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सूचनाको हक सम्बिन्ध ऐन, २०६४ को दफा–५ (३) र �नयमावल� 
२०६५ को �नयम ३ बमोिजम सावर्ज�नक ग�रएको । 

स्वतः प्रकाशन (Pro-active Disclosure) 
२०७८ माघ दे�ख चतै्र मसान्त सम्मको 

 
 

त्रमैा�सक �ववरण 
सूचना सावर्ज�नक गरेको �म�त : २०७९ बशैाख 
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१. �नकायको स्वरुप र प्रकृ�त : नेपालमा कारागार व्यवस्था  
नेपालमा कारागार (जेल) को इ�तहास �व.सं.१९७१ बाट सुरु भएको हो । 

नेपालको प�हलो कारागार हालको कारागार  कायार्लय, जगन्नाथदेवल, काठमाड� हो 
।यसलाई सुरुमा सदर जेल भ�नन्थ्यो । प�हले जेल मुिख्तयारको मातहतमा रहन्थ्यो र 
त्यसको प्रमुख "रोलवाला जन�ल" रहने व्यवस्था �थयो ।  

 

२००७ साल पश्चात कारागार प्रशासन गहृ मन्त्रालय अन्तगर्त रहने व्यवस्था भयो 
। काठमाड� उपत्यकाका कारागारहरुको उपत्यका अचंल क�मशनर र िजल्लािस्थत 
कारागारहरुको प्रशासन बडाहा�कमको प्रत्य� �नद�शन र �नयन्त्रणमा सञ्चालन भएको 
पाइन्छ ।  

 

नेपालको अञ्चल तथा िजल्लाको �वभाजन (१४अञ्चल र ७५िजल्ला) पश्चात यो 
स्थानीय प्रशासनको �नयन्त्रण र �नद�शनमा हुनथाल्यो । २०१९सालमा कारागार 
सम्बन्धी व्यवस्था गनर् कारागार ऐन, २०१९ �नमार्ण भयो ।कारागार ऐन, २०१९ को 
दफाले �दएको अ�धकार प्रयोग गर� कारागार प्रशासनलाई व्यविस्थत र �नय�मत गनर् 
कारागार �नयमावल� २०२० को तजुर्मा भै लागू भयो । गहृ मन्त्रालयको कारागार 
व्यवस्थापन महाशाखाद्वारा सम्पादन भई आएको कारागार व्यवस्थापन तथा प्रशासन 
सम्बन्धी कायर्हरू प्रभावकार� एवं सवल बनाउन २०५० साल श्रावण १ गतेदे�ख गहृ 
मन्त्रालय अन्तगर्त केन्द्र�य तहमा कारागार व्यवस्थापन �वभागको स्थापना भएको हो । 
तत्पश्चात कारागार व्यवस्थापन र प्रशासन सम्बन्धी काम कारागार व्यवस्थापन 
�वभाग अन्तगर्त हँुदै आएको छ ।स्थानीय तहमा कारागार कायार्लयमा सम्बिन्धत 
िजल्लाको प्रमुख िजल्ला अ�धकार�को प्रत्य� �नद�शन र �नयन्त्रणमा रहने व्यवस्था छ।  

 

नेपालमा हाल धनुषा, बारा, भक्तपुर, पूव� रुकुम र पूव� नवलपरासी गर� पाँच 
िजल्ला बाहेकका ७२ िजल्लामा ७४वटा कारागारहरु रहेका छन ्। एकै िजल्लामा दईुवटा 
कारागार भएका िजल्लाहरु दाङ र काठमाडौ हुन ्। दाङ िजल्लामा घोराह� र तुल्सीपुर 
तथा काठमाड� िजल्लामा जगन्नाथदेवल र �डल्ल�बजारमा कारागारहरु रहेका छन ् । 
नेपालमा हाल मोरङ, पसार्, भक्तपुर, मकवानपुर, कास्क�, रुपन्देह�, बाँके र डोट� गर� ८ 
वटा बालसुधार गहृहरु संचालनमा रहेका छन ्। 
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२. �नकायको काम कतर्व्य र अ�धकार: कारागार व्यवस्थापन �वभागका कायर्हरू : 
कारागार व्यवस्थापन सम्बिन्ध काम गन� केन्द्र�य �नकायको रुपमा कारागार 

व्यवस्थापन �वभागको स्थापना भएको हो। गहृ मन्त्रालय अन्तगर्त रहेको कारागार 
व्यवस्थापन �वभागले गन� कायर्हरुलाई �नम्न बँुदामा उल्लेख गनर् स�कन्छ । 

१. �वभाग र मातहतका कारागार कायार्लयहरूको �निम्त आवश्यक पन� वा�षर्क बजेटको 
प्रस्ताव तयार गर� कारवाह�को ला�ग सम्बिन्धत �नकायमा पठाउने र नेपाल 
सरकारले �व�नयोजन गरेको बजेट रकम अनसुार खचर्को �नकासा �दने, लेखापर��ण 
गराउने र बेरुज ुफछ्यौट गराउने । 

२. कारागार व्यवस्थापन सम्बन्धी नी�तगत व्यवस्थाहरूको अधीनमा रह� कारागार 
कायार्लयहरूको कायर्को आवश्यकता एव श्रोत-साधन अनुरुप �नर��ण र सुपर�वे�ण 
गन� । 

३. कारागार कायार्लयहरुबाट प्राप्त मा�सक प्र�तवेदन (अनुसूची ४) को आधारमा 
बन्द�हरुको अ�भलेख रा� े। 

४. �वभाग र �वभाग अन्तगर्तका कारागार कायार्लयहरूमा कायर्रत राजपत्र अनं�कत 
तहका कमर्चार�हरुलाई आवश्यकता अनुसार �वभाग वा कारागार कायार्लयहरुमा सरुवा 
गन� । 

५. �वभाग र कारागार कायार्लयहरूको �नजामती कमर्चार�को दरबन्द� र ती दरबन्द�मा 
कायर्रत कमर्चार�हरूकोअ�भलेख रा� े। 

६. कारागारमा कैद भुक्तान ग�ररहेका नकरात्मक सूची नपरेका साथै असल चालचलन 
भएका कै�दहरुलाई �व�भन्न अवसरमा कैदकट्टा/मा�फ�मनाहा�दनका �निम्त कारागार 
कायार्लयहरुबाट प्रमुख िजल्ला अ�धकार�को �सफा�रस स�हतप्राप्त �ववरणको छान�बन 
गर� �सफा�रस स�हत गहृ मन्त्रालयमा पठाउने ।  

७. कारागारमा आ�श्रत बालबा�लकाहरु, �बज्याइँ गर� कैद वा थुनामा परेका 
बालबा�लकाहरु र कैद मुक्त बन्द�हरुको संर�ण र हेरचाहको एवं पुनस्थार्पनाको 
कायर्मा संलग्न संस्थाहरूको अवलोकन भ्रमण गन� तथा ती संस्थाहरूमा रहेका 
आ�श्रत बालबा�लका, �बज्याइँ गर� कैद वा थुनामा परेका बालबा�लका र कैद मुक्त 
बन्द�हरुको संख्या �नय�मतरूपले �वभागमा पठाउन ती संस्थाहरूलाई आग्रह गन� । 

८. आवश्यकता अनसुार मातहतका �नकायहरूलाई �क्रयाशील गराई उपलब्ध साधन र 
श्रोत अनुरुप बन्द�को मागको समाधान गनर् प्रयत्न गन� । 
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९. ठे�कएको कैद भुक्तान भएको बन्द�हरुलाई छुटकारा �दनको �निम्त कारागार 
कायार्लयहरुलाई �नद�शन वा स्वीकृती �दने । 

१०. कारागारको भौ�तक अवस्थाको सुदृढ�करण गनर् र बन्द�हरुको ब्यिक्तत्व �बकास,सीप 
�वकास, पुनस्थार्पना एवं कारागार व्यवस्थापनको आध�ुनक�करणको �निम्त 
प�रयोजना, योजना तथा कायर्क्रमहरु गर� स्वीकृती एवं बजेट �नकासाको �निम्त 
मन्त्रालयमा पठाउने र स्वीकृत प�रयोजना, योजना तथा तो�कएको कायर्�व�ध अनुसार 
कायार्न्वयन गन� र गराउने तथा नेपाल सरकारको नी�त �नद�शनको उपलब्ध साधन 
र स्रोतको प�रचालन गरेर सो सम्बन्धी कायर् गनर्/गराउनको �निम्त कारागार 
कायार्लयहरुलाई �नद�शन   �दने । 

११. �वद्यमान ऐन, �नयम र नी�त �नद�शन अन्तगर्त रह� मातहतका कायार्लयहरुलाई 
�नद�शन �दने । 

१२. बन्द�को आ�श्रत बालबा�लका तथा �वज्याइँ गर� कैद वा थुनामा परेका बालबा�लका 
(बाल अपराधी) को बन्द�हरुको सुधार, संर�ण र पुनस्थार्पनाको कायर्मा संलग्न 
सुधारगहृ र संस्थाहरुसँग समन्वय गर� आवश्यकता अनुसार ती संस्था र सुधार 
गहृहरूसँग सम्झौता गर� त्यस्ता बालबा�लका, बाल अपराधी र कैद मुक्त बन्द�हरुको 
�हतको �निम्त कायर्क्रम संचालन गन� गराउने । 

१३. कारागार कायार्लयहरूमा �नय�मत र अनुपयुक्त काम भएको भनी �वभागमा उजरु� 
वा गुनासाहरु आएमा त्यस्ता गुनासोको सत्यतथ्य छान�वन एवं प�हचान गर� 
आवश्यकता अनुसार कारबाह� गन� वा सोको �निम्त सम्बिन्धत �नकायमा लेखी 
पठाउने। 
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३. कारागार कायार्लयहरुको दरबन्द� �ववरण 
क्र.
सं. 

रा.प. 
द्�वती
य 

रा.प. ततृीय रा.प.अनं. प्रथम रा.प.अनं. द्�वतीय शे्रणी 
�व�हन 

१ उप 
स�चव 

शा.
अ. 

ले.
अ. 

प्रा. 
(मे.अ
.) 

ना.सु
. 

ले.
पा. 

प्रा. 
(�स.अ. 
हे.व.) 

क.अ. खर�दार स.ले.पा
. 

अ.न.
मी. 

स.क.
अ. 

का.स. ह.स.चा. 

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

अन्य 

१ केन्द्र�य कारागार 
अस्पताल 

मे.सु. -1, रे�डयोलोिजष्ट -1, साईका�ट्रक �वशषे� -1, डमार्लोिजष्ट -1, जनरल �फिज�सयन - 2, 
जनरल सजर्न -2, ल्याव टेक्नोलोिजष्ट -1, न�सर्ङ अ�धकृत -1, शाअ-१, अ. ३, रे�डयोग्राफर -2, 
ल्याब टेिक्न�सयन - 1, स्टाफ नसर् -12, मे�डकल रेकडर्र -1, फाम�सी सहायक -2, वा.मे. 
ओभर�सयर- 1, नेत्र सहायक -1, डणे्टल सहायक -1, स.क.अ-२, अ.हे.ब.-२, ख�रदार-१, मे.अ.-६, 
ना.सु-३, क.अ.-१ ले.पा.-१, ह.स.चा.-३, का. स. १४, । 

२ मनोसामािजक 
अपाङ्ग बन्द� 
अस्पताल 

कन्सल्टेन्ट साइक्या�ट्रक- 1, मे.अ.-२ शा.अ.-१ ना.सु.-१ ले.पा.-१, स.क.अ.-१, अ.न.मी.-२, स्टाफ 
नसर् - ६, हे.अ. -२, अ.हे.व. -2, ह.स.चा.-१, का.स.-२, 
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४. कारागार व्यवस्थापन �वभाग बाट प्रदान ग�रने सेवाहरु 
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५. कारागार व्यवस्थापन �वभागको  संगठनात्मक संरचना र दरबन्द� 
 

  
महा�नद�शक 

रा.प. प्रथम (प्रशासन) 

�नद�शक 

(रा.प. द्�वतीय)-
 

लेखा �नयन्त्रक 

(रा.प. द्�वतीय)-
 

 

�नद�शक 

(रा.प. द्�वतीय)-
 

 शाखा अ�धकृत 

(रा.प. ततृीय)-१ 
लेखा अ�धकृत 

(रा.प. ततृीय)-1 
 

शाखा अ�धकृत 

(रा.प. ततृीय)-1 
कानून अ�धकृत 

(रा.प. ततृीय)-1 
 

क.प्र. शाखा 
ना.सु.-१ 

क.अ.-१ 

ख�रदार-१ 

स.क.अ.-२ 

ह.स.चा-२ 

का.स.-३ 
 
 

िजन्सी 
शाखा 

ना.सु.-१ 

आ.प्र. शाखा 
लेखापाल-१ 

बन्द� प्र. शखा 
ना.सु.-१ 

कारागार कायार्लय 

भक्तपुर, धनुषा, 
बारा, पूव� रुकुम, 
पूव� नवलपरासी 
िजल्ला बाहेकका 
७२ िजल्लाका ७४ 

कारागारहरु  

कारागार अस्पतालहरु 

१. केन्द्र�य कारागार अस्पताल  

२. मनोसामािजक अपाङ्ग 
बन्द� अस्पताल 
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६. सेवा प्रदान गन� िजम्वेवार� र कमर्चार� �ववरण  
क) कारागार ब्यबस्थापन �बभागको कमर्चार� �ववरण र िजम्मेवार शाखा 

�स.न. नाम पद िजम्मेवार� सम्पकर्  न. 

१ श्री बासुदेव �घ�मरे महा�नद�शक  9851140007 

२ श्री झंकनाथ ढकाल �नद�शक बन्द� प्रशासन 9855047777 

३ श्री झरेन्द्र प्रसाद चापागा� �नद�शक प्रशासन तथा योजना 9851332594 

४ श्री केशव प्रसाद प्रसाई उपस�चव (लेखा) आ�थर्क प्रशासन 9851332595 

५ श्री रामचन्द्र �सवाकोट� शाखा अ�धकृत प्रशासन तथा योजना 9851208129 

६ श्री गणेश गौतम शाखा अ�धकृत बन्द� प्रशासन 9851209129 

७ श्री तुल बहादरु खड्का कानून अ�धकृत कानून 9848069059 

८ श्री �शवहर� �वडार� लेखा अ�धकृत आ�थर्क प्रशासन 9861281524 

९ श्री जानक� शमार् गौतम नायव सुब्बा प्रशासन तथा योजना 9847844127 

१० श्री स�रता पंगेनी नायव सुब्बा बन्द� प्रशासन 9851145694 

११ श्री दगुार् देवी कोइराला नायव सुब्बा िजन्सी 9843040555 

१२ श्री सुमन राउत लेखापाल आ�थर्क प्रशासन 9851210749 

१३ श्री नरहर� लुइटेल बेरुजु �व� आ�थर्क प्रशासन 9841317909 

१४ श्री क�रष्मा काफ्ले कम्प्युटर अपरेटर आ�थर्क प्रशासन 9843158502 

१५ श्री सरस्वता पौडले ख�रदार प्रशासन तथा योजना 9841163265 

१६ श्री उशा शे्रष्ठ स.क.अ प्रशासन तथा योजना 9847931010 

१७ श्री काले तामांग ह.स.चा प्रशासन तथा योजना 9849039507 

१८ श्री केश बहादरु भुजेल ह.स.चा प्रशासन तथा योजना 9841491810 

१९ श्री वाला सुबेद� ह.स.चा प्रशासन तथा योजना 9813686863 

२० श्री ल�मी थापा कायार्लय सहयोगी प्रशासन तथा योजना 9841845879 

२१ श्री सरोज �सग्देल कायार्लय सहयोगी प्रशासन तथा योजना 9841117880 

२२ श्री �भमा तामांग कायार्लय सहयोगी प्रशासन तथा योजना 9843637224 

२३ श्री पशपु�त पाण्ड े कायार्लय सहयोगी पाले पहरा 9841787496 
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ख) देशका �ब�भन्न कारागारहरुमा रहेका कैद�बन्द�हरुको मास्केवार�  
२०७८ चैत मसान्तको कैदीबन्दीह�को िववरण 

प्रदेश िस.नं. िजल्लाह� कैदी बन्दी/थुनुवा जम्मा  कुल 
जम्मा 

आिश्रत 
िवदेशी कैिफयत 

संख्या रािष्ट्रयता   
      पु�ष मिहला पु�ष मिहला पु�ष मिहला       

प्रद
शे

 नं
 १

 

१ ताप्लेजङु   १०४ ० ३७ ० १४१ ० १४१ ० २ भारतीय   
२ पाँचथर  ७८ १३ ४९ १ १२७ १४ १४१ १ १ भारतीय   

३ इलाम  १९३ १५ ५५ ९ २४८ २४ २७२ ० ८ 
भटुानी १, 
भारतीय ७ 

  

४ संखवुासभा  ९५ ५ ५२ १ १४७ ६ १५३ ० १ भारतीय   
५ तेह्रथमु  ६४ ५ ७ १ ७१ ६ ७७ २ o भारतीय   
६ धनकुटा  ४८ ४ २५ ० ७३ ४ ७७ o o भारतीय   
७ भोजपरु  ७५ ६ २५ १ १०० ७ १०७ १ १ भारतीय   
८ खोटाङ  १०३ ४ २१ १ १२४ ५ १२९ १ ० भारतीय   
९ सोलखुमु्ब ु ४२ ४ ३८ ५ ८० ९ ८९ o ० भारतीय   

१० ओखलढंुगा ५४ ५ २६ २ ८० ७ ८७ १ o भारतीय   
११ उदयपरु  ९८ ८ ७७ ० १७५ ८ १८३ १ १ भारतीय   

१२ झापा  ५४५ ३८ ५७८ ३७ ११२३ ७५ ११९८ ३ ९९ 

भारतीय 
९०, भटुानी 
८, अमे�रक� 
१ 

  

१३ मोरङ  ४७८ ४२ ३५३ २९ ८३१ ७१ ९०२ ३ ७६ 
भारतीय 
६६, भटुानी 
१० 

  

१४ सनुसरी  १०३५ ० ६३८ 0 १६७३ ० १६७३ o ७९ 
भारतीय 
७८, भटुानी 
१ 

  

मध
से 

प्रद
शे

  

१५ स�री  १७७ ७ १८८ ४ ३६५ ११ ३७६ १ २१ भारतीय   
१६ िसराहा  २२० १० ३४६ १७ ५६६ २७ ५९३ २ १६ भारतीय   
१७ महोतरी  ९९ १४ ४०१ ३४ ५०० ४८ ५४८ ९ ३६ भारतीय   

१८ सलार्ही          ० ० ० ० ० ० 
कैदीबन्दी 
नभएको 

१९ रौतहट  ९७ ७ २३२ ६ ३२९ १३ ३४२ १ 27 भारतीय   

२० पसार्  ५०८ ३२ ५८६ २० १०९४ ५२ ११४६ ३ १६७ 

भारतीय 
१६६, 
पािकस्तानी 
१ 

  

वा
ग्म

ती
 प्र

दशे
 

२१ दोलखा  ९१ ० ५० ० १४१ ० १४१ o o भारतीय   

२२ रामेछाप  २५० ९ ४३ २ २९३ ११ ३०४ ० १० 
नाइजे�रयन 
१, भारतीय 
९ 

  

२३ िसन्धलुी  १०८ १२ ४११ ५ ५१९ १७ ५३६ १ २९   भारतीय                                                                                                                                     

२४ काभ्रपेलाञ्चोक  १०७ 0 १२६   २३३ ० २३३ o 3 
भारतीय २, 
क्यानेिडयन 
१ 

  

२५ िसन्धपुाल्चोक  ७२ ० ६७ 0 १३९ ० १३९ o o भारतीय   
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२६ रसवुा  ७८ ४ ६ ० ८४ ४ ८८ o ४ 

पािकतानी 
१, भारतीय 
१, 
िचिनयाँ१, 
नाईजे�रयन 
१ 

  

२७ नवुाकोट  १०७ १० ४३ २ १५० १२ १६२ o o भारतीय    

२८ धािदङ  ११२ ९ १८० १८ २९२ २७ ३१९ २ १३ 
भारतीय 
१२, िचिनयाँ 
१ 

  

२९ िचतवन  ४३२ ३० २२६ १८ ६५८ ४८ ७०६ २ २०  भारतीय     

३० मकवानपरु  ६९७ 0 २२३ 0 ९२० ० ९२० o ६४ 

भारतीय 
६३, 
पािकस्तानी 
१ 

  

३१ लिलतपरु  ८३८ 0 ३८१ 0 १२१९ ० १२१९ o १०६ 

भारतीय ८२, 
द. अिफ्रका १, 
इरान १, 
िचिनयाँ ४, 
जमर्न १, 
डेनमाकर्  १, 
तान्जािनया २, 
नाइजे�रया २, 
पपवुा न्यिुगनी 
१, पािकस्तानी 
१, फ्रान्स १, 
बेलायत २, 
भटुान १, 
रोमािनया ४, 
सेनेगल १, 
िसंगापरु १ 

  

३२ जगन्नाथदवेल १५०६ १२४ १३१४ २१९ २८२० ३४३ ३१६३ १३ २२३ 

भारतीय १२३, 
पािकस्तानी 
१५, बंगलादशेी 
५, फ्रान्स ४, 
माली १, 
भटुानी १, 
िसंगापरु १, 
नाइजे�रया ३, 
रिसया १, 
बोिलिभया ८, 
नेदरल्याण्ड २, 
जोडन १, 
अष्ट्रीया १, 
म्यानमार १, 
आइभरीको� 
२, टोगो १, 
सिवर्या १, इरान 
१, साउदी अरब 
१, जािम्बया 1, 
पोचुर्गल १, 
ब्रािजल १, 
अमे�रका २, 
बेला�स २, 
िचिनयाँ १९, 
मलेिसया ४, 
जापान १, 
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नामेिवया १, 
जमर्नी २, द. 
अिफ्रक� २, 
िफिलिपन्स १, 
थाइल्याण्ड ४, 
भेनेजयुला १, 
बेलायत 1, द. 
को�रया १, स्पेन 
१,अिफ्रका २ 
अन्य ३ 

३३ िडल्लीबजार २५८ ० २४० 0 ४९८ ० ४९८ o ३६ 

भारतीय 
२९, िचिनयाँ 
1, 
पािकस्तानी 
२, 
बंगलादशेी 
४,  

  

गण्
डक

� प्र
दशे

 

३४ गोरखा  ५९ ७ ३४ ४ ९३ ११ १०४ o १ भारतीय   
३५ लमजङु  ५२ ५ ४७ १ ९९ ६ १०५ o १ भटुानी    
३६ तनह� ँ १३७ १० १०८ 2 २४५ १२ २५७ ० १ भारतीय   

३७ कास्क�  ४८० २६ २८० २७ ७६० ५३ ८१३ २ २७ 

भारतीय 
२५, 
अिस्ट्रया १,  
जमर्नी १  

  

३८ मनाङ  २ 0 0 0 २ ० २ o o     
३९ मसु्ताङ  ५ 0 ३ 0 ८ ० ८ o o     
४० पवर्त  ८० ३ २० ० १०० ३ १०३ ० 2 भारतीय   
४१ स्याङ्जा  ६४ ० ६० १ १२४ १ १२५ o १ भारतीय   
४२ म्याग्दी  ६७ २ २४ ० ९१ २ ९३ o १ भारतीय   
४३ बाग्लङु  ८० ३ ७३ ६ १५३ ९ १६२ १ १ भारतीय   

ल
म्व

नी
 प्र

दशे
 

४४ 
नवलपरासी 
पि�म 

१८० ३६ २३३ ३५ ४१३ ७१ ४८४ 2 २७ भारतीय   

४५ �पन्दिेह  १३६ 0 २६९ 0 ४०५ ० ४०५ o २९ भारतीय   
४६ किपलवस्त ु २८१ 0 १३३ 0 ४१४ ० ४१४ ० ३१ भारतीय   
४७ पाल्पा  १९७ ३९ ४२ २ २३९ ४१ २८० २ १२ भारतीय   
४८ अघार्खाँची  ३७ २ १३ २ ५० ४ ५४ o १ भारतीय   
४९ गलु्मी  ४१ ५ १५ २ ५६ ७ ६३ ० १ भारतीय   
५० रोल्पा  ७५ ४ २८ ७ १०३ ११ ११४ o o     
५१ प्यठुान  ५३ ८ २३ २ ७६ १० ८६ 1 o     
५२ तलुसीपरु दाङ  ४७२ २४ १६ १६ ४८८ ४० ५२८ १ १४ भारतीय   
५३ घोराही दाङ १२८ ० १७३ 0 ३०१ ० ३०१ o ८ भारतीय   
५४ बाँके  ४२५ 0 ३५३ 0 ७७८ ० ७७८ o ५९ भारतीय   
५५ विदर्या  २१९ १४ १५३ १८ ३७२ ३२ ४०४ ३ ८ भारतीय   

क
णा

र्ल
ी प्र

दशे
 

५६ �कुम पि�म 50 7 ६४ १ ११४ ८ १२२ ३ o भारतीय   
५७ सल्यान  ४२ १२ ५४ १० ९६ २२ ११८ 3 o भारतीय   
५८ डोल्पा  १८ ० ८ 0 २६ ० २६ o o     
५९ जमु्ला  ५७ १ ५९ 0 ११६ १ ११७ o o     

६० मगु ु         ० ० ० o o   
कैदीबन्दी 
नभएको 
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६१ ह�म्ला          ० ० ० o o   
कैदीबन्दी 
नभएको 

६२ कािलकोट  २४ 3 २३ 2 ४७ ५ ५२ ३ o     
६३ जाजरकोट  ३८ ० १५ 0 ५३ ० ५३ o o     
६४ दलेैख  १०८ २२ ३३ ८ १४१ ३० १७१ ३ १ भारतीय   
६५ सखुेर्त  २५८ ३९ ८१ ९ ३३९ ४८ ३८७ ७ २ भारतीय   

सदु
रु प

ि�
क

म 
प्रद

शे
 

६६ बाजरुा  ४२ 0 १० 0 ५२ ० ५२ o o     
६७ बझाङ  ५२ 0 २० 0 ७२ ० ७२ o 2 भारतीय   
६८ डोटी  ३९ ० १७ ० ५६ ० ५६ o o     

६९ अछाम  ५५ ५ १५ ० ७० ५ ७५ १ o     

७० दाचुर्ला  ५७ १ १७ 1 ७४ २ ७६ ० १ भारतीय   
७१ बैतडी  ६७ 0 २१ 0 ८८ ० ८८ o o     
७२ डडेल्धरुा  ७६ ७ १० 4 ८६ ११ ९७ 2 o भारतीय   
७३ कञ्चनपरु  १९२ १२ २१२ ५ ४०४ १७ ४२१ ० २० भारतीय   
७४ कैलाली  ३२२ २२ १५४ ८ ४७६ ३० ५०६ ३ ३६ भारतीय   

  जम्मा १३५३६ ७३६ ९९५७ ६०५ २३४९३ १३४१ २४८३४ ८४ १३३०     
  पु�ष कैदी  १३५३६   पु�ष थुनुवा ९९५७     
  मिहला कैदी  ७३६   मिहला थुनुवा ६०५     
  कूल कैदी १४२७२   कूल थुनुवा १०५६२     
                  कूल जम्मा  २४८३४      

 

  िस.नं. िजल्लाह� 
कैदी थुनुवा कुल 

जम्मा 
आिश्रत िवदेशी 

    

  बालक  बािलका जम्मा बालक बािलका जम्मा     

  

१ 
बालसधुार गहृ 
भ�परु 

१०२ १६ ११८ १३५ १४ १४९ २६७         

  

२ 
बालसधुार गहृ 
मोरङ 

११७ ० ११७ ८८ ० ८८ २०५         

  

३ 
बालसधुार गहृ 
कास्क� 

५१ ० ५१ ४८ ० ४८ ९९         

  

४ 
बालसधुार गहृ 
बाँके 

१०१ ० १०१ ८० ० ८० १८१         

  

५ 
बालसधुार गहृ 
मकवानपरु 

३१ ० ३१ २६ ० २६ ५७         

  

६ 
बालसधुार गहृ 
डोटी 

२९ ० २९ १० ० १० ३९         

  

७ 
बालसधुार गहृ 
पसार् 

६ ० ६ ८८ ० ८८ ९४         

  

८ 
बालसधुार गहृ 
�पन्दहेी 

४२ ० ४२ ५७ ० ५७ ९९         

  

जम्मा ४७९ १६ ४९५ ५३२ १४ ५४६ १०४१         
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७. सेवा प्रदान गनर् लाग्ने दस्तुर र अव�ध 

 दस्तुर कुनै नलाग्ने र अव�ध प्र�क्रया पूरा भए तुरुन्त । 
 

८. �नणर्य गन� प्रकृया र अ�धकार� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
द्रष्टव्य : 
 
चक्र १ :   क  ख  क 
 
 
चक्र २ :   क  ख  ग  क  

कारागार कायार्लय, 
अन्य �नकायहरु र 

व्यिक्तहरु 

क 
फाँट 

ख 

शाखा 
(टुङ्गो लगाउन सक्ने कामको 
टुङ्गो लगाई अरुको हकमा 

रायस�हत �नद�शक सम� पेश 
गन�) 

 

मन्त्रालय 
घ 

महा�नद�शक 
ग 

�नद�शक 

(आफै टुङ्गो लगाउने �वषय 
टुङ्गो लगाई अरु महा�नद�शक 

सम� पेश गन�) 
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९. �नणर्य उपर उजरु� सुन्ने अ�धकार�  
प्रशास�नक �नणर्य उपर उजुर� सुन्ने अ�धकार� श्रीमान ्स�चवज्यू गहृ मन्त्रालय,  
न्या�यक �नणर्यउपर पुनरावेदन अदालत । 

१०. सम्पादन गरेको मुख्य कामको �ववरण 
 बाँके िजल्लाको गनापुरमा खलुा कारागार �नमार्णको क्रममा रहेको । 
 बाँके िजल्लाको नौबस्तामा क�रव ९ �वगाहा �ेत्रफलमा ३००० �मताको �ेत्रीय 

कारागार �नमार्ण प्रकृया अिन्तम चरणमा पुगेको ।  
 नुवाकोट िजल्लामा क�रव ५३९ रोपनी �ेत्रफलमा ७००० �मताको केन्द्र�य कारागार 

�नमार्णको दोश्रो चरणको �नमार्ण कायर् �नरन्तर भईरहेको । 
 ७४ वटा कारागारहरुमा प्राय सबै कारागारहरुमा CCTV, E-attendance, Metal 

Detector जस्ता उपकरणहरु जडान भईसकेको । 
 कैद�बन्द�हरुको अ�भलेखवद्ध गनर् सबै कारागारहरुमा Prison Management 

Information System (PMIS) पुणर् रुपमा लागु गनर् शुरु ग�रएको । 
 धनकुटा िजल्लामा १९ रोपनी जग्गामा गम्भीर प्रकृ�तका अपराधका 

कैद�बन्द�हरुलाई रा�, साधारण प्रकृ�तका ला�ग २५० र गोलघर स�हतको �वशषे 
प्रकृ�तको ५० समेत गर� ३०० जना कैद�बन्द� रा� सक्ने �मता भएको कारागार 
भवन �नमार्णको ला�ग �ड.�प.आर. तयार भईरहेको । 

 कारागारको आन्त�रक प्रशासन संचालनको ला�ग प्रत्येक आ.व.मा आन्त�रक 
प्रशासनमा कायर्रत चौक�दार, नाइके, सहनाइके लगायतलाई प�रवतर्न गन�   
ग�रएको । 

 २०७८ सालको प्रजातन्त्र �दवशको उपल�यमा �ब�भन्न अदालतहरुबाट तो�कए 
बमोिजमको कैद सजाय भुक्तान ग�ररहेका ५०१ जना कै�दवन्द�हरुको बाकँ� अव�ध 
माफ� �मनाहा ग�र कैदमुक्त ग�रएको । 

 यस अव�धमा �ब�भन्न कारणबाट एक कारागारबाट अक� कारागारमा स्थानान्तरण 
ग�रएका कैद�वन्द� संख्या ७५८ जना । 

 यस अव�धमा शत प्र�तशत कैद भुक्तान भई कैद मुक्त ग�रएका कैद�वन्द�हरुको 
संख्या ९४ जना । 
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 कारागार ऐन २०१९ र कारागार �नयमावल� २०२० अनुसार अ�हलेको प�रिस्थ�तमा 
कारागारलाई व्यविस्थत गनर् क�ठनाई भएको हँुदा ऐन र �नयमावल�लाई 
संशोधनका ला�ग मस्यौदा तयार गर� गहृ मन्त्रालयमा पेश भैसकेको । 

 अदालत र कारागारमा कैद भुक्तान ग�ररहेका कैद�बन्द�लाई अदालतमा उपिस्थ�त 
गराउन ख�चर्लो र झन्झ�टलो हुने हँुदा ९ वटा कारागारमा Video Conference 
बाट कैद�बन्द� उपिस्थ�त गराउन था�लएको र बाकँ�का कारागारहरुमा समेत सो 
प्र�व�ध जडानको ला�ग प्रयास ग�ररहेको । 

 बेरुज ुफछयौट तफर्  
 कुल बेरुज ुरु११,४०,३७०००।– 
 २०७८ चैत्रसम्म फछयौट रु११,२२,०००।– 
 म.ले.प.मा स.प.को ला�ग अनुरोध ४५,००,०००।– 
 स.प.को ला�ग प्रमाण संम्लग्न रु ७५,००,०००।– 
 म.प.मा �मन्हाको ला�ग स�म�तमा पेश रु ३१,१८,०००।– 
 �नय�मतको ला�ग गहृ मन्त्रालयमा पेश रु१,६०,८०,०००।– 
२०७८ माघदे�ख चैत्रसम्मको प्रग�त 
 स.प.को ला�ग अनुरोध रु२,१३,०००।– 
 �नय�मतका ला�ग मन्त्रालयमा पेश भएको रु८६,९७,०००।- 

११. �वभागीय प्रमुख र सूचना अ�धकार�को नाम र पद 
�बभागीय प्रमुख  - श्री बासुदेव �घ�मरे, महा�नद�शक (९८५११४०००७) 
सूचना अ�धकार�  - श्री रामचन्द्र �शवाकोट�, शाखा अ�धकृत(९८५१२०८१२९) 

१२. ऐन, �नयम वा �व�नयम वा �नद��शकाको सूची 
१.नेपालको सं�वधान 
२. कारागार ऐन, २०१९ 
३. कारागार�नयमावल�, २०२० 
४. फौजदार� कसूर (सजाय �नधार्रण तथा कायार्न्वयन) ऐन, २०७४ 
५. फौजदार� कसूर (कैदकट्टा) �नयमावल�, २०७६ 
६. ज्येष्ठ नाग�रक ऐन, २०६३ 
७. बालबा�लका सम्बन्धी ऐन, २०७५ 
८. �नजामती सेवा ऐन, २०४९ 



कारागार ब्यबस्थापन �बभाग, का�लकास्थान 
 

२०७८ माघ १ गतेदे�ख २०७८ चैत्र मसान्त सम्मको स्वत प्रकाशन 18 
 

९. �नजामती सेवा �नयमावल�, २०५० 
१०. मुलुक� अपराध सं�हता, २०७४ 
११. स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ 
१२. मुलुक� फौजदार� कायर्�व�ध सं�हता, २०७४ 
13. प्रशासक�य कायर् फछ्र्यौट �नयमहरू, २०२६ 
१४. कारागार व्यवस्थापन �नद��शका, २०७३ 
१५. मनोसामािजक अपाङ्ग बन्द� अस्पताल संचालन कायर्�व�ध, २०७७ 
1६. सव�च्च अदालतबाट सम्बिन्धत �वषयमा भएको आदेश र फैसलाहरु 
१७. नेपाल सरकारको सम्बिन्धत �वषयका नी�त �नद�शन र �नणर्यहरु 
1८. नेपाल सरकारले कारागार व्यवस्थापनसँग सम्बिन्धत �वषयमा गरेको सिन्ध, 

सम्झौता र सहम�तहरू 
1९. बन्द�हरुको बडापत्र, २०६०  
२०. कारागार व्यवस्थापन �वभाग, �वभाग र मातहतका �नकायहरुबाट �वद्यमान ऐन 

कानून र कायर्�ेत्रको प�र�ध�भत्र नी�तगत �नणर्यहरु लगायत अन्य ऐन, �नयम, 
�नणर्य, प�रपत्र आ�द । 

१३. आम्दानी, खचर् तथा आ�थर्क कारोबार सम्बन्धी अद्याव�धक �ववरण 
रु. हजारमा 

 

�स.न.ं कायार्लयको नाम कुल बजेट चैत्र मसान्त सम्मको खचर् 
चाल ुखचर् पूंिजगत खचर् चाल ुखचर् पूंिजगत खचर् 

१ कारागार व्यवस्थापन 
�वभाग 

२७०८५ २६११०९ १२७६१ २००५५२ 

२ कारागार कायार्लय १८२१४१५ १६१२ १२६४२९९ ४७३१३ 

१४. तो�कए बमोिजमका अन्य �ववरण 
देशभरका कारागारहरुबाट २०७८ फाल्गुन ७ गते प्रजातन्त्र �दबशको अवसरमा 
सम्माननीय राष्ट्रप�तज्यूबाट �ब�भन्न अदालतबाट तो�कए बमोिजमको कैद 
�नयमानुसार माफ� �मनाहा ग�र ५०१ जनालाई कारागारबाट कारागारबाट छा�डएको । 

१५. अ�घल्लो आ�थर्क वषर्मा सावर्ज�नक �नकायले कुनै कायर्क्रम वा आयोजना 
सञ्चालन गरेको भए सोको �ववरण 
छैन । 
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१६. सावर्ज�नक �नकायको वेबसाइटमा भए सोको �ववरण 
वेवसाईट www.dopm.gov.np  ईमेल mail@dopm.gov.np   

१७. सावर्ज�नक �नकायले प्राप्त गरेको वैदे�शक सहायता र ऋण अनुदान एवं 
प्रा�व�धक सहयोग सम्झौता सम्बन्धी �ववरण 
 छैन । 

१८.  सावर्ज�नक �नकायले सञ्चालन गरेको कायर्क्रम र सो को प्रग�त प्र�तवेदन 
छैन । 

१९. सावर्ज�नक �नकायमा �नकायले वग�करण तथा संर�ण गरेको सूचनाको 
नामावल� र त्यस्तो सूचना संकलन गनर् तो�कएको समयाव�ध  

 

http://www.dopm.gov.np/
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२०. सावर्ज�नक �नकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी �नवेदन र सो उपर सूचना 
�दएको �ववरण 
छैन । 

२१. सावर्ज�नक �नकायमा सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए 
सोको �ववरण 
छैन । 

रामचन्द्र �शवाकोट� 
सूचना अ�धकार�  
�म�त २०७९।१।१४ 


