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िूचनाको हक िम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र 
लनयमाविी २०६५ को लनयम (३) बमोजिम िावििलनक गररएको  

स्विः प्रकाशन (Pro-active Disclosure) 
आ.ब. २०79/80 को प्रथम तै्रमालिक  

प्रलिवदेन 

 

वावर्िक वववरण  

िूचना िावििलनक गरेको लमलि : २०७९ कालििक
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१. लनकायको स्वरुप र प्रकृलि : नपेािमा कारागार व्यवस्था  
नेपािमा कारागार (िेि) को इलिहाि वव.िं.१९७१ बाट िरुु भएको हो । नेपािको 

पवहिो कारागार हािको कारागार  कायाििय, िगन्नाथदेवि, काठमाडौं हो ।यििाई िरुुमा 
िदर िेि भलनन््यो । पवहिे िेि मजुतियारको मािहिमा रहन््यो र त्यिको प्रमखु 
"रोिवािा िनेि" रहने व्यवस्था लथयो ।  

 

२००७ िाि पश्चाि कारागार प्रशािन गहृ मन्त्रािय अन्िगिि रहने व्यवस्था भयो । 
काठमाडौँ उपत्यकाका कारागारहरुको उपत्यका अंचि कलमशनर र जिल्िाजस्थि 
कारागारहरुको प्रशािन बडाहावकमको प्रत्यक्ष लनदेशन र लनयन्त्रणमा िञ्चािन भएको पाइन्छ 
।  

 

नेपािको अञ्चि िथा जिल्िाको ववभािन (१४अञ्चि र ७५जिल्िा) पश्चाि यो स्थानीय 
प्रशािनको लनयन्त्रण र लनदेशनमा हनुथाल्यो । २०१९िािमा कारागार िम्बन्धी व्यवस्था 
गनि कारागार ऐन, २०१९ लनमािण भयो ।कारागार ऐन, २०१९ को दफािे ददएको अलधकार 
प्रयोग गरी कारागार प्रशािनिाई व्यवजस्थि र लनयलमि गनि कारागार लनयमाविी २०२० 
को ििुिमा भै िागू भयो । गहृ मन्त्राियको कारागार व्यवस्थापन महाशाखाद्वारा िम्पादन 
भई आएको कारागार व्यवस्थापन िथा प्रशािन िम्बन्धी कायिहरू प्रभावकारी एवं िवि 
बनाउन २०५० िाि श्रावण १ गिेदेजख गहृ मन्त्रािय अन्िगिि केन्द्रीीय िहमा कारागार 
व्यवस्थापन ववभागको स्थापना भएको हो । ित्पश्चाि कारागार व्यवस्थापन र प्रशािन 
िम्बन्धी काम कारागार व्यवस्थापन ववभाग अन्िगिि हुुँदै आएको छ ।स्थानीय िहमा 
कारागार कायािियमा िम्बजन्धि जिल्िाको प्रमखु जिल्िा अलधकारीको प्रत्यक्ष लनदेशन र 
लनयन्त्रणमा रहने व्यवस्था छ।  

 

नेपािमा हाि धनरु्ा, बारा, भक्तपरु, पूवी रुकुम र पूवी नविपरािी गरी पाुँच जिल्िा 
बाहेकका ७२ जिल्िामा ७४वटा कारागारहरु रहेका छन ्। एकै जिल्िामा दईुवटा कारागार 
भएका जिल्िाहरु दाङ र काठमाडौ हनु ्। दाङ जिल्िामा घोराही र िलु्िीपरु िथा काठमाडौं 
जिल्िामा िगन्नाथदेवि र लडल्िीबिारमा कारागारहरु रहेका छन ्। नेपािमा हाि मोरङ, 
पिाि, भक्तपरु, मकवानपरु, कास्की, रुपन्देही, बाुँके र डोटी गरी ८ वटा बाििधुार गहृहरु 
िंचािनमा रहेका छन ्। 
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२. लनकायको काम कििव्य र अलधकार: कारागार व्यवस्थापन ववभागका कायिहरू : 
कारागार व्यवस्थापन िम्बजन्ध काम गने केन्द्रीीय लनकायको रुपमा कारागार 

व्यवस्थापन ववभागको स्थापना भएको हो। गहृ मन्त्रािय अन्िगिि रहेको कारागार 
व्यवस्थापन ववभागिे गने कायिहरुिाई लनम्न बुुँदामा उल्िेख गनि िवकन्छ । 

१. ववभाग र मािहिका कारागार कायािियहरूको लनजम्ि आवश्यक पने वावर्िक बिेटको 
प्रस्िाव ियार गरी कारवाहीको िालग िम्बजन्धि लनकायमा पठाउने र नेपाि िरकारिे 
ववलनयोिन गरेको बिेट रकम अनिुार खचिको लनकािा ददने, िेखापरीक्षण गराउने र 
बेरुि ुफछ्यौट गराउने । 

२. कारागार व्यवस्थापन िम्बन्धी नीलिगि व्यवस्थाहरूको अधीनमा रही कारागार 
कायािियहरूको कायिको आवश्यकिा एव श्रोि-िाधन अनरुुप अनगुमन लनरीक्षण र 
िपुरीवेक्षण गने । 

३. कारागार कायािियहरुबाट प्राप्त मालिक प्रलिवेदन (अनिूुची ४) को आधारमा बन्दीहरुको 
अलभिेख राख्न े। 

४. ववभाग र ववभाग अन्िगििका कारागार कायािियहरूमा कायिरि रािपत्र अनंवकि िहका 
कमिचारीहरुिाई आवश्यकिा अनिुार ववभाग वा कारागार कायािियहरुमा िरुवा गने । 

५. ववभाग र कारागार कायािियहरूको लनिामिी कमिचारीको दरबन्दी र िी दरबन्दीमा 
कायिरि कमिचारीहरूकोअलभिेख राख्न े। 

६. कारागारमा कैद भकु्तान गरररहेका नकरात्मक िूची नपरेका िाथै अिि चािचिन भएका 
कैददहरुिाई ववलभन्न अविरमा कैदकट्टा/मावफलमनाहाददनका लनजम्ि कारागार 
कायािियहरुबाट प्रमखु जिल्िा अलधकारीको लिफाररि िवहिप्राप्त वववरणको छानलबन गरी 
लिफाररि िवहि गहृ मन्त्राियमा पठाउने ।  

७. कारागारमा आजश्रि बािबालिकाहरु, लबज्याइुँ गरी कैद वा थनुामा परेका बािबालिकाहरु 
र कैद मकु्त बन्दीहरुको िंरक्षण र हेरचाहको एवं पनुस्थािपनाको कायिमा िंिग्न 
िंस्थाहरूको अविोकन भ्रमण गने िथा िी िंस्थाहरूमा रहेका आजश्रि बािबालिका, 
लबज्याइुँ गरी कैद वा थनुामा परेका बािबालिका र कैद मकु्त बन्दीहरुको िंतया 
लनयलमिरूपिे ववभागमा पठाउन िी िंस्थाहरूिाई आग्रह गने । 

८. आवश्यकिा अनिुार मािहिका लनकायहरूिाई वियाशीि गराई उपिब्ध िाधन र श्रोि 
अनरुुप बन्दीको मागको िमाधान गनि प्रयत्न गने । 
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९. ठेवकएको कैद भकु्तान भएको बन्दीहरुिाई छुटकारा ददनको लनजम्ि कारागार 
कायािियहरुिाई लनदेशन वा स्वीकृिी ददने । 

१०.कारागारको भौलिक अवस्थाको िदुृढीकरण गनि र बन्दीहरुको ब्यजक्तत्व लबकाि,िीप 
ववकाि, पनुस्थािपना एवं कारागार व्यवस्थापनको आधलुनकीकरणको लनजम्ि पररयोिना, 
योिना िथा कायििमहरु गरी स्वीकृिी एवं बिेट लनकािाको लनजम्ि मन्त्राियमा पठाउने 
र स्वीकृि पररयोिना, योिना िथा िोवकएको कायिववलध अनिुार कायािन्वयन गने र गराउने 
िथा नेपाि िरकारको नीलि लनदेशनको उपिब्ध िाधन र स्रोिको पररचािन गरेर िो 
िम्बन्धी कायि गनि/गराउनको लनजम्ि कारागार कायािियहरुिाई लनदेशन   ददने । 

११.ववद्यमान ऐन, लनयम र नीलि लनदेशन अन्िगिि रही मािहिका कायािियहरुिाई लनदेशन 
ददने । 

१२.बन्दीको आजश्रि बािबालिका िथा ववज्याइुँ गरी कैद वा थनुामा परेका बािबालिका 
(बाि अपराधी) को बन्दीहरुको िधुार, िंरक्षण र पनुस्थािपनाको कायिमा िंिग्न िधुारगहृ 
र िंस्थाहरुिुँग िमन्वय गरी आवश्यकिा अनिुार िी िंस्था र िधुार गहृहरूिुँग िम्झौिा 
गरी त्यस्िा बािबालिका, बाि अपराधी र कैद मकु्त बन्दीहरुको वहिको लनजम्ि कायििम 
िंचािन गने गराउने । 

१३. कारागार कायािियहरूमा लनयलमि र अनपुयकु्त काम भएको भनी ववभागमा उिरुी वा 
गनुािाहरु आएमा त्यस्िा गनुािोको ित्यि्य छानववन एवं पवहचान गरी आवश्यकिा 
अनिुार कारबाही गने वा िोको लनजम्ि िम्बजन्धि लनकायमा िेखी पठाउने। 
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३. कारागार कार्ाालर्हरुको दरबन्दी वववरण 
ि.
िं. 

रा.प. 
दद्विीय 

रा.प. ििृीय रा.प.अनं. प्रथम रा.प.अनं. दद्विीय शे्रणी 
वववहन 

१ उप 
िजचव 

शा.
अ. 

िे.
अ. 

प्रा. 
(मे.अ
.) 

ना.िु
. 

िे.
पा. 

प्रा. 
(लि.अ. 
हे.व.) 

क.अ. खरीदार ि.िे.पा
. 

अ.न.मी
. 

ि.क.
अ. 

का.ि. ह.ि.चा. 

२ ७ 58 १ १ ८२ 16 74 9 71 57 4 61 342 33 

अन्य 

१ केन्द्रीीय कारागार 
अस्पिाि 

मे.ि.ु -1, रेलडयोिोजिष्ट -1, िाईकाविक ववशेर्ज्ञ -1, डमाििोजिष्ट -1, िनरि वफजिलियन - 2, 
िनरि िििन -2, ल्याव टेक्नोिोजिष्ट -1, नलििङ अलधकृि -1, शाअ-१, अ. ३, रेलडयोग्राफर -2, ल्याब 
टेजक्नलियन - 1, स्टाफ निि -12, मेलडकि रेकडिर -1, फामेिी िहायक -2, वा.मे. ओभरलियर- 1, 
नेत्र िहायक -1, डेण्टि िहायक -1, ि.क.अ-२, अ.हे.ब.-२, खररदार-१, मे.अ.-६, ना.ि-ु३, क.अ.-१ 
िे.पा.-१, ह.ि.चा.-३, का. ि. १४, । 

२ मनोिामाजिक 
अपाङ्ग बन्दी 
अस्पिाि 

कन्िल्टेन्ट िाइक्याविक- 1, मे.अ.-२ शा.अ.-१ ना.ि.ु-१ िे.पा.-१, ि.क.अ.-१, अ.न.मी.-२, स्टाफ 
निि - ६, हे.अ. -२, अ.हे.व. -2, ह.ि.चा.-१, का.ि.-२, 
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४. कारागार व्यवस्थापन ववभाग बाट प्रदान गररन ेिेवाहरु 
 

कारागार व्यवस्थापन ववभाग 

नागररक बडापत्र (Citizens Charter) 

सेवा सवुवधाको वववरण 
आवश्यक परे्न 

कागजपत्रहरु प्रमाणहरु 
शुल्क/दस्तुर लाग्रे्न समय 

वजम्मेवार 

पदावधकारी 

शाखा /फााँट 

गुर्नासो सनु्रे्न 

अवधकारी 
कैवफयत 

१. न्यावयक तथा अर्धन्यावयक वनकायहरुको आदेशले कारागारहरुमा आउने थनुवुा, कैदी 

बन्दीहरुको अवभलेख राख्ने । 

 

थनुामा पठाउने वनकायको 

स्पष्ट आदेश हुनपुने । 

वन:शलु्क तुरुन्त जेलर 

(सम्बवन्र्त 

कारागार) 

प्र.वज.अ.  

२. 

i) बन्दीहरुको वसदा व्यवस्था । 

चामल ७०० ग्राम र ६० रुपैयााँ । 

ii) नाबालकलाई - 

७ मवहनादेवख १ वर्धका लावग १०० ग्राम र ३५ रुपैयााँ । 

१-३ वर्धका लावग १५० ग्रा. र ३५ रुपैयााँ । 

३-५ वर्धका लावग २०० ग्रा. र ३५ रुपैयााँ । 

५-७ वर्धका लावग २५० ग्रा. र ३५ रुपैयााँ 

७-१२ वर्धका लावग ४५० ग्रा र ३५ रुपैयााँ । 

१२ वर्ध मावथका लावग ६०० ग्रा. चामल र ३५ रुपैयााँ । 

iii) दशै ाँ खचध पवतवर्ध रु ३०० । 

iv) सत्केरी खचध रु १००० । 

बन्दीको अवभलेख वन:शलु्क  जेलर 

(सम्ववन्र्त 

कारागार) 

प्र.वज.अ. आ.व. 

२०७५ /०७६ 

को वजेट 

वक्ततव्यमा 

उल्लेख 

भएको 

वनयमावली 

संशोर्नको 

लावग म.प. 

का.मा 

प्रस्ताव पेश 

भएको 

३. बन्दीहरुका लावग लत्ता कपडा उपलब्र् गराउने । 

७ वेशाख र कावतधकमा गरी वर्धको २ पटक लगाउन ेकपडा । 

२ वर्धमा १ पटक ओढ्ने ओछ्याउने कपडा पाउने। 

बन्दीको अवभलेख वन:शलु्क तोवकएको वनवदधष्ट समयमा 

ववतरण हुने । 

जेलर 

(सम्ववन्र्त 

कारागार) 

प्र.वज.अ.  

४. बन्दीहरुलाई स्वास््योपचार, मनोरञ्जन, वशक्षा, सदाचार,वसपववकास समेतका अवसर 

वदलाउने । 

 

बन्दीको अवभलेख वन:शलु्क स्वास््योपचार तुरुन्तै र 

अन्य  आवश्यकता 

अनसुार। 

जेलर 

(सम्ववन्र्त 

कारागार) 

प्र.वज.अ.  

५. बन्दीगहृ लगायत भौवतक संरचनाको वनमाधण, ममधत संभारको प्रवन्र् । 

 

बन्दीगहृ र भौवतक 

अवस्थाको स्पस्ट 

वस्थवतका आर्ारमा 

आवश्यक्ता 

अनसुार 

वनयवमत रुपमा सम्ववन्र्त 

कारागार 

प्रशासन 

प्र.वज.अ.  
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सेवा सवुवधाको वववरण 
आवश्यक परे्न 

कागजपत्रहरु प्रमाणहरु 
शुल्क/दस्तुर लाग्रे्न समय 

वजम्मेवार 

पदावधकारी 

शाखा /फााँट 

गुर्नासो सनु्रे्न 

अवधकारी 
कैवफयत 

६. (क) बन्दीहरुको शतप्रवतशत कैद मकु्त भएको आदेश वदने । 

 

जेलरबाट परमावणत भै 

आएको छुट पाउने 

वसफाररस । 

 

वन:शलु्क ७ वदन अगावै  कारागार 

कायाधलयले ववभागमा 

पठाउनपुने । 

जेलर, 

प्र.वज.अ. 

गहृ मन्त्रालय  

रावरिय पवध तथा अन्य महत्वपणूध उत्सवहरुको उपलक्ष्यमा हुने कैद माफी वमनाहा तथा छुट 

। 

बन्दीहरुको अवभलेखको 

आर्ारमा असल 

चालचलन सवहतको 

सम्ववन्र्त जेलर र 

प.वज.अ. को वसफाररस 

वन:शलु्क बन्दीहरुको अवभलेखको 

आर्ारमा असल 

चालचलन सवहतको 

सम्ववन्र्त जेलर र 

प.वज.अ. को वसफाररस 

कारण सवहत जेलर र 

पर.वज.अ.को वसफाररस 

कारागार 

व्यवस्थापन 

ववभाग 

गहृ मन्त्रालय  

 

७. बन्दीहरुको सामवूहक माग, वनवेदन आवद सम्बवन्र्त वनकायमा पठाउने व्यवस्था गने । 

कारण सवहत जेलर र 

प्र.वज.अ.को वसफाररस 

वन:शलु्क जेलर र प्र.वज.अ. को 

वसफाररस 

वनदेशक महावनदेशक  

बाल वबज्याईका एवं बन्दीका साथमा रहेका आवित हरुलाई क्रमशः बालसरु्ार गृहमा 

राख्न संस्थाहरुसाँग सम्पकध  र समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था गने । 

जेलर र प्र.वज.अ. को 

वसफाररस 

वन:शलु्क कारागार वनयमावली एवं 

नेपाल सरकारले तजुधमा 

गरेको नीवत वनदेशन 

अनरुुपको प्रवक्रया 

पपु्याउनपुने । 

जेलर वजल्लामा 

प्र.वज.अ. र 

ववभागमा 

महावनदेशक 

 

९, बन्दीका आफन्त, वमत्रहरु, काननू व्यवसायीहरु तथा वववभन्न रावरिय अन्तरावरिय गैर 

सरकारी संस्थाका प्रवतवनवर्समेतलाई बन्दीहरुसाँग भेटघाटको व्यवस्था वमलाउने । 

कारागार वनयमावली एवं 

नेपाल सरकारले तजुधमा 

गरेको नीवत वनदेशन 

अनरुुपको प्रवक्रया 

पपु्याउनपुने । 

वन:शलु्क सम्ववन्र्त व्यवक्तको 

वनवेदन /कारण सवहतको 

जेलर र प्र.वज.अ.को 

वसफाररस 

जेलर प्र.वज.अ.  

१०. कारागारमा रहकेा बवन्दहरुको स्थानान्तरण । सम्ववन्र्त व्यवक्तको 

वनवेदन/कारण सवहतको 

जेलर र प्र.वज.अ.को 

वसफाररस 

वन:शलु्क  जेलर/प्र.वज.अ. महावनदेशक  
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५. कारागार व्यवस्थापन ववभागको  िंगठनात्मक िंरचना र दरबन्दी 
 

  
महालनदेशक 

रा.प. प्रथम (प्रशािन) 

लनदेशक 

(रा.प. दद्विीय)-१ 
िेखा लनयन्त्रक 

(रा.प. दद्विीय)-1 
 

लनदेशक 

(रा.प. दद्विीय)-1 
 

शाखा अलधकृि 

(रा.प. ििृीय)-१ 
िेखा अलधकृि 

(रा.प. ििृीय)-1 

 

शाखा अलधकृि 

(रा.प. ििृीय)-1 

कानून अलधकृि 

(रा.प. ििृीय)-1 

 

क.प्र. शाखा 
ना.ि.ु-१ 

क.अ.-१ 

खररदार-१ 

ि.क.अ.-२ 

ह.ि.चा-२ 

का.ि.-३ 

 

 

जिन्िी शाखा 
ना.ि.ु-१ 

आ.प्र. शाखा 
िेखापाि-१ 

बन्दी प्र. शखा 
ना.ि.ु-१ 

कारागार कायाििय 

भक्तपरु, धनरु्ा, 
बारा, पूवी रुकुम, 
पूवी नविपरािी 
जिल्िा बाहेकका 

७२ जिल्िाका ७४ 
कारागारहरु  

कारागार अस्पिािहरु 

१. केन्द्रीीय कारागार अस्पिाि  

२. मनोिामाजिक अपाङ्ग बन्दी 
अस्पिाि 
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६. िेवा प्रदान गने जिम्वेवारी र कमिचारी वववरण  
क) कारागार ब्यबस्थापन लबभागको कमिचारी वववरण र जिम्मेवार शाखा 

सि.न. नाम पद जिम्मेवारी िम्पर्क  न. 

१ श्री बािदेुव घिसमरे महाघनदेशर्  9851140007 

२ श्री िागर शाह घनदेशर् प्रशािन तथा योिना 9851332594 

३ श्री लसलत रु्मार बस्नेत घनदेशर् बन्दी प्रशािन 9855047777 

४ श्री रे्शव प्रिाद प्रिाई उपिचिव (लेखा) आचथकर् प्रशािन 9851332595 

५ श्री रामिन्र सिवार्ोटी शाखा अचिरृ्त प्रशािन तथा योिना 9851208129 

६ श्री गणेश गौतम शाखा अचिरृ्त बन्दी प्रशािन 9851209129 

७ श्री तलु बहादरु खड्र्ा र्ाननू अचिरृ्त र्ाननू  

८ श्री सशवहरी ववडारी लेखा अचिरृ्त आचथकर् प्रशािन  

९ श्री िानर्ी शमाक गौतम नायव िबु्बा प्रशािन तथा योिना  

१० श्री िररता पगंेनी नायव िबु्बा बन्दी प्रशािन  

११ श्री दगुाक देवी र्ोइराला नायव िबु्बा जिन्िी  

१२ श्री िमुन राउत लेखापाल आचथकर् प्रशािन  

१३  श्री िन्तोष रु्मार शाह र्म््यटुर अपरेटर बन्दी प्रशािन  

१४ श्री समना रे् िी र्म््यटुर अपरेटर प्रशािन तथा योिना  

१५ श्री र्ररष्मा र्ाफ्ल े र्म््यटुर अपरेटर आचथकर् प्रशािन  

१४ श्री नरहरी लइुटेल बेरुि ुववज्ञ आचथकर् प्रशािन  

१६ श्री मन्िु घिसमरे खररदार प्रशािन तथा योिना  

१८ श्री र्ाल ेतामांग ह.ि.िा प्रशािन तथा योिना  

१९ श्री रे्श बहादरु भिुेल ह.ि.िा प्रशािन तथा योिना  

२० श्री वाला िबेुदी ह.ि.िा प्रशािन तथा योिना  

२१ श्री लक्ष्मी थापा र्ायाकलय िहयोगी प्रशािन तथा योिना  

२२ श्री िरोि सिग्देल र्ायाकलय िहयोगी प्रशािन तथा योिना  

२३ श्री सभमा तामांग र्ायाकलय िहयोगी प्रशािन तथा योिना  

२४ श्री पशपुघत पाण्ड े र्ायाकलय िहयोगी पाले पहरा  

 
ख) देशका लबलभन्न कारागारहरुमा रहेका कैदीबन्दीहरुको २०७९ अिोि मिान्ििम्मको 

मास्केवारी िगायि कारागार र कैदीबन्दी िम्वजन्ध लबवरण पछालड अनिूुचीमा िम्िग्न 
छ  । 
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७. िेवा प्रदान गनि िाग्न ेदस्िरु र अवलध 
 दस्िरु कुनै निाग्ने र अवलध प्रविया पूरा भए िरुुन्ि । 

 

८. लनणिय गने प्रकृया र अलधकारी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

९. लनणिय उपर उिरुी िनेु्न अलधकारी  
 महालनदेशकबाट भएका लनणिय उपर उिरुी िनु्ने अलधकारी श्रीमान ्िजचवज्यू गहृ मन्त्रािय,  

िाथै ववभागका लनदेशकहरूबाट भएको लनणिय उपर महालनदेशक। 

 न्यावयक लनणियउपर पनुरावेदन अदािि। 
  

कारागार कायाििय, 
अन्य लनकायहरु र 

व्यजक्तहरु 

क 

फाुँट 

ख 

शाखा 
(टुङ्गो िगाउन िक्ने कामको टुङ्गो 
िगाई अरुको हकमा रायिवहि 

लनदेशक िमक्ष पेश गने) 
 

मन्त्रािय 
घ 

महालनदेशक 
ग 

लनदेशक 

(आफै टुङ्गो िगाउने ववर्य टुङ्गो 
िगाई अरु महालनदेशक िमक्ष 

पेश गने) 
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१०. यि अवलधमा िम्पादन गरेको मतुय कामको वववरण 
भौलिक पवुािधार लनमािणिफि   
 नवुाकोटमा लनमािणाधीन केन्द्रीीय कारागार भवन लनमािण कायि िेश्रो चरणको अलधकाश भवनहरु, 

िरुक्षा भवनहरु, वकचन िथा अन्य बल्कहरुको िंरचनागि कायि अलधकाश िम्पन्न भई अजन्िम 
वफलनलिङको िममा रहेको र भेटघाट कक्ष र प्रलिक्षािय बनाउन लनदेशन ददइएको।  

 बाुँके नेपािगन्िको नौबस्िामा लनमािणालधन कारागार भवनहरुको िंरचनागि कायि िम्पन्न भई 
अजन्िम वफलनलिङको चरणमा रहेको ।  

 मोरङ र पाुँचथर जिल्िामा नयाुँ कारागार भवनको लनमािणको कायि शरुु गररएको र लनमािण 
कायि लनरन्िर भई रहेको ।  

 आगामी आलथिक बर्िमा केन्द्रीीय कारागार नवुाकोटको िेश्रो चरण, क्षेत्रीय कारागार बाुँके 
नेपािगन्िको दोश्रो चरण र भोिपरु, हमु्िा, मगु,ु बझाङ, उदयपरु, रोल्पा, िािरकोट,  िखेुि गरर 
थप ८ वटा  कारागार भवनहरु लनमािणका कायििम िंशोधन गरी शहरी ववकाि िथा भवन 
लनमािण ववभाग माफि ि गराउने पने । ।  

नीलि र कानूनी िधुारिफि   

 कारागार ऐन 2079 स्वीकृिी भई रािपत्रमा प्रकाजशि भएको। 

 खिुा कारागार लनयमाविीको मस्यौदा ििुिमा गरी स्वीकृलिको िालग पेश गररएको ।  

 कारागार लनयमाविीको िंशोधनको मस्यौदा ियार गरर स्वीकृलिको िालग पेश गररएको।  

 नयाुँ कारागार लनयमाविीको मस्यौदा ियार गररदै। 

 कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरुिाई कामदारी िलुबधा ददने िम्वजन्ध कायिलबलधको मस्यौदा ििुिमा 
गररएको ।  

 Prisoners Management Information System र मावफलमनाहा िम्वजन्ध नयाुँ Software 

लनमािण भई पररक्षणको िममा रहेको ।  

 बाुँकेको नेपािगंिमा 17 जिल्िाका कारागार कायाििय प्रमखु र िेखा कमिचारी 1/1 वटा 
िहभागी गराई योिना ििुिमा, वेरुि ु गोष्ठी फछ्यौट िम्पन (कमिचारी अलभववृि िालिम 
गराइएको) 

माफी लमनाहा र अन्य  

 २०७9 अिोि ३ गिे िलबधान ददविमा 6८1 िना, कैदीबन्दीको बाुँकी कैद लमनाहा गरी 
कैदमकु्त गररएको ।  
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 आ.ब. ०७9-80 प्रथम तै्रमालिकमा िम्मा 149 िना कैदीबन्दीिाई उपचार, शाजन्ि िरुक्षा 
र घरायिी प्रयोिनको िालग उपयकु्त स्थानमा स्थानान्िरण गररएको । 

 ववभागबाट 20 वटा कारागार कायािियहरूमा लनरीक्षण िथा अनगुमन भएको। 

 ववभागबाट 2 पटक कारागार अस्पिािहरूको लनररजक्षण िथा अनगुमन भएको। 

 कामदारी िवुवधा िमेि िोडेर िेवकएको कैद भकु्तान गरी ववलभन्न मदु्दामा कारगारमा रहेका 
105 िना कैदीहरूिाई कैदमकु्त गररएको । 

 74 वटा कारागारका 185 वटा ब्िकका र 5 वटा बाि िधुार गहृका िालग चौवकदार 
स्वीकृिीको लनयजुक्त ददइएको।  

 2850 िना कैदीबन्दीहरूिाई स्वास््य वीमाको प्रारजम्भक कायि भइरहेको र 450 
कैदीबन्दीहरुिाई मनोिामाजिक परामशि ध्यान अभ्याि गराइ रहेको। 

 लिपमूिक िालिम र रोिगारी िफि  7000 िना कैदीबन्दीहरुको िंिग्न भएको। 

बेरुि ुफछयौट िफि  
 ववभाग र कारागार कायाििय अन्िगिि कुि वेरुि ुरु ११,४०,३७,०००/- (एघार करोड 

चालिि िाख िैलिि हिार)  

 िम्परीक्षणका िालग मिेपमा पेश भएको रु १,८६,८३०००/- (एक करोड छयािी  िाख 
लत्रयािी हिार)   

 िम्परीक्षण भई आएको रु १,२४,२०,०००/- (एक करोड चौलबि िाख लबि हिार)  

 लबभागको रु २०,४२,०००/- (लबि िाख बयालिि हिार) 

 कारागार कायािियहरु रु १,०३,७८,०००/- (एक करोड िीन िाख अठहत्तर हिार)  

 गहृ मन्त्राियमा लनयलमिका िालग पेश भएको रु ३०,३१,०००/- (िीि िाख एकलिि हिार)  

 कुमारी चोक िथा केन्द्रीीय िहलिि कायािियमा लमनाहाका िालग पेश भएको  रु 
३१,१८,०००/- (एकलिि िाख अठार हिार)   

११. ववभागीय प्रमखु र िूचना अलधकारीको नाम र पद 
ववभागीय प्रमखु  - श्री चि पाणी पाण्डे, महालनदेशक (९८५११४०००७) 
प्रवक्ता एवं गनुािो(नोडि) अचिर्ारी - श्री िलिि कुमार बस्नेि, लनदेशक (9855047777) 
िूचना अलधकारी  - श्री रामचन्द्री जशवाकोटी, शाखा अलधकृि(९८५१२०८१२९) 

१२. ऐन, लनयम वा ववलनयम वा लनदेजशकाको िूची 
१. नेपािको िंववधान 

२. कारागार ऐन, २०१९ 
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३. कारागार ऐन, 2079 

४. कारागार लनयमाविी, २०२० 

5. फौिदारी किूर (ििाय लनधािरण िथा कायािन्वयन) ऐन, २०७४ 

६. फौिदारी किूर (कैदकट्टा) लनयमाविी, २०७६ 

7. ज्येष्ठ नागररक ऐन, २०६३ 

८. बािबालिका िम्बन्धी ऐन, २०७५ 

9. लनिामिी िेवा ऐन, २०४९  

10. लनिामिी िेवा लनयमाविी, २०५० 

१1. मिुकुी अपराध िंवहिा, २०७४ 

१2. स्थानीय प्रशािन ऐन, २०२८ 

१3. मिुकुी फौिदारी कायिववलध िंवहिा, २०७४ 

14. प्रशािकीय कायि फछ्यौट लनयमहरू, २०२६ 

१5. कारागार व्यवस्थापन लनदेजशका, २०७३ 

१6. मनोिामाजिक अपाङ्ग बन्दी अस्पिाि िंचािन कायिववलध, २०७७ 

17. िवोच्च अदाििबाट िम्बजन्धि ववर्यमा भएको आदेश र फैििाहरु 

१8. नेपाि िरकारको िम्बजन्धि ववर्यका नीलि लनदेशन र लनणियहरु 

19. नेपाि िरकारिे कारागार व्यवस्थापनिुँग िम्बजन्धि ववर्यमा गरेको िजन्ध, िम्झौिा र 
िहमलिहरू 

20. बन्दीहरुको बडापत्र, २०६०  

२1. कारागार व्यवस्थापन ववभाग, ववभाग र मािहिका लनकायहरुबाट ववद्यमान ऐन कानून र 
कायिक्षेत्रको पररलधलभत्र नीलिगि लनणियहरु िगायि अन्य ऐन, लनयम, लनणिय, पररपत्र  आदद 
। 

१३. आम्दानी, खचि िथा आलथिक कारोबार िम्बन्धी अद्यावलधक वववरण रु. हिारमा 
 

लि.नं. कायािियको नाम कुि बिेट अिोि मिान्ि िम्मको खचि 
चाि ुविेट पंूजिगि बिेट चाि ुखचि पंूजिगि खचि 

१ कारागार व्यवस्थापन ववभाग 192900 201200 5772 48113 

२ कारागार कायाििय 1884400 182200 407335 9356 

िम्मा २०७७३०० ३८३४०० ४१३१०७ ५7469 
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१४. िोवकए बमोजिमका अन्य वववरण 
लबलभन्न कारागारहरुमा ५00 कैदीबन्दीहरूिाई मनोिामाजिक परामशि िेवा ददएको। 

१५. अजघल्िो आलथिक वर्िमा िावििलनक लनकायिे कुनै कायििम वा आयोिना िञ्चािन गरेको 
भए िोको वववरण छैन । 

१६. िावििलनक लनकायको वेबिाइटमा भए िोको वववरण 
वेविाईट www.dopm.gov.np  ईमेि mail@dopm.gov.np   

१७. िावििलनक लनकायिे प्राप्त गरेको वैदेजशक िहायिा र ऋण अनदुान एवं प्राववलधक िहयोग 
िम्झौिा िम्बन्धी वववरण  छैन । 

१८.  िावििलनक लनकायिे िञ्चािन गरेको कायििम र िो को प्रगलि प्रलिवेदन 
अनिुजुचमा िमावेश छ । 

१९. िावििलनक लनकायमा लनकायिे वगीकरण िथा िंरक्षण गरेको िूचनाको नामाविी र 
त्यस्िो िूचना िंकिन गनि िोवकएको िमयावलध  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dopm.gov.np/
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२०. िावििलनक लनकायमा परेको िूचना माग िम्बन्धी लनवेदन र िो उपर िूचना ददएको 
वववरण छैन । 

२१. िावििलनक लनकायमा िूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हनु ेभएको भए िोको वववरण 
छैन ।        रामचन्द्री जशवाकोटी 

िूचना अलधकारी  
लमलि २०७९।7।21
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अनिूुजच १ 
देशका लबलभन्न कारागारहरुमा रहेका कैदीबन्दीहरुको २०७९ अिोि मिान्ििम्मको मास्केवारी  

रै्दी थुनवुा सलगं अनिुार रु्ल मध्ये बदृ्द बबदेशी आचश्रत वाल ििुार गहृतर्क र्ा बालवासलर्ा ११४९ 
परुुष  १३९३० परुुष ११७७९ परुुष  २५७०९ रु्ल मध्ये ६५ बषक माचथर्ो िखं्या ४१२ रै्दी ५७३ थुनवुा ५७६ 

महहला ७४८  महहला  ७३८ महहला   १४८६ आचश्रत वालबासलर्ा ५८ बालर्  ५५७ बालर्  ५५७ 

िम्मा १४६७८ िम्मा १२५१७ िम्मा २७१९५ रु्ल मध्ये बबदेशीर्ो िखं्या १२८९ बासलर्ा १६ बासलर्ा १९ 
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