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कार्यकारी साराांश 

पररचर्ः 
नेपालको सांविधानको अधीनमा रही वहरासतमा रहेको व्र्क्तिलाई मानिोक्तचत व्र्िहार नगरेको िा 
त्र्स्तो व्र्क्तिलाई आफन्तसँग िा कानून व्र्िसार्ी माफय त भेटघाट गनय नदिएको भने्न उजरुी परेमा 
िा जानकारी हनु आएमा छानविन गरी त्र्स्तो हनुबाट रोक्न सम्बक्तन्धत अधधकारीलाई  आिश्र्क 
धनिेशन दिने अधधकार  महान्र्ार्ाधधििामा रहेको छ । त्र्सैगरी सरकारी िवकल सम्बन्धी 
धनर्मािलीले कारागारमा रहेका कैिीको मानि अधधकारको अिस्थाबारे अनगुमन गरी सम्बक्तन्धत 
धनकार्लाई आिश्र्क धनिेशन दिने अधधकार महान्र्ार्ाधधििालाई रहेको पाइन्छ । उक्तललक्तित 
अधधकार महान्र्ार्ाधधििाले तोकेको शतयको अधीनमा रही क्तजललाको हकमा सम्बक्तन्धत उच्च सरकारी 
िकील कार्ायलर्का सहन्र्ार्ाधधििा र धनजको अनपुक्तस्थधतमा सहन्र्ार्ाधधििाको हैधसर्तमा काम गने 
कमयचारीले प्रर्ोग र पालना गनय पाँउने गरी अधधकार प्रत्र्ार्ोजन गररएको छ । 

 

महान्र्ार्ाधधििाबाट आफूमा धनवहत उि अधधकारको प्रर्ोग  मातहतका अधधकृतहरूलाई प्रत्र्ार्ोजन 
भए अनसुार नार्ब महान्र्ार्ाधधििा, सहन्र्ार्ाधधििा लगार्तका कमयचारीहरूलाई िटाई कारागार 
र वहरासतहरू अनगुमन गने कार्य हनुे गरेको छ । नेपाल सरकारको विधनर्ोक्तजत बजेट अनसुार 
िावषयक कार्यक्रम बमोक्तजम महान्र्ार्ाधधििाको कार्ायलर्बाट वहरासत र कारागारको अनगुमन गनय 
चाल ु आ.ब. २०७४/७५ मा १४ िटा टोलीलाई ३३ क्तजललामा िटाइएको धथर्ो । अपराध 
अनसुन्धानको धसलधसलामा प्रहरी वहरासत तथा क्तजलला िन कार्ायलर्, राविर् धनकुन्जका वहरासत र मदुा 
पूपयक्ष तथा फैसला बमोक्तजम लागेको कैि भिुानीका लाधग कारागार तथा बाल सधुार गहृमा रहेका 
थनुिुा र िन्िीहरूले प्राप्त गरेका सवुिधा, वहरासत र कारागारको अिस्था, थनुिुा र कैिीहरूका मानि 
अधधकारको उपर्ोगको अिस्था, मानि अधधकारको उपर्ोगको क्रममा िेक्तिएका व्र्िहाररक समस्र्ा 
समेतको वििरण प्राप्त गने गरी अनगुमन गररएको धथर्ो । 

 

आ.ब. २०७४/७५ मा वहरासत र कारागारको अनगुमनको एकीकृत प्रधतिेिनको तर्ार गिाय कैिी र 
थनुिुाहरूको अधधकारका सम्बन्धमा व्र्िस्था भएका विधभन्न अन्तरायविर् कानूनी व्र्िस्था तथा राविर् 
व्र्िस्था, वहरासत तथा कारागार अनगुमन सम्बन्धी महान्र्ार्ाधधििाको कार्ायलर्बाट जारी धनिेक्तशका, 
सूचना, पररपत्र, महान्र्ार्ाधधििाको कार्ायलर्बाट चाल ुआ.ब. २०७४/७५ मा वहरासत र कारागारको 
अनगुमन गनय िटाइएको टोलीहरूले ३३ क्तजललामा अनगुमन गरी प्राप्त भएको प्रधतिेिन समेतको 
आधार धलएको छ । 

 

 

थनुिुा तथा कैिी बन्िीका अधधकार सम्बन्धी कानूनी व्र्िस्था 



 

 

 

हरेक थनुिुा, कैिी बन्िीलाई मानि मूलर् र मर्ायिाअनसुार आिरपूियक व्र्िहार गररने, धलङ्ग, जातजाधत, 

भाषा धमय, राजनीधतक िा अन्र् विचार, राविर् िा सामाक्तजक उत्पक्ति, सम्पक्ति, जन्म िा अन्र् कुनै 
हैधसर्तका आधारमा भेिभाि नगररने, उनीहरूको समिुार्का धाधमयक आस्था िा साांस्कृधतक आचरणको 
सम्मान गनुयपने जस्ता व्र्िस्थाहरू सांर्िु राि सांघको महासभाद्वारा घोवषत थनुिुाप्रधत गररनपुने 
ब्र्िहारका आधारभतू धसद्धान्तहरू, १९९० मा गररएका छन।् कुनै पधन व्र्क्तिलाई शाररीक र्ातना 
नदिईन,े कु्रर र अपमानजनक व्र्िहार िा सजार् नगररने, कसैलाई पधन जथाभािी पक्राउ, थनुछेक िा 
िेश धनकालाको भाधगिार नबनाईने लगार्तका व्र्िस्थाहरू सांर्िु राि सांघीर् मानिअधधकारको 
विश्वव्र्ापी घोषणापत्रमा उललेि गररएको छ । 

कुनै पधन व्र्क्तिलाई पक्राउ भएको कारण सवहतको सूचना दिन ुपने, पक्राउ परेका व्र्क्ति आफूले 
रोजेको कानून व्र्िसार्ीसँग सललाह गने हक हनुे, थनुामा रहेको व्र्क्तिलाई शारीररक िा मानधसक 
र्ातना नदिइने तथा धनजसँग धनमयम, अपमानजनक र अमानिीर् व्र्िहार नगररने जस्ता व्र्िस्थाहरू 
नेपालको सांविधानमा रहेका छन ्। र्सैगरी नागररक अधधकार ऐन, २०१२, प्रहरी ऐन, २०१२ , 

कारागार ऐन, २०१९,  कारागार धनर्मािली, २०२०,  मलुकुी ऐन, अिालती बन्िोिस्तको महल र 
िण्ड सजार्को महल, बालबाधलका सम्बन्धी ऐन, २०४८, बालबाधलका सम्बन्धी धनर्मािली,२०५१, 

सरकारी मदुा सम्बन्धी ऐन, २०४९, र्ातना सम्बन्धी क्षधतपूधतय ऐन,२०५३, जेष्ठ नागररक सम्बन्धी ऐन, 

२०६३, सरकारी िकील सम्बन्धी धनर्मािली, २०५५ लगार्तका कानूनहरूमा कैिी/बन्िीहरूलाई 
गररन ुपने न्रू्नतम मानिोक्तचत व्र्िहारका सम्बन्धमा व्र्िस्था रहेका छन ्। सिोच्च अिालतबाट 
विधभन्न समर्मा भएका आिेश तथा धनिेशनहरूले  समेत कैिी/बन्िीहरूप्रधत मानिोक्तचत व्र्िहार गनुय 
पने कुराको प्रत्र्ाभधूत तथा मानि अधधकारको सांरक्षण गनुय पने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ । 

 

तथ्र्ाङ्क विश्लषेण 

कारागार तफय  अनगुमन गररएका  ३३ क्तजललाका ३१ िटा कारागारहरूको भौधतक अिस्था अन्तगयत 
कारागार कक्षको आकार, क्षमता, सांख्र्ा, हािा प्रिेशको अिस्था, पानी चवुहने नचवुहने छतको अिस्था, 
मवहला, परुुष, बालबाधलका साथमा रहे नरहेका, कारागारमा चपी, नहुाउन,े लगुा धनुे स्थान, सरसफाई 
एिां सरुक्षा व्र्िस्था जस्ता कुराहरूलाई धनधायररत checklist अनसुार अनगुमन गररएको िेक्तिन्छ । 

अनगुमन गररएका ३१ िटा कारागारहरूमा कैिी थनुिुाको सांख्र्ा ७९०९ जना रहेको िेक्तिन्छ र ती 
कारागारहरूको जम्मा क्षमता ४३०८ रहेकोमा क्षमताभन्िा करीब िईु गणुा बढी कैिी थनुिुाहरू 
रहेको िेक्तिर्ो । कारागारमा रहेका कूल कैिी र थनुिुामा ७४०९ जना परुुष, ४६४ जना मवहला 
रहेकोमा कैिी र थनुिुाका आक्तित रहेका नाबालक सांख्र्ा ३६ जना रहेको िेक्तिन्छ । कञ्चनपरु  र 
रुपन्िेही लगार्तका क्तजललाहरूमा क्षमता भन्िा  बढी कैिी र थनुिुाहरू रहेको पाइर्ो भने मसु्ताड र 
अघायिाची लगार्तका क्तजललाहरूमा क्षमता भन्िा कम कैिी र थनुिुाहरू रहेको पाइर्ो । निलपरासी 



 

 

(बियघाट ससु्ता पूिय) र बारामा कारागार कार्ायलर्हरू नभएको र मगु ुक्तजललामा नर्ाँ भिन र बाके 
क्तजललामा िलुला कारागार बन्िै गरेको पाइर्ो । त्र्स्तै काठमाण्डौ क्तजललामा रहेको केक्तन्िर् कारागार 
जगन्नाथिेिलको समेत अनगुमन गररएको धथर्ो । साथै केक्तन्िर् कारागार जगन्नाथिेिलको अनगुमन 
प्रधतिेिन छुटै्ट उललेि गररएको छ। 

 

वहरासत तफय  अनगुमन गररएका ३३ क्तजललाका ४० प्रहरी कार्ायलर्, क्तजलला िन कार्ायलर्, बारा र 
क्तचतिन राविर् धनकुन्ज, कसराको गरी जम्मा ४२ वहरासत कक्षको अनगुमन गरी प्रधतिेिन प्राप्त भएको 
पाईन्छ। अपराध अनसुन्धानको धसलधसलामा पक्राउ परेका शांवकत व्र्क्तिहरूलाई राक्तिने वहरासत 
कक्षमा अनगुमन धमधतमा जम्मा ७४२ जना थनुिुाहरू रहेको िेक्तिन्छ ।वहरासतमा रहेका कूल थनुिुामा 
६९६ जना परुुष र ३८ जना मवहला रहेकोमा थनुिुाका आक्तित रहेका नाबालकको सांख्र्ा ८ जना 
रहेको िेक्तिन्छ । अनगुमन गररएका प्रहरीका ४० वहरासत मध्रे् २ िटा वहरासत कक्ष, िन कार्ायलर् 
िाराको वहरासत कक्ष र क्तचतिन राविर् धनकुन्ज, वहरासत कक्षमा थनुिुाहरू रहेको िेक्तििैन । वहरासत 
कक्षको अन्र् भौधतक अिस्थालाई हेिाय विधभन्न आकारका कक्षहरू रहेका अधधकाांशमा घाम, हािा र 
प्रकाशको क्तस्थधत सामान्र् रहेको र धेरैमा भ्र्ाक्तन्टलेशन जस्ता साना झ्र्ाल रहेको पाइएको छ । 
धनकुटा क्तजलला क्तस्थत ्वहरासत कक्षमा रहेको समेत सरुक्षाको दृवि िेिाइ िोलन नधमलने गरी बन्ि 
गररएकोमा उि झ्र्ाल पूियत रुपमा िोली प्रर्ोग गने र सरुक्षाको प्रिन्ध गनय धनिेशन दिइएको छ । 
धेरैजसो वहरासतमा चपी र नहुाउने कक्ष अपर्ायप्त रहेको िेक्तिन्छ । अधधकाांश वहरासतहरूको 
सरसफाईको अिस्था सामान्र् रहेको तथा सबै वहरासतहरूमा सरुक्षा व्र्िस्था दठकै रहेको िेक्तिन्छ ।  

 

र्स िषय धनरीक्षण भएका क्तजललाहरू  
तनहुँ र कास्की; गलुमी, अघायिाँची, कवपलबस्त;ु कन्चनपरु कैलाली, डडेलधरुा र बाँके; रसिुा र निुाकोट; 
निलपरासी (पिुय), निलपरासी (पक्तिम), रुपन्िेही, कवपलिस्त ुर अघािाँची; मकिानपरु, बारा, पसाय र 
क्तचतिन; सनुसरी र धनकुटा; तेह्रथमु र सांििुासभा; काठमाडौको टेकु वहरासत; स्र्ाङ्जा र पालपा; 
बाँके िलुा कारागार; िोटाङ, ओिलढुङ्गा र सोलिुमु्ब;ु लमजङु, बाग्लङु र मसु्ताङ र मगु ुर जमु्ला । 
त्र्स्तै काठमाण्डौ क्तजललामा रहेको केक्तन्िर् कारागार जगन्नाथिेिलको समेत अनगुमन गररएको धथर्ो 
। 

 
 
कारागार र वहरासतको अिस्थाको तलुनात्मक अध्र्र्नः 

 

तलुना सूचक आधार 
(क) भौधतक अिस्था तफय  

कारागार वहरासत 

१. अनगुमन गररएका कारागार⁄ वहरासत ३३ क्तजललाका २९ िटा ३३ क्तजललाका ४० िटा 



 

 

२. कैिी थनुिुा नै नभएका - २ 

३. कैि थनुामा रहेका परुुष, मवहला,आक्तित 
नािालक र कूल सांख्र्ा 

७४०९+४६४+३६=७९०९  जम्मा थनुिुा सांख्र्ाः ७४२ 

४. कोठाको आकार वफटमा  कुनै धनक्तित आकार नभएका
 (फरक  फरक आकारका) 

कुनै धनक्तित आकार 
नभएका (फरक फरक 
आकारका) 

५. कोठामा हािा, प्रकाश/घाम प्रिेशको 
क्तस्थधत 

अधधकाांश कारागारमा पर्ायप्त नरहेको कारागारको तलुनामा  झनै 
अपर्ायप्त रहेको 

६. चपी र नहुाउने कक्ष पर्ायप्त 
भए/नभएको  

सबै कारागारहरूमा प्रर्ायप्त नभएको
  

सबै वहरासतहरूमापर्ायप्त 
नभएको 

७. सांख्र्ात्मक वहसािले चपी र स्नान 
कक्षको क्तस्थधत 

कैिी थनुिुाको सांख्र्ा अनसुारअपर्ायप्त  केहीमा बाहेक कक्ष 
िावहर लैजान ुपने 

 

(ि) िाना तथा आरामको व्र्िस्था 
१. धसधाको उपलव्धता कारागार धनर्मानसुार िाद्यान्न र नगि प्रहरी मेशको िाना 

ििुाउने 
२. िानाको पटक २  २ 
३. मवहलालाई सतु्केकी भएमा थप सवुिधा

  
उपलव्ध िेक्तिन्छ उपलव्ध छ 

४.
  

आफैिानापकाईिानेव्र्िस्था छ छैन 

५. पानीको पर्ायप्तता अधधकाांशमा  सन्तोषजनक रहेको भएको 
६. आफै िररि गरेर िा िावहरिाट लर्ाएर 

िाना पाउने व्र्िस्था 
छ  केहीमा मात्र रहेको 

७. सतु्नको लाधग पर्ायप्त स्थान धेरैमा अपर्ायप्त धेरैमा अपर्ायप्त 

८. सतु्नको लाधग िाट, झलु विस्तारा रहे 
नरहेको 

 केहीमा िाट धबस्तारा भएको, धेरैमा 
झलु नभएको, केहीमा िाट नभएको 

धेरैमा िाट नभएको 
भईुमा काठको फलर्ाक 
रािेरविस्तारा लगाएको, 
प्रार्मा  झलु नभएको   

 

(ग) स्िास्थ्र् जाांच र औषधोपचार 



 

 

१. धनर्धमत स्िास्थ्र् जाांच हनुे नहनु े प्रार् कारागारमा िरबन्िी ररि 
रहेको 

नहनु े

२. औषधीको उपलव्धता सामान्र् औषधी धभतै्र उपलव्ध हनुे सामान्र् औषधी धभतै्र 
उपलव्ध हनुे 

३. गांधभर प्रकृधतका विरामी भए नभएको नरहेका नरहेका 
४. विरामी भएमा उपचारको प्रिन्ध नक्तजकको अस्पताल लधगन े नक्तजकको अस्पताल 

लधगन े
५. थनुामा राख्िा र छाड्िा स्िस्थ्र् जाच थनुापूिय मात्र हनुे थनुापूिय मात्र हनुे 
(घ) पसु्तकालर् तथा मनोरञ्जन 
१. पधत्रका, रेधडर्ो टी.भी.को उपलव्धता

  
सामान्र् भएको अधधकाांशमा नभएको 

२. पसु्तकालर्को व्र्िस्था  सामान्र् भएको अधधकाांशमा नभएको 
३. िेलकुि मैिान तथा व्र्ार्ामशाला सामान्र् भएको अधधकाांशमा नभएको 
४. क्तशपमलुक काम गने अिस्था सामान्र् भएको अधधकाांशमा नभएको 
५. सांचार सम्पकय  उपलब्ध हनुे उपलब्ध हनु े
६. औपचाररक क्तशक्षाको अिसर प्रार्ः नरहेको नभएको 
(ड.) भेटघाटको व्र्िस्था 
१. हेलपडेस्क धेरै कारागारमा अलग छ नागररक सहार्ता 

कक्षिाट सहर्ोग गररने 
२. आफन्त र कानून व्र्िसार्ीसँग 

भेटघाट 
सवुिधा रहेको सवुिधा रहेको 

३.
  

भेटधाटको अधभलेिीकरण व्र्िक्तस्थत रहेको व्र्िक्तस्थत रहेको 

४. वििेशीको लाधग कुटनैधतक भेटघाट िा 
िोभाषकेो आिश्र्कता परेमा के गररन्छ 

आिश्र्क परे व्र्िस्थापन गनय 
सवकन े

स्थाधनर् स्तरिाटै 
व्र्िस्थापन गररने 
 

(च) थनुिुा कैिी सम्िन्धी कागजात र हिको अधभलेि 
१. थनुामा राख्नपूुिय पजुी प्राप्त हनुे नहनु े हनुे  हनुे 
२. थनुामा राख्िा धभत्र हत्कडी नेल िा 

गोल घरमा राख् ने नराख् ने 
नराख् न े नराख् न े



 

 

३. तोवकएको हि भन्िा िढी रािेको 
नरािेको 

नरािेको नरािेको 

४. गैरक्तजम्मेिार भै काम गने कमयचारीलाई 
कारिाही गनुय परेको छ छैन 

गैरक्तजम्मेिारी पणुय काम गरेमा 
कारबाही गने गरेको 

गैरक्तजम्मेिारी पणुय काम 
गरेमा कारबाही गने 
गरेको 

५. पूिय धनिेशनको पालनाको क्तस्थती पालना गरेको पालना गरेको 
(छ) धाधमयक तथा सामाक्तजक कृत्र्को अिसर 
१. थनुामा रहिा मतृ्र् ु भएका िन्िीको 

सामाक्तजक सांस्कार हनुे गरे नगरेको 
घर पररिारले गने घर पररिारले गने 

२. िन्िी आफैले धामीक एिां सामाक्तजक 
कृत्र् गनुय परेमा  

कारागार धभतै्र गने गनय दिने गरेको 

३. िन्िीहरू प्रधत मानिोक्तचत व्र्िहार 
भएको छ छैन 

छ छ 

(ज) फरक वकधसमले सक्षम व्र्क्तिहरूको सम्िन्धमा  
१. अपाङ्गता भएका व्र्क्तिहरू छन ्छैनन ् २ जना दृविविवहन परुुष सवहत ४ 

जना  
 

२. विशेष सहधुलर्त प्राप्त छ/छैन छैन  

सकारात्मक पक्षहरू  

महान्र्ार्ाधधििाको कार्ायलर् र मातहतका सरकारी िकील कार्ायलर्हरूका सहन्र्ार्ाधधििाहरूबाट 
हनुे गरेको कारागार र वहरासत कक्षहरूको अनगुमनले कैिी र थनुिुाहरू उपर मानिोक्तचत व्र्िहार 
गनय सम्बक्तन्धत धनकार्हरू सांिेिनशील हनु थालेको िेक्तिएका छन।् कारागार र वहरासतहरूमा कैिी र 
थनुिुाहरू प्रधत मानिोक्तचत व्र्िहार भएको व्र्होरा स्िर्ां कैिी र थनुिुाहरूले व्र्ि गरेको पाईएको 
छ। थनुा र कैिमा राख्िा पूजी दिएर मात्र राक्तिएको र कानून िमोक्तजम म्र्ाि थप गरी थनुा िा 
कैिमा राक्तिएको िेक्तिन्छ।अक्तघलला अनगुमनिाट दिइएका धनिेशनहरूको केही हि सम्म पालना भएको 
पाइन्छ। केही कारागारहरूमा सीप विकास र आर् आजयन हनुे िालका कार्यक्रम सांचालनमा रहेका 
छन ्। कारागार र वहरासतमा थनुिुा र  कैिीहरूको आधारभतू स्िास्थ्र् उपचारको प्रिन्ध गररएको 
छ । नर्ाँ धनमायण भएका र हनु लागेका कारागार र वहरासतमा सवुिधार्िु भिनहरू धनमायण हनु 
थालेका छन ्। कारागार र वहरासतहरूमा आफन्त तथा काननु व्र्िसार्ीहरूसँग भेटघाट गनय सहजै 
दिने गरेको पाइन्छ । कारागार र वहरासतमा कैिी र थनुिुाको लाधग पत्रपधत्रकाको उपलब्धता र 



 

 

पसु्तकालर्को व्र्िस्था पधन हनु थालेको िेक्तिन्छ । उच्च अिालत, राविर् मानि अधधकार आर्ोग र 
महान्र्ार्ाधधििाको कार्ायलर्िाट धनर्धमत रुपमा अनगुमन समेत हनुे भएबाट  कारागारहरूका कैिी 
तथा थनुिुाको व्र्िस्थापनमा क्रमशः सधुार हुँिै गएको िेक्तिन्छ। 

कारागार एिां वहरासत कक्षका समस्र्ाहरू 

विगतका अनगुमन प्रधतिेिन एिम ्चाल ुआधथयक िषयमा गररएको ३३ क्तजललाको अनगुमनबाट पवहचान 
भएका समस्र्ाहरूमा कारागारमा रहेका कैिी र थनुिुाहरूले पाउने िैधनक सातसर् ग्राम चामल र रु 
४५।– (र्द्यपी चाल ुआ.ब.मा नेपाल सरकारले साविक रकम रू ४५।– बाट बढाइ रू ६०।– 
बनाएको छ) ज्र्ािै कम भएको र जररिाना िापत कट्टा हनुे रकम समेत कम भएकोले र्समा पनुवियचार 
गनय कैिीहरूका माग रहेको िेक्तिन्छ। कधतपर् कारागारमा सीप विकास एिां रोजगारमूलक कार्यको 
अिसरको अभाि रहेको, जीणय भौधतक अिस्था तथा धैरैजसो कारागार र वहरासतमा सतु्नको लाधग 
िाटको व्र्िस्था नभएको, कारागारहरूमा क्षमता भन्िा अत्र्ाधधक मात्रामा थनुिुा र कैिीहरू रहेको 
िेक्तिन्छ । धेरैजसो कारागारहरूमा धनधायररत िरिन्िीको कमयचारी नै नरहेको र कधतपर् स्थानमा त 
सहार्क कमयचारीहरुबाट कारागार सांचालन भएको अिस्था छ। कधतपर् कारागारमा स्िास्थ्र्कमीको 
पि ररि रहेको तथा औषधीको उपलब्धता पर्ायप्त नभएको पाईन्छ।आफन्त तथा काननु ब्र्ािसार्ीसांग 
भेटघाटको लाधग अलग कोठा नभएको कारणले कैिी र थनुिुाको गोपनीर्ता कार्म हनु नसक्न े
अिस्था िेक्तिन्छ ।धेरैजसो कारागार र वहरासतमा कैिी र थनुिुाको लाधग औपचाररक क्तशक्षा र साक्षरता 
कार्यक्रमको कमी रहेको िेक्तिन्छ ।  
 
कैिी र थनुिुालाई एकै ठाँउमा राख्न ेगररएको र कम उमेरका कैिीलाई अलग राख्न ुपनेमा सो गररएको 
पाइएन।केही कारागार र वहरासतमा कानून व्र्िसार्ीसँग भेटघाट गनय दिएको सम्िन्धी अधभलेि राख् न े
गरेकोपाइएन। फरक वकधसमका क्षमता भएका, तेस्रो धलङ्गी र जेष्ठ नागररकको लाधग वहरासत र 
कारागारमा विशेष प्रिन्ध भएको िेक्तििैन।अधधकाँश कारागारमा स्िास्थ्र्कमीको िरबन्िी भए पधन 
िरिन्िी पूधतय नभएको र धनर्धमत रुपमा कैिी र थनुिुाको स्िास्थ्र् परीक्षण हनु ेगरेको िेक्तिएन। केही 
वहरासत र कारागारमा पानीको समस्र्ा रहेको िेक्तिएको छ।सांििुासभामा वहरासतकक्ष र कारागार 
अिालत भन्िा टाढा रहेकोले मदुा सनुिुाईमा बन्िीलाइ अिालतमा उपक्तस्थत गराउन समस्र्ा रहेको 
पाइन्छ । 



 

 

 

सझुािहरु 

 

फौजिारी कानूनको उललांघन गने व्र्क्तिलाई कारागारमा राख्नकुो उदेश्र् उसलाई सधुार गरी 
समाजोपर्ोगी नागररकमा रुपान्तरण गरी समाजमा पनुयस्थापना गनुय हो । र्सका लाधग कारागारमा 
कैि भोग्िा कैिीहरुमा समाजमा पनुस्थायवपत हनुका लाधग आिश्र्क पने र्ोग्र्ता, सीप, नैधतकता र 
आत्मविश्वासको विकास गररन ुजरुरी हनु्छ । हाम्रो ितयमान कारागारको व्र्िस्थापन, कारागार र 
वहरासतको भौधतक सांरचना, त्र्हाँिाट प्राप्त हनुे सेिा सवुिधा एिम ्त्र्हाँ गररएका ब्र्िस्थाहरुले कैि 
भिुान गरी धनस्किा उनीहरुलाई समाजमा पनुस्थायवपत हनु सक्ने िेक्तिांिैन। राज्र्ले स्रोत र साधनले 
धान्न सक्ने गरी कारागार र वहरासत सधुार कार्यर्ोजना धनमायण गरी कार्ायन्िर्न नगरेसम्म उललेक्तित 
समस्र्ाको समाधान हनुे िेक्तिांिैन . 
 

आ.ि. २०७४।०७५ मा अनगुमन गररएका कारागार र वहरासत कक्षको अिलोकन, प्राप्त वििरण 
एिां सरोकारिालाहरुसँगको अन्तरवक्रर्ाबाट प्राप्त पषृ्ठपोषण ;d]तsf cfwf/df समस्र्ा पवहचान गरी 
समाधानका लाधग lgDg cg';f/sf सझुािहरु k|:t't गररएको छ । सम्िक्तन्धत सरोकारिाला 
क्तजम्मेिार धनकार्हरुिाट तत्काल गनुयपने र िीघयकालमा गनुयपने सधुार कार्यका सम्िन्धमा समन्िार्त्मक 
रुपमा नीधत तथा कार्यक्रम बनाइ लाग ुगररएमा कैिी र थनुिुाको अिस्थामा सधुार हनुे िेक्तिन्छ । 

 

कारागार िस्ततु: त सधुार गहृ नै हो त्र्हा सामान्र्तर्ा अपराधधक कार्यमा सांलग्न रहेको ठहर भएका 
माधनसहरु बस्िछन ्। उनीहरुलाई कारागारमा राख्िा आफूले गरेको अपराध वक्रर्ामा पिाताप गराउने 
हो, सधुार गने हो र समाजमा पनुस्थायपना गने हो ।त्र्सो गनय कारागारमा रहिा उनीहरु माधथ 
मानिोक्तचत व्र्िहार अपररहार्य हनु्छ र त्र्ो राज्र्को िावर्त्ि समेत हो । र्सका लाधग वहरासत कक्ष 
र कारागार कक्षको सधुार गनुयपने, नर्ाँ मापिण्ड अनसुार भिन धनमायण गनुयपने, िानेपानी लगार्तका 
आधारभतू िस्तकुो व्र्िस्था गनुयपने, कारागार तथा वहरासत कक्षको स्तरोन्नधत गरर कैिी बन्िीको 
स्थानान्तरण गनुयपने, उजाय तथा इन्धनको व्र्िस्था गनुयपने, गनुासो सनुिुाइको उक्तचत व्र्िस्था गनुयपने,धसधा 
िचयको समर्ानकूुल उपलब्धता हनुपुने, स्िास्थ्र् जाँचको व्र्िस्था गररनपुने,  धबरामी कैिीहरुको 
पथृकीकरण गरर व्र्िस्थापन गररन ुपने, आर् आजयनका लाधग उत्पािनमूलक काम र क्तशक्षा ताधलमको 
व्र्िस्था गररनपुने, सिारी साधनको व्र्िस्था गनुयपने, भेटघाट कक्षको र अधभलेिको व्र्िस्था गनुयपने,  

पाठ्य सामग्रीको प्रिन्ध गनुयपने, भौधतक प्रमाण परीक्षण समर्मै गनय विधध धबज्ञान प्रर्ोगशाला स्थापना 
हनुपुने, कैि छुट सम्बन्धी व्र्िस्थामा पारिक्तशयता कार्म हनुपुने, थप बालसधुार गहृको स्थापना र 
स्तरोन्नधत हनुपुने, कार्यविधध र धनिेक्तशकाको पनुरािलोकन गनुयपने, थनुिुा तथा कैिी उपर मैत्री व्र्िहार 
गनुयपने, उजरुी पेवटकाको व्र्िस्था र उजरुीको सनुिुाइ हनुपुने, धनर्धमतरुपमा अनगुमन गनुय पने तथा 
धनिेशनको कार्ायन्िर्नको अिस्थाको मूलर्ाङ्कन र साियजधनकीकरण गनुयपने सी.सी. वट. धभ. व्र्िस्था र 



 

 

सरुक्षा तथा उद्धार सम्बन्धी कार्यधनिेक्तशका बनाई लागू गनुयपने  सामिुावर्क सेिा र िलुा कारागारको 
अबधारणा व्र्िहारमा लर्ाउन र्थाशीघ िलुाकारागारको धनमायण सम्पन्न गनुयपने र मवहला कैिी/बन्िीको 
लाधग प्रसतुी स्र्ाहार र क्तशश ुस्र्ाहारका लाधग र जेष्ठ नागररकलाई थप विशेष सवुिधाको व्र्िस्था 
गनुयपने,  धबशेष प्रकृधतका मदुामा पक्षको पवहचान गोप्र् राक्तिन ेधनिेक्तशकाको प्रभािकारी कार्ायन्िर्नको 
लाधग कारागार प्रशासनका जनशक्तिलाई प्रक्तशक्षण प्रिान गनुयपने,  कैिी र बन्िीले पालना गनुयपने 
आचारसांवहता प्रि बकु्तझन ेर िेक्तिने स्थानमा राि्ने, सांविधानद्वारा प्रत्र्ाभतू न्र्ार् सम्बन्धी हक र कैिी 
बन्िीका अधधकारको बारेमा साइनपोि तर्ार गरी सबै कारागार तथा वहरासत कक्षमा राि्ने आिश्र्क 
व्र्िस्था गनुयपने  र फौजिारी कसूर (सजार् धनधायरण तथा कार्ायन्िर्न) ऐन, २०७४ को  कार्ायन्िर्नको 
तर्ारीका लाधग नीधतगत, कानूनी र सांस्थागत व्र्िस्था गनुय पने िेक्तिन्छ । 

 
 



 

 

                                                               पररच्छेिः एक 
 

प्रारक्तम्भक 

 
 १.१  पररचर्ः 
 

वहरासतमा रहेका व्र्क्तिलाई नेपालको सांविधानको अधधनमा रही मानिोक्तचत व्र्िहार नगरेको िा 
त्र्स्तो व्र्क्तिलाई आफन्तसँग िा कानून व्र्िसार्ी माफय त भेटघाट गनय नदिएको भने्न उजरुी परेमा 
िा जानकारी हनु आएमा छानविन गरी त्र्स्तो हनुिाट रोक्न सम्िक्तन्धत अधधकारीलाई आिश्र्क 
धनिेशन दिने अधधकार महान्र्ार्ाधधििामा रहेको छ।त्र्सैगरी कारागारमा रहेका कैिीको मानि 
अधधकारको अिस्थािारे अनगुमन गरी सम्िक्तन्धत धनकार्लाई आिश्र्क धनिेशन दिने अधधकार 
महान्र्ार्ाधधििालाई सकु्तम्पएको छ। उक्तललक्तित अधधकार महान्र्ार्ाधधििाले तोकेको शतयको अधधनमा 
रही क्तजललाको हकमा सम्बक्तन्धतउच्च सरकारी िकीलकार्ायलर्का सहन्र्ार्ाधधििा र धनजको 
अनपुक्तस्थधतमा सहन्र्ार्ाधधििाको हैधसर्तमा काम गने कमयचारीले प्रर्ोग र पालना गनय पाउने गरी 
अधधकार प्रत्र्ार्ोजन गररएको छ । 

 

महान्र्ार्ाधधििाबाट आफुमा धनवहत उि अधधकार मातहतका अधधकृतहरुलाई प्रत्र्ार्ोजन गरी 
र्सभन्िा अक्तघ पधन विधभन् न चरणमा नार्ब महान्र्ार्ाधधििा, सहन्र्ार्ाधधििा लगार्तका 
कमयचारीहरुलाई िटाई कारागार र वहरासतहरु अनगुमन गने कार्य हिैु आएको छ । र्सै सन्िभयमा 
विगत बषयहरुमा सांर्िु राि सांघीर् विकास कार्यक्रम (UNDP), काननुी शासन तथा मानि अधधकार 
सांरक्षण प्रणाली सिलीकरण कार्यक्रम (RoLHR) र राि सांघीर् बाल विकास कोष (UNICEF) को 
सहर्ोग एिम ्नेपाल सरकारको िावषयक कार्यक्रम बमोक्तजम महान्र्ार्ाधधििाको कार्ायलर्बाट वहरासत 
र कारागारको अनगुमन हिैु आएकोमा र्स चाल ुआ.ब.२०७४/७५ मा नेपाल सरकारको विधनर्ोक्तजत 
बजेट अनसुार  िावषयक कार्यक्रम बमोक्तजम वहरासत र कारागारको अनगुमन गनय १४ िटा टोलीलाई 
३३ क्तजललामा िटाइएको धथर्ो । अनगुमन गनय िटाएका पिाधधकारीहरुबाट प्राप्त प्रधतिेिनहरु र 
समर् समर्मा  सरोकारिालासँग गररएको अन्तरवक्रर्ािाट प्राप्त पषृ्ठपोषणलाई एवककृत गरी 
महान्र्ार्ाधधििाको कार्ायलर्िाट गररएको वहरासत तथा कारागार अनगुमनको एकीकृत प्रधतिेिन 
नामक र्ो प्रधतिेिन तर्ार पाररएको छ ।  
 

 

 

 

१.२  कार्यिल गठनको उदशे्र्ः 



 

 

अपराध अनसुन्धानको धसलधसलामा प्रहरी वहरासत र मदुा पपुयक्ष तथा फैसला बमोक्तजम लागेको कैि 
भिुानीका लाधग कारागार तथा िालसधुार गहृमा रहेका थनुिुा र िन्िीहरुले उपभोग गरेका 
अधधकारहरु, धतनीहरुले प्राप्त गरेका सवुिधा, वहरासत र कारागारको अिस्था, धतनमा िेक्तिएका समस्र्ा 
र गनुयपने सधुारका सम्िन्धमा सम्िक्तन्धत धनकार्मा सझुाि पेश गनय र अगामी दिनहरुमा वहरासत र 
कारागारको प्रभािकारी अनगुमनको लाधग अपनाउन ुपने प्रवक्रर्ा एिां पद्धधतका सम्बन्धमा गररनपुने 
व्र्िस्था र सधुार सम्बन्धमा सम्बक्तन्धत धनकार्हरुलाई सहर्ोग परु्ायउने उदेश्र्ले महान्र्ार्ाधधििाको 
कार्ायलर्को धमधत २०७४।१०।२४ को धनणयर् अनसुार सात सिस्र्ीर् कार्यिल गठन भएको धथर्ो 
। कार्यिलको सांर्ोजकमा सहन्र्ार्ाधधििा रमािेिी पराजलुी र सिस्र्हरुमा उपन्र्ार्ाधधििा िगुाय 
िड्का र  शािा अधधकृतहरु भधूमनन्ि िनाल, धनराजन पाण्डे, िीराम िनाल, धबन्िकुुमारी धामी 
रािल र सररता कटे्टल रहन ुभएको धथर्ो।  

र्स एवककृत प्रधतिेिनमा चाल ुआ.ब.२०७४/७५ मा नेपाल सरकारको विधनर्ोक्तजत बजेट अनसुार  
िावषयक कार्यक्रम बमोक्तजम वहरासत र कारागारको अनगुमन गने पिाधधकारीहरुबाट प्राप्त प्रधतिेिनहरुका 
अधारमा  पाइएका विद्यमान वहरासत र कारागारहरुको भौधतक अिस्था, थनुिुा र कैिीहरुले प्राप्त 
गरेका मानि अधधकारको उपर्ोग, मानि अधधकारको उपर्ोगको क्रममा िेक्तिएका व्र्िहाररक समस्र्ा 
समेतको क्तचत्रण गररएको छ ।  साथै वहरासत र कारागारहरुमा रहेका कैिी र थनुिुाका अिस्था 
सधुारका  सम्बन्धमा दिइएका सभुाि बाट सधुारको पधन लाधग सम्बक्तन्धत धनकार्लाई धनिेक्तशत गने 
सघाउ पगु्न ेअपेक्षा गररएको छ ।  
 

१.३ प्रधतिेिन तर्ारीको विधधः 
प्रत्र्ार्ोक्तजत अधधकार बमोक्तजम क्तजम्मेिारी पाएको सरकारी िकीलहरुबाट ३३ क्तजललाका कारागार र 
वहरासतको अनगुमन गरी महान्र्ार्ाधधििाको कार्ायलर्मा पेश गरेका प्रधतिेिनहरु र्स एकीकृत 
प्रधतिेिनको मखु्र् आधार हो। र्सरी चालू आ.ब. ०७४/०७५ मा महान्र्ार्ाधधििाको कार्ायलर्िाट 
गररएको वहरासत र कारागारको अनगुमन गने पिाधधकारीहरुबाट प्राप्त प्रधतिेिनहरु विधभन् न राविर् 
तथा अन्तरायविर् कानूनी व्र्िस्था, वहरासत तथा कारागार अनगुमन सम्िन्धी महान्र्ार्ाधधििाको 
कार्ायलर्बाट जारी धनिेक्तशका, सूचना, पररपत्र समेतको अध्र्र्न गरी तथा  वहरासत र कारागार 
व्र्िस्थापन सम्िक्तन्धत सरोकारिालाहरुसँग छलफल  समेतका आधारमा र्ो प्रधतिेिन तर्ार  गररएको 
छ ।  
 

 

१.४ प्रधतिेिनको स्िरुपः 



 

 

 प्रस्ततु प्रधतिेिनलाई चार पररच्छेिमा धबभाक्तजत गररएको छ । पररच्छेि एकमा पररचर्, कार्यिल 
गठनको उदेश्र्, प्रधतिेिन तर्ार गिाय सधमतीले अपनाएको विधधको िारेमा उललेि गररएको छ । 
पररच्छेि िईुमा थनुिुा र कैिी एिां कानूनको द्वन्द्वमा परेका िालिाधलकाको विशेष अधधकारका 
सम्िन्धमा राविर् र अन्तरायविर् कानूनी व्र्िस्था, सो विषर्मा सिोच्च अिालतबाट प्रधतपादित धसदान्त 
लगार्तका सैद्धाक्तन्तक पक्षहरु समेवटएको छ । अनगुमन प्रधतिेिनहरुको विश्लषेणलाई पररच्छेि तीनमा 
राक्तिएको छ । अनगुमनका आधार र मापिण्डहरु तथा अनगुमनिाट प्राप्त विषर्गत तथ्र्लाई 
ताधलकाहरुको माध्र्मिाट र्सै िण्डमा वििेचना गररएको छ । पररच्छेि चारमा धनष्कषय र सझुािहरु 
प्रस्ततु गररएको छ र प्रधतिेिनको अन्तमा अनगुमनका मापिण्ड, प्रर्ोग गररएका फाराम, 
सरोकारिालासँग गरेका छलफल, सझुाि एिम ् वहरासत तथा कारागारको अनगुमन सम्िन्धमा 
महान्र्ार्ाधधििाको कार्ायलर्बाट जारी सान्िभीक धनिेक्तशका, सूचना, पररपत्रलाई उद्धृत गररएको छ 
। 

 

 

 

 



 

 

पररच्छेिः िईु 

थनुिुा र कैिीका अधधकार सम्बन्धी कानूनी व्र्िस्था 
 

कानूनको उललांघन िा कुनै अपराधको आरोप लागेको व्र्क्ति िा अिालतको फैसला िमोक्तजम िोषी 
ठहर भएका व्र्क्तिलाई वहरासत, थनुा िा कैिमा रहँिा प्राप्त हनुे अधधकार र उनीहरुप्रधत राज्र्का 
तफय िाट गररनपुने व्र्िहारका सम्बन्धमा विधभन् न अन्तरायविर् िस्तािेजहरुमा व्र्िस्था रहेको पाइन्छ 
। अन्तरायविर् िस्तािेजहरुले प्रत्र्ाभतू गरेका ती अधधकारहरुलाई िेशको सांविधान िा ऐन काननुमा 
व्र्िस्था गरेर िा अिालतबाट भएका व्र्ाख्र्ा िा धनिेशन माफय त राविर् काननुमा समावहत गररएको 
हनु्छ । नेपाल मानि अधधकार सम्बन्धी कररब  िईु िजयन अन्तरायविर् िस्तािेजहरुको पक्षबनेको 
सन्िभयमा अन्तरायविर् िस्तािेजहरुबाट प्रत्र्ाभतू गररएका थनुिुा र कैिीका अधधकारका आधारभतू 
धसद्धान्तलाई नेपालले सम्मान गिै धतनलाई ब्र्िहारमा लागू गने प्रधतिद्धता जनाएको छ । 

 

व्र्क्तिगत स्ितन्त्रता माधनसको मूलभतू अधधकार हो । र्ो अधधकार समाजमा शाक्तन्त स–ुव्र्िस्था 
कार्म रािी अपराधधक वक्रर्ाकलाप धनर्न्त्रण गने अिस्थामा बाहेक अन्र् अिस्थामा िाहेक राज्र् िा 
अरु कसैले पधन हननगनय पाउँिैन।काननु बमोक्तजम व्र्क्तिको स्ितन्त्रताको बन्िेज लगाउने कार्य गिाय 
पधन राज्र्ले काननुको सीमा धभत्र रहेर गनुयपियछ । उक्तचत कानूनी प्रकृर्ा (Due Process) बमोक्तजम 
िाहेक नागररकलाई व्र्क्तिगत स्ितन्त्रताबाट िक्तञ्चत गनय पाइयिैन। काननु उललांघन गरी काननु विपररत 
अपराधधक कार्य गरेको आधारमा वहरासतमा िा पपुयक्षको लाधग थनुामा रहँिा पधन व्र्क्तिका अन्र् 
मानि अधधकारको उललङ्घन हनुहुुँिैन। त्र्सैले वहरासत र कारागारमा रहेका माधनसहरुको अिस्थाका 
सम्बन्धमा स्ितन्त्र रुपमा गररने जाँचिझुलाई वहरासतधभत्र हनुसक्ने र्ातना रोकथाम गने एक सशि 
माध्र्मको रुपमा धलने गररएको छ ।  
 

सांर्िु राि सांघको तत्िािधानमा धनमायण भै लागू भएका मानिअधधकार सम्बन्धी विधभन् न अन्तरायविर् 
िस्तािेजहरुले जनुसकैु प्रकारको थनुा तथा कारागारमा रहने व्र्क्तिका लाधग विधभन् न अधधकारको 
प्रत्र्ाभधूत गिै वहरासत र थनुामा रहन ुपिाय प्राप्त गने सेिा सवुिधाको अन्तरायविर् मापिण्ड धनधायरण 
गरेका छन ्। नेपाल ती िस्तािेजहरुको पक्ष राि भएकोले त्र्सबाट धसक्तजयत िावर्त्ि धनिायह गनय िाध्र् 
छ । नेपालको सांविधान, विधभन् न कानून तथा सिोच्च अिालतको व्र्ाख्र्ािाट समेत वहरासत र 
कारागार एिां कानूनको द्वन्द्वमा परेका बालबाधलकाका अधधकारका सम्बन्धमा व्र्िस्था गररएको 
छ।साथै र्स प्रधतिेिनमा केही सान्िधभयक अन्तरायविर् िस्ताबेजहरु समेत उललेि गररएको छ । 

 



 

 

२.१ थनुिुा र कैिीका अधधकारसम्बन्धी अन्तरायविर् कानूनी व्र्िस्थाः 
व्र्क्तिको बाँच्न पाउने िैर्क्तिक स्ितन्त्रता र सरुक्षाको अधधकारलाई मानि अधधकार सम्िन्धी 
अन्तरायविर् िस्तािेजहरुमा महत्िपूणय स्थानमा दिईएकोपाईन्छ ।कुनैपधन व्र्क्तिलाई शारीररक र्ातना 
नदिईने िा कु्रर र अपमानजनक व्र्बहार िा सजार् नगररने, कसैलाई पधन जथाभािी पक्राउ, थनुछेक 
िा िेश धनकालाको भागीिार नबनाइने लगार्तका व्र्िस्थाहरु सांर्िु राि सांघीर् मानि अधधकारको 
विश् िव्र्ापी घोषणापत्र,१९४८मा रहेका छन।त्र्स्तैनागररक तथा राजनैधतक अधधकार सम्बन्धी 
अन्तरायविर् प्रधतज्ञापत्र १९६६, र्ातना तथा अन्र् कु्रर, अमानिीर् िा अपमानजनक व्र्िहार िा सजार् 
विरुद्धको महासक्तन्ध,१९४९ का जेनेभा महासक्तन्धहरु िईुिटा अधतररि आलेिहरु,रोम विधान,१९९८ 
जस्ता अन्तरायविर् िस्तािेजहरुमा मखु्र् रुपमा व्र्िस्था गररएका छन ्। 

 

थनुा िा कैिमा परेका व्र्क्तिका अधधकारका सम्िन्धमा सांर्िु राि सांघको अग्रसरतामा विधभन् न 
धसदान्त र धनर्महरु विकाश भई विधभन् न धनर्महरु जारी भएको पधन पाईन्छ । बन्िीलाई उनीहरुमा 
अन्तधनयवहत मानिमूलर् र मर्ायिा अनसुार आिरपूियक व्र्िहार गररने, भेिभाि नगररने, बन्िीको 
समिुार्का धाधमयक आस्था िा साांस्कृधतक आचरणको सम्मान गनुय पने जस्ता व्र्िस्थाहरु सांर्िु 
रािसांघको महासभाद्वारा घोवषत थनुिुाहरु प्रधत गररन ेव्र्िहारका आधारभतू धसद्वान्तहरु, १९९० मा 
रहेका छन ्। त्र्स्तै कैिीहरु उपरको व्र्िहार सम्िन्धी न्र्नुतम मापिण्ड धनर्महरु,१९५५, कुनैपधन 
प्रकारको थनुा िा कैिमा परेका सिै व्र्क्तिहरुको सरुक्षा सम्िन्धी धसदान्त,१९८८,कानून कार्यन्िर्न 
अधधकारीहरुको आचरण,१९७९, िलपिुयक िेपिा पाररएका सिै व्र्क्तिहरुको सरुक्षा सम्िक्तन्ध 
घोषणापत्र,१९९८, गैरकानूनी, स्िेच्छाचारी तथा गैरन्र्ावर्क हत्र्ाको प्रभािकारी रोकथाम र अनसुन्धान 
सम्िन्धी धसदान्त,१९८९ प्रमिु रहेका छन ्। 

 

त्र्स्तै क्षेत्रीर्स्तरमा मानि अधधकारको सांरक्षणको रुपमा मानि अधधकार सम्िन्धी अविकी 
िडपत्र,१९८१,मानिअधधकार सम्िन्धी अमेररकी महासक्तन्ध,१९६९,र्ातना धनषधे तथा सजार् गने 
अन्तर-अमेररकी महासक्तन्ध,१९८५, िलपूियक िेपिा पारेका व्र्क्तिहरु सम्िन्धी अन्तर-अमेररकी 
महासक्तन्ध,१९५०, र्ातना तथा अमानिीर् िा अपमानजनक व्र्िहार र सजार्को रोकथाम गने सम्िन्धी 
र्रुोपेली महासन्धी जस्ता सांर्न्त्रहरुले पधनथनुा िा कैिमा परेका व्र्क्तिका अधधकारका सम्िन्धमा 
व्र्िस्था गरेका छन ्। 

 



 

 

मानि अधधकारको विश्वव्र्ापी घोषणापत्र र नागररक तथा राजनैधतक अधधकार सम्बन्धी अन्तरायविर् 
प्रधतज्ञापत्रले मानिपररिारका सिै सिस्र्मा अन्तधनयवहत मानिीर् मर्ायिलाई उच्च महत्ि दििै हरेक 
माधनसलाई जीिन,स्ितन्त्रता र व्र्क्तिगत सरुक्षाको प्रत्र्ाभधूत गरेको छ ।घोषणपत्रमा कसैलाई पधन 
बाच्न पाउने अधधकारबाट बक्तन्चत नगररने तथा सिैलाई सम्मानपूियक मानिीर् व्र्िहार गररनपुने 
उललेि छ । 

 

र्सका अधतररि शरीर बन्धक धलने िा बलजफ्ती वहरासतमा धलने अन्तरायविर् अनबुन्ध प्रस्तािनामा 
मानि अधधकारको विश्वव्र्ापी घोषणापत्र र नागररक तथा राजनैधतक अधधकार सम्बन्धी अन्तरायविर् 
प्रधतज्ञापत्रले धनदियि गरेको व्र्क्तिको बाच्न पाउने हक, िैर्क्तिक स्ितन्त्रता र सरुक्षा सम्बन्धमा 
अधधकार प्राप्त हनुे उललेि गरेको छ । अन्तरायविर् मानि अधधकार सम्बन्धी िस्तािेजहरुमा र्ातना 
तथा अन्र्कु्रर,अमानिीर् र अपमानजनक व्र्िहार िा सजार् गनय धनषधे गिै थनुा िा कैिमा रहेको 
व्र्क्तिलाई गररन े व्र्िहारको िारेमा व्र्िस्था गरेको छ । सांर्िु राि सांघको मानि अधधकार 
आर्ोगले पधन र्स सम्बन्धमा विधभन् न सांकलप प्रस्ताि पाररत गरी र्स्ता अधधकार सिै व्र्क्तिलाई प्राप्त 
हनुपुने व्र्िस्था गरेको छ । 

 

कैिीहरु उपरको व्र्िहार सम्िन्धी न्र्नुतम मापिण्डले बन्िीप्रधत गनुयपने व्र्िहार तथा कारागारको 
व्र्िस्थापन सम्बन्धी स्िीकारर्ोग्र् धसदान्त र व्र्िहारहरु धनधायरण गरेको छ । धनर्मािलीले धबना 
भेिभाि र्ी धनर्महरु लागू गररने प्रधतिदता व्र्ि गिै बन्िीको धाधमयक आस्था एिम ् नैधतक 
मान्र्ताहरुको सम्मान गररने कुरालाई आधारभतू धसद्धान्तको रुपमा स्िीकार गरेको छ ।कारागारमा 
आउने बन्िीको पवहचान, िावर्त्ि र प्रिेश तथा छुट्ने समर् उललेि गरी िताय वकताब ब्र्िक्तस्थत 
गनुयपने, परुुष र मवहलालाई सांभि भएसम्म फरक फरक कारागार र नभए मवहलालाई छुटै्ट भिन िा 
हातामा राख् न ु पने व्र्िस्था धनर्मािलीले गरेको छ ।पपुयक्षको पिायईमा रहेको बन्िीलाई अपराध 
प्रमाक्तणत भएका बन्िीहरुबाट अलग राख् न,े अलपिर्स्क बन्िीलाई बर्स्क बन्िीबाट अलग राख् ने, 
समूहमा सतु् न ेकोठा भएमा धमलन सक्ने िालका बन्िीलाई छनौट गरी धमलाएर राक्तिन,े बन्िीको 
प्रर्ोगका लाधग उपलब्ध गराइएका आिासमा प्रकाश, ताप र हािा प्रिेश मागयमाधथ विशेष ध्र्ान दिईन ु
पने विषर्लाई पधन प्रि पारेको छ ।  
 

जनुसकैु स्िरुपको थनुछेक िा कैि सजार् अन्तगयतका सबै व्र्क्तिको सांरक्षण सम्बन्धी धसद्धान्त सांग्रहमा 
जनुसकैु स्िरुपको थनुछेक िा कैि सजार् अन्तगयत रहेका सबै व्र्क्तिको सांरक्षणका लाधग लागू हनु े



 

 

व्र्िस्था छ । धसदान्त सांग्रहमा थनुामा रहेकालाई कैि ठेवकएकाबाट सांभि भएसम्म अलग राक्तिन ु
पने, पक्राउ र थनुामा राख् ने कार्य कानूनको अधधकार अन्तगयत मात्र हनुे, पक्राउको समर्मा नै पक्राउको 
जानकारी दिनपुने,थनुिुा िा बन्िीलाई न्र्ावर्क अधधकारीबाट सनुिुाइको अिसर दिने, पक्राउ िा 
कारागारमा राक्तिएको स्थान र र्सको स्थानान्तरण बारे बन्िीको पररिारलाई जानकारी दिनपुने एिम ्
उनीहरुले कानूनी परामशयिाताको सहार्ता धलन पाउन हक सांरक्तक्षत हनुपुने व्र्िस्था गरेको छ । 

 

कानून कार्ायन्िर्न गने अधधकारीका लाधग आचारसांवहताले कानून कार्ायन्िर्न गने अधधकारीले कतयव्र् 
पालनमा मानि मर्ायिाको आिर र बचाउ गनुयपने, सबै व्र्क्तिको मानिअधधकार कार्म राख् न ेर पालना 
गनपुने भधनएको छ । कानून कार्ायन्िर्न गने कुनैपधन अधधकारी र्ातना िा अन्र् कु्रर, अमानिीर् िा 
अपमानजनक व्र्िहार िा सजार्रुपी कार्यमा सांलग्न हनु नहनुे र त्र्स्ता अधधकारीले र्ातना िा अन्र् 
कु्रर, अमानिीर् िा अपमानजनक व्र्िहार िा सजार्को पसु्ट् र्ाइ स्िरुप तालकुिालाको आिेश, र्दु्ध 
िा र्दु्धको त्रासको अिस्था, राविर् सरुक्षामा ितरा, आन्तररक राजनीधतक अक्तस्थरता िा अन्र् कुनै 
साियजधनक सङ्कटजस्ता अपिािजनक पररक्तस्थधतको िाबी धलन नसक्ने पधन स्पि व्र्िस्था गररएको छ 
।आचारसांवहतामा कानून कार्ायन्िर्न गने अधधकारीले वहरासतमा रहेका व्र्क्तिहरुको स्िास्थ्र्को पूणय 
सरुक्षालाई सधुनक्तित पाने र िासगरीचावहएको बेला क्तचवकत्सात्मक सतकय ता अपनाउन तरुुन्तै कारिाई 
चलाउन ुपने पधन व्र्िस्था गररएको पाइन्छ । 

 

थनुिुा प्रधत गररनपुने ब्र्िहारका आधारभतू धसद्धान्तहरुले थनुिुा प्रधत गररनपुने ब्र्िहारका सम्बन्धमा 
व्र्िस्था गरेको छ ।र्समा  हरेक बन्िीलाई उनीहरुमा धनवहत मानि मूलर् र मर्ायिा अनसुार 
आिरपूियक व्र्िहार गररने उललेि गररएको छ भने  िन्िीलाई धलङ्ग, जात, जाधत,  भाषा, धमय,  
राजनीधतक िा अन्र् विचार, राविर् िा सामाक्तजक उत्पक्ति, सम्पक्ति, जन्म िा अन्र् कुनै हैधसर्तका 
आधारमा भेिभाि गनय  धनषधे गरेको छ । बन्िीको धाधमयक आस्था िा साांस्कृधतक आचरणको सम्मान 
गनुयपने, बन्िीको सरुक्षा र अपराधबाट समाजको बचाउ गने कारागारको उिरिावर्त्ि हनु,े कैि सजार्को 
तथ्र्ले स्पि आिश्र्क भएको बन्िेज बाहेक सबै बन्िीलाई मानि अधधकारको विश्वव्र्ापी घोषणापत्रमा 
व्र्िक्तस्थत नागररक र राजनैधतक अधधकार, आधथयक, सामाक्तजक तथा साांस्कृधतक अधधकार लगाएत 
सांर्िु राि सांघका अन्र् मानि अधधकार सम्बन्धी महासक्तन्धहरुमा व्र्िक्तस्थत अधधकार प्राप्त हनु ुपने 
उि  व्र्िस्था धसद्धान्तहरुमा उललेि गररएको छ । 

 

२.२ थनुिुा रकैिीका अधधकारसम्बन्धी राविर् कानूनी व्र्िस्थाः 



 

 

थनुिुा र कैिीका अधधकारहरुको सांरक्षणको सम्िन्धमा हामीसांग आफ्नै मौधलक कानूनी व्र्िस्थाहरु 
रहेका छन,् जनु व्र्िस्था हाम्रा पिुयिती सांविधान र ऐन कानून र सिोच्च अिालतिाट प्रधतपादित 
धसद्धान्तमा उललेि छन।्र्सको अधतररि विधभन् न अन्तरायविर् मानि अधधकार सम्बन्धी महासक्तन्धहरुको 
तत ्तत ् पक्ष रािको हैधसर्तले अन्तरायविर् कानूनले प्रिान गरेका कैिी र थनुिुाका अधधकारलाई 
सांरक्षण गने िावर्त्ि नेपालमा पधन रहेको छ । र्सथय राविर् र अन्तरायविर् कानूनले प्रिान गरेका 
कैिी र थनुिुाका अधधकार एिम ् धतनको कार्यिन्र्नको अिस्थालाई विशेष ध्र्ान दिईन ु पने 
हनु्छ।अधधकार प्रिान गरेर मात्र हिैुन सो को सही कार्ायन्िर्न समेत हनुपुछय भने्न मान्र्ता अनरुुप 
कैिी र थनुिुालाई प्राप्त कानूनी अधधकार एिम ्धतनको व्र्िहाररक कार्यिन्र्नको अिस्थालाई अनगुमन 
गने गरी सांम्िैधाधनक व्र्िस्थाको शरुुिात भएको िेक्तिन्छ । र्स सम्िन्धमा नेपालको अन्तररम 
सांविधान,२०६३ र्स सम्बन्धी व्र्िस्थाको शरुुिात भै कैिी र थनुिुाले कारागार र थनुामा रहँिा 
आफ्ना अधधकारको प्रर्ोग गने पाएका छन/्छैनन,् उनीहरुलाई मानिोक्तचत व्र्िहार भएको छ िा 
छैन, उनीहरुले आफन्तसँग भेटघाट गनय पाएका छन/छैनन ्र्ी सिै विषर्मा अनगुमन गने क्तजम्मेिारी 
महान्र्ार्ाधधििालाई प्रिान गरेको धथर्ो । जनु व्र्िस्थालाई ितयमान नेपालको सांविधानले समेत 
धनरन्तरता दिएको छ । 

 

 

नपेालको सांविधान  
नेपालको सांविधानले नागररक स्ितन्त्रता, मौधलक अधधकार र काननुी राज्र्को अिधारणा प्रधत प्रधतिद्धता 
व्र्ि गिै नागररकहरुलाई स्ितन्त्रताको अधधकार, न्र्ार्सम्बन्धी हक र र्ातना विरुद्धको हकको 
प्रत्र्ाभधूत गरेको छ । सांविधानले कानून बमोक्तजम बाहेक कुनै पधन व्र्क्तिलाई िैर्क्तिक स्ितन्त्रतािाट 
िांक्तचत नगररनेव्र्िस्था गरेको छ । कुनैपधन व्र्क्तिलाई पक्राउ भएको कारण सवहतको सूचना नदिई 
थनुामा नराक्तिन,े पक्राउमा परेका व्र्क्तिले पक्राउ परेको समर्िेक्ति नै आफूले रोजेको कानून 
व्र्िसार्ीसँग सललाह धलन पाउने र कानून व्र्िसार्ीद्वारा पपुयक्ष गने हक हनुे र त्र्स्तो व्र्क्तिले 
आफ्नो कानून व्र्िसार्ीसँग गरेको परामशय र धनजले दिएको सललाह गोप्र् रहने, पक्राउ परेको िा 
थनुामा रहेको व्र्क्तिलाई शारीररक िा मानधसक र्ातना नदिईने र धनजसँग धनमयम, अपमानजनक र 
अमानिीर् व्र्िहार नगररने व्र्िस्था मैधलक हकमा उललेि छ ।  
 

वहरासतमा रहेको व्र्क्तिलाई राज्र्को तफय िाट मानिोक्तचत व्र्िहार हनुपुने, उसले आफन्त र काननु 
व्र्िसार्ीसँग भेटघाट गनय पाउने हक हनु ेत्र्स्तो नभएको अिस्थामा उजरुी परेमा िा कुनै माध्र्मिाट 



 

 

जानकारी हनु आएमा सो विषर्मा छानविन गरी सांिक्तन्धत अधधकारलाई आिश्र्क धनिेशन दिन े 
सांर्न्त्रको रुपमा महान्र्ार्धधििालाई सांविधानले ताकेको र्स सांिैधाधनक व्र्िस्था अनसुार वहरासतमा 
रहेको व्र्क्तिलाई सांविधानको अधधनमा रही मानिोक्तचत व्र्िहार नभएको िा आफन्तसँग िा काननु 
व्र्िसार्ी माफय त भेटघाट गनय नदिएको भने्न उजरुी परेमा िा जानकारी हनु आएमा छानविन गरी 
त्र्स्तो हनुिाट रोक्न सम्िक्तन्धत अधधकारीलाई आिश्र्क धनिेशन दिन ेकाम, कतयव्र् र अधधकार 
नेपालको सांविधानको धारा १५८ मा महान्र्ार्ाधधििालाई तोवकएको छ । र्ो अधधकार 
महान्र्ार्ाधधििा स्िर्ां िा धनजले तोकेको मातहतका अधधकृतद्वारा प्रर्ोग हिैु आईरहेको छ । 

 

 

नागररक अधधकार ऐन, २०१२ 

नागररक अधधकार ऐन,२०१२ ले प्रचधलत नेपाल काननु बमोक्तजम बाहेक कुनै पधन व्र्क्तिको ज्र्ान 
िा िैर्क्तिक स्ितन्त्रता हरण गनय नपाइने व्र्िस्था गरेको छ ।धगरफ्तार भएको व्र्क्तिलाई कारण 
सवहतको सूचना र्थासक्र् चाँडो नदिई थनुामा नराक्तिने, धनजलाई धनजले रोजेको काननु व्र्िसार्ी िा 
काननु बमोक्तजमको िारेससँग सललाह धलने र पपुयक्ष गराउने हक हनुे, काननु िमोक्तजम अन्र्था हनुेमा 
बाहेक धगरफ्तार गररएको र थनुामा राक्तिएको प्रत्रे्क व्र्क्तिलाई बाटोको म्र्ाि बाहेक चौविस घण्टा 
धभत्र मदुा हेने अधधकारी समक्ष उपक्तस्थत गराउनपुने र त्र्स्तो अधधकारीको आिेशले बाहेक सो अिधी 
भन्िा बढी थनुामा राख्न नपाइने व्र्िस्था र्स ऐनमा गररएको छ । 

 

प्रहरी ऐन,२०१२ 

कानून बमोक्तजम पक्रन ुपने व्र्क्तिलाई पक्रन ुपने पर्ायप्त कारण भएमा मात्र पक्रन पाउने व्र्िस्था र्स 
ऐनमा गररएको छ । पक्राउ भएका िा थनुामा रहेका व्र्क्ति धबरामी भएमा आिश्र्क मदत धलई 
चावहने कारिाही तरुुन्त गनय र त्र्स्तालाई पहरा दिँिा िा अन्त लैजािा धनजको स्िास्थ्र्को उक्तचत 
ख्र्ाल राख्न ुपने रपक्राउ भएका िा थनुामा रहेका व्र्क्तिलाई चावहने धसधा र िासको व्र्िस्था गने 
िावर्त्ि र्स ऐनले प्रहरीलाई तोकेको  
छ । 

कारागार ऐन, २०१९ 

ऐनमा कैिी थनुिुालाई गररनपुने व्र्िहारका विषर्मा स्पि पाररएको छ । ऐनको व्र्िस्था अनसुार 
कुनै व्र्क्तिलाई कुनै अपराधको तहवककात, जाँचबझु िा पपुयक्षका लाधग थनुामा राख्नपुने भएमा थनुिुा 
पजुी र अिालतको फैसला बमोक्तजम कैिमा राख्नपुिाय कैिी पजुी दिनपुने भधनएको छ । थनुिुा र 



 

 

कैिीलाई धनज थनु्िा िा कैिमा राख्िा सम्भि भएसम्म परुुष र मवहलालाई अलग अलग घरमा र 
एउटै घरमा भएपधन परस्पर भेटघाट हनु नपाउने गरी राख्नपुने,  थनुिुा र कैिीलाई एउटै कारागारमा 
राख्नपुिाय सम्भि भएसम्म छुट्टाछुटै्ट राख्नपुने, एकाईस िषय मनुी र एक्काईस िषय माधथका कैिी िा थनुिुालाई 
छुट्याई धभन्िाधभन्िै राख्नपुने, िेिानी र फौजिारी मदुाका कैिी, रोगी, पागल थनुिुा र कैिीलाई पधन 
छुट्टाछुटै्ट भागमा राख्नपुने व्र्िस्था र्स ऐनमा गररएको छ । 

 

विशेष अिस्था र पररक्तस्थधतका कैिी बाहेक अन्र् थनुिुा िा कैिीलाई कारागार धभत्र नेल िा हतकडी 
लगाउन नपाईने,थधुनए िा कैि परेकी मवहलाको कारागार धभत्र छोराछोरी जन्मेमा २ िषय नपगेुको 
नािालक छोराछोरी रहेछ र आमा आफैले आफैधसत रािी हेरचाह गनय चाहेमा कारागार मै राख्न 
पाउने, थनुिुा िा कैिीको नािालकको लालनपालन गने अरु कोही नभए थनुा िा कैिमा रहनु्जेल 
त्र्स्तो नािालकको सम्पूणय रेििेि, क्तशक्षा दिक्षा र लालन पालन नपेाल सरकारको सांरक्षणमा गररने,१२ 
िषय ननाघेको कुनै नािालक थधुनए िा कैि परेमा धनजको हेरचाह गनय धनजको आमाबाब ुिा अरु 
नातेिार कारागार धभत्र बस्न चाहेमा िस्न दिनपुने प्रािधान पधन ऐनमा रहेको छ ।थनुिुा िा कैिीलाई 
धनजको इच्छा विरुद्ध कुनै काममा लगाउन नपाइने,३ िषयसम्म कैिहनुे ठहररएको कसरुिारलाई मदुा 
हेने अधधकारीले सामिुावर्क सेिामा पठाउन सक्न,े३ िषय भन्िा बढी कैि सजार् भई कम्तीमा एक 
धतहाई कैिको अिधी भिुान गररसकेको कैिीलाई िलुला कारागारमा िस्ने अनमुधत दिन सवकन,े 
मानधसक िा शारीररक विरामी परेमा थनुिुा िा कैिीलाई सरकारी क्तचवकत्सकद्वारा उपचार गराउन ु
पने,म्र्ाि तोवकई थधुनए िा कैि परेका थनुिुा िा कैिीलाई सो म्र्ाि पगेुपधछ र काननु बमोक्तजम 
अधधकार प्राप्त अधधकारीबाट छोड्न आिेश भै आएमा २४ घण्टा धभत्र जेलरले थनुा िा कैिबाट मिु 
गनुयपने व्र्िस्था र्स ऐनमा गररएको छ । 

कारागार धनर्मािली, २०२० 

कारागार ऐनले समेट्न नसकेका कैिी र थनुिुाका कधतपर् अधधकारलाई र्स धनर्मािलीले समेटेको 
छ । जस अनसुार तीन िषयसम्म कैि हनुसक्ने व्र्क्तिले सामिुावर्क सेिा गनय चाहेमा सो को अनमुती 
दिनसवकन,े तीनिषय भन्िा बवढ कैि सजार् भई कम्तीमा एक धतहाई कैिको अिधी भिुान गररसकेको 
कैिीले िलुा कारागारमा बस्न चाहेमा धनिेिन दिनसक्ने व्र्िस्था धनर्मािलीमा गररएको छ । कैिीलाई 
दिईनेलगुा,धसधा,सतु्केरीलाई थप धसधा,भेटघाट र पत्र व्र्िहारको सवुिधा, कारागारमा थधुनएका 
केटाकेटीहरु र प्रौढ व्र्क्तिहरुलाई आिश्र्कता अनसुार क्तशक्षा दिनपुने,कैिी र थनुिुालाई असल 
मनोिकृ्ति तफय  उन्मिु गराउने वकधसमको प्रक्तशक्षण सांचालन गनुयपने जस्ता विषर्लाई पधन धनर्मािलीमा 



 

 

समेवटएको छ । र्सको अधतररि कारागारमापसु्तकालर्, रेधडर्ो, इलम, सीप विकास लगाएत 
क्तशक्षा,स्िास्थ्र्, अन्नपानी,पाइिाना, वपसाििाना, सरसफाई, मनोरञ्जनको प्रिन्ध समेत गनुय पने विषर्लाई 
र्स धनर्मािलीले समेटेको छ । 

 

 

 

 

मलुकुी ऐन 

अिालतमा िार्र भएका थनुा िा कैिीको मदुाको र कार्यविधीलाई धछटो छररतो िनाउने, सम्भि 
भएसम्म अधभर्िुलाई थनुा िा कैिको िैकक्तलपक सवुिधा दिईने, थनुा िा कैिमा रहेको कारण र 
अिधधको विषर्मा थनुिा िा कैिीलाई िोध गराईदिन ुपने विषर् मलुकुी ऐनमा गररएको छ । ऐनको 
अिालती िन्िोिस्तको महलमा थनुा िा कैिीको थनुा िा कैि परेको मदुा प्राथधमकतामा रािी सनुिुाई 
गररने व्र्िस्था छ ।थनुामा परेको कुनै अधभर्िु पधछ प्राप्त प्रमाणबाट कुसरुिार होइन भने्न विश्वास 
गने कुनै मनाधसि आधार भएमा मदुाको कारिाही जनुसकैु अिस्थामा पगेुको भए पधन अड्डाले धनजलाई 
थनुाबाट छाड्न सक्ने,अधभर्िुलाई कुनै हालतमा पधन धनज उपर लगाइएको अधभर्ोग प्रमाक्तणत भएमा 
हनुसक्ने अधधकतम कैिको सजार्को अिधधभन्िा बढी थनुामा नराक्तिने,पूपयक्षको लाधग थनुामा रहेको 
व्र्क्तिलाई मदुा फैसला हुँिा लाग्ने ठहररएको जरीिाना िा कैिको सजार्को अङ्कमा धनज थधुनएको 
दिन धमनाहा दिई बाँकी मात्र जररिाना असलु िा कैि गररने जस्ता व्र्िस्थाहरु सोही महलमा उललेि 
छन ्। कारण िोली पूजी नदिई कसैलाई पधन थनुामा राख्न नपाईने,थनुामा राक्तिएको कुनै अधभर्िुको 
सम्बन्धमा प्रमाण बझु्न पवहलो पटक ताररि तोवकएको धमधतले एकिषय धभत्र मदुाको वकनारा नभए 
धनजसँग धरौट िा जमानत धलई थनुाबाट छोडी मदुाको कारिाही गनुयपने व्र्िस्था समेत मलुकुी ऐनमा 
रहेको छ । 

बालबाधलका सम्बन्धी ऐन, २०४८ 

काननुको द्धन्द्धमा परी थनुा िा कैिमा रहेका िालिाधलकाहरुलाई थनुा िा कैिमा राख्िा पधन उनीहरुको 
सिोिम वहतलाई ध्र्ानमा राक्तिन ुिाल न्र्ार् प्रशासनको आधारभतू मान्र्ता हो ।बालबाधलका सम्िन्धी 
ऐन र धनर्मािलीले र्सै मान्र्तालाई आत्मसात गरेको िेक्तिन्छ । बालबाधलकाले कुनै अपराध गरे 
िापत कैिको सजार् पाएमा उमेर पगेुका कैिीको साथमा राख्न नहनुे, बालकलाई नले, हतकडी 
लगाउन नपाईने उनीहरुलाई एकान्त कारािासमा राख्न नहनुे व्र्िस्था र्स ऐनले गरेको छ । ऐनमा 
कुनै कसरुको अधभर्ोग लाधग मदु्वाको तहवककात िा पपुयक्षको लाधग थनुामा बस्नपुने िा कैिको सजार् 



 

 

पाई कैिमा जानपुने बालकलाई बाल सधुार गहृमा राख्नपुने, काननु बमोक्तजम थनुामै रािी मदुाको 
तहवककात गनपुने कुनै कसरुको अधभर्ोग लागेको बालक िा कसरुिार ठहर भई कैिको सजार् 
पाएको बालबाधलकाका सम्बन्धमा कसरु गिायको पररक्तस्थधत, अिस्था थनुामा िस्नपुने ठाँउ लगार्तका 
कुराहरु विचार गिाय थनुामा िा कैिमा राख्न उपर्िु हिैुन भने्न मदुा हेने अधधकारीलाई लागेमा 
चावहएको बित उपक्तस्थत गराउने गरी र सजार् तत्काल भोग्न ुनपने गरी सांरक्षक िा बालसधुार 
गहृको क्तजम्मा लगाउन सवकने, कानून व्र्ािसार्ी नभएमा िालकको मदुाको कारिाही र वकनारा नहनु े
व्र्िस्था समेत गररएको छ । र्सैगरी बाल सधुारगहृमा क्तशक्षा, ताधलम, सवुिधा आदिको व्र्िस्था हनुपुने 
व्र्िस्था पधन ऐन र धनर्मािलीमा गररएको छ ।  
 

 

 

 

सरकारी मदुा सम्िन्धी ऐन,२०४९ 

सरकारी मदुा सम्िन्धी ऐनको अनसुचुी १ अन्तगयतका मदुाको अनसुन्धान तहवककातको धसलधसलामा 
सांवकतलाई पक्राउ गरी प्रहरी वहरासतमा राख्िा सांवकतका मानि अधधकारको सांरक्षण गररन ुआिश्र्क 
छ । ऐनमा अपराध अनसुन्धानर तहवककात गने प्रहरी कमयचारीले अपराधमा सांलग्न रहेको छ भने्न 
शांका गनुयपने मनाधसि कारण भएको व्र्क्तिलाई मात्र पक्राउ गनयसक्ने र पक्राउ भएको व्र्क्तिलाई 
कारण सवहतको सचुना नदिई थनुामा नराक्तिने व्र्िस्थाको प्रत्र्ाभधूत गररएको छ । मवहलालाई पक्राउ 
गनुयपिाय र्थासम्भि मवहला प्रहरीद्वारा गनुयपने, पक्राउ गररएको िा थनुामा राक्तिएको व्र्क्तिलाई २४ 
घण्टा धभत्र तहवककात पूरा नहनुे भएमा अिालतको अनमुधत धलएर मात्र थनुामा राख्नपुने रथनुामा राख् न े
अनमुधतको लाधग अिालतमा उपक्तस्थत व्र्क्तिले शारीररक जाँचको लाधग अिालत समक्ष धनिेिन 
दिनसक्ने व्र्िस्था ऐनमा गररएको छ । 

र्ातना सम्बन्धी क्षधतपूधतय ऐन, २०५३ 

थनुामा रहेको व्र्ाक्तिलाई कुनैपधन वकधसमको र्ातना दिन र्स ऐनले धनषधे गरेको छ । 
अनसुन्धान,तहवककात िा पूपयक्षको धसलधसलामा िा अरु कुनै वकधसमले थनुामा रहेको व्र्क्तिलाई 
र्ाताना दिन ुनहनु,े कुनै व्र्क्तिलाई थनुामा राख्िा र छोडिा सांम्भि भएसम्म सरकारी सेिामा रहेका 
क्तचवकत्सक र क्तचवकत्सक उपलव्ध हनु नसकेको अिस्थामा सम्बक्तन्धत अधधकारी आफैले धनजको 
शारीररक क्तस्थधतको जाँच गराई राख्नपुने, अनसुन्धान, तहवककात िा पपुयक्षको धसलधसलामा थनुामा रहेको 
व्र्क्तिलाई सरकारको कुनै कमयचारीले र्ातना दिएको प्रमाक्तणत भएमा पीधडतलाई क्षधतपूधतय दिइने र 



 

 

र्ातना दिने कार्यमा सांलग्न व्र्क्तिहरु उपर विभागीर् कािायही हनुे व्र्िस्था समेत र्स ऐनमा गररएको 
छ । 

 

जेष्ठ नागररक सम्बन्धी ऐन, २०६३ 

र्स ऐनमा थनुा िा कैिमा रहेका जेष्ठ नागररकलाई प्राप्त हनुे सहधुलर्तको विषर्मा व्र्िस्था गररएको 
छ ।सरकारिािी भई चलेको कुनै मदुामा कैि सजार् पाई कैि भोधगरहेको जेष्ठ नागररकलाई धनजको 
उमेर र कसरुको अिस्था हेरी कैि छुट दिन सवकने, व्र्बस्था रहेको छ। जस अनसुार पैसठ्ठी िषय 
उमेर पूरा भई सिरी िषय ननाघेको जेष्ठ नागररकलाई पच्चीस प्रधतशतसम्म छुट दिने सवकने तथा 
सिरी िषय उमेर परुा भई पचहिर िषय ननाघेको जेष्ठ नागररकलाई पचास प्रधतशतसम्म, पचहिर िषय 
परुा भएका जेष्ठ नागररकलाई पचहिर प्रधतशतसम्म,कैि सजार् पाएको अशि जेष्ठ नागररक िा 
पचहिर बषय परुा गरेको जेष्ठ नागररकलाई अिालतले कसरुको गाक्तम्भर्य हेरी कारागारमा नरािी हेरचाह 
केन्िमा राख्न सवकने व्र्िस्था रहेको छ । 

 

 

 

 

 

 

सरकारी मदुा सम्बन्धी धनर्मािली, २०५५ 

सरकारी मदुा सम्बन्धी धनर्मािली,२०५५को धनर्म ९ मा अधभर्िुलाई पक्राउ गिाय र प्रहरी वहरासतमा 
धलँिा अिलम्बन गनुयपने कार्यविधधका िारेमा व्र्िस्था गररएको छ । सरकारिािी फौजिारी मदुाका 
अधभर्िुलाई प्रहरीले तहवककातको धसलधसलामा िोजतलास गरी पक्राउ परेको अधभर्िुलाई पक्राउ 
पजुी दिनपुने,  अधभर्िुलाई वहरासतमा राख्िा सरकारी मदुा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को िफा १५ ले 
धनधायरण गरेका मापिण्ड पूरा गनुयपने र धनर्म बमोक्तजम तोवकएको ढाँचाको थनुिुापजुी दिई वहरासतमा 
राख्नपुने व्र्िस्था धनर्मािलीमा गररएको छ ।  
 

सरकारी िकील सम्बन्धी धनर्मािली, २०५५ 

र्सरी विधभन् न सारभतु कानूनहरुले थनुिुा र कैिीलाई प्राप्त भएका अधधकारको उपर्ोगको विषर्मा 
अनगुमन गने क्तजम्मेिारी सांविधानतः महान्र्ार्ाधधििालाई तोवकएको छ । नेपालको सांविधान रसरकारी 
िकील सम्बन्धी धनर्मािली,२०५५ मा र्स सम्िन्धी व्र्िस्था गररएको छ । सरकारी िकील 
सम्बन्धी धनर्मािली,२०५५ को धनर्म १० मा महान्र्ार्ाधधििाको काम, कतयव्र् र अधधकार अन्तगयत 



 

 

िेहार् छ१ मा कारागारमा रहेका कैिीको मानि अधधकारको अिस्थाको अनगुमन गरी सम्बक्तन्धत ्
धनकार्लाई धनिेशन दिने व्र्िस्थाउललेि छ । धनर्म १ को िेहार् ङ१मा सह-न्र्ार्ाधधििाको काम, 

कतयव्र् र अधधकार अन्तगयत वहरासतमा रहेका व्र्क्तिलाई मानिोक्तचत व्र्िहार नगरेको िा त्र्स्तो 
व्र्क्तिलाई आफन्तसँग िा कानून व्र्िसार्ी माफय त भेटघाट गनय नदिएको भने्न उजरुी परेमा िा सो 
धबषर्मा जनुसकैु तररका िा माध्र्मबाट जानकारी हनु आएमा आिश्र्क छानधबन गरी त्र्स्तो हनुबाट 
रोक्न सम्बक्तन्धतअधधकारीलाई आिश्र्क धनिेशन दिने अधधकार सहन्र्ार्ाधधििालाई रहेको छ । 
र्सरी छानविन गरी धनिेशन दिएको धबषर्मा सहन्र्ार्धधििालेमहान्र्ार्ाधधििा समक्ष तै्रमाधसक रुपमा 
प्रधतिेिन पेश गनुयपने व्र्िस्था समेत सोही धनर्मको उप धनर्म २(ङ) मा गररएको छ । 

 

र्सरी सांविधान र उक्तललक्तित ऐन, धनर्मािलीका अधतररि अन्र् काननुले समेत थनुिुा र कैिीलाई 
प्राप्त अधधकार र उनीहरुलाई राज्र्को तफय िाट गररने मनिोक्तचत व्र्िहारको विषर्मा र्िाकिा उललेि 
गरेको पाइन्छ । मलुतः िन्िी प्रत्र्क्तक्षकरण सम्िन्धी कानूनी व्र्िस्थाले थनुिुा र कैिीका विविध 
अधधकार र उनीहरुलाई गररनपुने मानिोक्तचत व्र्िहारको िारेमा सम्िोधन गने गरेका छन ्। 

फौजिारी कसूर (सजार् धनधायरण तथा कार्ायन्िर्न) ऐन, २०७४  

र्सले सधुारात्मक िण्ड व्र्िस्थाका विधभन्न प्रािधानहरुको व्र्िस्था गरेको छ । २०७५ साल भिौ 
१ गतेिेक्ति प्रारम्भ हनुे ( तोवकएका िफा बाहेक अन्र् िफाहरु) र्स ऐनले कसूरिारलाई धनजले गरेको 
कसूर, धनजको उमेर, आचरण, कसूर गिायको पररक्तस्थधत, कसूर गिाय अपनाएको तररका समेतलाई विचार 
गरी छ मवहनासम्म कैि सजार् भएकोलाई अन्र् अिस्था हेरी सामिुावर्क सेिा गनय आिेश दिन सक्न े
(िफा २२) ,िईु बषय िा सो भन्िा कम कैिको सजार् भएकोलाई अन्र् अिस्था हेरी सधुार गहृमा 
पठाउन सवकने ( िफा २५) लाग ु औषध िा अन्र् िवु्र्यसनी र शारररीक िा मानधसक रुपमा  
ििुयलताबाट पीधडत कसूरिारलाई अिस्था हेरी  पनुस्र्थापना केन्िमा पठाउन सवकने (२६),कैि सजार् 
धनलम्बन गनय सवकन,ेसधुार गहृमा पठाउन सवकने,सप्ताहको अक्तन्तम दिन िा राधत्रकाधलन समर्मा मात्र 
कारागारमा बसी कैि भिुान गनय सवकन,ेिलुला कारागारमा राख्न सवकने, कैि बापत शारीररक िममा 
लगाउन सवकन,ेकारागार बावहर जान दिन सवकन,े प्र्ारोलमा राख्न सवकन,ेकैि कट्टा हनु सक्न ेनर्ाँ 
कानूनी व्र्िस्था गरेको छ ।   

सङ्घीर् प्रोिेशन तथा प्र्ारोल बोडय महान्र्ार्ाधधििाको अध्र्क्षतामा र प्रिेश प्रोिेशन तथा प्र्ारोल 
बोडयको व्र्िस्था मखु्र् न्र्ार्ाधधििाको अध्र्क्षतामा (िफा ३८, ३९) गठन हनुे तथा नेपाल सरकारले 
सामिुावर्क सेिा िा पनुस्र्थापना कार्यमा काम गरेका व्र्क्तिलाई प्रोिेशन अधधकृत िा प्र्ारोल अधधकृत 
धनर्िु गनय िा तोक्न सक्ने गरी नर्ाँ व्र्िस्था लागू हनु गइरहेको छ । 



 

 

मलुकुी फौजिारी कार्यविधध (सांवहता) ऐन, २०७४  

र्समा कसूरको अनसुन्धानको धसलधसलामा व्र्क्ति पक्राउ गनुय पने भएमा प्रहरी िा अनसुन्धान 
अधधकारीले पक्राउ पूजी जारी गने अनमुधतको लाधग मदुा हेने अधधकारी समक्ष धनिेिन दिन ु पने, 

अनसुन्धानका लाधग चौबीस घण्टाभन्िा बढी वहरासतमा राख्न ुपरे अनसुन्धान अधधकारीले आधार र 
कारण िलुाई सरकारी िवकल कार्ायलर् माफय त अनमुधतको लाधग धनिेिन दिन ुपने र धनिेिन परे मदुा 
हेने अधधकारीले एकैपटक िा पटकपटक गरी बढीमा पच्चीस दिनसम्म वहरासतमा राख्न ेआिेश दिन 
सक्ने नर्ाँ कानूनी व्र्िस्थाले गैर कानूनी थनुामा िस्न ुनपने व्र्िस्था गरेको छ । 

मलुकुी फौजिारी अपराध सांवहता,२०७४  

र्समा प्रचधलत फौजिारी कानूनमा रहेका उपर्िु धसद्धान्त, धारणा र मान्र्ताहरु र्थाित राक्तिएको, 
फौजिारी न्र्ार् प्रशासनमा विकधसत अन्तरायविर् मापिण्ड र प्रािधानलाई अांधगकार गररएको,फौजिारी 
कसूरमा सजार् धनधायरण तथा कार्ायन्िर्न गने सम्बन्धमा छुटै्ट कानून ,फौजिारी न्र्ार्का सामान्र् 
धसद्धान्तहरुको व्र्िस्था, विद्यमान सजार् प्रणालीमा सधुार गरी कसूरको गांभीरता तथा कसूरमा 
कसूरिारको सहभागीताको अनपुातमा कसूरको गांभीरता घटाउने तथा बढाउने अिस्थाको आधारमा 
सजार् हनु,े जन्म कैि, धनक्तित अिधधको कैि, कैि र जररिाना, जररिाना, क्षाधतपूधतय, जररिाना िा क्षाधतपधुतय 
नधतरे िापतको कैि, कसूर स्िीकार गरी सहर्ोग गरेमा बढीमा पचास प्रधतसत सम्म सजार् छूट दिन 
सवकने व्र्िस्था रहेको िेक्तिन्छ । 

२.३  थनुिुा र कैिीका अधधकार सम्बन्धी विषर्मा सिोच्च अिालतबाट भएको धसदान्तहरु 

थनुिुा र कैिीका अधधकार सम्िन्धी कानूनी व्र्िस्था हाम्रो सन्िभयमा नर्ाँ व्र्िस्था होईनन।्हाम्रा 
पिुयिती सांविधान र विधभन् न ऐनहरुमा पवहलरै् िेक्ति थनुिुा र कैिीका अधधकारलाई स्थान दिईिै आएको 
पाईन्छ। कैिी र थनुिुाका अधधकारका विषर्मा सिोच्च अिालतले पधन विधभन्न मदुाहरुमा विधभन्न 
व्र्ाख्र्ा विश्लषेण गिै उनीहरुका अधधकारलाई सांकुचन गने कानूनका व्र्िस्थालाई ििर गिै उनीहरुको 
अधधकार उपर्ोगको िातािरण बनाउन धनिेशन समेत गरेको छ ।  
 

र्ज्ञमूधतय बन्जाडे वि. िागमती विशेष अिालत भएको बन्िीप्रत्र्क्षीकरण मदु्धामा अधभर्िुले आफ्नो 
व्रै्क्तिक स्ितन्त्रताको सांरक्षणको क्रममा कानून व्र्ािसार्ी राख्न पाउने अधधकारको प्रत्र्ाभधूत गररएको 
छ । फैसलामा भधनएको छ “अधभर्िुले कानून व्र्िसार्ी राख् न पाउनहुनु्छ भन् नपुनेमा कानून 
व्र्िसार्ी राख्नपाउ भनेका धथएनन ्भने्न धमलने कुरा भएन, वकनभने आफुले रोजेको कानून व्र्िसार्ीसँग 
सललाह धलने र धनजद्वारा पूपयक्ष गने अधधकारिाट बक्त चत गररने छैन भने्न सांविधानको धारा ११ को 



 

 

उपधारा (६) मा व्र्िस्था छ । र्ो एक मौधलक हक हो । कसैको ज्र्ान िा व्र्क्तिगत स्ितन्त्रता 
अपहरण गनय सारिान ऐन र कार्यविधध ऐन ििैुको अक्षरशः पालना गरी बहतु सतयकता र होधसर्ारीसाथ 
हेररनपुियछ ।1

 

कैिीहरु धबच समान व्र्िहार गनुयपने सम्िन्धमा पधन सिोच्च अिालतले पारेको छ । चन्िकान्त 
ज्ञिाली विरुद प्रधानमन्त्री तथा मक्तन्त्रपररषिको कार्ायलर् समेत भएको मदुामा “फैसला अन्तगयत सजार् 
पाई कारागारमा रहेका कैिीहरु मध्रे् क्तशक्तक्षतलाई "क" िेणीमा र अक्तशक्तक्षतलाई "ि" िेणीमा राख्न ु
सरसती हेिायनै मनाधसि िेक्तििैन। ठुलो औकात र सानो औकात भने्न मातै्र आधारमा व्र्क्तिहरु िीच 
भेिभाि गनुय समतामलुक समाजको स्थापना गने सांविधानको भािानाको प्रधतकूल हनुजान े
िेक्तिएकोलेकारागार धनर्मािली,२०२० को धनर्म २१ को उपधनर्म १ को व्र्िस्था सांविधानको धारा 
१३(३) सँग स्पि बाक्तझएकोले उि व्र्िस्था अमान्र् र धनष्कृर् हनु्छ भधनएको छ ।2

 

कारागारको उक्तचत व्र्िस्थापन गने विषर्मा सिोच्च अिालतबाट कृष्ण लामा वि. प्रधानमन्त्री तथा 
मक्तन्त्रपररषिको कार्ायलर् भएको ररट धनिेिनमा व्र्ाख्र्ा भएको पाईन्छ । ररट धनिेिनको फैसलामा 
भधनएको छ, “अिालत र अन्र् अधयन्र्ावर्क धनकार्को आिेशले पपुयक्षको धनधमि थनुामा रहेकाहरुको 
हैधसर्त, क्तस्थधत र अिस्था समान प्रकृधतको मानु्नपने हुँिा समान अिस्थाका थनुिुाहरुलाई समान व्र्िहार 
गररनपुछय अन्र्था राज्र्द्वारा छुट्टाछुटै्ट व्र्िहार गररन ुसमानताको धसद्धान्त विपरीत हनुजान्छ । कैिी 
र थनुिुाको व्र्िस्थापन गने कुरा राज्र्को प्राथधमक कार्य माधनने हुँिा आिश्र्कता अनसुार राज्र्ले 
जनुसकैु व्र्िस्था गनयसक्छ, गनुयपछय । कारागारको विकलप प्रहरी कार्ायलर्को िोर हनु नसक्ने र 
त्र्स्तो मान्न पधन नधमलने भएकाले कारागारको क्षमताले नपगेुको भने्न आधारमा थनुिुाहरुलाई प्रहरी 
कार्ायलर्को िोरमा राक्तिन ुउक्तचत र न्र्ार्सांगत मान्न सवकिैन।3

 

 

मलुकुी ऐन, इलाज गनेको महलको नां.६ को “नेल ठोकी िोर िा कारागारमा रािी” भन्ने िाक्र्ाांशलाई 
सिुशयन सिेुिी वि.प्रधानमन्त्री तथा मक्तन्त्रपररषद्को कार्ायलर् समेत भएको मदुािाट िारेज गररएको छ 
। र्सैगरीअपराध अनसुन्धानको धसलधसलामा िा थनुामा रहेको व्र्क्तिलाई राज्र्ले उच्च मर्ायिा र 
उच्च नैधतकता कार्म गरी व्र्िहार गनुयपछय ।अपराध अनसुन्धानको नाउँमा िा कार्यकारी अधधकार 
सम्पन्न हैधसर्तको अधधकारीको नाममा राज्र्ले सांिैधाधनक एिां कानूनी व्र्िस्था र मानि अधधकारको 
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2 नेका.प., २०५७, अांक ६/७, पषृ्ठ ५९२ 

3 ने.का.प. २०६५, अांक ३, धन.नां ३३४ 



 

 

न्रू्नतम ्मान्र्ता िा सीमा नाघी कसैलाई पधन कुनै प्रकारको र्ातना दिन सक्िैन भनी राजेन्ि क्तघधमरे 
समेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपररषिको कार्ायलर् समेत4 भएको ररट धनिेिनको फैसलामा बोधलएको 
छ । फैसलामै भधनएकोछ, राज्र्ले साियजधनक वहतका लाधग मौधलक हकमा धनर्न्त्रण गनयसक्छ 
भन्िैमा राज्र्ले स्िेच्छाचारी ढांगले र्ातना दिनसक्ने होइन।राज्र्को र्स्तो अधधकार उक्तचत, धनष्पक्ष र 
मनाधसि हनुपुछय ।  
 

कैिीले उपर्ोग गनय पाउने मौधलक हकको सम्िन्धमा जङ्गबहािरु धसांह समेत वि. प्रधानमन्त्री तथा 
मन्त्री पररषिको कार्ायलर्समेत5 भएको ररट धनिेिनमा सिोच्च अिालतले व्र्ाख्र्ा गरेको छ । 
फैसलामा भधनएको छ “इच्छुक कैिीलाई नेपालको अन्तररम सांविधान,२०६३ को धारा १७ को क्तशक्षा 
प्राप्त गने हक, धारा २३ को धमयसम्बन्धी हक समेत उपभोग गने अिसर दिएको िेक्तिन्छ । कैि 
सजार् भई कारागारमा बस्िैमा सिै मौधलक हकहरू स्ितः स्थगन िा धनलक्तम्बत हनु्छ भने्न होइन।कैि 
ठेवकएको व्र्क्तिको वहांडडुल र आितजाित गने स्ितन्त्रता बाहेक अरु स्ितन्त्रता अपहरण हनु 
सक्िैन। कुनै व्र्क्तिले पररक्तस्थधतिश अपराध गने हुँिा सधुारेर सजार् पाएको व्र्क्ति पनुःसमाजमा 
असल नागररक भएर स्थावपत हनुसक्छ भने्न मान्र्तामा रही कैि सजार् पाएको व्र्क्तिलाई कैि 
अिस्थामा नै पढ्न अिसर दिन,े व्र्िसावर्क तालीम दिई व्र्ापक सधुारात्मक सहधुलर्तहरू दिन 
थाधलएको छ । थनुिुा र कैिीलाई दिईन ुपने पाररिारीक भेटघाटको विषर्मा पधन व्र्ाख्र्ा गिै सिोच्च 
अिालतले,“पधतपत्नी भने्न वििाह िताय र नागररकताको प्रमाणपत्रबाट प्रमाक्तणत भएमा बैध िम्पक्तिलाई 
पधत कैिमा भए पत्नीलाई र पत्नी कैिमा भए पधतलाई पाररिाररक भेटको सवुिधा दिनपुछय भधन सो 
विषर्मा उक्तचत पूिायधार धनमायण गनय धनिेक्तशत गरेको पाइन्छ ।बन्िीको सम्मानपिुयक बाच्न पाउने 
हकको सम्बन्धमा पधन सम्माधनत सिोच्च अिालतले चालसय गरुुमिु शोभराज वि. प्रधानमन्त्री तथा 
मक्तन्त्रपररषद्को कार्ायलर् समेत6 भएको परमािेश मदुामा व्र्ाख्र्ा गरेको छ । व्र्ाख्र्ामा भधनएको 
छ, राज्र्को आिेश िा धनणयर्का कारण बन्िी जीिन धबताउन बाध्र् रहेका व्र्क्तिहरुको जीिन 
स्िास्थ्र्को क्तजम्मा राज्र्ले धलनपुछय ।र्ो उसको सांिैधाधनक िावर्त्र् हो। बन्िी अिस्थामा रहेको 
कारण सम्मानपूणय बाँच्न पाउने सांविधानप्रिि हक समाप्त हिैुन। ऊ स्ििेशी िा वििेशी नागररक हो 
भन् ने कुरा र्स सन्िभयमा सियथा धनरथयक रहन्छ।र्सैगरी कैिीलाई दिइिै आएको धसधा िचयको विषर्मा 
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5 ने.का.प. २०६८ अांक ६, धन.नां. ८६३१ पषृ्ठ ९८६ 

6 ने.का.प. २०७३ अांक ११ पषृ्ठ, २२०५ 



 

 

प्रचधलत कानून बमोक्तजम कैिी, बन्िी र आक्तितले पाउने चामल र रकममा पनुरािलोकन हनुपुने भनी 
बोधलएको छ ।  
रामप्रिेश शाह वि. पनुरािेिन अिालत, पाटन समेत7उत्प्रषेण, परमािेश भएको मदुामा सरकारी 
मदुासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनसूुची १ मा उक्तललक्तित कुनै अपराधमा अनसुन्धानको लाधग पक्राउ 
परेका व्र्क्तिलाई थनुामै रािी तहवककात गनुयपने अिस्था स्पि उललेि गरेर मात्र प्रहरी कार्ायलर्ले 
वहरासतमा राख् ने अनमुधत माग गनुयपने र अिालतले पधन अनमुधत दिनसक्ने भधनएको छ । पक्राउ 
परेको व्र्क्तिलाई प्रहरी वहरासतमा नराख्िा अनसुन्धान तहवककातमा नै अिरुद्ध हनु जाने िा अनसुन्धान 
तहवककातमा प्रधतकूल प्रभाि पने, पक्राउ परेको व्र्क्तिले आफूविरुद्ध लाग्ने सबूि प्रमाणमा हस्तक्षेप 
गरी नि गनयसक्ने र धनजले समाजमा पनुः अपराध गनयसक्ने अिस्था िेक्तिएमा थनुामै रािेर तहकीकात 
गनुयपने । प्रहरी वहरासतमा नरािी अनसुन्धान हनुसक्ने अिस्थामा प्रहरी वहरासतमा राख्न ुऔक्तचत्र्पूणय 
निेक्तिने भनी सोही मदुामा व्र्ाख्र्ा भएको छ । 

 

अधधकार प्रत्र्ार्ोजन सम्बन्धी नपेाल राजपत्रमा प्रकाक्तशत सूचनाः 
वहरासतमा रहेको व्र्क्तिलाई सांविधानको अधधनमा रही मानिोक्तचत व्र्िहार नगरेको िा त्र्स्तो 
व्र्क्तिलाई आफन्तसांग िा कानून व्र्िसार्ी माफय त भेटघाट गनय नदिएको भने्न उजरुी परेमा िा 
जानकारी हनु आएमा छानविन गरी त्र्स्तो हनुिाट रोक्न सम्िक्तन्धत अधधकारीलाई आिश्र्क धनिेशन 
दिने अधधकार महान्र्ार्ाधधििामा रहेको छ । महान्र्ार्ाधधििाको उि अधधकार तोवकएको शतयको 
अधधनमा रही प्रर्ोग र पालना गने पाउन गरी मातहतका सरकारी िवकललाई प्रत्र्ार्ोजन गनय सवकन े
व्र्िस्था पधन सांविधानमै उललेि छ । 

नेपालको सांविधानको धारा १५८ को उपधारा (७) ले दिएको अधधकार प्रर्ोग गरी 
महान्र्ार्ाधधििािाट सोही धाराको उपधारा (६) को िेहार् (ग) बमोक्तजम आफूमा धनवहत अधधकार 
आफ्नो अधधकारक्षेत्र धभत्रका क्तजललाहरुको हकमा सम्बक्तन्धत पनुरािेिन सरकारी िकील कार्ायलर्का 
सह-न्र्ार्ाधधििा िा धनजको अनपुक्तस्थधतमा सह-न्र्ार्ाधधििाको हैधसर्तमा काम गने कमयचारीले धमधत 
२०७२।०८।०३ िेक्ति प्रर्ोग र पालना गनय पाउन ेगरी सकु्तम्पईएको छ । पररपत्र अनसुारवहरासतमा 
रहेको व्र्क्तिलाई नेपालको सांविधानको अधधनमा रही मानिोक्तचत व्र्िहार नगरेको िा त्र्स्तो व्र्क्तिलाई 
आफन्तसँग िा कानून व्र्िसार्ी माफय त भेटघाट गनय नदिएको भने्न उजूरी परेमा िा जानकारी हनु 
आएमा छानविन गरी त्र्स्तो हनुबाट रोक्न सम्बक्तन्धत अधधकारीलाई आिश्र्क धनिेशन दिने र उि 
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कार्य सम्पन्न भएपधछ त्र्स सम्बन्धमा तै्रमाधसक रुपमा महान्र्ार्ाधधििा समक्ष प्रधतिेिन पेश गने 
क्तजम्मेिारी प्रत्र्ार्ोक्तजत अधधकार प्रर्ोग गने पिाधधकारीलाई दिईएको छ । साथै र्स सम्बन्धमा 
महान्र्ार्ाधधििा समक्ष उजूरी िा जानकारी प्राप्त भएको अिस्थामा अन्र् आिश्र्क व्र्िस्था गने 
महान्र्ार्ाधधििाको अधधकारमा र्स सूचना बमोक्तजम अधधकार प्रत्र्ार्ोक्तजत भएको धबषर्ले कुनै असर 
नपाने भन्ने समेत उि पररपत्रमा उललेि छ ।  
 

 

 

महान्र्ार्ाधधििाको कार्ायलर्बाट जारी धनिेशन 

वहरासतमा रहेका व्र्क्तिलाई वहरासतमा रहँिा मानिोक्तचत व्र्िहार नगरेको अिस्थामा िा आफन्तसँग 
भेटघाट गनय नदिएको अिस्थामा िा आफूले रोजेको कानून व्र्ािसार्ीसँग भेटघाट िा सरसललाह धलन 
नदिएमा पनुरािेिन सरकारी िकील कार्ायलर्मा उजरुी दिन सवकने व्र्होराको सूचना वहरासतमा रहेका 
व्र्क्तिले िेख्न िा जानकारी पाउन सक्ने व्र्िस्था गनय सम्िक्तन्धत धनकार्मा अनरुोध गने र सम्िक्तन्धत 
क्तजलला बार एशोधसएशन र स्थानीर् पत्रकार महासांघका पिाधधकारीलाई समेत सोको जानकारी 
गराउने,त्र्स्तो सूचना प्रत्रे्क सरकारी िकील कार्ायलर्मा समेत टाँस गने व्र्िस्था धमलाउन।ु 
अनगुमनको क्रममावहरासत िा थनुामा राख् न ेकार्ायलर्ले उजरुी िा धसकार्त पेवटका रािे नरािेको 
अनगुमन गरी कुनै कार्ायलर्मा नरािेको पाईए अनगुमनकतायले उजरु पेवटका राख्न लगाई त्र्सरी 
राक्तिएको पेवटकामा वहरासतरथनुामा रहेका व्र्क्तिहरुको पहुँच हनुसक्ने व्र्िस्था गनय धनिेशन दिन,े 

सहन्र्ार्ाधधििा रहेको क्तजललामा १५ दिनमा एकपटक सो पेवटका सम्बक्तन्धत कार्ायलर्को रोहिरमा 
िोली आिश्र्क कारिाही गने र अन्र् क्तजललाको हकमा क्तजलला न्र्ार्ाधधििाले सम्बक्तन्धत कार्ायलर्को 
रोहिरमा उजरुी पेवटका िोली त्र्स्ता उजरुीरधसकार्त आिश्र्क कार्ायथय सहन्र्ार्ाधधििा समक्ष 
पठाउने व्र्िस्था गने भनी धनिेशनमा उललेि छ ।  
 

थनुिुा र कैिीलाई कानून व्र्ािसार्ीसँगको पहचुलाई सहज बनाउने, कारागार िा वहरासतमा रहेका 
व्र्क्तिहरुलाई कानून व्र्ािसार्ीसँग प्रत्रे्क दिन कार्ायलर् समर् धभत्र भेटघाट गनय दिने व्र्िस्था 
धमलाउन र सो सम्िन्धी अधभलेि राख् ने व्र्िस्था गनय, थनुिुारिन्िीसँग कानून व्र्ािसार्ीले गरेको 
परामशय िा दिएको सललाहको गोप्र्ता कार्म गनय र थनुिुा िन्िीको तफय बाट अिालतमा पेश गने 
धनिेिन समेत तर्ार गनय सहज िातािरण बनाउनको लाधग आिश्र्क व्र्िस्था गनुय भनी कारागार 
व्र्िस्थापन विभाग र प्रहरी प्रधान कार्ायलर्मा लेिी पठाउने, वहरासतमा रहेका थनुिुाहरुलाई 



 

 

मानिोक्तचत व्र्िहार नभएको, कानून व्र्ािसार्ीसँग भेटघाट गनय नदिएको भने्न उजरुी पनय आएमा 
सम्िक्तन्धत पनुरािेिन सरकारी िकील कार्ायलर्का सहन्र्ार्ाधधििाले तत्काल सो को अनगुमन गरी 
आिश्र्क धनिेशन दिने र सो को जानकारी महान्र्ार्ाधधििाको कार्ायलर्लाई दिने बन्ने समेत 
धनिेशनमा उललेि छ ।  
 

र्सका अधतररि आफ्नो प्रािेक्तशक क्षेत्र धभत्र रहेको कारागार िा वहरासत कक्षको सम्िक्तन्धत पनुरािेिन 
सरकारी िकील कार्ायलर्को सहन्र्ार्ाधधििाबाट थनुिुा र बन्िीको क्तस्थधतको सम्िन्धमा अनगुमन 
तथा धनरीक्षण गरी दिएको धनिेशन सवहतको प्रधतिेिन महान्र्ार्ाधधििाको कार्ायलर्मा 
पठाउने,कारागार िा वहरासत कक्ष धनरीक्षण गिाय स्थानीर् िार एशोधसर्शन, स्थानीर् प्रशासन र स्थानीर् 
पत्रकार महासांघसँग समन्िर् गरी सम्पन्न गने, वहरासत अनगुमनको गिाय महान्र्ार्ाधधििाको 
कार्ायलर्बाट प्रकाक्तशत वहरासत अनगुमन धनिेक्तशका, २०७० ले धनधायरण गरेको विधध र प्रवक्रर्ा परुा 
गरी गनुयपने रर्स अक्तघ भएको वहरासत तथा थनुाको अनगुमनमा दिईएका धनिेशन र सोको 
कार्ायन्िर्नको अिस्था समेत प्रधतिेिनमा िलुाउन ुपने गरी धनिेशन जारी गररएको छ । 

 

महान्र्ार्ाधधििाको कार्ायलर्को प चिषीर् रणनीधतक र्ोजना 
सरकारिािी मदुाको अधभर्ोजनलाई िस्तगुत र प्रभािकारी बनाउने लक्ष्र् प्राधप्तको लाधग शांवकतका 
आधारभतु अधधकारहरुको सांरक्षण गने नीधतमहान्र्ार्ाधधििाको कार्ायलर्को पषिषीर् रणनीधतक 
र्ोजनामा समािेश गररएको छ । रणनीधत कार्ायन्िर्नको लाधग क्तजलला सरकारी िकील कार्ायलर्हरुमा 
बर्ान कक्ष र थनुिुा प्रधतक्षा कक्ष धनमायण गने,कार्ायलर् पररसर र बर्ान कक्षमा शांवकतका 
अधधकारहरुको बारेमा जानकारीमलुक साइनपोि राख् ने, शांवकतलाई कानून व्र्िसार्ीसँग परामशय र 
आफन्तसँग भेटघाटका लाधग आिश्र्क सहर्ोग गने, बर्ान गराउिा शांवकतका अधधकारका बारेमा 
जानकारी दिई बर्ान गराउने कार्यको पूणय रुपमा पालना गने, आिधधक एिम ्आकक्तस्मक रुपमा 
वहरासत कक्षको अनगुमन गने, वहरासत कक्षको अनगुमनको एवककृत प्रधतिेिन प्रकाक्तशत गने रिोभाष े
सेिा प्रिान गने सम्बन्धी कार्यविधध तर्ार गरी लागूगने कार्यक्रम रहेका छन ्।  
नपेालका सरकारी िकीलहरुको पवहलो सम्मेलनबाट पाररत घोषणापत्र २०७३ 

सिोच्च अिालतबाट प्रधतपािन गररएका धसद्धान्तको कार्ायन्िर्न तथा वहरासतमा रहेका व्र्क्ति उपर 
मानिोक्तचत व्र्िहार भए नभएको िा आफन्तसँग भेटघाट गनय दिए नदिएको सम्िन्धमा अनगुमन गनुयपने 



 

 

विषर्लाई नेपालका सरकारी िकीलहरुको पवहलो राविर् सम्मेलनबाट पाररतघोषणापत्र, २०७३ को 
प्रस्तिनामा नै समािेश गररएको छ । 

नपेालका अनसुन्धानकताय प्रहरी र अधभर्ोजनकताय सरकारी िकीलहरुको प्रथम राविर् सम्मेलनबाट पाररत 
घोषणापत्र, २०७३  
फौजिारी मदुाको आरोपमा पक्राउ परी वहरासतमा रहेका व्र्क्तिलाई आफूले रोजेको कानून 
व्र्ािसार्ीसँग सललाह धलन पाउने र कानून व्र्ािसार्ीद्वारा पूपयक्ष गनय पाउने मौधलक हक प्रत्र्ाभतू 
गररएको सन्िभयमा त्र्स्ता व्र्क्तिलाई धनजले रोजेको कानून व्र्िसार्ीसँग सहजरुपमा भेटघाट गनयदिन,े 

आफन्तसँग भेटघाट गनय दिन सहज व्र्िस्था धमलाउन ुपने सांिैधाधनक िावर्त्िप्रधत हामी सचेत छौं 
भनीनेपालका अनसुन्धानकताय प्रहरी र अधभर्ोजनकताय सरकारी िकीलहरुको प्रथम राविर् सम्मेलनबाट 
पाररत घोषणापत्र, २०७३ मा प्रधतिदता व्र्ि गररएको छ । 

 

वहरासतमा रहेका व्र्क्तिहरुलाई कानून व्र्िसार्ीसँग भेटघाट गनयदिन ु भनी महान्र्ार्ाधधििाको 
कार्ायलर्बाट जारी भएको पररपत्र 

वहरासतमा रहेका व्र्क्तिहरुलाई कानून व्र्िसार्ीसँग भेटघाट गनयदिन ु भनी महान्र्ार्ाधधििाको 
कार्ायलर्बाट पररपत्र जारी भएको छ । पररपत्रमा सरकारिािी फौजिारी मदुामा अनसुन्धानको लाधग 
पक्राउ परेका शांवकतलाई कानून व्र्िसार्ीसँग परामशय र आफन्तसँग भेटघाटका लाधग आिश्र्क 
सहर्ोग गने प्रबन्ध गनय र बर्ान गराउिा शांवकतका अधधकारका बारेमा जानकारी दिई बर्ान 
गराउने,वहरासतमा रहेका व्र्क्तिलाई कानून व्र्ािसार्ीसँग भेटघाट र परामशय गनय सक्ने समर्, 
अधभलेि, उपर्िु स्थान, िोभाष ेसेिा उपलव्ध गराउन ुपने विषर् छ । वहरासतमा रहेका व्र्क्तिलाई 
धनःशलुक कानूनी सहार्ताको प्रिन्ध,आफन्तसँग भेटघाट, भेटघाट कक्ष, समर् धनधायरण,आफन्त 
पररिारको नाम, थर, ठेगाना, सम्पकय  फोन नम्बर समेतको अधभलेिलाई वहरासतमा राक्तिदिनपुने व्र्िस्था 
पधन पररपत्रमा उललेि छ । 

कुनै वििेशी नागररक वहरासतमा रहेको भए त्र्स्ता नागररकलाई सम्बक्तन्धत मलुकुको कुटनीधतक 
धनर्ोगका प्रधतधनधधले भेट गनय चाहेमा सो को अिसर उपलब्ध गराउने व्र्िस्था गने, वहरासतमा रहेका 
शांवकत व्र्क्तिलाई एक ठाँउबाट अको ठाँउमा स्थान्तरण गरेको कुरा धनजको आफन्तलाई जानकारी 
गराउने,वहरासत कक्षमा आफन्त र कानूनव्र्िसार्ीसँग टेधलफोन िाताय हनुसक्ने व्र्िस्था गने,बर्ान 
गिाय अनािश्र्क ििाि िा र्ातना नदिइने िा आफ्नो बर्ान गनय कर नलगाइने र रोजेको कानून 
व्र्िसार्ीसँग परामशय धलन पाउने विषर्मा सम्िक्तन्धत धनकार्ले शांवकतलाई जानकारी दिने व्र्िस्था 
गनुयपने विषर् समेतलाई पररपत्रमा समेवटएको छ ।  



 

 

 

पररच्छेिः तीन 

तथ्र्ाङ्क सांकलन तथा विश् लेषण 

 

३.१ वहरासत, तथा कारागार अनगुमनका सूचक र अनगुमनको वििरण 

नेपालको सांविधानको धारा १५८ को उपधारा (६) को िण्ड (ग) बमोक्तजम वहरासत तथा कारागार अनगुमन 
गनयको लाधग महान्र्ार्ाधधििाज्रू्िाट विधभन् न सरकारी िकीलहरुलाई अधधकार प्रत्र्ार्ोजन भै अनगुमन प्रधतिेिन 
पेश गनय धनधा{{{{{{रण ePsf विधभन् न सूचकहरु (Checklist) लाई अनसूुचीमा समािेश गररएको छ । कारागार 
तथा वहरासतको धनररक्षण गनयको लाधग सांविधान तथा प्रचधलत कानून एिां अन्तरायराविर् िस्तािेजहरुमा धनधायरण 
गररएका अधधकार तथा सवुिधाहरुsf सम्बन्धमा महान्र्ार्ाधधििाको कार्ायलर्बाट अनगुमन गिाय विचार गनुयपने 
धबषर्का सूची (Checklist) अनसुार विधभन् न क्तजललाका प्रहरी वहरासत कक्ष र कारागारहरुको अनगुमन गरी 
प्राप्त प्रधतिेिनहरुलाई प्राथधमक िोतको रुपमा धलई विधभन् न ताधलकामा प्राप्त वििरण तथ्र्ाङ्क उललेि गरी सांक्तक्षप्त 
विश् लेषण गररएको छ ।  

आधथयक िषय २०७४/७५ मा वहरासत तथा कारागार अनगुमन गररएका क्तजललाहरु र अनगुमन गने 
अधधकारीहरुको वििरण  

 

वहरासत र कारागार अनगुमन  

धस.नां. अनगुमन गने पिाधधकारी सहर्ोगी 
पिाधधकारी 

अनगुमन भएको 
क्तजलला 

कैवफर्त 

1=  सहन्र्ार्ाधधििा  
िी रेितीराज धत्रपाठी 

उपन्र्ार्ाधधििा  
िी र्िनुाथ शमाय, 
ना.स.ु िी भरत 
मैनाली 

तनहुँ र कास्की २०७४।४।६–१० 

2=  नार्ि महान्र्ार्ाधधििा    
िी बिीप्रसाि गौतम, 

सहन्र्ार्ाधधििा    िी 
गीताप्रसाि धतक्तम्सना 

उपन्र्ार्ाधधििा 
िी हररशांकर 
ज्ञिाली, ना.स ुिी 
कृष्णराज जोशी 

गलुमी, अघायिाँची, 
कवपलबस्त ु

२०७४।४।७–१३ 

3=  नार्ि महान्र्ार्ाधधििा   
िी िगराज पौडेल, 

उपन्र्ार्ाधधििा  
िी र्ामबहािरु 
िाधनर्ाँ 

कन्चनपरु कैलाली, 
डडेलधरुा र बाँके 

२०७४।४।२२–२९ 



 

 

सहन्र्ार्ाधधििा       
िी सरेुन्ि बहािरु थापा 

4=   

माननीर् 
महान्र्ार्ाधधििा  
िी बसन्तराम भण्डारी, 
नार्ब महान्र्ार्ाधधििा   
िी बदिप्रसाि गौतम 

उपन्र्ार्ाधधििा 
िी केशिप्रसाि 
पन्त, शािा 
अधधकृत िी 
उधमयला क्तज.सी., 
धबन्िकुुमारी धामी 
रािल  

रसिुा, निुाकोट २०७४।९।०२–०३ 

5=  नार्ि महान्र्ार्ाधधििा 
िी िगराज पौडेल, 

सहन्र्ार्ाधधििा       
िी उद्धिप्रसाि पडुासैनी 

उपन्र्ार्ाधधििा  
िी र्ामबहािरु 
बाधनर्ा, शािा 
अधधकृत िी 
धबमला गौतम, 

ना.स ुिी सजुता 
आचार्य 

निलपरासी (पिुय), 
निलपरासी (पक्तिम), 
रुपन्िेही, कवपलिस्त ु
र अघािाँची 

२०७४।९।१३–२० 

6=  नार्ि महान्र्ार्ाधधििा 
िी बिीप्रसाि गौतम, 

सहन्र्ार्ाधधििा िी 
गोपालप्रसाि ररजाल 

शािा अधधकृत िी 
धनश्र्ाम क्तघधमरे, 
शािा अधधकृत िी 
ओमप्रकाश बराल 

मकिानपरु, बारा, 
पसाय र क्तचतिन 

२०७४।९।१४–२० 

7=  सहन्र्ार्ाधधििा िी 
विश्वराज कोइराला 

शािा अधधकृत  
िी डम्बरप्रसाि 
काफ्ले, शािा 
अधधकृत िी 
भधूमनन्ि िनाल 

सनुसरी र धनकुटा २०७४।९।२३–२९ 

8=  सहन्र्ार्ाधधििा िी 
सरेुन्िबहािरु थापा 

शािा अधधकृत िी 
िीराम िनाल 

तेह्रथमु र सांििुासभा २०७४।१०।१७–२३ 



 

 

9=  महान्र्ार्ाधधििा िी 
अक्तग्न प्रसाि िरेल, 

नार्ि महान्र्ार्ाधधििा 
िी बदिप्रसाि गौतम र 
िी वकरण पौडेल 
सहन्र्ार्ाधधििाद्वर्  
िी गीता प्रसाि धतक्तम्सना 
र 
िी सूर्यराज िाहाल 

शािा अधधकृत  
िी उधमयला क्तज. 
सी. 

काठमाडौको टेकु 
वहरासत, 

२०७४।१२।०४ 

10=  सहन्र्ार्ाधधििा िी 
रमािेिी पराजलुी 

 

शािा अधधकृत िी 
सविता शमाय, क.अ. 
िी शोभा पनेरु 

स्र्ाङ्जा र पालपा २०७४।१२।४–१० 

11=  महान्र्ार्ाधधििा िी 
अक्तग्नप्रसाि िरेल, नार्ि 
महान्र्ार्ाधधििाद्वर् िी 
बदिप्रसाि गौतम, 

सहन्र्ार्ाधधििा 
गीताप्रसाि धतक्तम्सना 

 बाँके िलुा कारागार २०७४।१२।०८ 

12=  नार्ि महान्र्ार्ाधधििा 
िी गणेशबाब ुअर्ायल, 

सहन्र्ार्ाधधििा िी 
िेमराज ज्ञिाली 

शािा अधधकृत िी 
नमुराज शमाय 
िनाल 

िोटाङ, ओिलढुङ्गा 
र सोलिुमु्ब ु

२०७५।०१।१९–२५ 

13=  नार्ि महान्र्ार्ाधधििा  
िी िगराज पौडेल, 

सहन्र्ार्ाधधििा िी 
गीताप्रसाि धतक्तम्सना 

 लमजङु, बाग्लङु, 

मसु्ताङ 
२०७५।०१।२८– 

14=  महान्र्ार्ाधधििा िी 
अक्तग्नप्रसाि िरेल, नार्ि 
महान्र्ार्ाधधििािी 

 

 

मगु ुर जमु्ला २०७५।२।२०–२३ 



 

 

बदिप्रसाि गौतम, 

सहन्र्ार्ाधधििा 
गीताप्रसाि धतक्तम्सना 

 

 

जम्माः ३३ क्तजलला 
वहरासत र कारागार अनगुमन जम्मा क्तजलला ३#  कारागार,३१ अनगुमन प्रधतिेिन प्राप्त  २९ वहरासत 
अनगुमन ४२ अधभलेि नभएको २ गरी जम्मा ४० रहेका]] . 

३.२ सांकधलत तथ्र्ाङ्क तथा विश् लेषणः 
अनगुमन पिात प्राप्त हनु आएका ३३ क्तजललाका वहरासत एिां कारागारहरुको अनगुमन 
सम्िन्धीप्रधतिेिनमा उललेि भए िमोक्तजम कारागार र वहरासतको अनगुमन तथ्र्ाङ्क छुट्टा छुटै्ट ताधलकामा 
उललेि गररएको छ।  
(क) कारागार तफय  
ताधलका नां.१ 

कारागारको भौधतक अिस्थाः 

कारागारको 
नाम 

कोठाको 
सांख्र्ा 

कोठाको 
आकार 

घाम 
हािाको 
प्रिशे 

पर्ायप्त 
झ्र्ाल 

छतको 
अिस्था 

परुुष⁄ 
मवहला 
कक्ष 
अलग 

थनुिुा⁄कैिी  सांख्र्ा 

बाल 
िाधलका 
साथमा भए 
नभएका 

चपी, 
नहुाउने 
कक्ष 

सर 
सफाई, 

रांगरोग
न 

सरु
क्षा
को 
व्र्ि
स्था 

क्षमता 
र 
सांख्र्ा 

परुुष मवहला 

कारागार कार्ायलर् तनह ु- अधभलेि प्राप्त नभएको 

कारागार कार्ायलर् कास्की- अधभलेि प्राप्त नभएको 

कारागार 
कार्ायलर्, 
तम्घास 
गलुमी,  

३ िटा 
प.ु२ र 
म.१  

४×३, 
२×२ 

दठकै रहेको दठकै अलग 

अलग 

२५ मा 
६२ 

५६ तव५े १ 

आि
क्त त
बाधल
का 

भएको रहेको रा
म्रो 

कारागार 
कार्ायलर्, 
तम्घास 
अघायिाची 

िईु कक्ष 
रहेका 

 अपर्ायप्त नरहेक
 ो 

नचवुहने 
तर क्तजणय 

अलग 

अलग 

१० मा 
२७ 
जना 

० - - पर्ायप्त नभएको सफाई 
छ 
रांरोगन 
नभएको 

रा
म्रो 



 

 

कारागार 
कार्ायलर् 
कवपलिस्त ु

२१ िटा 
कोठा 

विधभन्न 
आकारका 

राम्रो 
नभएको 

नभए
को 

परुानो 
घर 
ढलान 
भएको 

अलग 

अलग 

२२५क्
षमता 

१९
४ 

 नभए
को 

भएको तर 
अपगु रहेको 

सामान्र् 
रहेको 

राम्र
 ो 

कारागार 
कार्ायलर् 

कन्चनपरु 

१८ िटा 
कोठा 
प-ु१६ 

म-२ 

विधभन्न 
आकारका 

राम्रो 
नभएको 

नभए
को 

नाजकु 
भौधतक 
अबस्था 

अलग 

अलग 

क्षमता 
प-ु७५ 

म-२० 

 

२४
८ 

१८ ४ 
आि
क्त त] 

भएको तर 
अपगु रहेको 

सामान्र् 
रहेको 

राम्र
 ो 

कारागार 
कार्ायलर् 

कैलाली 

प.ु १० म. 
२ बा. १ 

धबधभन्न 
३०×८, 

२४×१६
र 
२६×१७ 

दठकै एक 
एक 
िटा  

ढलान 
पानी 
नचवुहन े

अलग 

अलग 

१५० 
मा 
४०९ 

38
0 

26 आि
क्त त 
३ 
जना 

भएको भएको राम्र
 ो 

कारागार 
कार्ायलर्, 
डडेलधरुा 

६ िटा 
 

५×१६ 

८×१० 
अपर्ायप्त अपर्ाय

प्त 

दठकै 
वटनको 
छाना 

अलग 

अलग 

२५ मा 
५० 

५० नभए
को 

नभए
को 

पर्ायप्त 
नरहेको 

रांग 
रोगन 
नभएक
 ो ] 

रहे
को] 

कारागार 
कार्ायलर् 
बाकेँ] 

प.ु १५ म. 
२ 

आर्ातका
र 
िगायकार 

अपर्ायप्त छैन सामान्र्पा
नी 
नचवुहन े

अलग ३०० 
मा 
६४८ 

57
9 

66 आि
क्त त 
३ 
जना 

कैिीको 
सांख्र्ाको 
अनपुातमा 
अपर्ायप्त 

सामान्र् 
रहेको 

राम्र
 ो 

sf/fuf/ 

sfof{no 

रसिुा 
धबधभन्न 
आकारका 

 पर्ायप्त छ सामान्र्पा
नी 
नचवुहन े

अलग ५०मा 
१०४ 
जना 

९८ ७ आि
क्त त 
1 
जना 

कैिीको 
सांख्र्ाको 
अनपुातमा 
अपर्ायप्त 

सामान्र् 
रहेको 

राम्र
 ो 

कारागार 
कार्ायलर् 

रसिुा 

धबधभन्न 
आकारका 

चारकुन े पर्ायप्त छ पानी 
नचवुहन े

अलग 

अलग 
रहेको 

५० मा 
१५१ 

१३
५ 

१६ १ 

जना 
अपर्ायप्त रांगरोग

न 
भएको 

छ 

कारागार 
कार्ायलर् 

निलपरासी 
(बियघाट 
ससु्ता पूिय) 

 र्स 
क्तजललामा 
कारागार 
स्थापना 
नभएको  

            

कारागार 
कार्ायलर् 

निलपरासी 
(बियघाट 
ससु्ता 
पक्तिम) 

धबधभन्न 
आकारका 
कक्षहरु 

राम्रो छ राम्रो
। 
पानी 
चवुहिै
न 

छ अलग 

अलग 
रहेको 

१२५ 
क्षमता 
जम्मा 
३७९ 
जना 

३१
७ 

६२ ४ 
आि
क्त त 

कैिीको 
सांख्र्ाको 
अनपुातमा 
अपर्ायप्त 

सामान्
र् 

छ 

कारागार 
कार्ायलर् 

रुपन्िेही 

धबधभन्न 
आकारका 
कक्षहरु 

 राम्रो 
नरहेको 

नभए
को 

परुानो 
घर 
ढलान 
भएको 

अलग 

अलग 

१०० 
मा 
४३६ज
ना  

४३६ ० नभए
को 

भएको तर 
अपगु रहेको 

सामान्र् 
रहेको 

राम्र
 ो 



 

 

कारागार 
कार्ायलर्, 
धभमफेिी 
मकिानपरु  

२ िटा 
ब्लक 

 

विधभन् न 
आकार, 
कुनै 
िगायकार 

राम्रो छ छ राम्रो छ मवहला 
नरहेको 

५०० 
मा 
८५२ 

८५
२ 

नरहे
को 

नरहे
को 

रहेको भएको रा
म्रो 

बारा क्तजललामा कारागार कार्ायलर् नरहेको 

कारागार 
कार्ायलर्, पसाय 

१३ िटा 
ब्लक 

प.ु१२  
म.१. 

विधभन् न 
आकार, 
कुनै 
िगायकार 

अपर्ायप्त छैन पानी 
नचवुहन े

रहेको १५०
० मा 
१२३
३ 

११
२९ 

१०४ ४ आक्तित अपर्ाय
प्त 

सामान्
र् 

रा
म्रो 

कारागार 
कार्ायलर् 

क्तचतिन 

परुुष-५ 
भिन 

मवहला-४ 
कोठे भिन 

 

०-१४-
१३ 
धबगाह 

राम्रो प्रर्ायप्त राम्रो अलग 
रहेको 

 जम्मा 
सङ्ख्र्ा
५९८ 

५१
८ 

५७ ५ आक्तित छ छ छ 

कारागार 
कार्ायलर् 

सनुसरी 

२ िटा 
विक्तलडङ 
ब्लक 
रहेको 

- रहेको राम्रो राम्रो परुुष मात्र १४१४ छैन छैन छैन छ छ मज
ितु 
छ 

कारागार 
कार्ायलर् 

, धनकुटा 

२िटा 
फरक 
भिन 

- रहेको परुुषको 
क्तजणय 
मवहला
को 
राम्रो 

छ   जम्मा 
५२ र 
१ 

४८ ४ १ छ परुषको 
छैन 
मवहला
को छ 

सरु
क्षी
त 
छ 

कारागार 
कार्ायलर्, 
तेह्रथमु 

परुुष 
कक्षमा 
३ र 
मवहला 
कक्षमा 
१ 

कुनै 
िगायकार 
र कुनै 
आर्ताका
र 

रहेको ] नभएक
 ो 

सामान्र् अलग 

अलग 

25 79 6 1 छ छ रा
म्रो 
छ 

कारागार 
कार्ायलर्,सांिु
िासभा 

परुुष 
कक्षमा 
३ र 
मवहला 
कक्षमा 
१ 

आर्ताका
र तथा 
िगायकार 

रहेको ] नभएक
 ो 

सामान्र् अलग 

अलग  
25 99 8 नभएको छ छ रा

म्रो 
छ 

कारागार 
कार्ायलर् 
स्र्ाङ्जा 

३ बटा 
व्लक 

कुनै 
िगायकार 

रहेको ] रहेको ] पानी 
नचवुहन] 

अलग 

अलग 

रहेको 

50 10
2 

8 नरहेको] चपी 
छ 
निुाहु
ने 
कक्ष 
छैन 

रहेको ] रा
म्रो 
छ 

कारागार 
कार्ायलर्, 

पालपा 

परुुष 
तफय  १२ 
र मवहला 
तफय  ५ 

कुनै 
िगायकार 

रहेको ] नभएक
 ो 

पानी 
नचवुहन 

अलग 

अलग 

रहेको 

परुुष 
१७५ 
र 

23
0 

६७ 5 चपी 
छ 
निुाहु
ने 

रहेको ] रा
म्रो 
छ 



 

 

मवहला 
१५० 

कक्ष 
छैन 

 िलुा 
कारागार 
कार्ायलर् 

बाके 

प्रर्ोगमा आइ नसकेकोले कुनै तथ्र्ाांक नभएको 

कारागार 
कार्ायलर् 
िोटाङ 

 विधभन्न 
आकार
का 
कोठाह
रु 

राम्रो छ राम्रो अलग छ परुुष 
३३ र 
मवहला 
६६ 
गरर 
९९ 

80 9 3 छ सामान्र् छ 

कारागार 
कार्ायलर् 
ओिलढूङ्गा 

 विधभन्न 
आकार
का 
कोठाह
रु 

सामान्
र् 
उज्र्ाल
 ो 
मात्र 

छ सामान्र् 
पाधन 
चवुहने 
समस्र्ा 

अलग छ परुुष 
20 र 
मवहला 
5 गरर 
25 

51 6 नभएको छ  सामान्र्  छ 

कारागार 
कार्ायलर् 
सोलिुमु्ब ु

परुुष तफय  
३ र मवहला 
तफय  १ 

12*1
4 

पर्ायप्त 
भएको 

छ सामान्र् 
तर परुुष 
कक्षकोमा 
पाधन 
चवुहन ] 

ePsf] 25 63 4 नभएको छ तर 
परुुष 
कक्षमा 
अपर्ाय
प्त 

सामान्र् छ 

कारागार 
कार्ायलर्, 
लमजङु 

 20*1
2का 
लामा 
लामा 
हलहरु  

छ दठकै 
भएको 

अधलअधल 
चवुहने 

अलग छ 25 69 6 नभएको छ सामान्
र् 

रा
म्रो 

कारागार 
कार्ायलर् 
बाग्लङु 

६ बटा २५*८
१२ 
का 
लामा 
लामा 
हलहरु 

छ सानो नचवुहन े अलग छ 25 78 11 नभएको छ सामान्
र् 

रा
म्रो 

कारागार 
कार्ायलर् 

मसु्ताङ 

परुुष तफय  
३ र मवहला 
तफय  १ 

१०* 
१० 
को 
साइज 

अपर्ायप्त अपर्ायप्त अधलअधल 
चवुहने 

अलग छ 5 8 1 नभएको छ सामान्
र् 

रा
म्रो 

कारागार 
कार्ायलर् मगु ु

 

भिन 
धनमायणाधधन 
अिस्थामा 
भएको र 
कारागार 
प्रर्ोगमा 
छैन 

            



 

 

कारागार 
कार्ायलर् 

जमु्ला 
 

२ बटा 
कोठाहरु 

बगायकार 
साईजक
 ा 

राम्रो 
छ 

छ ढलान 
भएको 

अलग छ २०० 
जनाको 
क्षमता 
रहेकोम
 ा ५४ 
जना 

51 
जना  

3 नभएको छ राम्रो 
छ 

छ 

 

 

माधथको ताधलका नां.१ िाट विधभन् न ३३ क्तजललाका २९ िटा कारागारहरुको भौधतक अिस्था अन्तगयत कारागार 
कक्षको आकार, क्षमता, सांख्र्ा, हािा प्रिेशको अिस्था, पानी चवुहने नचवुहने छतको अिस्था, मवहला, परुुष, 
बालबाधलका साथमा रहे नरहेका, कारागारमा चपी, नहुाउन,े धनुे स्थान, सरसफाई एिां सरुक्षा व्र्िस्था जस्ता 
कुराहरुलाई धनधायररत Checklist अनसुार अनगुमन गररएको िेक्तिन्छ ।अनगुमन गररएका २९ िटा 
कारागारहरुमा कैिी थनुिुाको सांख्र्ा ७९०९ जना रहेको र ती कारागारहरुको जम्मा क्षमता ४३०८ रहेको 
िेक्तिन्छ।विबरण हेिाय क्षमताभन्िा करीब िईु गनुा बढी कैिी थनुिुाहरु रहेको िेक्तिर्ो । कारागारमा रहेका 
कूल कैिी/थनुिुामा ७४०९ जना परुुष, ४६४ जना मवहला रहेकोमा कैिी/थनुिुाका आक्तित रहेका नाबालक 
सांख्र्ा ३६ जना रहेको िेक्तिन्छ । उललेक्तित तथ्र्ाङ्कको अध्र्र्न गिाय कन्चनपरु रुपन्िेही लगार्तका क्तजललामा 
क्षमता भन्िा बढी कैिी र थनुिुा रहेको पाइर्ो भने मसु्ताङ, अघायिाची लगार्तका क्तजललाहरुमा क्षमता भन्िा 
कम कैिी/थनुिुाहरु रहेको पाइर्ो । निलपरासी बियघाट ससु्ता पूिय र बारा क्तजललामा मा कारागार कार्ायलर् 
नभएको तथा मगु ुक्तजललामा नर्ाँ भिन र बाँकेमा िलुा कारागार धनमायणाधधन रहेको पाइर्ो । 

 

 

ताधलका 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, 
तनह ु

अधभलेि 
नभएको 

        

कारागार 
कार्ायलर्, 
कास्की 

अधभलेि 
नभएको 

        



 

 

कारागार 
कार्ायलर्, 
गलुमी 

धनर्मानसुार २पटक ठीकै भएको  स्तरीर्] भएको छ छैन 

 

छैन 

 

छैन 

 

विस्तारा मात्र 
रहेको िाट र 
झलु छैन 

कारागार 
कार्ायलर्, 
तम्घास 
अघायिाची 

धनर्मानसुार २पटक राम्रो भएको राम्रो भएको छ छैन 

 

छैन छैन विस्तारा मात्र 
रहेको िाट र 
झलु छैन 

कारागार 
कार्ायलर्, 
कवपलिस्त ु

धनर्मानसुार २पटक छ राम्रो छ  सतु्केरी छैन्न छ छ छ छ 

कारागार 
कार्ायलर्, 
कन्चनपरु 

धनर्मानसुार २पटक सामान्र्ा सामान्र् भए दिन े
गरेको 

छ छ छैन छैन 

कारागार 
कार्ायलर्, 
कैलाली 

धनर्मानसुार २पटक सामान्र्ा सामान्र् भए दिन े
गरेको 

छ छ छैन छैन 

कारागार 
कार्ायलर्, 
डडेलधरुा 

धनर्मानसुार २पटक सामान्र् सामान्र् भए दिन े
गरेको 

छ छ दठकै छैन 

कारागार 
कार्ायलर्,बाँके 

धनर्मानसुार २पटक सामान्र् सामान्र् भए दिन े
गरेको 

छैन छैन छैन छैन 

कारागार 
कार्ायलर्,रसिु
 ा 

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

कारागार 
कार्ायलर्, 
निुाकोट 

धनर्मानसुार २पटक प्रर्ाप्त नभएको राम्रो छ  छैन छ 
 

छैन पर्ायप्त िाट र झलु 
छैन, फ्लर्ाक 
ओछ्याएको 

कारागार 
कार्ायलर्, 
निलपरासी 
बियघाट ससु्ता 
पूिय 

हाल सम्म 
कारागार 
स्थापना 
नभएको 

        

कारागार 
कार्ायलर्, 
निलपरासी 
बियघाट ससु्ता 
पक्तिम 

धनर्मानसुार २पटक छ दठकै छ छ छैन अपर्ायप्त छैन 

कारागार 
कार्ायलर्,रुपन्
िेही 

धनर्मानसुार २पटक  छ  सामान्र् छैन छ छैन अपर्ायप्त झलु िाट छैन  

म्र्ाट राक्तिएको 

कारागार 
कार्ायलर्, 
मकिानपरु, 
धभमफेिी 

धनर्मानसुार २पटक प्रर्ाप्त भएको राम्रो 
स्िस्थकर 

- स्थान 
रहेको 
 

छैन छ छ 

बारा क्तजललामा कारागार कार्ायलर् नरहेको 



 

 

कारागार 
कार्ायलर्, 
पसाय 

धनर्मानसुार २पटक प्रर्ाप्त भएको राम्रो र  
स्िस्थकर 

दिने 
गरेको 

छ 

 

छैन छ छ 

कारागार 
कार्ायलर्, 
क्तचतिन 

धनर्मानसुार २पटक प्रर्ाप्त भएको राम्रो र  
स्िस्थकर 

दिने 
गरेको 

छ 

 

छैन छ छ 

कारागार 
कार्ायलर्, 
सनुसरी, 
झमु्का 

धनर्मानसुार २पटक प्रर्ाप्त भएको राम्रो र  
स्िस्थकर 

- छ 

 

छैन छ सबै ठाउमा िाट 
छैन तर धबस्तरा 
छ । 

कारागार 
कार्ायलर्, 

धनकुटा 

धनर्मानसुार २पटक छ राम्रो  - छ छैन छ सबै ठाउमा िाट 
छैन तर धबस्तरा 
छ । 

कारागार 
कार्ायलर्, 
तेह्रथमु 

धनर्मानसुार २पटक छ ;fdfGo lbg] 

u/]sf] 

छ छैन छैन सबै ठाउमा िाट 
छैन तर धबस्तरा 
छ । 

कारागार 
कार्ायलर्, 
सांििुासभा, 
िाँििारी 

धनर्मानसुार २पटक छ ;fdfGo ePdf 

lbg] 

u/]sf] 

 छ छैन छैन सबै ठाउमा िाट 
छैन तर धबस्तरा 
छ । 

कारागार 
कार्ायलर्,स्र्ा
ङ्जा 

धनर्मानसुार २पटक kof{Kt /x]sf] स्िस्थकर cfjZ

os 

gk/]s

f] 

:yfg /x]sf] :yfg /x]sf] ;Gtf]if 

hgs 

lj:tf/f,k+vf 

/x]s]f 

कारागार 
कार्ायलर्, 

पालपा 

धनर्मानसुार 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,िोट
 ाङ 

धनर्मानसुार २पटक छ सामान्र् धनर्मा
नसुार 

छ छ पर्ायप्त छ 

कारागार 
कार्ायलर्,ओि
लढुङ्गा 

धनर्मानसुार २पटक छ सामान्र् धनर्मा
नसुार 

छ परुुष कक्षको 
साँघरुो 

छैन परुुष 
कक्षमा 
अपर्ायप्त 

छ 

कारागार 
कार्ायलर्, 
सोलिुमु्ि ु

धनर्मानसुार २पटक छ सामान्र् धनर्मा
नसुार 

छ परुुष कक्षको 
साँघरुो 

छैन 

 

परुुष 
कक्षमा 
अपर्ायप्त 

छ 

कारागार 
कार्ायलर्, 
लमजङु 

धनर्मानसुार २पटक पर्ायप्त नभएको सामान्र् 
 छ नभएको छैन विस्तरा छ िाट 

नभएको 

कारागार 
कार्ायलर्,,बाग
लङु 

धनर्मानसुार २पटक अभाि छ सामान्र् 
 छ नभएको छैन विस्तरा छ िाट 

सिैलाई नभएको 



 

 

कारागार 
कार्ायलर्,मसु्त
 ाङ 

धनर्मानसुार २पटक छ सामान्र् 
 छैन 

 

छैन 

 

अपर्ायप्त विस्तरा छ िाट 
नभएको 

कारागार 
कार्ायलर्, मगु ु

भिन 
धनमायणाधधन 
अिस्थामा 
भएको र 
कारागार 
प्रर्ोगमा 
छैन 

        

कारागार 
कार्ायलर्, 
जमु्ला 

धनर्मानसुार २पटक नपगु भएको राम्रो छ नभएक
 ो 

एक एक िटा छैन 

 

छ छ 

 

 माधथ ताधलका नां.२. मा उललेक्तित वििरण अनसुार कारागारमा रहेका कैिी थनुिुाहरुले धसधा िचय िापत 
धनर्मानसुार िाद्यान्न र नगि प्राप्त गरी दिनमा २ पटक िाना िान ेगरेको िेक्तिन्छ । मवहला कैिीहरुले सतु्केरी 
भएको अिस्थामा काननु बमोक्तजम प्राप्त गने थप सवुिधा समेत प्राप्त गने गरेको पाईर्ो । कारागारहरुमा पानीको 
समस्र्ा िासै नरहेकोले  िाना र पानीको अिस्था सन्तोषजनक िेक्तिर्ो । प्रार् सिै कारागारहरुमा शर्न कक्ष 
अलग नरहेको तर भान्सा कक्ष अलग रहेको एिम ्धेरैजसो कारागारमा स्थानको अपर्ायप्तता रहेको, झलु तथा 
िाटको व्र्िस्था नभएको रअधधकाांशमा सतु्नको लाधग विस्तारा मात्र उपलब्ध भएको पाइन्छ ।  

  

 

 

 

ताधलका नां.३ 

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

 

कारागारको नाम 

स्िास्थ्र्कमीको 
िरबन्िी र कार्यरत 

जाांच तथा उपचार 
कक्ष 

औषधीको 
उपलब्धता 

विरामीको 
अिस्था 

थप उपचारको 
प्रिन्ध 

थनुा पूिय र मिु 
हुांिा स्िास्थ्र् 
जाांच 

कारागार कार्ायलर् 
,तनह ु

 

अधभलेि नरहेको      

कारागार कार्ायलर् कास्की अधभलेि रहेको      

कारागार कार्ायलर्, तम्घास 
गलुमी 

अ.हे.ब. को व्र्िस्था 
रहेका ] तर ररि 

छैन छ - आिश्र्कता 
अनसुार बावहर 
लगी उपचार गने 
गररएको 

थनुा पिुय मात्र 



 

 

ताधलका नां. ३ मा उललेक्तित भएको वििरण अनसुार अनगुमन गररएका प्रार् कारागारहरुमा स्िास्थ्र् कमीको 
िरिन्िी रहेपधन अधधकाांशमा पिपूधतय नभएकोले पाइन्छ धनर्धमत स्िास्थ्र् जाँच हनुे अिस्था िेक्तिांिैन। त्र्स्तै 

कारागार कार्ायलर्, 
तम्घास,अघायिाची 

धस.अ.हे.ब. को 
िरबन्िी रहेकोमा 
कार्यरत रहेको 

छैन छ हाल धबरामी 
नरहेका 

आिश्र्कता 
अनसुार बावहर 
लगी उपचार गने 
गररएको 

थनुा पिुय मात्र 

कारागार कार्ायलर् ,  
कवपलिस्त ु

धस.अ.हे.ब. को 
िरबन्िी रहेकोमा 
कार्यरत रहेको 

  छ छ हाल धबरामी 
नरहेका 

आिश्र्कता 
अनसुार बावहर 
लगी उपचार गने 
गररएको 

थनुा पिुय 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 पिुय मात्र 

कारागार कार्ायलर्, तम्घास 
कैलाली 

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

Joj:yf /x]sf]  

छैन छ सामान्र् धबरामी] cfjZostf 

cg';f/ ;/sf/L 

c:ktfndf nuL 

pkrf/ ul/g]   

y'g'jf k'j{ मात्र 

कारागार कार्ायलर् 
डडेलधरुा 

अ.हे.ब. को िरबन्िी 
रहेकोमा १ जना 

नभएको छ सामान्र् धबरामी] cfjZostf 

cg';f/ ;/sf/L 

c:ktfndf nuL 

pkrf/ ul/g]   

थनुा पिुय मात्र 

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

Joj:yf /x]sf] 

छैन छ सामान्र् धबरामी] cfjZostf 

cg';f/ ;/sf/L 

c:ktfndf nuL 

pkrf/ ul/g]   

थनुा पिुय मात्र 

कारागार कार्ायलर् , रसिुा छ छैन सामान्र् धबरामी ] नरहेको cfjZostf 

cg';f/ ;/sf/L 

c:ktfndf nuL 

pkrf/ ul/g]   

थनुा पिुय मात्र 

कारागार कार्ायलर्, 
निुाकोट 

छ छैन सामान्र् धबरामी ] नरहेको cfjZostf 

cg';f/ ;/sf/L 

c:ktfndf nuL 

pkrf/ ul/g]   

थनुा पिुय मात्र 

कारागार कार्ायलर्, 
निलपरासी बियघाट ससु्ता 
पिुय 

कारागार स्थापना न 
भैसकेको 

     

कारागार कार्ायलर् , 
gjnk/f;L बियघाट ससु्ता 
पक्तिम 

छ छैन पर्ायप्त छैन दिघयरोगी समेत 
जना २ 

आिश्र्कता परेमा थनुा पिुय मात्र 

कारागार कार्ायलर् रुपन्िेही छ छैन सामान्र् 
औषधी 
उपलब्ध 

एच आइ भी 
पीधडत २ जना 

आिश्र्कता 
अनसुार बावहर 
लगी उपचार गने 
गररएको   

थनुा पिुय मात्र 

कारागार कार्ायलर्, 
मकिानपरु, धभमफेिी 

छ  छ छ - आिश्र्कता 
अनसुार बावहर 
लगी उपचार गने 
गररएको   

थनुा पिुय मात्र 

बारामा कारागार नरहेको 



 

 

अधधकाांश कारागारहरुमा स्िास्थ्र् जाँच गने कक्ष अलग नरहेको र थनुामा रहेको अिस्थामा पिुय स्िास्थ्र् जाँच 
गने गरेको भएता पधन थनुािाट मिु हँिा स्िास्थ्र् जाँच गने गरेको पाइिैन। सामान्र् औषधीको उपलव्धता 

कारागार कार्ायलर्, पसाय छ छैन आबश्र्कता 
अनसुार हनुे 
गरेको 

छैन धमलाउने गरेको थनुा पिुय मात्र 

कारागार कार्ायलर्, क्तचतिन छ छ आबश्र्कता 
अनसुार हनुे 
गरेको 

क्र्ान्सर धबरामी 
३ जना 

धमलाउने गरेको y'gf k"j{ मात्र छ 

कारागार कार्ायलर्, 
सनुसरी, झमु्का 

कार्यरत छ १ जना 
अहेि 

छ छ केही गक्तम्भर 
प्रकृधतका तथा 
मानधसक  
धबरामी छन 

cfjZos k/]df 

नक्तजकको 
अस्पतालमा लैजान े
गरेको 

हनुे गरेको 

कारागार कार्ायलर्  
धनकुटा 

कार्यरत छ १ जना 
अहेि 

छैन अस्पतालबाट 
िररि गनुयपने 

हाल गक्तम्भर 
प्रकृधतको  
धबरामी नभएको 

cfjZos k/]df  

नक्तजकको 
अस्पतालमा लैजान े
गरेको 

हनुे गरेको 

क्तजलला कारागार कार्ायलर्, 
तेह्रथमु 

l;.c.x]j b/jGbL 5 

t/ xfn l/St 

gePsf] cfjZos 

k/]df NofOg] 

;fdfGo आिश्र्क परेमा 
िावहर अस्पताल 
लधगने 

y'gf k"j{ x'g] u/]sf] 

/ d'Stubf{ klg ug{ 

lgb]{zg lbPsf] 

कारागार कार्ायलर्, 
िाँििारी 

धसअहेि कार्यरत छ gePsf cfjZos 

k/]df NofOg] 

;fdfGo आिश्र्क परेमा 
िावहर अस्पताल 
लधगने 

थनुा पूिय हनु ेगरेको 
र मिु गिाय पधन 
गनय धनिेशन दिएको 

कारागार कार्ायलर्, 
स्र्ाङ्जा 

हेलथ अधसस्टेन्टको 
िरिन्िी छ 

ePsf हनुे गरेको िासै विरामी 
नभएका ] 

धमलाउने गरेको मिु हुँिा नगने 
गरेको 

कारागार कार्ायलर्,  
पालपा 

अहेि िरिन्िी छ ePsf हनुे गरेको एक जना 
एचआइधभ 
पोजेवटभ समेत 
रहेका ] 

धमलाउने गरेको हनुे गरेको 

िलुा कारागार बाके प्रर्ोगमा नभएको      

कारागार कार्ायलर्,िोटाङ स्िास्थ्र् कमीको   
िरिन्िी  छ 

ePsf सामान्र् 
औषधध 
उपलब्ध छ 

विरामी नभएको सरकारी 
अस्पतालमा लधगन े

थनुापूिय हनु े

कारागार 
कार्ायलर्,ओिलढुङ्गा 

स्िास्थ्र् कमीको   
िरिन्िी ररि छ 

gePsf सामान्र् 
औषधध 
उपलब्ध छ 

विरामी नभएको सरकारी 
अस्पतालमा लधगन े

थनुापूिय हनु े

कारागार कार्ायलर्,  
;f]n'v'Dj' 

स्िास्थ्र् सहार्क १ 
जना िरिन्िी छ 

gePsf सामान्र् 
औषधध 
उपलब्ध छ 

विरामी नभएको सरकारी 
अस्पतालमा लधगन े

थनुापूिय हनु े



 

 

कारागार धभतै्र हनुे िेक्तिन्छ । अनगुमनको समर्मा कारागारहरुमा गम्भीर प्रकृधतका विरामीहरुमा रहेको िेक्तििैन 
। कारागारमा रहेका कैिी /थनुिुाहरुलाई आिश्र्कता अनसुार थप उपचार हनुे गरेको पाइन्छ । 

  

 

 

ताधलका नां. ४ 

पसु्तकालर् तथा मनोरञ्जनको अिस्था  

कारागारको नाम 

kqklqsfsf] 

pnAwtf 

/]l8of], 

6]lnlehg 

k':tsfno Jofofdzfnf⁄ 
v]ns"b d}bfg 

lzkd"ns 

tflnd 

Ifdtfo'Qm 

sfd ug]{ 

:yfg 

;+rf/ 

;Dks{ 

yk lzIffsf] 

cj;/ 

sf/fuf/ sfof{no, 

तनह ु
अधभलेि नभएको        

sf/fuf/ sfof{n, 

कास्की 
अधभलेि नभएको        

कारागार कार्ायलर्, लमजङु धसअहेि १जना gePsf सामान्र् 
औषधध 
उपलब्ध छ  

विरामी नभएको सरकारी 
अस्पतालमा लधगन े

gePsf 

कारागार कार्ायलर् ,बाग्लङु्ग हे.अ. १ जना कार्यरत gePsf सामान्र् 
औषधध 
उपलब्ध छ  

विरामी नभएको सरकारी 
अस्पतालमा लधगन े

थनुापूिय हनुे र थनुा 
मिुमा गनय धनिेश 

कारागार कार्ायलर्, मसु्ताङ  नभएका सामान्र् 
औषधध 
उपलब्ध छ  

विरामी नभएको सरकारी 
अस्पतालमा लधगन े

थनुापूिय हनु े

कारागार कार्ायलर्, मगु ु भिन धनमायणाधधन 
अिस्थामा भएको र 
कारागार प्रर्ोगमा छैन 

     

कारागार कार्ायलर्, जमु्ला हे.अ. १ जना कार्यरत छ सामान्र् 
औषधध 
उपलब्ध छ 

विरामी नभएको सरकारी 
अस्पतालमा लधगन े

थनुापूिय हनु े



 

 

कारागार 
कार्ायलर्, तम्घास 
गलुमी 

छ छ छ साघरुो मढुा, ढाका, 
सल बनेु्न 

छ छ आबश्र्कता 
अनसुार नभएको 

कारागार 
कार्ायलर्, तम्घास 
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  छ 

काननुका 
वकताब छैन 

ब्र्ाडधमण्टन र 
भधलबल छ 

छैन छैन छ छैन 

sf/fuf/ sfof{no 

s}nfnL  

छैन टेधलधभजन 
प्रत्रे्क कोठामा 

काननुका 
वकताब 5 

छैन  छैन छैन छ छैन 

कारागार 
कार्ायलर्, डडेलधरुा 

छैन छ काननुका 
वकताब 5 

छैन छैन छैन छ छैन 

sf/fuf/ sfof{no 

afFs] 

स्थानीर् पधत्रका 
भएको 

छ छ छैन 

 

छैन 

 

छैन 

 

छ छैन 

sf/fuf/ sfof{no 

रसिुा 
छ छ छ िेलकुिका 

लाधग छ 

छैन 

 

सीधमत छ छ छैन 

कारागार 
कार्ायलर्, 
निुाकोट 

छ छ छ िेलकुिका 
लाधग छ 

छैन 

 

सीधमत छ छ छैन 

कारागार 
कार्ायलर्, 
निलपरासी 
बियघाट ससु्ता पिुय 

कारागार स्थापना 
नभएको 

       

sf/fuf/ sfof{no, 
gjnk/f;L 

बियघाट ससु ्
पक्तिम 

छ छैन छ छैन 

 

छैन 

 

सी धमत छ छ छैन 



 

 

sf/fuf/ sfof{no 

?kGb]xL  

छ छ छ छ छ सी धमत छ छ छैन 

कारागार 
कार्ायलर्, 
मकिानपरु, 
धभमफेिी 

छ छ छ छ छ छ छ छैन 

बारामा कारागार नरहेको 
 

कारागार कार्ायलर्, 
पसाय 

छ छ छ छ छ छ छ छ 

कारागार कार्ायलर्, 
क्तचतिन 

5}g छ छ छ छ छ छ छ 

कारागार कार्ायलर्, 
सनुसरी, झमु्का 

छ छ छ छ छ छ छ छैन 

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

केही छ वटधभ छ छैन छैन छैन साघरुो छ छैन छैन 

कारागार कार्ायलर्, 
तेह्रथमु 

छ तर स्थाधनर् 
पत्रपधत्रका मात्र 

छ छ छैन 

 

छ छैन छ छैन 

कारागार कार्ायलर्, 
सांििुासभा, िाँििारी 

छ छ छ छैन 

 

छ छैन छ छैन 

कारागार कार्ायलर्, 
स्र्ाङ्जा 

छ छ छ छ छ पर्ायप्त 
नभएको 

छ छ 

sf/fuf/ sfof{no, 
kfNkf 

छ छ छ,२ िटा छ छ पर्ायप्त 
नभएको 

छ छ 

िलुा कारागार बाके प्रर्ोगमा नभएको        

sf/fuf/ sfof{no, 
िोटाङ 

छ छ छ छ एकिमै राम्रो छ छ पड्ने नभएपधन 
पररक्षा दिन पाइन े

sf/fuf/ sfof{no, 
ओिलढूङ्गा 

छ छ छैन छैन सामान्र् साँघरुो छ पड्ने नभएपधन 
पररक्षा दिन पाइन े

sf/fuf/ sfof{no, 
सोलिुमु्ब ु

छ छ छैन छैन सामान्र् साँघरुो छ पड्ने नभएपधन 
पररक्षा दिन पाइन े

कारागार कार्ायलर्, 
लमजङु 

छैन एउटा वटधभ छ छैन छैन छैन पर्ायप्त छैन छ छैन 

sf/fuf/ sfof{no, 
बाग्लङु 

छैन वटधभ छ छैन छैन छैन पर्ायप्त छैन छ छैन 

कारागार कार्ायलर्, 
मसु्ताङ्ग 

छैन एउटा वटधभ छ छैन छैन छैन पर्ायप्त छैन छ छैन 



 

 

कारागार कार्ायलर्, 
d'u' 

भिन धनमायणाधधन अिस्थामा भएको र कारागार प्रर्ोगमा छैन 

कारागार कार्ायलर्, 
h'Dnf 

सामान्र् छ 

 

एउटा  छ सामान्र्छ छ छ सामान्र् छ छ छैन 

 

माधथ ताधलका नां.४. मा उललेक्तित वििरण अनसुार कारागारमा रहेका थनुिुा कैिीहरुको लाधग स्थानीर् 
पधत्रका उपलब्ध हनु ेगरेको, केहीमा पधत्रका अधनर्धमत भएको र टेधलधभजन पर्ायप्त नभएको अिस्था पाइन्छ। 
प्रार्जसो कारागारहरुमा पत्रपधत्रका तथा रेधडर्ो, टेधलधभजनको व्र्िस्था रहेको िेक्तिन्छ ।सबै जसो कारागारमा 
पसु्तकालर्को व्र्िस्था राम्रो  रहेको िेक्तिएन। अधधकाांश कारागारहरुमा व्र्ार्ामशाला, िेलकुि मैिानको 
व्र्िस्था भएको िेक्तिएन। सांचार सम्पकय  गने सवुिधा सीमीत रहेको तर ब्र्क्तिगत मोिाइलबाट सांचार गने 
गररएको िेक्तिर्ो ।सबै जसो कारागारमा थप क्तशक्षा, सीपमूलक ताधलम र क्षमतार्िु काम गने अिसरको 
उपलव्धता पर्ायप्त रहेको पाइएन । 

 

ताधलका नां. ५ 

 भेटघाटको प्रबन्ध 

कारागारको 
नाम 

e]63f6 

sIf 

x]Nk 

8]:s 

cfkmGt;+u 

e]63f6 

sfg"g 

Joj;foL ;+u 

;do / l;df cfkmGtnfO{ 

vj/ lbg] 

e]63f

6sf] 

clen]l

vs/0f 

ljb]zLnfO{ 

s'6g}lts 

e]63f6 

bf]efif]sf] 

;'ljwf 

sf/fuf/ 

sfof{no, तनह ु
अधभलेि नभएको 

sf/fuf/ 

sfof{no, कास्की 
अधभलेि नभएको 

कारागार 
कार्ायलर्, 
तम्घास गलुमी 

छैन छैन छ छ ;do 

ldnfP/ lbg] 

u/]sf 

छ छ वििेशी नभएको छैन 

कारागारकार्ायल
र्, अघायिाची 

छ छैन छ छ ;do 

ldnfP/ lbg] 

u/]sf 

छ छ वििेशी नभएको छैन 

sf/fuf/ 

sfof{no, 

slknj:t' 

छ छ छ छ ;do 

ldnfP/ lbg] 

u/]sf] 

u/]sf] /fVg] 

ul/P

sf] 

छ छ 

sf/fuf/ 

sfof{no, 

कन्चनपरु 

छैन  छ छ छ ;do 

ldnfP/ lbg] 

u/]sf] 

u/]sf] /fVg] 

ul/P

sf] 

आबश्र्क परेमा आबश्र्कता 
अनसुार 



 

 

sf/fuf/ 

sfof{no,s}nfnL  

छैन  छ छ छ ;do 

ldnfP/ lbg] 

u/]sf] 

u/]sf] /fVg] 

ul/P

sf] 

आबश्र्क परेमा आबश्र्कता 
अनसुार 

कारागार 
कार्ायलर्, 
डडेलधरुा 

छैन  छ आबश्र्कत
 ा अनसुार 

आबश्र्कता 
अनसुार 

आबश्र्कता 
अनसुार 

आबश्र्कता 
अनसुार 

/fVg] 

ul/P

sf] 

आबश्र्क परेमा आबश्र्कता 
अनसुार 

sf/fuf/ 

sfof{no, afFs] 

छैन  छ साबयजधनक 
धबिा 
बाहेक 

छ आबश्र्कता 
अनसुार 

आबश्र्कता 
अनसुार 

आबश्
र्कता 
अनसुा
र 

आबश्र्कता 
अनसुार 

आबश्र्कता 
अनसुार 

sf/fuf/ 

sfof{no,रसिुा ] 
अलग छैन छैन छ छ आिश्र्कता 

नसुार  
छ छ ;'ljwf lbO{G5 छैन 

कारागार 
कार्ायलर्, 
निुाकोट 

अलग छैन छैन छ छ आिश्र्कता 
नसुार  

छ छ ;'ljwf lbO{G5 छैन 

कारागार 
कार्ायलर्, 
निलपरासी 
बियघाट ससु्ता 
पिुय 

कारागार 
स्थापना 
नभएको 

        

sf/fuf/ 

sfof{no, 
gjnk/f;Lबियघा
ट ससु ्पक्तिम 

छ छ छ छ आिश्र्कता 
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/P

sf] 

;'ljwf lbO{G5 छ  

कारागार 
कार्ायलर्, 
मकिानपरु, 
धभमफेिी 

छ छ छ छ १५  िेिी 
२० धम.  

छ छ छ छ 

बारामा कारागार नरहेको  

कारागार 
कार्ायलर्, पसाय 

छ छ छ छ १५  िेिी 
२० धम.  

छ छ छ छ 

कारागार 
कार्ायलर्, 
क्तचतिन 

छैन 

 

छ छ छ छ छ छ छ छ 

कारागार 
कार्ायलर्, 
सनुसरी 

छ छ छ छ आबश्र्कत
 ा अनसुार 

छ छ छ छ 



 

 

sf/fuf/ sfof{no 

wgs'6f छैन 

 

छैन 

 

छ छ आबश्र्क
ता अनसुार 

छ छ हाल cfjZos 

gePsf] 

 

5}g 

cfjZos 

gePsf] 

 

कारागार 
कार्ायलर्, 
तेह्रथमु 

छैन 

 

छ ;fj{hlg

s ljbf 

jfx]s 

छ आबश्र्क
ता अनसुार 

cfjZostf 

cg';f/ 

 

छ छ cfjZos 

ePdf 

 

कारागार 
कार्ायलर्, 
सांििुासभा, 
िाँििारी 

छ छ ;do 

ldnfP/ 

cfjZostf 

cg';f/ 

आबश्र्क
ता अनसुार 

cfjZostf 

cg';f/ 
छ 

cfjZos ePdf 

 

cfjZos 

ePdf 

 

कारागार 
कार्ायलर्, 
स्र्ाङ्जा 

:yfg /x]sf] /x]sf] x'g] u/]sf] rfx]df x'g] xKtfdf @ 

lbg 

lgoldt / 

cGo 

cfaZostf

cg';f/ 

cfjZostf 

k/]df 

;fdfG

o ug]{ 

u/]sf] 

 cfaZostf 

cg';f/ 

cfaZostf 

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/ 

cfjZostf 

k/]df 

;fdfG

o ug]{ 

u/]sf] 

 cfaZostf 

cg';f/ 

cfaZostf 

gk/]sf] 

िलुा कारागार 
बाके 

k|of]udf 

gePsf] 

        

sf/fuf/ 

sfof{no,िोटाङ 

cnu sIf 

5 

u]6d} 

;xlhs/

0f ul/g] 

;'ljwf 5 ;'ljwf 5 cfaZostf

cg';f/ 

ul/Ps]f 5 x'g] / 

Jojl:

yt 

ug{ 

lgb]{z

g 

cfjZostf 

gk/]sf] 

cfjZostf 

gk/]sf] 

sf/fuf/ 

sfof{no,ओिल
ढुङा 

cnu sIf 

5}g 

u]6d} 

;xlhs/

0f ul/g] 

;'ljwf 5 ;'ljwf 5 cfaZostf

cg';f/ 

ul/Ps]f 5 x'g] / 

Jojl:

yt 

ug{ 

lgb]{z

g 

cfjZostf 

gk/]sf] 

cfjZostf 

gk/]sf] 

sf/fuf/ 

sfof{no,सोलिुु
म्ब ु

cnu sIf 

5}g 

छ छ छ cfaZostf

cg';f/ 

ul/Ps]f 5 x'g] / 

Jojl:

yt 

ug{ 

lgb]{z

g 

cfjZostf 

gk/]sf] 

cfjZostf 

gk/]sf] 

कारागार 
कार्ायलर्, 
लमजङु 

;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' 

भिन 
धनमायणाधधन 
अिस्थामा 
भएको र 
कारागार 
प्रर्ोगमा छैन 

        

कारागार 
कार्ायलर्, h'Dnf 

छ छ छ छ cfjZostf 

cg';f/ 

छ छ छ छैन 

 

  कारागारका कैिी र थनुिुाहरुले आफन्त तथा कानून व्र्िसार्ी माफय त भेटघाट गने प्रिन्ध सम्बन्धमा ताधलका 
नां.५ मा उललेक्तित वििरण हिाय प्रार्जसो कारागारहरुमा अलग हेलपडेस्कको व्र्िस्था नभएता पधन कैिी 
थिुिुाहरुले आफन्त र कानून व्र्िसार्ीहरुसँग भेटघाट गने अिसर प्राप्त गने गरेको पाइन्छ । कैिी/थनुिुाहरुका 
आफन्तलाई आिश्र्क परेको बेला ििर गररदिने गररएको, भेटघाटको अधभलेि  आांक्तशक रुपमा राख् ने गररएको, 
वििेशी कैिी थनुिुाहरुको लाधग कुटनैधतक भेटघाट गनय दिन ेअिस्था नपरेको, परेको अिस्थामा कुटनैधतक 
भेटघाट तथा िोभाषेको सवुिधा समेत उपलब्ध हनुे गरेको िेक्तिन्छ । 

  ताधलका 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, 

तनह ु
अधभलेि नभएको      

sf/fuf/ sfof{no, 

कास्की 
अधभलेि नभएको      

कारागार कार्ायलर्, 
तम्घास गलुमी 

दिने गरेको  छैन छ नरहेको स्रोत ले भ्र्ाए 
सम्म ug]{ u/]s]f 

भएको 

कारागार कार्ायलर्, 
तम्घास, अघायिाची 

दिने गरेको  छैन छ नरहेको स्रोतले भ्र्ाए सम्म 

ug]{ u/]s]f 

भएको 



 

 

sf/fuf/ sfof{no, 

slknj:t' 

दिने गरेको  छैन छ नरहेको स्रोतले भ्र्ाए सम्म 

ug]{ u/]s]f 

भएको 

sf/fuf/ 

sfof{no,कन्चनपरु 
दिने गरेको  नगरेको छ नरहेको क्रमशः u/]s]f आबश्र्क परेमा 

sf/fuf/ 

sfof{no,s}nfnL  

दिने गरेको  नगरेको /fVg] u/]sf] नरहेको क्रमशः u/]s]f आबश्र्क परेमा 

कारागार कार्ायलर्, 
डडेलधरुा 

दिने गरेको  नगरेको /fVg] u/]sf] नरहेको क्रमशः u/]s]f भए गने गरेको 

sf/fuf/ sfof{no, 
afFs ] 

दिने गरेको  नगरेको /fVg] u/]sf]  नरहेको स्रोतले भ्र्ाए सम्म 

ug]{ u/]s]f 

भए गने गरेको 

sf/fuf/ sfof{no,रसिुा दिने गरेको  नगरेको /fVg] u/]sf]  नरहेको स्रोतले भ्र्ाए सम्म 

ug]{ u/]s]f 

भए गने गरेको 

कारागार कार्ायलर्, 
निुाकोट 

दिने गरेको  नगरेको /fVg] u/]sf]  नरहेको स्रोतले भ्र्ाए सम्म 

ug]{ u/]s]f 

भए गने गरेको 

कारागार कार्ायलर्, 
निलपरासी बियघाट 
ससु्ता पिुय 

कारागार नरहेको      

sf/fuf/ sfof{no, 
gjnk/f;L बियघाट 
ससु्ता पक्तिम 

दिने गरेको  नगरेको /fVg] u/]sf]  नरहेको भएको हनुे गरेको 

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

दिने गरेको  नगरेको /fVg] u/]sf]  नरहेको भएको हनुे गरेको 

कारागार कार्ायलर्, 
मकिानपरु, धभमफेिी 

दिने गरेको  नगरेको /fVg] u/]sf]  नरहेको भएको भएको 

बारा क्तजललामा कारागार नरहेको 
कारागार कार्ायलर्, 
पसाय 

दिने गरेको  नगरेको /fVg] u/]sf]  नरहेको भएको भएको 

कारागार कार्ायलर्, 
क्तचतिन 

दिने गरेको  नगरेको /fVg] u/]sf]  नरहेको भएको भएको 

कारागार कार्ायलर्, 
सनुसरी 

दिने गरेको  नगरेको /fVg] u/]sf]  नरहेको पालना गने गरेको गनय  नपरेको 

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

दिने गरेको  नगरेको /fVg] u/]sf]  नरहेको पालना गने गरेको गनय  नपरेको 

कारागार कार्ायलर्, 
तेह्रथमु 

दिने गरेको  नगरेको /fVg] u/]sf]  नरहेको पालना गने गरेको गनय  नपरेको 

कारागार कार्ायलर्, 
सांििुासभा, िाँििारी 

दिने गरेको  नगरेको /fVg] u/]sf]  नरहेको पालना गने गरेको गनय  नपरेको 

िलुा कारागार बाके k|of]udf gcfPsf]      



 

 

कारागार कार्ायलर्, 
स्र्ाङ्जा 

दिने गरेको  नगरेको /fVg] u/]sf]  नरहेको पालना गने गरेको गनय  नपरेको 

sf/fuf/ sfof{no, 
kfNkf 

दिने गरेको  नगरेको /fVg] u/]sf]  नरहेको पालना गने गरेको गनय  नपरेको 

sf/fuf/ 

sfof{no,िोटाङ 

दिने गरेको  नगरेको /fVg] u/]sf]  नरहेको पालना गने गरेको गनय  नपरेको 

sf/fuf/ 

sfof{no,ओिलढुङा 
दिने गरेको  नगरेको /fVg] u/]sf]  नरहेको पालना गने गरेको गनय  नपरेको 

sf/fuf/ 

sfof{no,सोलिुमु्ब ु
दिने गरेको  नगरेको /fVg] u/]sf]  नरहेको पालना गने गरेको गनय  नपरेको 

कारागार कार्ायलर्, 
लमजङु 

दिने गरेको  नगरेको /fVg] u/]sf]  नरहेको पालना गने गरेको ug]{ u/]sf]] 

sf/fuf/ 

sfof{no,बाग्लङु 
दिने गरेको  नगरेको /fVg] u/]sf]  नरहेको पालना गने गरेको ug]{ u/]sf]] 

कारागार कार्ायलर्, 
मसु्ताङ 

दिने गरेको  नगरेको /fVg] u/]sf]  नरहेको पालना गने गरेको ug]{ u/]sf]] 

कारागार कार्ायलर्, 
d'u' 

भिन धनमायणाधधन 
अिस्थामा भएको र 
कारागार प्रर्ोगमा छैन 

     

कारागार कार्ायलर्, 
h'Dnf 

छ छैन छ नरहेको ;fwg;|f]tn] k'u]df 

kfngf ug]{ 
ePsf] 

 

 

माधथको ताधलका नां. ६ को वििरण हेिाय कारागारमा रहने कैिी/थनुिुाहरुलाई थनुिुा तथा कैिीपूजी दिएर 
कारागारमा राख् न ेगररएको िेक्तिन्छ । कारागार धभत्र रहँिा कसैलाई पधन हत्कडी नलगाउन,े गोलघरमा नराक्तिन,े 

सिै कैिी थनुिुाका थनुा िा कैिमा िस्नपुने हिको अधभलेि िरुुस्त राख् न ेगररएकाले कसैले पधन हिभन्िा िढी 
थनुामा िस्न ुपने अिस्थारहेकोिेक्तिएन। कारागार प्रशासनिाट पूिय धनिेशनको पालना गने गरेको र गैर क्तजम्मेिार 
कमयचारीलाई कारिाही गने अिस्था नपरेको िेक्तिर्ो। 

  ताधलका 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]lrt / 

lzi6 Jojxf/ 

eP gePsf] 

sf/fuf/ 

sfof{no, तनह ु
अधभलेि नभएको       



 

 

sf/fuf/ 

sfof{no, 

कास्की 

अधभलेि नभएको       

कारागार 
कार्ायलर्, गलुमी 

१ 

आक्तित बाधलका 
भएको आफन्तलाई बझुाएको गररन्छ दिइन्छ ब्र्िस्था छ ePsf] 

कारागार 
कार्ायलर्, 
अघायिाची 

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

नैgePsf] 

d[To' ePdf 

lbg]   

दिइएको ePsf] 

sf/fuf/ 

sfof{no, 

slknj:t' 

नभएको gePsf गने गरेको ePsf] d[To' ePdf 

lbg]   

दिइएको ePsf] 

कारागार 
कार्ायलर्, 
कन्चनपरु 

४ आक्तित] - गने गरेको 
 

ePsf] d[To' ePdf 

lbg]   

दिइएको ePsf] 

sf/fuf/sfof{no

,s}nfnL  

आक्तित ३ जना cgfy 

gePsf]  

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

कारागार 
कार्ायलर्, 
डडेलधरुा 

नभएको gePsf] xfn ;Dd gk/]sf] मतृ्र् ु
नभएको 

eP lbg] भएको ePsf] 

sf/fuf/sfof{no

, afFs] 

आक्तित ३ जना 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, रसिुा 

आक्तित 1 जना cgfy eP 

;+:yfdf 

k7fpg] 

u/]sf 

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

Joj:yf u/]sf]  
ePsf]  

कारागार 
कार्ायलर्, 
निुाकोट 

१ 

जना 
cgfy eP 

;+:yfdf 

k7fpg] 

u/]sf 

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

Joj:yf u/]sf]  
ePsf]  

कारागार 
कार्ायलर्, 
निलपरासी 
बियघाट ससु्ता 
पिुय 

कारागार नभएको 

sf/fuf/ 

sfof{no, 
gjnk/f;L 

बियघाट ससु्ता 
पक्तिम 

४ आक्तित आमाले गने 
गरेको 

कारागारमा मतृ्र् ु
भएको छैन 

हनुे गरेको eP lbO{g] स्थान साघरुो ePsf]  



 

 

sf/fuf/ 

sfof{no, 
?kGb]xL  

नभएको भए सस्थामा 
पठाउने 

कारागारमा मतृ्र् ु
भएको छैन 

हनुे गरेको k/]df lbOg]  cj:yf 

gk/]sf]  

ePsf] 

कारागार 
कार्ायलर्, 
मकिानपरु, 
धभमफेिी 

नरहेको नभएका कारागारमा मतृ्र् ु
भएको छैन 

हनुे गरेको k/]df lbOg]  छैन ePsf] 

बारामा कारागार नरहेको 

कारागार 
कार्ायलर्, पसाय 

४ आक्तित नभएका मतृ्र् ुनभएको हनुे गरेको k/]df lbOg]  छ ePsf] 

कारागार 
कार्ायलर्, 
क्तचतिन 

५ आक्तित नभएका मतृ्र् ुनभएको हनुे गरेको k/]df lbOg]  छैन ePsf] 

कारागार 
कार्ायलर्, 
सनुसरी 

छैन नभएका मतृ्र् ुनभएको हनुे गरेको k/]df lbOg]  छ ePsf] 

sf/fuf/ 

sfof{no, 
wgs'6f 

१ नभएका मतृ्र् ुनभएको हनुे गरेको k/]df lbOg]  छ ePsf] 

कारागार 
कार्ायलर्, तेह्रथमु 

1 नभएका हनुे गरेको हनुे गरेको k/]df lbOg]  छ ePsf] 

कारागार 
कार्ायलर्, 
सांििुासभा, 
िाँििारी 

नभएको नभएका हनुे गरेको हनुे गरेको k/]df lbOg]  छ ePsf] 

कारागार 
कार्ायलर्, 
स्र्ाङ्जा 

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

sf/fuf/ 

sfof{no, kfNkf 
5 x'g] u/]sf] d[To' gePsf] हनुे 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 

नभएको 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,सोलिुमु्
ब ु

नभएको 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, 
लमजङु 

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

sf/fuf/ 

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

कारागार 
कार्ायलर्, d':tfª 

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

कारागार कार्ायलर्, 
d'u' 

भिन 
धनमायणाधीन 
अिस्थामा 
भएको र 
कारागार 
प्रर्ोगमा छैन 

      

कारागार 
कार्ायलर्, h'Dnf 

g/x]sf] नभएको  नभएको नभएको छ छ भएको 

 

ताधलका नां. ७ मा उललेक्तित वििरण अनसुार अधधकाशां कारागारहरुमा, कैिीहरुका साथमा नाबालक    

नभएको।    कैिीहारुको कारागारमा मतृ्र् ुभएको अिस्थामा, शि पररक्षण गरर  
आफन्तलाई क्तजम्मा लगाउने, िा कारागारबाट िाह सांस्कार गररने र कारागारबाट िाह सांस्कार भएमा 
आफन्तलाई जानकारी दिईन ेगरको िेक्तिर्ो । 

ताधलका नां. ८ 

 फरक वकधसमले सक्षम व्र्क्तिहरुको अधभलेि 

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, तनह ु अधभलेि नभएको     

sf/fuf/ sfof{no, कास्की अधभलेि नभएको     

कारागार कार्ायलर्, तम्घास 
गलुमी 

नभएका नभएका नभएका नभएका नभएका 

कारागार कार्ायलर्, तम्घास 
अघायिाची 

नभएका नभएका नभएका नभएका नभएका 



 

 

sf/fuf/ sfof{no, 

slknj:t' 

नभएका नभएका भएका भएका नभएका 

कारागार कार्ायलर्, 
कन्चनपरु 

नभएका नभएका नभएका नभएका नभएका 

sf/fuf/sfof{no,s}nfnL  
 १ जना आिा नभएका र १ जना 
हात नभएको 

२ जना परुुष  नभएको नभएको नभएको 

कारागार कार्ायलर्, डडेलधरुा  १ जना िटु्टा  ललुो भएको  १ जना परुुष  नभएको नभएको नभएको 

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

sf/fuf/sfof{no,रसिुा नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 
sf/fuf/sfof{no,निुाकोट gePsf] नभएको नभएको नभएको नभएको 
कारागार कार्ायलर्, 
निलपरासी बियघाट ससु्ता 
पिुय 

कारागार नरहेको     

sf/fuf/ sfof{no, gjnk/f;L 

बियघाट ससु्ता पक्तिम 

gePsf] नभएको नभएको नभएको नभएको 

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

कारागार कार्ायलर्, 
मकिानपरु, धभमफेिी 

नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 

बारामा कारागार नरहेको 
कारागार कार्ायलर्, पसाय नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 
कारागार कार्ायलर्, क्तचतिन १ जना दृवि विवहन परुुष ] gePsf] gePsf] gePsf] 
कारागार कार्ायलर्, सनुसरी नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 
sf/fuf/ sfof{no, wgs'6f नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 

कारागार कार्ायलर्, तेह्रथमु नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 
कारागार कार्ायलर्, सांििुासभा, 
िाँििारी 

नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 

काठमाण्डौमा टेकु वहरासत मात्र 
अनगुमन गररएको 

तथ्र्ाांक प्राप्त छैन     

कारागार कार्ायलर्, स्र्ाङ्जा छैन - नभएको छैन छैन 

sf/fuf/ sfof{no, kfNkf छैन - नभएको छैन छैन 

िलुा कारागार बाके      

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

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

नभएको 

sf/fuf/ sfof{no,सोलिुमु्ब ु नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 

कारागार कार्ायलर्, लमजङु नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 



 

 

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

कारागार कार्ायलर्, मसु्ताङ नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 
कारागार कार्ायलर्, d'u' भिन धनमायणाधधन अिस्थामा 

भएको र कारागार प्रर्ोगमा 
छैन 

    

कारागार कार्ायलर्, d'u' नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 
ताधलका नां. ८ मा उललेक्तित वििरण अनसुार कारागारहरुमा फरक वकधसमले सक्षम व्र्क्तिहरुको तथ्र्ाांक    
न्र्नु रहेकोिेक्तिन्छ। सबै कारगारहरुमा अपाङ्गमैत्री कक्ष, अपाङ्गमैत्री क्तशक्षा, मनोरञ्जन एिां अपाङ्गता भएकालाई 
कुनै विशेष सहधुलर्त भएको  भने पाइएन । 

 

 

 

 

 

 

 

 

िलुा कारागार, बाकेँको धनररक्षण 

बाँकेको गनापरुमा धनमायणधीन िलुा कारागारको dfggLo महान्र्ार्ाधधििा िी अक्तग्न प्रसाि िरेलको अगिुाईमा 
गएको अनगुमन टोलीले धमधत २०७४।१२।८ गते गरेको धथर्ो । उि स्थलमा प्रशासधनक र 
सरुक्षाकमीहरुको लाधग भिन धनमायण ug{]  sfo{  भैरहेको kfOof] .  सो  अिसरमा dfggLo 
महान्र्ार्ाधधबिाज्रू्बाट िेहार् बमोक्तजम धनिेशg दिन ुभएको धथर्ो । 

क) प्रशासधनक भिनका लाधग आिश्र्क कररि २५०० बगय वफट के्षत्रफल र सरुक्षा गाडय क्िाटरका 
लाधग कररि ३००० बगय वफट क्षेत्रफलको वप्रफ्र्ाक्स भिन धनमायण गने । 

ि) उललेक्तित सांरचना धनमायणका लाधग लाग्ने िचयको लगत इविमेट अविलम्ि तर्ार गरर पेश गनय शहरी 
विकास तथा भबन धनमायण विभागलाइ लेक्ति पठाउन े। 

ग)   गरुु र्ोजना अनसुारको जग्गामा सरुक्षा पिायल लगाउन ल.इ. तर्ार गरर सो धनमाणय कार्यको 
 प्राविधधक रेििेि समेत गनय शहरी विकास तथा भिन धनमायण विभागलाइ  लेख्न े। 

घ) िलुा कारागार सञ्चालन प्रर्ोजनाथय हाल आिश्र्क पने प्रशासधनक भिन, सरुक्षा गाडय क्िाटर र सरुक्षा 
पिायल समेतको धनमायणका लाधग आिश्र्क पने ल.इ. अनसुारको िजेट उपलव्ध गराउन अथय 
मन्त्रालर्लाइ लेक्ति पठाउने । 

ङ) कैिी िन्िीको धसधा र सवुिधा बवृद्धको प्रस्ताि क्तशघ्र तर्ार गरर सो अनसुारको बजेट  धनकाशाका लाधग 
अथय मन्त्रालर्मा धसफाररस गने । 

 

 

कारागार कार्ायलर् जगन् नाथिेिल, काठमाडौंको अनगुमन  
 



 

 

कारागार अनगुमनलाई उच्च प्राथधमकता दिई माननीर् महान्र्ार्ाधधििा िी अक्तग्न प्रसाि िरेलज्रू्को 
नेततृ्िमा नार्ब महान्र्ार्ाधधििा िीमान बिीप्रसाि गौतम, सहन्र्ार्ाधधििा िी गीताप्रसाि धतक्तम्सना 
समेतको टोलीबाट धमधत २०७५।०३।०९ मा कारागार कार्ायलर् , जगन् नाथिेिल, काठमाडौंको 
स्थलगत अनगुमन गरेको धथर्ो । अनगुमनको क्रममा राविर् मानि अधधकार आर्ोगका सिस्र्, अन्र् 
कमयचारीहरु, पत्रकार लगार्तको उपक्तस्थधत धथर्ो । अनगुमनको लाधग कारागार कार्ायलर्का जेलर 
िी गणेश प्रसाि भट्टराई लगार्तका अधधकारीहरुसँग अन्तरवक्रर्ा समेत गररएको धथर्ो । कारागार 
कार्ायलर्को भौधतक अिस्था, कारागारमा रहेका कैिी तथा थनुिुाहरुका व्र्क्तिगत तथा साझा 
समस्र्ाहरुमा छलफल गरी जानकारी तथा तथ्र्ाङ्क सांकलन गररएको धथर्ो । 

साथै केक्तन्िर् कारागार जगन्नाथिेिलको अनगुमन प्रधतिेिन cg';'rL १ मा उललेि गररएको छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-v_ lx/f;t tkm{ 

ताधलका नां. ९  
वहरासतको भौधतक अिस्था 

s'g sfof{nosf] 

lx/f;t xf] 

sf]7fsf] 

cfsf/ 

3fd xfjfsf] 

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'xf

pg] 

sIf 

;/;kmfO{ 

/+u /f]ug 

;'/Iff

sf] 

Joj:y

f 

lhNnf k|x/L 

sfof{no,तनह ु
अधभलेि प्राप्त 
नभएको 

         

lhNnf k|x/L 

sfof{no,कास्की 
अधभलेि प्राप्त 
नभएको 

         

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, तम्घास, 
गलुमी,  

जम्मा २ परुुष 
१ मवहला १ 

;fdfGo /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 
जम्मा २ 
कोठा परुुष १ 
मवहला १ िटा 
३*४ 

राम्रो छ नचवुहने 
पक्की 

अलग 
अलग 
छ 

!) hgfsf] 

Ifdtf-k'=% 

d=%_df xfn 

vfnL /x]sf] 

छैन छ 
एटेज 
चपी 
र 
िाथ
रुम 

छ 
/fd|f]  

lhNnf k|x/L 

sfof{no, 
slknj:t' 

 hDdf @ sf]7f 

k'?if !  dlxnfsf 

! j6f  !)÷!@ 

राम्रो 
 

छैन राम्रो 
 

अलग 
अलग 
छ 

!*-k?if 

!)df !& / 

dlxnf %df 

!_ 

छैन rkL{ 

5 

g'xfp

g] 

Joj:

yf 5. 

दठकै छ  
 

राम्रो 
 

lhNnf k|x/L 

sfof{no,कन्चनपरु 
मवहला-१ 

परुुष-१ 

सामान्र् १/१ ढलान अलग 
अलग 
छ 

१९ जना 
मवहला 
सवहत 

- कोठ
 ा 
सांगै 

सामान्र् 
परुानो रङ 
लागाएको 

सामान्र् 

lhNnf k|x/L 

sfof{no, afFs]  

$ sIf  

k'= !, d= !/ 

af= ! 

!$x@),*x(,    

/x]sf]  ePsf] kfgL 

gr'lxg] 

अलग 
अलग 
छ 

२६जना  

छैन 

२ 
कोठ
 ा 
२ 
िटा 
मात्र 

 /+u/f]ug 

ePsf] 

;/;kmfO 

;fdfGo 

 

/fd|f] 

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 जना 
cn

u 

cn

u 

5 

 

/+u/f]ug 

gePsf] 

;/;kmfO  

/fd|f]  

राम्रो 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, डडेलधरुा 

२ िटा  
प.ु१ म.१ 

/fd|f]  पर्ायप्त 
रहेको 

gr'lxg]  अलग 
अलग 
छ 

छैन छैन चपी 
मात्र 
रहे
को 

छ 
राम्रो 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, रसिुा 

२ sIf  

k'= १, d= !,  

!) x!) 

!) x!) 

राम्रो सानो नचवुहने छ २जना छैन छ सामान्र् राम्रो 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
निुाकोट 

३ िटा 
प.ु२, !) x!) 

म.१ 

!) x!२ 

 

राम्रो छ नरहेको नचवुहने 
राम्रो 

अलग 
अलग 
छ 

१३ जना १ जना cn

u 
5}g 

रांगरोगन 
भएको 

राम्रो 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
निलपरासी 
बियघाट ससु्ता पिुय 

धबधभन्न 
आकारका 
कक्षहरु 

सामान्र् सामान्र् पानी 
नचवुहने 

अलग 
अलग 
नभए
को 

१८ जना छैन छैन सामान्र् राम्रो 



 

 

Onfsf k|x/L 

sfof{no 

u}8fsf]6b'DsLjf;_ 
१ sf]7f  सामान्र् सामान्र् नचवुहने अलग 

अलग 
नभए
को 

१० जना छैन छ सामान्र् राम्रो 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
निलपरासी 
बियघाट ससु्ता 
पक्तिम 

# sf]7f 

!%x१२,१०x

१२ 

l7s} ePsf] नचवुहने अलग २३ नभएको - छ 

 

 /fd|f] 

क्तजललाk|x/L 
sfof{no, ?kGb]xL    

% sIf  

k'= $ 

d= ! 

!)x!) 

lkm6sf  

उपर्िु पर्ायप्त ढलान पानी 
नचवुहन े

अलग 
अलग 
नभए
को 

जम्मा 
८०(प-ु
७७,म.-
२) 

 

१ hgf  

rlk{ 

sf]7

fsf] 

glh

s,  

g'xf

pg] 

sf]7

f 

ge

Psf] 

 

;fdfGo   

 

/fd|f] 

ईलाकाk|x/L 
sfof{no, बटुिल 

एउटा कक्ष उपर्िु पर्ायप्त ढलान 
पानी 
नचवुहने 

अलग 
अलग 
भएको 

५१ जना 
प.४४,म 
५ 

 

@ hgf  

rlk{ 

sf]7

fsf] 

glh

s, 

g'xf

pg] 

sf]7

f 

ge

Psf] 

 

;fdfGo  

 

/fd|f] 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
मकिानपरु 

५ कक्ष 

!)x!२ 
lkm6sf 

राम्रो पर्ायप्त 
रहेको 

gचlुxg] 
राम्रो 

अलग 
अलग  

जम्मा 
४०(प-ु
३७,म.-३ 

छैन rlk{ 

sf]7

fsf] 

glh

s,  

g'xf

pg] 

sf]7

f 

ge

Psf] 

रांगरोगन 
भएको 

/fd|f] 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, बारा 

 

२०×१६ वफट 
हािा धछने रहेको gr'lxg] 

राम्रो 
अलग 
अलग  

१८ जना  5}g cn

u5}

g 

रांगरोगन 
नभएको 

राम्रो 

इलाका प्रहरी 
कार्ायलर्, धसमरा 

२ िटा कोठा 
साघरुो 
 

प्रर्ाप्त नरहेको प्रर्ाप्त 
नरहेको 

gचlुxg] 
 

अलग 
अलग  

जम्मा ११ 
जना 

5}g cn

u5}

g 

रांगरोगन 
नभएको 

राम्रो 



 

 

क्तजलला बन 
कार्ायलर् बारा, 
धसमारा 

 १ कोठा 
१०×१२ वफट 

प्रर्ाप्त नरहेको प्रर्ाप्त 
नरहेको 

gचlुxg] 
 

परुुष 
कक्ष 
मात्र 

छैन छैन cn

u5}

g 

रांगरोगन 
नभएको 

राम्रो 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, पसाय 

६ िटा, 
१०×१२ वफट 

राम्रो प्रर्ाप्त 
रहेको 

राम्रो अलग 
रहेको 

जम्मा ४५ 
जना प.ु 
४४, म-१ 

 cn

u5}

g 

रांगरोगन 
भएको 

राम्रो 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, क्तचतिन 

४ िटा, 
१०×१२ वफट 

राम्रो प्रर्ाप्त 
रहेको 

राम्रो अलग 
रहेको 

जम्मा ४० 
जना प.ु 
४०,  

 cn

u5}

g 

रांगरोगन 
भएको 

राम्रो 

क्तचतिन राविर् 
धनकुन्ज कसरा 

३ िटा, 
१०×१२ वफट 

राम्रो प्रर्ाप्त 
रहेको 

राम्रो अलग 
रहेको 

जम्मा छैन  cn

u5}

g 

रांगरोगन 
भएको 

राम्रो 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, सनुसरी 

परुुष-१ 
कोठा,१०-१२ 
वफट, मवहला-१, 
५-७ वफट 

हािा धछने 
 

छैन पक्की छ १७ छैन चपी 
छ 
नहुा
उने 
छ 

सफाइ छ 
। छैन 

मजबतु 

इलाका प्रहरी 
कार्ायलर्, इटहरी 

परुुषकोलाधग १ 
कोठा, मवहला-
१,  

हािा धछने 
 

छ पक्की छ परुुष३० 
मवहला ५ 

छैन िबैु 
छ  

सफाइ 
छ। छ 

मजबतु 

इलाका प्रहरी 
कार्ायलर्, धरान 

परुुष३ कोठा, 
मवहला-१,  

घाम धसधै धछिैन 
हािा धछछय  
 

छैन पक्की छ परुुष३२ 
मवहला - 

छैन िबैु 
छ  

सफाइ छ 
। छ 

मजबतु 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्wgs'6f 

परुुषक-१ 
कोठा, मवहला-
१,  
बालबाधलका-१ 

घाम धछिैन हािा  
ढोकाबाट मात्र 
धछछय 
 

छ तर 
बन्ि 
गरेको 

पक्की छ परुुष ३  छैन १ 
िटा 
छ  
मवह
ला 
परुुष 
िबैुल
 ाई 

सफाइ 
सन्तोषजन
क । छैन 

मजबतु 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,  
म्र्ाङ्लङु, तेह्रथमु 

@ a6f sf]7f ;fdfGo gePsf] 

! a6f 

ePsf] 
9nfg 

k'/fgf] 

अलग 
अलग 

# hgf 5}g 5'§} 

geP

sf] 

;fdfGo 

;kmfO / 

/+u k'/fgf] 

e};s]sf] 

सामान्र् 

O{nfsf k|x/L 

sfof{no, 

j;Gtk'/,t]/y'd 
@ a6f 7'nf 

7'nf sf]7f 
;fdfGo Ps Ps 

j6f 

ePsf] 
9nfg अलग 

अलग 
cg'udgsf] 

;dodf 

gePsf] 
gePsf] 5'§} 

geP

sf] 

समान्र् 
रांगरोगन 

सामान्र् 

 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
सांििुासभा 

# a6f ;fdfGo Ps Ps 

j6f 

ePsf] 
GfofF ejg, 

9nfgo'St 

अलग 
अलग  

% hgf gePsf] 5'§} 

eP

sf] 

राम्रो राम्रो 



 

 

O{nfsf k|x/L 

sfof{no, r}gk'/, 

सांििुासभा 

@ a6f  sf]7f ;fdfGo Ps Ps 

j6f 

ePsf] 
9nfg,gFof 

ejg 

अलग 
अलग  

! hgf gePsf] 5'§} 

eP

sf] 

समान्र् 
रांगरोगन 

राम्रो 

प्रहरी पररसर, 
काठमाण्डौ, टेकु 

# a6f  sIf     ($ k'?if 

!# dlxnf 

t]>f] ln+uL 

@ 

    

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,स्र्ाङ्जा 

# a6f, 

auf{sf/ 
xfjf l5g]{ kof{Kt 

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

geP

sf] 

सामान्र् 

 

राम्रो 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,kfNkf 

# a6f, 

auf{sf/ 
xfjf l5g]{ छ /fd|f] /x]sf] * hgf gePsf] 5'§} 

eP

sf] 

सामान्र् राम्रो 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,िोटाङ 

12*1 pHofnf] छ ;fdfGo cnu 

cnu 

5 

k'?if 

$hgf 
gePsf] छ सामान्र् राम्रो 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,ओिलढु+

ङगा 

 ;fdfGo ;fgf] ;fdfGo cnu 

g/x]s

f] 

( hgf gePsf] 5'§} 

geP

sf] 

सामान्र् राम्रो 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,सोलिुमु्ब ु

;fgf] 12*12 pHofnf] छ ;fdfGo cnu 

cnu 

5 

k'?if * 

dlxnf $ 
gePsf] 5'§} 

geP

sf] 

सामान्र् राम्रो 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, लमजङु 

! j6f 12*8 सामान्र् सामान्र् सामान्र् cnu 

cnu 

5 

k'?if * 

 
gePsf] 5 सामान्र् राम्रो 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, बाग्लङु 

@ j6f 

12*12 / 

10*10 

सामान्र् सामान्र् सामान्र् cnu 

cnu 

5 

k'?if !) 

dlxnf # 
gePsf] 5 सामान्र् राम्रो 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,hf]d;f]d 

d':tfª 

! j6f 10*8 सामान्र् सामान्र् सामान्र् cnu 

cnu 

5 

k'?if ! gePsf] 5 सामान्र् राम्रो 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, d'u' 

@ j6f sf]7f 

k'?if tkm{ ! 

dlxnf ! 

l7s} छैन /fd|f] cnu 

cnu 

5 

k'?if !  gePsf] 5'§} 

geP

sf] 

5}g 

 

राम्रो 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, h'Dnf 

@ j6f sf]7f 

k'?if tkm{ ! 

dlxnf ! 

5}g छैन /fd|f] cnu 

cnu 

5 

k'?if !$  gePsf] 5'§} 

geP

sf] 

5}g राम्रो 

 

 

 

ताधलका नां. ९ मा उललेक्तित वििरण अनसुार विधभन् न३३ क्तजललाका ३८ िटा प्रहरी वहरासत कक्ष, क्तजलला िन 
कार्ायलर् र क्तचतिन राविर् धनकुन्ज कसरा गरी जम्मा ४०िटा वहरासत कक्षको अनगुमन प्रधतिेिन प्राप्त भएको 
िेक्तिन्छ । अपराध अनसुन्धानको धसलधसलामा पक्राउ परेका शांवकत व्र्क्तिहरुलाई राक्तिने वहरासत कक्षमा 
अनगुमन धमधतमा जम्मा ७४२ जना थनुिुाहरु िेक्तिन्छ (६९६ जना परुुष ३८ जना मवहला) र थनुिुाका आक्तित  



 

 

नािालक  ८ जना रहेको िेक्तिन्छ । क्तजलला िन कार्ायलर् र क्तचतिन राविर् धनकुन्जमा रहेको थनुिुा कक्षमा 
थनुिुाहरु रहेको िेक्तििैन । वहरासत कक्षको भौधतक अिस्थालाई हेिाय साँघरुो, अधेरोरअधधकाांशमा घाम, हािा र 
प्रकाशको क्तस्थधत सन्तोषजनक रहेको पाइएन । धेरैजसो वहरासतमा चपी र नहुाउने कक्ष अपर्ायप्त रहेको िेक्तिन्छ 
। अधधकाांश वहरासतहरुको सरसफाईको अिस्था सामान्र् रहेको तथा सबै वहरासतहरुमा सरुक्षा व्र्िस्था  भन े
मजबतु रहेको िेक्तिन्छ । 

 

ताधलका 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⁄c
nu 

zog 

sIf 

:yfgsf]  

kof{Kttf  

vf6, lj:tf/f, em'n  

lhNnf k|x/L 

sfof{no,तनह ु
अधभलेि 
नभएको 

        

lhNnf k|x/L 

sfof{no,कास्क
 ी 

अधभलेि 
नभएको 

        

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
तम्घास, गलुमी 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

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

lhNnf k|x/L 

sfof{no,अघायि
 ाची 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

@ k6s राम्रो छ /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 राम्रो छ 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,कन्चन
परु 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf], 

k|x/L 

d]zdf  

@ k6s राम्रो छ 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 छ 
ट्यूिलेको 
पानी 

/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]    



 

 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
डडेलधरुा 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

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

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
रसिुा 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

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

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
निुाकोट 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

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

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
निलपरासी 
बियघाट ससु्ता 
पिुय 

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'DsL

jf;_ 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

@ k6s l7s} /fd|} ePsf] Cnu Pp6} ck|of{Kt  vf6 / em'n 5}g 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
निलपरासी 
बियघाट ससु्ता 
पक्तिम 

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 

] 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
मकिानपरु 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

@ k6s छ स्िस्थकर gePsf] छैन छैन दठकै काठ धबछ् र्ाइएको 
विस्तरा मात्र रहेको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
बारा 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

@ k6s छ स्िस्थकर gePsf] छैन छैन दठकै lj:tf/fमात्र रहेको 

इलाका प्रहरी 
कार्ायलर्, 
धसमरा 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

@ k6s छ स्िस्थकर gePsf] छैन छैन छैन सामान्र् म्र्ाट 

क्तजलला बन 
कार्ायलर्, 
बारा 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

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

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, पसाय 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

@ k6s छ स्िस्थकर gePsf] छैन छैन दठकै काठ धबछ् र्ाइएको 
lj:tf/fमात्र रहेको 



 

 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
क्तचतिन 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

@ k6s छ राम्रो gePsf] छैन छैन दठकै काठ धबछ् र्ाइएको 
lj:tf/fमात्र रहेको 

क्तचतिन राविर् 
धनकुन्ज, 
कसरा 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

@ k6s छ राम्रो gePsf] छैन छैन दठकै काठ धबछ् र्ाइएको 
lj:tf/fमात्र रहेको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
सनुसरी 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

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

ईलाका प्रहरी 
कार्ायलर्, 
ईटहरी 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

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

ईलाका प्रहरी 
कार्ायलर्, 
धरान 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

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

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,wgs'

6f 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

@ k6s छ सन्तोषजनक gePsf] छैन छैन ck|of{Kt  vf6 5}g  

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,  
म्र्ाङ्लङु, 
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] 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
सांििुासभा 

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] 

प्रहरी पररषर 
काटमाण्डौ, 
टेकु 

         

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,स्र्ा
ङ्जा 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

 @ k6s छ :j:Yos/ g/x]sf] छैन छैन l7s} Dof6«]; cf]5\ofPsf] 

क्तजलला प्रहरी 
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 
क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,िोटा
ङ 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

 @ k6s छ सामान्र्   छैन   



 

 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,ओि
लढुङगा 

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

 @ k6s छ सामान्र्   छैन   

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,सोलु
िमु्ब ु

lgodfg';f/ 

k|fKt ug{] 

u/]sf 

 @ k6s छ सामान्र्   छैन   

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
लमजङु 

k|x/L 

d]zdf 

vfgf 

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

lj:tf/f 5 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
बाग्लङु 

k|x/L 

d]zdf 

vfgf 

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

lj:tf/f 5 

क्तजलला प्रहरी 
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 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, d'u' 

k|x/L 

d]zdf 

vfgf 

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

lj:tf/f 5 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
h'Dnf 

k|x/L 

d]zdf 

vfgf 

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

lj:tf/f 5 

 

ताधलका नां. १० मा उललेक्तित वििरण अनसुार अनगुमन गररएका सबै वहरासतहरुमा थनुिुाहरुलाई धनर्मानसुार 
धसधा उपलब्ध भएको िेक्तिन्छ ।थनुिुाहरुको लाधग अलग भान्सा कक्षको व्र्िस्था नभई प्रहरी मेशको िाना 
दिनमा २ पटक दिन े गरेको िेक्तिन्छ।वहरासतमा िाना र पानीको उपलब्धता सन्तोषजनक रहेको 
िेक्तिन्छ।वहरासतमा रहेको अिस्थामा कुनै मवहला सतु्केरी भएको अिस्था आई नपरेको िेक्तिन्छ।प्रार्जसो 
वहरासत कक्षमा थनुिुाहरुलाई सतु्नको लाधग अलग अलग शर्न कक्ष नभएको िेक्तिन्छ।थनुिुाहरुलाई सतु् नको 
लाधग अधधकाांश वहरासतहरुमा स्थान पर्ायप्त नभएको पाइन्छ।सतु्नको लाधग वहरासतहरुमा भईुमा काठको फ्लर्ाक 
माधथ विस्तारा रहेको तर िाट र झलुको उपलव्धता नरहेको िेक्तिन्छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ताधलका नां. ११  

स्िास्थ्र् जाचँ र औषधोपचार 

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 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, तनह ु

अधभलेि नभएको      

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, कास्की 

अधभलेि नभएको      

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, तम्घास, 
गलुमी 

5}g 5}g 5 lj/fdL g/x]sf] c:ktfn n}hfg] 

u/]sf]  

5 

क्तजलला प्रहरी 
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]  

क्तजलला प्रहरी 
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] 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, डडेलधरुा 

gePsf] छैन सामान्र् lj/fdL g/x]sf] आिश्र्क परेमा 
िावहर पठाउने 
गरेको 

y'gfk"j{ मात्र 
गररएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, रसिुा 

छ छ छ  lj/fdL 

g/x]sf] 

cfjZos k/] 

jflx/ k7fpg] 

Joj:yf  

y'gfk"j{ dfq 



 

 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
निुाकोट 

छ छ छ  lj/fdL 

g/x]sf] 

cfjZos k/] 

jflx/ k7fpg] 

Joj:yf  

y'gfk"j{ dfq 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
निलपरासी 
बियघाट ससु्ता पिुय 

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{ 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
निलपरासी 
बियघाट ससु्ता 
पक्तिम 

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]  

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
मकिानपरु 

छैन छैन सामान्र्  lj/fdL 

g/x]sf] 

cfjZos k/] 

jflx/ k7fpg] 

Joj:yf  

y'gfk"j{ dfq 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, बारा 

छैन छैन सामान्र्  lj/fdL 

g/x]sf] 

cfjZos k/] 

jflx/ k7fpg] 

Joj:yf  

y'gfk"j{ dfq 

इलाका प्रहरी 
कार्ायलर्, धसमरा 

छैन छैन सामान्र्  lj/fdL 

g/x]sf] 

cfjZos k/] 

jflx/ k7fpg] 

Joj:yf  

y'gfk"j{ dfq 

क्तजलला बन 
कार्ायलर्, बारा, 
धसमारा 

छैन छैन सामान्र्  lj/fdL 

g/x]sf] 

cfjZos k/] 

jflx/ k7fpg] 

Joj:yf  

y'gfk"j{ dfq 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, पसाय 

छैन  छैन सामान्र् lj/fdL न/x]sf] cfjZos k/] 

jflx/ k7fpg] 

Joj:yf  

y'gfk"j{ dfq 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, क्तचतिन 

छैन छैन सामान्र् lj/fdL न/x]sf] cfjZos k/] 

jflx/ k7fpg] 

Joj:yf  

y'gfk"j{ dfq 

क्तचतिन राविर् 
धनकुन्ज कसरा 

छैन छैन सामान्र् lj/fdL न/x]sf] cfjZos k/] 

jflx/ k7fpg] 

Joj:yf  

y'gfk"j{ dfq 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, सनुसरी 

छैन छैन सामान्र् lj/fdL न/x]sf] cfjZos k/] 

jflx/ k7fpg] 

Joj:yf  

y'gfk"j{ dfq 

ईलाका प्रहरी 
कार्ायलर्, इटहरी 

छैन छैन सामान्र् lj/fdL न/x]sf] cfjZos k/] 

jflx/ k7fpg] 

Joj:yf  

y'gfk"j{ dfq 



 

 

ईलाका प्रहरी 
कार्ायलर्, धरान 

छैन छैन सामान्र् lj/fdL न/x]sf] cfjZos k/] 

jflx/ k7fpg] 

Joj:yf  

y'gfk"j{ dfq 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर् wgs'6f 

छैन छैन अस्पाताल बाट lj/fdL न/x]sf] cfjZos k/] 

jflx/ k7fpg] 

Joj:yf  

y'gfk"j{ dfq 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,  
म्र्ाङ्लङु, तेह्रथमु 

नभएको नभएको आिश्र्क परेमा lj/fdL 

gePsf] 

ePsf] y'gfk"j{ dfq ul/g] 

ePsf]n] y'gf 

d'STfx'Fbf klg ug{ 

lgb]{zg 

इलाका प्रहरी 
कार्ायलर्, 
a;Gtk'/, t]x|y'd 

छैन छैन आिश्र्क 
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 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
सांििुासभा 

छैन छैन आिश्र्क 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 प्रहरी 
कार्ायलर्, चैनपरु, 
;+v'jf;ef 

छैन छैन आिश्र्क 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 प्रहरी 
पररसर 

      

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, स्र्ाङ्जा 

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

g/x]sf] 

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

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,kfNkf 

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

g/x]sf] 

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

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,िोटाङ 

g/x]sf] g/x]sf] छ  lj/fdL 

g/x]sf] 

g/x]sf]  

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,ओिलढु
ङगा 

g/x]sf] g/x]sf] छ  lj/fdL 

g/x]sf] 

g/x]sf]  

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,सोलिुमु्ब ु

g/x]sf] g/x]sf] छ  lj/fdL 

g/x]sf] 

g/x]sf]  

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, लमजङु 

छैन छैन सामान्र् lj/fdL g/x]sf] आिश्र्क परेमा 
िावहर पठाउने 
गरेको 

y'gfk"j{ dfq ul/g] 

ePsf]n] y'gf 

d'STfx'Fbf klg ug{ 

lgb]{zg 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, बाग्लङु 

छैन छैन सामान्र् lj/fdL g/x]sf] आिश्र्क परेमा 
िावहर पठाउने 
गरेको 

y'gfk"j{ dfq ul/g] 

ePsf]n] y'gf 

d'STfx'Fbf klg ug{ 

lgb]{zg 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
hf]d;f]d d':tfª 

छैन छैन सामान्र् lj/fdL g/x]sf] आिश्र्क परेमा 
िावहर पठाउने 
गरेको 

y'gfk"j{ dfq ul/g] 

ePsf]n] y'gf 

d'STfx'Fbf klg ug{ 

lgb]{zg 



 

 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, d'u' 

छैन छैन सामान्र् lj/fdL g/x]sf] आिश्र्क परेमा 
िावहर पठाउने 
गरेको 

y'gfk"j{ मात्र 
गररएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, h'Dnf 

छैन छैन सामान्र् lj/fdL g/x]sf] आिश्र्क परेमा 
िावहर पठाउने 
गरेको 

y'gfk"j{ मात्र 
गररएको 

 

ताधलका नां.११ मा उललेक्तित वििरण अनसुार वहरासतमा रहेका थनुिुाहरुको स्िास्थ्र् जाँचको लाधग 
स्िास्थ्र्कमीको छुटै्ट व्र्िस्था र छुटै्ट उपचार कक्ष भएको िेक्तिएन।सामान्र् औषधीको उपलव्धता वहरासत धभतै्र 
हनुे गरेको, अनगुमनको क्रममा हाल वहरासतमा गम्भीर प्रकृधतका विरामी नरहेका र विरामी भएको अिस्थामा 
नक्तजकको अस्पतालमा थप उपचार गररने गररएको िेक्तिन्छ।वहरासतमा धलन ुअक्तघ थनुिुाहरुको स्िास्थ्र्जाचँ गने 
गररएको भएता पधन थनुा मिु हुँिा स्िास्थ्र् जाचँ गने गरेको िेक्तिएन। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ताधलका नां. १२  
पसु्तकालर् तथा मनोरञ्जन 

lx/f;t /x]sf] 

sfof{nosf] gfd 

kqklqsfsf] 

pnAwtf 

 /]l8of], 

6]lnlehg 

k':tsfno,  Jofofdzfnf 
⁄ v]ns'b 

d}bfg 

lzkd"ns 

tflnd 

Ifdtfo'Qm 

sfd ug]{ 

:yfg 

;+rf/ 

;Dks{ 

yk lzIffsf] 

cj;/ 

lhNnf k|x/L 

sfof{no,तनह ु
अधभलेि 
नभएको 

       

lhNnf k|x/L 

sfof{no,कास्की 
अधभलेि 
नभएको 

       

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
तम्घास,गलुमी 

छैन छैन छैन छैन छैन छैन टेधलफोनक
 ो सवुिधा 
छ 

छैन 

lhNnf k|x/L 
sfof{no, 
अघायिाची 

छ छैन छ छैन छैन छैन टेधलफोनक
 ो सवुिधा 
छ 

छैन 



 

 

lhNnf k|x/L 

sfof{no, slknj:t' 

छैन छैन छैन छैन छैन छैन छैन छैन 

क्तजलला प्रहरी 
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 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, डडेलधरुा 

छैन छैन छैन छैन छैन छैन छैन छैन 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, रसिुा 

छैन छैन छैन छैन छैन छैन छ छैन 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, निुाकोट 

छ छैन छैन छैन छैन छैन छ छ 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,gjnk/fL 

बियघाट ससु्ता पिुय 
 

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 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,gjnk/fL 

बियघाट ससु्ता पक्तिम 

छ छैन छैन छैन छैन छैन छ छैन 

lhNnf k|x/L 

sfof{no, ?kGb]xL    

छैन छैन छैन छैन छैन छैन छ छैन 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
मकिानपरु 

छ छ छैन छैन छैन छैन छ छैन 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, बारा 

छैन  छैन छैन छैन छैन छैन छ छैन 

इलाका प्रहरी 
कार्ायलर्, धसमरा 

छैन छैन छैन छैन छैन छैन छ छैन 

क्तजलला बन 
कार्ायलर्, बारा 

छैन छैन छैन छैन छैन छैन छ 5}g 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, पसाय 

छैन छैन छैन छैन छैन छैन छ 5}g 



 

 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, क्तचतिन 

छैन छैन छैन छैन छैन छैन छ छैन 

क्तचतिन राविर् 
धनकुन्ज, कसरा 

छैन छैन छैन छैन छैन छैन छ छैन 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, सनुसरी 

छ छैन छैन छैन छैन छैन छ छैन 

ईलाका प्रहरी 
कार्ायलर्, इटहरी 

छ छैन छैन छैन छैन छैन छ परीक्षा धभत्र 
बाटै दिलाएको 

ईलाका प्रहरी 
कार्ायलर्, धरान 

छ 5 छैन छैन छैन छैन छ छैन 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,wgs'6f 

5  

 

छैन छैन छैन छैन छैन छ छैन 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,  
म्र्ाङ्लङु, तेह्रथमु 

छैन छैन छैन छैन छैन छैन cfjZos 

k/]df 

vj/ 

ul/lbg] 

छैन 

ईलाका प्रहरी 
कार्ायलर्, a;Gtk'/, 

t]x|y'd 

छैन छैन छैन छैन छैन छैन cfjZos 

k/]df 

vj/ 

ul/lbg] 

छैन 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, सांििुासभा 

छैन छैन छैन छैन छैन छैन cfjZos 

k/]df 

vj/ 

ul/lbg] 

छैन 

ईलाका प्रहरी 
कार्ायलर्, r}gk'/, 

;+v'jf;ef 

छैन छैन छैन छैन छैन छैन cfjZos 

k/]df 

vj/ 

ul/lbg] 

छैन 

काठमाण्डौ प्रहरी 
पररसर 

        

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,स्र्ाङजा 

छैन छैन छैन छैन छैन छैन cfjZos 

k/]df 

vj/ 

ul/lbg] 

छैन 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,kfNkf 

छैन 6]lnlehg 

/x]sf] 

छैन छैन छैन छैन 

 

cfjZos 

k/]df 

vj/ 

ul/lbg] 

छैन 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,िोटाङ 

छैन छैन छैन छैन छैन छैन cfjZos 

k/]df 

vj/ 

ul/lbg] 

छैन 



 

 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,ओिलढुङ
गा 

छैन छैन छैन छैन छैन छैन cfjZos 

k/]df 

vj/ 

ul/lbg] 

छैन 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,सोलिुमु्ब ु

छैन छैन छैन छैन छैन छैन cfjZos 

k/]df 

vj/ 

ul/lbg] 

छैन 

 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, लमजङु 

5}g, 

sfof{nodf 

cfPsf] k9\g 

lbg] 

छैन छैन छैन छैन छैन cfjZos 

k/]df 

vj/ 

ul/lbg] 

छैन 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, बाग्लङु 

5}g, 

sfof{nodf 

cfPsf] k9\g 

lbg] 

छैन छैन छैन छैन छैन cfjZos 

k/]df 

vj/ 

ul/lbg] 

छैन 

क्तजलला प्रहरी 
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 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, d'u' 

छैन छैन छैन छैन छैन छैन cfjZos 

k/]df 

vj/ 

ul/lbg] 

छैन 

क्तजलला प्रहरी कार्ायलर्, 
h'Dnf 

छैन छैन छैन छैन छैन छैन cfjZos 

k/]df 

vj/ 

ul/lbg] 

छैन 

 

ताधलका नां. १२ मा उललेक्तित वििरण अनसुार अनगुमन गररएका वहरासतहरुमाकेही वहरासत बाहेक धनर्धमत 
रुपमा पत्रपधत्रकाको उपलव्धता भएको िेक्तििैन।अधधकाांश वहरासतमा रेधडर्ो र टेधलधभजनको सवुिधा रहेको 
अिस्था िेक्तििैन।आिश्र्कता र माग अनसुार सन्चार सम्पकय को सवुिधा रहेको तर व्र्ार्ामशाला, सीपमूलक 
तालीम आदिको व्र्िस्था भएको पाइिैन। 

ताधलका नां. १३  
भेटघाटको प्रिन्ध 

lx/f;t /x]sf] 

sfof{nosf] 

gfd 

e]63f6 

sIf 

x]Nk 

8]:s 

cfkmGt ;+u  sfg"g Joj;foL 

;+u 

;do / 

l;df 

cfkmGtnfO{ 

vj/ lbg] 

e]63f6sf] 

clen]lvs/

0f 

ljb]zLnf

O{ s'6g} 

lts 

e]63f6 

bf]efif] 

sf] 

;'ljwf 

lhNnf k|x/L 

sfof{no,तनह ु
अधभलेि 
नभएको 

        



 

 

lhNnf k|x/L 

sfof{no,कास्
की 

अधभलेि 
नभएको 

        

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
तम्घास, गलुमी 

छैन 

 

छैन cfjZostfg';f/ cfjZostfg';f/ cfjZos

tfg';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 - cfjZostf

g';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 ldnfP/ ;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  साबयजधनक 
धबिा 
बाहेक 

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 साबयजधनक 
धबिा 
बाहेक 

ul/Psf]  cfkmGtsf] 

5, 

sf=Jo=sf] 

5}g  

Joj:yf 

5   

छैन 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
डडेलधरुा 

छैन  छैन छ छ cfjZos

tfg';f/ 

cfjZostf

g';f/ 

छ छ छैन 

lhNnf k|x/L 

sfof{no, 

रसिुा 

छैन  छैन छ छ cfjZos

tfg';f/ 

cfjZostf

g';f/ 

छ छैन छैन 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
निुाकोट 

छ छ छ छ cfjZos

tfg';f/ 
cfjZostf

g';f/ 

छ छ आिश्र्
क 
परेमा 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,gjn
k/f;Lबियघाट 
ससु्ता पिुय 

छैन छ छ छ cfjZos

tfg';f/ 
cfjZostf

g';f/ 

छ छ आिश्र्
क 
परेमा 

Onfsf k|x/L 

sfof{no, 
u}8fsf]6 

-b'DsLjf;_ 

छैन छ छ छ cfjZos

tfg';f/ 
छ छ छ cfjZo

s 

k/]df 

 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,gjn

छैन छ छ cfjZostf 

cg';f/ 

cfjZos

tfg';f/ 
छ छ छ cfjZo

s 

k/]df 



 

 

k/f;Lबियघाट 
ससु्ता पक्तिम 

lhNnf k|x/L 

sfof{no, 

?kGb]xL    

छैन छैन 5 छैन ;do 

ldnfP/  

ul/Psf]  /fVg] 

ul/Psf] 5 .  

छ छैन 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
मकिानपरु 

छैन छ छ छ विहान: 
साँझ: 
आिश्र्कत
 ानसुार  

छ छ छ छैन 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
बारा 

छैन रहेको 5 5 

 

विहान: 
साँझ:  

cfjZostf

g';f/ 

छ छ नभएको 

इलाका प्रहरी 
कार्ायलर्, 
धसमरा 

छैन रहेको Joj:yf 5 Joj:yf 5 विहान: 
साँझ:  
 

cfjZostf

g';f/ 

छ छ नभएको 

क्तजलला बन 
कार्ायलर्, 
बारा धसमारा 

छैन रहेको Joj:yf 5 Joj:yf 5 विहान: 
साँझ:  
 

cfjZostf

g';f/ 

छ छ नभएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, पसाय 

छैन रहेको Joj:yf 5 Joj:yf 5 विहान: 
साँझ:  
 

cfjZostf

g';f/ 

छ छ 5 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
क्तचतिन 

छैन 

 

रहेको Joj:yf 5 Joj:yf 5 विहान: 
साँझ:  
 

cfjZostf

g';f/ 

छ छ छैन 

क्तचतिन राविर् 
धनकुन्ज कसरा 

छैन 

 

रहेको Joj:yf 5 Joj:yf 5 विहान: 
साँझ:  
 

cfjZostf

g';f/ 

छ छ छैन 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
सनुसरी 

छैन 

 

रहेको Joj:yf 5 Joj:yf 5 विहान: 
साँझ:  
 

cfjZostf

g';f/ 

छ  छ - 

ईलाका प्रहरी 
कार्ायलर्, 
इटहरी 

छैन 

 

रहेको Joj:yf 5 Joj:yf 5 विहान: 
साँझ:  
 

cfjZostf

g';f/ 

छ छ cfjZo

stfg';f

/ 

ईलाका प्रहरी 
कार्ायलर्, 
धरान 

छैन 

 

रहेको Joj:yf 5 Joj:yf 5 विहान: 
साँझ:  
 

cfjZostf

g';f/ 

छ छ - 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
wgs'6f 

छैन 

 

5}g Joj:yf 5 Joj:yf 5 cfjZos

tfg';f/ 

गरेको छ धबिेशी 
नपरेको 

- 



 

 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,  
म्र्ाङ्लङु, 
तेह्रथमु 

छ छ Joj:yf 5 Joj:yf 5 ;fj{hlgs 

ljbf 

jfx]s 

cfjZos 

k/]df 

/fVg] 

ul/Psf]  

cfjZos 

k/]df 

cfjZo

s k/]df 

ईलाका प्रहरी 
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 

cfjZo

s k/]df 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
सांििुासभा 

छ छ Joj:yf 5 Joj:yf 5 ;fj{hlgs 

ljbf 

jfx]s 

cfjZos 

k/]df 

/fVg] 

ul/Psf]  

cfjZos 

k/]df 

cfjZo

s k/]df 

ईलाका प्रहरी 
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 

cfjZo

s k/]df 

प्रहरी पररसर 
काठमाण्डौ 
टेकु 

         

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,स्र्ाङ
जा 

छैन 

 

5 

 

Joj:yf 5 Joj:yf 5 ljxfgM & 

jh] b]lv 

( / 

cfjZos

tf 

cg';f/ 

cfjZos 

k/]df 

;fdfGo x'g] 

u/]sf] 

ljb]lz 

g/x]sf] 

cfjZo

s 

gk/]sf] 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,kfNk
f 

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] 

cfjZo

s 

gk/]sf] 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,िोटा
ङ 

छैन 

 

छ Joj:yf 5 Joj:yf 5 cfjZos

tf 

cg';f/ 

cfjZos 

k/]df 

;fdfGo x'g] 

u/]sf] 

ljb]lz 

g/x]sf] 

cfjZo

s 

gk/]sf] 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,ओि
लढुङगा 

छैन 

 

छ Joj:yf 5 Joj:yf 5 cfjZos

tf 

cg';f/ 

cfjZos 

k/]df 

;fdfGo x'g] 

u/]sf] 

ljb]lz 

g/x]sf] 

cfjZo

s 

gk/]sf] 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,सोलु
िमु्ब ु

छैन 

 

छ Joj:yf 5 Joj:yf 5 cfjZos

tf 

cg';f/ 

cfjZos 

k/]df 

;fdfGo x'g] 

u/]sf] 

ljb]lz 

g/x]sf] 

cfjZo

s 

gk/]sf] 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
लमजङु 

छैन 

 

छ Joj:yf 5 5 cfjZos

tf 

cg';f/ 

cfjZos 

k/]df 

Jojl:yt 

gePsf]n] 

;f] ug{ 

lgb]z{g 

ljb]lz 

g/x]sf] 

cfjZo

s 

gk/]sf] 



 

 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
बाग्लङु 

छैन 

 

छ Joj:yf 5 5 cfjZos

tf 

cg';f/ 

cfjZos 

k/]df 

Jojl:yt 

gePsf]n] 

;f] ug{ 

lgb]z{g 

ljb]lz 

g/x]sf] 

cfjZo

s 

gk/]sf] 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
hf]d;f]d 

d':tfª 

छैन 

 

छ  Joj:yf 5 5 cfjZos

tf 

cg';f/ 

cfjZos 

k/]df 

Jojl:yt 

gePsf]n] 

;f] ug{ 

lgb]z{g 

ljb]lz 

g/x]sf] 

cfjZo

s 

gk/]sf] 

lhNnf k|x/L 

sfof{no, d'u' 

छैन 

 

छैन 

 

छ छ tf]lsPsf] 

5}g 

cfjZostf 

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 

cfjZostf 

cg';f/ 

छ cfjZos 

k/]sf] 

5}g 

छैन 

 

 

माधथ ताधलका नां. १३ मा उललेक्तित वििरण अनसुार वहरासतमा थनुिुाहरुलाई भेट गनय आउने माधनसहरुको 
लाधग छुटै्ट भेटघाट कक्ष  र हेलप डेस्क रहेको पाईिैन।प्रार् सबै वहरासतमा थनुिुाका आफन्त तथा कानून 
व्र्िसार्ीसांग भेटघाट गने प्रिन्ध धमलाईएको िेक्तिन्छ।थनुिुाका आफन्तहरुलाई थनुिुाको िारेमा जानकारी दिन े
गररएको भने्न िेक्तिन्छ।थनुिुासँग गरेको भेटघाटको अधभलेि सिै वहरासतहरुमा राख् न ेगरेको पाइएको छ।केही 
वहरासतहरुमा काननु व्र्िसार्ीसँगको भेटघाटको अधभलेि राख् न े गरेको पाइएन।वहरासतहरुमा वििेशीहरु 
नभएका कारण कुटनैधतक धनर्ोगका व्र्क्तिहरु भेटघाट गनय आएको अिस्था नभएको भएता पधन कुटनैधतक 
भेटघाट गनय चाहेमा सो अिसर उपलब्ध गराईने उललेि छ।थनुिुाहरुलाई भाषाको समस्र्ा परेमा िोभाषेको 
व्र्िस्था गररएको नभएता पधन आिस्र्क पिाय स्थानीर् स्तरिाट िोभाषेको प्रिन्ध धमलाइने गरेको िेक्तिन्छ ।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ताधलका नां. १४ 



 

 

थनुिुा  सम्िन्धी कागजात र वर्धनहरुको अिस्था 
वहरासत रहेको 
कार्ायलर्को नाम  

पक्राउ पूक्तजय थनुिुा 
पकु्तजय 

हतकडी नले 
लगाउन ेिा 
गोलघरमा राख्न े
गरे नगरेको 

म्र्ाि थप गरे 
नगरेको 

म्र्ाि भन्िा 
िढी रािे 
नरािेको  

पूिय धनिेशनको 
पालना 

गैर क्तजम्मेिार 
उपर 
कारिाही  

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, तनह ु

अधभलेि 
नभएको 

      

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, कास्की 

अधभलेि 
नभएको 

      

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, गलुमी 

दिइएको   दिइएको  छैन गने गरेको  नरािेको  िोत साधनले  
भ्र्ाए 
सम्म 

भएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, अघायिाची 

दिइएको   दिइएको  छैन गने गरेको  नरािेको  िोत साधनले  
भ्र्ाए 
सम्म 

भएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, कवपलिस्त ु

दिइएको   दिइएको  छैन गने गरेको  नरािेको  िोत साधनले  
भ्र्ाए 
सम्म 

भएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, कन्चनपरु 

दिइएको   दिइएको  छैन गने गरेको  नरािेको  िोत साधनले  
भ्र्ाए 
सम्म 

भएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, बाँके 

दिइएको   दिइएको  छैन गने गरेको  नरािेको  िोत साधनले  
भ्र्ाए 
सम्म 

भएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, कैलाली 

lbOPsf]   lbOPsf]  छैन 

 

ug{] u/]sf]  g/fv]sf]  ;Dej eP;Dd 

ePsf]  

ePsf]   

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, डडेलधरुा 

दिइएको   दिइएको  छैन गने गरेको  नरािेको  िोत साधनले  
भ्र्ाए 
सम्म 

- 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, रसिुा 

दिइएको   दिइएको  छैन गने गरेको  नरािेको  िोत साधनले 

भ्र्ाए 
सम्म 

- 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, निुाकोट 

दिइएको   दिइएको  छैन गने गरेको  नरािेको  िोत साधनले  
भ्र्ाएसम्म 

भएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,निलपरासी
बियघाट ससु्ता पूिय 

दिइएको   दिइएको  छैन गने गरेको  नरािेको  िोत साधनले  
भ्र्ाए सम्म 

भएको 

इलाका प्रहरी 
कार्ायलर्, गैडाकोट 

दिइएको   दिइएको  छैन गने गरेको  नरािेको  िोत साधनले  
भ्र्ाए सम्म 

भएको 



 

 

(िमु्कीिास) 
क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,gjnk/f;L 
बियघाट ससु्ता पक्तिम 

दिइएको   दिइएको  छैन गने गरेको  नरािेको  िोत साधनले  
भ्र्ाए सम्म 

भएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, रुपन्िेही 

दिइएको   दिइएको  छैन गने गरेको  नरािेको  िोत साधनले  
भ्र्ाए 
सम्म 

भएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
मकिानपरु 

दिने गरेको दिने गरेको नगरेको गरेको नरािेको हनुे गरेको छ 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, बारा 

दिइएको   दिइएको   छैन गने गरेको  नरािेको  छ आिश्र्क 
नभएको 

इलाका प्रहरी 
कार्ायलर्, धसमरा 

दिइएको   दिइएको   छैन गने गरेको  नरािेको  छ आिश्र्क 
नभएको 

क्तजलला बन 
कार्ायलर्, बारा 
धसमारा 

दिइएको   दिइएको   छैन गने गरेको  नरािेको छ आिश्र्क 
नभएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, पसाय 

दिइएको   दिइएको   छैन गने गरेको  नरािेको छ छ 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, क्तचतिन 

दिइएको   दिइएको   छैन गने गरेको  नरािेको छ छ 

क्तचतिन राविर् 
धनकुन्ज कसरा 

दिइएको   दिइएको   छैन गने गरेको  नरािेको छ छ 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, सनुसरी 

दिइएको   दिइएको   छैन गने गरेको  नरािेको छ छ 

ईलाका प्रहरी 
कार्ायलर्, इटहरी 

दिइएको   दिइएको   छैन गने गरेको  नरािेको छ छ 

ईलाका प्रहरी 
कार्ायलर्, धरान 

दिइएको   दिइएको   छैन गने गरेको  नरािेको छ छ 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,धनकुटा 

दिइएको   दिइएको   छैन गने गरेको  नरािेको भएको गने अबस्था 
नआएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,  
म्र्ाङ्लङु, तेह्रथमु 

दिइएको   दिइएको   नगरेको गने गरेको  नरािेको क्रमशः गररिै 
गरेको 

भए गररने 
गरेको 

ईलाका प्रहरी 
कार्ायलर्, बसन्तपरु, 
तेह्रथमु 

दिइएको   दिइएको   नगरेको गने गरेको  नरािेको qmdzM ul/b} 

u/]sf] 

भए गररने 
गरेको 



 

 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, सांििुासभा 

दिइएको   दिइएको   नगरेको गने गरेको  नरािेको क्रमशः गररिै 
गरेको 

भए गररने 
गरेको 

ईलाका प्रहरी 
कार्ायलर्, चैनपरु 

दिइएको   दिइएको   नगरेको गने गरेको  नरािेको क्रमशः गररिै 
गरेको 

भए गररने 
गरेको 

काठमाण्डौ प्रहरी 
पररसर टेकु 

  नगरेको गने गरेको  नरािेको   

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर् स्र्ाङ्जा 

दिइएको   दिइएको   नगरेको गने गरेको  नरािेको गरेको ] अिस्था 
नआएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्kfNkf 

दिइएको   दिइएको   नगरेको गने गरेको  नरािेको गरेको अिस्था 
नआएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,िोटाङ 

दिइएको   दिइएको   नगरेको गने गरेको  नरािेको गरेको अिस्था 
नआएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,ओिलढुङ
गा 

दिइएको   दिइएको   नगरेको गने गरेको  नरािेको गरेको अिस्था 
नआएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,सोलिुमु्ब ु

दिइएको   दिइएको   नगरेको गने गरेको  नरािेको गरेको अिस्था 
नआएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, लमजङु 

दिइएको   दिइएको   नगरेको गने गरेको  नरािेको गरेको अिस्था 
नआएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, बाग्लङु 

दिइएको   दिइएको   नगरेको गने गरेको  नरािेको गरेको अिस्था 
नआएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, जोमसोम 
मसु्ताङ 

दिइएको   दिइएको   नगरेको गने गरेको  नरािेको गरेको अिस्था 
नआएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, मगु ु

दिइएको   दिइएको   नगरेको गने गरेको  नरािेको गरेको अिस्था 
नआएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, जमु्ला 

दिइएको   दिइएको   नगरेको गने गरेको  नरािेको गरेको अिस्था 
नआएको 

 

ताधलका नां. १४ मा उललेक्तित वििरण अनसुार वहरासतमा धलँिा पक्राउ पूजी तथा थनुिुा पूजी दिने गररएको, 
वहरासत िावहर लैजािा हत्कडी लगाउने गरेको भएता पधन वहरासत धभत्र नले, हतकडी िा गोलघरमा राख् न े



 

 

नगररएको, अनसुन्धानको लाधग मदुा हेने अधधकारीिाट कानून बमोक्तजम म्र्ाि थप गरेको, म्र्ाि भन्िा िढी 
थनुामा नराक्तिएको साथै दिइएको पूिय धनिेशनको समेत पालना गने गरेको िेक्तिर्ो ।  

 

 

 

 

ताधलका नां. १५ 

नािालकको हेरचाह तथा सामाक्तजक सांस्कारको प्रिन्ध 

वहरासत रहेको 
कार्ायलर्को नाम  

साथमा 
नािालक रहे 
नरहेको 

अनाथ भए हेरचाह कैिी,थनुिुाको मतृ्र् ु
भए सांस्कार 

मतृ्र् ुभएकाको  
शि पररक्षण 

मतृ्र्कुो 
जानकारी 

कैिी 
आफुले 
सामाक्तजक 
सांस्कार 
गनुय परेमा 

मानिोक्तचत र 
क्तशि व्र्िहार 
भए नभएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर् तनह ु

अधभलेि 
नभएको 

      

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर् कास्की 

अधभलेि 
नभएको 

      

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,गलुमी 

नरहेको अनाथ नभएका पररिारले गने 
गरेको 

हनुे गरेको भएमा दिने  अिस्था 
नपरेको  

भएको  

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,अघायिा
ची 

नरहेको अनाथ नभएका  अिस्था नपरेको    अिस्था नपरेको भएमा दिने  अिस्था 
नपरेको  

भएको  

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 

कवपलिस्त ु

नरहेको अनाथ नभएका  अिस्था नपरेको    अिस्था नपरेको भएमा दिने  अिस्था 
नपरेको  

भएको  

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर् 

कन्चनपरु 

नरहेको अनाथ नभएका  अिस्था नपरेको    अिस्था नपरेको भएमा दिने  अिस्था 
नपरेको  

भएको  

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर् बाकेँ 

नरहेको अनाथ नभएका  अिस्था नपरेको    अिस्था नपरेको भएमा दिने  अिस्था 
नपरेको  

भएको  

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 

कैलाली    

२ जना 
आक्तित 

अनाथ नभएका  अिस्था नपरेको    अिस्था नपरेको भएमा दिने  गनय दिने   भएको  



 

 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 

डडेलधरुा 

नरहेको अनाथ नभएका  अिस्था नपरेको    अिस्था नपरेको भएमा दिने  गनय दिने   भएको  

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, रसिुा 

नरहेको अनाथ नभएका  अिस्था नपरेको    अिस्था नपरेको भएमा दिने  आिश्र्क 
नभएको 

भएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर् 
निुाकोट 

१ जना 
आक्तित 

अनाथ नभएका  अिस्था नपरेको    हनुे गरेको भएमा दिने  आिश्र्क 
नभएको 

भएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर् 
निलपरासी 
बियघाट ससु्ता 
पूिय 

नरहेको नभएको  अिस्था नपरेको    हनुे गरेको भएमा दिन े आिश्र्क 
नभएको 

भएको 

इलाका प्रहरी 
कार्ायलर्, 

गैडाकोट 

(िमु्कीिास) 

नरहेको नभएको पठाईने गरेको हनुे गरेको भएमा दिन े गनय दिने   भएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर् 

निलपरासी 
बियघाट ससु्ता 
पक्तिम 

नरहेको नभएको पठाईने गरेको हनुे गरेको भएमा दिन े गनय दिने   भएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 

रुपन्िेही    

१ जना 
आक्तित 

अनाथ नभएका  अिस्था नपरेको    अिस्था नपरेको भएमा दिने  अिस्था 
नपरेको  

भएको  

इलाका प्रहरी 
कार्ायलर्, a'6jn 

 

२ जना 
आक्तित 

नभएको पठाईने गरेको हनुे गरेको भएमा दिन े गनय दिने   भएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
मकिानपरु 

नरहेको नभएको अिस्था नपरेको     मतृ्र् ुभएको छैन भएमा दिन े आिश्र्क 
नभएको 

भएको  

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, बारा 

नरहेको नभएको अिस्था नपरेको     - भएमा दिन े आिश्र्क 
नभएको 

भएको 

इलाका प्रहरी 
कार्ायलर्, धसमरा 

नरहेको नभएको अिस्था नपरेको     - भएमा दिन े आिश्र्क 
नभएको 

भएको 



 

 

क्तजलला  बन 
कार्ायलर्, बारा 
धसमारा 

नरहेको नभएको अिस्था नपरेको     - भएमा दिन े आिश्र्क 
नभएको 

भएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, पसाय 

नरहेको नभएको अिस्था नपरेको     - भएमा दिन े आिश्र्क 
नभएको 

भएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
क्तचतिन 

नरहेको नभएको अिस्था नपरेको     - भएमा दिन े आिश्र्क 
नभएको 

भएको 

क्तचतिन राविर् 
धनकुन्ज, कसरा 

नरहेको नभएको अिस्था नपरेको     - भएमा दिन े आिश्र्क 
नभएको 

भएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
सनुसरी 

नरहेको नभएको अिस्था नपरेको     - भएमा दिन े आिश्र्क 
नभएको 

हनुे गरेको 

ईलाका प्रहरी 
कार्ायलर्, 
इटहरी 

नरहेको नभएको अिस्था नपरेको     - भएमा दिन े आिश्र्क 
नभएको 

हनुे गरेको 

ईलाका प्रहरी 
कार्ायलर्, धरान 

नरहेको नभएको अिस्था नपरेको     - भएमा दिन े आिश्र्क 
नभएको 

हनुे गरेको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,wgs'6f 

नरहेको नभएको अिस्था नपरेको     - - - - 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,  
म्र्ाङ्लङु, 
तेह्रथमु 

नरहेको नभएको अिस्था नपरेको     हनुे गरेको भएमा दिन े गनय दिन े भएको 

ईलाका प्रहरी 
कार्ायलर्, 
िसन्तपरु  

नरहेको नभएको नभएको, भएमा गनय 
गररने 

हनुे गरेको भएमा दिन े गनय दिन े भएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
सांििुासभा 

नरहेको नभएको नभएको, भएमा गनय 
गररने 

हनुे गरेको भएमा दिन े गनय दिन े भएको 

ईलाका प्रहरी 
कार्ायलर्, चैनपरु 

नरहेको नभएको नभएको, भएमा गनय 
गररने 

हनुे गरेको भएमा दिन े गनय दिन े भएको 

काठमाण्डौ प्रहरी 
पररसर, टेकु 

       



 

 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर् 
स्र्ाङ्जा 

१ जना 
आक्तित 

नभएको मतृ्र् ुनभएको    भएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर् kfNkf 

नरहेको अनाथ नभएको d[To' gePsf]     ePsf] 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,िोटाङ 

नरहेको अनाथ नभएको नभएको, भएमा गनय 
गररने 

हनुे गरेको भएमा दिन े गनय दिन े भएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,ओिल
ढुङगा 

नरहेको अनाथ नभएको नभएको, भएमा गनय 
गररने 

हनुे गरेको भएमा दिन े गनय दिन े भएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,सोलिुु
म्ब ु

नरहेको अनाथ नभएको नभएको, भएमा गनय 
गररने 

हनुे गरेको भएमा दिन े गनय दिन े भएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
लमजङु 

नरहेको अनाथ नभएको नभएको, भएमा गनय 
गररने 

हनुे गरेको भएमा दिन े गनय दिन े भएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
बाग्लङु 

नरहेको अनाथ नभएको नभएको, भएमा गनय 
गररने 

हनुे गरेको भएमा दिन े गनय दिन े भएको 

 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,जोमसो
म मसु्ताङ 

नरहेको अनाथ नभएको नभएको, भएमा गनय 
गररने 

हनुे गरेको भएमा दिन े गनय दिन े भएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर् मगुु' 

नरहेको अनाथ नभएको नभएको, भएमा गनय 
गररने 

हनुे गरेको भएमा दिन े गनय दिन े भएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्, जमु्ला 

नरहेको अनाथ नभएको नभएको, भएमा गनय 
गररने 

हनुे गरेको भएमा दिन े गनय दिन े भएको 

 

उललेक्तित ताधलका नां.१५मा उललक्तित वििरण अनसुार वहरासतमा रहेका थनुिुाको मतृ्र् ुभएको अिस्थामा 
पररिारले मतृ्र् ुसांस्कार गने गरेको, मतृ्र् ुभएमा थनुिुाहरुको शि पररक्षण गररन,े थनुिुाको मतृ्र् ुभएको ििर 
पररिारजनलाई जानकारी गराउन,े थनुामा िस्नलेे आफैसामाक्तजक सांस्कार गनुयपने अिस्था नआएको र त्र्स्तो 
अिस्था आएमा सामाक्तजक सांस्कार गनय दिईने र वहरासतमा रहेका थनुिुाहरुलाई मानिोक्तचत, क्तशि व्र्िहार गने 
गररएको िेक्तिन्छ। 



 

 

 

 

ताधलका नां.१६  
फरक वकधसमले सक्षम व्र्क्तिहरुको अधभलेि 

वहरासत रहेको कार्ायलर्को 
नाम 

कैि⁄थनुामा रहेका फरक 
वकधसमले सक्षम व्र्क्तिको 
वकधसम 

धलङ्ग र सांख्र्ा अपाङ्गमैत्री 
कक्षको 
व्र्िस्था भए 
नभएको 

अपाङ्ग मैत्री क्तशक्षा 
तथा मनोरञ्जनको 
व्र्िस्था 

विषेशसहधुलर्त 

केही प्रिान 

गररएको भए 
िलुाउन] 

क्तजलला प्रहरी कार्ायलर्, तनह ु
 

अधभलेि नभएको     

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,कास्की 
 

अधभलेि नभएको     

क्तजलला प्रहरी कार्ायलर्, गलुमी नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 

क्तजलला प्रहरी कार्ायलर्, 
अघायिाची 

नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 

क्तजलला प्रहरी कार्ायलर्, 
slknj:t' 

नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 

क्तजलला प्रहरी कार्ायलर्, 
कन्चनपरु 

नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 

क्तजलला प्रहरी कार्ायलर्, बाँके छैनन छैनन नभएको नभएको  छैन 

क्तजलला प्रहरी कार्ायलर्, 

कैलाली 
छैनन छैनन नभएको नभएको  छैन 

क्तजलला प्रहरी कार्ायलर्, 

डडेलधरुा 
नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 

क्तजलला प्रहरी कार्ायलर् रसिुा नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 

क्तजलला प्रहरी कार्ायलर्, 

निुाकोट 

नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,निलपरासीबियघाट 
ससु्ता पिुय 

नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 

इलाका प्रहरी कार्ायलर्, 

गैडाकोट(िमु्कीिास) 
नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 



 

 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,gjnk/f;Lबियघाट 
ससु्ता पक्तिम 

नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 

क्तजलला प्रहरी कार्ायलर्, 

रुपन्िेही 
नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 

क्तजलला प्रहरी कार्ायलर्, 
मकिानपरु 

नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 

क्तजलला प्रहरी कार्ायलर्, बारा नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 

इलाका प्रहरी कार्ायलर्, 
धसमरा 

नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 

क्तजलला बन कार्ायलर्, बारा नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 

क्तजलला प्रहरी कार्ायलर्, पसाय नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,क्तचतिन 

नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 

क्तचतिन राविर् धनकुन्ज, 
कसरा 

नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 

क्तजलला प्रहरी कार्ायलर्, 
सनुसरी 

नभएको नभएको नभएको हनु्छ नभएको 

ईलाका प्रहरी कार्ायलर्, 
इटहरी 

नभएको नभएको नभएको हनु्छ नभएको 

ईलाका प्रहरी कार्ायलर्, 
धरान 

नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 

क्तजलला प्रहरी कार्ायलर्,wgs'6f नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 

क्तजलला प्रहरी कार्ायलर्,  
म्र्ाङ्लङु, तेह्रथमु 

नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 

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

नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 

क्तजलला प्रहरी कार्ायलर्, 
सांििुासभा 

नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 

ईलाका प्रहरी कार्ायलर्,r}gk'/ नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 

काठमाण्डौ प्रहरी पररसर, 
टेकु 

नभएको नभएको नभएको   

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,स्र्ाङजा 

नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 

क्तजलला प्रहरी कार्ायलर्,kfNkf नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 



 

 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,िोटाङ 

नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,ओिलढुङगा 

नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 

क्तजलला प्रहरी 
कार्ायलर्,सोलिुमु्ब ु

नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 

क्तजलला प्रहरी कार्ायलर्, 
लमजङु 

नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 

क्तजलला प्रहरी कार्ायलर्, 
बाग्लङु 

नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 

क्तजलला प्रहरी कार्ायलर्, 
जोमसोम मसु्ताङ 

नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 

क्तजलला प्रहरी कार्ायलर्, मगु ु नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 

क्तजलला प्रहरी कार्ायलर्, 

जमु्ला 
नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 

 

 

माथी उललेक्तित ताधलका नां. १६ मा उललेक्तित वििरण अनसुार वहरासतमा रहेका फरक वकधसमले सक्षम 
थनुिुाहरुको अधभलेि हेिाय अनगुमन गररएका वहरासतहरु मध्रे् कुनै पधन वहरासतमा अपाङ्गता भएका थनुिुाहरुको 
लाधग अपाङ्गमैत्री कक्ष लागाएत अपाङ्गमैत्री क्तशक्षा, मनोरन्जन र विशेष सहधुलर्त रहेको पाइिैन। 

 

महानगरीर् प्रहरी पररसर काठमाण्डौं, टेकुको वहरासत धनररक्षण 

माननीर् महान्र्ार्ाधधििा िी अक्तग्न प्रसाि िरेल, नार्ि महान्र्ार्ाधधििाद्धर् िी बिी प्रसाि गौतम र िी 
वकरण पौडेल ;d]t ;lDdlnt टोलीबाट धमधत २०७४।१२।४ गते महानगरीर् प्रहरी पररसर काठमाण्डौं, 
टेकुको वहरासत धनररक्षण गने कार्य सम्पन्न भएको धथर्ो । धनररक्षणका क्रममा तीनिटा कक्ष रहेको परुुष 
कक्षमा ९४ जना, मवहला कक्षमा १३ जना र तेिो धलांगी कक्षमा २ जना थनुिुा रहेको पाइएको धथर्ो।उि 
वहरासतमा रहेका थनुिुाहरु सँग मानिोक्तचत व्र्िहार भए नभएको, काननुले तोके अनसुारको सवुिधा पाए नपाएको 
तथा काननुी प्रवक्रर्ा लगार्तका सम्बन्धमा प्रत्र्क्ष जानकारी धलइर्ो।वहरासतमा क्षमता भन्िा बवढ व्र्क्तिहरु 
रहेको पाइएतापधन सरसफाइ, पत्रपधत्रका, टेधलधभजनको व्र्िस्था लगार्तका सवुिधाहरु रहेको िेक्तिर्ो।वहरासतमा 
रहेका थनुिुाहरुको सांख्र्ाको तलुनामा शौचालर् र पानीको व्र्िस्थापनमा ध्र्ान दिन ुपने िेक्तिर्ो । गोप्र्ता 
कार्म गराइ मदु्धा म्र्ाि थप गरर वहरासतमा राख्न ेगरेको पाइर्ो। वहरासतमा पर्ायप्त प्रकाश, आित जाित कक्ष 
रहेको, आफन्त र काननु व्र्िसार्ीसँगको भेटघाटको अधभलेि राख्न ेगरेको र वििाको दिनमा समेत भेटघाटको 
प्रिन्ध धमलाएको पाइर्ो । 



 

 

 

(ग) कारागार र वहरासतको अिस्थाको तलुनात्मक अध्र्र्नः 
 

ताधलका नां. १७  
विधभन् न क्तजललाका कारागार तथा वहरासतको अिस्थाको तलुनात्मक वििरण 

 

तलुना सूचक आधार 
(क) भौधतक अिस्था तफय  

कारागार वहरासत 

१. अनगुमन गररएका कारागार⁄ वहरासत ३३ क्तजललाका २९ िटा ३३ क्तजललाका ४० िटा 
२. कैिी थनुिुा नै नभएका - २ 

३. कैि थनुामा रहेका परुुष, 
मवहला,आक्तित नािालक र कूल सांख्र्ा 

७४०९+४६४+३६=७९०९  जम्मा थनुिुा सांख्र्ाः ७४२ 

४. कोठाको आकार वफटमा  
  

कुनै धनक्तित आकार नभएका
 (फरक  फरक आकारका) 

कुनै धनक्तित आकार नभएका (फरक 
फरक आकारका) 

५. कोठामा हािा, प्रकाश/घाम प्रिेशको 
क्तस्थधत 

अधधकाांश कारागारमा पर्ायप्त नरहेको कारागारको तलुनामा  झनै अपर्ायप्त 
रहेको 

६. चपी र नहुाउने कक्ष पर्ायप्त 
भए/नभएको  

सबै कारागारहरुमा प्रर्ायप्त नभएको
  

सबै वहरासतहरुमापर्ायप्त नभएको 

७. सांख्र्ात्मक वहसािले चपी र स्नान 
कक्षको क्तस्थधत 

कैिी थनुिुाको सांख्र्ा अनसुारअपर्ायप्त  केहीमा बाहेक कक्ष िावहर लैजान ु
पने 

(ि) िाना तथा आरामको व्र्िस्था 
१. धसधाको उपलव्धता कारागार धनर्मानसुार िाद्यान्न र नगि प्रहरी मेशको िाना ििुाउन े
२. िानाको पटक २  २ 
३. मवहलालाई सतु्केकी भएमा थप सवुिधा

  
उपलव्ध िेक्तिन्छ उपलव्ध छ 

४.
  

आफैिानापकाईिानवे्र्िस्था छ छैन 

५. पानीको पर्ायप्तता अधधकाांशमा  सन्तोषजनक रहेको भएको 
६. आफै िररि गरेर िा िावहरिाट 

लर्ाएर िाना पाउन ेव्र्िस्था 
छ  केहीमा मात्र रहेको 

७. सतु्नको लाधग पर्ायप्त स्थान धेरैमा अपर्ायप्त धेरैमा अपर्ायप्त 



 

 

८. सतु्नको लाधग िाट, झलु विस्तारा रहे 
नरहेको 

 केहीमा िाट धबस्तारा भएको, धेरैमा 
झलु नभएको, केहीमा िाट नभएको 

धेरैमा िाट नभएको भईुमा काठको 
फलर्ाक रािेरविस्तारा लगाएको, 
प्रार्मा  झलु नभएको   

 

(ग) स्िास्थ्र् जाांच र औषधोपचार 
१. धनर्धमत स्िास्थ्र् जाांच हनुे नहनुे प्रार् कारागारमा िरबन्िी ररि रहेको नहनुे 
२. औषधीको उपलव्धता सामान्र् औषधी धभतै्र उपलव्ध हनुे सामान्र् औषधी धभतै्र उपलव्ध हनुे 
३. गांधभर प्रकृधतका विरामी भए नभएको नरहेका नरहेका 
४. विरामी भएमा उपचारको प्रिन्ध नक्तजकको अस्पताल लधगन े नक्तजकको अस्पताल लधगन े
५. थनुामा राख्िा र छाड्िा स्िस्थ्र् जाच थनुापूिय मात्र हनु े थनुापूिय मात्र हनु े
(घ) पसु्तकालर् तथा मनोरञ्जन 
१. पधत्रका, रेधडर्ो टी.भी.को उपलव्धता

  
सामान्र् भएको अधधकाांशमा नभएको 

२. पसु्तकालर्को व्र्िस्था  सामान्र् भएको अधधकाांशमा नभएको 
३. िेलकुि मैिान तथा व्र्ार्ामशाला सामान्र् भएको अधधकाांशमा नभएको 
४. क्तशपमलुक काम गने अिस्था सामान्र् भएको अधधकाांशमा नभएको 
५. सांचार सम्पकय  उपलब्ध हनुे उपलब्ध हनुे 
६. औपचाररक क्तशक्षाको अिसर प्रार्ः नरहेको नभएको 
(ड.)भेटघाटको व्र्िस्था 
१. हेलपडेस्क धेरै कारागारमा अलग छ नागररक सहार्ता कक्षिाट 

सहर्ोग गररन े
२. आफन्त र कानून व्र्िसार्ीसँग 

भेटघाट 
सवुिधा रहेको सवुिधा रहेको 

३.
  

भेटधाटको अधभलेिीकरण व्र्िक्तस्थत रहेको व्र्िक्तस्थत रहेको 

४. वििेशीको लाधग कुटनैधतक भेटघाट िा 
िोभाषेको आिश्र्कता परेमा के 
गररन्छ 

आिश्र्क परे व्र्िस्थापन गनय सवकन े स्थाधनर् स्तरिाटै व्र्िस्थापन 
गररने 
 

(च) थनुिुा कैिी सम्िन्धी कागजात र हिको अधभलेि 
१. थनुामा राख्नपूुिय पजुी प्राप्त हनुे नहनु े हनुे  हनुे 
२. थनुामा राख्िा धभत्र हत्कडी नेल िा 

गोल घरमा राख् ने नराख् न े
नराख् ने नराख् ने 

३. तोवकएको हि भन्िा िढी रािेको 
नरािेको 

नरािेको नरािेको 



 

 

४. गैरक्तजम्मेिार भै काम गने 
कमयचारीलाई कारिाही गनुय परेको छ 
छैन 

गैरक्तजम्मेिारी पणुय काम गरेमा कारबाही 
गने गरेको 

गैरक्तजम्मेिारी पणुय काम गरेमा 
कारबाही गने गरेको 

५. पूिय धनिेशनको पालनाको क्तस्थती पालना गरेको पालना गरेको 
(छ) धाधमयक तथा सामाक्तजक कृत्र्को अिसर 
१. थनुामा रहिा मतृ्र् ु भएका िन्िीको 

सामाक्तजक सांस्कार हनुे गरे नगरेको 
घर पररिारले गने घर पररिारले गने 

२. िन्िी आफैले धामीक एिां सामाक्तजक 
कृत्र् गनुय परेमा  

कारागार धभतै्र गने गनय दिन ेगरेको 

३. िन्िीहरु प्रधत मानिोक्तचत व्र्िहार 
भएको छ छैन 

छ छ 

(ज) फरक वकधसमले सक्षम व्र्क्तिहरुको सम्िन्धमा  
१. अपाङ्गता भएका व्र्क्तिहरु छन ्छैनन ् २ जना दृविविवहन परुुष ;lxt $ hgf  
२. विशेष सहधुलर्त प्राप्त छ/छैन छैन  

   



 

 

   

       

पररच्छेिः चार 
धनष्कषय तथा सझुािहरु 

 

आ.ि. २०७४।०७५ मा िेशभरका ३३ क्तजललाका कारागार र वहरासत कक्षको अिलोकन, 
अनगुमनिाट प्राप्त वििरण एिां सरोकारिालाहरुसँगको अन्तरवक्रर्ा माफय त प्राप्त पषृ्ठपोषणबाट िेक्तिएका 
व्र्ािहाररक समस्र्ा एि ँती समस्र्ा समाधानका लाधग अनगुमनकतायहरुले दिएका सझुािहरुको आधारमा 
थनुिुा तथा कैिीको व्र्िस्थापनको क्रममा िेक्तिएका सकारात्मक पक्षहरु एिम ् सझुािहरु र्स 
पररच्छेिमा उललेि गररएको छ ।  

४.१ सकारात्मक पक्षहरू  

महान्र्ार्ाधधििाको कार्ायलर् र मातहतका सरकारी िकील कार्ायलर्हरूका सहन्र्ार्ाधधििाहरूबाट 
हनुे गरेको कारागार र वहरासत कक्षहरूको अनगुमनले कैिी र थनुिुाहरू उपर मानिोक्तचत व्र्िहार 
गनय सम्बक्तन्धत धनकार्हरू सांिेिनशील हनु थालेको िेक्तिएको छ। कारागार र वहरासतहरूमा कैिी र 
थनुिुाहरू प्रधत मानिोक्तचत व्र्िहार भएको व्र्होरा स्िर्ां कैिी र थनुिुाहरूले व्र्ि गरेको पाईएको 
छ। थनुा र कैिमा राख्िा पूजी दिएर मात्र राक्तिएको र कानून िमोक्तजम म्र्ाि थप गरी थनुा िा 
कैिमा राक्तिएको िेक्तिन्छ।अक्तघलला अनगुमनिाट दिइएका धनिेशनहरूको केही हि सम्म पालना भएको 
पाइन्छ। केही कारागारहरूमा सीप विकास र आर् आजयन हनुे िालका कार्यक्रम सांचालनमा रहेका 
छन ्। कारागार र वहरासतमा थनुिुा र  कैिीहरूको आधारभतू स्िास्थ्र् उपचारको प्रिन्ध गररएको 
छ । नर्ाँ धनमायण भएका र हनु लागेका कारागार र वहरासतमा सवुिधार्िु भिनहरू धनमायण हनु 
थालेका छन ्। कारागार र वहरासतहरूमा आफन्त तथा काननु व्र्िसार्ीहरूसँग भेटघाट गनय सहजै 
दिने गरेको पाइन्छ । कारागार र वहरासतमा कैिी र थनुिुाको लाधग पत्रपधत्रकाको उपलब्धता र 
पसु्तकालर्को व्र्िस्था पधन हनु थालेको िेक्तिन्छ । उच्च अिालत, राविर् मानि अधधकार आर्ोग र 
महान्र्ार्ाधधििाको कार्ायलर्िाट धनर्धमत रुपमा अनगुमन समेत हनुे भएबाट  कारागारहरूका कैिी 
तथा थनुिुाको व्र्िस्थापनमा क्रमशः सधुार हुँिै गएको िेक्तिन्छ। 



 

 

४.२ कारागार एिां वहरासत कक्षका समस्र्ाहरू 

विगतका अनगुमन प्रधतिेिन एिम ्चाल ुआधथयक िषयमा गररएको ३३ क्तजललाको अनगुमनबाट पवहचान 
भएका समस्र्ाहरूमा कारागारमा रहेका कैिी र थनुिुाहरूले पाउने िैधनक सातसर् ग्राम चामल र रु 
४५।– (र्द्यपी चाल ुआ.ब.मा नेपाल सरकारले साविक रकम रू ४५।– बाट बढाइ रू ६०।– 
बनाएको छ) ज्र्ािै कम भएको र जररिाना िापत कट्टा हनुे रकम समेत कम भएकोले र्समा पनुवियचार 
गनय कैिीहरूका माग रहेको िेक्तिन्छ। कधतपर् कारागारमा सीप विकास एिां रोजगारमूलक कार्यको 
अिसरको अभाि रहेको, जीणय भौधतक अिस्था तथा धैरैजसो कारागार र वहरासतमा सतु्नको लाधग 
िाटको व्र्िस्था नभएको, कारागारहरूमा क्षमता भन्िा अत्र्ाधधक मात्रामा थनुिुा र कैिीहरू रहेको 
िेक्तिन्छ । धेरैजसो कारागारहरूमा धनधायररत िरिन्िीको कमयचारी नै नरहेको र कधतपर् स्थानमा त 
सहार्क कमयचारीहरुबाट कारागार सांचालन भएको अिस्था छ। कधतपर् कारागारमा स्िास्थ्र्कमीको 
पि ररि रहेको तथा औषधीको उपलब्धता पर्ायप्त नभएको पाईन्छ।आफन्त तथा काननु ब्र्िसार्ीसांग 
भेटघाटको लाधग अलग कोठा नभएको कारणले कैिी र थनुिुाको गोपधनर्ता कार्म हनु नसक्न े
अिस्था िेक्तिन्छ ।धेरैजसो कारागार र वहरासतमा कैिी र थनुिुाको लाधग औपचाररक क्तशक्षा र साक्षरता 
कार्यक्रमको कमी रहेको िेक्तिन्छ ।  
 
कैिी र थनुिुालाई एकै ठाँउमा राख्न ेगररएको र कम उमेरका कैिीलाई अलग राख्न ुपनेमा सो गररएको 
पाइएन।केही कारागार र वहरासतमा कानून व्र्िसार्ीसँग भेटघाट गनय दिएको सम्िन्धी अधभलेि राख् न े
गरेकोपाइएन। फरक वकधसमका क्षमता भएका,तेस्रो धलङ्गी र जेष्ठ नागररकको लाधग वहरासत र 
कारागारमा विशेष प्रिन्ध भएको िेक्तििैन।अधधकाँश कारागारमा स्िास्थ्र्कमीको िरबन्िी भए पधन 
िरिन्िी पूधतय नभएको र धनर्धमत रुपमा कैिी र थनुिुाको स्िास्थ्र् परीक्षण हनु ेगरेको िेक्तिएन। केही 
वहरासत र कारागारमा पानीको समस्र्ा रहेको िेक्तिएको छ।सांििुासभामा वहरासतकक्ष र कारागार 
अिालत भन्िा टाढा रहेकोले मदुा सनुिुाईमा बन्िीलाइ अिालतमा उपक्तस्थत गराउन समस्र्ा रहेको 
पाइन्छ । 

 

४.३ सझुािहरु 

फौजिारी कानूनको उललांघन गने व्र्क्तिलाई कारागारमा राख्नकुो उदेश्र् उसलाई सधुार गरी 
समाजोपर्ोगी नागररकमा रुपान्तरण गरी समाजमा पनुयस्थापना गनुय हो । र्सका लाधग कारागारमा 



 

 

कैि भोग्िा कैिीहरुमा समाजमा पनुस्थायवपत हनुका लाधग आिश्र्क पने र्ोग्र्ता, सीप, नैधतकता र 
आत्मविश्वासको विकास गररन ुजरुरी हनु्छ । हाम्रो ितयमान कारागारको व्र्िस्थापन, कारागार र 
वहरासतको भौधतक सांरचना, त्र्हाँिाट प्राप्त हनुे सेिा सवुिधा एिम ्त्र्हाँ गररएका ब्र्िस्थाहरुले कैि 
भिुान गरी धनस्किा उनीहरुलाई समाजमा पनुस्थायवपत हनु सक्ने िेक्तिांिैन। राज्र्ले स्रोत र साधनले 
धान्न सक्ने गरी कारागार र वहरासत सधुार कार्यर्ोजना धनमायण गरी कार्ायन्िर्न नगरेसम्म उललेक्तित 
समस्र्ाको समाधान हनुे िेक्तिांिैन ।उक्तललक्तित समस्र्ाहरुको समाधानका लाधग सम्िक्तन्धत क्तजम्मेिार 
धनकार्हरुिाट तत्काल र िीघयकालमा गनुयपने सधुार कार्यका सम्िन्धमा िेहार् अनसुारका सझुािहरु 
प्रस्ततु गररएको छ। 

 

१. कारागार िस्ततु त सधुार गहृ नै हो त्र्हा सामान्र्तर्ा अपराधधक कार्यमा सांलग्न रहेको ठहर 
भएका माधनसहरु बस्िछन ्। उनीहरुलाई कारागारमा राख्िा आफूले गरेको अपराध वक्रर्ामा 
पिाताप गराउने हो, सधुार गने हो र समाजमा पनुस्थायपना गने हो । त्र्सो गनय कारागारमा 
रहिा उनीहरु माधथ मानिोक्तचत व्र्िहार अपररहार्य हनु्छ र त्र्ो राज्र्को िावर्त्ि समेत हो । 

 

२. वहरासत कक्ष र कारागार कक्षको सधुार: वहरासत र कारागार कक्षमा िोहोरो हािा र पर्ायप्त 
प्रकाश पगु्न,े कक्ष धभतै्र शौचालर्, स्नानकक्ष, अध्र्र्न कक्ष र मनोरन्जन स्थलको व्र्िस्था हनुसक्न े
गरी कक्षको न्रू्नतम मापिण्ड सवहतको वहरासत र कारागार कक्ष धनमायण गनय जरुरी छ । 
र्सका लाधग अन्तरायविर् अभ्र्ास समेतलाई दृविगत गरी थनुिुा तथा कैिीहरूका लाधग आिश्र्क 
न्र्नुतम पूिायधार र सवुिधाको स्पि मापिण्ड धनधायरण गरर लागू गने।  

 ३. नर्ा ँ मापिण्ड अनसुार भिन धनमायण: कारागारहरूमा क्षमता भन्िा बढी कैिी राख्न ु परेको 
अिस्थालाइय मध्र्नजर गिै सबै परुाना र क्तजणय कारागार र वहरासत रहेका क्तजललामा हाल कार्म 
रहेका सिै  कैिी लाई सहजरुपमा राख्न सवकने गरी तथा भविष्र्को आिश्र्कताको समेत आकँलन 
गरी धनधायररत मापिणड अनसुार प्राथधमकताका साथ नर्ाँकारागार र वहरासत धनमायण गने । साथै 
सरुक्षाकमी बस्ने ठाउँको पधन आिश्र्कता अनसुार विशेष प्रबन्ध गने ।  

४. िानपेानी लगार्तका आधारभतू िस्तकुो व्र्िस्था: आफैले िाना िनाई िान चाहने विशेष 
अिस्थाका कैिी र थनुिुाहरूको लाधग िाना पकाउने अलग स्थान, उपलव्ध गराउन आिश्र्क 
िेक्तिन्छ । धेरैजसो वहरासत र कारागारमा स्िच्छ पानीको पर्ायप्त आपूधतयको लाधग िषायको पानी 
सांकलन गने एिम ्वपउने पानीका लाधग पानी धनमयलीकरण गने प्रविधध जडान गने ।   



 

 

 ५. कारागार तथा वहरासत कक्षको स्तरोन्नधत तथा कैिी बन्िीको स्थानान्तरण: कारागार ममयत सधुारको 
लाधग पर्ायप्त िजेटको व्र्िस्थागरर सधुार कार्य गने । कारागारको क्षमता भन्िा बढी भएका कैिी 
र थनुिुालाई कम कैिी र थनुिुा भएको कारागारमा तथा धनजहरूको पाएक पने स्थानमा स्थानान्तरण 
गनय िा कारागारको अन्र् िैकक्तलपक व्र्िस्था (जस्तै Pre Feb House बनाउने) गनुयपने ।    

६.  उजाय तथा इन्धनको व्र्िस्था र सलुभता: वहरासत र कारागारहरूमा विजलुी ििीको र्थोक्तचत 
बन्िोिस्त र िाना पकाउने इन्धनको अभाि रहेको िेक्तििा धबजलुी ििी र िाना पकाउने इन्धनको 
पर्ायप्त व्र्िस्था गने । िीघयकालीन रूपमा शौचालर्िाट उजाय उत्पािन गरी बिी र िाना पकाउने 
कार्यमा प्रर्ोग गनय िार्ोग्र्ाँस प्लान्टको धनमायण गने । 

७. गनुासो सनुिुाइको व्र्िस्था: प्रत्रे्क वहरासत र कारागारमा सहज रुपमा कैिी र थनुिुाका गनुासो 
र समस्र्ा सनुी तत्काल समाधान गने प्रिन्ध धमलाउने  ।  

८. धसधा िचयको समर्ानकूुल उपलब्धता: आगामी आ.ि. २०७५।७६ िेक्ति थनुिुार कैिीले प्राप्त 
गने धसधा िापतको िैधनक रु ४५ बाट ६० परु्ायइए पधन िैधनक रु ६० पधन स्थानीर् बजार भाउ 
र मूलर्िवृद्धलाई समेत दृविगत पर्ायप्त िेक्तििैन। तसथय कैिी र थनुिुाहरूले प्राप्त गने धसधाको 
रकमलाई समर्ानकूुल थप पनुरािलोकन गनय आिश्र्क रहेको  र बजार मूलर्लाई आधार मानी 
तराई, पहाड र वहमाली क्षते्रमा फरक फरक रकम तोक्न उपर्िु िेक्तिन्छ ।  

९. स्िास्थ्र् जाचँको व्र्िस्था: कारागारमा थनुिुाहरूको धनर्धमत स्िास्थ्र् जाँचको प्रिन्ध गने साथै 
स्िास्थ्र्कमीहरूको िरिन्िी पूधतय गने र सो पूधतयगनय तत्काल नसवकएमा स्थानीर् अस्पतालका 
क्तचवकत्सकबाट उनीहरूको धनर्धमत परीक्षण तथा उपचारको प्रबन्ध गने । र्सको वहरासत तथा 
कारागारका विरामीहरूको लाधग धनःशलुक औषधधको व्र्िस्था हनु आिश्र्क छ । साथै थनुािाट 
छाड्िा पधन अधनिार्य रुपमा स्िास्थ्र् पररक्षण गराउन ुपने कानूनी व्र्िस्थाको पूणय पालना गने।  

१०. धबरामी कैिीहरूको पथृकीकरण गरी व्र्िस्थापन: थनुिुा तथा गम्भीर रोगी, जेि नागररक, तेिो 
धलङ्गी, फरक वकधसमले सक्षम िन्िीहरू, गम्भीर अपराधका कैिीहरूलाई सोहीबमोक्तजम पथृकीकरण 
गरी राख्न ेगरी व्र्िस्थापन गनुयपने ।  

११. आर् आजयनका लाधग उत्पािनमूलक काम: थनुामा रहेका व्र्क्तिको िम राि धनमायणमा लगाउन 
सकेमा मलुकुको विकासमा समेत  थप र्ोगिान पगु्न जाने, काम नगरी बस्ने जनशक्तिमा उत्पन्न 



 

 

हनुे कुण्ठा र नैराश्र्ताको अन्त्र् हनु ेभएकोले थनुामा रहेका उजायशील जनशक्तिको उपर्ोग गनय 
राज्र्ले न्रू्नतम पाररिधमक तोकी विकासमलुक िा रोजगारमूलक कार्यमा पररचालन गने नीधत 
बनाउन े। विशेष सीप र क्षमता भएका थनुिुा िा कैिीहरूको अधभलेि राख्नीे, सो अनसुार उनीहरूको 
रुक्तच समेतलाई आधार बनाई र्ोजना धनमायण गने र उत्पािनमूलक कार्य गने गरी आिश्र्कव्र्िस्था 
गनय आिश्र्क छ । 

१२. क्तशक्षा र ताधलमको व्र्िस्था: कारागार र वहरासत सधुार गहृको रुपमा हनु ुपने हिुा कारागार 
र वहरासतमा रहेका कैिीहरूको लाधग औपचाररक क्तशक्षा तथा क्तशपमूलक ताधलम व्र्िस्थापन गररदिन 
आिश्र्क छ । वहरासत र कारागारमा रहेका उजायशील  जनशक्तिलाई रोजगारमूलक तथा 
व्र्ािसावर्क ताधलमको व्र्िस्था गरी शीपमूलक कार्यबाट आर् आजयन गनय सक्ने बनाउने । 

उत्पािन गरेका सामग्रीको विक्री वितरणको लाधग बजारको व्र्िस्था, कच्चा पिाथयको सहज आपूधतयको 
व्र्िस्था अनशुासन, आचरण र चररत्र सधुारका विषर्मा आध्र्ाक्तत्मक, िौददक एिां सबै प्रकारका 
ज्ञान प्राधप्तको व्र्िस्था गनुय आबश्र्क छ । 

१३. सिारी साधनको व्र्िस्था: कारागारहरूमा थनुिुाहरूलाई अिालतमा लर्ाउन लैजान, विरामी हुँिा 
अस्पताल परुर््ाउन सिारी साधनको समकु्तचत व्र्िस्था िेक्तिांिैन।भएका सिारी साधन पधन ममयत 
सांभार र इन्धनको अभािमा प्रर्ोग विवहन अिस्थामा रहेको पाइिा प्रत्रे्क कारागारमा पर्ायप्त इन्धन 
सवहतको उपर्िु सिारी साधनको उपलव्ध हनु ुआिश्र्क छ ।  

१४. भेटघाट कक्षको र अधभलेिको व्र्िस्था: थनुिुा राख्न ेप्रत्रे्क कार्ायलर्ले भेटघाट गरेको िेक्तिने 
र धनजहरूले एक आपसमा गरेको कुरा अरुले सनु्न नसक्न ेगरी अलगै भेटघाट कक्षको व्र्िस्था 
गनुयपने। र्सैगरी थनुिुा तथा कैिीलाई भेट्न आउने आफन्त, पररिार तथा कानून व्र्िसार्ीहरूले 
भेट गनय आएको समर्, धमधत समेत उललेि गरी अधभलेि राि्ने व्र्िस्था गररन ुआबश्र्क छ।  

१५. पाठ्र् सामग्रीको प्रिन्ध: कारागार र वहरासतमा रहेका कैिी र थनुिुाका लाधग पत्रपधत्रका र 
पसु्तकहरू पर्ायप्त मात्रामा रहेको पाइएन। थनुिुा र कैिीको शैक्तक्षक विकास र उनीहरूको ससूुक्तचत 
हनु पाउँन े अधधकारको प्रत्र्ाभधूतका लाधग प्रत्रे्क थनुिुा र कैिी रहने स्थानमा पसु्तकालर् िा 
पत्रपधत्रका अध्र्र्न गने स्थान धनर्धमत रुपमा पत्रपधत्रका उपलव्ध हनुे प्रिन्ध गररन ुपियछ । 

१६. भौधतक प्रमाण परीक्षण समर्मै गनय विधध धबज्ञान प्रर्ोगशाला स्थापना: अनसुन्धानको क्रममा धबधध 
विज्ञान प्रर्ोगशालाहरूमा परीक्षण गनय पठाएका भौधतक प्रमाणको समर्मै परीक्षण भै आउन लामो 



 

 

समर् लाग्ने भएकोले अनसुन्धानको क्रममा लामो समर् वहरासतमा रहन ुपने मदु्धाको कारिावह समेत 
लम्िीन ेअिस्था िेक्तिएकोले धबधध विज्ञान प्रर्ोगशालाहरू प्रत्रे्क प्रिेशमा कम्तीमा एक एक िटा 
स्थापना गनुय अधनिार्य छ । 

१७. कैि छुट सम्बन्धी व्र्िस्थामा पारिक्तशयता कार्म गने: कैि छुटको सवुिधा दिन े सम्िन्धमा 
एकरुपता कार्म गने र सो सम्िन्धमा समर्मै धनणयर् गरी सम्िक्तन्धत व्र्क्तिलाई जानकारी दिई कैि 
छुट सम्िन्धी विषर्लाई व्र्िक्तस्थत र पारिशी बनाउन ुपियछ । 

१८. थप बालसधुार गहृको स्थापना र स्तरोन्नधत: मलुकुी अपराध सांवहताले अठार िषय मधुनका लाई 
िालिाधलकाको पररभाषामा समेटेको हुांिा अि १८ िषय भन्िा कम उमेरका िालिधलकालाई पधन 
बाल सधुारगहृमा राख्न ुपने अिस्था भएकोले प्रत्रे्क प्रिेशमा कक्तम्तमा एक एक िटा िाल सधुार गहृ 
स्थापना गने। साथै हाल िेशभर सांचालनमा रहेका िालसधुार गहृमा रहेका िालिाधलकाको सांख्र्ा 
हेिाय प्रत्रे्क िाल सधुार गहृमा   
एउटा माध्र्धमक विद्यालर्को लाधग चावहन ेविद्याथी सांख्र्ा पगु्ने िेक्तिन्छ । र्सथय सरकारले प्रत्रे्क 
िाल सधुार गहृमा कक्षा ८ िेक्ति १२ कक्षासम्म अध्र्ापन गराईने गरी कक्षा सांचालन गने, 
पाठ्यक्रममा व्र्िसावर्क, सीपमूलक र चररत्र सधुार जस्ता विषर् समािेश गने र िाल सधुार गहृको 
स्तरोन्नधत गरी बालसधुारगहृलाई नमूना विद्यालर्को रुपमा पररणत गनुय उक्तचत िेक्तिन्छ ।  

१९. कार्यविधध र धनिेक्तशकाको पनुरािलोकन गने: कारागार व्र्िस्थापन कार्यविधध धनिेक्तशका, २०६१ 
मा उललेक्तित चौवकिार, नाइके, सहनाइकेको धनर्कु्ति सम्बन्धी व्र्िस्था उपर पधन विधभन्ने वटका 
वटप्पणी रहेकोले सो को पनुरािलोकन गनय जरुरी छ । 

२०. थनुिुा तथा कैिी मैत्री व्र्िहार गने:  कारागार प्रशासन तथा प्रहरी कमयचारीहरूबाट थनुिुा तथा 
कैिीहरू प्रधत गररने व्र्िहार र बोधलचाली मैत्रीपणुय हनु ुआिश्र्क छ । वहरासत र कारागारका 
जनशक्तिलाई थनुा तथा कैिमा परेका व्र्क्तिको अधधकार, उनीहरू प्रधत गररन ु पने मानिोक्तचत 
व्र्ािहारका बारेमा प्रक्तशक्तक्षत गराउन ुजरुरी िेक्तिन्छ । कारागार प्रमिु र सरुक्षा प्रमिुले कक्तम्तमा 
हप्ताको िईु पटक सबै कैिी र थनुिुाहरूसँग भेटघाट गने र सबै कक्षहरूको धनरीक्षण गनय उपर्िु 
हनु्छ ।  

२१. उजरुी पेवटकाको व्र्िस्था र उजरुीको सनुिुाइ: कैिी र वहरासतमा रहेकाहरूको मानि 
अधधकारको उललङ्घन भए नभएको, उनीहरूलाई मानिोक्तचत व्र्िहार गररए नगररएको सम्बन्धमा 



 

 

महान्र्ार्ाधधििा समक्ष उजरुी गनयका लाधग सबै कारागार र वहरासत कक्षमा  कैिीहरूको पहुँच हनु े
गरी उजरुी पेवटका राख्न ेर  कक्तम्तमा प्रत्रे्क पन्र दिनमा सम्बक्तन्धत सरकारी िकीलका रोहबरमा 
सो उजरु पेवटका िोली त्र्स्तो उजरुी महान्र्ार्ाधधििाको कार्ायलर्मा पठाउने व्र्िस्था गनुय पने 
व्र्िस्था प्रभािकारी रुपमा लाग ुगने । 

२२. धनर्धमतरुपमा अनगुमन गनुयपने तथा धनिेशनको कार्ायन्िर्नको अिस्थाको मूलर्ाङ्कन र 
साियजधनकीकरण:M कारागार तथा वहरासतको उच्च सरकारी िकील कार्ायलर्बाट धनर्धमतरुपमा 
कक्तम्तमा िषयमा एक पटक अनगुमन गरी महान्र्ार्ाधधििाको कार्ायलर्मा प्रधतिेिन पठाउन ुपने । 

सरकारी िकील कार्ायलर्बाट दिएका धनिेशनको बारेमा सम्बक्तन्धत कैिी र बन्िीलाई समेत जानकारी 
दिने । दिएका धनिेशनको कार्ायन्िर्नको अिस्था मूलर्ाङ्कन गने। बषयको कक्तम्तमा िईु पटक 
सम्बक्तन्धत सरोकारिालाहरूसँग छलफल गरी सो को प्रधतिेिन साियजधनक गने व्र्िस्था गनुय उपर्िु 
हनुे। 

२३. न्र्ार्मा पहुचँ सम्िन्धी व्र्िस्था:M िैतधनक िकीलको कारागार र वहरासतमा सहज पहुँच हनुे 
व्र्िस्था गने । आिश्र्कता अनसुार िईु सर् जना भन्िा बढी थनुिुा र कैिीहरू भएको कारागारमा 
१ जना कानूनी सहार्ता अधधकृतको व्र्िस्था गरी धनर्धमत रुपमा कानूनी विषर्मा जानकारी दिन 
र कैिी बन्िी सँग धनर्धमत भेटघाट गनय पाउने प्रिन्ध गराउने । मदुाको कारिाहीमा शीघ्रता र 
कारिाहीको जानकारी समर्मै पाउने व्र्िस्था  गने । 

२४. सी. सी. वट. धभ. व्र्िस्था र सरुक्षा तथा उदार सम्बन्धी कार्यधनिेक्तशका बनाई लागू गनुयपने: 
वहरासत तथा कारागारहरूमा धस. धस. वटभी क्र्ामरा र सूचना प्रिीधध सम्िक्तन्धत उपकरण जडान 
गनुय आिश्र्क छ। र्सिाट कारागार धभत्रका गधतविधधको धनगरानी सहज हनु्छ। कारागार तथा 
वहरासतमा अकलपनीर् िघुयटना िा विपक्तिको समर्मा प्रभािकारी उद्धार र्ोजना सवहतको 
व्र्िस्थापकीर् कार्य जरुरी भएकाले नेपाल सरकारले सरुक्षा तथा उद्धार सम्बन्धी कार्यधनिेक्तशका 
बनाई लागू गनुयपने र सम्बक्तन्धत कमयचारीहरूलाई सो सम्िन्धी आिश्र्क तालीम दिन आिश्र्क 
छ। 

२५. सामिुावर्क सेिा र िलुा कारागारको अबधारणा व्र्िहारमा लर्ाउन र्थाशीघ िलुा कारागारको 
धनमायण सम्पन्न गनुय पने ।  



 

 

२६ मवहला कैिी/बन्िीको लाधग प्रसतुी स्र्ाहार र क्तशश ुस्र्ाहारका लाधग र जेष्ठ नागररकलाई थप 
विशेष सवुिधाको व्र्िस्था गनुय पने । 

२७. धबशेष प्रकृधतका मदुामा पक्षको पवहचान गोप्र् राक्तिन ेधनिेक्तशकाको प्रभािकारी कार्ायन्िर्नको 
लाधग कारागार प्रशासनका जनशक्तिलाई प्रक्तशक्षण प्रिान गनुयपने। 

२८. कैिी र बन्िीले पालना गनुयपने आचारसांवहता प्रि बकु्तझन ेर िेक्तिन ेस्थानमा राख्न, सांविधानद्वारा 
प्रत्र्ाभतू न्र्ार् सम्बन्धी हक र कैिी बन्िीका अधधकारको बारेमा साइनपोि तर्ार गरी सबै कारागार 
तथा वहरासत कक्षमा राि्ने आिश्र्क व्र्िस्था गनुय उपर्िु  हनु्छ।  

 

२९. फौजिारी कसूर (सजार् धनधायरण तथा कार्ायन्िर्न) ऐन, २०७४ को प्रभािकारी कार्ायन्िर्न: 

र्स ऐनले कसूरिारलाई धनजले गरेको कसूर, धनजको उमेर, आचरण, कसूर गिायको पररक्तस्थधत, कसूर 
गिाय अपनाएको तररका समेतलाई विचार गरी छ मवहनासम्म कैि सजार् भएकोलाई अन्र् अिस्था 
हेरी सामिुावर्क सेिा गनय आिेश दिन सक्ने (िफा २२), िईु बषय िा सो भन्िा कम कैिको सजार् 
भएकोलाई अन्र् अिस्था हेरी सधुारगहृमा पठाउन सवकने (िफा २५), लागू औषध िा अन्र् िवु्र्यसनी 
र शारररीक िा मानधसक रूपमा ििुयलताबाट पीधडत कसूरिारलाई अिस्था हेरी  पनुस्र्थापना केन्िमा 
पठाउन सवकने (२६), कैि सजार् धनलम्बन गनय सवकने, सधुार गहृमा पठाउन सवकने, सप्ताहको 
अक्तन्तम दिन िा राधत्रकाधलन समर्मा मात्र कारागारमा बसी कैि भिुान गनय सवकन,ेिलुला कारागारमा 
राख्न सवकन,े कैि बापत शारीररक िममा लगाउन सवकन,े कारागार बावहर जान दिन सवकन,े प्र्ारोलमा 
राख्न सवकन,े कैि कट्टा हनु सक्ने नर्ाँ कानूनी व्र्िस्था गरेको।  

सङ्घीर् प्रोिेशन तथा प्र्ारोल बोडय महान्र्ार्ाधधििाको अध्र्क्षतामा र प्रिेश प्रोिेशन तथा प्र्ारोल 
बोडयको व्र्िस्था मखु्र् न्र्ार्ाधधििाको अध्र्क्षतामा (िफा ३८, ३९) गठन हनु ेतथा नेपाल सरकारले 
सामिुावर्क सेिा िा पनुस्र्थापना कार्यमा काम गरेका व्र्क्तिलाई प्रोिेशन अधधकृत िा प्र्ारोल अधधकृत 
धनर्िु गनय िा तोक्न सक्ने गरी नर्ाँ व्र्िस्था  गरेको हुँिा र्ी नर्ाँ व्र्िस्थाको कार्ायन्िर्न गनय 
आबश्र्क नीधतगत, कानूनी र सांस्थागत तर्ारी र्थाशीघ्र गने ।  



 

 

४.४. धनष्कषय 
राज्र्ले समाजमा शाक्तन्त सवु्र्िस्था कार्म गिै जनधनको सरुक्षा गनयको धनधमि अपराधको अनसुन्धानको 
धसलधसलामा शांवकत व्र्क्तिलाई कानून बमोक्तजम वहरासतमा धलन,े मदुा पूपयक्षको क्रममा थनुामा राख्न ेर 
अिालत िा न्र्ावर्क धनकार्बाट s;"/bf/  ठहर भएपधछ कानून िमोक्तजम फैसला कार्ायन्िर्नको 
लाधग कारागारमा राख् ने कार्य फौजिारी न्र्ार् प्रशासनधभत्रका अधभन् न प्रकृर्ा हनु ्।  

महान्र्ार्ाधधििाको कार्ायलर् कार्ायलर्बाट समर् समर्मा गररन े अनगुमनबाट कारागारमा रहेका 
थनुिुा/कैिीहरुको मानि अधधकारको सांरक्षणमा केवह हिसम्म सहर्ोग पगेुको छ ।हालका पधछलला 
दिनहरुमा कारागारको भौधतक अिस्था, थनुिुा/कैिीहरुको लाधग आिश्र्क पने न्रू्नतम 
सवुिधा,थनुिुा/कैिीहरुको मानधसकता लगार्तका विषर्मा सधुार भएको िेक्तिन्छ । अझैपधन कारागार 
कार्ायलर्हरुमा विविध समस्र्ाहरु विद्यमान छन । थनुिुा/कैिीहरुका अधधकारसँग सम्बक्तन्धत 
अन्तरायविर् िस्तािेज, राविर् कानूनी व्र्िस्था, सिोच्च अिालतबाट समर् समर्मा भएका धनणयर् 
बमोक्तजम थनुिुा/कैिीहरुका अधधकारको प्रत्र्ाभधूत हनु ु जरुरी िेक्तिन्छ ।अनगुमनबाट कारागार 
कार्ायलर्हरुलाई सधुार गहृको रुपमा स्थापना गरी प्रत्र्क्ष तथा अप्रत्र्क्ष रुपमा न्र्ावर्क समाजको 
धनमायण गनयमा सहर्ोग पगु्ने अपेक्षा गनय सवकन्छ ।  
विद्यमान कारागार तथा वहरासतको भौधतक अिस्था तथा अन्तरायविर् तथा राविर् िस्तािेजहरुले प्रत्र्ाभतू 
गरेको कैिी तथा थनुिुाहरुको अधधकारहरुको व्र्िहाररक कार्ायन्िर्नको अिस्थाnfO प्रधतिेिन माफय त 
phfu/ ul/Psf] 5 . वहरासत तथा कारागारमा रहेका समस्र्ा र सधुारका सम्बन्धमा प्रस्ततु गररएका 
सझुािहरुले सम्बक्तन्धत सरोकारिाला धनकार्हरुलाई आगामी नीधत र कार्यक्रम धनधायरण गनय सहर्ोग 
पगुी कैिी बन्िीको  अिस्थामा सधुार आउने अपेक्षा धलइएको छ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

अनसूुची-१ 
माननीर् महान्र्ार्ाधधििा अक्तग्न प्रसाि िरेलज्रू् समेतबाट गररएकोकारागार कार्ायलर् 

जगनन्ाथिेिल, काठमाडौंको अनगुमन सम्बन्धी प्रधतिेिन, २०७५ 

 

१.पषृ्ठभधूमः 
नेपालको सांविधानको भाग १२, धारा १५८ मा रहेको महान्र्ार्ाधधििाको काम, कतयव्र् र अधधकार 
अन्तगयत उपधारा (६) को िण्ड (ग) मा वहरासतमा रहेको व्र्क्तिलाई मानिोक्तचत व्र्िहार नगरेको 
िा त्र्स्तो व्र्क्तिलाई आफन्तसँग िा कानून व्र्िसार्ी माफय त भेटघाट गनय नदिएको भनन्े उजरु परेमा 
िा जानकारी हनु आएमा छानविन गरी त्र्स्तो हनुबाट रोक्न सम्बक्तन्धत अधधकारीलाई आिश्र्क 
धनिेशन दिनसक्ने तथा सरकारी िकील सम्बन्धी धनर्मािली, २०५५ को धनर्म १० (छ) (१) 
बमोक्तजम कारागारमा रहेका कैिीको मानि अधधकारको अिस्थाबारे अनगुमन गरी सम्बक्तन्धत धनकार्लाई 
आिश्र्क धनिेशन दिन सक्ने अधधकार महान्र्ार्ाधधििामा धनवहत रहेको छ ।माननीर् 
महान्र्ार्ाधधििाज्रू् आफै तथा आफूमा धनवहत अधधकार मातहतका अधधकारीहरुलाई प्रत्र्ार्ोजन गरी 
नार्ि महान्र्ार्ाधधििा तथा सहन्र्ार्ाधधििाहरुबाट कारागार तथा वहरासत अनगुमन गने गररएको 
छ । 

कारागार अनगुमनलाई उच्च प्राथधमकता दिई माननीर् महान्र्ार्ाधधििाज्रू्को नेततृ्िमा नार्ब 
महान्र्ार्ाधधििा िीमान बिीप्रसाि गौतम, सहन्र्ार्ाधधििा िी गीताप्रसाि धतक्तम्सना समेतको अनगुमन 
टोलीबाटधमधत २०७५।०३।०९ मा कारागार कार्ायलर्, जगनन्ाथिेिल, काठमाडौंको स्थलगत 
अनगुमन गररएको धथर्ो । अनगुमनको क्रममा राविर् मानि अधधकार आर्ोगका सिस्र्, अन्र् 
कमयचारीहरु,पत्रकार लगार्तको उपक्तस्थधत धथर्ो । अनगुमनको लाधग कारागार कार्ायलर्का जेलर िी 
गणेश प्रसाि भट्टराई लगार्तका अधधकारीहरुसँग अन्तरवक्रर्ा समेत गररएको धथर्ो ।कारागार 
कार्ायलर्को भौधतक अिस्था, कैिी/थनुिुाहरु प्रधत गररएको व्र्िहार, सधुारका लाधग गररएको प्रर्ास 
लगार्तका विषर्हरुको सम्बन्धमा अनगुमन गररएको धथर्ो ।कारागारमा रहेका कैिी तथा थनुिुाहरुका 
व्र्क्तिगत तथा साझा समस्र्ाहरुमा छलफल गरी जानकारी तथा तथ्र्ाङ्क सांकलन गररएको धथर्ो । 
महान्र्ार्ाधधििाको कार्ायलर्ले तर्ार गरेको कारागार तथा वहरासत अनगुमन धनिेक्तशका, २०७० मा 



 

 

उक्तललक्तित सूचीअनसुार सूचना तथा तथ्र्ाङ्क सांकलन गरी र्ो प्रधतिेिन तर्ार गररएको छ ।साथै 
धनिेक्तशकाको अनसूुची -४ मा उक्तललक्तित ढाँचा बमोक्तजमको प्रधतिेिन र्सैसाथ सांलग्न गररएको छ ।  
 

 

     २.कारागारकार्ायलर्को भौधतक अिस्था  
४४ रोपनी क्षेत्रफलमा धब.सां. १९७१ (१०४ िषय पवहले) बनेको कारागार कार्ायलर्, जगन्नाथिेिलको 
भिन जीणय अिस्थामा रहेकोतथा कुल क्षमता १२५० रहेकोमा अनगुमन गने दिनमा २७४० 
कैिी/थनुिुाहरु रहेको िेक्तिर्ो । परुुष थनुिुा/कैिीहरुको लाधग केन्िीर् कारागार र भि बन्िी गहृ 
गरी २ िटा ब्लक रहेकोमा केन्िीर् कारागारको क्षमता ७५० मा क्षमता भन्िा िोब्बरभन्िा पधन बढी 
१६४५ जना रहेका तथा भि बन्िी गहृको क्षमता ३५० मा ७७० जना राक्तिएको पाइर्ो। त्र्स्तै 
मवहला थनुिुा/बन्िीहरु १५० क्षमताको १ िटा ब्लकमा ३२५ जना रहेको तथा ३ जना आक्तित 
बालबाधलका पधन कारागार धभत्र रहेको अनगुमनको क्रममा िेक्तिर्ो । 

कारागारमा मवहला तथा परुुषका लाधग अलग-अलग शौचालर्हरु रहेको, िाना पकाउन तथा वपउनको 
लाधग ट्याङ्कर/केर्केुएल को पानी प्रर्ोग गररएको पाईर्ो ।सतु्नको लाधग िाटको व्र्िस्था नभए पधन 
म्र्ाटे्रस रहेको, कारागार कार्ायलर् धभत्रनै विद्यालर् रहेको, पसु्तकालर्, िेलकुि मैिान समेत रहेको, 
कररि १५० जनाले कारिानामा काम गने गरेको, पोते, मडुा, टोपी बनाउने काममा कैिी/थनुिुाहरु 
सांलग्न रहेको पाइर्ो । 

 

 

३. कारागारहरुमा आफन्त तथा काननु व्र्िसार्ीसँग भेटघाटको प्रिन्ध: 
 कारागार कार्ायलर्मा थनुिुा तथा बन्िीलाई भेट्न आउने समर् र दिन धनधायरण गरेको िेक्तिन्छ । 
हप्तामा २ दिन धनर्धमत रुपमा तथा आिश्र्क परेमा अन्र् समर्मा पधन भेटघाटको व्र्िस्था रहेको 
िेक्तिर्ो। भेटघाट गनय आउने आफन्त तथा पररिारहरुको वििरण भेटघाट पकु्तस्तकामा राख्न ेगरेको 
िेक्तिर्ो । कानून व्र्िसार्ीलाई तोवकएको समर्मा भेटघाट गनय दिने गरेको जानकारी पाइर्ो।त्र्स्तै 
क्तजलला अिालतमा रहेका िैतधनक िकील पधन समर्-समर्मा कारागारमा आउने गरेको भन्न ेजानकारी 
प्राप्त भर्ो ।कैिी बन्िीको सांख्र्ा अत्र्धधक भएको कारण भेट्न आउने सबैलाई भेटघाटको प्रबन्ध 
धमलाउन कदठनाई भएको कारागार कार्ायलर्का प्रमिुबाट जानकारी गराइर्ो । 

 

४. थनुिुा तथा बन्िीको लाधग िेलकुि, मनोरञ्जन र पसु्तकालर्को व्र्िस्थाः 



 

 

कारागारहरुमा रहेका कैिी तथा थनुिुाहरुका लाधग केही मात्रामापढ्ने पसु्तकहरु रािी पसु्तकालर्को 
व्र्िस्थापन गरेको भएता पधन कानून लगार्त नर्ा ँपसु्तकहरु नरहेको हुँिा नर्ाँ पसु्तकहरुको माग 
भएको छ ।कारागार कार्ायलर् जगन्नाथिेिलमा पसु्तकालर् व्र्िक्तस्थत रहेको, ३ जना 
Librerianरहेकोमा Card System प्रर्ोग गरी पसु्तकहरु वितरण गने गररएको पाइर्ो । बास्केटबल, 
भलीबल, क्र्ारामबोडय र लडुो िेलने स्थान र सामाग्रीको व्र्िस्थापन गरेको पाइर्ो । आिश्र्कता 
अनसुार सीपमूलक ताधलम समेत सञ्चालन गरेको पाइर्ो ।  
 

५. धसधा, राशनको अिस्था 
प्रार् सबै कैिी तथा थनुिुाहरुले िैधनक िचय रकम रु. ४५।– पाउने व्र्िस्था रहेकोमा सो रकम ज्र्ािै 
कम रहेको भने्न गनुासो रहेको, धनर्मानसुारको धसधा िचय बाड्ने गरेको पाइर्ो । दिनमा २ पटक 
िाना िाने गरेको, धेरै जसो िाना मेशमा बनाउने गरेको पाइर्ो ।अनगुमनको क्रममा कारागार 
कार्ायलर् धभत्र सञ्चाधलत वकराना पसलमा रहेको मूलर्सूचीमा अांवकतचाउचाउको मूलर् र 
बन्िी/थनुिुाहरुले वकन्ने मूलर् (मूलर्सूचीको मलुर् रु. १८ वकन्ने मूलर्  रु. २०) मा अन्तर िेक्तिर्ो 
।र्स्तै मवहला बन्िी गहृ तफय  रु. २५ सम्म धलने गरेको जानकारी गराईर्ो । 
 

 

 

 

६. स्िास्थ जाचँको व्र्िस्था 
र्स कारागार कार्ायलर्मा स्िास्थ जाँचका लाधग केन्िीर् कारागार अस्पताल रहेको र उि अस्पतालमा 
११ औां तहको १ जना डाक्टर र अन्र् डाक्टरहरु समेत गरीहाल १८ जना स्िास्थ्र्कमीहरुको 
िरिन्िी रहेको, थप िरिन्िी स्िीकृधतको लाधग सांघीर् माधमला तथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्मा 
पठाइएको जानकारी प्राप्त भर्ो । दिनमा सरिर ९/१० जना विरामीहरु अस्पतालमा आउने गरेको 
िेक्तिर्ो । कारागारमा क्र्ान्सर, दृविविवहन, सामान्र् मानधसक रोगी समेत रहेको अनगुमनको क्रममा 
िेक्तिर्ो र सामान्र् विरामीहरुलाई कारागारमै छुटै्ट व्र्िस्थापन गररएको थर्ो । कारागार धभतै्र अस्पताल 
रहेको हुँिा विरामीहरुको सामान्र् उपचार गनय िासै समस्र्ा हनुे गरेको िेक्तिएन । 

 

    ७. अनगुमनका क्रममा कैिी/थनुिुाहरुले उठाएका विषर्िस्तहुरु 

माननीर् महान्र्ार्ाधधििाज्रू्बाट अनमुधत भए बमोक्तजम कारागार कार्ायलर्मा मवहला तथा परुुष 
बन्िी/थनुिुाहरुसँग छुट्टा छुटै्ट छलफल गररएको धथर्ो ।छलफलमा बन्िी/थनुिुाहरुको तफय बाट रविन 



 

 

चाधलसे, माधि िाग्ले, क्तजमी लामा, विर बहािरु तामाङ, तलुसा ररमाल, अविकी नागरिक 
ProsumbaAasumbaलगार्तले िेहार् बमोक्तजम सझुाि एिम ्क्तजज्ञासा रािेका धथए । 

 मदुा माधमलाको प्रवक्रर्ामा वढलाई हनु ेगरेको छ । फैसलाको जानकारी समर्मा आउिैन। 
मदुाको अक्तन्तम वकनारा लागे नलागेको जानकारी महान्र्ार्ाधधििाको कार्ायलर् तथा मातहतका 
कार्ायलर्हरुबाट समर्मा हनु ेगरेको छैन । मदुाको पेशी वढलो चढ्न े (१ िषय सम्म पधन 
नचढेको) गरेको तथा पेसी रािे िापत समेत गैर काननुी रकम बझुाउन ुपने अिस्था छ। 

 कैिी तथा थनुिुाहरुलाई दिने गरेको िैधनक िचय रकम रु. ४५।– र ७०० ग्राम चामल ज्र्ािै 
कम रहेको अिस्था छ । साथै कारागार कार्ायलर्को भौधतक पूिायधारमा राज्र्ले विशेष ध्र्ान 
दिन ुपनेजरुरी छ । 

 सह अधभर्िुहरुले पोल नगरेको अिस्थामा पधन Mediaको कारण धनिोश व्र्क्ति समेत फस्न े
गरेको अिस्था छ।Media ले सूचना प्रिाह गिाय विशेष ध्र्ान परुर््ाउन ुजरुरी छ । 

 आफन्तहरुसँगको भेटघाटमा विभेि हनुे गरेको छ । र्सको कारण कानून बमोक्तजम प्राप्त हनुे 
भेटघाटको सवुिधाबाट समेत बक्तन्चत हनुपुने अिस्था धसजयना भएको छ। भेटघाटको धनहमुा 
प्रहरीहरुले कैिी/थनुिुाहरुको पररिारलाई अनािश्र्क सम्पकय  गने समेत गरेको अिस्था छ। 

 आफ्नो गहृ क्तजललाबाट टाढा रहेको हुँिा भेटघाटमा समस्र्ा हनु े गरेको छ (केही मवहला 
कैिी/बन्िीहरुले सरुिाको लाधग माग समेत गरेको) 

 राज्र्बाट प्रिान गररने माफी/धमनाहाको धसफाररसमा स्पिता नभएको कारण समस्र्ा भएको 
छ। कारागार कार्ायलर्ले धसफाररसको लाधग पठाउिा धनष्पक्ष रुपमाकानून बमोक्तजम पठाउन ु
पियछ । 

 वििेशीहरुको हकमा आफन्तहरुले भेटघाट गनय समस्र्ा हनुे गरेको छ । वििेशबाट भेटघाटको 
लाधग पटक-पटक वटकट धलई आउिा Cost बढी लाग्ने तथा भेटघाटको समर्ािधध हप्तामा २ 
पटक मात्र रहेकोले र्समा पनुरािलोकन गनय आिश्र्क छ। 

 कारागारमा सबै प्रकारका विरामीहरुलाई एउटै कक्षमा राख्न ेव्र्िस्था रहेको छ । विरामीको 
प्रकृधत अनसुार छुटै्ट राख्न ेव्र्िस्था हनुपुछय। 

 फैसला समर्मा तर्ार हनु ेनगरेको तथा कैि हि पूक्तजय समर्मा पाउन सवकएको छैन । 

८. माननीर् महान्र्ार्ाधधििाज्रू्बाट भएको सम्बोधन तथा धनिेशन: 
माननीर् महान्र्ार्ाधधििा िी अक्तग्न प्रसाि िरेलज्रू्ले कारागार कार्ायलर्मा भएको छलफल, 
अन्तरवक्रर्ा तथा अिलोकन पिात िेहार् बमोक्तजम सम्बोधन तथा धनिेशन दिन ुभएको धथर्ो। 



 

 

 

 सांिैधाधनक व्र्िस्था बमोक्तजम कैिी/थनुिुाहरुलाई मानिोक्तचत व्र्िहार भए/नभएको सम्बन्धमा 
अनगुमन गररएको छ ।अनगुमनको क्रममा िेक्तिएका समस्र्ाहरुमा क्रमश सधुार गनय धनरन्तर 
प्रर्ास जारी रहने छ ।  

 मदुा माधमलाको प्रवक्रर्ा/अक्तन्तम वकनारा लागे नलागेको सम्बन्धमा कैिी/थनुिुाहरुबाट आउन े
धनिेिनहरुको कारिाही गने क्तजम्मेिारी महान्र्ार्ाधधििाको कार्ायलर् अन्तगयत मदुा व्र्िस्थापन 
विभागबाट हनुे गरेको छ। र्स्ता विषर्मा धछटो सम्बोधन गनयको लाधग विशेष व्र्िस्था गररन े
छ । 

 आगामी भिौ १ गते िेक्ति नेपालका केही स्थानहरुमा िलुा कारागारको स्थापना गरी मदुाको 
गाक्तम्भर्यताको आधारमा कैिी/थनुिुाहरु रहने व्र्िस्था हनुेछ। 

 कैिी तथा थनुिुाहरुलाई दिने गरेको धसधाको सम्बन्धमा राज्र्बाट सम्बोधन भैसकेको अिस्था 
छ। आगामी साउन १ गते िेक्ति िैधनक रु.६०।– आक्तित बालबाधलकाको िधुको लाधग रु. 
३५ हनुेगरी बजेट माफय त सम्बोधन भैसकेको छ । 

 कधतपर् कैिीहरुले आ-आफ्नो पार्क पने क्तजललामा स्थानान्तरण/सरुिा हनु चाहेकोले 
सोकोलाधग कारागार व्र्िस्थापन विभागसँग समन्िर् गरी तत्कालै कारिाही अगाधड बढाउन 
जेलरलाई धनिेशन दिनभुर्ो । 

 कैिीहरुको माफी/धमनाहाको सम्बन्धमा भएको मापिण्ड तथा कैिी/थनुिुामा भएको सधुार 
लगार्तका विषर्हरुमा आिश्र्कतानसुार थप सधुारको लाधग सरोकारिाला धनकार्हरुसँग 
समन्िर् गररनेछ । 

 कारागार कार्ायलर्लाई सधुार गहृको रुपमा थप व्र्िक्तस्थत गनय भौधतक पूिायधारलाई व्र्िक्तस्थत 
गनय तथा बन्िीहरुको कक्तम्तमा पधन जीिन र्ापनको लाधग न्र्नुतम रुपमा आिश्र्क पने सीपको 
प्रत्र्ाभधूतको लाधग आिश्र्क पहल गररनेछ । 

 कैिी/थनुिुाका पररिारहरु भेट्न आएपधछ धनजहरुलाई पधछ फोन सम्पकय  गने प्रहरी 
कमयचारीहरुका विषर्मा छानविन गरी आिश्र्क कारिाही अगाधड बढाउन े र अब आउँिा 
दिनहरुमा र्स्ता र्स्ता कार्य हनु नदिन धनिेशन दिनभुर्ो । 

 समर् व्र्िस्थापन गरी सकेसम्म सबैलाई भेटघाट गनय दिन ेव्र्िस्था धमलाउन तथा टेधलफोनबाट 
थनुिुा/कैिीहरुले सम्पकय  गिाय कैिी/बन्िीको सांख्र्ा बढी भएको कारण सम्पकय  गनयमा कदठनाई 



 

 

भएको सन्िभयमा फोनको लाइन र स्थान बढाउन आिश्र्क पहल गनय कारागार प्रशासनलाई 
धनिेशन दिनभुर्ो ।  

धनष्कषय: 
महान्र्ार्ाधधििाको कार्ायलर् कार्ायलर्बाट समर् समर्मा गररन े अनगुमनबाट कारागारमा रहेका 
थनुिुा/कैिीहरुको मानि अधधकारको सांरक्षणमा केवह हिसम्म सहर्ोग पगेुको छ ।हालका पधछलला 
दिनहरुमा कारागारको भौधतक अिस्था, थनुिुा/कैिीहरुको लाधग आिश्र्क पने न्रू्नतम 
सवुिधा,थनुिुा/कैिीहरुको मानधसकता लगार्तका विषर्मा सधुार भएको िेक्तिन्छ ।अझैपधन कारागार 
कार्ायलर्हरुमा विविध समस्र्ाहरु विद्यमान छन । थनुिुा/कैिीहरुका अधधकारसँग सम्बक्तन्धत 
अन्तरायविर् िस्तािेज, राविर् कानूनी व्र्िस्था, सिोच्च अिालतबाट समर् समर्मा भएका धनणयर् 
बमोक्तजम थनुिुा/कैिीहरुका अधधकारको प्रत्र्ाभधूत हनु ुजरुरी िेक्तिन्छ । धनरन्तरको अनगुमन तथा 
अन्र् प्रर्ासबाट कारागार कार्ायलर्हरुलाई सधुार गहृको रुपमा स्थापना गरी प्रत्र्क्ष तथा अप्रत्र्क्ष 
रुपमा न्र्ावर्क समाजको धनमायण गनयमा सहर्ोग पगु्न ेअपेक्षा गनय सवकन्छ । 

  



 

 

अनसुचुी  ४ 
(िफा ३५ सांग सम्बक्तन्धत) 
कारागार अनगुमन प्रधतिेिन 

कारागार कार्ायलर्, जगन्नाथिेिल, काठमाडौं 
 

क्तजलला :-काठमाडौं     कारागारको नाम :-कारागार कार्ायलर्, 
जगन्नाथिेिल, 
कारागारमा रहेकाः-२७४०थनुिुा परुुष सांख्र्ाः१०७७  परुुष कैिी सांख्र्ा:१३३८नािालक सांख्र्ाः  
आक्तित ३ जनाथनुिुा मवहला सांख्र्ाः १८६ कैिी मवहला सांख्र्ाः१३९ 
 

अनगुमन गने अधधकारी 
माननीर् महान्र्ार्ाधधििा िीमान अक्तग्नप्रसाि िरेल, नार्ब महान्र्ार्ाधधििा िीमान बिीप्रसाि गौतम  
र सहन्र्ार्ाधधििा िी धगताप्रसाि धतक्तम्सना  
सहर्ोगीः–  शािा अधधकृत द्वर् सविता शमाय र गांगा न्र्ौपाने 
         महान्र्ार्ाधधििाको कार्ायलर् 
अनगुमन धमधत :- २०७५/०३/०९ 
 

(१) कारागारको भौधतक अिस्था : 

       
 
 
 

कोठा सांख्र्ा र  आकार 

 

 

घाम हािाको 
प्रिेश/पर्ायप्त 
झ्र्ाल 

छतको 
अिस्था 

परुुष⁄मवहला
को  कक्ष 
अलग 

थनुिुा⁄कैिी 
सांख्र्ा 

बालिाधल
का भए 
नभएका 

चपी र 
नहुाउन े
कक्ष 

सरसफाई रांग 
रोगन 

सरुक्षाको 
व्र्िस्था 

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

मधसना झ्र्ाल 
छन। पर्ायप्त 
छैन 

 

पानी 
नचवुहने 

अलग छ २७४० ३ जना 
आक्तित 

 रहेको सामान्र् सन्तोषजन
क रहेको 



 

 

 

२. िाना, धसधा तथा आरामको व्र्िस्था 
धसधा सम्िन्धी 
वििरण 

िानाको 
पटक 

पानीको 
व्र्िस्था 

िाना⁄पानीको 
स्तर 

सतु्केरी भए 
थप सवुिधा 

भान्सा 
कक्ष 

अलग⁄अलग 
शर्न कक्ष 

स्थानको 
पर्ायप्तता 

िाट, विस्तारा, 
झलु 

सरकारी 
धनर्मानसुारको 
७०० ग्राम 
चामल र ४५ 
रुपैर्ा 

२ पटक रहेको स्िस्थकर दिने गरेको रहेको स्थान रहेको नरहेको धबस्तरा रहेको 

        
 

३. स्िास्थ्र् जाचँ र औषधोपचार 
जाांच गने 
स्िास्थ्र्कमीक
 ो व्र्िस्था 

जाांच तथा 
उपचार कक्ष 

स्िास्थ्र्कमीको 
िरबन्िी वििरण  

औषधीको 
उपलब्धता 

विरामीको अिस्था थप उपचारको 
प्रिन्ध 

थनुा पूिय र मिु 
हुांिा स्िास्थ्र् जाांच 

रहेको  केन्िीर् कारागार 
अस्पतालरहेको 

हाल १८ जनाको 
िरबन्िी रहेको 

हनु ेगरेको सधुारोन्मिुरहेको धमलाउने गरेको थनुा पिुय जाच हनु े मिु 
हिुा पधन गने नगरेको 

        

४. पसु्तकालर् तथा मनोरञ्जन 
पत्रपधत्रकाको 
उलब्धता 

रेधडर्ो, 
टेधलधभजन
  

पसु्तकालर् व्र्ार्ामशाला⁄ 
िेलकूि मैिान 

क्तशपमूलक 
ताधलम 

क्षमतार्िु काम 
गने स्थान
  

सांचार 
सम्पकय  

थप क्तशक्षाको 
अिसर 

रहेको रहेको रहेको बास्केटबल, लडुो 
िेलने स्थान रहेको 
तर अपर्ायप्त 

आिश्र्कतानसु
 ार रहेको 

पर्ायप्त नरहेको हनुे गरेको रहेको 

   
 
 
 
 
 
 



 

 

 

५. भेटघाटको प्रिन्ध 
भेटघाट 
कक्ष 

हेलप 

डेस्क 

आफन्तसांग 
भेटघाट 

कानून 
व्र्िसार्ीसांग 

समर् र 
धसमा 

आफन्तलाई 
ििर दिन े

भेटघाटको 
अधभलेक्तिक
रण 

वििेशीलाई 
कुटनैधतक 
भेटघाट 

िोभाषकेो 
सवुिधा 

स्थान रहेको रहेको हनुे गरेको िैतधनक िकील 
समर् समर्मा 
आउने गरेको, 
अन्र्सँग चाहेमा 
हनुे गरेको  

हप्तामा २ दिन 
धनर्धमत, अन्र् 
आिश्र्कतानसु
 ार 

आिश्र्क 
परेमा गरेको 

सामान्र् गने 
गररएको 

आिश्र्कतानु
सार हनु े
गरेको 

आबस्र्कभए 
हनु ेगरेको 

       

६.थनुिुा , कैिी सम्िन्धी कागजातको अिस्था 
थनुिुा कैिी 
पूक्तजय 

हतकडीलगाउनिेा 
गोलघरमा राख्न ेगरे 
नगरेको 

हिको 
अधभलेि 

हि भन्िा िढी रहे 
नरहेको 

पूिय धनिेशनको पालना गैर क्तजम्मेिार उपर कारिाही 

दिन ेगरेको कारिाही स्िरुप छैन, 
सरुक्षाको दृविले 
गोलघरमा रािेको 

छ नरहेको पालना गने गरेको गैर क्तजम्िेिार काम नभएको 

      
 

७. नािालकको हेरचाह तथा  सामाक्तजक सांस्कारको प्रिन्ध 
नािालक रहे 
नरहेको 

अनाथ भए 
हेरचाह 

कैिी,थनुिुाको मतृ्र् ु
भए सांस्कार 

मतृ्र् ुभएकाको  
शि पररक्षण 

मतृ्र्कुो 
जानकारी 

कैिीआफुले 
सामाक्तजक 
सांस्कार गनुय 
परेमा 

मानिोक्तचत र क्तशि 
व्र्िहार भए 
नभएको 

आक्तित ३ जना 
रहेको 

हनुे गरेको पररिारजनले लास बझुी 
गने गरेको 

व्र्िस्था रहेको गराउने 
गरेको 

कारागार धभत्र गनय 
दिइन्छ 

भएको 

       
 
 
 
 
 



 

 

८. फरक वकधसमले सक्षम व्र्क्तिहरुको अधभलेि 

कैि⁄थनुामा रहेका फरक 
वकधसमले सक्षम 
व्र्क्तिको वकधसम 

धलङ्ग र सांख्र्ा अपाङ्ग मैत्री कक्षको 
व्र्िस्था भए नभएको 

अपाङ्ग मैत्री क्तशक्षा तथा 
मनोरञ्जनको व्र्िस्था 

विषशे सहधुलर्त केही प्रिान 
गररएको भए  िलुाउन े

१ दृवि विवहन, मानधसक रोगी 
समेत 

 - नभएको  छैन  छैन 

 
 

अननसूुची -२ 

२०७५।०३।२१ मा भएको छलफलका सहभागीहरुको नामािली 
महान्र्ार्ाधधििाको कार्ायलर्बाट छलफलमा सहभागी हनुभुएका सरकारी िकीलहरु 

l;= 

g+= 

gfd y/  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 

^ िी  पद्यप्रसाि पाण्डे ;xGofoflwjQmf 

& िी  नारार्ण प्रसाि पौडेल ;xGofoflwjQmf 

* िी  विश् िराज कोईराला ;xGofoflwjQmf 

( िी  श्र्ामकुमार भट्टराई ;xGofoflwjQmf 

!) िी  रेितीराज धत्रपाठी ;xGofoflwjQmf 

!! िी  गोपाल प्रसाि ररजाल ;xGofoflwjQmf 



 

 

!@ िी  धगताप्रसाि धतक्तम्सना ;xGofoflwjQmf 

!# िी  सांजीिराज रेग्मी ;xGofoflwjQmf 

!$ िी  िेमराज ज्ञिाली ;xGofoflwjQmf 

!% िी  रमािेिी पराजलुी ;xGofoflwjQmf 

!^ िी  उद्धिप्रसाि पडुासैनी ;xGofoflwjQmf 

!& िी  गांगाप्रसाि पौडेल pkGofoflwjQmf 

!* िी  नारार्ण बहािरु थापा pkGofoflwjQmf 

!( िी  र्िनुाथ शमाय  pkGofoflwjQmf 

@) िी  हरर शांकर ज्ञिाली pkGofoflwjQmf 

@! िी   प्रकाश कोईराला pkGofoflwjQmf 

@@ िी  केशिप्रसाि पन्त pkGofoflwjQmf 

@# िी  नारार्ण ररमाल pkGofoflwjQmf 

@$ िी  र्ामबहािरु बाधनर्ा pkGofoflwjQmf 

@% िी  गोपाल लाधमछान े pkGofoflwjQmf 

@^ िी  सोमकान्ता भण्डारी pkGofoflwjQmf 

@& िी लोकबहािरु कटुिाल pkGofoflwjQmf 

@* िी  िशरथ पांगेनी pkGofoflwjQmf 

@( िी  र्िुराज महत pkGofoflwjQmf 

#) िी जगत प्रसाि भट्ट उपसक्तचि (लेिा) 

#! िी  भधूमनन्ि िनाल zfvf clws[t 



 

 

#@ िी  धनराजन पाण्डे  zfvf clws[t 

## िी  िीराम िनाल zfvf clws[t 

#$ िी  धबन्ि ुधामी रािल zfvf clws[t 

#% िी सररता कटे्टल zfvf clws[t 

 

सरोकारिाला धनकार्बाट छलफलमा सहभागी प्रधतधनधधहरु 

क्र.सां.  नाम थर पि कार्ायलर् 

१ िी धनराज ज्ञिाली सह सक्तचि काननु न्र्ार् तथा सांसिीर् माधमला मन्त्रालर् 

२ िी हररप्रसाि मैनाली महाधनिेशक कारागार ब्र्बस्था धबभाग 

 िी सूर्यप्रसाि उपाध्र्ार् बररष्ठ प्रहरी उपरीक्षक प्रहरी प्रधान कार्ायलर् 

 िी प्रकाश अधधकारी बररष्ठ प्रहरी उपरीक्षक प्रहरी प्रधान कार्ायलर् 

 िी धबश्वराज पोिरेल बररष्ठ प्रहरी उपरीक्षक काठमाडौं प्रहरी पररसर 
 िी िेिधनधध अधधकारी उपसक्तचि गहृ मन्त्रालर् 
 िी लोकहरी बस्र्ाल उपसक्तचि प्रधानमन्त्री तथा मक्तन्त्रपररषिको कार्ायलर् 
 िी बक्तशि कुमार क्तघधमरे उपसक्तचि गहृ मन्त्रालर् 
 िी क्तचरक्तन्जधब राना उपसक्तचि राविर् पनुधनयमायण प्राधधकरण 
 िी गांगा बहािरु िरेल उपसक्तचि स्िास्थ तथा जनसांख्र्ा मन्त्रालर् 
 िी राज ुप्रसाि पौडेल धनिेशक कारागार ब्र्िस्था धबभाग 
 िी र्ज्ञ प्रसाि अधधकारी धनिेशक राविर् मानि अधधकार आर्ोग 
 िी धभम ढकाल प्रहरी उपरीक्षक प्रहरी प्रधान कार्ायलर् 
 िी शेिर िनाल प्रहरी उपरीक्षक  महानगरीर् प्रहरी पररसर लधलतपरु 
 िी रेिती रमण पोिरेल प्रहरी नार्ि उपरीक्षक महानगरीर् प्रहरी पररसर भिपरु 
 िी गणेश प्रसाि भट्टराई जेलर केन्िीर् कारागार, जगन्नाथ िेिल 
 िी दिधलप कुमार प्रधान शािा अधधकृत प्रधानमन्त्री तथा मक्तन्त्रपररषिको कार्ायलर् 
 िी कमल प्रसाि पाण्डे शािा अधधकृत  नख्ि ुकारागार 
 िी सधुनता क्तघधमरे शािा अधधकृत धडक्तललबजार कारागार 

 

 

 
 
 

  



 

 

अनसुचुी-३ 

महान्र्ार्ाधधििाको कार्ायलर्बाट जारी धनिेशन 

 

 वहरासतमा रहेका व्र्क्तिलाई वहरासतमा रहँिा मानिोक्तचत व्र्िहार नगरेको अिस्थामा िा आफन्तसगँ 
भेटघाट गनय नदिएको अिस्थामा िा आफूले रोजेको कानून व्र्ािसार्ीसँग भेटघाट िा सरसललाह धलन 
नदिएमा पनुरािेिन सरकारी िकील कार्ायलर्मा उजरुी दिन सवकने व्र्होराको सूचना वहरासतमा रहेका 
व्र्क्तिले िेख्न सक्ने िा जानकारी पाउन सक्ने व्र्िस्था गनय सम्िक्तन्धत धनकार्मा अनरुोध गने र 
सम्िक्तन्धत क्तजलला क्तस्थत बार एशोधसएशन र स्थानीर् पत्रकार महासांघका पिाधधकारीलाई सोको जानकारी 
गराउने ।त्र्स्तो सूचना प्रत्रे्क सरकारी िकील कार्ायलर्मा समेत टाँस गने। 

 माधथ उललेि गरे बमोक्तजमको जानकारी दिांिा र सूचना प्रकाशन गिाय वहरासतको अनगुमन सम्िक्तन्धत 
सरकारी िकीलबाट हनुे र महान्र्ार्ाधधििालाई अनरुोध भै आएमा महान्र्ार्ाधधििाबाट छानविन गरी 
त्र्स्तो हनुबाट रोक्न सम्िक्तन्धत अधधकारीलाई आिश्र्क धनिेशन दिइन ेव्र्होरा समेत समािेश गने । 

 वहरासत िा थनुामा राख् न ेकार्ायलर्ले उजरुी िा धसकार्त पेवटका रािे नरािेको अनगुमन गरी कुनै 
कार्ायलर्मा नरािेको पाईए राख्न लगाइ त्र्सरी राक्तिएको धसकार्त पेवटकामा वहरासतरथनुामा रहेका 
व्र्क्तिहरुको पहुचँ हनुसक्न ेव्र्िस्था गनय धनिेशन दिन,े सहन्र्ार्ाधधििा रहेको क्तजललाको हकमा १५ 
दिनमा एकपटक सो पेवटका सम्बक्तन्धत कार्ायलर्को रोहिरमा िोली आिश्र्क कारिाही गने र अन्र् 
क्तजललाको हकमा क्तजलला न्र्ार्ाधधििाले सम्बक्तन्धत कार्ायलर्को रोहिरमा उजरुी पेवटका िोली त्र्स्ता 
उजरुीरधसकार्त आिश्र्क कार्ायथय सहन्र्ार्ाधधििा समक्ष पठाउने व्र्िस्था गने । 

 कानून व्र्ािसार्ीको पररचर्पत्रका आधारमा कारागार िा वहरासतमा रहेका व्र्क्तिहरुलाई धनजले 
रोजेको कानून व्र्ािसार्ीसँग प्रत्रे्क दिन कार्ायलर् समर् धभत्र भेटघाट गनय दिने व्र्िस्था धमलाउन र 
सो सम्िन्धी अधभलेि राख् न ेव्र्िस्था गनय कारागार कार्ायलर्हरुलाई धनिेशन दिन कारागार व्र्िस्थापन 
विभागमा लेिी पठाउन।े 

 थनुिुारिन्िीसँग कानून व्र्ािसार्ीले गरेको परामशय िा दिएको सललाह गोप्र् रहन,े िकालतनामा लगार्त 
थनुिुा िन्िीको तफय बाट अिालतमा पेश गने धनिेिन समेत तर्ार गनय सहज िातािरण बनाउनको लाधग 
आिश्र्क व्र्िस्था गनुय भनी कारागार व्र्िस्थापन विभाग र प्रहरी प्रधान कार्ायलर्मा लेिी पठाउन े
। 

 वहरासतमा रहेका थनुिुाहरुलाई मानिोक्तचत व्र्िहार नभएको, कानून व्र्ािसार्ीसँग भेटघाट गनय नदिएको 
भने्न उजरुी पनय आएमा सम्िक्तन्धत पनुरािेिन सरकारी िकील कार्ायलर्का सहन्र्ार्ाधधििाले तत्काल 
सो को अनगुमन गरी आिश्र्क धनिेशन दिने र सो को जानकारी महान्र्ार्ाधधििाको कार्ायलर्लाई 
दिने । 



 

 

 आफ्नो प्रािेक्तशक के्षत्र धभत्र रहेको कारागार िा वहरासत कक्षको सम्िक्तन्धत पनुरािेिन सरकारी िकील 
कार्ायलर्को सहन्र्ार्ाधधििाबाट थनुिुारबन्िीको क्तस्थधतको सम्िन्धमा अनगुमन तथा धनरीक्षण 
गररदिएको धनिेशन सवहतको प्रधतिेिन महान्र्ार्ाधधििाको कार्ायलर्मा पठाउने । 

 कारागार िा वहरासत कक्ष धनरीक्षण गिाय स्थानीर् िार एशोधसर्शन, स्थानीर् प्रशासन र स्थानीर् पत्रकार 
महासांघसँग समन्िर् गरी सम्पन्न गने । 

 वहरासत अनगुमनको कार्य गिाय महान्र्ार्ाधधििाको कार्ायलर्बाट प्रकाक्तशत वहरासत अनगुमन धनिेक्तशका, 
२०७० ले धनधायरण गरेको विधध र प्रवक्रर्ा परुा गरी गनुयपने । 

 र्स अक्तघ भएको वहरासत तथा थनुाको अनगुमनमा दिईएका धनिेशन र सोको कार्ायन्िर्नको अिस्था 
समेत प्रधतिेिनमा िलुाउन ुपने । 

 

 

 

अनसूुची - ४ 

कारागार तथा वहरासत 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 

 

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–  

&= 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 

 != ======= 

 @= ======== 

 

 


