सूचनाको हक सम्बन्धी एन २०६४ को दफा ५ (३) बमोवजिम प्रस्तुत गरिएको कािागाि ब्यवस्थापन
ववभागसग सम्बजन्धत २०७८ , असोि मसान्तसम्मको (प्रथम त्रैमाससक) ववविण

१. पृष्ठभूसम :
नेपालमा कािागाि (िेल) को इसतहास वव.सं . १९७१ बाट सुरु भएको हो । नेपालको पवहलो

कािागाि हालको कािागाि कायाालय, िगन्नाथदे वल, काठमाडौं हो । यसलाई सुरुमा सदििेल भसनन््यो ।
पवहले िेल मुजततयािको मातहतमा िहन््यो ि त्यसको प्रमुख "िोलवाला िनेल" िहने व्यवस्था सथयो ।

२००७ साल पश्चात कािागाि प्रशासन गृह मन्त्रालय अन्तगात िहने व्यवस्था भयो । काठमाडौँ

उपत्यकाका कािागािहरुको उपत्यकाञ्चल कसमशनि ि जिल्लाजस्थत कािागािहरुको प्रशासन बडाहावकमको
प्रत्यक्ष सनदे शन ि सनयन्त्रणमा सञ्चालन भएको पाइन्छ ।

नेपालको अञ्चल तथा जिल्लाको ववभािन (१४ अञ्चल ि ७५ जिल्ला) पश्चात यो स्थानीय प्रशासनको

सनयन्त्रण ि सनदे शनमा हुन थाल्यो । २०१९ सालमा कािागाि सम्बन्धी व्यवस्था गना कािागाि ऐन,
२०१९

सनमााण भयो । कािागाि ऐन, २०१९ ले ददएको असधकाि प्रयोग गिी कािागाि प्रशासनलाई

व्यवजस्थत ि सनयसमत गना कािागाि सनयमावली २०२० को तिुम
ा ा भइ लागू भयो । गृह मन्त्रालयको
कािागाि व्यवस्थापन महाशाखाद्वािा सम्पादन भईआएको कािागाि व्यवस्थापन तथा प्रशासन सम्बन्धी
कायाहरू प्रभावकािी एवं सवल बनाउन २०५० साल श्रावण १ गतेदेजख गृह मन्त्रालय अन्तगात केन्द्रीीय
तहमा कािागाि व्यवस्थापन ववभागको स्थापना भएको हो । तत्पश्चात कािागाि व्यवस्थापन ि प्रशासन

सम्बन्धी काम कािागाि व्यवस्थापन ववभाग अन्तगात हुुँदै आएको छ । स्थानीय तहमा कािागाि
कायाालयमा सम्बजन्धत जिल्लाको प्रमुख जिल्ला असधकािीको प्रत्यक्ष सनदे शन ि सनयन्त्रणमा िहने व्यवस्था
छ ।

नेपालमा हाल धनुषा, बािा, भक्तपुि, पूवी रुकुम ि पूवी नवलपिासी गिी पाुँच जिल्ला बाहेकका ७२

जिल्लामा ७४ वटा कािागािहरुको िहेका छन् । एकै जिल्लामा दुईवटा कािागाि भएका जिल्लाहरु दाङ

ि काठमाडौ हुन ् । दाङ जिल्लामा घोिाही ि तुल्सीपुि तथा काठमाडौं जिल्लामा िगन्नाथदे वल ि
सडल्लीबिािमा कािागािहरु िहेका छन् । नेपालमा हाल मोिङ, पसाा, भक्तपुि, मकवानपुि, कास्की,
रुपन्दे ही, बाुँके ि डोटी गिी ८ वटा जिल्लामा बालसुधाि गृहहरु सं चालनमा िहेका छन् ।
२. कािागाि व्यवस्थापन ववभागका कायाहरू :

कािागाि व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गने केन्द्रीीय सनकायको रुपमा कािागाि व्यवस्थापन ववभागको

स्थापना भएको हो । गृह मन्त्रालय अन्तगात िहेको कािागाि व्यवस्थापन ववभागले गने कायाहरुलाई सनम्न
ुँ ामा उल्लेख गना सवकन्छ :
बुद

१.

ववभाग ि मातहतका कािागाि कायाालयहरूको सनजम्त आवश्यक पने वावषाक बिेट प्रस्ताव तयाि गने

ववसनयोिन गिे को बिेट िकम अनुसाि खचाको सनकासा ददने, लेखापिीक्षण गिाउने ि बेरुिु फछ्यौट
गिाउने ।
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२.

कािागाि व्यवस्थापन सम्बन्धी नीसतगत व्यवस्थाहरूको अधीनमा िही कािागाि कायाालयहरूको

३.

कािागाि कायाालयहरुबाट प्राप्त माससक प्रसतवेदन (अनुसूची ४) को आधािमा बन्दीहरुको असभलेख

४.
५.
६.
७.

सनिीक्षण ि सुपिीवेक्षण गने ।
अध्यावसध गिी िाख्ने ।
ववभाग

ि

ववभाग

अन्तगातका

कािागाि

कायाालयहरूमा

कायाित

िािपत्र

अनंवकत

कमाचािीहरुलाई आवश्यकता अनुसाि ववभाग वा कािागाि कायाालयहरुमा सरुवा गने ।

तहका

ववभाग ि कािागाि कायाालयहरूको सनिामती कमाचािीको दिबन्दी ि ती दिबन्दीमा कायाित
कमाचािीहरूको असभले ख अध्यावसध गिी िाख्ने ।

कािागािमा कैद भुक्तान गरििहेका नकिात्मक सूचीमा नपिे का असल चालचलन भएका कैददहरुलाई
ववसभन्न अवसिमा कैदकट्टा/मावफ समनाहा लासग ससफारिस सवहत गृह मन्त्रालयमा पठाउने ।

कािागािमा आजश्रत बालबासलकाहरु, सबज्याइुँ गिी कैद वा थुनामा पिे का बालबासलकाहरु ि कैद
मुक्त बन्दीहरुको सं िक्षण ि हेिचाहको एवं पुनस्थाापनाको कायामा सं लग्न सं स्थाहरूको अवलोकन

भ्रमण गने तथा ती सं स्थाहरूमा िहेका आजश्रत बालबासलका, सबज्याइुँ गिी कैद वा थुनामा पिे का
बालबासलका ि कैद मुक्त बन्दीहरुको सं तया सनयसमतरूपले ववभागमा पठाउन ती सं स्थाहरूलाई

८.
९.

सनदे शन ददने ।

ठे वकएको कैद भुक्तान भएको बन्दीहरुलाई छु टकािा ददनको सनजम्त कािागाि कायाालयहरुलाई
सनदे शन वा स्वीकृती ददने ।

कािागािको भौसतक अवस्थाको सुदृढीकिण गना ि बन्दीहरुको ब्यजक्तत्व सबकास, सीप ववकास,
पुनस्थाापना

एवं

कािागाि

व्यवस्थापनको

आधुसनकीकिणको

सनजम्त

परियोिना,

योिना

तथा

कायाक्रमहरु गिी स्वीकृती एवं बिेट सनकासाको सनजम्त मन्त्रालयमा पठाउने ि स्वीकृत परियोिना,
योिना तथा तोवकएको कायाववसध अनुसाि कायाान्वयन गने ि गिाउने तथा नेपाल सिकािको नीसत
सनदे शनको उपलब्ध साधन ि स्रोतको परिचालन गिे ि सो सम्बन्धी काया गना/गिाउनको सनजम्त
कािागाि कायाालयहरुलाई सनदे शन ददने ।

१०. बन्दीको आजश्रत बालबासलका तथा ववज्याइुँ गिी कैद वा थुनामा पिे का बालबासलका (बाल अपिाधी)
को बन्दीहरुको सुधाि, सं िक्षण ि पुनस्थाापनाको कायामा सं लग्न सुधाि गृह ि सं स्थाहरुसुँग समन्वय

गिी आवश्यकता अनुसाि ती सं स्था ि सुधाि गृहहरूसुँग सम्झौता गिी त्यस्ता बालबासलका, बाल
११.
१२.

अपिाधी ि कैद मुक्त बन्दीहरुको वहतको सनजम्त कायाक्रम सं चालन गने गिाउने ।

कािागाि ब्यवस्थपनका सन्दभामा पिे का उिुिी उपि आवश्यक छानववन गिी आवश्यकता अनुसाि
कािबाही गने वा सोको सनजम्त सम्बजन्धत सनकायमा लेखी पठाउने ।
कािागाि एन सनयम अनुसाि तोवकएका अन्य कामहरु गने ।
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3. कािागाि व्यवस्थापन ववभागको सं गठनात्मक सं िचना ि दिबन्दी ववविण
महासनदे शक
िा.प. प्रथम (प्रशासन)

सनदे शक

लेखा सनयन्त्रक

(िा.प. दद्वतीय)-१

(िा.प. दद्वतीय)-1

शाखा असधकृत

(िा.प. तृतीय)-१

कािागाि कायाालय

सनदे शक

भक्तपुि, धनुषा,

(िा.प. दद्वतीय)-1

लेखा असधकृत

शाखा असधकृत

(िा.प. तृतीय)-1

(िा.प. तृतीय)-1

बािा, पूवी रुकुम,
कानून असधकृत

(िा.प. तृतीय)-1

ना.सु.-१
खरिदाि-१
स.क.अ.-२

जिल्ला बाहे कका
७२ जिल्लाका ७४
कािागािहरु

क.प्र. शाखा
क.अ.-१

पूवी नवलपिासी

जिन्सी शाखा
ना.सु.-१

आ.प्र. शाखा

बन्दी प्र. शखा

लेखापाल-१

ना.सु.-१

ह.स.चा-२
का.स.-३
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कािागाि अस्पतालहरु
१. केन्द्रीीय कािागाि अस्पताल
२. मनोसामाजिक अपाङ्ग बन्दी
अस्पताल
३. बाल सुधाि गृह ८
जिल्लामा

४. कािागाि ब्यवस्थापन ववभाग अन्तिगतका कािागािहरुको दिबन्दी ववविण:
क्र.सं .

िा.प.

िा.प. तृतीय

िा.प.अनं. प्रथम

िा.प.अनं. दद्वतीय

श्रे णी वववहन

दद्वतीय
१

उपसजचव

शा.अ.

ले.अ.

प्रा.

ना.सु.

ले.पा.

(मे.अ.)
२

७

58

0

३

प्रा.

क.अ.

खिीदाि

स.ले.पा.

अ.न.मी.

स.क.अ.

का.स.

ह.स.चा.

9

71

57

4

61

342

33

(सस.अ.हे.व.)
८२

16

74

अन्य
१

केन्द्रीीय कािागाि
अस्पताल

मे.सु. -1, िे सडयोलोजिष्ट -1, साईकाविक ववशेषज्ञ -1, डमाालोजिष्ट -1, िनिल वफजिससयन - 2, िनिल सिान -2, ल्याव टे क्नोलोजिष्ट -1, नससाङ

असधकृत -1, हे.अ. ३, िे सडयोग्राफि -2, ल्याब टे जक्नससयन - 1, स्टाफ नसा -12, मेसडकल िे कडाि -1, फामे सी सहायक -2, वा.मे. ओभिससयि- 1,
नेत्र सहायक -1, डेण्टल सहायक - 1,

२

मनोसामाजिक

कन्सल्टे न्ट साइक्याविक- 1, िनिल वफजिससयन - १, स्टाफ नसा - ६, हे.अ. -२, अ.हे.व. -2,

अपाङ्ग बन्दी
अस्पताल

५. कैदीवन्दीको ववविण
असोज मसान्त सम्मको कारागारमा रहेका कै दी वन्दीहरुको संख्यात्मक वववरण
क)
परुु ष कै दी बन्दीको सख्ं या
ख)
मवहला कै दी बन्दीको संख्या
ग)
ववदेशी कै दी वन्दीको सख्ं या
घ)
आश्रLत नावालक संख्या

२३३७०
१३०९
१३१५
८७

असोज मसान्त सम्मको बालसधु ार गृहमा रहेका बालबावलकाहरुको संख्यात्मक वववरण
क) बालसधु ार गृहमा रहेका बालक संख्या
८१७
ख) बालसधु ार गृहमा रहेका बावलका संख्या २४
जम्मा
८४१
मावि वमनाहा
 २०७८ साल असोज मवहना भरीमा ३२ जना कै दी कामदारी सवु वधा समेत जोडेर शतप्रवतशत कै द भक्त
ु ानी भै छुटकारा वदइएको ।
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६. कािागाि व्यवस्थापन ववभागबाट प्रदान गरिने सेवाहरु
नागरिक बडापत्र

;]jf ;'ljwfsf] ljj/0f

cfjZos kg]{ sfuhkqx?
k|df0fx?

z'Ns÷b:t'/

nfUg] ;do

lhDd]jf/
u'gf;f] ;'Gg]
kbflwsf/L
clwsf/L
zfvf÷kmfF6
h]n/
k|=lh=c=
-;DjlGwt sf/fuf/_
h]n/
k|=lh=c=
-;DjlGwt sf/fuf/_

!= Goflos tyf cw{Goflos lgsfox?sf] cfb]zn] sf/fuf/x?df
cfpg] y'g'jf, s}bL aGbLx?sf] clen]v /fVg] .
@=
i) aGbLx?sf] l;bf Joj:yf .
 rfdn &)) u|fd / ^) ?k}ofF .
ii) gfafnsnfO{ –
 & dlxgfb]lv ! jif{sf nflu !)) u|fd / #% ?k}ofF .
 !–# jif{sf nflu !%) u|f= / #% ?k}ofF .
 #–% jif{sf nflu @)) u|f= / #% ?k}ofF .
 %–& jif{sf nflu @%) u|f= / #% ?k}ofF
 &–!@ jif{sf nflu $%) u|f / #% ?k}ofF .
 !@ jif{ dflysf nflu ^)) u|f= rfdn / #% ?k}ofF .
iii) bz}F vr{ k|ltjif{ ? #)) .
iv) ;'Ts]/L vr{ ? !))) .
#= aGbLx?sf nflu nQf sk8f pknAw u/fpg] .
 j}zfv / sflt{sdf u/L jif{sf] @ k6s nufpg] sk8f .
 @ jif{df ! k6s cf]9\g] cf]5\ofpg] sk8f kfpg] .
$= aGbLx?nfO{ :jf:Yof]krf/, dgf]/~hg, lzIff, ;bfrf/,
l;kljsf; ;d]tsf cj;/ lbnfpg] .

y'gfdf k7fpg] lgsfosf]
:k:6 cfb]z x'g'kg]{ .
aGbLsf] clen]v

lgMz'Ns

t'?Gt

lgMz'Ns

b}lgs

aGbLsf] clen]v

lgMz'Ns

h]n/
k|=lh=c=
-;DjlGwt sf/fuf/_

aGbLsf] clen]v

lgMz'Ns

%= aGbLu[x nufot ef}lts ;+/rgfsf] lgdf{0f, dd{t ;+ef/sf]
k|jGw .

aGbLu[x / ef}lts
cj:yfsf] :k:6 l:yltsf
cfwf/df
h]n/af6 k|dfl0ft e}
cfPsf] 5'6 kfpg]
l;kmfl/; .

cfjZostfcg'
;f/

tf]lsPsf] lglb{i6
;dodf ljt/0f
x'g] .
:jf:Yof]krf/
t'?Gt} / cGo
cfjZostf
cg';f/
lgoldt ?kdf

;DjlGwt sf/fuf/
k|zf;g

k|=lh=c=

& lbg cufj}
sf/fuf/
sfof{non]

h]n/, k|=lh=c=

u[x dGqfno

^= -s_ aGbLx?sf] ztk|ltzt s}b d'Qm ePsf] cfb]z lbg] .
-v_ /fli6«o kj{ tyf cGo dxTjk"0f{ pT;jx?sf] pknIodf x'g]
s}b dfkmL ldgfxf tyf 5'6 .
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lgMz'Ns

h]n/
k|=lh=c=
-;DjlGwt sf/fuf/_

]

s}lkmot

;]jf ;'ljwfsf] ljj/0f

&= aGbLx?sf] ;fd"lxs dfu, lgj]bg cflb ;DalGwt lgsfodf
k7fpg] Joj:yf ug]{ .
*= afn laHofO{sf Pj+ aGbLsf ;fydf /x]sf cfl>t x?nfO{
qmdzM afn;'wf/ u[xdf /fVg ;+:yfx?;Fu ;Dks{ / ;dGjo
u/L cfjZos Joj:yf ug]{ .
(= aGbLsf cfkmGt, ldqx?, sfg"g Joj;foLx? tyf ljleGg
/fli6«o cGt/fli6«o u}/ ;/sf/L ;+:yfsf k|ltlglw;d]tnfO{
aGbLx?;Fu e]63f6sf] Joj:yf ldnfpg] .
!)= sf/fuf/df /x]sf alGbx?sf] :yfgfGt/0f .

cfjZos kg]{ sfuhkqx?
k|df0fx?

z'Ns÷b:t'/

aGbLx?sf] clen]vsf]
cfwf/df c;n rfnrng
;lxtsf] ;DjlGwt h]n/ /
k|=lh=c= sf] l;kmfl/;

lgMz'Ns

sf/0f ;lxt h]n/ /
k||=lh=c=sf] l;kmfl/;
h]n/ / k|=lh=c= sf]
l;kmfl/;

lgMz'Ns

sf/fuf/ lgodfjnL Pj+
g]kfn ;/sf/n] th'{df
u/]sf] gLlt lgb]{zg
cg'?ksf] k|lqmof
k'¥ofpg'kg]{ .
;DjlGwt JolQmsf]
lgj]bg÷sf/0f ;lxtsf]
h]n/ / k|=lh=c=sf]
l;kmfl/;

lgMz'Ns

lgMz'Ns
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lgMz'Ns

nfUg] ;do

lhDd]jf/
u'gf;f] ;'Gg]
kbflwsf/L
clwsf/L
zfvf÷kmfF6
sf/fuf/ Joj:yfkg
ljefu
u[x dGqfno

ljefudf
k7fpg'kg]{ .
# xKtf cufj}
dGqfnodf k]z
ug'{kg]{ .
cfjZostf
lgb]{zs
cg';f/
cfjZostfcg';f/ h]n/
lgoldt ?kdf x'g]

;DalGwt sf/fuf/ h]n/
zfvfn] tf]s]sf]
lglZrt ;do,
cfjZostf
cg';f/ x'g]
cfjZostf
h]n/÷k|=lh=c=
cg';f/ .

dxflgb]{zs
lhNnfdf k|=lh=c=
/ ljefudf
dxflgb]{zs
k|=lh=c=

dxflgb]{zs

s}lkmot

७. सेवा प्रदान गना लाग्ने दस्तुि ि अवसध

दस्तुि कुनै नलाग्ने ि अवसध प्रवक्रया पूिा भए तुरुन्त ।

८.

सनणाय गने प्रकृया ि असधकािी
ख

कािागाि कायाालय, अन्य

क

सनकायहरु ि व्यजक्तहरु

फाुँट

शाखा
(टु ङ्गो लगाउन सक्ने कामको टु ङ्गो
लगाई अरुको हकमा िायसवहत
सनदे शक समक्ष पेश गने)

घ

मन्त्रालय

ग

महासनदे शक

सनदे शक
(आफै टु ङ्गो लगाउने ववषय टु ङ्गो
लगाई अरु महासनदे शक समक्ष
पेश गने)

द्रीष्टव्य :
चक्र १ :

क

ख

क

चक्र २ :

क

ख

ग
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क

९. सनणाय

प्रशाससनक सनणाय उपि उिुिी सुन्ने असधकािी श्रीमान् सजचवज्यू गृह मन्त्रालय, न्यावयक सनणाय उपि पुनिावेदन
अदालत ।

१०.



सम्पादन गिे को कामको ववविण

बाुँके जिल्लाको गनापुिमा खुला कािागाि सनमााणको क्रममा िहेको ।

बाुँके जिल्लाको नौबस्तामा करिव ९ ववगाहा क्षेत्रफलमा ३००० क्षमताको क्षेत्रीय कािागाि सनमााण प्रकृया
अजन्तम चिणमा पुगक
े ो ।



नुवाकोट जिल्लामा करिव ५३९ िोपनी क्षेत्रफलमा ७००० क्षमताको केन्द्रीीय कािागािप्रथम चिणको
सनमााण काया अजन्तम चिणमा पुगेको ।



७४ वटा कािागािहरुमा प्राय सबै कािागािहरुमा CCTV, E-attendance, Metal Detector िस्ता
उपकिणहरु िडान भईसकेको ।



कैदीबन्दीहरुको असभलेखवद्ध गना सबै कािागािहरुमा Prison Management Information System (PMIS)
पुणा रुपमा लागू गरिएको ।



शहिी ववकास तथा भवन सनमााण ववभागको सहयोगमा सलााही, ससन्धुली, दोलखा, ससन्धुपाल्चोक, नवलपिासी
पश्चीम, पाल्पा, मनाङ, मुग,ु डोल्पा, हुम्ला, िुम्ला, सुखेत, िाििकोट, दै लेख, डडेलधुिा, बझाङ कािागािहरुमा
ववसभन्न चिणमा सनमााण काया सम्पन् भएको ि केहीमा सनमााण काया भैिहेको ।



धनकुटा जिल्लामा १९ िोपनी िग्गामा गम्भीि प्रकृसतका अपिाधका कैदीबन्दीहरुलाई िाख्न, साधािण
प्रकृसतका लासग २५० ि गोलघि सवहतको ववशेष प्रकृसतको ५० समेत गिी ३०० िना कैदीबन्दी िाख्न
सक्ने क्षमता भएको कािागाि भवन सनमााणको लासग सड.वप.आि. तयाि गना छलफल चसलिहेको ।



कािागािको आन्तरिक प्रशासन सं चालनको लासग प्रत्येक आ.व. मा आन्तरिक प्रशासनमा कायाित चौकीदाि,
नाइके, सहनाइके लगायतलाई परिवतान गने गरिएको ।



कािागाि ऐन २०१९ ि कािागाि सनयमावली २०२० अनुसाि अवहले को परिजस्थसतमा कािागािलाई
व्यवजस्थत गना कदठनाई भएको हुुँदा ऐन ि सनयमावलीलाई सं शोधनका लासग मस्यौदा तयाि गिी गृह
मन्त्रालयमा पेश भैसकेको ।



अदालत ि कािागािमा कैद भुक्तान गरििहेका कैदीबन्दीलाई अदालतमा उपजस्थसत गिाउन खजचालो ि

झन्झवटलो हुने हुुँदा ९ वटा कािागािमा Video Conference बाट कैदीबन्दी उपजस्थसत गिाउन थासलएको ि
बाुँकीका कािागािहरुमा समेत सो प्रववसध िडानको लासग प्रयास गरििहेको ।



झापा, मोिङ, सुनसिी, सडल्लीबिाि नतखु बाके कास्की गोिखा धाददग तनहु लमिुग इलाम धनकुटा

सखुवासभा भोिपुि उदयपुि ससन्धुली कािागािको अनुगमन तथा सनिीक्षण गने कायाक्रम सम्पन्न
भएको ।


समसत २०७८ साउन २६ गते दे जख ३ ददन ि समसत २०७८ साउन असोि १८ ि १९ गते गिी

ुँ भचअ
ुा ल वैठक गिी कािागाि व्यवस्थापनलाइ
दुइ पटक सवै कािागाि कायाालयका प्रमुखहरुसग
थप प्रभावकािी वनाउने सम्वन्धमा छलफल तथा सुझाव सं कलन गरिएको


नुवाकोटमा सनमााणाधीन

ु
केन्द्रीीय कािागािको सिोकािवाला सनकायहरुको उपजस्थसतमा सं यक्त

सनिीक्षण तथा अन्तवक्राया कायाक्रम सम्पन्न भएको ।
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दे शभिका कािागािहरुमा सववधान ददवस २०७८ को अवसिमा सम्माननीय िाष्टपसतज्यूवाट कैदछु ट/माफी
समनाहा गरि ५२३ िना कैदीबन्दी कािागािवाट छासडएको ।



५ वटा रिटको िवाफ पठाइएको ।

११. ववभाग प्रमुख ि सूचना असधकािीको नाम ि पद
ववभाग प्रमुख

सूचना असधकािी

- श्री िनकिाि दाहाल, महासनदे शक (९८५११४०००७)

- श्री नािायण न्यौपाने, शाखा असधकृत (९८५१२०८१२९)

१२. ऐन सनयम ववसनयम वा सनदे जशकाको सूची

कािागाि व्यवस्थापनका नीसतगत आधािहरु
१. नेपालको सं ववधान

२. कािागाि ऐन, २०१९

३. कािागाि सनयमावली, २०२०

४. फौिदािी कसूि (सिाय सनधाािण तथा कायाान्वयन) ऐन, २०७४
५. फौिदािी कसूि (कैदकट्टा) सनयमावली, २०७६
६. ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३

७. बालबासलका सम्बन्धी ऐन, २०७५
८. सनिामती सेवा ऐन, २०४९

९. सनिामती सेवा सनयमावली, २०५०
ु ी अपिाध सं वहता, २०७४
१०. मुलक
११. स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८

ु ी फौिदािी कायाववसध सं वहता, २०७४
१२. मुलक

13. प्रशासकीय काया फछ्यौट सनयमहरू, २०२६
१४. कािागाि व्यवस्थापन सनदे जशका, २०७३

१५. मनोसामाजिक अपाङ्ग बन्दी अस्पताल सं चालन कायाववसध, २०७७

1६. सवोच्च अदालतबाट सम्बजन्धत ववषयमा भएको आदे श ि फैसलाहरु
१७. नेपाल सिकािको सम्बजन्धत ववषयका नीसत सनदे शन ि सनणायहरु

1८. नेपाल सिकािले कािागाि व्यवस्थापनसुँग सम्बजन्धत ववषयमा गिे को सजन्ध, सम्झौता ि सहमसतहरू
1९. बन्दीहरुको बडापत्र, २०६०

२०. कािागाि व्यवस्थापन ववभाग, ववभाग ि मातहतका सनकायहरुबाट ववद्यमान ऐन कानून ि कायाक्षेत्रको
परिसधसभत्र नीसतगत सनणायहरु लगायत अन्य ऐन, सनयम, सनणाय, परिपत्र आदद ।
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१३. आम्दानी, खचा तथा आसथाक कािोबाि सम्बन्धी अद्यावसधक ववविण

वस.नं.

१.
२.

२०७८ असोि मसान्तसम्मको ववजिय प्रगसत ववविण
असोज मसान्त सम्मको वित्तीय वथिवत (हजारमा)
कायाालयको नाम
कुल बजेट

कारागार व्यवस्थापन
ववभाग
कारागार कायाालयहरु
जम्मा

र्ालु
५,१४,००

पुँजु ीगत
२८,८०,००

जम्मा
३३९४००

१,७९,६१००
१८४७५००

११,९३,००
४०७३००

१९१५४००
२२५४८००

भदौ मसान्तसम्मको खर्ा
र्ालु
४२९.९६९९

पुँजु ीगत
४९.०४२०

१४. अजघल्लो आसथाक वषामा सावािसनक सनकायले कुनै कायाक्रम वा आयोिना सञ्चालन गिे को भए सोको ववविण
कोसभड १९ को कािण कुनै कायाक्म हुन सकेको।

१५. सावािसनक सनकायको वेबसाइट भए सोको ववविण
www.dopm.gov.np
१६. सावािसनक सनकायले प्राप्त गिे को वैदेजशक सहायता ि ऋण अनुदान एवं प्राववसधक सहयोग सम्झौता सम्बन्धी
ववविण
छै न

१७. सावािसनक सनकायले सञ्चालन गिे को कायाक्रम ि सो को प्रगसत प्रसतवेदन
छै न

१८. सावािसनक सनकायमा सनकायले वगीकिण तथा संिक्षण गिे को सूचनाको नामावली ि त्यस्तो सूचना संकलन गना
तोवकएको समयावसध

छै न

१९. सावािसनक सनकायमा पिे को सूचना माग सम्बन्धी सनवेदन ि सो उपि सूचना ददएको ववविण
छै न ।

२०. सावािसनक सनकायमा सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सोको ववविण
छै न ।

सुचना असधकािीको नाम: नारायण न्यौपाने

प्रमुखको नाम: िनकिाि दाहाल

पद: शाखा असधकृत

पद: महासनदे शक
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