नख्खु कायागाय रलरतऩुयभा बएको अलनमलभतता सम्फन्धी उजुयी छानवीन
प्रलतवेदन २०७७
रलरतऩुयस्थथत नख्खु कायागायभा यहे का कैददफन्दीहरुरे

ऩाउने नगद , स्जन्सी, यासन रगामतका सेवा

सुववधाहरुभा आलथिक अलनमलभतता हुने गये को बन्ने फाये लभलत २०७७/०४/२५ गते मस केन्रभा दताि बएको
उजुयी लनवेदन

सम्फन्धभा छानववन गनि मसै केन्रको लभलत २०७७/०७/२३ गते को ऩत्र भापित

प्र.ना.उ. श्री स्िव कुभाय ऩौड्यातर य िाखा अलधकृत श्री भेघ याज िॊकय यहे को छानववन टोरी गठन
बएको।उक्त टोरीद्धायारलरतऩुयस्थथत नख्खु कायागायको थथरगत अनुगभन गयी ववषमसॉग सम्फस्न्धत
कागजातको अध्ममन तथा सम्फस्न्धत कभिचायी य कैददफन्दीहरुसॉग छरपर तथा अन्तयविमा गयी
दे हाम अनुसाय प्रलतवेदन प्रथतुत गरयएको छ।
क) उजुयीको सॊ स्ऺप्त ब्महोया:
रलरतऩुयस्थथत नख्खु कायागायभा यहे का कैददफन्दीहरु भध्मेका हारका चौकीदाय स्िव चौधयी उलन ऩलछ
हुनेवारा चौकीदाय ददऩक कणि य कैदी ऩवन मादव सभेत जवान-३ य जेरय भोहन अलधकायीको
लभरे भतोभा नख्खु जेरभा यहे का कैदीफन्दीहरुको हे यचाह तथा ब्मवथथाऩनका रालग नेऩार सयकाय य
लफलबन्न सॊ घसॊ थथाफाट प्राप्त हुने नगद , स्जन्सी , यासन रगामतभा कायागाय कामािरम नख्खुरे भनोभानी
गयी गुणथतयवहन खाद्यन्न कैददफन्दीराई खुवाई चयभ आलथिक राब लरएको। कैददफन्दीरे कुखुयाको
भासु वकनेय खादा प्रलत के.जी रु. ६५०/-

, एक जाय ऩानीको रु.७० , कैददफन्दीरे प्रमोग गये को

पोनकरको प्रलत लभनेट रु.१५ लरने गये को, ढु ङ्गा लभलसएको य कुवहएको चाभर खुवाउने गये को।फावहय
याखेको भू ल्म सूचीभा बन्दा फढी ऩैसा लरएय साभान फेच्ने गये को।जेर लबत्र रागुऔषध सभेत

ब्माऩाय

हुने गये को।कायागाय लबत्रै जुवा -तास खेराउने य लभटय ब्माजभा ऩैसा रगाउने सभेत गलतववधी हुने
गये को। मसको राब कायागाय कामािरमका कभिचायीराई सभेत ऩुग्ने गये को बन्ने रगामतको ब्महोया
उजुयीभा उल्रे ख बएको छ।
ख)

उजुयी छानववन प्रविमा:

उस्ल्रस्खत उजुयीका सम्फन्धभा छानववन टोरीरे नख्खु कायागायको थथरगत लनयीऺण गयी ऩवहरो
चयणभा कायागाय कामािरम नख्खुसॉग दे हामको लफषमभा प्रलतविमा भाग गये को लथमो।
१. कामािरमफाट कैदी फन्दीहरुका रालग के कथतो नगद तथा स्जन्सी सुववधा उऩरब्ध हुदै
आएको छ, मथाथि वववयण।
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२. कैदी फन्दीहरुका रालग ववलबन्न सॊ घ सॊ थथाहरुद्धया प्रदान गरयने आलथिक तथा बौलतक
सहमोग ववतयणको प्रविमा।

३. कैददफन्दीरे कायागाय लबत्रफाट भासु , ऩानी रागामतका खाने कुया भगाउदा के कथतो
प्रविमाफाट उऩरब्ध गयाइन्छ सो को वववयण।

४. कैददफन्दीहरुरे दै लनकरुऩभा खाने गये को चाभराभा ढु ङ्गा लभलसएको , कुवहएको हुने गये को य
फावहय भूल्म सूस्चभा याखेको बन्दा कैददफन्दीसॉग दोब्फय भूल्म उठाउने गये को बन्ने लफषमभा
कामािरमको प्रलतविमा

५. चौकीदाय स्िव चौधयी य हुनव
े ारा चौवकदाय बलनएका ददऩक कणि य कैदी ऩवन मादव

ऩारै ऩारो लफयाभी बएको फहाना गयी जेरयको लभरे भतोभा उऩचायको नाभभा फावहय गएय
रागुऔषधजन्म साभग्री कायागाय लबत्र लबत्र्माउने गये को बन्ने लफषमभा मथाथि वववयण।

६. कायागाय प्रिासनका कभिचायीहरुको लभरे भतोभा कायागाय लबत्र जुवातास खेराउने य लभटय
ब्माजभा यकभ रगानी गने य सो को राब चौवकदाय रगामत कभिचायी सभेत रे लरने
गये को बन्ने उजुयीका फाये भा मथाथि वववयण।
७. कायागायको आन्तरयक प्रिासनका रालग के कथतो प्रविमाफाट चौवकदाय छनौट गरयन्छ सो
को जानकायी।

प्रथतुत ववषमका सम्फन्धभा कायागाय कामािरम नख्खुको प्रलतविमा दे हाम फभोस्जभ उऩरब्ध
बएको छ।
दे हाम:
 कामािरमरे लनमभानुसाय प्रलत ददन प्रलत फन्दीराई रु.६० नगद य ७०० ग्राभ चाभर दै लनक
लसदाको रुऩभा उऩरब्ध गयाउदै आएको।कैददफन्दी सॊ ख्माको आधायभा लनकासा बएको

फजेटफाट जाडो य गभॉमाभको कऩडाको रालग नगदै उऩरब्ध गयाउने गरयएको।हये क वषि
दिै खचि रु. ३००/- का दयरे य २ फषिको एक ऩटक ऩाउने गयी हये क फन्दीराई लसयक
डसना उऩरब्ध गयाउने गये को।

 उक्त कायागायभा सॊ घ सॊ थथाफाट कैददफन्दीका रालग बनेय कुनै आलथिक तथा बौलतक सहमोग
उऩरब्ध नबएको।कायागाय लबत्र सञ्चालरत ऩसरहरुभा भूल्म सूची यास्खएको य लनमलभत
रुऩरे अऩडे ट गने गरयएको।कायागाय प्रभुखको नेतत्ृ वभा कायागाय हाता लबत्र लनमलभत
अनुगभन हुने गये कोरे उजुयीभा उठाएको लफषम सत्म नबएको।

 कायागायभा यहे का फन्दीहरुरे दै लनकरुऩभा खाने चाभर सयकायी सॊ थथान खाद्य सॊ थथान तथा
व्माऩाय कम्ऩनी लरलभटे डफाट सयकायी दयये टभा गुणथतय प्रभास्णत गये य ल्माइने गरयएको।
 चौववसै घण्टा सुयऺा लनगयानी हुने बएकोरे जुवातास खेल्ने
गनेरगामतका कामि कायागाय लबत्र बएको छै न।
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, रागुऔषध कायोवाय

ु ान गरययहे का कैददफन्दी
 कायागायभा यहे का लफलबन्न अऩयाधभा कैद बक्त

, भानलसक लफयाभी

रगामतका फन्दीहरुराई ब्मवथथाऩन गनि सक्ने ऺभतावान , असर चारचरन बएका , ५०%
ु ान बइसकेका य मस बन्दा अगाडी चौवकदाय नबएका कैददफन्दीहरु भध्मेफाट
कैद बक्त

छनौट गयी प्रभुख स्जल्रा अलधकायीको लसपारयस सवहत कायागाय ब्मवथथाऩन लफबागभा
ऩठाएय थवीकृत बई आएऩलछ चौवकदाय लनमुस्क्त गने प्रलतविमा यहे को।

नख्खु कायागाय कामािरमको उस्ल्रस्खत प्रलतविमाराई सभेत आधाय भान्दै छानववन टोरीरे कायागाय
ु ान गयी छु टे का व्मस्क्तहरुसॉग सोधऩुछ गयी उजुयीसॉग
लनयीऺण, कैदीफन्दीसॉग सोधऩुछ , कैद बक्त
सम्फस्न्धत अन्म प्रभाण तथा तथ्महरु सभेत सॊ करन गये को छ।
ग) उजुयीसॉग ऩेि बएका सम्फस्न्धत प्रभाण तथा तथ्म:
१) कामािरमका कभिचायी तथा कायागायका कैददफन्दीहरुसॉगको छरपर, अन्तवििमा तथा सोधऩुछफाट
प्राप्त तथ्म प्रभाण।
छानववन टोरीरे थथरगत अनुभगनको िभभा कायागाय कामािरम नख्खुका कभिचायी य कायागाय
लबत्रका कैददफन्दीहरुसॉग सोधऩुछ , छरपर तथा अन्तवििमा गये को लथमो।कायागाय लबत्रको
अनुगभनको िभभा कैददफन्दीहरुसॉग सोधऩुछ गदाि कायागायको व्मवथथाऩन दठकै यहे को बन्ने
प्रलतविमा प्राप्त बमो।कायागाय लबत्र भासु ऩसर य वकयाना ऩसर सॊ चारन यहे को दे स्खमो।फन्दीका
रालग साझा बान्सा(भेस) फाहे क ऩैसा लतये य खानेहरुका रालग छु ट्टै क्मास्ण्टन सभेत सॊ चारन बएको
ु ा खानाको रालग भालसक रु.२५००/- लरने गये को
ऩाइमो।उक्त क्मास्ण्टनरे लफहान फेरक
ऩाइमो।साथै ऩैसा लतये य खानेहरुका रालग खाजा य स्चमा सभेत फेच्ने गये को ऩाइमो।
कायागाय लबत्रकेवह कैदीफन्दीहरुरे गरैं चा फुन्ने , कऩार काट्ने , पलनिचय फनाउने रगामतका काभ
गये को य सो को रालग भेलसन य ज्मारा फावहयफाट सम्फस्न्धत कम्ऩनीरे ददने गये को ऩाइएको
छ।साथै केवह फन्दीहरु रुभार फुन्ने , स्चत्र फनाउने रगामतका उद्यभिीर कामिभा सॊ रग्न बएको
ऩाइएको छ। कायागाय हाता लबत्र यहे को क्मास्ण्टनको सम्फन्धभा फन्दीहरुसॉग सोधऩुछ गदाि
साविजलनक रुऩभा टाॉसेको भूल्म सूचीकै आधायभा खाजा तथा खाना वकन्न ऩाइने गये को कुया
सुनाएका छन्।
२) छु टे का फन्दी तथा आपन्तहरुसॉगको छरपर तथा अन्तवििमाफाट प्राप्त तथ्म प्रभाणहरु:
हारै उक्त कायागायफाट छु टे का कैदी तथा ऩरयवायका सदथमहरुसॉग छरपर गदाि कायागायभा
चौवकदाय य नाइकेरे भनोभानी गने गये को।आपन्तहरुरे कैददफन्दीहरुका रालग बनेय ददएको ऩैसा
सभेत उसैरे याखेय थोयै थोयै खटाएय ददने गये को य छु ट्न रागेका फन्दीहरुको त्मसयी याखेको
ऩैंसा सभेत वपताि नददने गये को फताएका छन्।साथै कागयागाय लबत्र फाजी थाऩेय खेलरने खेर
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(जसराई लबत्रको बाषाभा हवि खेराउने बलनएको) खेराउने गये को य स्जत्नेनहरुफाट फीस प्रलतित
कटाएय नाइकेरे नै याख्नेस्

गये को।मसयी खेराउने खेर फावहयको लनगयानीरे नदे ख्नख
े य लसलसवटबी

क्माभेयारे सभेत नदे ख्नये ठाउॉभा खेराउने गये को फताएका छन्।लबत्र याखेका ऩसरहरुफाट भहॊ गो
भुल्मभा साभान फेच्ने गये को य कसै रे लफयोध गमोन बने धम्क्माउने य कुटवऩट सभेत गने गये को
फताएका छन्।कायागाय लबत्रको ब्मवथथाऩनको रालग भुर नाइके

, हस्थऩटर नाइके , स्िऺक

नाइके, यभन नाइके , भुरगेट नाइके य ठु रो फैदाय गयी स्जम्भेवायी फाॉडपाॉड हुने गये को।कानूनरे
तोकेको नाइके स्िव चौधयी हुन ् तय मस बन्दा अस्घ नाइके बइसकेका ओभयाज भगयरे नै सफै
काभ गने गये को।प्रिासलनक काभका रालग सभेत उलन नै कामािरम प्रिासन सभेत आउने जाने
गये का छन।जेर लबत्र कलतऩम याजनीलतक ऩृष्ठबूभी बएका फन्दीहरु ऩलन छन्।नाइके य
चौवकदायरे उलनहरुसॉग याम्रो सम्फन्ध फनाउने गये कोरे चौवकदायरे गये को अलनमलभतताको
फाये भायाजनीलतक ऩृष्ठबूभीका फन्दीरे कुनै चासो याख्दै न्।त्मसै र,े चौवकदाय य नाइकेरे सविसाधायण
फन्दीराई िोषण गने गये को फताएका छन्।
घ) उजुयी सम्फन्धभा सॊ करन गरयएका कागजातहरुको वववयण:
 कायागाय कामािरम नख्खु को च.नॊ. १८७३ लभलत २०७७/०८/१२ को ऩत्र द्वाया प्राप्त
वववयण।
 कायागाय लबत्र सॊ चालरत क्मास्ण्टन/थऩेिर बान्साभा टाॉस गये को भूल्म सूचीको पोटो वप्रण्ट ऩाना३
 सोवह ठाउॉभा सॊ चालरत भासु ऩसरको भूल्म सूस्च वववयण ऩाना १
 कायागाय कामािरम नख्खु को आ.फ २०७७/०७८ को थवीकृत वावषिक कामििभको प्रलतलरऩी
ऩाना-१
ङ) उजुयीसॉग सम्फस्न्धत तथ्म तथा प्रभाणहरुको सुऺभ अध्ममन:
कायागाय कामािरम नख्खुको वावषिक कामििभ अनुसाय लफलनमोस्जत फजेट कभिचायीको तरफ तथा
अन्म ब्मवथथाऩनको रालग खचि बएको दे स्खन्छ।लफलनमोस्जत फजेटफाट नै अलनमलभतता बएको
तथ्मगत आधाय दे स्खदै न।उजुयीकतािरे उजुयी लनवेदनभा उस्ल्रस्खत वववयण कै सम्फन्धभा
चौवकदायको स्जम्भेवायी तथा खाद्यान्नको गुणथतयको फाये भा कायागाय कामिरमरे अध्ममन टोरीराई
उऩरब्ध गयाएको वववयणका आधायभा लनमभ तथा कामिववधी अनुसाय लफश्वासनीम छै न बन्ने मथेष्ट
आधाय दे स्खदै न।मद्यवऩ, कायागायको आन्तरयक ब्मवथथाऩन कामािरमको लनमलभत प्रिासलनक कामि
बन्दा पयक प्रकृलतको बएकोरे उजुयी लनवेदनभा उठाएका लफषमहरु ऩूण ि रुऩरे असत्म छन् बन्न
सवकदै न।
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कैददहरुरे कामािरमरे प्रदान गये को लसदा बन्दा अलतरयक्त खाना तथा साभानहरु आपैरे वकन्नु
ऩये को अवथथाभा वा अन्म सेवा लरनु ऩये को अवथथाभा उलनहरुरे कायागायको आन्तरयक
ब्मवथथाऩनका ब्मास्क्तराई नै अनुयोध गनुि ऩने अवथथा यहे को य सो ब्मवथथा गरयददए वाऩत
आन्तरयक प्रिासनभा खटनऩटन गने चौवकदाय , नाइके तथा सहनाइके रगामतरे अलतरयक्त पाइदा
लरन सक्ने कुयाराई नजयअन्दाज गनि सवकदै न।कायागाय लबत्र सॊ चालरत भासु ऩसरभा प्रचलरत
भूल्म बन्दा फढी भूल्मभा फेच्ने गये को सम्फन्धभा भासु ऩसर अगालड टाॉलसएको भूल्म सूची हे दाि
कुखुयाको भासु प्रलत के.जी रु.४०० , फॊगयु रु. ५१० याॉगाको भासु रु. ५१० उल्रेख छ जुन
प्रचलरतफजाय भूल्म बन्दा केवह फवढ बएको दे स्खएता ऩलन उजुयी लनवेदनभा उल्रे ख बए अनुसायको
भूल्म याखेको दे स्खएन।कायागाय लबत्र तासजुवा रगामतका ऩैसा फाजी याखेय खेलरने खेर खेराउने
गये को लफषमभा कैददफन्दीसॉग सोधऩुछ गदाि त्मथतो नबएको बन्ने जानकायी प्राप्त बएको छ।जेरफाट
छु टे का कैदीहरुको बनाईराई सभेत आधाय भान्ने हो बने करयफ ऩन्र समको हायाहायीभा यहे का
कैददफन्दीहरु फीचभा मस प्रकायका रे नदे नका गलतलफधी नहोरा बन्न सवकन्न।
अनुगभन गदािका फखत झण्डै सोह्र समको हायाहायीभा कैदीफन्दी यहे को कायागाय लबत्र सॊ चालरत
क्मास्ण्टन तथा ऩसरहरुफाट दै लनक हजायौंको कायोफाय हुने दे स्खन्छ।कैदीफन्दीकै है लसमतभा
कायागाय लबत्रै बएको ब्मास्क्तरे ब्मावसाम सॊ चारन गदाि अऩनाइनु ऩने कानूनी प्रविमाको फाये भा
बने प्रष्ट हुन आवश्मक दे स्खन्छ।प्राम अलधकाॊि कायागायभा चौवकदाय य नाइके फन्नको रालग लनकै
ठु रो प्रलतश्ऩधाि य चरखेर हुने गये को सभाचाय लफलबन्न सॊ चाय भाध्मभभा ऩलन आउने गये को
कुयाराई सभेत भध्म नजय गदाि कायागाय लनमभावरी

, २०२० को ब्मवथथारे प्रदान गये को

सुववधाका अलतरयक्त चौवकदाय, नाइके य सहनाइके बएवाऩत

अन्म आलथिक राब लरनका रालग

कायागाय लबत्र हुने ब्माऩाय-ब्मावसाम रगामतका गलतलफलधराई भाध्मभ फनाउन सक्ने कुयाराई
सभेत ध्मान ददनु जरुयी दे स्खन्छ।
च) सुझाव तथा लनश्कषि:
ु ानीभा छु ट हुने , अन्म फन्दीहरु बन्दा
कायागाय लबत्रको आन्तरयक ब्मवथथाऩन गये वाऩत कैद बक्त
अलतरयक्त सुववधा सभेत उऩबोग गनि ऩाउने बएकोरे चौवकदाय , नाइके य सहनाइके फन्नको रालग
चरखेर हुन सक्ने कुयाराई नकानि सक्ने अवथथा छै न।मसका साथै हजायौ कैदीहरुको
ब्मवथथाऩनको िभभा आन्तरयक ब्मवथथाऩनको स्जम्भेवायी ऩाउनेहरुरे लनजी थवाथि तथा पाइदाको
रालग फावहयी प्रिासनराई छरे य वा प्रबावभा ऩाये य अलनमलभत कामि गनि सक्ने अवथथाराई सभेत
ख्मार गनुि ऩने जरुयी छ।उजुयी लनवेदनभा उजुयीकतािको भाग फभोस्जभ हारको चौवकदाय य
नाइकेराई हटाएय अको लनमुस्क्त गने बन्ने लफषम मस केन्रको ऺेत्रालधकाय नबएकोरे मथतो कामि
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गनितत्कार सॊ बव नबएता ऩलन कायागाय प्रिासनको सभग्र सुधायका कामिहरु गनि आवश्मक
दे स्खएको छ। मस सम्फन्धी सुझावराई दे हाम अनुसाय प्रथतुत गरयएको छ।
 कायागाय लनमभावरी, २०२० को लनमभ २४(१) फभोस्जभको प्रविमाफाट

चौवकदाय, नाइके य

सहनाइकेको लनमुस्क्त गदािलनष्ऩऺ य ऩायदिॉ तवयरे गने।
 कायागाय ऐन , २०१९ को दपा ६ (२) फभोस्जभ पौजदायी भुद्दाभा सजाम ऩाएका कैदीराई
आवश्मकता अनुसाय एक्रै लबन्दै कोठाभा याख्न् हुन्छ

बन्ने ब्मवथथाराई कडाइका साथ रागु

गनुि ऩने।पौजदायी सजाम ऩाएका य सृङ्खराफद्ध अऩयाधभा सॊ रग्नहरुराई छु ट्टै ब्रकभा याखी
सोवह फभोस्जभ ब्मवथथाऩन गनुि ऩने।
ु ान गयी छु वटसके ऩलन उलनहरुको
 चौवकदाय, नाइके य सहनाइके कैद बक्त

अलबरे ख कायागाय

व्मफथथाऩन सूचना प्रणारी (PMIS) भा कामभ नै याखी दुई वषि सम्भ सम्ऩत्ती लफवयण फुझाउनु
ऩने अलनवामि ब्मवथथा गने।
 कायागाय लबत्र सभुह जभघट हुने सफै थथानहरुभा लसलसवटबी क्माभेया जडान गयी
लनमभनकामिराई थऩ प्रबावकायी फनाउने।
 कायागाय लबत्र क्मास्ण्टन तथा अन्म ऩसरहरु सॊ चारन गनि ऩायदिॉ लफधी अऩनाउने।
 गस्म्बय अऩयाधभा सॊ रग्नहरुराई छु ट्टै जेरको ब्मवथथा गने य उलनहरुराई कायागाय प्रिासनरे
नै उऩरब्ध गयाएको सुववधा भात्र उऩरब्ध गयाउने ब्मवथथा गने।त्मथता कैदीहरुका रालग
दै लनकरुऩभा आफ्नै ऩैसारे वकनेय खाने सुववधा उऩरब्ध नगयाउने।जसरे गदाि अऩयाध गये य जेर
लबत्र फथदा ऩलन धनीहरु सुववधासम्ऩन्न स्जवन स्जउने य गरयवहरुरे भात्र कायागाय प्रिासनरे
उऩरब्ध गयाएको सुववधा उऩबोग गनुि ऩने अवथथाको अन्त्म हुने छ।
 कायागाय य कैददफन्दीहरुको सम्फन्ध गरयवीसॉग ऩलन जोलडएको लफषम हो।कायागायभा यहे का
कलतऩम कैदीहरु ऩरयवायको एक भात्र कभाउने ब्मास्क्त हुन सक्ने बएकोरे उलनहरुराई
कायागाय लबत्रै उद्यभिीर फनाई ऩरयवायका रालग आमआजिनको अवसय उऩरब्ध गयाउनु ऩने।
 थथानीम लनकामहरुरे कायागायफाट छु टे का कैदीहरुको अलबरे ख याखी उलनहरुराई उद्यभिीरता
तालरभ तथा सचेतानाका कामििभभा सहबागी गयाई व्मवसाम तथा योजगायीका अवसयहरु प्रदान
गनि कामििभ सञ्चाकरन गने।
कायागायभा यहे का कैददफन्दीको सॊ ख्मा तथा अवथथारे सभग्र सभाजको चरयत्र सभेत झल्काउने बएकोरे
कायागाय ब्मवथथाऩनराई प्रबावकायी फनाउनु आजको आवश्मक हो।अऩयाध न्मू लनकयण तथा
योकथाभका रालग कायागाय सजाम ऩलन एउटा भहत्वऩूण ि उऩाम बएको कुया सविथवीकामि नै
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ु भा अऩयालधक गलतववलध कामभ नै यहे को हुदा कायागाय ब्मवथथाऩनको भहत्व झनै फढ्दै
छ।भुरक
गएको छ।नवे , थवीडे न तथा डेनभाकि जथता दे िहरुको जथतो सुववधासम्ऩन्न कायागाय ब्मवथथाऩन
नेऩारभा अवहल्मै सॊ बव छै न।तथाऩी , अऩयाध य अऩयाधीको वगॉकयण गयी लसलभत स्रोत साधनको
सभुस्चत ऩरयचारनद्धायाकायागायको ब्मवथथाऩन गदै सभाजभा िान्ती सुयऺा कामभ गने सवारभा ध्मान
ददनु जरुयी छ।मही लफषमराई भध्मनजय गदै उस्ल्रस्खत सुझावको कामिन्वमनका रालग गृह भन्त्रारम
य नख्खु कायागाय कामािरमभा ऩठाउन सान्दलबिक हुनेछ।

यावष्डम सतकिता केन्रको लभलत 2077/10/09 को लनणिम्
नख्खु कायागायभा बएको अलनमलभतता सम्फन्धभा छानलफन गयी प्रलतवेदन ऩेि गनि गदठत टोरीफाट
ऩेि बएको छानववन प्रलतवेदनउऩय छरपर गदाि कारोफजायीराइि लनमन्त्रण गनिका रालग प्रत्मेक
आ.व. को िुरुभै कैदीवन्दीरे प्रमोग/उऩबोग गने उऩबोग्म वथतु/भारसाभानहरु आऩूलति गनिका रालग
सॊ यचनात्भक इकाई लरने गयीआऩूलतिकतािको प्रलतष्ऩधािका आधायभा छनौट गने व्मवथथा लभराउन
कायागाय व्मवथथाऩन ववबागराइि लनदे िन ददने तथा उजुयीभा उल्रे स्खत आयोऩको तथ्म ऩुष्टी हुने
आधाय नदे स्खएकारे पाइर ताभेरीभा याखी रगत कट्टा गने लनणिम गरयमो।
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