैन छ छैन 

sf/fuf/ sfof{no s}nfnL  छैन 6]lnlehg 

प्रत्रे्क कोठामा 
काननुका 
हकताब 5 

छैन छैन छैन छ छैन 

कारागार कार्ायलर्, 
डडेल्िरुा 

छैन 
छ काननुका 

हकताब 5 

छैन छैन छैन छ छैन 

sf/fuf/ sfof{no afFs] स्थानीर् 
पतत्रकाe
Psf] 

छ छ छैन 

 

छैन 

 

छैन 

 

छ छैन 

sf/fuf/ sfof{no रसवुा छ छ छ िेलकुद
का लातग 
छ 

छैन 

 

सीतमत छ छ छैन 

कारागार कार्ायलर्, 
नवुाकोट 

छ छ छ िेलकुद
का लातग 
छ 

छैन 

 

सीतमत छ छ छैन 
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कारागार कार्ायलर्, 
नवलपरासी बदयघाट ससु्ता 
पवुय 

कारागार 
स्थापना 
निएको 

       

sf/fuf/ sfof{no, 
gjnk/f;Lबदयघाट ससु ्
पम्िम 

छ 
छैन छ छैन 

 

छैन 

 

सीतमत छ छ छैन 

sf/fuf/ sfof{no ?kGb]xL  छ छ छ छ छ 
सीतमत छ छ छैन 

कारागार कार्ायलर्, 
मकवानपरु, तिमफेदी 

छ छ छ छ छ छ छ छैन 

बारामा कारागार नरिेको 

कारागार कार्ायलर्, 
पसाय 

छ छ छ छ छ छ छ छ 

कारागार कार्ायलर्, 
म्चतवन 

5}g छ छ छ छ छ छ छ 

कारागार कार्ायलर्, 
सनुसरी, झभुका 

छ छ छ छ छ छ छ छैन 

sf/fuf/ sfof{no, 
wgs'6f 

केिी छ हटति 5 छैन छैन छैन साघरुो 
छ 

छैन छैन 

कारागार कार्ायलर्, 
तेह्रथमु 

5 t/ 

:yflgo 

kqklqsf 

dfq 

छ छ छैन 

 

छ छैन छ छैन 

कारागार कार्ायलर्, 
सांिवुासिा, िाँदवारी 

छ छ छ छैन 

 

छ छैन छ छैन 

कारागार कार्ायलर्, 
स्र्ाङ्िा 

छ छ छ छ छ kof{Kt 

gePsf] 
छ छ 

sf/fuf/ sfof{no, 
kfNkf 

छ छ छ,२ 
वटा 

छ छ kof{Kt 

gePsf] 
छ छ 

िलुा कारागार बाके k|of]udf 

gePsf] 

       

sf/fuf/ sfof{no, 
िोटाङ 

छ छ छ छ Psbd} /fd|f] छ छ k9\g] 

gePklg 

kl/Iff 

lbg 

kfOg] 

sf/fuf/ sfof{no, 
ओिलढूङ्गा 

छ छ छैन छैन 
;fdfGo ;fF3'/f] छ 

k9\g] 

gePklg 

kl/Iff 

lbg 

kfOg] 

sf/fuf/ sfof{no, 
सोलिुभुब ु

छ छ छैन छैन 
;fdfGo ;fF3'/f] छ 

k9\g] 

gePklg 

kl/Iff 

lbg 
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kfOg] 

कारागार कार्ायलर्, 
लमिङु 

छैन 
Pp6f l6=le 

5 
छैन छैन छैन kof{Kt 5}g छ छैन 

sf/fuf/ sfof{no, 
बाग्लङु 

छैन 
 l6=le 5 छैन छैन छैन kof{Kt 5}g छ छैन 

कारागार कार्ायलर्, 
मसु्ताङ्ग 

छैन 
Pp6f l6=le 

5 
छैन छैन छैन kof{Kt 5}g छ छैन 

कारागार कार्ायलर्, d'u' िवन तनमायणातिन अवस्थामा िएको र कारागार प्रर्ोगमा छैन 
कारागार कार्ायलर्, 
h'Dnf 

;fdfGo 5 

 
एउटा  छ सामान्र्

छ 

छ छ सामान्र् 
छ 

छ छैन 

 

मातथ तातलका नां.४. मा उल्लेम्ित हववरण अनसुार कारागारमा रिेका थनुवुा कैदीिरुको लातग स्थानीर् पतत्रका 
उपलब्ि िनुे गरेको, केिीमा पतत्रका अतनर्तमत िएको र टेतलतििन पर्ायप्त निएको अवस्था पाइन्छ। प्रार्िसो 
कारागारिरुमा पत्रपतत्रका तथा रेतडर्ो, टेतलतििनको व्र्वस्था रिेको देम्िन्छ ।सबै िसो कारागारमा पसु्तकालर्को 
व्र्वस्था राम्रो  रिेको देम्िएन। अतिकाांश कारागारिरुमा व्र्ार्मशाला, िेलकुद मैदानको व्र्वस्था िएको देम्िएन। 
सांचार सभपकय  गने सहुविा सीमीत रिेको तर ब्र्म्क्तगत मोवाइलबाट सांचार गने गररएको देम्िर्ो ।सबै िसो 
कारागारमा थप म्शक्षा, सीपमूलक तातलम र क्षमतार्कु्त काम गने अवसरको उपलव्िता पर्ायप्त रिेको पाइएन । 
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तातलका नां. ५ 

 िेटघाटको प्रवन्ि 

कारागारको नाम 

e]63f6 

sIf 

x]Nk 

8]:

s 

cfkmGt;+

u 

e]63f6 

sfg"g 

Joj;f

oL ;+u 

;do / l;df cfkmGtn

fO{ vj/ 

lbg] 

e]63f6sf] 

clen]lvs

/0f 

ljb]zLnfO{ 

s'6g}lts 

e]63f6 

bf]efif]s

f] ;'ljwf 

sf/fuf/ sfof{no, 

तनि ु
अतिलेि निएको 

sf/fuf/ sfof{no, 

कास्की 
अतिलेि निएको 

कारागार 
कार्ायलर्, तभघास 
गलु्मी 

छैन छैन छ छ ;do ldnfP/ 

lbg] u/]sf 
छ छ हवदेशी निएको छैन 

कारागारकार्ायलर्, 
अघायिाची 

छ छै
न 

छ छ ;do ldnfP/ 

lbg] u/]sf 
छ छ हवदेशी निएको छैन 

sf/fuf/ sfof{no, 

slknj:t' 
छ छ छ छ ;do ldnfP/ 

lbg] u/]sf] 

u/]sf] /fVg] 

ul/Psf] 
छ छ 

sf/fuf/ sfof{no, 

कन्चनपरु 
छैन  छ छ छ ;do ldnfP/ 

lbg] u/]sf] 

u/]sf] /fVg] 

ul/Psf] 

आबश्र्क 
परेमा 

आबश्र्क
ता 
अनसुार 

sf/fuf/ 

sfof{no,s}nfnL  

छैन  छ छ छ ;do ldnfP/ 

lbg] u/]sf] 

u/]sf] /fVg] 

ul/Psf] 

आबश्र्क 
परेमा 

आबश्र्क
ता 
अनसुार 

कारागार 
कार्ायलर्, 
डडेल्िरुा 

छैन  छ आबश्र्क
ता अनसुार 

आबश्र्क
ता 
अनसुार 

आबश्र्कता 
अनसुार 

आबश्र्क
ता अनसुार 

/fVg] 

ul/Psf] 

आबश्र्क 
परेमा 

आबश्र्क
ता 
अनसुार 

sf/fuf/ 

sfof{no, afFs] 

छैन  छ साबयितनक 
तबदा 
बािेक 

छ आबश्र्कता 
अनसुार 

आबश्र्क
ता अनसुार 

आबश्र्कता 
अनसुार 

आबश्र्कता 
अनसुार 

आबश्र्क
ता 
अनसुार 

sf/fuf/ 

sfof{no,रसवुा ] 
अलग 
छैन 

छैन छ छ आवश्र्कता 
नसुार  

छ छ 
;'ljwf lbO{G5 छैन 

कारागार 
कार्ायलर्, 
नवुाकोट 

अलग 
छैन 

छैन छ छ आवश्र्कता 
नसुार  

छ छ 
;'ljwf lbO{G5 छैन 

कारागार 
कार्ायलर्, 
नवलपरासी 
बदयघाट ससु्ता पवुय 

कारागार 
स्थापना 
निएको 

        

sf/fuf/ sfof{no, 
gjnk/f;Lबदयघाट 
ससु ्पम्िम 

छ छ छ छ आवश्र्कता 
नसुार 

छ छ 
;'ljwf lbO{G5 छ  

sf/fuf/ 

sfof{no, ?kGb]xL  
अलग 
छैन 

छ छ छ ;do ldnfP/ 

lbg] u/]sf] 

u/]sf] /fVg] 

ul/Psf] 

;'ljwf lbO{G5 छ  
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कारागार 
कार्ायलर्, 
मकवानपरु, 
तिमफेदी 

छ छ छ छ १५  देिी 
२० तम.  

छ छ छ छ 

बारामा कारागार नरिेको 

कारागार 
कार्ायलर्, पसाय 

छ छ छ छ १५  देिी 
२० तम.  

छ छ छ छ 

कारागार 
कार्ायलर्, 
म्चतवन 

छैन 

 

छ छ छ छ छ छ छ छ 

कारागार 
कार्ायलर्, 
सनुसरी 

छ छ छ छ आबश्र्कता 
अनसुार 

छ छ छ छ 

sf/fuf/ sfof{no 

wgs'6f छैन 

 

छैन 

 

छ छ आबश्र्क
ता अनसुार 

छ छ िाल cfjZos 

gePsf] 

 

5}g 

cfjZos 

gePsf] 

 

कारागार 
कार्ायलर्, तेह्रथमु 

छैन 

 

छ 
;fj{hlg

s ljbf 

jfx]s 

छ 
आबश्र्क
ता अनसुार 

cfjZos

tf 

cg';f/ 

छ छ 
cfjZos 

ePdf 

 

कारागार 
कार्ायलर्, 
सांिवुासिा, 
िाँदवारी 

छ छ 
;do 

ldnfP/ 

cfjZo

stf 

cg';f/ 

आबश्र्क
ता अनसुार 

cfjZos

tf 

cg';f/ 

छ 
cfjZos 

ePdf 

 

cfjZos 

ePdf 

 

कारागार 
कार्ायलर्, 
स्र्ाङ्िा 

:yfg /x]sf] /x]sf] x'g] 

u/]sf] 

rfx]df 

x'g] 

xKtfdf @ 

lbg 

lgoldt / 

cGo 

cfaZostf

cg';f/ 

cfjZos

tf k/]df 

;fdfGo ug]{ 

u/]sf] 

 cfaZostf 

cg';f/ 

cfaZos

tf ePdf 

x'g] 

sf/fuf/ sfof{no, 
kfNkf 

:yfg /x]sf] /x]sf] x'g] 

u/]sf] 

j}tlgs 

jlsn 

;do 

;dodf 

cfpg] 

u/]sf] / 

cGo 

;Fu 

rfx]df 

x'g] 

xKtfdf @ 

lbg 

lgoldt / 

cGo 

cfaZostf

cg';f/ 

cfjZos

tf k/]df 

;fdfGo ug]{ 

u/]sf] 

 cfaZostf 

cg';f/ 

cfaZos

tf 

gk/]sf] 

िलुा कारागार 
बाके 

k|of]udf 

gePsf] 

        

sf/fuf/ 

sfof{no,िोटाङ 

cnu sIf 

5 

u]6d} 

;xl

hs/

0f 

ul/g] 

;'ljwf 

5 

;'ljwf 

5 

cfaZostf

cg';f/ 

ul/Ps]f 

5 

x'g] / 

Jojl:yt 

ug{ lgb]{zg 

cfjZostf 

gk/]sf] 

cfjZo

stf 

gk/]sf] 

sf/fuf/ 

sfof{no,ओिलढु
ङा 

cnu sIf 

5}g 

u]6d} 

;xl

hs/

0f 

ul/g] 

;'ljwf 

5 

;'ljwf 

5 

cfaZostf

cg';f/ 

ul/Ps]f 

5 

x'g] / 

Jojl:yt 

ug{ lgb]{zg 

cfjZostf 

gk/]sf] 

cfjZo

stf 

gk/]sf] 
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sf/fuf/ 

sfof{no,सोलिुु
भब ु

cnu sIf 

5}g 

छ छ छ 
cfaZostf

cg';f/ 

ul/Ps]f 

5 

x'g] / 

Jojl:yt 

ug{ lgb]{zg 

cfjZostf 

gk/]sf] 

cfjZo

stf 

gk/]sf] 

कारागार कार्ायलर्, 
लमिङु 

;fdfGo छैन छ छ 
;do 

tf]lsPsf] 
छ 

5 / 

Jojl:ytsf 

nfuL lgb]{z 

छ छैन  

sf/fuf/ 

sfof{no,बाग्लङु्ग 
gePsf] छैन छ छ 

;do 

tf]lsPsf] 
छ 

5 / 

Jojl:ytsf 

nfuL lgb]{z 

छ छैन 

कारागार कार्ायलर्, 
मसु्ताङ 

छ 
5]g छ छ 

;do 

tf]lsPsf] 
छ 

5 / 

Jojl:ytsf 

nfuL lgb]{z 

छ छैन 

कारागार कार्ायलर्, 
d'u' 

िवन 
तनमायणाति
न 
अवस्थामा 
िएको र 
कारागार 
प्रर्ोगमा 
छैन 

        

कारागार कार्ायलर्, 
h'Dnf 

छ छ छ छ 
cfjZostf 

cg';f/ 
छ छ छ छैन 

 

कारागारका कैदी र थनुवुािरुले आफन्त तथा कानून व्र्वसार्ी माफय त िेटघाट गने प्रवन्ि सभबन्िमा तातलका नां.५ 
मा उल्लेम्ित हववरण िदाय प्रार्िसो कारागारिरुमा अलग िेल्पडेस्कको व्र्वस्था निएता पतन कैदी थवुवुािरुले 
आफन्त र कानून व्र्वसार्ीिरुसँग िेटघाट गने अवसर प्राप्त गने गरेको पाइन्छ । कैदी/थनुवुािरुका आफन्तलाई 
आवश्र्क परेको बेला िवर गररददन े गररएको, िेटघाटको अतिलेि  आांम्शक रुपमा राख् ने गररएको, हवदेशी कैदी 
थनुवुािरुको लातग कुटनैततक िेटघाट गनय ददने अवस्था नपरेको, परेको अवस्थामा कुटनैततक िेटघाट तथा दोिाषेको 
सहुविा समेत उपलब्ि िनुे गरेको देम्िन्छ । 

तातलका नां.६ 

y'g'jf, s}bL ;DjGwL sfuhft / ltgsf] cj:yf 

lhNnf y'g'jf s}bL k"lh{ xTs8L nufpg] jf 

uf]n3/df /fVg] 

u/] gu/]sf]  

xbsf] 

clen]v 

xb eGbf 

j9L /x] 

g/x]sf] 

k"j{ lgb]{zgsf] 

kfngf 

u}/ lhDd]jf/ 

pk/ sf/jfxL 

sf/fuf/ sfof{no, तनि ु अतिलेि निएको      

sf/fuf/ sfof{no, कास्की अतिलेि निएको      

कारागार कार्ायलर्, तभघास 
गलु्मी 

ददने गरेको  छैन छ नरिेको स्रोत ले भ्र्ाए 
सभमug]{ u/]s]f 

िएको 



 

कारागार तथा हिरासत अनगुमनको एकीकृत प्रततवेदन २०७४/७५ 48 

 

कारागार कार्ायलर्, तभघास, 
अघायिाची 

ददने गरेको  छैन छ नरिेको स्रोतले भ्र्ाए 
सभमug]{ u/]s]f 

िएको 

sf/fuf/ sfof{no, 

slknj:t' 

ददने गरेको  छैन छ नरिेको स्रोतले भ्र्ाए 
सभमug]{ u/]s]f 

िएको 

sf/fuf/ sfof{no,कन्चनपरु ददने गरेको  नगरेको छ नरिेको क्रमशः u/]s]f आबश्र्क परेमा 

sf/fuf/ sfof{no,s}nfnL  
ददने गरेको  नगरेको /fVg] 

u/]sf] 

नरिेको क्रमशः u/]s]f आबश्र्क परेमा 

कारागार कार्ायलर्, डडेल्िरुा ददने गरेको  नगरेको /fVg] 

u/]sf] 

नरिेको क्रमशः u/]s]f िए गने गरेको 

sf/fuf/ sfof{no, afFs] 
ददने गरेको  नगरेको /fVg] 

u/]sf]  

नरिेको स्रोतले भ्र्ाए 
सभमug]{ u/]s]f 

िए गने गरेको 

sf/fuf/ sfof{no,रसवुा ददने गरेको  नगरेको /fVg] 

u/]sf]  

नरिेको स्रोतले भ्र्ाए 
सभमug]{ u/]s]f 

िए गने गरेको 

कारागार कार्ायलर्, नवुाकोट ददने गरेको  नगरेको /fVg] 

u/]sf]  

नरिेको स्रोतले भ्र्ाए 
सभमug]{ u/]s]f 

िए गने गरेको 

कारागार कार्ायलर्, 
नवलपरासी बदयघाट ससु्ता 
पवुय 

कारागार नरिेको      

sf/fuf/ sfof{no, 
gjnk/f;Lबदयघाट ससु्ता 
पम्िम 

ददने गरेको  नगरेको /fVg] 

u/]sf]  

नरिेको िएको िनुे गरेको 

sf/fuf/ sfof{no, ?kGb]xL  ददने गरेको  नगरेको /fVg] 

u/]sf]  

नरिेको िएको िनुे गरेको 

कारागार कार्ायलर्, 
मकवानपरु, तिमफेदी 

ददने गरेको  नगरेको /fVg] 

u/]sf]  

नरिेको िएको िएको 

बारा म्िल्लामा कारागार नरिेको 
कारागार कार्ायलर्, पसाय ददने गरेको  नगरेको /fVg] 

u/]sf]  

नरिेको िएको िएको 

कारागार कार्ायलर्, 
म्चतवन 

ददने गरेको  नगरेको /fVg] 

u/]sf]  

नरिेको िएको िएको 

कारागार कार्ायलर्, 
सनुसरी 

ददने गरेको  नगरेको /fVg] 

u/]sf]  

नरिेको पालना गने 
गरेको 

गनय  नपरेको 

sf/fuf/ sfof{no, wgs'6f ददने गरेको  नगरेको /fVg] 

u/]sf]  

नरिेको पालना गने 
गरेको 

गनय  नपरेको 

कारागार कार्ायलर्, 
तेह्रथमु 

ददने गरेको  नगरेको /fVg] 

u/]sf]  

नरिेको पालना गने 
गरेको 

गनय  नपरेको 

कारागार कार्ायलर्, 
सांिवुासिा, िाँदवारी 

ददने गरेको  नगरेको /fVg] 

u/]sf]  

नरिेको पालना गने 
गरेको 

गनय  नपरेको 

िलुा कारागार बाके k|of]udf gcfPsf] 
     

कारागार कार्ायलर्, 
स्र्ाङ्िा 

ददने गरेको  नगरेको /fVg] 

u/]sf]  

नरिेको पालना गने 
गरेको 

गनय  नपरेको 

sf/fuf/ sfof{no, kfNkf ददने गरेको  नगरेको /fVg] 

u/]sf]  

नरिेको पालना गने 
गरेको 

गनय  नपरेको 

sf/fuf/ sfof{no,िोटाङ 
ददने गरेको  नगरेको /fVg] 

u/]sf]  

नरिेको पालना गने 
गरेको 

गनय  नपरेको 
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sf/fuf/ 

sfof{no,ओिलढुङा 

ददने गरेको  नगरेको /fVg] 

u/]sf]  

नरिेको पालना गने 
गरेको 

गनय  नपरेको 

sf/fuf/ 

sfof{no,सोलिुभुब ु

ददने गरेको  नगरेको /fVg] 

u/]sf]  

नरिेको पालना गने 
गरेको 

गनय  नपरेको 

कारागार कार्ायलर्, 
लमिङु 

ददने गरेको  नगरेको /fVg] 

u/]sf]  

नरिेको पालना गने 
गरेको 

ug]{ u/]sf]] 

sf/fuf/ sfof{no,बाग्लङु ददने गरेको  नगरेको /fVg] 

u/]sf]  

नरिेको पालना गने 
गरेको 

ug]{ u/]sf]] 

कारागार कार्ायलर्, 
मसु्ताङ 

ददने गरेको  नगरेको /fVg] 

u/]sf]  

नरिेको पालना गने 
गरेको 

ug]{ u/]sf]] 

कारागार कार्ायलर्, d'u' िवन तनमायणातिन 
अवस्थामा िएको र 
कारागार प्रर्ोगमा छैन 

     

कारागार कार्ायलर्, h'Dnf छ छैन छ नरिेको ;fwg;|f]tn] 

k'u]df kfngf 

ug]{ 
ePsf] 

मातथको तातलका नां. ६ को हववरण िेदाय कारागारमा रिने कैदी/थनुवुािरुलाई थनुवुा तथा कैदीपूिी ददएर कारागारमा 
राख् ने गररएको देम्िन्छ । कारागार तित्र रिँदा कसैलाई पतन ित्कडी नलगाउने, गोलघरमा नराम्िन,े सवै कैदी 
थनुवुाका थनुा वा कैदमा वस्नपुने िदको अतिलेि दरुुस्त राख् ने गररएकाले कसैले पतन िदिन्दा वढी थनुामा वस्न ुपने 
अवस्थारिेकोदेम्िएन। कारागार प्रशासनवाट पूवय तनदेशनको पालना गने गरेको र गैर म्िभमेवार कमयचारीलाई कारवािी 
गने अवस्था नपरेको देम्िर्ो। 

तातलका नां. ७ 

gfjfnssf] x]/rfx tyf ;fdflhs ;+:sf/sf] k|jGw 

कारागारको नाम 

;fydf 

gfjfns 

cgfy eP 

x]/rfx 

s}bL, y'g'jfsf] 

d[To' eP 

;+:sf/ 

d[To' 

ePsfsf]  

zj kl/If0f 

d[To'sf] 

hfgsf/L 

s}bL cfkm'n] 

;fdflhs ;+:sf/ 

ug'{ k/]df 

dfgjf]l

rt / 

lzi6 

Jojxf/ 

eP 

gePsf] 

sf/fuf/ sfof{no, 

तनि ु
अतिलेि 
निएको 

      

sf/fuf/ sfof{no, 

कास्की 
अतिलेि 
निएको 

      

कारागार 
कार्ायलर्, गलु्मी 

१ 

आम्ित 
बातलका 

िएको आफन्तलाई 
बझुाएको 

गररन्छ ददइन्छ ब्र्वस्था छ ePsf] 

कारागार 
कार्ायलर्, 
अघायिाची 

- gePsf] d[To' gePsf] d[To' 

नैgePsf] 

d[To' ePdf 

lbg]   

ददइएको ePsf] 

sf/fuf/ sfof{no, निएको gePsf गने गरेको ePsf] d[To' ePdf ददइएको ePsf] 
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slknj:t' lbg]   

कारागार 
कार्ायलर्, 
कन्चनपरु 

४ आम्ित] - गने गरेको ePsf] d[To' ePdf 

lbg]   

ददइएको ePsf] 

sf/fuf/sfof{no,
s}nfnL  

आम्ित ३ 
िना 

cgfy 

gePsf]  

गने गरेको गने गरेको k/]df lbOg] k/]df lbOg] ePsf] 

कारागार 
कार्ायलर्, 
डडेल्िरुा 

निएको gePsf] xfn ;Dd 

gk/]sf] 

मतृ्र् ु
निएको 

eP lbg] िएको ePsf] 

sf/fuf/sfof{no, 
afFs] 

आम्ित ३ 
िना 

cgfy eP 

;+:yfdf 

k7fpg] u/]sf]   

गने गरेको x'g] u/]sf]   cfkmGtnfO{ 

lbg] u/]sf]  

sf/fuf/d} ug{] 

Joj:yf u/]sf]  
ePsf]  

कारागार 
कार्ायलर्, रसवुा 

आम्ित 1 
िना 

cgfy eP 

;+:yfdf 

k7fpg] u/]sf 

िाल सभम 
नपरेको 

x'g] u/]sf]   eP lbg] sf/fuf/d} ug{] 

Joj:yf u/]sf]  
ePsf]  

कारागार 
कार्ायलर्, 
नवुाकोट 

१ 

िना 
cgfy eP 

;+:yfdf 

k7fpg] u/]sf 

िाल सभम 
नपरेको 

x'g] u/]sf]   eP lbg] sf/fuf/d} ug{] 

Joj:yf u/]sf]  
ePsf]  

कारागार 
कार्ायलर्, 
नवलपरासी 
बदयघाट ससु्ता पवुय 

कारागार निएको 

sf/fuf/ sfof{no, 
gjnk/f;Lबदयघाट 
ससु्ता पम्िम 

४ आम्ित आमाले गने 
गरेको 

कारागारमा मतृ्र् ु
िएको छैन 

िनु ेगरेको eP lbO{g] स्थान साघरुो ePsf]  

sf/fuf/ 

sfof{no, ?kGb]xL  
निएको िए सस्थामा 

पठाउने 
कारागारमा मतृ्र् ु
िएको छैन 

िनु ेगरेको k/]df lbOg]  cj:yf gk/]sf]  ePsf] 

कारागार 
कार्ायलर्, 
मकवानपरु, 
तिमफेदी 

नरिेको निएका कारागारमा मतृ्र् ु
िएको छैन 

िनु ेगरेको k/]df lbOg]  छैन ePsf] 

बारामा कारागार नरिेको 

कारागार 
कार्ायलर्, पसाय 

४ आम्ित निएका मतृ्र् ुनिएको िनु ेगरेको k/]df lbOg]  छ ePsf] 

कारागार 
कार्ायलर्, 
म्चतवन 

५ आम्ित निएका मतृ्र् ुनिएको िनु ेगरेको k/]df lbOg]  छैन ePsf] 

कारागार 
कार्ायलर्, 
सनुसरी 

छैन निएका मतृ्र् ुनिएको िनु ेगरेको k/]df lbOg]  छ ePsf] 

sf/fuf/ 

sfof{no, 
wgs'6f 

१ निएका मतृ्र् ुनिएको िनु ेगरेको k/]df lbOg]  छ ePsf] 
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कारागार 
कार्ायलर्, तेह्रथमु 

1 निएका िनु ेगरेको िनु ेगरेको k/]df lbOg]  छ ePsf] 

कारागार 
कार्ायलर्, 
सांिवुासिा, 
िाँदवारी 

निएको निएका िनु ेगरेको िनु ेगरेको k/]df lbOg]  छ ePsf] 

कारागार 
कार्ायलर्, 
स्र्ाङ्िा 

नरिेको] x'g] u/]sf] d[To' gePsf] िनु ेगरेको k/]df lbOg]  lbOg] ePsf] 

sf/fuf/ 

sfof{no, kfNkf 
5 x'g] u/]sf] d[To' gePsf] िनु ेगरेको k/]df lbOg]  lbOg] ePsf] 

िलुा कारागार 
बाके 

k|of]udf 

gePsf] 

      

sf/fuf/ 

sfof{no,िोटाङ 

3 gePsf] d[To' gePsf]  d[To' 

gePsf] 

d[To' gePsf] /f]sfj6 gePsf] 

:yfg cefj 5  

ePsf] 

sf/fuf/ 

sfof{no,ओिलढु
ङा 

निएको gePsf] # jif{ leq 

d[To' gePsf] 

# jif{ leq 

d[To' gePsf] 

# jif{ leq 

d[To' gePsf] 

/f]sfj6 gePsf] 

:yfg cefj 5  

ePsf] 

sf/fuf/ 

sfof{no,सोलिुु
भब ु

निएको gePsf] ! jif{ leq 

d[To' gePsf] 

! jif{ leq 

d[To' gePsf] 

! jif{ leq 

d[To' gePsf] 

/f]sfj6 gePsf] 

:yfg cefj 5  

ePsf] 

कारागार 
कार्ायलर्, 
लमिङु 

निएको gePsf] ug{ lbOg] ug]{ ul/Psf] lbg] u/]sf] ug{ lbOg] ePsf] 

sf/fuf/ 

sfof{no बाग्लङु 
निएको gePsf] ug{ lbOg] ug]{ ul/Psf] lbg] u/]sf] ug{ lbOg] ePsf] 

कारागार 
कार्ायलर्, d':tfª 

निएको gePsf] ug{ lbOg] ug]{ ul/Psf] lbg] u/]sf] ug{ lbOg] ePsf] 

कारागार कार्ायलर्, 
d'u' 

िवन 
तनमायणातिन 
अवस्थामा 
िएको र 
कारागार 
प्रर्ोगमा 
छैन 

      

कारागार कार्ायलर्, 
h'Dnf 

g/x]sf] निएको निएको निएको छ छ िएको 

 

 तातलका नां. ७ मा उल्लेम्ित हववरण अनसुार अतिकाशां कारागारिरुमा, कैदीिरुका साथमा नाबालक निएको। 
कैदीिारुको कारागारमा मतृ्र् ुिएको अवस्थामा, शव पररक्षण गरर आफन्तलाई म्िभमा लगाउने, वा कारागारबाट 
दाि सांस्कार गररन ेर कारागारबाट दाि सांस्कार िएमा आफन्तलाई िानकारी ददईन ेगरको देम्िर्ो । 
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तातलका नां. ८ 

फरक हकतसमले सक्षम व्र्म्क्तिरुको अतिलेि 

कारागारको नाम 

s}b⁄y'gfdf /x]sf 

km/s lsl;dn] 

;Ifd JolQmsf] 

lsl;d 

lnË / 

;+Vof 

ckfË d}qL sIfsf] 

Joj:yf eP gePsf] 

ckfË d}qL lzIff 

tyf dgf]/~hgsf] 

Joj:yf 

ljif]z 

;x'lnot s]lx 

k|bfg ul/Psf] 

eP  v'nfpg]  

sf/fuf/ sfof{no, तनि ु अतिलेि निएको     

sf/fuf/ sfof{no, कास्की अतिलेि निएको     

कारागार कार्ायलर्, तभघास गलु्मी निएका निएका निएका निएका निएका 

कारागार कार्ायलर्, तभघास 
अघायिाची 

निएका निएका निएका निएका निएका 

sf/fuf/ sfof{no, slknj:t' निएका निएका िएका िएका निएका 

कारागार कार्ायलर्, कन्चनपरु निएका निएका निएका निएका निएका 

sf/fuf/sfof{no,s}nfnL  
 १ िना आिा 
निएका र १ िना 
िात निएको 

२ िना 
परुुष  

निएको निएको निएको 

कारागार कार्ायलर्, डडेल्िरुा  १ िना िटु्टा  
ललुो िएको  

१ िना 
परुुष  

निएको निएको निएको 

sf/fuf/sfof{no, afFs] 
निएको निएको निएको निएको निएको 

sf/fuf/sfof{no,रसवुा निएको निएको निएको निएको निएको 
sf/fuf/sfof{no,नवुाकोट gePsf] निएको निएको निएको निएको 
कारागार कार्ायलर्, नवलपरासी 
बदयघाट ससु्ता पवुय 

कारागार नरिेको     

sf/fuf/ sfof{no, 
gjnk/f;Lबदयघाट ससु्ता पम्िम 

gePsf] निएको निएको निएको निएको 

sf/fuf/ sfof{no, ?kGb]xL  निएको निएको निएको निएको निएको 

कारागार कार्ायलर्, मकवानपरु, 
तिमफेदी 

निएको निएको निएको निएको निएको 

बारामा कारागार नरिेको 
कारागार कार्ायलर्, पसाय निएको निएको निएको निएको निएको 
कारागार कार्ायलर्, म्चतवन १ िना दृहि हवहिन परुुष] gePsf] gePsf] gePsf] 
कारागार कार्ायलर्, सनुसरी निएको निएको निएको निएको निएको 
sf/fuf/ sfof{no, wgs'6f निएको निएको निएको निएको निएको 

कारागार कार्ायलर्, तेह्रथमु निएको निएको निएको निएको निएको 
कारागार कार्ायलर्, सांिवुासिा, निएको निएको निएको निएको निएको 
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िाँदवारी 
काठमाण्डौमा टेकु हिरासत मात्र 
अनगुमन गररएको 

तथ्र्ाांक प्राप्त छैन     

कारागार कार्ायलर्, स्र्ाङ्िा छैन - निएको छैन छैन 
sf/fuf/ sfof{no, kfNkf छैन - निएको छैन छैन 
िलुा कारागार बाके      

sf/fuf/ sfof{no,िोटाङ 
निएको निएको निएको निएको निएको 

sf/fuf/ sfof{no,ओिलढुङा निएको निएको निएको निएको निएको 

sf/fuf/ sfof{no,सोलिुभुब ु निएको निएको निएको निएको निएको 

कारागार कार्ायलर्, लमिङु निएको निएको निएको निएको निएको 

sf/fuf/ sfof{no,बाग्लङु निएको निएको निएको निएको निएको 

कारागार कार्ायलर्, मसु्ताङ निएको निएको निएको निएको निएको 
कारागार कार्ायलर्, d'u' िवन तनमायणातिन 

अवस्थामा िएको र 
कारागार प्रर्ोगमा 
छैन 

    

कारागार कार्ायलर्, d'u' निएको निएको निएको निएको निएको 
तातलका नां. ८ मा उल्लेम्ित हववरण अनसुार कारागारिरुमा फरक हकतसमले सक्षम व्र्म्क्तिरुको तथ्र्ाांक न्र्नु 
रिेकोदेम्िन्छ। सबै कारगारिरुमा अपाङ्गमैत्री कक्ष, अपाङ्गमैत्री म्शक्षा, मनोरञ्जन एवां अपाङ्गता िएकालाई कुनै हवशषे 
सितुलर्त िएको  िने पाइएन । 

िलुा कारागार, बाकेँको तनररक्षण 

बाँकेको गनापरुमा तनमायणिीन िलुा कारागारको dfggLo मिान्र्ार्ातिवक्ता िी अम्ग्न प्रसाद िरेलको अगवुाईमा 
गएको अनगुमन टोलीले तमतत २०७४।१२।८ गते गरेको तथर्ो । उक्त स्थलमा प्रशासतनक र सरुक्षाकमीिरुको 
लातग िवन तनमायण ug{]  sfo{  िैरिेको kfOof] .  सो  अवसरमा dfggLo मिान्र्ार्ातिबक्ताज्रू्बाट देिार् 
बमोम्िम तनदेशg ददन ुिएको तथर्ो । 

क) प्रशासतनक िवनका लातग आवश्र्क कररव २५०० बगय हफट क्षेत्रफल र सरुक्षा गाडय क्वाटरका लातग 
कररव ३००० बगय हफट क्षते्रफलको हप्रफ्र्ाक्स िवन तनमायण गने । 

ि) उल्लेम्ित सांरचना तनमायणका लातग लाग्न ेिचयको लगत इहिमेट अहवलभव तर्ार गरर पेश गनय शिरी 
हवकास तथा िबन तनमायण हविागलाइ लेम्ि पठाउन े। 

ग)   गरुु र्ोिना अनसुारको िग्गामा सरुक्षा पिायल लगाउन ल.इ. तर्ार गरर सो तनमाणय कार्यको  प्राहवतिक 
रेिदेि समेत गनय शिरी हवकास तथा िवन तनमायण हविागलाइ  लेख्न े। 

घ) िलुा कारागार सञ्चालन प्रर्ोिनाथय िाल आवश्र्क पने प्रशासतनक िवन, सरुक्षा गाडय क्वाटर र सरुक्षा 
पिायल समेतको तनमायणका लातग आवश्र्क पने ल.इ. अनसुारको विेट उपलव्ि गराउन अथय 
मन्त्रालर्लाइ लेम्ि पठाउने । 

ङ) कैदी वन्दीको तसिा र सहुविा बहृद्धको प्रस्ताव म्शघ्र तर्ार गरर सो अनसुारको बिेट  तनकाशाका लातग 
अथय मन्त्रालर्मा तसफाररस गने । 

कारागार कार्ायलर् िगन् नाथदेवल, काठमाडौंको अनगुमन  
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कारागार अनगुमनलाई उच्च प्राथतमकता ददई माननीर् मिान्र्ार्ातिवक्ता िी अम्ग्न प्रसाद िरेलज्रू्को 
नेततृ्वमा नार्ब मिान्र्ार्ातिवक्ता िीमान बिीप्रसाद गौतम ,सिन्र्ार्ातिवक्ता िी गीताप्रसाद ततम्भसना 
समेतको टोलीबाट तमतत २०७५।०३।०९ मा कारागार कार्ायलर्  ,िगन् नाथदेवल ,काठमाडौंको 
स्थलगत अनगुमन गरेको तथर्ो । अनगुमनको क्रममा राहिर् मानव अतिकार आर्ोगका सदस्र् ,अन्र् 
कमयचारीिरु ,पत्रकार लगार्तको उपम्स्थतत तथर्ो । अनगुमनको लातग कारागार कार्ायलर्का िेलर िी 
गणेश प्रसाद िट्टराई लगार्तका अतिकारीिरुसँग अन्तरहक्रर्ा समेत गररएको तथर्ो । कारागार 
कार्ायलर्को िौततक अवस्था ,कारागारमा रिेका कैदी तथा थनुवुािरुका व्र्म्क्तगत तथा साझा 
समस्र्ािरुमा छलफल गरी िानकारी तथा तथ्र्ाङ्क सांकलन गररएको तथर्ो । 

साथै केम्न्िर् कारागार िगन्नाथदेवलको अनगुमन प्रततवेदन cg';'rL १ मा उल्लेि गररएको छ। 

  
  
-v_ lx/f;t tkm{ 

तातलका नां. ९  
हिरासतको िौततक अवस्था 

s'g sfof{nosf] 

lx/f;t xf] 

sf]7fsf] 

cfsf/ 

3fd 

xfjfs

f] 

k|j]z 

kof{Kt 

em\ofn 

5tsf] 

cj:yf 

k'?if⁄d
lxnf 

sIf 

cnu 

y'g'jf 

;+Vof 

afnjfl

nsf 

eP 

gePsf 

rkL{ / 

g'xfpg] 

sIf 

;/;kmfO{ 

/+u /f]ug 

;'/Iff

sf] 

Joj:

yf 

lhNnf k|x/L 

sfof{no,तनि ु
अतिलेि 
प्राप्त 
निएको 

         

lhNnf k|x/L 

sfof{no,कास्की 
अतिलेि 
प्राप्त 
निएको 

         

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, तभघास, 
गलु्मी,  

िभमा २ 
परुुष १ 
महिला १ 

;fdfG

o 

/x]sf] 
;fdfGo 

/x]sf] 
gr'lxg] ePsf] Ifdtf !* 

-k'=!) 

d=*_ df 

xfn 

gePsf 

 छैन 
sf]7f;+u 

P6]h 

/x]sf] 

l7s} 5. /fd|f]  

lhNnf k|x/L 

sfof{no,अघायिाची 

 hDdf @ 

sf]7f 

k'?if !  

dlxnfsf ! 

j6f #*$ 

/fd|f]  

 

 

 

छ 

gr'lxg] kSsL  अलग 
अलग 
छ 

!) hgfsf] 

Ifdtf-k'=% 

d=%_df xfn 

vfnL /x]sf] 

छैन 
5 P6]h 

rkL{ / 

jfy?d 

5 /fd|f]  

lhNnf k|x/L 

sfof{no, 
slknj:t' 

 hDdf @ 

sf]7f 

k'?if !  

dlxnfsf ! 

j6f  

!)÷!@ 

ePsf] 

 

 

छैन /fd||f]  अलग 
अलग 
छ 

!*-k?if 

!)df !& / 

dlxnf %df 

!_ 

छैन 
rkL{ 5 

g'xfpg] 

Joj:yf 5. 

l7s} 5 /fd|f]  

lhNnf k|x/L 

sfof{no,कन्चनपरु 
महिला-१ 

परुुष-१ 

सामान्र् १/१ ढलान अलग 
अलग 
छ 

१९ िना 
महिला 
सहित 

- कोठा 
सांगै 

सामान्र् 
परुानो रङ 
लागाएको 

सामा
न्र् 

lhNnf k|x/L 

sfof{no, afFs]  

$ sIf  

k'= !, d= 

!/ af= ! 

/x]sf]  ePsf] kfgL 

gr'lxg] 

अलग 
अलग 
छ 

२६िना  

छैन 

२ कोठा 
२ वटा 
मात्र 

 /+u/f]ug 

ePsf] 

;/;kmfO 

 

/fd|f] 
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!$x@),

*x(,    

;fdfGo 

lhNnf k|x/L 

sfof{no, s}nfnL    

# sIf  

k'= @, d= 

!,  

!%x!@ 

!)x!@  

 

   

/fd|f] 

 

/x]sf]    

kfgL 

gr'lxg] 

अलग 
अलग 
छ 

 

३७hgf  

 k'?if 

 

२ िना 
cnu 

cnu 5 

 

/+u/f]ug 

gePsf] 

;/;kmfO  

/fd|f]  

राम्रो 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, डडेल्िरुा 

२ वटा  
प.ु१ 
म.१ 

/fd|f]  पर्ायप्त 
रिेको 

gr'lxg]  अलग 
अलग 
छ 

छैन छैन चपी 
मात्र 
रिेको 

छ 
राम्रो 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, रसवुा 

२ sIf  

k'= १, 

d= !,  

!) x!) 

!) x!) 

राम्रो सानो नचहुिने छ २िना छैन छ सामान्र् राम्रो 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, नवुाकोट 

३ वटा 
प.ु२, !) 

x!) 

म.१ 

!) x!२ 

 

राम्रो 
छ 

नरिेको नचहुिन े

राम्रो 
अलग 
अलग 
छ 

१३ िना १ िना cnu 
5}g 

रांगरोगन 
िएको 

राम्रो 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, 
नवलपरासी बदयघाट 
ससु्ता पवुय 

तबतिन्न 
आकार
का 
कक्षिरु 

सामा
न्र् 

सामान्र् पानी 
नचहुिने 

अलग 
अलग 
निए
को 

१८ िना छैन छैन सामान्र् राम्रो 

Onfsf k|x/L 

sfof{no 

u}8fsf]6b'DsLjf;_ 
१ sf]7f  सामा

न्र् 

सामान्र् नचहुिने अलग 
अलग 
निए
को 

१० िना छैन छ सामान्र् राम्रो 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, 
नवलपरासी बदयघाट 
ससु्ता पम्िम 

# sf]7f 

!%x१२,
१०x१२ 

l7s} ePsf] नचहुिने अलग २३ निएको - छ 

 

 /fd|f] 

म्िल्लाk|x/L 
sfof{no, ?kGb]xL    

% sIf  

k'= $ 

d= ! 

!)x!) 

lkm6sf  

उपर्कु्त पर्ायप्त ढलान पानी 
नचहुिन े

अलग 
अलग 
निए
को 

िभमा 
८०(प-ु
७७,म.-
२) 

 

१ hgf  

rlk{ 

sf]7fsf] 

glhs,  

g'xfpg] 

sf]7f 

gePsf] 

 

;fdfGo   

 

/fd|f] 

ईलाकाk|x/L 
sfof{no, बटुवल 

एउटा 
कक्ष 

उपर्कु्त पर्ायप्त ढलान पानी 
नचहुिन े

अलग 
अलग 
िएको 

५१ िना 
प.४४,म 
५ 

 

@ hgf  

rlk{ 

sf]7fsf] 

glhs, 

g'xfpg] 

sf]7f 

gePsf] 

 

;fdfGo  

 

/fd|f] 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, 
मकवानपरु 

५ कक्ष 

!)x!२ 
lkm6sf 

राम्रो पर्ायप्त 
रिेको 

gचlुxg] 
राम्रो 

अलग 
अलग  

िभमा 
४०(प-ु
३७,म.-
३ 

छैन rlk{ 

sf]7fsf] 

glhs,  

g'xfpg] 

sf]7f 

रांगरोगन 
िएको 

/fd|f] 
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gePsf] 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, बारा 

 

२०×१६ 
हफट 

िावा 
तछने 

रिेको gr'lxg] 

राम्रो 
अलग 
अलग  

१८ िना  5}g cnu5}

g 

रांगरोगन 
निएको 

राम्रो 

इलाका प्रिरी 
कार्ायलर्, तसमरा 

२ वटा 
कोठा 
साघरुो 
 

प्रर्ाप्त 
नरिे
को 

प्रर्ाप्त 
नरिेको 

gचlुxg] 
 

अलग 
अलग  

िभमा 
११ िना 

5}g cnu5}

g 

रांगरोगन 
निएको 

राम्रो 

म्िल्ला बन 
कार्ायलर् बारा, 
तसमारा 

 १ कोठा 
१०×१२ 
हफट 

प्रर्ाप्त 
नरिे
को 

प्रर्ाप्त 
नरिेको 

gचlुxg] 
 

परुुष 
कक्ष 
मात्र 

छैन छैन 
cnu5}

g 

रांगरोगन 
निएको 

राम्रो 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, पसाय 

६ वटा, 
१०×१२ 
हफट 

राम्रो प्रर्ाप्त 
रिेको 

राम्रो अलग 
रिेको 

िभमा 
४५ िना 
प.ु ४४, 
म-१ 

 cnu5}

g 

रांगरोगन 
िएको 

राम्रो 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, म्चतवन 

४ वटा, 
१०×१२ 
हफट 

राम्रो प्रर्ाप्त 
रिेको 

राम्रो अलग 
रिेको 

िभमा 
४० िना 
प.ु ४०,  

 cnu5}

g 

रांगरोगन 
िएको 

राम्रो 

म्चतवन राहिर् 
तनकुन्ि कसरा 

३ वटा, 
१०×१२ 
हफट 

राम्रो प्रर्ाप्त 
रिेको 

राम्रो अलग 
रिेको 

िभमा 
छैन 

 cnu5}

g 

रांगरोगन 
िएको 

राम्रो 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, सनुसरी 

परुुष-१ 
कोठा,१०-
१२ हफट ,
महिला-१ ,
५-७ हफट 

िावा 
तछने 
 

छैन पक्की छ १७ छैन चपी छ 
निुाउने 
छ 

सफाइ छ 
। छैन 

मिबतु 

इलाका प्रिरी 
कार्ायलर्, इटिरी 

परुुषकोला
तग १ 
कोठा ,
महिला-१ , 

िावा 
तछने 
 

छ पक्की छ परुुष३० 
महिला ५ 

छैन दबैु छ  सफाइ छ। 
छ 

मिबतु 

इलाका प्रिरी 
कार्ायलर्, िरान 

परुुष३ 
कोठा ,
महिला-१ , 

घाम 
तसिै 
तछदैन 
िावा 
तछछय  
 

छैन पक्की छ परुुष३२ 
महिला - 

छैन दबैु छ  सफाइ छ 
। छ 

मिबतु 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्wgs'6f 

परुुषक-१ 
कोठा ,
महिला-१ , 
बालबातल
का-१ 

घाम 
तछदैन 
िावा  
ढोकाबा
ट मात्र 
तछछय 
 

छ तर 
बन्द 
गरेको 

पक्की छ परुुष ३  छैन १ वटा 
छ  
महिला 
परुुष 
दबैुलाई 

सफाइ 
सन्तोषिनक 
। छैन 

मिबतु 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,  
भर्ाङ्लङु, तेह्रथमु 

@ a6f 

sf]7f 
;fdfG

o 

gePsf] 

! a6f 

ePsf] 
9nfg 

k'/fgf] 

अलग 
अलग 

# hgf 5}g 5'§} 

gePsf] 

;fdfGo 

;kmfO / 

/+u k'/fgf] 

e};s]sf] 

सामा
न्र् 
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O{nfsf k|x/L 

sfof{no, 

j;Gtk'/,t]/y'd 
@ a6f 

7'nf 7'nf 

sf]7f 
;fdfG

o 

Ps Ps 

j6f 

ePsf] 
9nfg अलग 

अलग 

cg'udg

sf] 

;dodf 

gePsf] 

gePsf] 5'§} 

gePsf] 

समान्र् 
रांगरोगन 

सामा
न्र् 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, 
सांिवुासिा 

# a6f ;fdfG

o 

Ps Ps 

j6f 

ePsf] 
GfofF ejg, 

9nfgo'St 

अलग 
अलग  

% hgf gePsf] 5'§} 

ePsf] 

राम्रो राम्रो 

O{nfsf k|x/L 

sfof{no, r}gk'/, 

सांिवुासिा 

@ a6f  

sf]7f 
;fdfG

o 

Ps Ps 

j6f 

ePsf] 
9nfg,gFof 

ejg 

अलग 
अलग  

! hgf gePsf] 5'§} 

ePsf] 

समान्र् 
रांगरोगन 

राम्रो 

प्रिरी पररसर, 
काठमाण्डौ, टेकु 

# a6f  

sIf 
    ($ k'?if 

!# dlxnf 

t]>f] ln+uL 

@ 

    

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,स्र्ाङ्िा 

# a6f, 

auf{sf/ 
xfjf 

l5g]{ 

kof{Kt 

g/x]sf] 
kflg r'lxg] /x]sf] !! hgf ! hgf 5'§} 

gePsf] 

सामान्र् राम्रो 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,kfNkf 

# a6f, 

auf{sf/ 
xfjf 

l5g]{ 

छ /fd|f] /x]sf] * hgf gePsf] 5'§} 

ePsf] 

सामान्र् राम्रो 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,िोटाङ 

12*1 pHof

nf] 

छ ;fdfGo cnu 

cnu 

5 

k'?if 

$hgf 
gePsf] छ सामान्र् राम्रो 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,ओिलढु+ङ
गा 

 ;fdfG

o 

;fgf] ;fdfGo cnu 

g/x]s

f] 

( hgf gePsf] 5'§} 

gePsf] 

सामान्र् राम्रो 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,सोलिुभुब ु

;fgf] 

12*12 
pHof

nf] 
छ ;fdfGo cnu 

cnu 

5 

k'?if * 

dlxnf $ 
gePsf] 5'§} 

gePsf] 

सामान्र् राम्रो 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, लमिङु 

! j6f 

12*8 
सामान्र् सामान्र् सामान्र् cnu 

cnu 

5 

k'?if * 

 
gePsf] 5 सामान्र् राम्रो 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, बाग्लङु 

@ j6f 

12*12 

/ 

10*10 

सामान्र् सामान्र् सामान्र् cnu 

cnu 

5 

k'?if !) 

dlxnf # 
gePsf] 5 सामान्र् राम्रो 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,hf]d;f]d 

d':tfª 

! j6f 

10*8 
सामान्र् सामान्र् सामान्र् cnu 

cnu 

5 

k'?if ! gePsf] 5 सामान्र् राम्रो 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, d'u' 

@ j6f 

sf]7f 

k'?if 

tkm{ ! 

dlxnf ! 

l7s} छैन /fd|f] cnu 

cnu 

5 

k'?if !  gePsf] 5'§} 

gePsf] 

5}g राम्रो 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, h'Dnf 

@ j6f 

sf]7f 

k'?if 

tkm{ ! 

dlxnf ! 

5}g छैन /fd|f] cnu 

cnu 

5 

k'?if !$  gePsf] 5'§} 

gePsf] 

5}g राम्रो 

 

तातलका नां. ८ मा उल्लेम्ित हववरण अनसुार हवतिन् न३३ म्िल्लाका ३८ वटा प्रिरी हिरासत कक्ष, म्िल्ला वन 
कार्ायलर् र म्चतवन राहिर् तनकुन्ि कसरा गरी िभमा ४०वटा हिरासत कक्षको अनगुमन प्रततवेदन प्राप्त िएको 
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देम्िन्छ । अपराि अनसुन्िानको तसलतसलामा पक्राउ परेका शांहकत व्र्म्क्तिरुलाई राम्िन ेहिरासत कक्षमा अनगुमन 
तमततमा िभमा ७४२ िना थनुवुािरु देम्िन्छ (६९६ िना परुुष ३८ िना महिला) र थनुवुाका आम्ित  नावालक  
८ िना रिेको देम्िन्छ । म्िल्ला वन कार्ायलर् र म्चतवन राहिर् तनकुन्िमा रिेको थनुवुा कक्षमा थनुवुािरु रिेको 
देम्िदैन । हिरासत कक्षको िौततक अवस्थालाई िेदाय साँघरुो, अिेरोरअतिकाांशमा घाम, िावा र प्रकाशको म्स्थतत 
सन्तोषिनक रिेको पाइएन । िेरैिसो हिरासतमा चपी र निुाउने कक्ष अपर्ायप्त रिेको देम्िन्छ । अतिकाांश 
हिरासतिरुको सरसफाईको अवस्था सामान्र् रिेको तथा सबै हिरासतिरुमा सरुक्षा व्र्वस्था  िन े मिबतु रिेको 
देम्िन्छ । 

तातलका नां. १०  

vfgf, l;wf tyf cf/fdsf] Joj:yf 

lx/f;t /x]sf] 

sfof{nosf] gfd 

l;wfsf] 

pknAwtf 

vfgfsf] 

k6s 

kfgLsf] 

Joj:yf 

vfgf⁄kfgL 
sf] :t/ 

;'Ts]/L 

eP 

yk 

;'ljwf 

efG;f 

sIf 

cnu⁄cnu 

zog sIf 

:yfgsf]  

kof{Kttf  

vf6, 

lj:tf/f, 

em'n  

lhNnf k|x/L 

sfof{no,तनि ु
अतिलेि 
निएको 

        

lhNnf k|x/L 

sfof{no,कास्की 
अतिलेि 
निएको 

        

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, 
तभघास, गलु्मी 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

@ k6s /fd|f] 5 /fd|f]  - 5'§} 5 छैन - vf6 em'n 

5}g 

lhNnf k|x/L 

sfof{no,अघायिाची 
lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

@ k6s /fd|f] 5 /fd|f]  - 5'§} 5 छैन - vf6 em'n 

5}g 

lhNnf k|x/L 

sfof{no, 
slknj:t' 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf], 

k|x/L 

d]zdf  

@ k6s /fd|f] 5 

 

सामान्र् cj:yf 

gk/]sf]  

5'§} 

gePsf]  

gePsf] 7Ls}  lj:tf/f 5 

vf6 em'n 

5}g 

e"Odf vf6 

la5\ofOPsf]   

lhNnf k|x/L 

sfof{no,कन्चनपरु 
lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf], 

k|x/L 

d]zdf  

@ k6s /fd|f] 5 

 

सामान्र् ;fdfGo 5'§} 

gePsf]  

gePsf] 7Ls}  lj:tf/f 5 

vf6 em'n 

5}g 

e"Odf vf6 

la5\ofOPsf]   

lhNnf k|x/L 

sfof{no, afFs]  

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf], 

k|x/L 

d]zdf  

@ k6s 5,  

6\o'jj]nsf] 

kfgL 

/fd|f]  cj:yf 

gk/]sf]  

छैन छैन छैन sk8f 5, 

e'mn / vf6 

5}g .  

lhNnf k|x/L 

sfof{no, s}nfnL   

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf], 

k|x/L 

d]zdf  

@ k6s /fd|f] 5}g  /fd|} cj:yf 

gk/]sf]  
छैन  छैन छैन la:tf/f 

ePsf]    

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, 
डडेल्िरुा 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

@ k6s रिेको सामान्र् gePsf] छैन छैन  छ lj:tf/fमात्र 
रिेको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, रसवुा 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

@ k6s रिेको सामान्र् gePsf] छैन छैन  छ lj:tf/fमात्र 
रिेको 
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म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, 
नवुाकोट 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

@ k6s छ सामान्र् gePsf] छैन छैन k|of{Kt  lj:tf/fमात्र 
रिेको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, 
नवलपरासी 
बदयघाट ससु्ता 
पवुय 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

@ k6s l7s} /fd|} 5}g cnu5}

g 

Pp6} ck|of{Kt  vf6 / em'n 

5}g 

Onfsf k|x/L 

sfof{no 

u}8fsf]6b'DsLjf

;_ 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

@ k6s l7s} /fd|} ePsf] Cnu Pp6} ck|of{Kt  vf6 / em'n 

5}g 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, 
नवलपरासी 
बदयघाट ससु्ता 
पम्िम 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

@ k6s l7s} /fd|} छैन छैन छैन ck|of{Kt  vf6 / em'n 

5}g 

lhNnf k|x/L 

sfof{no, ?kGb]xL    

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf], 

k|x/L 

d]zdf  

@ k6s /fd|f]  

 

/fd|f]  

 

cj:yf 

gk/]sf]  

5'§} 

gePsf]  

gePsf] छैन  
lj:tf/f 5 

vf6 em'n 

5}g 

] 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, 
मकवानपरु 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

@ k6s छ स्वस्थकर gePsf] छैन छैन दठकै काठ 
तबछ् र्ाइएको 
lj:tf/fमात्र 
रिेको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, बारा 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

@ k6s छ स्वस्थकर gePsf] छैन छैन दठकै lj:tf/fमात्र 
रिेको 

इलाका प्रिरी 
कार्ायलर्, तसमरा 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

@ k6s छ स्वस्थकर gePsf] छैन छैन छैन सामान्र् भर्ाट 

म्िल्ला बन 
कार्ायलर्, बारा 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

@ k6s छ स्वस्थकर gePsf] छैन छैन दठकै lj:tf/fर झलु 
छैन 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, पसाय 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

@ k6s छ स्वस्थकर gePsf] छैन छैन दठकै काठ 
तबछ् र्ाइएको 
lj:tf/fमात्र 
रिेको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, 
म्चतवन 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

@ k6s छ राम्रो gePsf] छैन छैन दठकै काठ 
तबछ् र्ाइएको 
lj:tf/fमात्र 
रिेको 

म्चतवन राहिर् 
तनकुन्ि, कसरा 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

@ k6s छ राम्रो gePsf] छैन छैन दठकै काठ 
तबछ् र्ाइएको 
lj:tf/fमात्र 
रिेको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, 
सनुसरी 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

@ k6s छ राम्रो gePsf] छैन छैन दठकै तबस्तरा र 
झलु छ 
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ईलाका प्रिरी 
कार्ायलर्, 
ईटिरी 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

@ k6s छ राम्रो gePsf] छैन छैन दठकै तबस्तरा र 
झलु छ 

ईलाका प्रिरी 
कार्ायलर्, िरान 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

@ k6s छ राम्रो gePsf] छैन छैन दठकै तबस्तरा र 
झलु छ 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,wgs'6f 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

@ k6s छ सन्तोषिन
क 

gePsf] छैन छैन ck|of{Kt  vf6 5}g  

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,  
भर्ाङ्लङु, 
तेह्रथमु 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

 @ k6s ;fdfGo सामान्र् gePsf]

, ePdf 

pknAw 

u/fpg] 

छैन Pp6} ;dfGo vf6 gePsf] 

e"O{df sf7 

/fv]sf] 

Onfsf k|x/L 

sfof{no, 

j;Gtk'/, t]x|y'd 
lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

 @ k6s ;fdfGo सामान्र् gePsf]

, ePdf 

pknAw 

u/fpg] 

छैन Pp6} ;dfGo vf6 gePsf] 

e"O{df sf7 

/fv]sf] 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, 
सांिवुासिा 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

 @ k6s /fd|f] सामान्र् gePsf]

, ePdf 

pknAw 

u/fpg] 

छैन Pp6} kof{Kt vf6 gePsf] 

e"O{df sf7 

/fv]sf] 

Onfsf k|x/L 

sfof{no, 

r}gk'/,;+v'jf;ef 
lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

 @ k6s ;fdfGo सामान्र् gePsf]

, ePdf 

pknAw 

u/fpg] 

छैन Pp6} ;fdfGo vf6 gePsf] 

e"O{df sf7 

/fv]sf] 

प्रिरी पररषर 
काटमाण्डौ, टेकु 

         

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,स्र्ा
ङ्िा 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

 @ k6s छ :j:Yos/ g/x]sf] छैन छैन l7s} Dof6«]; 

cf]5\ofPsf] 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,kfNkf 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

 @ k6s छ :j:Yos/ g/x]sf] छैन छैन l7s} la:tf/f 5, 

vf6 em'n 

5}g 
म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,िोटाङ 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

 @ k6s छ सामान्र्   छैन   

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,ओिल
ढुङगा 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

 @ k6s छ सामान्र्   छैन   

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,सोलिुु
भब ु

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

 @ k6s छ सामान्र्   छैन   

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, 
लमिङु 

k|x/L 

d]zdf 

vfgf 

 @ k6s छ सामान्र् g/x]sf] छैन छैन l7s} vf6 gePsf] 

/ lj:tf/f 5 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, 
बाग्लङु 

k|x/L 

d]zdf 

vfgf 

 @ k6s छ सामान्र् g/x]sf] छैन छैन l7s} vf6 gePsf] 

/ lj:tf/f 5 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,hf]d;f]

d d':tfª 

k|x/L 

d]zdf 

vfgf 

 @ k6s छ सामान्र् g/x]sf] छैन छैन l7s} vf6 gePsf] 

/ lj:tf/f 5 
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म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, d'u' 

k|x/L 

d]zdf 

vfgf 

 @ k6s छ सामान्र् g/x]sf] छैन छैन l7s} vf6 gePsf] 

/ lj:tf/f 5 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, h'Dnf 

k|x/L 

d]zdf 

vfgf 

 @ k6s छ सामान्र् g/x]sf] छैन छैन l7s} vf6 gePsf] 

/ lj:tf/f 5 
 

तातलका नां. १० मा उल्लेम्ित हववरण अनसुार अनगुमन गररएका सबै हिरासतिरुमा थनुवुािरुलाई तनर्मानसुार 
तसिा उपलब्ि िएको देम्िन्छ ।थनुवुािरुको लातग अलग िान्सा कक्षको व्र्वस्था निई प्रिरी मेशको िाना ददनमा 
२ पटक ददने गरेको देम्िन्छ।हिरासतमा िाना र पानीको उपलब्िता सन्तोषिनक रिेको देम्िन्छ।हिरासतमा 
रिेको अवस्थामा कुनै महिला सतु्केरी िएको अवस्था आई नपरेको देम्िन्छ।प्रार्िसो हिरासत कक्षमा थनुवुािरुलाई 
सतु्नको लातग अलग अलग शर्न कक्ष निएको देम्िन्छ।थनुवुािरुलाई सतु् नको लातग अतिकाांश हिरासतिरुमा स्थान 
पर्ायप्त निएको पाइन्छ।सतु्नको लातग हिरासतिरुमा िईुमा काठको फ्ल्र्ाक मातथ हवस्तारा रिेको तर िाट र 
झलुको उपलव्िता नरिेको देम्िन्छ। 

तातलका नां. ११  

स्वास्थ्र् िाांच र औषिोपचार 

lx/f;t /x]sf] 

sfof{nosf] gfd 

:jf:YosdL{sf] 

b/aGbL / k'lt{ 

:jf:Yo hf+r 

tyf pkrf/ 

sIf 

cf}ifwLsf] 

pknAwtf 

lj/fdLsf]  

cj:yf 

yk pkrf/sf]  

k|jGw 

y'gf k"j{ / d'Qm 

x'+bf  

:jf:Yo hf+r 

म्िल्ला प्रिरी कार्ायलर्, 
तनि ु

अतिलेि निएको      

म्िल्ला प्रिरी कार्ायलर्, 
कास्की 

अतिलेि निएको      

म्िल्ला प्रिरी कार्ायलर्, 
तभघास, गलु्मी 

5}g 5}g 5 lj/fdL 

g/x]sf] 

c:ktfn 

n}hfg] u/]sf]  

5 

म्िल्ला प्रिरी कार्ायलर्, 
अघायिाची 

छ छ छ lj/fdL 

g/x]sf] 

c:ktfn 

n}hfg] u/]sf]  

5 

lhNnf k|x/L 

sfof{no, slknj:t' 

छैन छैन छैन la/fdL 

g/x]sf] 

cfjZostf 

cg';f/ 

:jf:Yo 

s]Gb|df nlu 

ul/g]     

y'gf k"j{dfq ul/g]  

म्िल्ला प्रिरी कार्ायलर्, 
कन्चनपरु 

छैन छैन आबश्क परेमा la/fdL 

g/x]sf] 

cfjZostf 

cg';f/ 

:jf:Yo 

s]Gb|df nlu 

ul/g]     

y'gf k"j{dfq ul/g]  

lhNnf k|x/L 

sfof{no, afFs]  

छैन छैन 5}g  la/fdL 

g/x]sf] 

c:ktfn 

n}hfg] 

c:ktfn n}hfg] 

u/]sf] 

lhNnf k|x/L 

sfof{no, s}nfnL    

छैन छैन 5}g la/fdL 

g/x]sf] 

c:ktfn 

n}hfg] 

c:ktfn n}hfg] 

u/]sf] 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, डडेल्िरुा 

gePsf] छैन सामान्र् lj/fdL 

g/x]sf] 

आवश्र्क 
परेमा वाहिर 
पठाउने गरेको 

y'gfk"j{ मात्र 
गररएको 
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म्िल्ला प्रिरी कार्ायलर्, 
रसवुा 

छ छ छ  lj/fdL 

g/x]sf] 

cfjZos k/] 

jflx/ k7fpg] 

Joj:yf  

y'gfk"j{ dfq 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, नवुाकोट 

छ छ छ  lj/fdL 

g/x]sf] 

cfjZos k/] 

jflx/ k7fpg] 

Joj:yf  

y'gfk"j{ dfq 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, नवलपरासी 
बदयघाट ससु्ता पवुय 

छैन छैन 5 lj/fdL 

g/x]sf] 

cfjZos 

k/]df  - 

Onfsf k|x/L 

sfof{no 

u}8fsf]6b'DsLjf;_ 
छैन छैन सामान्र् lj/fdL 

g/x]sf] 

cfjZos 

k/]df  
y'gfk"j{ 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, नवलपरासी 
बदयघाट ससु्ता पम्िम 

छैन छैन 5 - cfjZos k/] 

jflx/ k7fpg] 

Joj:yf 
y'gfk"j{ 

lhNnf k|x/L 

sfof{no, ?kGb]xL    

छैन छैन 5 la/fdL 

g/x]sf] 

cfjZostf 

cg';f/ 

:jf:Yo 

s]Gb|df nlu 

ul/g]     

y'gf k"j{dfq ul/g]  

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, मकवानपरु 

छैन छैन सामान्र्  lj/fdL 

g/x]sf] 

cfjZos k/] 

jflx/ k7fpg] 

Joj:yf  

y'gfk"j{ dfq 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, बारा 

छैन छैन सामान्र्  lj/fdL 

g/x]sf] 

cfjZos k/] 

jflx/ k7fpg] 

Joj:yf  

y'gfk"j{ dfq 

इलाका प्रिरी 
कार्ायलर्, तसमरा 

छैन छैन सामान्र्  lj/fdL 

g/x]sf] 

cfjZos k/] 

jflx/ k7fpg] 

Joj:yf  

y'gfk"j{ dfq 

म्िल्ला बन कार्ायलर्, 
बारा, तसमारा 

छैन छैन सामान्र्  lj/fdL 

g/x]sf] 

cfjZos k/] 

jflx/ k7fpg] 

Joj:yf  

y'gfk"j{ dfq 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, पसाय 

छैन छैन सामान्र् lj/fdL 

न/x]sf] 

cfjZos k/] 

jflx/ k7fpg] 

Joj:yf  

y'gfk"j{ dfq 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, म्चतवन 

छैन छैन सामान्र् lj/fdL 

न/x]sf] 

cfjZos k/] 

jflx/ k7fpg] 

Joj:yf  

y'gfk"j{ dfq 

म्चतवन राहिर् 
तनकुन्ि कसरा 

छैन छैन सामान्र् lj/fdL 

न/x]sf] 

cfjZos k/] 

jflx/ k7fpg] 

Joj:yf  

y'gfk"j{ dfq 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, सनुसरी 

छैन छैन सामान्र् lj/fdL 

न/x]sf] 

cfjZos k/] 

jflx/ k7fpg] 

Joj:yf  

y'gfk"j{ dfq 

ईलाका प्रिरी 
कार्ायलर्, इटिरी 

छैन छैन सामान्र् lj/fdL 

न/x]sf] 

cfjZos k/] 

jflx/ k7fpg] 

Joj:yf  

y'gfk"j{ dfq 

ईलाका प्रिरी 
कार्ायलर्, िरान 

छैन छैन सामान्र् lj/fdL 

न/x]sf] 

cfjZos k/] 

jflx/ k7fpg] 

Joj:yf  

y'gfk"j{ dfq 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्wgs'6f 

छैन छैन अस्पाताल बाट lj/fdL 

न/x]sf] 

cfjZos k/] 

jflx/ k7fpg] 

Joj:yf  

y'gfk"j{ dfq 

म्िल्ला प्रिरी gePsf] gePsf] cfjZos k/]df lj/fdL 

gePsf] 

ePsf] y'gfk"j{ dfq 

ul/g] ePsf]n] 
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कार्ायलर्,  भर्ाङ्लङु, 
तेह्रथमु 

y'gf d'STfx'Fbf 

klg ug{ lgb]{zg 

इलाका प्रिरी 
कार्ायलर्, a;Gtk'/, 

t]x|y'd 

छैन छैन आवश्र्क परेमा  lj/fdL 

g/x]sf] 

cfjZos k/] 

jflx/ k7fpg] 

Joj:yf  

y'gfk"j{ dfq 

ul/g] ePsf]n] 

y'gf d'STfx'Fbf 

klg ug{ lgb]{zg 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, सांिवुासिा 

छैन छैन आवश्र्क परेमा  lj/fdL 

g/x]sf] 

cfjZos k/] 

jflx/ k7fpg] 

Joj:yf  

y'gfk"j{ dfq 

ul/g] ePsf]n] 

y'gf d'STfx'Fbf 

klg ug{ lgb]{zg 

इलाका प्रिरी 
कार्ायलर्, r}gk'/, 

;+v'jf;ef 

छैन छैन आवश्र्क परेमा  lj/fdL 

g/x]sf] 

cfjZos k/] 

jflx/ k7fpg] 

Joj:yf  

y'gfk"j{ dfq 

ul/g] ePsf]n] 

y'gf d'STfx'Fbf 

klg ug{ lgb]{zg 

काठमाण्डौ प्रिरी 
पररसर 

      

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, स्र्ाङ्िा 

g/x]sf] g/x]sf] आवश्र्क परेमा  lj/fdL 

g/x]sf] 

g/x]sf] y'gfk"j{ dfq  

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,kfNkf 

g/x]sf] g/x]sf] आवश्र्क परेमा  lj/fdL 

g/x]sf] 

g/x]sf] y'gfk"j{ dfq  

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,िोटाङ 

g/x]sf] g/x]sf] छ  lj/fdL 

g/x]sf] 

g/x]sf]  

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,ओिलढुङगा 

g/x]sf] g/x]sf] छ  lj/fdL 

g/x]sf] 

g/x]sf]  

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,सोलिुभुब ु

g/x]sf] g/x]sf] छ  lj/fdL 

g/x]sf] 

g/x]sf]  

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, लमिङु 

छैन छैन सामान्र् lj/fdL 

g/x]sf] 

आवश्र्क 
परेमा वाहिर 
पठाउने गरेको 

y'gfk"j{ dfq 

ul/g] ePsf]n] 

y'gf d'STfx'Fbf 

klg ug{ lgb]{zg 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, बाग्लङु 

छैन छैन सामान्र् lj/fdL 

g/x]sf] 

आवश्र्क 
परेमा वाहिर 
पठाउने गरेको 

y'gfk"j{ dfq 

ul/g] ePsf]n] 

y'gf d'STfx'Fbf 

klg ug{ lgb]{zg 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, hf]d;f]d 

d':tfª 

छैन छैन सामान्र् lj/fdL 

g/x]sf] 

आवश्र्क 
परेमा वाहिर 
पठाउने गरेको 

y'gfk"j{ dfq 

ul/g] ePsf]n] 

y'gf d'STfx'Fbf 

klg ug{ lgb]{zg 

म्िल्ला प्रिरी कार्ायलर्, 
d'u' 

छैन छैन सामान्र् lj/fdL 

g/x]sf] 

आवश्र्क 
परेमा वाहिर 
पठाउने गरेको 

y'gfk"j{ मात्र 
गररएको 

म्िल्ला प्रिरी कार्ायलर्, 
h'Dnf 

छैन छैन सामान्र् lj/fdL 

g/x]sf] 

आवश्र्क 
परेमा वाहिर 
पठाउने गरेको 

y'gfk"j{ मात्र 
गररएको 

 

तातलका नां.११ मा उल्लेम्ित हववरण अनसुार हिरासतमा रिेका थनुवुािरुको स्वास्थ्र् िाँचको लातग स्वास्थ्र्कमीको 
छुटै्ट व्र्वस्था र छुटै्ट उपचार कक्ष िएको देम्िएन।सामान्र् औषिीको उपलव्िता हिरासत तितै्र िनुे गरेको, 
अनगुमनको क्रममा िाल हिरासतमा गभिीर प्रकृततका हवरामी नरिेका र हवरामी िएको अवस्थामा नम्िकको 
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अस्पतालमा थप उपचार गररन े गररएको देम्िन्छ।हिरासतमा तलन ु अम्घ थनुवुािरुको स्वास्थ्र्िाचँ गने गररएको 
िएता पतन थनुा मकु्त िुँदा स्वास्थ्र् िाँच गने गरेको देम्िएन। 

 

तातलका नां. १२  
पसु्तकालर् तथा मनोरञ्जन 

lx/f;t /x]sf] 

sfof{nosf] gfd 

kqklqsfsf] 

pnAwtf 

/]l8of], 

6]lnleh

g 

k':tsfno,  Jofofdzfnf⁄ 

v]ns"b d}bfg 

lzkd"ns 

tflnd 

Ifdtfo'Qm 

sfd ug]{ 

:yfg 

;+rf/ 

;Dks{ 

yk 

lzIffs

f] 

cj;/ 

lhNnf k|x/L 

sfof{no,तनि ु
अतिलेि 
निएको 

       

lhNnf k|x/L 

sfof{no,कास्की 

अतिलेि 
निएको 

       

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, 
तभघास,गलु्मी 

छैन छैन छैन छैन छैन छैन टेतलफोनको 
सहुविा छ 

छैन 

lhNnf k|x/L 
sfof{no, 
अघायिाची 

छ छैन छ छैन छैन छैन टेतलफोनको 
सहुविा छ 

छैन 

lhNnf k|x/L 

sfof{no, 
slknj:t' 

छैन छैन छैन छैन छैन छैन छैन छैन 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, कन्चनपरु 

छैन छैन छैन छैन छैन छैन छैन छैन 

lhNnf k|x/L 

sfof{no, afFs]  

छैन छैन छैन छैन छैन छैन छ छैन 

lhNnf k|x/L 

sfof{no, s}nfnL    

छैन छैन छैन छैन छैन छैन छ छैन 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, डडेल्िरुा 

छैन छैन छैन छैन छैन छैन छैन छैन 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, रसवुा 

छैन छैन छैन छैन छैन छैन छ छैन 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, नवुाकोट 

छ छैन छैन छैन छैन छैन छ छ 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,gjnk/f;

Lबदयघाट ससु्ता पवुय 
 

छ छैन छैन छैन छैन छैन छ छैन 

Onfsf k|x/L 

sfof{no, u}8fsf]6 

-b'DsLjf;_ 

छ छैन छैन छैन छैन छैन छ छैन 
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म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,gjnk/f;

Lबदयघाट ससु्ता पम्िम 

छ छैन छैन छैन छैन छैन छ छैन 

lhNnf k|x/L 

sfof{no, ?kGb]xL    

छैन छैन छैन छैन छैन छैन छ छैन 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, 
मकवानपरु 

छ छ छैन छैन छैन छैन छ छैन 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, बारा 

छैन छैन छैन छैन छैन छैन छ छैन 

इलाका प्रिरी 
कार्ायलर्, तसमरा 

छैन छैन छैन छैन छैन छैन छ छैन 

म्िल्ला बन 
कार्ायलर्, बारा 

छैन छैन छैन छैन छैन छैन छ 5}g 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, पसाय 

छैन छैन छैन छैन छैन छैन छ 5}g 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, म्चतवन 

छैन छैन छैन छैन छैन छैन छ छैन 

म्चतवन राहिर् 
तनकुन्ि, कसरा 

छैन छैन छैन छैन छैन छैन छ छैन 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, सनुसरी 

छ छैन छैन छैन छैन छैन छ छैन 

ईलाका प्रिरी 
कार्ायलर्, इटिरी 

छ छैन छैन छैन छैन छैन छ परीक्षा 
तित्र 
बाटै 
ददलाए
को 

ईलाका प्रिरी 
कार्ायलर्, िरान 

छ 5 छैन छैन छैन छैन छ छैन 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,wgs'6f 

5  

 

छैन छैन छैन छैन छैन छ छैन 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,  
भर्ाङ्लङु, तेह्रथमु 

छैन छैन छैन छैन छैन छैन cfjZos 

k/]df 

vj/ 

ul/lbg] 

छैन 

ईलाका प्रिरी 
कार्ायलर्, a;Gtk'/, 

t]x|y'd 

छैन छैन छैन छैन छैन छैन cfjZos 

k/]df 

vj/ 

ul/lbg] 

छैन 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, 
सांिवुासिा 

छैन छैन छैन छैन छैन छैन cfjZos 

k/]df 

vj/ 

छैन 
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ul/lbg] 

ईलाका प्रिरी 
कार्ायलर्, r}gk'/, 

;+v'jf;ef 

छैन छैन छैन छैन छैन छैन cfjZos 

k/]df 

vj/ 

ul/lbg] 

छैन 

काठमाण्डौ प्रिरी 
पररसर 

        

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,स्र्ाङिा 

छैन छैन छैन छैन छैन छैन cfjZos 

k/]df 

vj/ 

ul/lbg] 

छैन 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,kfNkf 

छैन 6]lnleh

g /x]sf] 

छैन छैन छैन छैन cfjZos 

k/]df 

vj/ 

ul/lbg] 

छैन 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,िोटाङ 

छैन छैन छैन छैन छैन छैन cfjZos 

k/]df 

vj/ 

ul/lbg] 

छैन 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,ओिलढुङ
गा 

छैन छैन छैन छैन छैन छैन cfjZos 

k/]df 

vj/ 

ul/lbg] 

छैन 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,सोलिुभुब ु

छैन छैन छैन छैन छैन छैन cfjZos 

k/]df 

vj/ 

ul/lbg] 

छैन 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, लमिङु 

5}g, 

sfof{nodf 

cfPsf] k9\g 

lbg] 

छैन छैन छैन छैन छैन cfjZos 

k/]df 

vj/ 

ul/lbg] 

छैन 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, बाग्लङु 

5}g, 

sfof{nodf 

cfPsf] k9\g 

lbg] 

छैन छैन छैन छैन छैन cfjZos 

k/]df 

vj/ 

ul/lbg] 

छैन 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, hf]d;f]d 

d':tfª 

5}g, 

sfof{nodf 

cfPsf] k9\g 

lbg] 

छैन छैन छैन छैन छैन cfjZos 

k/]df 

vj/ 

ul/lbg] 

छैन 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, d'u' 

छैन छैन छैन छैन छैन छैन cfjZos 

k/]df 

vj/ 

ul/lbg] 

छैन 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, h'Dnf 

छैन छैन छैन छैन छैन छैन cfjZos 

k/]df 

vj/ 

ul/lbg] 

छैन 
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तातलका नां. १२ मा उल्लेम्ित हववरण अनसुार अनगुमन गररएका हिरासतिरुमाकेिी हिरासत बािेक तनर्तमत रुपमा 
पत्रपतत्रकाको उपलव्िता िएको देम्िदैन।अतिकाांश हिरासतमा रेतडर्ो र टेतलतििनको सहुविा रिेको अवस्था 
देम्िदैन।आवश्र्कता र माग अनसुार सन्चार सभपकय को सहुविा रिेको तर व्र्ार्ामशाला, सीपमूलक तालीम आददको 
व्र्वस्था िएको पाइदैन। 

तातलका नां. १३  
िेटघाटको प्रवन्ि 

lx/f;t /x]sf] 

sfof{nosf] gfd 

e]6

3f6 

sIf 

x]Nk 

8]:s 

cfkmGt 

;+u  

sfg"

g 

Joj

;foL 

;+u 

;do / 

l;df 

cfkmGtn

fO{ vj/ 

lbg] 

e]63f6sf] 

clen]lvs/0

f 

ljb]zLnf

O{ s'6g} 

lts 

e]63f6 

bf]efif] 

sf] 

;'ljwf 

lhNnf k|x/L 

sfof{no,तनि ु
अति
लेि 
निए
को 

        

lhNnf k|x/L 

sfof{no,कास्की 

अति
लेि 
निए
को 

        

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, तभघास, 
गलु्मी 

छैन छैन cfjZos

tfg';f/ 

cfj

Zos

tfg'

;f/ 

cfjZostfg'

;f/ 
छ छ cfjZos 

k/]sf] 

5}g 

cfjZo

s k/]sf] 

5}g 

lhNnf k|x/L 

sfof{no, अघायिाची 

छैन छ छ छ - cfjZos

tfg';f/ 
छ 

cfjZos 

k/]sf] 

5}g 

cfjZo

s k/]sf] 

5}g 

lhNnf k|x/L 

sfof{no, slknj:t' 

छ  छैन छ छ ;do 

ldnfP/  

ul/Psf]  /fVg] 

ul/Psf]  

छ छ 

lhNnf k|x/L 

sfof{no, कन्चनपरु 
5}g 

 

छ 

 

;do 

ldnfP/ 

;do 

ldnf

P/ 

;do 

ldnfP/  

ul/Psf]  /fVg] 

ul/Psf]  

cfjZos 

k/]मा 
cfjZo

s k/]मा 

lhNnf k|x/L 

sfof{no, afFs]  

छैन छ Joj:yf 

5 

Joj:

yf 5  

साबयितनक 
तबदा बािेक 

ul/Psf]  cfkmGtsf] 

5, sf=Jo=sf] 

5}g  

Joj:yf 

5   
छैन 

lhNnf k|x/L 

sfof{no, s}nfnL    

छैन छ छ छ साबयितनक 
तबदा बािेक 

ul/Psf]  cfkmGtsf] 

5, sf=Jo=sf] 

5}g  

Joj:yf 

5   
छैन 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, डडेल्िरुा 

छैन  छैन छ छ cfjZostfg'

;f/ 

cfjZos

tfg';f/ 

छ छ छैन 

lhNnf k|x/L 

sfof{no, रसवुा 
छैन  छैन छ छ cfjZostfg'

;f/ 

cfjZos

tfg';f/ 

छ छैन छैन 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, नवुाकोट 

छ छ छ छ cfjZostfg'

;f/ 
cfjZos

tfg';f/ 

छ छ आवश्र्क 
परेमा 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,gjnk/f;L

बदयघाट ससु्ता पवुय 

छैन छ छ छ cfjZostfg'

;f/ 
cfjZos

tfg';f/ 

छ छ आवश्र्क 
परेमा 
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Onfsf k|x/L 

sfof{no, u}8fsf]6 

-b'DsLjf;_ 

छैन छ छ छ cfjZostfg'

;f/ 
छ छ छ cfjZo

s k/]df 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,gjnk/f;L

बदयघाट ससु्ता पम्िम 

छैन छ छ cfj

Zos

tf 

cg';

f/ 

cfjZostfg'

;f/ 
छ छ छ cfjZo

s k/]df 

lhNnf k|x/L 

sfof{no, ?kGb]xL    

छैन छैन 5 छैन ;do 

ldnfP/  

ul/Psf]  /fVg] 

ul/Psf] 5 .  

छ छैन 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, मकवानपरु 

छैन छ छ छ हविान: 
साँझ: 
आवश्र्कतानु
सार  

छ छ छ छैन 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, बारा 

छैन रिेको 5 5 हविान: 
साँझ:  

cfjZos

tfg';f/ 

छ छ निएको 

इलाका प्रिरी 
कार्ायलर्, तसमरा 

छैन रिेको Joj:yf 

5 

Joj:

yf 5 

हविान: 
साँझ:  
 

cfjZos

tfg';f/ 

छ छ निएको 

म्िल्ला बन 
कार्ायलर्, बारा 
तसमारा 

छैन रिेको Joj:yf 

5 

Joj:

yf 5 

हविान: 
साँझ:  
 

cfjZos

tfg';f/ 

छ छ निएको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, पसाय 

छैन रिेको Joj:yf 

5 

Joj:

yf 5 

हविान: 
साँझ:  
 

cfjZos

tfg';f/ 

छ छ 5 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, म्चतवन 

छैन 

 

रिेको Joj:yf 

5 

Joj:

yf 5 

हविान: 
साँझ:  
 

cfjZos

tfg';f/ 

छ छ छैन 

म्चतवन राहिर् 
तनकुन्ि कसरा 

छैन 

 

रिेको Joj:yf 

5 

Joj:

yf 5 

हविान: 
साँझ:  
 

cfjZos

tfg';f/ 

छ छ छैन 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, सनुसरी 

छैन 

 

रिेको Joj:yf 

5 

Joj:

yf 5 

हविान: 
साँझ:  
 

cfjZos

tfg';f/ 

छ छ - 

ईलाका प्रिरी 
कार्ायलर्, इटिरी 

छैन 

 

रिेको Joj:yf 

5 

Joj:

yf 5 

हविान: 
साँझ:  
 

cfjZos

tfg';f/ 

छ छ cfjZos

tfg';f/ 

ईलाका प्रिरी 
कार्ायलर्, िरान 

छैन 

 

रिेको Joj:yf 

5 

Joj:

yf 5 

हविान: 
साँझ:  
 

cfjZos

tfg';f/ 

छ छ - 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,wgs'6f 

छैन 

 

5}g Joj:yf 

5 

Joj:

yf 5 

cfjZostfg'

;f/ 

गरेको छ तबदेशी 
नपरेको 

- 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,  
भर्ाङ्लङु, तेह्रथमु 

छ छ Joj:yf 

5 

Joj:

yf 5 

;fj{hlgs 

ljbf jfx]s 

cfjZos 

k/]df 

/fVg] 

ul/Psf]  

cfjZos 

k/]df 

cfjZos 

k/]df 
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ईलाका प्रिरी 
कार्ायलर्, a;Gtk'/, 

t]x|y'd 

छ छ Joj:yf 

5 

Joj:

yf 5 

;fj{hlgs 

ljbf jfx]s 

cfjZos 

k/]df 

/fVg] 

ul/Psf]  

cfjZos 

k/]df 

cfjZos 

k/]df 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, सांिवुासिा 

छ छ Joj:yf 

5 

Joj:

yf 5 

;fj{hlgs 

ljbf jfx]s 

cfjZos 

k/]df 

/fVg] 

ul/Psf]  

cfjZos 

k/]df 

cfjZos 

k/]df 

ईलाका प्रिरी 
कार्ायलर्, r}gk'/, 

;+v'jf;ef 

छ छ Joj:yf 

5 

Joj:

yf 5 

;fj{hlgs 

ljbf jfx]s 

cfjZos 

k/]df 

/fVg] 

ul/Psf]  

cfjZos 

k/]df 

cfjZos 

k/]df 

प्रिरी पररसर 
काठमाण्डौ टेकु 

 
        

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,स्र्ाङिा 

छैन 

 

5 

 

Joj:yf 

5 

Joj:

yf 5 

ljxfgM & 

jh] b]lv ( 

/ 

cfjZostf 

cg';f/ 

cfjZos 

k/]df 

;fdfGo x'g] 

u/]sf] 

ljb]lz 

g/x]sf] 

cfjZos 

gk/]sf] 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,kfNkf 

छैन 

 

छ Joj:yf 

5 

Joj:

yf 5 

ljxfgM & 

jh] b]lv ( 

/ ;fem % 

b]lv & 

cfjZos 

k/]df 

;fdfGo x'g] 

u/]sf] 

ljb]lz 

g/x]sf] 

cfjZos 

gk/]sf] 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,िोटाङ 

छैन 

 

छ Joj:yf 

5 

Joj:

yf 5 

cfjZostf 

cg';f/ 

cfjZos 

k/]df 

;fdfGo x'g] 

u/]sf] 

ljb]lz 

g/x]sf] 

cfjZos 

gk/]sf] 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,ओिलढुङ
गा 

छैन 

 

छ Joj:yf 

5 

Joj:

yf 5 

cfjZostf 

cg';f/ 

cfjZos 

k/]df 

;fdfGo x'g] 

u/]sf] 

ljb]lz 

g/x]sf] 

cfjZos 

gk/]sf] 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,सोलिुभुब ु

छैन 

 

छ Joj:yf 

5 

Joj:

yf 5 

cfjZostf 

cg';f/ 

cfjZos 

k/]df 

;fdfGo x'g] 

u/]sf] 

ljb]lz 

g/x]sf] 

cfjZos 

gk/]sf] 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, लमिङु 

छैन 

 

छ Joj:yf 

5 

5 cfjZostf 

cg';f/ 

cfjZos 

k/]df 

Jojl:yt 

gePsf]n] ;f] 

ug{ lgb]z{g 

ljb]lz 

g/x]sf] 

cfjZos 

gk/]sf] 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, बाग्लङु 

छैन 

 

छ Joj:yf 

5 

5 cfjZostf 

cg';f/ 

cfjZos 

k/]df 

Jojl:yt 

gePsf]n] ;f] 

ug{ lgb]z{g 

ljb]lz 

g/x]sf] 

cfjZos 

gk/]sf] 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, 
hf]d;f]d d':tfª 

छैन 

 

छ  Joj:yf 

5 

5 cfjZostf 

cg';f/ 

cfjZos 

k/]df 

Jojl:yt 

gePsf]n] ;f] 

ug{ lgb]z{g 

ljb]lz 

g/x]sf] 

cfjZos 

gk/]sf] 

lhNnf k|x/L 

sfof{no, d'u' 

छैन 

 

छैन 

 

छ छ tf]lsPsf] 

5}g 

cfjZos

tf 

cg';f/ 

छ cfjZos 

k/]sf] 

5}g 

छैन 

 

lhNnf k|x/L 

sfof{no, h'Dnf 

छैन 

 

छैन 

 

छ छ tf]lsPsf] 

5}g 

cfjZos

tf 

cg';f/ 

छ cfjZos 

k/]sf] 

5}g 

छैन 

 

 

मातथ तातलका नां. १३ मा उल्लेम्ित हववरण अनसुार हिरासतमा थनुवुािरुलाई िेट गनय आउने मातनसिरुको लातग 
छुटै्ट िेटघाट कक्ष  र िेल्प डेस्क रिेको पाईदैन।प्रार् सबै हिरासतमा थनुवुाका आफन्त तथा कानून व्र्वसार्ीसांग 
िेटघाट गने प्रवन्ि तमलाईएको देम्िन्छ।थनुवुाका आफन्तिरुलाई थनुवुाको वारेमा िानकारी ददने गररएको िने्न 
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देम्िन्छ।थनुवुासँग गरेको िेटघाटको अतिलेि सवै हिरासतिरुमा राख् ने गरेको पाइएको छ।केिी हिरासतिरुमा 
काननु व्र्वसार्ीसँगको िेटघाटको अतिलेि राख् न े गरेको पाइएन।हिरासतिरुमा हवदेशीिरु निएका कारण 
कुटनैततक तनर्ोगका व्र्म्क्तिरु िेटघाट गनय आएको अवस्था निएको िएता पतन कुटनैततक िेटघाट गनय चािेमा सो 
अवसर उपलब्ि गराईने उल्लेि छ।थनुवुािरुलाई िाषाको समस्र्ा परेमा दोिाषकेो व्र्वस्था गररएको निएता पतन 
आवस्र्क पदाय स्थानीर् स्तरवाट दोिाषेको प्रवन्ि तमलाइने गरेको देम्िन्छ ।   

तातलका नां. १४ 

थनुवुा  सभवन्िी कागिात र हर्तनिरुको अवस्था 
हिरासत रिेको 
कार्ायलर्को नाम  

पक्राउ 
पूम्िय 

थनुवुा 
पमु्िय 

ितकडी नले 
लगाउन ेवा 
गोलघरमा 
राख्न ेगरे 
नगरेको 

भर्ाद 
थप गरे 
नगरेको 

भर्ाद िन्दा 
वढी रािे 
नरािेको  

पूवय 
तनदेशनको 
पालना 

गैर म्िभमेवार 
उपर 
कारवािी  

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, तनि ु

अतिलेि 
निएको 

      

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, कास्की 

अतिलेि 
निएको 

      

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, गलु्मी 

ददइएको   ददइएको  छैन गने 
गरेको  

नरािेको  िोत सािनले  
भ्र्ाए 

सभम 

िएको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, अघायिाची 

ददइएको   ददइएको  छैन गने 
गरेको  

नरािेको  िोत सािनले  
भ्र्ाए 

सभम 

िएको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, कहपलवस्त ु

ददइएको   ददइएको  छैन गने 
गरेको  

नरािेको  िोत सािनले  
भ्र्ाए 

सभम 

िएको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, कन्चनपरु 

ददइएको   ददइएको  छैन गने 
गरेको  

नरािेको  िोत सािनले  
भ्र्ाए 

सभम 

िएको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, बाँके 

ददइएको   ददइएको  छैन गने 
गरेको  

नरािेको  िोत सािनले  
भ्र्ाए 

सभम 

िएको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, कैलाली 

lbOPsf]   lbOPsf]  छैन 

 

ug{] 

u/]sf]  

g/fv]sf]  ;Dej 

eP;Dd 

ePsf]  

ePsf]   

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, डडेल्िरुा 

ददइएको   ददइएको  छैन गने 
गरेको  

नरािेको  िोत सािनले  
भ्र्ाए 

सभम 

- 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, रसवुा 

ददइएको   ददइएको  छैन गने 
गरेको  

नरािेको  िोत सािनले 

भ्र्ाए 

सभम 

- 
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म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, नवुाकोट 

ददइएको   ददइएको  छैन गने 
गरेको  

नरािेको  िोत सािनले  
भ्र्ाएसभम 

िएको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,नवलपरासीब
दयघाट ससु्ता पूवय 

ददइएको   ददइएको  छैन गने 
गरेको  

नरािेको  िोत सािनले  
भ्र्ाए सभम 

िएको 

इलाका प्रिरी 
कार्ायलर्, गैडाकोट 

(दभुकीवास) 

ददइएको   ददइएको  छैन गने 
गरेको  

नरािेको  िोत सािनले  
भ्र्ाए सभम 

िएको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,gjnk/f;L 
बदयघाट ससु्ता पम्िम 

ददइएको   ददइएको  छैन गने 
गरेको  

नरािेको  िोत सािनले  
भ्र्ाए सभम 

िएको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, रुपन्देिी 

ददइएको   ददइएको  छैन गने 
गरेको  

नरािेको  िोत सािनले  
भ्र्ाए 

सभम 

िएको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, मकवानपरु 

ददने 
गरेको 

ददने 
गरेको 

नगरेको गरेको नरािेको िनुे गरेको छ 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, बारा 

ददइएको   ददइएको   छैन गने 
गरेको  

नरािेको  छ आवश्र्क 
निएको 

इलाका प्रिरी 
कार्ायलर्, तसमरा 

ददइएको   ददइएको   छैन गने 
गरेको  

नरािेको  छ आवश्र्क 
निएको 

म्िल्ला बन कार्ायलर्, 
बारा तसमारा 

ददइएको   ददइएको   छैन गने 
गरेको  

नरािेको छ आवश्र्क 
निएको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, पसाय 

ददइएको   ददइएको   छैन गने 
गरेको  

नरािेको छ छ 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, म्चतवन 

ददइएको   ददइएको   छैन गने 
गरेको  

नरािेको छ छ 

म्चतवन राहिर् 
तनकुन्ि कसरा 

ददइएको   ददइएको   छैन गने 
गरेको  

नरािेको छ छ 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, सनुसरी 

ददइएको   ददइएको   छैन गने 
गरेको  

नरािेको छ छ 

ईलाका प्रिरी 
कार्ायलर्, इटिरी 

ददइएको   ददइएको   छैन गने 
गरेको  

नरािेको छ छ 

ईलाका प्रिरी 
कार्ायलर्, िरान 

ददइएको   ददइएको   छैन गने 
गरेको  

नरािेको छ छ 



 

कारागार तथा हिरासत अनगुमनको एकीकृत प्रततवेदन २०७४/७५ 72 

 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,िनकुटा 

ददइएको   ददइएको   छैन गने 
गरेको  

नरािेको िएको गने अबस्था 
नआएको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,  भर्ाङ्लङु, 
तेह्रथमु 

ददइएको   ददइएको   नगरेको गने 
गरेको  

नरािेको क्रमशः 
गररदै गरेको 

िए गररने गरेको 

ईलाका प्रिरी 
कार्ायलर्, बसन्तपरु, 
तेह्रथमु 

ददइएको   ददइएको   नगरेको गने 
गरेको  

नरािेको qmdzM ul/b} 

u/]sf] 

िए गररने गरेको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, सांिवुासिा 

ददइएको   ददइएको   नगरेको गने 
गरेको  

नरािेको क्रमशः गररदै 
गरेको 

िए गररने गरेको 

ईलाका प्रिरी 
कार्ायलर्, चैनपरु 

ददइएको   ददइएको   नगरेको गने 
गरेको  

नरािेको क्रमशः गररदै 
गरेको 

िए गररने गरेको 

काठमाण्डौ प्रिरी 
पररसर टेकु 

  नगरेको गने 
गरेको  

नरािेको   

म्िल्ला प्रिरी कार्ायलर् 
स्र्ाङ्िा 

ददइएको   ददइएको   नगरेको गने 
गरेको  

नरािेको गरेको ] अवस्था नआएको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्kfNkf 

ददइएको   ददइएको   नगरेको गने 
गरेको  

नरािेको गरेको अवस्था नआएको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,िोटाङ 

ददइएको   ददइएको   नगरेको गने 
गरेको  

नरािेको गरेको अवस्था नआएको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,ओिलढुङगा 

ददइएको   ददइएको   नगरेको गने 
गरेको  

नरािेको गरेको अवस्था नआएको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,सोलिुभुब ु

ददइएको   ददइएको   नगरेको गने 
गरेको  

नरािेको गरेको अवस्था नआएको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, लमिङु 

ददइएको   ददइएको   नगरेको गने 
गरेको  

नरािेको गरेको अवस्था नआएको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, बाग्लङु 

ददइएको   ददइएको   नगरेको गने 
गरेको  

नरािेको गरेको अवस्था नआएको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, िोमसोम 
मसु्ताङ 

ददइएको   ददइएको   नगरेको गने 
गरेको  

नरािेको गरेको अवस्था नआएको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, मगु ु

ददइएको   ददइएको   नगरेको गने 
गरेको  

नरािेको गरेको अवस्था नआएको 
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म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, िभुला 

ददइएको   ददइएको   नगरेको गने 
गरेको  

नरािेको गरेको अवस्था नआएको 

 

तातलका नां. १४ मा उल्लेम्ित हववरण अनसुार हिरासतमा तलँदा पक्राउ पूिी तथा थनुवुा पूिी ददने गररएको, 
हिरासत वाहिर लैिादा ित्कडी लगाउन े गरेको िएता पतन हिरासत तित्र नेल, ितकडी वा गोलघरमा राख् ने 
नगररएको, अनसुन्िानको लातग मदु्दा िेने अतिकारीवाट कानून बमोम्िम भर्ाद थप गरेको, भर्ाद िन्दा वढी थनुामा 
नराम्िएको साथै ददइएको पूवय तनदेशनको समेत पालना गने गरेको देम्िर्ो ।  

तातलका नां. १५ 

नावालकको िेरचाि तथा सामाम्िक सांस्कारको प्रवन्ि 

हिरासत रिेको 
कार्ायलर्को नाम  

साथमा 
नावालक रिे 
नरिेको 

अनाथ िए 
िेरचाि 

कैदी,थनुवुाको 
मतृ्र् ुिए 
सांस्कार 

मतृ्र् ुिएकाको  
शव पररक्षण 

मतृ्र्कुो 
िानकारी 

कैदी आफुले 
सामाम्िक 
सांस्कार गनुय 
परेमा 

मानवोम्च
त र 
म्शि 
व्र्विार 
िए 
निएको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर् तनि ु

अतिलेि 
निएको 

      

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर् कास्की 

अतिलेि 
निएको 

      

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,गलु्मी 

g/x]sf] cgfy gePsf पररवारले गने 
गरेको 

िनुे गरेको ePdf lbg]  cj:yf gk/]sf]  ePsf]  

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,अघायिाची 

नरिेको अनाथ 
निएका 

 अवस्था 
नपरेको    

अवस्था 
नपरेको 

िएमा ददने  अवस्था 
नपरेको  

िएको  

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, 

कहपलवस्त ु

नरिेको अनाथ 
निएका 

 अवस्था 
नपरेको    

अवस्था 
नपरेको 

िएमा ददने  अवस्था 
नपरेको  

िएको  

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर् कन्चनपरु 

नरिेको अनाथ 
निएका 

 अवस्था 
नपरेको    

अवस्था 
नपरेको 

िएमा ददने  अवस्था 
नपरेको  

िएको  

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर् afFs]  

नरिेको अनाथ 
निएका 

 अवस्था 
नपरेको    

अवस्था 
नपरेको 

िएमा ददने  अवस्था 
नपरेको  

िएको  

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, कैलाली    

२ िना 
आम्ित 

अनाथ 
निएका 

 अवस्था 
नपरेको    

अवस्था 
नपरेको 

िएमा ददने  गनय ददन े  िएको  

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, डडेल्िरुा 

नरिेको अनाथ  अवस्था अवस्था िएमा ददने  गनय ददन े  िएको  
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निएका नपरेको    नपरेको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, रसवुा 

नरिेको अनाथ 
निएका 

 अवस्था 
नपरेको    

अवस्था 
नपरेको 

िएमा ददने  आवश्र्क 
निएको 

िएको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर् नवुाकोट 

१ िना 
आम्ित 

अनाथ 
निएका 

 अवस्था 
नपरेको    

िनुे गरेको िएमा ददने  आवश्र्क 
निएको 

िएको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर् 
नवलपरासी बदयघाट 
ससु्ता पूवय 

नरिेको निएको  अवस्था 
नपरेको    

िनुे गरेको िएमा ददन े आवश्र्क 
निएको 

िएको 

इलाका प्रिरी 
कार्ायलर्, गैडाकोट 

(दभुकीवास) 

नरिेको निएको पठाईने गरेको िनुे गरेको िएमा ददन े गनय ददन े  िएको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर् 

नवलपरासी बदयघाट 
ससु्ता पम्िम 

नरिेको निएको पठाईने गरेको िनुे गरेको िएमा ददन े गनय ददन े  िएको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, रुपन्देिी    

१ िना 
आम्ित 

अनाथ 
निएका 

 अवस्था 
नपरेको    

अवस्था 
नपरेको 

िएमा ददने  अवस्था 
नपरेको  

िएको  

इलाका प्रिरी 
कार्ायलर्, a'6jn 

 

२ िना 
आम्ित 

निएको पठाईने गरेको िनुे गरेको िएमा ददन े गनय ददन े  िएको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, 
मकवानपरु 

नरिेको निएको अवस्था 
नपरेको     

मतृ्र् ुिएको 
छैन 

िएमा ददन े आवश्र्क 
निएको 

िएको  

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, बारा 

नरिेको निएको अवस्था 
नपरेको     

- िएमा ददन े आवश्र्क 
निएको 

िएको 

इलाका प्रिरी 
कार्ायलर्, तसमरा 

नरिेको निएको अवस्था 
नपरेको     

- िएमा ददन े आवश्र्क 
निएको 

िएको 

म्िल्ला  बन 
कार्ायलर्, बारा 
तसमारा 

नरिेको निएको अवस्था 
नपरेको     

- िएमा ददन े आवश्र्क 
निएको 

िएको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, पसाय 

नरिेको निएको अवस्था 
नपरेको     

- िएमा ददन े आवश्र्क 
निएको 

िएको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, म्चतवन 

नरिेको निएको अवस्था 
नपरेको     

- िएमा ददन े आवश्र्क 
निएको 

िएको 
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म्चतवन राहिर् 
तनकुन्ि, कसरा 

नरिेको निएको अवस्था 
नपरेको     

- िएमा ददन े आवश्र्क 
निएको 

िएको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, सनुसरी 

नरिेको निएको अवस्था 
नपरेको     

- िएमा ददन े आवश्र्क 
निएको 

िनु े
गरेको 

ईलाका प्रिरी 
कार्ायलर्, इटिरी 

नरिेको निएको अवस्था 
नपरेको     

- िएमा ददन े आवश्र्क 
निएको 

िनु े
गरेको 

ईलाका प्रिरी 
कार्ायलर्, िरान 

नरिेको निएको अवस्था 
नपरेको     

- िएमा ददन े आवश्र्क 
निएको 

िनु े
गरेको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,wgs'6f 

नरिेको निएको अवस्था 
नपरेको     

- - - - 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,  
भर्ाङ्लङु, तेह्रथमु 

नरिेको निएको अवस्था 
नपरेको     

िनुे गरेको िएमा ददन े गनय ददन े िएको 

ईलाका प्रिरी 
कार्ायलर्,a;Gtk'/ 

नरिेको निएको निएको, िएमा 
गनय गररने 

िनुे गरेको िएमा ददन े गनय ददन े िएको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, 
सांिवुासिा 

नरिेको निएको निएको, िएमा 
गनय गररने 

िनुे गरेको िएमा ददन े गनय ददन े िएको 

ईलाका प्रिरी 
कार्ायलर्, r}gk'/ 

नरिेको निएको निएको, िएमा 
गनय गररने 

िनुे गरेको िएमा ददन े गनय ददन े िएको 

काठमाण्डौ प्रिरी 
पररसर, टेकु 

       

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर् स्र्ाङ्िा 

१ िना 
आम्ित 

निएको मतृ्र् ुनिएको    िएको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर् kfNkf 

g/x]sf] अनाथ 
निएको 

d[To' gePsf]     ePsf] 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,िोटाङ 

नरिेको अनाथ 
निएको 

निएको, िएमा 
गनय गररने 

िनुे गरेको िएमा ददन े गनय ददन े िएको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,ओिलढुङ
गा 

नरिेको अनाथ 
निएको 

निएको, िएमा 
गनय गररने 

िनुे गरेको िएमा ददन े गनय ददन े िएको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,सोलिुभुब ु

नरिेको अनाथ 
निएको 

निएको, िएमा 
गनय गररने 

िनुे गरेको िएमा ददन े गनय ददन े िएको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, लमिङु 

नरिेको अनाथ 
निएको 

निएको, िएमा 
गनय गररने 

िनुे गरेको िएमा ददन े गनय ददन े िएको 
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म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, बाग्लङु 

नरिेको अनाथ 
निएको 

निएको, िएमा 
गनय गररने 

िनुे गरेको िएमा ददन े गनय ददन े िएको 

 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,िोमसोम 
मसु्ताङ 

नरिेको अनाथ 
निएको 

निएको, िएमा 
गनय गररने 

िनुे गरेको िएमा ददन े गनय ददन े िएको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर् मगुु' 

नरिेको अनाथ 
निएको 

निएको, िएमा 
गनय गररने 

िनुे गरेको िएमा ददन े गनय ददन े िएको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्, िभुला 

नरिेको अनाथ 
निएको 

निएको, िएमा 
गनय गररने 

िनुे गरेको िएमा ददन े गनय ददन े िएको 

 

उल्लेम्ित तातलका नां.१५मा उल्लम्ित हववरण अनसुार हिरासतमा रिेका थनुवुाको मतृ्र् ुिएको अवस्थामा पररवारले 
मतृ्र् ुसांस्कार गने गरेको, मतृ्र् ुिएमा थनुवुािरुको शव पररक्षण गररन,े थनुवुाको मतृ्र् ुिएको िवर पररवारिनलाई 
िानकारी गराउन,े थनुामा वस्नलेे आफैसामाम्िक सांस्कार गनुयपने अवस्था नआएको र त्र्स्तो अवस्था आएमा 
सामाम्िक सांस्कार गनय ददईन ेर हिरासतमा रिेका थनुवुािरुलाई मानवोम्चत, म्शि व्र्विार गने गररएको देम्िन्छ। 

तातलका नां.१६  
फरक हकतसमले सक्षम व्र्म्क्तिरुको अतिलेि 

हिरासत रिेको कार्ायलर्को नाम कैद⁄थनुामा रिेका 
फरक हकतसमले 
सक्षम व्र्म्क्तको 
हकतसम 

तलङ्ग र सांख्र्ा अपाङ्गमैत्री 
कक्षको 
व्र्वस्था िए 
निएको 

अपाङ्ग मैत्री 
म्शक्षा तथा 
मनोरञ्जनको 
व्र्वस्था 

हवषेशसितुलर्त 

केिी प्रदान 

गररएको िए 

िलुाउन] 

म्िल्ला प्रिरी कार्ायलर्, तनि ु

 

अतिलेि निएको     

म्िल्ला प्रिरी कार्ायलर्,कास्की 
 

अतिलेि निएको     

म्िल्ला प्रिरी कार्ायलर्, गलु्मी निएको निएको निएको निएको निएको 

म्िल्ला प्रिरी कार्ायलर्, अघायिाची निएको निएको निएको निएको निएको 

म्िल्ला प्रिरी कार्ायलर्, slknj:t' निएको निएको निएको निएको निएको 

म्िल्ला प्रिरी कार्ायलर्, कन्चनपरु निएको निएको निएको निएको निएको 

म्िल्ला प्रिरी कार्ायलर्, बाँके छैनन छैनन निएको निएको  छैन 

म्िल्ला प्रिरी कार्ायलर्, कैलाली छैनन छैनन निएको निएको  छैन 

म्िल्ला प्रिरी कार्ायलर्, डडेल्िरुा निएको निएको निएको निएको निएको 

म्िल्ला प्रिरी कार्ायलर् रसवुा निएको निएको निएको निएको निएको 
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म्िल्ला प्रिरी कार्ायलर्, नवुाकोट निएको निएको निएको निएको निएको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,नवलपरासीबदयघाट ससु्ता पवुय 

निएको निएको निएको निएको निएको 

इलाका प्रिरी कार्ायलर्, 

गैडाकोट(दभुकीवास) 
निएको निएको निएको निएको निएको 

म्िल्ला प्रिरी 
कार्ायलर्,gjnk/f;Lबदयघाट ससु्ता 
पम्िम 

निएको निएको निएको निएको निएको 

म्िल्ला प्रिरी कार्ायलर्, रुपन्देिी निएको निएको निएको निएको निएको 

म्िल्ला प्रिरी कार्ायलर्, मकवानपरु निएको निएको निएको निएको निएको 

म्िल्ला प्रिरी कार्ायलर्, बारा निएको निएको निएको निएको निएको 

इलाका प्रिरी कार्ायलर्, तसमरा निएको निएको निएको निएको निएको 

म्िल्ला बन कार्ायलर्, बारा निएको निएको निएको निएको निएको 

म्िल्ला प्रिरी कार्ायलर्, पसाय निएको निएको निएको निएको निएको 

म्िल्ला प्रिरी कार्ायलर्,म्चतवन निएको निएको निएको निएको निएको 

म्चतवन राहिर् तनकुन्ि, कसरा निएको निएको निएको निएको निएको 

म्िल्ला प्रिरी कार्ायलर्, सनुसरी निएको निएको निएको िनु्छ निएको 

ईलाका प्रिरी कार्ायलर्, इटिरी निएको निएको निएको िनु्छ निएको 

ईलाका प्रिरी कार्ायलर्, िरान निएको निएको निएको निएको निएको 

म्िल्ला प्रिरी कार्ायलर्,wgs'6f निएको निएको निएको निएको निएको 

म्िल्ला प्रिरी कार्ायलर्,  भर्ाङ्लङु, 
तेह्रथमु 

निएको निएको निएको निएको निएको 

ईलाका प्रिरी कार्ायलर्,a;Gtk'/, t]x|y'd निएको निएको निएको निएको निएको 

म्िल्ला प्रिरी कार्ायलर्, सांिवुासिा निएको निएको निएको निएको निएको 

ईलाका प्रिरी कार्ायलर्,r}gk'/ निएको निएको निएको निएको निएको 

काठमाण्डौ प्रिरी पररसर, टेकु निएको निएको निएको   

म्िल्ला प्रिरी कार्ायलर्,स्र्ाङिा निएको निएको निएको निएको निएको 

म्िल्ला प्रिरी कार्ायलर्,kfNkf निएको निएको निएको निएको निएको 
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म्िल्ला प्रिरी कार्ायलर्,िोटाङ निएको निएको निएको निएको निएको 

म्िल्ला प्रिरी कार्ायलर्,ओिलढुङगा निएको निएको निएको निएको निएको 

म्िल्ला प्रिरी कार्ायलर्,सोलिुभुब ु निएको निएको निएको निएको निएको 

म्िल्ला प्रिरी कार्ायलर्, लमिङु निएको निएको निएको निएको निएको 

म्िल्ला प्रिरी कार्ायलर्, बाग्लङु निएको निएको निएको निएको निएको 

म्िल्ला प्रिरी कार्ायलर्, िोमसोम 
मसु्ताङ 

निएको निएको निएको निएको निएको 

म्िल्ला प्रिरी कार्ायलर्, मगु ु निएको निएको निएको निएको निएको 

म्िल्ला प्रिरी कार्ायलर्, िभुला निएको निएको निएको निएको निएको 

 

 

माथी उल्लेम्ित तातलका नां. १६ मा उल्लेम्ित हववरण अनसुार हिरासतमा रिेका फरक हकतसमले सक्षम 
थनुवुािरुको अतिलेि िेदाय अनगुमन गररएका हिरासतिरु मध्रे् कुनै पतन हिरासतमा अपाङ्गता िएका थनुवुािरुको 
लातग अपाङ्गमैत्री कक्ष लागाएत अपाङ्गमैत्री म्शक्षा, मनोरन्िन र हवशेष सितुलर्त रिेको पाइदैन। 

 

मिानगरीर् प्रिरी पररसर काठमाण्डौं, टेकुको हिरासत तनररक्षण 

माननीर् मिान्र्ार्ातिवक्ता िी अम्ग्न प्रसाद िरेल, नार्व मिान्र्ार्ातिवक्ताद्धर् िी बिी प्रसाद गौतम र िी हकरण 
पौडेल ;d]t ;lDdlnt टोलीबाट तमतत २०७४।१२।४ गते मिानगरीर् प्रिरी पररसर काठमाण्डौं, टेकुको हिरासत 
तनररक्षण गने कार्य सभपन्न िएको तथर्ो । तनररक्षणका क्रममा तीनवटा कक्ष रिेको परुुष कक्षमा ९४ िना, महिला 
कक्षमा १३ िना र तेिो तलांगी कक्षमा २ िना थनुवुा रिेको पाइएको तथर्ो।उक्त हिरासतमा रिेका थनुवुािरु सँग 
मानवोम्चत व्र्विार िए निएको, काननुले तोके अनसुारको सहुविा पाए नपाएको तथा काननुी प्रहक्रर्ा लगार्तका 
सभबन्िमा प्रत्र्क्ष िानकारी तलइर्ो।हिरासतमा क्षमता िन्दा बहढ व्र्म्क्तिरु रिेको पाइएतापतन सरसफाइ, 

पत्रपतत्रका, टेतलतििनको व्र्वस्था लगार्तका सहुविािरु रिेको देम्िर्ो।हिरासतमा रिेका थनुवुािरुको सांख्र्ाको 
तलुनामा शौचालर् र पानीको व्र्वस्थापनमा ध्र्ान ददन ुपने देम्िर्ो । गोप्र्ता कार्म गराइ मदु्धा भर्ाद थप गरर 
हिरासतमा राख्न े गरेको पाइर्ो। हिरासतमा पर्ायप्त प्रकाश, आवत िावत कक्ष रिेको, आफन्त र काननु 
व्र्वसार्ीसँगको िेटघाटको अतिलेि राख्न ेगरेको र हवदाको ददनमा समेत िेटघाटको प्रवन्ि तमलाएको पाइर्ो । 

(ग) कारागार र हिरासतको अवस्थाको तलुनात्मक अध्र्र्नः 
 

तातलका नां. १७  
हवतिन् न म्िल्लाका कारागार तथा हिरासतको अवस्थाको तलुनात्मक हववरण 
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तलुना सूचक आिार 
(क) िौततक अवस्था तफय  

कारागार हिरासत 

१. अनगुमन गररएका कारागार⁄ हिरासत ३३ म्िल्लाका २९ वटा ३३ म्िल्लाका ४० वटा 
२. कैदी थनुवुा नै निएका - २ 

३. कैद थनुामा रिेका परुुष, महिला,आम्ित 
नावालक र कूल सांख्र्ा 

७४०९+४६४+३६=७९०
९  

िभमा थनुवुा सांख्र्ाः 
७४२ 

४. कोठाको आकार हफटमा  कुनै तनम्ित आकार 
निएका (फरक  फरक 
आकारका) 

कुनै तनम्ित आकार 
निएका (फरक फरक 
आकारका) 

५. कोठामा िावा, प्रकाश/घाम प्रवेशको म्स्थतत अतिकाांश कारागारमा पर्ायप्त 
नरिेको 

कारागारको तलुनामा  
झनै अपर्ायप्त रिेको 

६. चपी र निुाउने कक्ष पर्ायप्त िए/निएको  सबै कारागारिरुमा प्रर्ायप्त 
निएको  

सबै हिरासतिरुमापर्ायप्त 
निएको 

७. सांख्र्ात्मक हिसावले चपी र स्नान कक्षको 
म्स्थतत 

कैदी थनुवुाको सांख्र्ा 
अनसुारअपर्ायप्त 

 केिीमा बािेक कक्ष 
वाहिर लैिान ुपने 

(ि) िाना तथा आरामको व्र्वस्था 
१. तसिाको उपलव्िता कारागार तनर्मानसुार िाद्यान्न 

र नगद 
प्रिरी मेशको िाना 
िवुाउन े

२. िानाको पटक २  २ 
३. महिलालाई सतु्केकी िएमा थप सहुविा  उपलव्ि देम्िन्छ उपलव्ि छ 
४.
  

आफैिानापकाईिानवे्र्वस्था छ छैन 

५. पानीको पर्ायप्तता अतिकाांशमा  सन्तोषिनक 
रिेको 

िएको 

६. आफै िररद गरेर वा वाहिरवाट ल्र्ाएर 
िाना पाउने व्र्वस्था 

छ  केिीमा मात्र रिेको 

७. सतु्नको लातग पर्ायप्त स्थान िेरैमा अपर्ायप्त िेरैमा अपर्ायप्त 

८. सतु्नको लातग िाट, झलु हवस्तारा रिे 
नरिेको 

 केिीमा िाट तबस्तारा 
िएको, िेरैमा झलु निएको, 
केिीमा िाट निएको 

िेरैमा िाट निएको 
िईुमा काठको फल्र्ाक 
रािेरहवस्तारा लगाएको, 
प्रार्मा  झलु निएको   

 

(ग) स्वास्थ्र् िाांच र औषिोपचार 
१. तनर्तमत स्वास्थ्र् िाांच िनु ेनिनु े प्रार् कारागारमा दरबन्दी 

ररक्त रिेको 
निनुे 

२. औषिीको उपलव्िता सामान्र् औषिी तितै्र 
उपलव्ि िनु े

सामान्र् औषिी तितै्र 
उपलव्ि िनु े
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३. गांतिर प्रकृततका हवरामी िए निएको नरिेका नरिेका 
४. हवरामी िएमा उपचारको प्रवन्ि नम्िकको अस्पताल लतगन े नम्िकको अस्पताल 

लतगन े
५. थनुामा राख्दा र छाड्दा स्वस्थ्र् िाच थनुापूवय मात्र िनु े थनुापूवय मात्र िनु े
(घ) पसु्तकालर् तथा मनोरञ्जन 
१. पतत्रका, रेतडर्ो टी.िी.को उपलव्िता  सामान्र् िएको अतिकाांशमा निएको 
२. पसु्तकालर्को व्र्वस्था  सामान्र् िएको अतिकाांशमा निएको 
३. िेलकुद मैदान तथा व्र्ार्ामशाला सामान्र् िएको अतिकाांशमा निएको 
४. म्शपमलुक काम गने अवस्था सामान्र् िएको अतिकाांशमा निएको 
५. सांचार सभपकय  उपलब्ि िनुे उपलब्ि िनुे 
६. औपचाररक म्शक्षाको अवसर प्रार्ः नरिेको निएको 
(ड.)िेटघाटको व्र्वस्था 
१. िेल्पडेस्क िेरै कारागारमा अलग छ नागररक सिार्ता 

कक्षवाट सिर्ोग गररन े
२. आफन्त र कानून व्र्वसार्ीसँग िेटघाट सहुविा रिेको सहुविा रिेको 
३.
  

िेटिाटको अतिलेिीकरण व्र्वम्स्थत रिेको व्र्वम्स्थत रिेको 

४. हवदेशीको लातग कुटनैततक िेटघाट वा 
दोिाषेको आवश्र्कता परेमा के गररन्छ 

आवश्र्क परे व्र्वस्थापन 
गनय सहकन े

स्थातनर् स्तरवाटै 
व्र्वस्थापन गररन े

 
(च) थनुवुा कैदी सभवन्िी कागिात र िदको अतिलेि 
१. थनुामा राख्नपूुवय पिुी प्राप्त िनुे निनु े िनुे  िनुे 
२. थनुामा राख्दा तित्र ित्कडी नेल वा गोल 

घरमा राख् ने नराख् न े
नराख् ने नराख् न े

३. तोहकएको िद िन्दा वढी रािेको नरािेको नरािेको नरािेको 
४. गैरम्िभमेवार िै काम गने कमयचारीलाई 

कारवािी गनुय परेको छ छैन 
गैरम्िभमेवारी पणुय काम 
गरेमा कारबािी गने गरेको 

गैरम्िभमेवारी पणुय काम 
गरेमा कारबािी गने 
गरेको 

५. पूवय तनदेशनको पालनाको म्स्थती पालना गरेको पालना गरेको 
(छ) िातमयक तथा सामाम्िक कृत्र्को अवसर 
१. थनुामा रिदा मतृ्र् ु िएका वन्दीको 

सामाम्िक सांस्कार िनु ेगरे नगरेको 
घर पररवारले गने घर पररवारले गने 

२. वन्दी आफैले िामीक एवां सामाम्िक कृत्र् 
गनुय परेमा  

कारागार तितै्र गने गनय ददन ेगरेको 

३. वन्दीिरु प्रतत मानवोम्चत व्र्विार िएको छ 
छैन 

छ छ 



 

कारागार तथा हिरासत अनगुमनको एकीकृत प्रततवेदन २०७४/७५ 81 

 

(ि) फरक हकतसमले सक्षम व्र्म्क्तिरुको सभवन्िमा  
१. अपाङ्गता िएका व्र्म्क्तिरु छन ्छैनन ् २ िना दृहिहवहिन परुुष 

;lxt $ hgf 
 

२. हवशेष सितुलर्त प्राप्त छ/छैन छैन  
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पररच्छेदः चार 

तनष्कषय तथा सझुाविरु 

 

आ.व. २०७४।०७५ मा देशिरका ३३ म्िल्लाका कारागार र हिरासत कक्षको अवलोकन, 
अनगुमनवाट प्राप्त हववरण एवां सरोकारवालािरुसँगको अन्तरहक्रर्ा माफय त प्राप्त पषृ्ठपोषणबाट देम्िएका 
व्र्ाविाररक समस्र्ा एव ँती समस्र्ा समािानका लातग अनगुमनकतायिरुले ददएका सझुाविरुको आिारमा 
थनुवुा तथा कैदीको व्र्वस्थापनको क्रममा देम्िएका सकारात्मक पक्षिरु एवम ्सझुाविरु र्स पररच्छेदमा 
उल्लेि गररएको छ ।  

४.१ सकारात्मक पक्षिरू  

मिान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ायलर् र मातितका सरकारी वकील कार्ायलर्िरूका सिन्र्ार्ातिवक्तािरूबाट िनु े
गरेको कारागार र हिरासत कक्षिरूको अनगुमनले कैदी र थनुवुािरू उपर मानवोम्चत व्र्विार गनय 
सभबम्न्ित तनकार्िरू सांवेदनशील िनु थालेको देम्िएको छ। कारागार र हिरासतिरूमा कैदी र 
थनुवुािरू प्रतत मानवोम्चत व्र्विार िएको व्र्िोरा स्वर्ां कैदी र थनुवुािरूले व्र्क्त गरेको पाईएको छ। 
थनुा र कैदमा राख्दा पूिी ददएर मात्र राम्िएको र कानून वमोम्िम भर्ाद थप गरी थनुा वा कैदमा 
राम्िएको देम्िन्छ।अम्घल्ला अनगुमनवाट ददइएका तनदेशनिरूको केिी िद सभम पालना िएको 
पाइन्छ। केिी कारागारिरूमा सीप हवकास र आर् आियन िनु ेिालका कार्यक्रम सांचालनमा रिेका छन ्
। कारागार र हिरासतमा थनुवुा र  कैदीिरूको आिारितू स्वास्थ्र् उपचारको प्रवन्ि गररएको छ । 
नर्ाँ तनमायण िएका र िनु लागेका कारागार र हिरासतमा सहुविार्कु्त िवनिरू तनमायण िनु थालेका छन ्
। कारागार र हिरासतिरूमा आफन्त तथा काननु व्र्वसार्ीिरूसँग िेटघाट गनय सििै ददने गरेको 
पाइन्छ । कारागार र हिरासतमा कैदी र थनुवुाको लातग पत्रपतत्रकाको उपलब्िता र पसु्तकालर्को 
व्र्वस्था पतन िनु थालेको देम्िन्छ । उच्च अदालत, राहिर् मानव अतिकार आर्ोग र 
मिान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ायलर्वाट तनर्तमत रुपमा अनगुमन समेत िनुे िएबाट  कारागारिरूका कैदी 
तथा थनुवुाको व्र्वस्थापनमा क्रमशः सिुार िुँदै गएको देम्िन्छ। 

४.२ कारागार एवां हिरासत कक्षका समस्र्ािरू 

हवगतका अनगुमन प्रततवेदन एवम ्चाल ुआतथयक वषयमा गररएको ३३ म्िल्लाको अनगुमनबाट पहिचान 
िएका समस्र्ािरूमा कारागारमा रिेका कैदी र थनुवुािरूले पाउने दैतनक सातसर् ग्राम चामल र रु 
४५।– (र्द्यपी चाल ुआ.ब.मा नेपाल सरकारले साहवक रकम रू ४५।– बाट बढाइ रू ६०।– बनाएको 
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छ) ज्र्ादै कम िएको र िररवाना वापत कट्टा िनुे रकम समेत कम िएकोले र्समा पनुहवयचार गनय 
कैदीिरूका माग रिेको देम्िन्छ। कततपर् कारागारमा सीप हवकास एवां रोिगारमूलक कार्यको अवसरको 
अिाव रिेको, िीणय िौततक अवस्था तथा िैरैिसो कारागार र हिरासतमा सतु्नको लातग िाटको व्र्वस्था 
निएको, कारागारिरूमा क्षमता िन्दा अत्र्ातिक मात्रामा थनुवुा र कैदीिरू रिेको देम्िन्छ । िेरैिसो 
कारागारिरूमा तनिायररत दरवन्दीको कमयचारी नै नरिेको र कततपर् स्थानमा त सिार्क कमयचारीिरुबाट 
कारागार सांचालन िएको अवस्था छ। कततपर् कारागारमा स्वास्थ्र्कमीको पद ररक्त रिेको तथा 
औषिीको उपलब्िता पर्ायप्त निएको पाईन्छ।आफन्त तथा काननु ब्र्वसार्ीसांग िेटघाटको लातग अलग 
कोठा निएको कारणले कैदी र थनुवुाको गोपतनर्ता कार्म िनु नसक्न े अवस्था देम्िन्छ ।िेरैिसो 
कारागार र हिरासतमा कैदी र थनुवुाको लातग औपचाररक म्शक्षा र साक्षरता कार्यक्रमको कमी रिेको 
देम्िन्छ ।  
 
कैदी र थनुवुालाई एकै ठाँउमा राख्न ेगररएको र कम उमेरका कैदीलाई अलग राख्न ुपनेमा सो गररएको 
पाइएन।केिी कारागार र हिरासतमा कानून व्र्वसार्ीसँग िेटघाट गनय ददएको सभवन्िी अतिलेि राख् न े
गरेकोपाइएन। फरक हकतसमका क्षमता िएका,तेस्रो तलङ्गी र िेष्ठ नागररकको लातग हिरासत र 
कारागारमा हवशेष प्रवन्ि िएको देम्िदैन।अतिकाँश कारागारमा स्वास्थ्र्कमीको दरबन्दी िए पतन 
दरवन्दी पूततय निएको र तनर्तमत रुपमा कैदी र थनुवुाको स्वास्थ्र् परीक्षण िनु ेगरेको देम्िएन। केिी 
हिरासत र कारागारमा पानीको समस्र्ा रिेको देम्िएको छ।सांिवुासिामा हिरासतकक्ष र कारागार 
अदालत िन्दा टाढा रिेकोले मदु्दा सनुवुाईमा बन्दीलाइ अदालतमा उपम्स्थत गराउन समस्र्ा रिेको 
पाइन्छ । 

४.३ सझुाविरु 

फौिदारी कानूनको उल्लांघन गने व्र्म्क्तलाई कारागारमा राख्नकुो उदे्दश्र् उसलाई सिुार गरी 
समािोपर्ोगी नागररकमा रुपान्तरण गरी समािमा पनुयस्थापना गनुय िो । र्सका लातग कारागारमा कैद 
िोग्दा कैदीिरुमा समािमा पनुस्थायहपत िनुका लातग आवश्र्क पने र्ोग्र्ता, सीप, नैततकता र 
आत्महवश्वासको हवकास गररन ु िरुरी िनु्छ । िाम्रो वतयमान कारागारको व्र्वस्थापन, कारागार र 
हिरासतको िौततक सांरचना, त्र्िाँवाट प्राप्त िनुे सेवा सहुविा एवम ् त्र्िाँ गररएका ब्र्वस्थािरुले कैद 
िकु्तान गरी तनस्कदा उनीिरुलाई समािमा पनुस्थायहपत िनु सक्न े देम्िांदैन। राज्र्ले स्रोत र सािनले 
िान्न सक्न े गरी कारागार र हिरासत सिुार कार्यर्ोिना तनमायण गरी कार्ायन्वर्न नगरेसभम उल्लेम्ित 
समस्र्ाको समािान िनु े देम्िांदैन ।उम्ल्लम्ित समस्र्ािरुको समािानका लातग सभवम्न्ित म्िभमेवार 
तनकार्िरुवाट तत्काल र दीघयकालमा गनुयपने सिुार कार्यका सभवन्िमा देिार् अनसुारका सझुाविरु 
प्रस्ततु गररएको छ। 
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१. कारागार वस्ततु त सिुार गिृ नै िो त्र्िा सामान्र्तर्ा अपरातिक कार्यमा सांलग्न रिेको ठिर 
िएका मातनसिरु बस्दछन ् । उनीिरुलाई कारागारमा राख्दा आफूले गरेको अपराि हक्रर्ामा 
पिाताप गराउने िो, सिुार गने िो र समािमा पनुस्थायपना गने िो । त्र्सो गनय कारागारमा रिदा 
उनीिरु मातथ मानवोम्चत व्र्विार अपररिार्य िनु्छ र त्र्ो राज्र्को दाहर्त्व समेत िो । 

 

२. हिरासत कक्ष र कारागार कक्षको सिुार: हिरासत र कारागार कक्षमा दोिोरो िावा र पर्ायप्त प्रकाश 
पगु्न,े कक्ष तितै्र शौचालर्, स्नानकक्ष, अध्र्र्न कक्ष र मनोरन्िन स्थलको व्र्वस्था िनुसक्ने गरी 
कक्षको न्रू्नतम मापदण्ड सहितको हिरासत र कारागार कक्ष तनमायण गनय िरुरी छ । र्सका लातग 
अन्तरायहिर् अभ्र्ास समेतलाई दृहिगत गरी थनुवुा तथा कैदीिरूका लातग आवश्र्क न्र्नुतम पूवायिार 
र सहुविाको स्पि मापदण्ड तनिायरण गरर लागू गने।  

 ३. नर्ा ँमापदण्ड अनसुार िवन तनमायण: कारागारिरूमा क्षमता िन्दा बढी कैदी राख्न ुपरेको अवस्थालाइय 
मध्र्निर गदै सबै परुाना र म्िणय कारागार र हिरासत रिेका म्िल्लामा िाल कार्म रिेका सवै  
कैदी लाई सििरुपमा राख्न सहकने गरी तथा िहवष्र्को आवश्र्कताको समेत आकँलन गरी तनिायररत 
मापदणड अनसुार प्राथतमकताका साथ नर्ाँकारागार र हिरासत तनमायण गने । साथै सरुक्षाकमी बस्ने 
ठाउँको पतन आवश्र्कता अनसुार हवशेष प्रबन्ि गने ।  

४. िानपेानी लगार्तका आिारितू वस्तकुो व्र्वस्था: आफैले िाना वनाई िान चािन ेहवशेष अवस्थाका 
कैदी र थनुवुािरूको लातग िाना पकाउने अलग स्थान, उपलव्ि गराउन आवश्र्क देम्िन्छ । 
िेरैिसो हिरासत र कारागारमा स्वच्छ पानीको पर्ायप्त आपूततयको लातग वषायको पानी सांकलन गने 
एवम ्हपउने पानीका लातग पानी तनमयलीकरण गने प्रहवति िडान गने ।   

 ५. कारागार तथा हिरासत कक्षको स्तरोन्नतत तथा कैदी बन्दीको स्थानान्तरण: कारागार ममयत सिुारको 
लातग पर्ायप्त विेटको व्र्वस्थागरर सिुार कार्य गने । कारागारको क्षमता िन्दा बढी िएका कैदी र 
थनुवुालाई कम कैदी र थनुवुा िएको कारागारमा तथा तनििरूको पाएक पने स्थानमा स्थानान्तरण 
गनय वा कारागारको अन्र् वैकम्ल्पक व्र्वस्था (िस्तै Pre Feb House बनाउने) गनुयपने ।    

६.  उिाय तथा इन्िनको व्र्वस्था र सलुिता: हिरासत र कारागारिरूमा हविलुी विीको र्थोम्चत 
बन्दोवस्त र िाना पकाउने इन्िनको अिाव रिेको देम्िदा तबिलुी विी र िाना पकाउन ेइन्िनको 
पर्ायप्त व्र्वस्था गने । दीघयकालीन रूपमा शौचालर्वाट उिाय उत्पादन गरी बिी र िाना पकाउने 
कार्यमा प्रर्ोग गनय वार्ोग्र्ाँस प्लान्टको तनमायण गने । 

७. गनुासो सनुवुाइको व्र्वस्था: प्रत्रे्क हिरासत र कारागारमा सिि रुपमा कैदी र थनुवुाका गनुासो र 
समस्र्ा सनुी तत्काल समािान गने प्रवन्ि तमलाउने  ।  
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८. तसिा िचयको समर्ानकूुल उपलब्िता: आगामी आ.व .२०७५।७६ देम्ि थनुवुार कैदीले प्राप्त गने 
तसिा वापतको दैतनक रु ४५ बाट ६० परु्ायइए पतन दैतनक रु ६० पतन स्थानीर् बिार िाउ र 
मूल्र्वहृद्धलाई समेत दृहिगत पर्ायप्त देम्िदैन। तसथय कैदी र थनुवुािरूले प्राप्त गने तसिाको रकमलाई 
समर्ानकूुल थप पनुरावलोकन गनय आवश्र्क रिेको  र बिार मूल्र्लाई आिार मानी तराई, पिाड र 
हिमाली क्षेत्रमा फरक फरक रकम तोक्न उपर्कु्त देम्िन्छ ।  

९. स्वास्थ्र् िाचँको व्र्वस्था: कारागारमा थनुवुािरूको तनर्तमत स्वास्थ्र् िाँचको प्रवन्ि गने साथै 
स्वास्थ्र्कमीिरूको दरवन्दी पूततय गने र सो पूततयगनय तत्काल नसहकएमा स्थानीर् अस्पतालका 
म्चहकत्सकबाट उनीिरूको तनर्तमत परीक्षण तथा उपचारको प्रबन्ि गने । र्सको हिरासत तथा 
कारागारका हवरामीिरूको लातग तनःशलु्क औषतिको व्र्वस्था िनु आवश्र्क छ । साथै थनुावाट 
छाड्दा पतन अतनवार्य रुपमा स्वास्थ्र् पररक्षण गराउन ुपने कानूनी व्र्वस्थाको पूणय पालना गने।  

१०. तबरामी कैदीिरूको पथृकीकरण गरर व्र्वस्थापन: थनुवुा तथा गभिीर रोगी, िेि नागररक, तेिो 
तलङ्गी, फरक हकतसमले सक्षम वन्दीिरू, गभिीर अपरािका कैदीिरूलाई सोिीबमोम्िम पथृकीकरण गरी 
राख्न ेगरी व्र्वस्थापन गनुयपने ।  

११. आर् आियनका लातग उत्पादनमूलक काम: थनुामा रिेका व्र्म्क्तको िम राि तनमायणमा लगाउन 
सकेमा मलुकुको हवकासमा समेत  थप र्ोगदान पगु्न िाने, काम नगरी बस्न ेिनशम्क्तमा उत्पन्न िनु े
कुण्ठा र नैराश्र्ताको अन्त्र् िनु ेिएकोले थनुामा रिेका उिायशील िनशम्क्तको उपर्ोग गनय राज्र्ले 
न्रू्नतम पाररितमक तोकी हवकासमलुक वा रोिगारमूलक कार्यमा पररचालन गने नीतत बनाउने । 
हवशेष सीप र क्षमता िएका थनुवुा वा कैदीिरूको अतिलेि राख्नीे, सो अनसुार उनीिरूको रुम्च 
समेतलाई आिार बनाई र्ोिना तनमायण गने र उत्पादनमूलक कार्य गने गरी आवश्र्कव्र्वस्था गनय 
आवश्र्क छ । 

१२. म्शक्षा र तातलमको व्र्वस्था: कारागार र हिरासत सिुार गिृको रुपमा िनु ुपने िदुा कारागार र 
हिरासतमा रिेका कैदीिरूको लातग औपचाररक म्शक्षा तथा म्शपमूलक तातलम व्र्वस्थापन गररददन 
आवश्र्क छ । हिरासत र कारागारमा रिेका उिायशील  िनशम्क्तलाई रोिगारमूलक तथा 
व्र्ावसाहर्क तातलमको व्र्वस्था गरी शीपमूलक कार्यबाट आर् आियन गनय सक्न ेबनाउन े। उत्पादन 
गरेका सामग्रीको हवक्री हवतरणको लातग बिारको व्र्वस्था, कच्चा पदाथयको सिि आपूततयको व्र्वस्था 
अनशुासन, आचरण र चररत्र सिुारका हवषर्मा आध्र्ाम्त्मक, वौदद्दक एवां सबै प्रकारका ज्ञान प्रातप्तको 
व्र्वस्था गनुय आबश्र्क छ । 
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१३. सवारी सािनको व्र्वस्था: कारागारिरूमा थनुवुािरूलाई अदालतमा ल्र्ाउन लैिान, हवरामी िुँदा 
अस्पताल परुर््ाउन सवारी सािनको सममु्चत व्र्वस्था देम्िांदैन।िएका सवारी सािन पतन ममयत सांिार 
र इन्िनको अिावमा प्रर्ोग हवहिन अवस्थामा रिेको पाइदा प्रत्रे्क कारागारमा पर्ायप्त इन्िन सहितको 
उपर्कु्त सवारी सािनको उपलव्ि िनु ुआवश्र्क छ ।  

१४. िेटघाट कक्षको र अतिलेिको व्र्वस्था: थनुवुा राख्न ेप्रत्रे्क कार्ायलर्ले िेटघाट गरेको देम्िने र 
तनििरूले एक आपसमा गरेको कुरा अरुले सनु्न नसक्ने गरी अलगै िेटघाट कक्षको व्र्वस्था गनुयपने। 
र्सैगरी थनुवुा तथा कैदीलाई िेट्न आउने आफन्त, पररवार तथा कानून व्र्वसार्ीिरूले िेट गनय 
आएको समर्, तमतत समेत उल्लेि गरी अतिलेि राि्न ेव्र्वस्था गररन ुआबश्र्क छ।  

१५. पाठ्र् सामग्रीको प्रवन्ि: कारागार र हिरासतमा रिेका कैदी र थनुवुाका लातग पत्रपतत्रका र 
पसु्तकिरू पर्ायप्त मात्रामा रिेको पाइएन। थनुवुा र कैदीको शैम्क्षक हवकास र उनीिरूको ससूुम्चत िनु 
पाउँन ेअतिकारको प्रत्र्ाितूतका लातग प्रत्रे्क थनुवुा र कैदी रिने स्थानमा पसु्तकालर् वा पत्रपतत्रका 
अध्र्र्न गने स्थान तनर्तमत रुपमा पत्रपतत्रका उपलव्ि िनुे प्रवन्ि गररन ुपदयछ । 

१६. िौततक प्रमाण परीक्षण समर्मै गनय हवति तबज्ञान प्रर्ोगशाला स्थापना: अनसुन्िानको क्रममा तबति 
हवज्ञान प्रर्ोगशालािरूमा परीक्षण गनय पठाएका िौततक प्रमाणको समर्मै परीक्षण िै आउन लामो समर् 
लाग्न ेिएकोले अनसुन्िानको क्रममा लामो समर् हिरासतमा रिन ुपने मदु्धाको कारवाहि समेत लभवीने 
अवस्था देम्िएकोले तबति हवज्ञान प्रर्ोगशालािरू प्रत्रे्क प्रदेशमा कभतीमा एक एक वटा स्थापना गनुय 
अतनवार्य छ । 

१७. कैद छुट सभबन्िी व्र्वस्थामा पारदम्शयता कार्म गने: कैद छुटको सहुविा ददने सभवन्िमा 
एकरुपता कार्म गने र सो सभवन्िमा समर्मै तनणयर् गरी सभवम्न्ित व्र्म्क्तलाई िानकारी ददई कैद 
छुट सभवन्िी हवषर्लाई व्र्वम्स्थत र पारदशी बनाउन ुपदयछ । 

१८. थप बालसिुार गिृको स्थापना र स्तरोन्नतत: मलुकुी अपराि सांहिताले अठार वषय मतुनका लाई 
वालवातलकाको पररिाषामा समेटेको िुांदा अव १८ वषय िन्दा कम उमेरका वालवतलकालाई पतन बाल 
सिुारगिृमा राख्न ुपने अवस्था िएकोले प्रत्रे्क प्रदेशमा कम्भतमा एक एक वटा वाल सिुार गिृ स्थापना 
गने। साथै िाल देशिर सांचालनमा रिेका वालसिुार गिृमा रिेका वालवातलकाको सांख्र्ा िेदाय प्रत्रे्क 
वाल सिुार गिृमा   
एउटा माध्र्तमक हवद्यालर्को लातग चाहिन े हवद्याथी सांख्र्ा पगु्ने देम्िन्छ । र्सथय सरकारले प्रत्रे्क 
वाल सिुार गिृमा कक्षा ८ देम्ि १२ कक्षासभम अध्र्ापन गराईने गरी कक्षा सांचालन गने, 
पाठ्यक्रममा व्र्वसाहर्क, सीपमूलक र चररत्र सिुार िस्ता हवषर् समावेश गने र वाल सिुार गिृको 
स्तरोन्नतत गरी बालसिुारगिृलाई नमूना हवद्यालर्को रुपमा पररणत गनुय उम्चत देम्िन्छ ।  
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१९. कार्यहवति र तनदेम्शकाको पनुरावलोकन गने: कारागार व्र्वस्थापन कार्यहवति तनदेम्शका, २०६१ 
मा उल्लेम्ित चौहकदार, नाइके, सिनाइकेको तनर्मु्क्त सभबन्िी व्र्वस्था उपर पतन हवतिन्ने हटका हटप्पणी 
रिेकोले सो को पनुरावलोकन गनय िरुरी छ । 

२०. थनुवुा तथा कैदी मैत्री व्र्विार गने:  कारागार प्रशासन तथा प्रिरी कमयचारीिरूबाट थनुवुा तथा 
कैदीिरू प्रतत गररने व्र्विार र बोतलचाली मैत्रीपणुय िनु ु आवश्र्क छ । हिरासत र कारागारका 
िनशम्क्तलाई थनुा तथा कैदमा परेका व्र्म्क्तको अतिकार, उनीिरू प्रतत गररन ु पने मानवोम्चत 
व्र्ाविारका बारेमा प्रम्शम्क्षत गराउन ु िरुरी देम्िन्छ । कारागार प्रमिु र सरुक्षा प्रमिुले कम्भतमा 
िप्ताको दईु पटक सबै कैदी र थनुवुािरूसँग िेटघाट गने र सबै कक्षिरूको तनरीक्षण गनय उपर्कु्त 
िनु्छ ।  

२१. उिरुी पेहटकाको व्र्वस्था र उिरुीको सनुवुाइ: कैदी र हिरासतमा रिेकािरूको मानव अतिकारको 
उल्लङ्घन िए निएको, उनीिरूलाई मानवोम्चत व्र्विार गररए नगररएको सभबन्िमा मिान्र्ार्ातिवक्ता 
समक्ष उिरुी गनयका लातग सबै कारागार र हिरासत कक्षमा  कैदीिरूको पिुँच िनुे गरी उिरुी पेहटका 
राख्न ेर  कम्भतमा प्रत्रे्क पन्र ददनमा सभबम्न्ित सरकारी वकीलका रोिबरमा सो उिरु पेहटका िोली 
त्र्स्तो उिरुी मिान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ायलर्मा पठाउन े व्र्वस्था गनुय पने व्र्वस्था प्रिावकारी रुपमा 
लाग ुगने । 

२२. तनर्तमतरुपमा अनगुमन गनुयपने तथा तनदेशनको कार्ायन्वर्नको अवस्थाको मूल्र्ाङ्कन र 
सावयितनकीकरण:M कारागार तथा हिरासतको उच्च सरकारी वकील कार्ायलर्बाट तनर्तमतरुपमा कम्भतमा 
वषयमा एक पटक अनगुमन गरी मिान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ायलर्मा प्रततवेदन पठाउन ु पने । सरकारी 
वकील कार्ायलर्बाट ददएका तनदेशनको बारेमा सभबम्न्ित कैदी र बन्दीलाई समेत िानकारी ददने । 
ददएका तनदेशनको कार्ायन्वर्नको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गने। बषयको कम्भतमा दईु पटक सभबम्न्ित 
सरोकारवालािरूसँग छलफल गरी सो को प्रततवेदन सावयितनक गने व्र्वस्था गनुय उपर्कु्त िनु।े 

२३. न्र्ार्मा पिुचँ सभवन्िी व्र्वस्था:M वैततनक वकीलको कारागार र हिरासतमा सिि पिुँच िनुे 
व्र्वस्था गने । आवश्र्कता अनसुार दईु सर् िना िन्दा बढी थनुवुा र कैदीिरू िएको कारागारमा 
१ िना कानूनी सिार्ता अतिकृतको व्र्वस्था गरी तनर्तमत रुपमा कानूनी हवषर्मा िानकारी ददन र 
कैदी बन्दी सँग तनर्तमत िेटघाट गनय पाउने प्रवन्ि गराउन े । मदु्दाको कारवािीमा शीघ्रता र 
कारवािीको िानकारी समर्मै पाउने व्र्वस्था  गने । 

२४. सी. सी. हट. ति. व्र्वस्था र सरुक्षा तथा उद्दार सभबन्िी कार्यतनदेम्शका बनाई लागू गनुयपने: 
हिरासत तथा कारागारिरूमा तस. तस. हटिी क्र्ामरा र सूचना प्रवीति सभवम्न्ित उपकरण िडान गनुय 
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आवश्र्क छ। र्सवाट कारागार तित्रका गततहवतिको तनगरानी सिि िनु्छ। कारागार तथा हिरासतमा 
अकल्पनीर् दघुयटना वा हवपम्िको समर्मा प्रिावकारी उद्धार र्ोिना सहितको व्र्वस्थापकीर् कार्य 
िरुरी िएकाले नेपाल सरकारले सरुक्षा तथा उद्धार सभबन्िी कार्यतनदेम्शका बनाई लागू गनुयपने र 
सभबम्न्ित कमयचारीिरूलाई सो सभवन्िी आवश्र्क तालीम ददन आवश्र्क छ। 

२५. सामदुाहर्क सेवा र िलुा कारागारको अबिारणा व्र्विारमा ल्र्ाउन र्थाशीघ िलुा कारागारको 
तनमायण सभपन्न गनुय पने ।  

२६ महिला कैदी/बन्दीको लातग प्रसतुी स्र्ािार र म्शश ुस्र्ािारका लातग र िेष्ठ नागररकलाई थप 
हवशेष सहुविाको व्र्वस्था गनुय पने । 

२७. तबशेष प्रकृततका मदु्दामा पक्षको पहिचान गोप्र् राम्िन े तनदेम्शकाको प्रिावकारी कार्ायन्वर्नको 
लातग कारागार प्रशासनका िनशम्क्तलाई प्रम्शक्षण प्रदान गनुयपने। 

२८. कैदी र बन्दीले पालना गनुयपने आचारसांहिता प्रि बमु्झने र देम्िने स्थानमा राख्न, सांहविानद्वारा 
प्रत्र्ाितू न्र्ार् सभबन्िी िक र कैदी बन्दीका अतिकारको बारेमा साइनपोि तर्ार गरी सबै कारागार 
तथा हिरासत कक्षमा राि्ने आवश्र्क व्र्वस्था गनुय उपर्कु्त  िनु्छ।  

२९. फौिदारी कसूर (सिार् तनिायरण तथा कार्ायन्वर्न) ऐन, २०७४ को प्रिावकारी कार्ायन्वर्न: 

र्स ऐनले कसूरदारलाई तनिले गरेको कसूर, तनिको उमेर, आचरण, कसूर गदायको पररम्स्थतत, कसूर गदाय 
अपनाएको तररका समेतलाई हवचार गरी छ महिनासभम कैद सिार् िएकोलाई अन्र् अवस्था िेरी 
सामदुाहर्क सेवा गनय आदेश ददन सक्न े (दफा २२), दईु बषय वा सो िन्दा कम कैदको सिार् 
िएकोलाई अन्र् अवस्था िेरी सिुारगिृमा पठाउन सहकन े(दफा २५), लागू औषि वा अन्र् दवु्र्यसनी 
र शारररीक वा मानतसक रूपमा दवुयलताबाट पीतडत कसूरदारलाई अवस्था िेरी  पनुस्र्थापना केन्िमा 
पठाउन सहकने (२६), कैद सिार् तनलभबन गनय सहकन,े सिुार गिृमा पठाउन सहकन,े सप्तािको अम्न्तम 
ददन वा रातत्रकातलन समर्मा मात्र कारागारमा बसी कैद िकु्तान गनय सहकन,ेिलु्ला कारागारमा राख्न 
सहकन,े कैद बापत शारीररक िममा लगाउन सहकन,े कारागार बाहिर िान ददन सहकन,े प्र्ारोलमा राख्न 
सहकन,े कैद कट्टा िनु सक्ने नर्ाँ कानूनी व्र्वस्था गरेको।  

सङ्घीर् प्रोवेशन तथा प्र्ारोल बोडय मिान्र्ार्ातिवक्ताको अध्र्क्षतामा र प्रदेश प्रोवेशन तथा प्र्ारोल 
बोडयको व्र्वस्था मखु्र् न्र्ार्ातिवक्ताको अध्र्क्षतामा (दफा ३८, ३९) गठन िनुे तथा नेपाल सरकारले 
सामदुाहर्क सेवा वा पनुस्र्थापना कार्यमा काम गरेका व्र्म्क्तलाई प्रोवेशन अतिकृत वा प्र्ारोल अतिकृत 
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तनर्कु्त गनय वा तोक्न सक्ने गरी नर्ाँ व्र्वस्था  गरेको िुँदा र्ी नर्ाँ व्र्वस्थाको कार्ायन्वर्न गनय 
आबश्र्क नीततगत, कानूनी र सांस्थागत तर्ारी र्थाशीघ्र गने ।  

४.४. तनष्कषय 
राज्र्ले समािमा शाम्न्त सवु्र्वस्था कार्म गदै िनिनको सरुक्षा गनयको तनतमि अपरािको अनसुन्िानको 
तसलतसलामा शांहकत व्र्म्क्तलाई कानून बमोम्िम हिरासतमा तलन,े मदु्दा पूपयक्षको क्रममा थनुामा राख्न े र 
अदालत वा न्र्ाहर्क तनकार्बाट s;"/bf/  ठिर िएपतछ कानून वमोम्िम फैसला कार्ायन्वर्नको लातग 
कारागारमा राख् ने कार्य फौिदारी न्र्ार् प्रशासनतित्रका अतिन् न प्रकृर्ा िनु ्।  

मिान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ायलर् कार्ायलर्बाट समर् समर्मा गररने अनगुमनबाट कारागारमा रिेका 
थनुवुा/कैदीिरुको मानव अतिकारको सांरक्षणमा केहि िदसभम सिर्ोग पगेुको छ ।िालका पतछल्ला 
ददनिरुमा कारागारको िौततक अवस्था , थनुवुा/कैदीिरुको लातग आवश्र्क पने न्रू्नतम 
सहुविा,थनुवुा/कैदीिरुको मानतसकता लगार्तका हवषर्मा सिुार िएको देम्िन्छ । अझैपतन कारागार 
कार्ायलर्िरुमा हवहवि समस्र्ािरु हवद्यमान छन । थनुवुा/कैदीिरुका अतिकारसँग सभबम्न्ित 
अन्तरायहिर् दस्तावेि ,राहिर् कानूनी व्र्वस्था ,सवोच्च अदालतबाट समर् समर्मा िएका तनणयर् 
बमोम्िम थनुवुा/कैदीिरुका अतिकारको प्रत्र्ाितूत िनु ु िरुरी देम्िन्छ ।अनगुमनबाट कारागार 
कार्ायलर्िरुलाई सिुार गिृको रुपमा स्थापना गरी प्रत्र्क्ष तथा अप्रत्र्क्ष रुपमा न्र्ाहर्क समािको 
तनमायण गनयमा सिर्ोग पगु्ने अपेक्षा गनय सहकन्छ ।  
हवद्यमान कारागार तथा हिरासतको िौततक अवस्था तथा अन्तरायहिर् तथा राहिर् दस्तावेििरुले प्रत्र्ाितू 
गरेको कैदी तथा थनुवुािरुको अतिकारिरुको व्र्विाररक कार्ायन्वर्नको अवस्थाnfO प्रततवेदन माफय त 
phfu/ ul/Psf] 5 . हिरासत तथा कारागारमा रिेका समस्र्ा र सिुारका सभबन्िमा प्रस्ततु गररएका 
सझुाविरुले सभबम्न्ित सरोकारवाला तनकार्िरुलाई आगामी नीतत र कार्यक्रम तनिायरण गनय सिर्ोग पगुी 
कैदी बन्दीको  अवस्थामा सिुार आउने अपेक्षा तलइएको छ ।  
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अनसूुची-१ 
माननीर् मिान्र्ार्ातिवक्ता अम्ग्न प्रसाद िरेलज्रू् समेतबाट गररएकोकारागार कार्ायलर् 

िगनन्ाथदेवल , काठमाडौंको अनगुमन सभबन्िी प्रततवेदन ,२०७५ 

 

१.पषृ्ठितूमः 
नेपालको सांहविानको िाग १२ ,िारा १५८ मा रिेको मिान्र्ार्ातिवक्ताको काम ,कतयव्र् र अतिकार 
अन्तगयत उपिारा  ) ६ (को िण्ड  ) ग (मा हिरासतमा रिेको व्र्म्क्तलाई मानवोम्चत व्र्विार नगरेको वा 
त्र्स्तो व्र्म्क्तलाई आफन्तसँग वा कानून व्र्वसार्ी माफय त िेटघाट गनय नददएको िनन्े उिरु परेमा वा 
िानकारी िनु आएमा छानहवन गरी त्र्स्तो िनुबाट रोक्न सभबम्न्ित अतिकारीलाई आवश्र्क तनदेशन 
ददनसक्न े तथा सरकारी वकील सभबन्िी तनर्मावली ,२०५५ को तनर्म १०  ) छ) (१ (बमोम्िम 
कारागारमा रिेका कैदीको मानव अतिकारको अवस्थाबारे अनगुमन गरी सभबम्न्ित तनकार्लाई आवश्र्क 
तनदेशन ददन सक्ने अतिकार मिान्र्ार्ातिवक्तामा तनहित रिेको छ ।माननीर् मिान्र्ार्ातिवक्ताज्रू् आफै 
तथा आफूमा तनहित अतिकार मातितका अतिकारीिरुलाई प्रत्र्ार्ोिन गरी नार्व मिान्र्ार्ातिवक्ता तथा 
सिन्र्ार्ातिवक्तािरुबाट कारागार तथा हिरासत अनगुमन गने गररएको छ । 

कारागार अनगुमनलाई उच्च प्राथतमकता ददई माननीर् मिान्र्ार्ातिवक्ताज्रू्को नेततृ्वमा नार्ब 
मिान्र्ार्ातिवक्ता िीमान बिीप्रसाद गौतम ,सिन्र्ार्ातिवक्ता िी गीताप्रसाद ततम्भसना समेतको अनगुमन 
टोलीबाटतमतत २०७५।०३।०९ मा कारागार कार्ायलर् ,िगनन्ाथदेवल ,काठमाडौंको स्थलगत 
अनगुमन गररएको तथर्ो । अनगुमनको क्रममा राहिर् मानव अतिकार आर्ोगका सदस्र् ,अन्र् 
कमयचारीिरु,पत्रकार लगार्तको उपम्स्थतत तथर्ो । अनगुमनको लातग कारागार कार्ायलर्का िेलर िी 
गणेश प्रसाद िट्टराई लगार्तका अतिकारीिरुसँग अन्तरहक्रर्ा समेत गररएको तथर्ो ।कारागार 
कार्ायलर्को िौततक अवस्था ,कैदी/थनुवुािरु प्रतत गररएको व्र्विार ,सिुारका लातग गररएको प्रर्ास 
लगार्तका हवषर्िरुको सभबन्िमा अनगुमन गररएको तथर्ो ।कारागारमा रिेका कैदी तथा थनुवुािरुका 
व्र्म्क्तगत तथा साझा समस्र्ािरुमा छलफल गरी िानकारी तथा तथ्र्ाङ्क सांकलन गररएको तथर्ो । 
मिान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ायलर्ले तर्ार गरेको कारागार तथा हिरासत अनगुमन तनदेम्शका, २०७० मा 
उम्ल्लम्ित सूचीअनसुार सूचना तथा तथ्र्ाङ्क सांकलन गरी र्ो प्रततवेदन तर्ार गररएको छ ।साथै 
तनदेम्शकाको अनसूुची  - ४ मा उम्ल्लम्ित ढाँचा बमोम्िमको प्रततवेदन र्सैसाथ सांलग्न गररएको छ ।  
 

 

२.कारागारकार्ायलर्को िौततक अवस्था  
४४ रोपनी क्षेत्रफलमा तब.सां .१९७१  ) १०४ वषय पहिले (बनकेो कारागार कार्ायलर् ,िगन्नाथदेवलको 
िवन िीणय अवस्थामा रिेकोतथा कुल क्षमता १२५० रिेकोमा अनगुमन गने ददनमा २७४० 
कैदी/थनुवुािरु रिेको देम्िर्ो । परुुष थनुवुा/कैदीिरुको लातग केन्िीर् कारागार र िि बन्दी गिृ गरी 
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२ वटा ब्लक रिेकोमा केन्िीर् कारागारको क्षमता ७५० मा क्षमता िन्दा दोब्बरिन्दा पतन बढी 
१६४५ िना रिेका तथा िि बन्दी गिृको क्षमता ३५० मा ७७० िना राम्िएको पाइर्ो। त्र्स्तै 
महिला थनुवुा/बन्दीिरु १५० क्षमताको १ वटा ब्लकमा ३२५ िना रिेको तथा ३ िना आम्ित 
बालबातलका पतन कारागार तित्र रिेको अनगुमनको क्रममा देम्िर्ो । 

कारागारमा महिला तथा परुुषका लातग अलग-अलग शौचालर्िरु रिेको ,िाना पकाउन तथा हपउनको 
लातग ट्याङ्कर/केर्केुएल को पानी प्रर्ोग गररएको पाईर्ो ।सतु्नको लातग िाटको व्र्वस्था निए पतन 
भर्ाटे्रस रिेको , कारागार कार्ायलर् तित्रनै हवद्यालर् रिेको ,पसु्तकालर् ,िेलकुद मैदान समेत रिेको ,
कररव १५० िनाले कारिानामा काम गने गरेको ,पोते ,मडुा ,टोपी बनाउने काममा कैदी/थनुवुािरु 
सांलग्न रिेको पाइर्ो । 

 

३. कारागारिरुमा आफन्त तथा काननु व्र्वसार्ीसँग िेटघाटको प्रवन्ि: 
 कारागार कार्ायलर्मा थनुवुा तथा बन्दीलाई िेट्न आउने समर् र ददन तनिायरण गरेको देम्िन्छ । 
िप्तामा २ ददन तनर्तमत रुपमा तथा आवश्र्क परेमा अन्र् समर्मा पतन िेटघाटको व्र्वस्था रिेको 
देम्िर्ो। िेटघाट गनय आउने आफन्त तथा पररवारिरुको हववरण िेटघाट पमु्स्तकामा राख्न ेगरेको देम्िर्ो 
। कानून व्र्वसार्ीलाई तोहकएको समर्मा िेटघाट गनय ददन ेगरेको िानकारी पाइर्ो।त्र्स्तै म्िल्ला 
अदालतमा रिेका वैततनक वकील पतन समर्-समर्मा कारागारमा आउने गरेको िन्न ेिानकारी प्राप्त िर्ो 
।कैदी बन्दीको सांख्र्ा अत्र्तिक िएको कारण िेट्न आउने सबैलाई िेटघाटको प्रबन्ि तमलाउन 
कदठनाई िएको कारागार कार्ायलर्का प्रमिुबाट िानकारी गराइर्ो । 

 

४ .थनुवुा तथा बन्दीको लातग िेलकुद, मनोरञ्िन र पसु्तकालर्को व्र्वस्थाः 
कारागारिरुमा रिेका कैदी तथा थनुवुािरुका लातग केिी मात्रामापढ्ने पसु्तकिरु रािी पसु्तकालर्को 
व्र्वस्थापन गरेको िएता पतन कानून लगार्त नर्ाँ पसु्तकिरु नरिेको िुँदा नर्ाँ पसु्तकिरुको माग 
िएको छ ।कारागार कार्ायलर् िगन्नाथदेवलमा पसु्तकालर् व्र्वम्स्थत रिेको ,३ िना  
 

 

Librerianरिेकोमा Card System प्रर्ोग गरी पसु्तकिरु हवतरण गने गररएको पाइर्ो । बास्केटबल ,
िलीबल ,क्र्ारामबोडय र लडुो िेल्ने स्थान र सामाग्रीको व्र्वस्थापन गरेको पाइर्ो । आवश्र्कता 
अनसुार सीपमूलक तातलम समेत सञ्चालन गरेको पाइर्ो ।  
 

५. तसिा, राशनको अवस्था 
प्रार् सबै कैदी तथा थनुवुािरुले दैतनक िचय रकम रु. ४५।– पाउन ेव्र्वस्था रिेकोमा सो रकम ज्र्ादै 
कम रिेको िन्न ेगनुासो रिेको ,तनर्मानसुारको तसिा िचय बाड्न ेगरेको पाइर्ो । ददनमा २ पटक िाना 
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िाने गरेको ,िेरै िसो िाना मेशमा बनाउने गरेको पाइर्ो ।अनगुमनको क्रममा कारागार कार्ायलर् तित्र 
सञ्चातलत हकराना पसलमा रिेको मूल्र्सूचीमा अांहकतचाउचाउको मूल्र् र बन्दी/थनुवुािरुले हकन्ने मूल्र् 
)मूल्र्सूचीको मलु्र् रु .१८ हकन्ने मूल्र्   रु .२० (मा अन्तर देम्िर्ो ।र्स्तै महिला बन्दी गिृ तफय  रु .
२५ सभम तलने गरेको िानकारी गराईर्ो । 
 

६. स्वास्थ िाचँको व्र्वस्था 
र्स कारागार कार्ायलर्मा स्वास्थ िाँचका लातग केन्िीर् कारागार अस्पताल रिेको र उक्त अस्पतालमा 
११ औां तिको १ िना डाक्टर र अन्र् डाक्टरिरु समेत गरीिाल १८ िना स्वास्थ्र्कमीिरुको दरवन्दी 
रिेको ,थप दरवन्दी स्वीकृततको लातग सांघीर् मातमला तथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्मा पठाइएको 
िानकारी प्राप्त िर्ो । ददनमा सरदर ९/१० िना हवरामीिरु अस्पतालमा आउने गरेको देम्िर्ो । 

कारागारमा क्र्ान्सर ,दृहिहवहिन ,सामान्र् मानतसक रोगी समेत रिेको अनगुमनको क्रममा देम्िर्ो र 
सामान्र् हवरामीिरुलाई कारागारमै छुटै्ट व्र्वस्थापन गररएको थर्ो । कारागार तितै्र अस्पताल रिेको िुँदा 
हवरामीिरुको सामान्र् उपचार गनय िासै समस्र्ा िनुे गरेको देम्िएन । 

 

    ७ .अनगुमनका क्रममा कैदी/थनुवुािरुले उठाएका हवषर्वस्तिुरु 

माननीर् मिान्र्ार्ातिवक्ताज्रू्बाट अनमुतत िए बमोम्िम कारागार कार्ायलर्मा महिला तथा परुुष 
बन्दी/थनुवुािरुसँग छुट्टा छुटै्ट छलफल गररएको तथर्ो ।छलफलमा बन्दी/थनुवुािरुको तफय बाट रहवन 
चातलसे ,मािव वाग्ले ,म्िमी लामा ,हवर बिादरु तामाङ ,तलुसा ररमाल ,अहिकी नागरिक 
ProsumbaAasumbaलगार्तले देिार् बमोम्िम सझुाव एवम ्म्िज्ञासा रािेका तथए । 

 मदु्दा मातमलाको प्रहक्रर्ामा हढलाई िनुे गरेको छ । फैसलाको िानकारी समर्मा आउदैन। 
मदु्दाको अम्न्तम हकनारा लागे नलागेको िानकारी मिान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ायलर् तथा मातितका 
कार्ायलर्िरुबाट समर्मा िनु े गरेको छैन । मदु्दाको पेशी हढलो चढ्ने  ) १ वषय सभम पतन 
नचढेको (गरेको तथा पेसी रािे वापत समेत गैर काननुी रकम बझुाउन ुपने अवस्था छ। 

 कैदी तथा थनुवुािरुलाई ददने गरेको दैतनक िचय रकम रु. ४५।– र ७०० ग्राम चामल ज्र्ादै 
कम रिेको अवस्था छ । साथै कारागार कार्ायलर्को िौततक पूवायिारमा राज्र्ले हवशेष ध्र्ान 
ददन ुपनेिरुरी छ । 

 सि अतिर्कु्तिरुले पोल नगरेको अवस्थामा पतन Mediaको कारण तनदोश व्र्म्क्त समेत फस्ने 
गरेको अवस्था छ।Media ले सूचना प्रवाि गदाय हवशेष ध्र्ान परुर््ाउन ुिरुरी छ । 

 आफन्तिरुसँगको िेटघाटमा हविेद िनुे गरेको छ । र्सको कारण कानून बमोम्िम प्राप्त िनु े
िेटघाटको सहुविाबाट समेत बम्न्चत िनुपुने अवस्था तसियना िएको छ। िेटघाटको तनिमुा 
प्रिरीिरुले कैदी/थनुवुािरुको पररवारलाई अनावश्र्क सभपकय  गने समेत गरेको अवस्था छ। 
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 आफ्नो गिृ म्िल्लाबाट टाढा रिेको िुँदा िेटघाटमा समस्र्ा िनुे गरेको छ  ) केिी महिला 
कैदी/बन्दीिरुले सरुवाको लातग माग समेत गरेको( 

 राज्र्बाट प्रदान गररने माफी/तमनािाको तसफाररसमा स्पिता निएको कारण समस्र्ा िएको छ। 
कारागार कार्ायलर्ले तसफाररसको लातग पठाउदा तनष्पक्ष रुपमाकानून बमोम्िम पठाउन ुपदयछ । 

 हवदेशीिरुको िकमा आफन्तिरुले िेटघाट गनय समस्र्ा िनुे गरेको छ । हवदेशबाट िेटघाटको 
लातग पटक-पटक हटकट तलई आउदा Cost बढी लाग्न ेतथा िेटघाटको समर्ावति िप्तामा २ 
पटक मात्र रिेकोले र्समा पनुरावलोकन गनय आवश्र्क छ। 

 कारागारमा सबै प्रकारका हवरामीिरुलाई एउटै कक्षमा राख्न ेव्र्वस्था रिेको छ । हवरामीको 
प्रकृतत अनसुार छुटै्ट राख्न ेव्र्वस्था िनुपुछय। 

 फैसला समर्मा तर्ार िनु ेनगरेको तथा कैद िद पूम्िय समर्मा पाउन सहकएको छैन । 

 

८ .माननीर् मिान्र्ार्ातिवक्ताज्रू्बाट िएको सभबोिन तथा तनदेशन: 
माननीर् मिान्र्ार्ातिवक्ता िी अम्ग्न प्रसाद िरेलज्रू्ले कारागार कार्ायलर्मा िएको छलफल, 
अन्तरहक्रर्ा तथा अवलोकन पिात देिार् बमोम्िम सभबोिन तथा तनदेशन ददन ुिएको तथर्ो। 

 

 सांवैिातनक व्र्वस्था बमोम्िम कैदी/थनुवुािरुलाई मानवोम्चत व्र्विार िए/निएको सभबन्िमा 
अनगुमन गररएको छ ।अनगुमनको क्रममा देम्िएका समस्र्ािरुमा क्रमश सिुार गनय तनरन्तर 
प्रर्ास िारी रिने छ ।  

 मदु्दा मातमलाको प्रहक्रर्ा/अम्न्तम हकनारा लागे नलागेको सभबन्िमा कैदी/थनुवुािरुबाट आउने 
तनवेदनिरुको कारवािी गने म्िभमेवारी मिान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ायलर् अन्तगयत मदु्दा व्र्वस्थापन 
हविागबाट िनुे गरेको छ। र्स्ता हवषर्मा तछटो सभबोिन गनयको लातग हवशेष व्र्वस्था गररने छ 
। 

 आगामी िदौ १ गते देम्ि नेपालका केिी स्थानिरुमा िलुा कारागारको स्थापना गरी मदु्दाको 
गाम्भिर्यताको आिारमा कैदी/थनुवुािरु रिन ेव्र्वस्था िनुेछ। 

 कैदी तथा थनुवुािरुलाई ददने गरेको तसिाको सभबन्िमा राज्र्बाट सभबोिन िैसकेको अवस्था 
छ। आगामी साउन १ गते देम्ि दैतनक रु.६०।– आम्ित बालबातलकाको दिुको लातग रु .३५ 
िनुेगरी बिेट माफय त सभबोिन िैसकेको छ । 

 कततपर् कैदीिरुले आ-आफ्नो पार्क पने म्िल्लामा स्थानान्तरण/सरुवा िनु चािेकोले सोकोलातग 
कारागार व्र्वस्थापन हविागसँग समन्वर् गरी तत्कालै कारवािी अगातड बढाउन िेलरलाई 
तनदेशन ददनिुर्ो । 
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 कैदीिरुको माफी/तमनािाको सभबन्िमा िएको मापदण्ड तथा कैदी/थनुवुामा िएको सिुार 
लगार्तका हवषर्िरुमा आवश्र्कतानसुार थप सिुारको लातग सरोकारवाला तनकार्िरुसँग 
समन्वर् गररनेछ । 

 कारागार कार्ायलर्लाई सिुार गिृको रुपमा थप व्र्वम्स्थत गनय िौततक पूवायिारलाई व्र्वम्स्थत 
गनय तथा बन्दीिरुको कम्भतमा पतन िीवन र्ापनको लातग न्र्नुतम रुपमा आवश्र्क पने सीपको 
प्रत्र्ाितूतको लातग आवश्र्क पिल गररनेछ । 

 कैदी/थनुवुाका पररवारिरु िेट्न आएपतछ तनििरुलाई पतछ फोन सभपकय  गने प्रिरी 
कमयचारीिरुका हवषर्मा छानहवन गरी आवश्र्क कारवािी अगातड बढाउने  र अब आउँदा 
ददनिरुमा र्स्ता र्स्ता कार्य िनु नददन तनदेशन ददनिुर्ो । 

 समर् व्र्वस्थापन गरी सकेसभम सबैलाई िेटघाट गनय ददने व्र्वस्था तमलाउन तथा टेतलफोनबाट 
थनुवुा/कैदीिरुले सभपकय  गदाय कैदी/बन्दीको सांख्र्ा बढी िएको कारण सभपकय  गनयमा कदठनाई 
िएको सन्दियमा फोनको लाइन र स्थान बढाउन आवश्र्क पिल गनय कारागार प्रशासनलाई 
तनदेशन ददनिुर्ो ।  
 

तनष्कषय: 
मिान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ायलर् कार्ायलर्बाट समर् समर्मा गररने अनगुमनबाट कारागारमा रिेका 
थनुवुा/कैदीिरुको मानव अतिकारको सांरक्षणमा केहि िदसभम सिर्ोग पगेुको छ ।िालका पतछल्ला 
ददनिरुमा कारागारको िौततक अवस्था ,थनुवुा/कैदीिरुको लातग आवश्र्क पने न्रू्नतम 
सहुविा,थनुवुा/कैदीिरुको मानतसकता लगार्तका हवषर्मा सिुार िएको देम्िन्छ ।अझैपतन कारागार 
कार्ायलर्िरुमा हवहवि समस्र्ािरु हवद्यमान छन । थनुवुा/कैदीिरुका अतिकारसँग सभबम्न्ित 
अन्तरायहिर् दस्तावेि ,राहिर् कानूनी व्र्वस्था ,सवोच्च अदालतबाट समर् समर्मा िएका तनणयर् 
बमोम्िम थनुवुा/कैदीिरुका अतिकारको प्रत्र्ाितूत िनु ुिरुरी देम्िन्छ । तनरन्तरको अनगुमन तथा अन्र् 
प्रर्ासबाट कारागार कार्ायलर्िरुलाई सिुार गिृको रुपमा स्थापना गरी प्रत्र्क्ष तथा अप्रत्र्क्ष रुपमा 
न्र्ाहर्क समािको तनमायण गनयमा सिर्ोग पगु्ने अपेक्षा गनय सहकन्छ । 
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अनसुचुी  ४ 

)दफा ३५ सांग सभबम्न्ित( 
कारागार अनगुमन प्रततवेदन 

कारागार कार्ायलर् ,िगन्नाथदेवल ,काठमाडौं 
 

म्िल्ला :-काठमाडौं     कारागारको नाम :-कारागार कार्ायलर् ,िगन्नाथदेवल, 
कारागारमा रिेकाः-२७४०थनुवुा परुुष सांख्र्ाः१०७७  परुुष कैदी सांख्र्ा:१३३८नावालक सांख्र्ाः  
आम्ित ३ िनाथनुवुा महिला सांख्र्ाः १८६ कैदी महिला सांख्र्ाः१३९ 
 

अनगुमन गने अतिकारी 
माननीर् मिान्र्ार्ातिवक्ता िीमान अम्ग्नप्रसाद िरेल ,नार्ब मिान्र्ार्ातिवक्ता िीमान बिीप्रसाद गौतम  
र सिन्र्ार्ातिवक्ता िी तगताप्रसाद ततम्भसना  
सिर्ोगीः–  शािा अतिकृत द्वर् सहवता शमाय र गांगा न्र्ौपान े
         मिान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ायलर् 
अनगुमन तमतत :- २०७५/०३/०९ 
 

(१) कारागारको िौततक अवस्था : 

       
२ .िाना, तसिा तथा आरामको व्र्वस्था 
तसिा सभवन्िी 
हववरण 

िानाको 
पटक 

पानीको 
व्र्वस्था 

िाना⁄पानीको 
स्तर 

सतु्केरी 
िए थप 
सहुविा 

िान्सा कक्ष अलग⁄अ
लग 
शर्न 
कक्ष 

स्थानको 
पर्ायप्तता 

िाट, 
हवस्ता
रा, 
झलु 

सरकारी २ पटक रिेको स्वस्थकर ददन ेगरेको रिेको स्थान नरिेको तबस्तरा 

कोठा सांख्र्ा र 
 आकार 

घाम 
िावाको 
प्रवेश/पर्ायप्त 
झ्र्ाल 

छतको 
अवस्था 

परुुष⁄महिला
को  कक्ष 
अलग 

थनुवुा⁄कै
दी सांख्र्ा 

बालवातलका 
िए निएका 

चपी र 
निुाउने 
कक्ष 

सरसफा
ई रांग 
रोगन 

सरुक्षा
को 
व्र्व
स्था 

प ु.२ वटा ब्लक 
म .१ वटा ब्लक 
कुनै बगायकार 
 

मतसना झ्र्ाल 
छन। पर्ायप्त 
छैन 

पानी नचहुिन े अलग छ २७४० ३ िना आम्ित  रिेको सामान्र् सन्तोषि
नक 
रिेको 
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तनर्मानसुारको 
७०० ग्राम चामल 
र ४५ रुपैर्ा 

रिेको रिेको 

        
 
 
 
 

३ .स्वास्थ्र् िाचँ र औषिोपचार 
िाांच गने 
स्वास्थ्र्कमीको 
व्र्वस्था 

िाांच 
तथा 
उपचार 
कक्ष 

स्वास्थ्र्कमीको 
दरबन्दी हववरण  

औषिीको 
उपलब्िता 

हवरामीको 
अवस्था 

थप 
उपचारको 
प्रवन्ि 

थनुा पूवय र मकु्त 
िुांदा स्वास्थ्र् िाांच 

रिेको  केन्िीर् 
कारागार 
अस्पताल
रिेको 

िाल १८ िनाको 
दरबन्दी रिेको 

िनु ेगरेको सिुारोन्मिुरिेको तमलाउन ेगरेको थनुा पवुय िाच िनु ेमकु्त िदुा 
पतन गने नगरेको 

        

४ .पसु्तकालर् तथा मनोरञ्जन 
पत्रपतत्रकाको 
उलब्िता 

रेतडर्ो, 
टेतलतिि
न  

पसु्तका
लर् 

व्र्ार्ामशाला⁄ 
िेलकूद मैदान 

म्शपमूल
क 
तातलम 

क्षमतार्कु्त 
काम गने 
स्थान  

सांचार 
सभपकय  

थप म्शक्षाको अवसर 

रिेको रिेको रिेको बास्केटबल ,लडुो 
िेल्न ेस्थान 
रिेको तर 
अपर्ायप्त 

आवश्र्कता
नसुार 
रिेको 

पर्ायप्त नरिेको िनु ेगरेको रिेको 

   

५ .िेटघाटको प्रवन्ि 
िेटघाट कक्ष िेल्प 

डेस्क 

आफन्त
सांग 
िेटघाट 

कानून 
व्र्वसार्ीसांग 

समर् र 
तसमा 

आफन्तला
ई िवर 
ददन े

िेटघाटको 
अतिलेम्िक
रण 

हवदेशीला
ई 
कुटनैततक 
िेटघाट 

दोिाषेको 
सहुविा 

स्थान रिेको रिेको िनु ेगरेको वैततनक वकील 
समर् समर्मा 
आउन ेगरेको ,
अन्र्सँग चािेमा 

िप्तामा २ 
ददन 
तनर्तमत, 
अन्र् 

आवश्र्क 
परेमा गरेको 

सामान्र् गने 
गररएको 

आवश्र्कता
नसुार िनु े
गरेको 

आबस्र्किए िनु े
गरेको 
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िनु ेगरेको  आवश्र्क
तानसुार 

       

६.थनुवुा , कैदी सभवन्िी कागिातको अवस्था 
थनुवुा कैदी पूम्िय ितकडीलगाउनवेा 

गोलघरमा राख्न े गरे 
नगरेको 

िदको 
अतिलेि 

िद िन्दा 
वढी रिे 
नरिेको 

पूवय तनदेशनको 
पालना 

गैर म्िभमेवार उपर 
कारवािी 

ददन ेगरेको कारवािी स्वरुप छैन ,सरुक्षाको 
दृहिले गोलघरमा रािेको 

छ नरिेको पालना गने गरेको गैर म्िभवेवार काम निएको 

      

७ .नावालकको िेरचाि तथा  सामाम्िक सांस्कारको प्रवन्ि 
नावालक रिे 
नरिेको 

अनाथ िए 
िेरचाि 

कैदी,थनुवुाको 
मतृ्र् ुिए 
सांस्कार 

मतृ्र् ुिएकाको 
 शव पररक्षण 

मतृ्र्कुो 
िानकारी 

कैदीआफुले 
सामाम्िक सांस्कार 
गनुय परेमा 

मानवोम्चत 
र म्शि 
व्र्विार िए 
निएको 

आम्ित ३ िना 
रिेको 

िनु ेगरेको पररवारिनले लास 
बझुी गने गरेको 

व्र्वस्था रिेको गराउन े
गरेको 

कारागार तित्र गनय 
ददइन्छ 

िएको 

       

८ .फरक हकतसमले सक्षम व्र्म्क्तिरुको अतिलेि 

कैद⁄थनुामा रिेका फरक हकतसमले 
सक्षम व्र्म्क्तको हकतसम 

तलङ्ग र 
सांख्र्ा 

अपाङ्ग मैत्री 
कक्षको व्र्वस्था 
िए निएको 

अपाङ्ग मैत्री म्शक्षा तथा 
मनोरञ्जनको व्र्वस्था 

हवषेश सितुलर्त 
केिी प्रदान 
गररएको िए  
िलुाउन े

१ दृहि हवहिन ,मानतसक रोगी समेत  -  निएको  छैन  छैन 
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अननसूुची -२ 

२०७५।०३।२१ मा िएको छलफलका सििागीिरुको नामावली 
मिान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ायलर्बाट छलफलमा सििागी िनुिुएका सरकारी वकीलिरु 

l;= g+= gfd थर kb 

! >L clUgk|;fb v/]n dxfGofoflwQmf 

@ >L ab|Lk|;fb uf}td gfoj dxfGofoflwjQmf 

# >L vu/fh kf}8]n gfoj dxfGofoflwjQmf 

$ >L ls/0f kf}8]n gfoj dxfGofoflwjQmf 

% >L u0f]zafa' cof{n gfoj dxfGofoflwjQmf 

^ िी  पद्यप्रसाद पाण्डे ;xGofoflwjQmf 

& िी  नारार्ण प्रसाद पौडेल ;xGofoflwjQmf 

* िी  हवश् वराि कोईराला ;xGofoflwjQmf 

( िी  श्र्ामकुमार िट्टराई ;xGofoflwjQmf 

!) िी  रेवतीराि तत्रपाठी ;xGofoflwjQmf 

!! िी  गोपाल प्रसाद ररिाल ;xGofoflwjQmf 

!@ िी  तगताप्रसाद ततम्भसना ;xGofoflwjQmf 

!# िी  सांिीवराि रेग्मी ;xGofoflwjQmf 

!$ िी  िेमराि ज्ञवाली ;xGofoflwjQmf 

!% िी  रमादेवी परािलुी ;xGofoflwjQmf 

!^ िी  उद्धवप्रसाद पडुासैनी ;xGofoflwjQmf 

!& िी  गांगाप्रसाद पौडेल pkGofoflwjQmf 

!* िी  नारार्ण बिादरु थापा pkGofoflwjQmf 

!( िी  र्दनुाथ शमाय  pkGofoflwjQmf 

@) िी  िरर शांकर ज्ञवाली pkGofoflwjQmf 

@! िी   प्रकाश कोईराला pkGofoflwjQmf 
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@@ िी  केशवप्रसाद पन्त pkGofoflwjQmf 

@# िी  नारार्ण ररमाल pkGofoflwjQmf 

@$ िी  र्ामबिादरु बातनर्ा pkGofoflwjQmf 

@% िी  गोपाल लातमछान े pkGofoflwjQmf 

@^ िी  सोमकान्ता िण्डारी pkGofoflwjQmf 

@& िी लोकबिादरु कटुवाल pkGofoflwjQmf 

@* िी  दशरथ पांगनेी pkGofoflwjQmf 

@( िी  र्वुराि मित pkGofoflwjQmf 

#) िी िगत प्रसाद िट्ट उपसम्चव (लेिा) 

#! िी  ितूमनन्द िनाल zfvf clws[t 

#@ िी  तनरािन पाण्डे  zfvf clws[t 

## िी  िीराम िनाल zfvf clws[t 

#$ िी  तबन्द ुिामी रावल zfvf clws[t 

#% िी सररता कटे्टल zfvf clws[t 

सरोकारवाला तनकार्बाट छलफलमा सििागी प्रतततनतििरु 

क्र.सां.  नाम थर पद कार्ायलर् 

१ िी िनराि ज्ञवाली सि सम्चव काननु न्र्ार् तथा सांसदीर् मातमला मन्त्रालर् 

२ िी िररप्रसाद मैनाली मिातनदेशक कारागार ब्र्बस्था तबिाग 

 िी सूर्यप्रसाद उपाध्र्ार् बररष्ठ प्रिरी उपरीक्षक प्रिरी प्रिान कार्ायलर् 

 िी प्रकाश अतिकारी बररष्ठ प्रिरी उपरीक्षक प्रिरी प्रिान कार्ायलर् 

 िी तबश्वराि पोिरेल बररष्ठ प्रिरी उपरीक्षक काठमाडौं प्रिरी पररसर 
 िी वेदतनति अतिकारी उपसम्चव गिृ मन्त्रालर् 
 िी लोकिरी बस्र्ाल उपसम्चव प्रिानमन्त्री तथा मम्न्त्रपररषदको कार्ायलर् 
 िी बम्शि कुमार म्घतमरे उपसम्चव गिृ मन्त्रालर् 
 िी म्चरम्न्ितब राना उपसम्चव राहिर् पनुतनयमायण प्रातिकरण 
 िी गांगा बिादरु िरेल उपसम्चव स्वास्थ तथा िनसांख्र्ा मन्त्रालर् 
 िी राि ुप्रसाद पौडेल तनदेशक कारागार ब्र्वस्था तबिाग 
 िी र्ज्ञ प्रसाद अतिकारी तनदेशक राहिर् मानव अतिकार आर्ोग 
 िी तिम ढकाल प्रिरी उपरीक्षक प्रिरी प्रिान कार्ायलर् 
 िी शेिर िनाल प्रिरी उपरीक्षक  मिानगरीर् प्रिरी पररसर लतलतपरु 
 िी रेवती रमण पोिरेल प्रिरी नार्व उपरीक्षक मिानगरीर् प्रिरी पररसर िक्तपरु 
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 िी गणेश प्रसाद िट्टराई िेलर केन्िीर् कारागार, िगन्नाथ देवल 
 िी ददतलप कुमार प्रिान शािा अतिकृत प्रिानमन्त्री तथा मम्न्त्रपररषदको कार्ायलर् 
 िी कमल प्रसाद पाण्डे शािा अतिकृत  नख्ि ुकारागार 
 िी सतुनता म्घतमरे शािा अतिकृत तडम्ल्लबिार कारागार 
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अनसुचुी-३ 

मिान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ायलर्बाट िारी तनदेशन 

 

 हिरासतमा रिेका व्र्म्क्तलाई हिरासतमा रिँदा मानवोम्चत व्र्विार नगरेको अवस्थामा वा आफन्तसँग 
िेटघाट गनय नददएको अवस्थामा वा आफूले रोिेको कानून व्र्ावसार्ीसँग िेटघाट वा सरसल्लाि तलन 
नददएमा पनुरावेदन सरकारी वकील कार्ायलर्मा उिरुी ददन सहकन े व्र्िोराको सूचना हिरासतमा रिेका 
व्र्म्क्तले देख्न सक्न े वा िानकारी पाउन सक्ने व्र्वस्था गनय सभवम्न्ित तनकार्मा अनरुोि गने र 
सभवम्न्ित म्िल्ला म्स्थत बार एशोतसएशन र स्थानीर् पत्रकार मिासांघका पदातिकारीलाई सोको िानकारी 
गराउने ।त्र्स्तो सूचना प्रत्रे्क सरकारी वकील कार्ायलर्मा समेत टाँस गने। 

 मातथ उल्लेि गरे बमोम्िमको िानकारी ददांदा र सूचना प्रकाशन गदाय हिरासतको अनगुमन सभवम्न्ित 
सरकारी वकीलबाट िनु े र मिान्र्ार्ातिवक्तालाई अनरुोि िै आएमा मिान्र्ार्ातिवक्ताबाट छानहवन गरी 
त्र्स्तो िनुबाट रोक्न सभवम्न्ित अतिकारीलाई आवश्र्क तनदेशन ददइने व्र्िोरा समेत समावेश गने । 

 हिरासत वा थनुामा राख् ने कार्ायलर्ले उिरुी वा तसकार्त पेहटका रािे नरािेको अनगुमन गरी कुनै 
कार्ायलर्मा नरािेको पाईए राख्न लगाइ त्र्सरी राम्िएको तसकार्त पेहटकामा हिरासतरथनुामा रिेका 
व्र्म्क्तिरुको पिुचँ िनुसक्न े व्र्वस्था गनय तनदेशन ददन,े सिन्र्ार्ातिवक्ता रिेको म्िल्लाको िकमा १५ 
ददनमा एकपटक सो पेहटका सभबम्न्ित कार्ायलर्को रोिवरमा िोली आवश्र्क कारवािी गने र अन्र् 
म्िल्लाको िकमा म्िल्ला न्र्ार्ातिवक्ताले सभबम्न्ित कार्ायलर्को रोिवरमा उिरुी पेहटका िोली त्र्स्ता 
उिरुीरतसकार्त आवश्र्क कार्ायथय सिन्र्ार्ातिवक्ता समक्ष पठाउने व्र्वस्था गने । 

 कानून व्र्ावसार्ीको पररचर्पत्रका आिारमा कारागार वा हिरासतमा रिेका व्र्म्क्तिरुलाई तनिले रोिेको 
कानून व्र्ावसार्ीसँग प्रत्रे्क ददन कार्ायलर् समर् तित्र िेटघाट गनय ददने व्र्वस्था तमलाउन र सो 
सभवन्िी अतिलेि राख् ने व्र्वस्था गनय कारागार कार्ायलर्िरुलाई तनदेशन ददन कारागार व्र्वस्थापन 
हविागमा लेिी पठाउन।े 

 थनुवुारवन्दीसँग कानून व्र्ावसार्ीले गरेको परामशय वा ददएको सल्लाि गोप्र् रिन,े वकालतनामा लगार्त 
थनुवुा वन्दीको तफय बाट अदालतमा पेश गने तनवेदन समेत तर्ार गनय सिि वातावरण बनाउनको लातग 
आवश्र्क व्र्वस्था गनुय िनी कारागार व्र्वस्थापन हविाग र प्रिरी प्रिान कार्ायलर्मा लेिी पठाउने । 

 हिरासतमा रिेका थनुवुािरुलाई मानवोम्चत व्र्विार निएको, कानून व्र्ावसार्ीसँग िेटघाट गनय नददएको 
िने्न उिरुी पनय आएमा सभवम्न्ित पनुरावेदन सरकारी वकील कार्ायलर्का सिन्र्ार्ातिवक्ताले तत्काल सो 
को अनगुमन गरी आवश्र्क तनदेशन ददने र सो को िानकारी मिान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ायलर्लाई ददने । 

 आफ्नो प्रादेम्शक के्षत्र तित्र रिेको कारागार वा हिरासत कक्षको सभवम्न्ित पनुरावेदन सरकारी वकील 
कार्ायलर्को सिन्र्ार्ातिवक्ताबाट थनुवुारबन्दीको म्स्थततको सभवन्िमा अनगुमन तथा तनरीक्षण गररददएको 
तनदेशन सहितको प्रततवेदन मिान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ायलर्मा पठाउने । 

 कारागार वा हिरासत कक्ष तनरीक्षण गदाय स्थानीर् वार एशोतसर्शन, स्थानीर् प्रशासन र स्थानीर् पत्रकार 
मिासांघसँग समन्वर् गरी सभपन्न गने । 
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 हिरासत अनगुमनको कार्य गदाय मिान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ायलर्बाट प्रकाम्शत हिरासत अनगुमन तनदेम्शका, 
२०७० ले तनिायरण गरेको हवति र प्रहक्रर्ा परुा गरी गनुयपने । 

 र्स अम्घ िएको हिरासत तथा थनुाको अनगुमनमा ददईएका तनदेशन र सोको कार्ायन्वर्नको अवस्था 
समेत प्रततवेदनमा िलुाउन ुपने । 
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अनसूुची - ४ 

कारागार तथा हिरासत अनगुमन सूचक 
s=lx/f;t⁄sf/fuf/ sIfsf] k"jf{wf/M  

!= lx/f;t⁄sf/fuf/ sIfsf] Ifdtf M–  

@= ;+Vof–   k'?if sIf– 

dlxnf sIf– 

afn aflnsf sIf – 

t]>f] lnËLsf]nfuL 5'6\6} sIf – 

#= sIfsf] cfsf/,M–  

$ 3fd, k|sfz, xfjf k|j]zsf] cj:yf,M–  

%= ‰ofnx?sf] cj:yf M–  

^= ;"/Iffsf] cj:yf M–  

&= kfgL r'lxg] gr'lxg] ÷ /+u/f]ugsf] cj:yfM– 

*= dlxnf sIfsf] cj:yf M–  

(= jfnjflnsf / jo:s Pp6} 7fFpdf 5g\, 5}ggM–  

!)=jfnjflnsf klg /flvPsf 5g\, 5}gg\ M– 

!!= lx/f;t⁄sf/fuf/df /flvPsf JolQmsf] ;+Vof cg'kftdf kfOvfgf, lk;fjvfgf, g'xfpg], n'uf w'g] :yfgM–  

!@= k'?if / dlxnfsf] nflu cnu,cnu kfOvfgf, lk;fjvfgf, g'xfpg] :yfg 5 5}gM– 

!#= wfld{s lgTosd{ :yfg 5 5}gM– 

!$= ;/;kmfO{sf] cj:yf s] s:tf] /x]sf] 5M–  

!%=  e]63f6 sIf 5'§} 5 5}g nufotsf cTofjZos k'jf{wf/sf s'/fx? cjnf]sg 

 

v=vfgf / l;wf 

!= lx/f;t⁄sf/fuf/df /x]sf] JolQmnfO{ vfgf  jfkt l;wf vr{ pknAw u/fO{Psf]  5, 5}gM–  

@= pknAw u/fPsf] eP tf]lsP adf]lhdsf] vr{ pknJw u/fO{Psf] 5 5}gM–  

#= lbgdf slt k6s s] s:tf] vfgf pknAw u/fO{Psf] 5 M–  

$= lkpg] kfgL pknAw u/fO{Psf] 5M,5}g M–  

%= pknAw vfgf / kfgLsf] :t/  M–  

^=  vfgf vfg] :yfg 5'§} 5 jf 5}g, :jf:Yosf] b[li6n] ;f] :yfg pko'Qm 5 ,5}gM– 

&=  l;wf jfkt k|fKt ;fdu|L jf /sd k'/} vfgfdf k|of]u gu/L /sd jf8\g] u/]sf] 5 5}g < 

*= l;wf nufot sfg"g jdf]lhd cGo ;'ljwf pknAw u/fpg ;do d} ah]6 lgsfzf ePsf] 5 5}g, ah]6 ;DjGwL s] 

s:tf] ;d:of 5 < 

 

u=:jf:Yo hfFr / cf}iflw pkrf/M 

!= lx/f;t⁄sf/fuf/df /x]sf] JolQmnfO{ ;do ;dodf :jf:Yo hfFr u/fpg] k|jGw 5 5}gM–  

@= la/fdL ePdf tTsfn} :jf:Yo hfFr / cf}iflw pkrf/ ;]jf pknAw u/fpg] :yfg 5 5}gM–  

#= cf}iflwsf] ;xh pknJwtf, pkrf/ ;]jf ;xh pknAw u/fpg] u/]sf] 5 5}gM– 

$= lx/f;t⁄sf/fuf/df u+le/ k|s[ltsf /f]uL h:t} s'i7/f]u, Ifo/f]u, HIV , x]kf6fOl6; jL cfbL 5g\ 5}gg\ , o:tf 

lj/fdLnfO{ /fVg cnu cnu sIfsf] Joj:yf 5 5}g, s;/L Joj:yfkg ul/Psf] 5  

 

3=cGo ;'ljwf  

!= s;/tsf nflu Jofofdzfnf jf :yfgsf] Joj:yf 5, 5}gM– 

@= kqklqsf 6]lnkmf]g, /]l8of], 6]lnlehg h:tf lgoldt ;dfrf/ tyf ;+rf/ ;]jf pknAw u/fpg] u/]sf] 5, 5}gM– 

# cWoog ug{ rfxg]sf nflu cfkm\g} vr{df k':tsx? nfg] Joj:yf 5 5}gM– 

$= l;= l; Sofd/fsf] Joj:yf 5 5}gM– 

 

ª=;'Tg] :yfgM  

!= lx/ft;t⁄sf/fuf/df /flvPsf JolQmnfO{ lgoldt /fVg] / zog sIf 5'§} 5 jf Pp6} 5,M–  

@ Pp6} 5 eg] ;'Tgsf] nflu klg kof{Kt] 5, 5}g .   

#= ;'Tgsf] nflu df};d cg's'nsf n'uf, em'n, vf6x?sf] k|jGw 5 5}g 
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r=e]63f6sf] k|jGwM  

!= lx/f;t⁄sf/fuf/df /flvPsf JolQmn]] e]63f6sf nflu 5'§} sIf 5 jf 5}gM–  

@= e]63f6 ug{ lbg] u/]sf] 5 jf 5}gM–  

#= s] slt ;dodf e]63f6 ug{ lbPsf] 5, M– 

$= e]63f6 sIf ePsf] eP ;'/lIft 5 jf 5}gM– 

%=  e]63f6 ubf{ sf] sf] a:g] k|jGw ldnfO{Psf] 5 M– 

^= e]63f6sf nflu x]Nk 8]:s 5 5}g M– 

 

 5=xTs8L nufpg] u/]sf] jf gu/]sf] 

!= lx/f;t⁄sf/fuf/df /flvPsf] JolQmnfO{ lx/f;t sIfdf xts8L nufpg] u/]sf] 5 5}g, M–  

@= jflx/ hfFbf dfq nufpg] u/]sf] 5 jf leq klg lgoldt ?kdf nufpg] u/]sf] 5, 5}gM–  

#= s;}sf xsdf leq} lgoldt ?kdf nufpg] u/]sf] 5 eg] lsg nufpg' k/]sf] /x]5 ;f] cjnf]sg tyf hfgsf/L lng] 

. 

 

h=y'g'jfk'hL{M 

!= k|rlnt g]kfn sfg"gadf]lhdsf] ks|fp k"hL{ / y'g'jf k"hL{  lbPsf] 5 5}g < 

 

em=lx/f;t k7fPkl5 :jf:Yo hfFrM 

 

!= s'g} klg JolQmnfO{ lx/f;t⁄sf/fuf/df /fVbf / 5f]8\bf ;Dej eP;Dd ;/sf/L ;]jfdf /x]sf lrlsT;s / 

lrlsT;s pknAw x'g g;s]sf] cj:yfdf ;DalGwt clwsf/L cfkm}n] lghsf] zf/Ll/s l:yltsf] hfFr u/L u/fO{ 

;f]sf] clen]v v8f u/L /fVg'kg{] Joj:yf sfof{Gjog ePsf] 5  5}g < 

@= zf/Ll/s hfFr kZrft\ pkrf/ u/fpg'kg{] b]lvPsf]df pkrf/ ePsf] 5   5}gM– 

 

~f=sfg"g Joj;foL;Fusf] e]63f6  

 != lx/f;t⁄sf/fuf/df /x]sf JolQmn] sfg"g Joj;foL;Fu e]63f6 ug{ / k/fdz{ ug{ ;Sg] ;do lgwf{/0f u/]sf] 5 5}g 

< 

 @= sfg"g Joj;foL;Fu e]63f6 ug{ rfx]df To:tf] e]63f6sf] cj;/ pknAw u/fpg] Joj:yf 5 5}g < 

 #= lx/f;t⁄sf/fuf/df /x]sf JolQmn] e]63f6 jf k/fdz{ u/]sf] sfg"g Joj;foLsf] gfd, 7]ufgf / k|df0fkq gDa/ 

pNn]v u/L lx/f;t⁄sf/fuf/df /fVg] lgsfon] clen]v /fVg] Joj:yf u/]sf] 5 5}g < 

$= :yfgLo :t/df lgz'Ns sfg"gL ;xfotf pknAw u/fpg] ;+:yf jf sfg"g Joj;foL ePdf ;f]sf] nut ;DalGwt 

clwsf/Ln] /fVg] / s'g} lx/f;t⁄sf/fuf/df /x]sf JolQmn] sfg"g Joj;foL lgo'Qm ug{ g;Sg] ePdf To:tf] ;]jf 

pknAw u/fpg] ;+:yf jf sfg"g Joj;foL dfkm{t cfjZos ;xfotf pknAw u/fOlbg cg'/f]w ul/lbg] Joj:yf 5 

5}g < 

 %= kqmfpdf k/]sf] JolQmn] sfg"g Joj;foL;Fu e]6 ubf{ efiff ga'e\mg] eO{ bf]efif]sf] dfu u/]df ;Dej eP;Dd 

pknAw u/fO{ lbg] Joj:yf 5 5}g,M–  

 

6=cfkmGt;Fu e]63f6  

!= lx/f;t⁄sf/fuf/df /x]sf] JolQmsf] glhssf] cfkmGt÷kl/jf/sf] gfd, y/, 7]ufgf, ;Dks{ kmf]g gDa/ ;d]tsf] 

clen]v sf/fu/df /fVg] sfof{non] /fVg] Joj:yf u/]sf] 5 5}g < M–  

@= k|To]s lx/f;t⁄sf/fuf/ s]Gb|df ;xof]u sIf (Help Desk) sf] Joj:yf u/L To:tf] ;xof]u sIfn] 

sf/fu/df/x]sf JolQmsf] cfkmGt tyf cfuGt'snfO{ cfjZos k/fdz{ k|bfg ug]{ Joj:yf ldnfPsf] 5 5}g  

#= lx/f;t⁄sf/fuf/df /x]sf JolQmn] cfkmGt;Fu e]63f6 ug{ rfx]df e]63f6sf] cj;/ pknAw u/fOlbg] Joj:yf 

5, 5}g < 

$= s'g} ljb]zL gful/s lx/f;t⁄sf/fuf/df /x]s]f eP To:tf gful/snfO{ ;DalGwt d'n'ssf] s'6gLlts lgof]usf 

k|ltlglwn] e]6 ug{ rfx]df ;f]sf] cj;/ pknJw u/fpg] Joj:yf 5 5}g < M–  

%= e]63f6sf] nflu 5'§} sIf jf sf]7fsf] Joj:yf 5 5}g <M–  

^= e]63f6sf] nflu lglZrt ;do lgwf{/0f ul/Psf] 5 5}g <M–  
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&= e]63f6 u/]sf] JolQm, e]63f6 u/]sf] ldlt / ;do;lxtsf] cfjZos ljt/0f cfuGt's k'l:tsfdf clen]v /fVg] 

Joj:yf 5 5}g < M–  

*= lx/f;t⁄sf/fuf/df /x]sf JolQmn] cfkmGt;Fu e]6 ug{ rfx]sf] lghsf] glhssf] gft]bf/nfO{ va/ ug]{ Joj:yf 5 

5}g < M–  

(= lx/f;t⁄sf/fuf/df /x]sf JolQmnfO{ ;fdfGotof xKtfsf] @ k6s;Dd cfkmGt;Fu e]63f6 ug{ lbg] Joj:yf 5 

5}g  

!) kfl/jf/Ls ldng jf k|hgg clwsf/ pkof]usf] nflu 5'§} pko'Qm uf]KosIf sf] Joj:yf 5 5}g < 5 eg] o;sf] 

Joj:yfkg s;/L ul/Psf] 5 < 

 

7=lx/f;t⁄sf/fuf/df gfjfnssf] x]/rfx 

!= lx/f;t⁄sf/fuf/df k/]sL dlxnfsf] lx/f;t leq 5f]/f 5f]/L hGd]sf] 5 5}g < M–  

@= b"O{ aif{ gk'u]sf] gfjfns 5f]/f 5f]/L eP lghsf] kfng kf]if0fsf] cj:yf cfdfn] u/]sf] 5 jf jflx/ jf/];sxfF 5 

< M– 

#= gfjfnssf] x]/larf/ ug{] sf]xL gePdf To:tf]] gfjfnssf] x]/larf/ lzIff lbIff / nfng kfngsf] Joj:yf s] 

s:tf] /x]sf] 5 <M– 

$= cfl>t gfjfnssf] nflu v]Ng] kof{Kt :yfg / cj;/ 5 5}g < 

 

0f= lx/f;tdf /x]sf] JolQmsf] d[To" ePdf 

!= lx/f;tdf d[To' ePsf] 5 5}g <M–  
@= d[To' ePsf]df ;/sf/L lrlsT;saf6 zjkl/If0f u/fPsf]  5 5}g, d'r'Nsf v8f ePsf] 5 5}g < 

#= y'g'jf jf s}bLdf k7fpg] lgsfonfO{ hfgsf/L lbOof], lbOPg < 

$= d[tssf] ;DklQ xsjfnfnfO{ lbOof] jf cfDbfgLdf jflwPsf] jf s] ul/of] < 

 

t= Dofb eGbf a9L lx/f;tdf /fVg gx'g] jf/] 

!= Dofb tf]lsO{ y'gf df /x]sf y'g'jfnfO{ Dofb k'u]kl5 / clwsf/ k|fKt clwsf/Laf6 5f]8g] cfb]z ePkl5 

5fl8Psf] 5 jf 5}g <M–  
@= x]nrqmofO{k"j{s ;f] eGbf a9L y'lgPsf]df s;}nfO{ laefuLo sf/jfxL eof] ePg < y'lgPsf] 5}g < 

#= k'g/fj]bg cbfntsf d"Vo Gofoflwz jf Gofoflwzn] lg/LIf0f u/L lgb{]zg lbPsf]df ;f]sf] kfngf eof] ePg <M–  

y= km/s lsl;dn] ;Ifd JolQmx?sf] clen]v 

! s}b jf y'gfdf /x]sf km/s lsl;dn] ;Ifd JolStsf] lsl;d M 

@ lnË / ;+Vof M 

# ckfË d}qL sIfsf] Joj:yf eP gePsf] M 

$ ckfË d}qL lzIff tyf dgf]/~hgsf] Joj:yf M  

% ljif]z ;x'lnot s]lx k|bfg ul/Psf] eP  v'nfpg] M 

  

b=afnjflnsf ;DjlGwtcGo s]lx eP M 

 != ======= 

 @= ======== 

 


