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जातिय अल्पसंख्यकहरुको समानिाको प्रवद्र्धनका लागि  
ववद्यमान िथा योजनाबद्ध उपायहरु 

 
कारािार ववभाि 

 
 

कारगार विभाग जातिय समानिा प्रिद्र्धन गनन प्रतिबद्ध छ । हिरासिमा भएका 
सम्पूर्न व्यक्तििरुले राक्रियिा र जातियरुपमा तनरपेक्ष रिँदै समान व्यििार पाउँनेछन ्
। हिरासिमा रिेका अल्पसंख्यक जातिका व्यक्तििरुको सियिाका तनक्म्ि कारगार 
विभागले प्रदान गरेका उपायिरु तनम्न िय गररएका छन ्। 
 
A. हहरासिमा रहेका व्यक्तिहरुको सहायिाका लागि उपायहरु 

 
विद्यमान 
उपायिरु  

 27 भाषामा प्रकाशन गररएको कैदी सूचनासम्बन्धी 
पुक्तिकाको एक प्रति हिरासिमा रिेका व्यक्तििरु PICs भनान 
भएको समयमा प्रदान गररन्छ जसले उनीिरुलाई आफ्ना 
अधधकारिरु र सुधारात्मक संतथाका सामान्य शिनिरु र 
आिश्यकिा बुझ्न मद्दि गदनछ । 
 

  CSD ले आिश्यकिा भएमा अल्पसंख्यक जातििरुको मूल 
भाषाको PICs को लाधग दोभाषे सेिा प्रदान गनछे l जब 
उनीिरुले सुधारात्मक संतथािरुमा िुने उपचारमा दखु पाउँछन ्
िा उनीिरुसँग आफ्ना अधधकारका बारेमा कुनै ससकायि छ 
भने तिनले सोधपुछ गने िा उजरुी हदने अधधकारमा समानिा 
सुतनक्तचि गननका लाधग अनुरोध अनुसार दोभाषे सेिािरु 
प्रदान गररनेछ l 
 

  अग्रपकं्तिका कमनचारी र अन्य राक्रियिाका हिरासिमा रिेका 
व्यक्तििरुको PICs सञ्चारमा ित्काल सिजीकरर् गनन 
कारगार विभागले मोबाइल ट्यािलेट साधनमा लेख्य 
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भाषानुिाद सुविधाको प्रयोग गनेछ । 
 

  कारगार विभागलले गिृ मासमला ब्यूरोद्िारा प्रकासशि 
“आपिकालीन अितथाका लाधग बिुभावषक िातयांश पुक्तिका” 
सम्पूर्न कारागारमा रिेका आन्िररक अतपिालिरुमा 
हिरासिमा रिेका व्यक्तििरुलाई PICs आिश्यकिा भएमा 
प्रयोगको लाधग उपलब्ध गराएको छ । 
 

  कारगार विभागलले हिरासिमा रिेका व्यक्तििरुको PICs 
लाधग कारागारमा रिेका पुतिकालयमा चीनी र अङ्ग्गे्रजी 
बािेकका अन्य भाषामा पतन पुतिकिरु उपलब्ध गराउँछ । 
 

  कारगार विभागलले अल्पसंख्यक जातिका हिरासिमा रिेका 
व्यक्तििरुले PICs तयानटोतनज बोल्ने र बुझ्ने क्षमिाको 
असभिदृ्धध गराउन तयानटोतनज भाषा कक्षािरु साथै 
तयानटोतनज ति–अध्ययन सामाग्री उपलब्ध गराउदछ साथै 
उनीिरुलाई कारागारको जीिन अनुशरर् गनन सियोग गदनछ 
। 
 

  कारगार विभागलले विसभन्न जातिका हिरासिमा रिेका 
व्यक्तििरुको PIC धासमनक तििन्रिाको सम्मान गदनछ । 
धासमनक गुरुिरु िथा विसभन्न धासमनक संतथािरु द्िारा उपलब्ध 
गराइने भ्रमर्, सशक्षा, परामशन र धासमनक गोक्रि जतिा 
विसभन्न सेिािरु प्रदान गररन्छ । विभागले आिश्यक परेमा 
सम्बक्न्धि िाणर्ज्य दिूिरुसँग अल्पसंख्यक जातिको धासमनक 
PICs क्रियाकलापिरुको बारेमा परामशन गनेछ । 
 

  अल्पसंख्यक जातिका हिरासिमा रिेका व्यक्तििरुको PICs 
पुनस्र्थापनामा सियोग गनन कारागार विभागले विसभन्न गैर 
सरकारी संतथािरुसँग सिकायन गरेर विसभन्न रुचीसम्बन्धी 
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कक्षािरु सञ्चालन गदनछ । 
 

  कारागार विभागले नयाँ भनान भएका हिरासिमा रिन े
व्यक्तििरुको PICs पररचय कायनिममा प्रसारर् गननको लाधग 
१० भाषामा तनमानर् गररएका डिसभिीिरु उपलब्ध गराउदछ 
जसले उनीिरुलाई कारागारको जीिनबारे बुझ्न मद्दि गछन 
। 
 

  CSD ले हिरासिमा रिेका अन्य राक्रियिा भएका 
मातनसिरुद्िारा सोधपुछ िथा उजुरी व्यितथापन गननका 
लाधग तनितृिभरर् सेिा सम्झौिा अन्िगनि इक्न्तटच्युट 
लायजन अक्रिसरका रुपमा सेिातनितृ्त अधधकारीिरु तनयुक्ति 
गदनछ l कारािासका दौरान असमझदारी िटाउन र झगिा 
समलाएर सजाय हदइने संतथािरुमा तनयम िथा अनुशासन 
व्यितथापन गनन अन्िगनि इक्न्तटच्युट लायजन अक्रिसरले 
यतिा सोधपुछ िथा उजरुी व्यितथापन गननका लाधग 
हिरासिमा रिेका अन्य राक्रियिा भएका मातनसिरुसँग 
िाकािाकी बैिक गनुनपनेछ l 
 

भविरयको कामको 
लेखाजोखा 

 कारागार विभागले अल्पसंख्यक जातिका हिरासिमा रिेका 
व्यक्तििरुको PICs लाधग भएका नीति/उपायिरु एिं यसको 
कायानन्ियनको थप सुधारका तनक्म्ि तनयसमिरुपमा 
लेखाजोखा िथा पुनरािलोकन गनेछ । 
 

B. कममचारीको िाललम 
 

विद्यमान 
उपायिरु 

 कारागार विभागले कमनचारीले पालना गनुनपने गरी जातिय 
भेदभाि अध्यादेशको अनुसार “जातिय समानिा प्रिद्र्धन 
तनदेसशका” िथा “जातिय समानिासम्बन्धी नीति पर” ियार 
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गरेको छ । 

 कारागार विभागले कमनचारीको जानकारीको लाधग जातिय
समानिासम्बन्धी सान्दसभनक सूचनािरु ज्ञान व्यितथापन
प्रर्ाली (विभाधगय अन्िरसञ्जालमा रिेको ज्ञान आदानप्रदान
गने मञ्च) मा तनयसमि अपलोि गदनछ ।

 कारागार विभागले समय समयमा कमनचारीको तनक्म्ि नेपाली,
उदून, सभयिनामी, इण्िोनेसशयन, पञ्जाबी र त्यातनस
लगायिका अल्पसंख्यक जातिको भाषामा िासलम प्रदान गछन
।

 कारागार विभागले कमनचारीको भिी िथा आन्िररक िासलम
कायनिममा जातिय समानिासम्बन्धी िासलम समािेश गरेको
छ । सांतकृतिक चेिनासम्बन्धी िासलम सञ्चालन गनन समय
समयमा विसभन्न रारिका िाणर्ज्य दिूिरुलाई तनमक्न्रि
गदनछ ।

भविरयको कामको 
लेखाजोखा 

 कारागार विभागले कमनचारीको जातिय समानिासम्बन्धी
ज्ञानमा सुधार गननको लाधग उपयुति िासलम व्यितथा गनन
िासलमसम्बन्धी नीतिको तनरन्िर लेखाजोखा िथा
पुनरािलोकन गनेछ ।

सावमजातनक सोधपुछ / िुनासोहरु 

सािनजातनक सोधपुछ िथा गुनासोिरुको लाधग, कृ पया िमशः प्रमुख अधधकारी 
(िव्यतथापन सेिािरु)लाई 25826025 र पर्मुख अधधकारी (गुनासो 
खोजिलाश इकाइ)लाई 21514499 मा सम्पकन गनुनिोला । 
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कारािार ववभाि 
जुलाई 2019 


