कारागार सम्बन्धी कानूनलाई सं शोधन र एकीकरण गनन बनेको विधेयक सम्बन्धमा प्रतितनतध
सभा राज्य व्यिस्था िथा सुशासन सतमतिको प्रतििेदन
१.

कारागार सम्बन्धी कानूनलाई सं शोधन र एकीकरण गनन बनेको विधेयक (यस पति
"विधेयक" भतनएको) को दफा (१) को उपदफा (1) मा रहे का "कारागार ऐन,
२०७६" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "कारागार ऐन, २०७8" भन्ने शब्दहरु राख्ने ।

२.

विधेयकको दफा २ को,(१)

खण्ड (ङ) पति दे हायको खण्ड (च) थपी खण्डक्रम तमलाउनेेः"(च) "खुला कारागार" भन्नाले कैदीले िोवकएको समयमा आफूलाई राखखएको
ठाउँभन्दा बावहर समेि गई कुनै काम गनन पाउने गरी नेपाल सरकारले
िोकेको कुनै ठाउँ सम्झनु पिन ।"

(२)

खण्ड (झ) खण्डक्रम तमलाउँदा कायम हुने खण्ड (ञ) पति दे हायको खण्ड (ट)
थपी खण्डक्रम तमलाउनेेः"(ट) "प्रदे श कारागार" भन्नाले प्रदे श सरकार मािहि सञ्चालन र व्यिस्थापन हुने
कारागार सम्झनु पिन ।"

(३)

खण्ड (ढ) खण्डक्रम तमलाउँदा कायम हुने खण्ड (ि) पति दे हायको खण्ड (थ)
थपी खण्डक्रम तमलाउनेेः"(थ) "विशेष कारागार" भन्नाले दफा ४१ बमोखिमको विशेष कारागार सम्झनु
पिन ।"

(४)

खण्ड (त) खण्डक्रम तमलाउँदा कायम हुने खण्ड (द) पति दे हायको खण्ड (ध)
थपनेेः"(ध) "सङ्घीय कारागार" भन्नाले नेपाल सरकार मािहि सञ्चालन र व्यिस्थापन
हुने कारागार सम्झनु पिन ।"

३.

विधेयकको दफा ४ को खण्ड (ख) पति दे हायको खण्ड (ग) थपी खण्डक्रम
तमलाउनेेः"(ग) कारागारलाई सुधार गृहका रुपमा विकास गरी बन्दीलाई मनोसामाखिक
परामशन सवहि उत्पादनको कायनमा लगाउन आिश्यक योिना ििुम
न ा
गरी कायानन्ियन गने,"

४.

विधेयकको दफा ५ र ६ को सट्टा दे हायका दफा ५ र ६ राख्नेेः-

"५. कारागारको स्थापनाेः (१) नेपाल सरकारले आिश्यकिा अनुसार कारागारको
स्थापना गनन सक्नेि ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोखिम

स्थापना

हुने

कारागारलाई

सुरक्षा

सं िेदनखशलिा, भौतिक पूिानधार, व्यिस्थापकीय क्षमिा, प्रशासतनक सुगमिा र
भौगोतलक अिखस्थति समेिका आधारमा नेपाल सरकारले सङ्घीय कारागार िा
प्रदे श कारागारको रुपमा िोक्नेि ।
(३) उपदफा (२) मा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापतन खुला कारागार
िा विशेष कारागारको रुपमा स्थापना भएका कारागार स्ििेः सङ्घीय कारागारको
रुपमा रहनेिन् ।
(४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखि कायम रहे का कारागारलाई उपदफा
(१) मा उखललखखि आधारमा नेपाल सरकारले सङ्घीय कारागार िा प्रदे श
कारागारको रुपमा िोक्नेि ।
६.

कारागारको व्यिस्थापनेः (१) दफा ५ बमोखिम स्थापना भएका िा िोवकएका
सङ्घीय कारागारको व्यिस्थापन नेपाल सरकारले र प्रदे श कारागारको व्यिस्थापन
सम्बखन्धि प्रदे श सरकारले गनेि ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखि कायम रहे का कारागारलाई दफा ५ को
उपदफा (४) बमोखिम नेपाल सरकारले सङ्घीय कारागार िा प्रदे श कारागारको
रुपमा निोकेसम्म त्यस्िो कारागारको व्यिस्थापन नेपाल सरकारले गने ि ।
(३)

सङ्घीय

कारागारमा

कारागार

प्रशासक

िथा

अन्य

कमनचारीको

िथा

अन्य

कमनचारीको

व्यिस्थापन सम्बन्धी कायन मन्रालयले गनेि ।
(४)

प्रदे श

कारागारमा

कारागार

प्रशासक

व्यिस्थापन सम्बन्धी कायन प्रदे श सरकारले गने ि ।
िर प्रदे श सरकारबाट कमनचारी व्यिस्था नभएसम्म प्रदे श कारागारको
व्यिस्थापनको लातग नेपाल सरकारले सङ्घीय तनिामिी सेिाका कमनचारीलाई
खटाउनेि ।
(५) आफ्नो खिललातभर रहे का कारागारको रे खदे ख, समन्िय र सुरक्षा
प्रबन्ध तमलाउने खिम्मेिारी सम्बखन्धि प्रमुख खिलला अतधकारीको हुनेि ।
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(६) कारागारको व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था िोवकए बमोखिम
हुनेि ।"
५.

विधेयकको दफा ७ को,(1)

उपदफा (1) को शुरुमा "यो ऐन िथा अन्य प्रचतलि कानून बमोखिमको काम,
किनव्य र अतधकारको अतिररक्त" भन्ने शब्दहरु थपने ।

(2)

उपदफा (1) पति दे हायका उपदफा (२) र (३) थपी उपदफाक्रम तमलाउनेेः"(२) कारागार प्रशासक सम्बखन्धि खिललाको प्रमुख खिलला अतधकारी
प्रति समेि उत्तरदायी हुनेि ।
(३) कारागार प्रशासक आफुलाई िोवकएको सरकारी आिासमा बस्नु
पनेि र सामान्यियाेः कारागार िोडी अन्यर िानु अखि प्रमुख खिलला
अतधकारीको अनुमति तलनु पनेि ।"

(3)

उपदफा

(२)

उपदफाक्रम

तमलाउँदा

कायम

हुने

उपदफा

(४)

को

प्रतिबन्धात्मक िाक्ांशमा रहे का "दफा ४६" भन्ने शब्दहरुहो सट्टा "दफा ५४"
भन्ने शब्दहरु राख्ने ।
६.

विधेयकको दफा ८ को,(१) उपदफा (२) मा रहे को "िा" भन्ने शब्दको सट्टा "िथा" भन्ने शब्द राख्ने ।
(२) उपदफा (3) मा रहे का "कम्िीमा एकिना" भन्ने शब्दहरु खझक्ने ।
(3) उपदफा (४) मा रहे का "कारागार िा बन्दीको" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "कारागार
िथा बन्दीको" भन्ने शब्दहरु राखी सोही उपदफामा रहे का "प्रदे श सरकारको
सम्बखन्धि मन्रालय िा" भन्ने शब्दहरु खझक्ने ।
(४) उपदफा (५) खझकी उपदफाक्रम तमलाउने ।

७.

विधेयकको दफा ९ को,ु ा पूर्र्िी िा कैदी पूर्र्िी नददई" भन्ने शब्दहरुको
(१) उपदफा (१) मा रहे का "थुनि
सट्टा "त्यस्िो पूिी तबना" भन्ने शब्दहरु राख्ने ।
(२) उपदफा (२) मा रहे का "दे हायको वििरण" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "दे हायको
वििरण समेि" भन्ने शब्दहरु राखी सो उपदफाको खण्ड (ङ) खझक्ने ।
(३) उपदफा (३) मा रहे का "दे हायको वििरण" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "दे हायको
वििरण समेि" भन्ने शब्दहरु राखी सो उपदफाको खण्ड (च) खझक्ने ।
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(४) उपदफा (४) मा रहे का "दे हायको वििरण" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "दे हायको
वििरण समेि" भन्ने शब्दहरु राखी सो उपदफाको खण्ड (ङ) खझक्ने ।
(५) ठाउँ ठाउँमा रहे को "पूर्र्िी" भन्ने शब्दको सट्टा "पूिी" भन्ने शब्द राख्ने ।
८.

विधेयकको दफा १० को उपदफा (१) को अन्त्यमा "यसरी शरीर िलासी तलँदा
मवहलाको हकमा मवहला सुरक्षाकमीबाट िलासी तलनु पनेि ।" भन्ने िाक्य थपने ।

९.

विधेयकको दफा १४ को उपदफा (५) पति दे हायको उपदफा (६) थपनेेःु ान गरी सकेको िर पररिार िा आफन्ि नभएको िा
"(६) कैद अितध भक्त
भए पतन सम्पकनमा नआएका िा शारीररक िा मानतसक समस्याका कारण कैद मुक्त
भएर पतन पररिारमा फकनन नसक्ने बन्दीलाई कारागार प्रशासकले प्रमुख खिलला
अतधकारीसँग समन्िय गरी त्यस्िा व्यखक्तको हे रचाह गने सरकारी सं स्था िा सो
प्रयोिनको लातग प्रचतलि कानून बमोखिम स्थापना भएका सामाखिक सं स्थाको खिम्मा
लगाउन सक्नेि ।"

१०. विधेयकको दफा १५ को,-

(1) उपदफा (१) मा रहे का "उपलब्ध भएसम्म" भन्ने शब्दहरु खझक्ने ।
(2) उपदफा (२) मा दे हायको प्रतिबन्धात्मक िाक्ांश थपनेेः"िर त्यस्िो भिनको व्यिस्था नभएसम्मको लातग मवहला र पुरुष बन्दीलाई
आिि िाििको िु ट्टािु ट्टै व्यिस्था गरी भिनको तभन्दा तभन्दै भाग (ब्लक) मा
राख्नु पनेि ।"
(3) उपदफा (३) खझकी उपदफाक्रम तमलाउने ।
(4) उपदफा (५) उपदफाक्रम तमलाउँदा कायम हुने उपदफा (४) मा रहे का
"उपदफा (२), (३) र (४) को अधीनमा रही दे हायका बन्दीलाई सम्भि
भएसम्म" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "उपदफा (२) र (३) को अधीनमा रही
दे हायका बन्दीलाई" भन्ने शब्दहरु राख्ने र सो उपदफाको खण्ड (ङ) खझकी
खण्डक्रम तमलाउने ।
११. विधेयकको दफा १६ को उपदफा (१) को सट्टा दे हायको उपदफा (1) राख्नेेः-

"(१) पाँच सय िनाभन्दा बढी बन्दी रहने प्रत्येक कारागारमा िोवकए
बमोखिमको शैया रहे को एउटा अस्पिाल र सो भन्दा कम बन्दी रहने कारागारमा
एउटा स्िास््य चौकीको व्यिस्था गनुन पनेि ।"
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१२. विधेयकको दफा १७ को उपदफा (३) मा रहे का "प्रिेश गनुन अखि" भन्ने शब्दहरु

पति "िोवकए बमोखिमको" भन्ने शब्दहरु थपने ।
१३. विधेयकको दफा १८ को,-

(१) उपदफा (२) को खण्ड (ङ) पति दे हायका खण्ड (च) र (ि) थपनेेः"(च) कारागार तभर रहे का अन्य बन्दीलाई भौतिक आक्रमण गरे को,
(ि) कारागार तभर रही कारागार बावहरका आपरातधक वक्रयाकलापमा
सं लग्न भएको ।"
(२) उपदफा (५) को सट्टा दे हायको उपदफा (५) राख्नेेः"(५) यस दफा बमोखिम विशेष सुरक्षा कक्षमा बन्दीलाई राखखएको िानकारी
कारागार

प्रशासकले

सङ्घीय

कारागारको

हकमा

विभाग

र

प्रमुख

खिलला

अतधकारीलाई िथा प्रदे श कारागारको हकमा प्रदे श सरकारको कारागार हे ने
मन्रालय, विभाग र प्रमुख खिलला अतधकारीलाई ददनु पनेि ।"
१४. विधेयकको दफा २० को,-

(१) उपदफा (१) पति दे हायको उपदफा (२) थपी उपदफाक्रम तमलाउनेेः"(2) कारागार प्रशासकले दीिन रोगी, मानतसक रोगी िा कडा रोग
लागेका बन्दीको लातग उपदफा (१) बमोखिमको राशनको अतिररक्त थप पौष्टीक
आहाराको व्यिस्था गनुन पनेि ।"
(२) उपदफा (२) उपदफाक्रम तमलाउँदा कायम हुने उपदफा (३) मा रहे का "एक
िषनभन्दा बढी कैदमा रहने" भन्ने शब्दहरु खझक्ने ।
१५. विधेयकको दफा २१ को,-

(१)

उपदफा (१) को सट्टा दे हायको उपदफा (१) राख्नेेः"(१) बन्दीलाई दे हायको अिस्थामा हिकडी लगाइने िै नेः(क)

कारागारमा रहे का बखि,

(ख)

कडा िा िवटल रोग लागी उपचारको क्रममा अस्पिालमा रहे का
बखि,

(ग)

ु ाईका बखि िा तनिसँग अदालिबाट
सम्बखन्धि मुद्दाको सुनि
सोधपुि गदान िा बयान तलँदा अदालितभर ।"
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(२)

उपदफा (२) मा रहे का "उपदफा (१)" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "उपदफा (१) को
खण्ड (क)" भन्ने शब्दहरु राख्ने र सोही उपदफाको खण्ड (ग) मा रहे का "दफा
४३" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "दफा ५०" भन्ने शब्दहरु राख्ने ।

(३)

उपदफा (३) खझक्ने ।

१६. विधेयकको दफा २२ को,-

(१)

उपदफा (१) को सट्टा दे हायको उपदफा (१) राख्नेेः"(१)

कारागार

कायानलयले

सबै

बन्दीलाई

सरकारी

खचवकत्सकद्वारा

कम्िीमा दुई मवहनाको एकपटक तनयतमि रुपमा र आिश्यकिा अनुसार
तनेःशुलक स्िास््य परीक्षण र उपचार गराउनु पनेि ।
(२)

उपदफा (२) खझकी उपदफाक्रम तमलाउने ।

(३)

उपदफा (३) उपदफाक्रम तमलाउँदा कायम हुने उपदफा (२) मा रहे का
"उपदफा (१) र (२)" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "उपदफा (१)" भन्ने शब्दहरु
राख्ने ।

(४)

उपदफा (३) उपदफाक्रम तमलाउँदा कायम हुने उपदफा (२) पति दे हायको
उपदफा (३) थपी उपदफाक्रम तमलाउनेेः"(३) बन्दीले तनयतमि रुपमा सेिन गने औषतध कारागार कायानलयले
उपलब्ध गराउनु पनेि ।"

१७. विधेयकको दफा २३ को उपदफा (१) को सट्टा दे हायको उपदफा (१) राख्नेेः-

"(१) कारागार प्रशासकले बन्दीको प्रिनन अतधकार सं रक्षण गने
प्रयोिनको लातग िोवकए बमोखिमको उपयुक्त व्यिस्था गनुन पनेि ।"
१८. विधेयकको दफा २४ को,-

(१)

उपदफा (२) मा रहे का "खुला खशक्षा" भन्ने शब्दहरु पति "खुला खशक्षा,
प्रावितधक िथा व्यािसावयक खशक्षा" भन्ने शब्दहरु राख्ने ।

(२) उपदफा (३) मा रहे का "प्रौढ खशक्षा" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "िैकखलपक खशक्षा"
भन्ने शब्दहरु राख्ने ।
(३) उपदफा (५) मा रहे का "िोवकए बमोखिमको" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "सम्बखन्धि
िहको लातग तनधानरण भए बमोखिमको" भन्ने शब्दहरु राख्ने ।
(४) उपदफा (५) पति दे हायको उपदफा (६) थपी उपदफाक्रम तमलाउनेेः6

"(६) उच्च खशक्षाको परीक्षा ददनु पने बन्दीलाई कारागार प्रशासकले
त्यस्िो परीक्षामा सहभागी हुने व्यिस्था तमलाइ ददनु पनेि ।"
(५)

उपदफा (६) मा रहे का "िोवकए बमोखिमको नैतिक खशक्षा, योग अभ्यास िथा
त्यस्िै अन्य कायनक्रम" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "नैतिक खशक्षा, योग अभ्यास िस्िा
कायनक्रम" भन्ने शब्दहरु राख्ने ।

१९. विधेयकको दफा २५ को,-

(१)

उपदफा (३) मा रहे का "िोवकए बमोखिमको आय रकम" भन्ने शब्दहरुको सट्टा
"श्रमको योगदानको आधारमा िोवकए बमोखिमको रकम" भन्ने शब्दहरु राख्ने ।

(२)

उपदफा (३) पति दे हायको उपदफा (४) थपनेेः"(४) उपदफा (१) बमोखिम सीपमूलक िा आयमूलक कायनक्रम सञ्चालन
गने सम्बन्धी अन्य व्यिस्था िोवकए बमोखिम हुनेि ।"

२०. विधेयकको दफा २६ को,-

(१)

उपदफा (२) मा रहे का "बन्दीलाई काममा लगाइएकोमा तनिलाई िोवकए
बमोखिमको पाररश्रतमक" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "बन्दीले काम गरे
योगदानको आधारमा नेपाल सरकारले

तनधानरण गरे

िापि

बमोखिमको न्यूनिम

पाररश्रतमकभन्दा कम नहुने गरी िोवकए बमोखिमको पाररश्रतमक" भन्ने शब्दहरु
राख्ने ।
(२)

उपदफा (२) मा दे हायको प्रतिबन्धात्मक िाक्ांश थपनेेः"िर आंखशक समय काम गने बन्दीलाई योगदानको आधारमा िोवकए
बमोखिमको पाररश्रतमक ददनु पनेि ।"

२१. विधेयकको दफा ३० को उपदफा (३) पति दे हायको उपदफा (४) थपी उपदफाक्रम

तमलाउनेेः"(४) यस दफा बमोखिम बन्दीलाई अदालिमा उपखस्थि गराउँदा अदालिसँग
समन्िय

गरी

श्रव्य-दृश्य

सं िाद

(तभतडयो

कन्फरे न्स)

सवकनेि ।"
२२. विधेयकको दफा ३१ को,-

(१)

उपदफा (३) को सट्टा दे हायको उपदफा (३) राख्नेेः-
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माफनि

उपखस्थि

गराउन

"(३) उपदफा (१) र (२) मा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापतन
विभागले एक प्रदे श कारागारबाट अको प्रदे श कारागारमा िा प्रदे श कारागारबाट
सङ्घीय कारागारमा िा सङ्घीय कारागारबाट प्रदे श कारागारमा बन्दी स्थानान्िरण
गनन सक्नेि ।
िर खुला कारागार िा विशेष कारागारमा रहे का बन्दीलाई सोही
प्रकृतिको कारागारमा मार स्थानान्िरण गनन सवकनेि ।"
(२)

उपदफा (४) को सट्टा दे हायको उपदफा (4) राख्नेेः"(४) उपदफा (१) िा (3) बमोखिम बन्दी स्थानान्िरण गदान सम्बखन्धि
कारागार कायानलयसँग समन्िय गनुन पनेि ।"

(३)

उपदफा (६) पति दे हायको उपदफा (६) थपनेेः"(६) बन्दी स्थानान्िरण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था िोवकए बमोखिम हुनेि ।"

२३. विधेयकको दफा ३२ को,-

(१)

उपदफा (२) मा रहे का "उपदफा (1) बमोखिम मृत्युको कारण स्पष्ट भए पति"
भन्ने शब्दहरुको सट्टा "कुनै बन्दीको मृत्यु भएकोमा सम्बखन्धि खचवकत्सकबाट
मृत्युको यवकन भएपति" भन्ने शब्दहरु राख्ने ।

(२)

उपदफा (२) पति दे हायको उपदफा (३) र (४) थपी उपदफाक्रम तमलाउनेेः"(३) उपदफा (२) बमोखिम पररिारका सदस्य िा आफन्िलाई िानकारी
ददँदा टे तलफोन िा विद्युिीय माध्यमबाट समेि ददन सवकनेि ।
(४) उपदफा (२) िा (३) बमोखिम िानकारी ददन नसवकएमा िा विदे शी
बन्दीको मृत्यु भएकोमा सोको िानकारी ददने प्रयोिनको लातग रावियस्िरको
दै तनक पतरकामा सूचना प्रकाशन गनन सवकनेि ।"

(३)

उपदफा (३) उपदफाक्रम तमलाउँदा कायम हुने उपदफा (५) मा रहे का
"उपदफा (२) बमोखिम िानकारी प्राप्त गरे को तमतिले पैंिीस ददनतभर" भन्ने
शब्दहरुको सट्टा "उपदफा (२), (३) िा (४) बमोखिम िानकारी प्राप्त गरे को िा
सूचना प्रकाशन भएको तमतिले बाटोको म्याद बाहे क पन्र ददनतभर" भन्ने
शब्दहरु राख्ने ।
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(४)

उपदफा (४) उपदफाक्रम तमलाउँदा कायम हुने उपदफा (६) मा रहे का
"कारागारमा रहे को बेिाररसे बन्दीको मृत्यु भएमा" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "खिम्मा
तलने आफन्ि नभएमा" भन्ने शब्दहरु राख्ने ।

२४.

विधेयकको दफा ३४ को,(१)

उपदफा (१) पति दे हायको उपदफा (२) थपी उपदफाक्रम तमलाउनेेः"(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापतन त्यस्िो
नाबालकको सम्पूणन हे रविचार, खशक्षा, ददक्षा र पालन पोषणको व्यिस्था गनन
कारागार प्रशासकले सम्बखन्धि बन्दीको सहमति र प्रमुख खिलला अतधकारीको
समन्ियमा बाल कलयाण सम्बन्धी काम गने सरकारी सं स्था िा सो प्रयोिनको
लातग प्रचतलि कानून बमोखिम स्थापना भएका सामाखिक सं स्थाको खिम्मा
लगाउन सक्नेि ।"

(२)

उपदफा (२) उपदफाक्रम तमलाउँदा कायम हुने उपदफा (३) मा रहे का "गनन
सक्नेि" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "गनुन पनेि" भन्ने शब्दहरु राख्ने ।

२५. दफा ३६ को उपदफा (१) मा रहे को "बालबातलकाको" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "िा

बन्दीसँग आखश्रि भई कारागारमा रहे का नाबालकको" भन्ने शब्दहरु राख्ने ।
२६. दफा ३७ को,-

(१)

उपदफा (१) मा रहे का "बसोबास, खानपान र स्िास््य परीक्षणका सम्बन्धमा"
भन्ने शब्दहरुको सट्टा "उपयुक्त बसोबास, पौवष्टक आहारा, तनयतमि स्िास््य
परीक्षण र औषतध उपचारका सम्बन्धमा" भन्ने शब्दहरु राख्ने ।

(२)

उपदफा (२) मा रहे को "साठी ददन" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "अन्ठानब्बे ददन"
भन्ने शब्दहरु र "बैङ्क िमानि तलई" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "पररिारका सदस्यको
खिम्मा िमानीमा" भन्ने शब्दहरु राख्ने ।

(३)

उपदफा (३) मा रहे का "बैङ्क िमानिमा" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "खिम्मा
िमानीमा" भन्ने शब्दहरु राख्ने ।

(४)

उपदफा (५) खझकी उपदफाक्रम तमलाउने ।

(५)

उपदफा (६) उपदफाक्रम तमलाउँदा कायम हुने उपदफा (५) मा रहे का
"तनिको बैङ्क िमानि िफि गरी" भन्ने शब्दहरु खझक्ने ।

(६)

उपदफा (७) खझकी उपदफाक्रम तमलाउने ।
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२७. दफा ३८ पति दे हायका दफा ३९, ४०, ४१ र ४२ थपी दफाक्रम तमलाउनेेः-

"३९. ज्येष्ठ नागररकलाई कैद सिाय िु ट ददन सवकने : (१) प्रचतलि कानूनमा
िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापतन नेपाल सरकार िादी भई चलेको कुनै मुद्दामा
कैद सिाय पाई कैद भोतगरहे को ज्येष्ठ नागररकलाई तनिको उमेर र कसूरको
अिस्थालाई मध्यनिर गरी नेपाल सरकारले दे हाय बमोखिमको कैद िु ट ददन
सक्नेि:(क)

पैंसठ्ठी

िषन उमेर

पुरा

भई

सत्तरी

िषन ननािेको

ज्येष्ठ

नागररकलाई पच्चीस प्रतिशिसम्म,
(ख)

सत्तरी िषन उमेर पुरा भई पच्चहत्तर िषन ननािेको ज्येष्ठ
नागररकलाई पचास प्रतिशिसम्म,

(ग)

पचहत्तर िषन उमेर पुरा भएका ज्येष्ठ नागररकलाई पचहत्तर
प्रतिशिसम्म ।

(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापतन फौिदारी कसूर
(सिाय तनधानरण िथा कायानन्ियन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ बमोखिम कैद
कट्टा हुन नसक्ने बन्दीको हकमा कैद िु ट ददन सवकने िै न ।
४०. कडा रोग लागेको िा अशक्त रोग लागेको कैदीलाई िोड्न सक्ने : मुटु रोग,
मृगौला रोग, क्ान्सर, पावकनङसन, अलिाइमर, हे ड इन्िुरी, स्पाइनल इन्िुरी िा
तसकलसेल एतनतमया लागी तनको हुन नसक्ने भनी मेतडकल बोडनले तसफाररस
ँ ा नदे ख्ने िा दुिै खुट्टा नचलने िा अङ्गभङ्ग भई ओछ्यान परी
गरे का िा दुिै आख
तनको नहुने अिस्थामा पुगेको भनी सरकारी खचवकत्सकले तसफाररस गरे का
कैदीको हकमा विभागको स्िीकृति तलई कारागार प्रशासकले बाँकी कैद कट्टा हुने
गरी पररिारका सदस्यको खिम्मामा िोड्न सक्नेि ।
४१. विशेष कारागारमा बन्दी व्यिस्थापन : (१) प्रचतलि कानून बमोखिम िीविि
रहे सम्म कैद सिाय िोवकएका कैदीलाई विशेष कारागारमा राखखनेि ।
(२) प्रचतलि कानून बमोखिम िन्म कैदको सिाय िोवकएका कैदीलाई
कसूरको प्रकृति, कसूरको गाम्भीयनिा िा सुरक्षा सं िेदनशीलिाको आधारमा विशेष
कारागारमा राख्न सवकनेि ।

10

(३) प्रचतलि कानून बमोखिमको ििन्य कसूरको आरोपमा पूपक्ष
न को लातग
अदालिको आदे श बमोखिम विशेष तनगरानी िा सुरक्षाका साथ थुनामा राख्नु पने
ु ालाई विशेष कारागारमा राख्न सवकनेि । यसरी पुपक्ष
थुनि
न को लातग थुनामा
ु ालाई अन्य कैदी रहने कक्ष भन्दा िु ट्टै कक्षमा राख्नु पनेि ।
राखखएका थुनि
(४) विशेष कारागारको व्यिस्था नभएसम्मको लातग

उपदफा

(१)

बमोखिमका बन्दीलाई सङ्घीय कारागारमा राखखनेि ।
(५) विशेष कारागार सम्बन्धी अन्य व्यिस्था िोवकए बमोखिम हुनेि ।
४२. खुला कारागार सम्बन्धी व्यिस्था : (१) कैद अितधको दुई तिहाई अितध भ ुक्तान
गररसकेको र राम्रो आचरण भएको कैदीलाई कारागार प्रशासकले प्रचतलि कानून
बमोखिम खुला कारागारमा राख्न तसफाररस गनन सक्नेि ।
(२)

खुला

कारागारमा

रहे का

बन्दीलाई

दे हायको

काममा

खटाउन

सवकनेिेः(क) नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकार मािहि सञ्चातलि विकास

आयोिना िा कायनक्रममा िा कुनै सािनितनक तनकायमा काम
गनन,

(ख) स्ियं सेिकको रुपमा काम गनन,

(ग) क्षमिा िथा सीप विकास सम्बन्धी िातलम तलन ।
(३) उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोखिम काममा खटाइएको बन्दीलाई
योगदानको आधारमा नेपाल सरकारले िोकेको न्यूनिम पाररश्रतमक भन्दा कम
नहुने गरी िोवकए बमोखिमको पाररश्रतमक उपलब्ध गराउनु पनेि ।
"िर आंखशक समय काम गने बन्दीलाई योगदानको आधारमा िोवकए
बमोखिमको पाररश्रतमक उपलब्ध गराउनु पनेि ।"
(४) खुला कारागारमा रहे का बन्दीको वििरण कारागार प्रशासकले िोवकए
बमोखिमको ढाँचामा राख्नु पनेि ।
(५) खुला कारागार सम्बन्धी अन्य व्यिस्था िोवकए बमोखिम हुनेि ।"
२८. दफा ३९ दफाक्रम तमलाउँदा कायम हुने दफा ४३ को,-

(१)

दफा शीषनकको शुरुमा "महान्यायातधिक्ताले" भन्ने शब्दहरु थपने ।

(२)

उपदफा (१) मा रहे का "प्रत्येक िषन" भन्ने शब्दहरु पति "कम्िीमा एक पटक"
भन्ने शब्दहरु थपने ।
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(३)

उपदफा (३) मा रहे का "दफा ४३" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "दफा ५०" भन्ने
शब्दहरु राख्ने ।

२९. दफा ३९ दफाक्रम तमलाउँदा कायम हुने दफा ४३ पति दे हायका दफा ४४, ४५ र

४६ थपी दफाक्रम तमलाउनेेः"४४. न्यायाधीशले तनरीक्षण गने : उच्च अदालिको मुख्य न्यायाधीश िा न्यायाधीशले
उच्च

अदालिको

प्रादे खशक

अतधकार

क्षेरतभरको

कारागारमा

र

खिलला

न्यायाधीशले खिललातभरको कारागारमा प्रत्येक िषन कम्िीमा एक पटक तनरीक्षण
गनुन पनेि ।
४५. प्रमुख खिलला अतधकारीले तनरीक्षण गने : (१) प्रमुख खिलला अतधकारीले िीन
मवहनामा कम्िीमा एक पटक र आिश्यकिा अनुसार कारागारको तनरीक्षण गनुन
पनेि ।
(२) उपदफा (१) बमोखिम प्रमुख खिलला अतधकारीले तनरीक्षण गदान
दे हायका विषयमा तनरीक्षण गनुन पनेिेः(क) कारागार सुरक्षाको उखचि प्रबन्ध भएको ि िा िै न ?
ु ान भएको ददन ररहाई पाउने गरे का
(ख) कैदीले कैद म्याद भक्त
िन् िा िै नन् ?
(ग)

अदालिबाट िोवकएको पेशीमा बन्दीहरु समयमा अदालिमा
उपखस्थि हुन पाउने गरे का िन् िा िै नन् ?

(ि)

बन्दीको लातग उपलब्ध हुने गरे को रासन समयमा प्राप्त हुने
गरे को र गुणस्िरीय ि िा िै न ?

(ङ)

बन्दीहरुको

लातग

यस

ऐन

बमोखिम

औषतध

उपचारको

व्यिस्था ि िा िै न ?
(च)

प्रचतलि कानून बमोखिम बन्दीहरुले प्राप्त गनुप
न ने सेिा सुविधा
प्राप्त हुने गरे को ि िा िै न ?

(३) उपदफा (१) र (२) बमोखिम तनरीक्षण गरी सोको प्रतििेदन सङ्घीय
कारागारको हकमा मन्रालय र विभागमा िथा प्रदे श कारागारको हकमा
मन्रालय, विभाग र सम्बखन्धि प्रदे श सरकारको कारागार हे ने मन्रालयमा पेश
गनुन पनेि ।
12

४६. बन्दीलाई िातडददन सक्ने : (१) दफा ४३, ४४ िा ४५ बमोखिम तनरीक्षण गने
अतधकारीले कारागारको तनरीक्षण गदानका क्रममा कुनै बन्दी तनिलाई िोवकएको
कैद अितधभन्दा बढी अितध कैदमा रहे को िा प्रचतलि कानूनले थुन्न पाउने
भन्दा बढी अितध थुनामा परे को दे खेमा त्यस्िो बन्दीलाई िुरुन्ि िातडददने
आदे श ददन सक्नेि र त्यस्िो आदे श भएकोमा सोको पालना गनुन सम्बखन्धि
कारागार प्रशासकको किनव्य हुनेि ।
(२) उपदफा (१) बमोखिमको अतधकारीले कुनै बन्दीलाई िातडददने
आदे श ददएकोमा िा कारागार तनरीक्षण गदान यस ऐन बमोखिम नभएको िा
नगरे को अन्य कुरा दे खेमा सो कुरा समेि खुलाई सिोच्च अदालि, मन्रालय र
विभागमा प्रतििेदन पठाउनु पनेि ।
(३) उपदफा (१) बमोखिम कारागार तनरीक्षण गने अतधकारीले कुनै
कमनचारी िा सुरक्षाकमीको लापरिाहीको कारणले कुनै बन्दी तनिलाई िोवकएको
कैद अितधभन्दा बढी अितध कैदमा रहे को िा प्रचतलि कानूनले थुन्न पाउने
भन्दा बढी अितध थुनामा परे को दे खेमा त्यस्िो कमनचारी िा सुरक्षाकमीलाई
प्रचतलि कानून बमोखिम विभागीय कारबाहीको लातग सम्बखन्धि तनकायमा लेखी
पठाउनु पने ि ।"
३०. दफा ४० दफाक्रम तमलाउँदा कायम हुने दफा ४७ को उपदफा (१) को सट्टा

दे हायको उपदफा (१) राख्नेेः"(१) दफा ४३, ४४ िा ४५ बमोखिम कारागार तनरीक्षण गदान कुनै रुवट फेला
पारे मा िा कुनै कुरामा सुधार गनुन पने दे खेमा तनरीक्षण गने अतधकारीले कारागार
प्रशासकलाई आिश्यक तनदे शन ददन सक्नेि ।"
३१. दफा ४३ दफाक्रम तमलाउँदा कायम हुने दफा ५० को,-

(१) उपदफा (१) को खण्ड (क) को,(क)

उपखण्ड (२) र (३) को सट्टा दे हायका उपखण्ड (२) र (३) राख्नेेः"(२) कारागारतभर हुलदङ्गा गरे मा,
(३) बन्दी, कारागार कायानलयका कमनचारी िा आगन्िुकको शरीर
बन्धक तलएमा, तनिलाई आक्रमण गरे मा िा यािना ददएमा,"
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उपखण्ड

(ख)

(३)

पति

दे हायको

उपखण्ड

(४)

थपी

उपखण्डक्रम

तमलाउनेेः"(४) कारागारतभरको सं रचना िा कुनै

िस्िु नष्ट गने

उद्देश्यले

तनयििश आगिनी गराएमा,"
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ि) को,उपखण्ड (४) मा रहे का "तबना अतधकार" भन्ने शब्दहरुको सट्टा

(क)

"अनुमति तबना" भन्ने शब्दहरु राख्ने ।
उपखण्ड (६) मा रहे का "आगलागी गरे मा," भन्ने शब्दहरु खझक्ने ।

(ख)

(३) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) को उपखण्ड (२) मा रहे को "अनैतिक," भन्ने शब्द
खझक्ने ।
(४) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) पति दे हायको खण्ड (च) थपने:"(च) कसै ले कुनै बन्दी विरुद्ध यौन दुव्यनिहार सम्बन्धी कसूर गरे मा
प्रचतलि कानून बमोखिम हुने सिायमा थप दुई िषनसम्म कैद िा
बीस हिार रुपैयाँसम्म िररबाना िा दुिै सिाय हुनेि ।"
(५) उपदफा (३) को ठाउँ ठाउँमा रहे को "कमनचारी" भन्ने शब्दको सट्टा "कमनचारी िा
सुरक्षाकमी" भन्ने शब्दहरु राख्ने ।
(६) उपदफा (३) पति दे हायको उपदफा (४) थपनेेः"(४) दफा ३७ को उपदफा (२) बमोखिम खिम्मा िमानीमा िोतडएको
बन्दी सो अितधमा कारागारमा उपखस्थि नभएमा त्यसरी खिम्मा िमानी तलने
व्यखक्तलाई एक िषनसम्म कैद िा दश हिार रुपैयाँसम्म िररबाना िा दुिै सिाय
हुनेि ।"
३२. विधेयकको दफा ४४ दफाक्रम तमलाउँदा कायम हुने दफा ५१ को उपदफा (१) र

(२) मा रहे का "दफा ४३" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "दफा ५०" भन्ने शब्दहरु राख्ने ।
३३. विधेयकको दफा ४५ दफाक्रम तमलाउँदा कायम हुने दफा ५२ मा रहे का "दफा ४३"

भन्ने शब्दहरुको सट्टा "दफा ५०" भन्ने शब्दहरु राख्ने ।
३४. विधेयकको दफा ४६ दफाक्रम तमलाउँदा कायम हुने दफा ५३ को उपदफा (१) को,-

(१) खण्ड (क) मा रहे का "दफा ४७" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "दफा ५४" भन्ने
शब्दहरु राख्ने ।
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(२) खण्ड (ख) मा रहे का "यो ऐन िा यस ऐन अन्िगनि बनेको तनयम विपरीि" भन्ने
शब्दहरुको सट्टा "यो ऐन िा प्रचतलि कानून बमोखिम तनषेध गररएको बस्िु
बाहे क यो ऐन विपरीि अन्य" भन्ने शब्दहरु राख्ने ।
३५. विधेयकको दफा ४७ दफाक्रम तमलाउँदा कायम हुने ५४ को,-

(१) दफा शीषनकमा रहे का "बनाउन सक्ने" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "बनाउने" भन्ने शब्द
राख्ने ।
(२) उपदफा (१) मा रहे का "बनाउन सक्नेि" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "बनाई लागू गनुन
पनेि" भन्ने शब्दहरु राख्ने ।
(३) उपदफा (३) मा रहे का "कमनचारी िा सुरक्षाकमीलाई प्रचतलि कानून बमोखिम
विभागीय सिाय हुनेि" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "कमनचारी िा सुरक्षाकमीलाई दफा
५४ को उपदफा (१) बमोखिमको िररबानाको अतिररक्त प्रचतलि कानून बमोखिम
विभागीय सिाय समेि हुनेि" भन्ने शब्दहरु राख्ने ।
३६. विधेयकको दफा ४८ दफाक्रम तमलाउँदा कायम हुने दफा ५५ को,-

(१)

उपदफा (१) पति दे हायको उपदफा (२) र (३) थपी उपदफाक्रम तमलाउनेेः"(२) उपदफा (१) बमोखिम चौवकदार, नाइके िा सहनाइके िोक्दा
सम्भि भएसम्म प्रचतलि कानून बमोखिम कैद कट्टा नहुने कसूरमा कैदमा
रहे को बन्दीलाई िोक्नु हुँदैन ।
(३) उपदफा (१) बमोखिम चौकीदार, नाइके िा सहनाइके िोक्दा एक
िषन भन्दा बढी अितधको लातग िोक्नु हुँदैन र एक पटक त्यस्िो कुनै
खिम्मेिारी प्राप्त गरे को बन्दीले त्यस्िो खिम्मेिारी पुरा गरे को एक िषन पुरा नभई
सोही िा अको खिम्मेिारी प्राप्त गने गरी िोक्नु हुँदैन ।"

(२)

उपदफा (३) उपदफाक्रम तमलाउँदा कायम हुने उपदफा (५) मा रहे का "सिाय
माफी िा कम नहुने" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "कैद कट्टा नहुने" भन्ने शब्दहरु
राखी सो उपदफाको अन्त्यमा "त्यस्िा बन्दीले त्यस्िो खिम्मेिारी प्राप्त गरे िापि
िोवकए बमोखिमको पाररश्रतमक पाउने िन् ।" भन्ने िाक् थपने ।

३७. विधेयकको दफा ४८ दफाक्रम तमलाउँदा कायम हुने दफा ५५ पति दे हायको दफा

५६ थपी दफाक्रम तमलाउनेेः-
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"५६. गुनासो िा उिुरी गनन सक्नेेः (१) बन्दीले आफुलाई परे को मकान सम्बन्धमा
व्यखक्तगि िा सामवहक रुपमा गुनासो िा उिुरी गनन सक्ने व्यिस्था कारागार
प्रशासकले तमलाउनु पनेि ।
(2) दफा ४३, ४४ िा ४५ बमोखिम हुने तनरीक्षणको क्रममा बन्दीले
आफुलाई परे को मकान सम्बन्धमा त्यसरी तनरीक्षण गने अतधकारी समक्ष गुनासो
िा उिुरी गनन सक्नेि ।
(3) उपदफा (१) िा (२) बमोखिम गुनासो िा उिुरी परे मा कारागार
प्रशासकले सो सम्बन्धमा यथाशीघ्र िानविन गरी त्यस्िो गुनासो िा उिुरीको
विषयमा आिश्यक कारबाही गनुन पनेि ।
(4) उपदफा (3) बमोखिम परे को गुनासो िा उिुरीको विषय तनरीक्षण
गने अतधकारीले सम्बखन्धि तनकाय िा अतधकारी समक्ष पठाउनु पनेि ।
(5) उपदफा (४) बमोखिम प्राप्त भएको गुनासो िा उिुरीको सम्बन्धमा
सम्बखन्धि तनकाय िा अतधकारीले आिश्यक कारबाही गरी सोको िानकारी
त्यसरी तनरीक्षण गने अतधकारीलाई समेि गराउनु पनेि ।"

16

