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कािागाि व्यवस्थापन सवभाग, कासलकास्थान, 

काठमाडौं.............................१ 

सजल्ला प्रशािन कार्ाालर्, बबिमहल, 

काठमाडौं......................................१ 

कािागाि कार्ाालर्, जगन््नाथदवेल, 

काठमाडौं.........................................१ 

नेपालको ििंसवधानको धािा ४६ ि १३३(२) बमोसजम र्ि अदालतको अिाधािण 

असधकािके्षर अन्तगात दार्ि हुन आएको प्रस्तुत रिट सनवेदनको ििंसक्षप्त तथ्र् एविं आदशे 

र्िप्रकाि िहकेो छ :- 

तथ्र् िण्ड 

१. रिट सनवेदन व्यहोिा 

(क) नेपालका सहिाित तथा कािागािमा सनधाारित क्षमताभन्दा अत्र्सधक बढी तथा 

कैदीबन्दीका हक, सहत ि िुसवधािम्बन्धी िासिर् तथा अन्तिाासिर् न्र्ूनतम् 

मापदण्डसवपिीत हुने गिी हजािौकँो ििंख्र्ामा िासिएको बािेमा नेपाल ििकाि, गृह 

मन्रालर् तथा महान्र्ार्ासधवक्ताको कार्ाालर्का प्रसतवेदनहरूमै सवस्तृत रूपमा 

पटकपटक उल्लेि भइिकेको सवषर् हो। स्वास्थ्र् ि िुिक्षाका दसृिले असघपसछ िामान्र् 

अवस्थामै पसन अत्र्न्तै जीणा ि जोसिमपूणा अवस्थामा िहकेा कािागाि भवन, न्र्ून 

िुसवधा ि िििफाईको दिुावस्थाका कािण कैदीबन्दीहरूको जीऊज्र्ान िँधै अिुिसक्षत 

िहकेो, सवश्वव्यापीरूपमा कोिोना भाइिि (कोसभड १९) को ििंक्रमणका दसृिले 

नेपालका सहिाित ि कािागािहरूको अवस्था झन ै जोसिमपूणा हुन पुगेको छ । 

दशेभरिका सहिाित तथा कािागािहरूमा िामान्र् अवस्थामै पसन कि ि जोसिमपूणा 

अवस्थामा िहकेा करिब २५ हजािको ििंख्र्ामा िहकेा कैदीबन्दीहरूका हकमा भने 

सवपक्षीहरू पूणा रूपले मौन िहकेो अवस्था छ । 

(ि) नेपालको ििंसवधान, २०७२ को धािा १६ ले प्रत्र्ेक व्यसक्तलाई िम्मानपूवाक बाँच्न 

पाउने तथा धािा १८ ले िमानताको मौसलक हक प्रत्र्ाभूत गिेको छ । र्ि 

हकअन्तगात ििंसवधानको धािा ३० अन्तगातको स्वच्छ वाताविणको हक ि धािा ३५ 

अन्तगातको स्वास्थ्र्िम्बन्धी हकहरूिमेत अन्तििम्बसन्धत छन।्र्ी हकहरू िम्पूणा 

कैदीबन्दीहरूका हकमा िमेत िमान रूपमा लागू िहकेा छन ् । कैदीबन्दीहरूको हक, 

असधकाि ि िुसवधािँग िम्बसन्धत कािागाि ऐन तथा िोको सनर्मावलीमा उल्लेि 

भएका प्रावधानहरूिमेत िम्पूणा कैदीबन्दीहरूले िमान रूपमा उपभोग गना पाउनुपनेमा 

ऐन तथा सनर्ममा उसल्लसित प्रावधानहरू सनसषक्रर् िहिेिहको अवस्था छ। प्रिसलत 

कािागाि सनर्मावली, २०२० को सनर्म २९ को उपसनर्म (१) मा अिल िालिलन 

भएका कैदीलाई तोककएको कैदको िजार्मा बढीमा ६० प्रसतशतिम्म कैदको िजार् 

छोट्याउन िककन ेछ, िोही सनर्मको उपसनर्म (२क) मा अिल िालिलन भएका 

६५ वषा उमेि पुगेका कैदीहरूको हकमा ७५ प्रसतशतिम्मको कैद छोट्याउन वा दवुै 

आँिा नदखे््ने वा दवुै िुट्टा निल्ने वा अिंगभिंग भई ओछ्यान पिी सनको नहुन े
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अवस्थामा पुगेको भनी ििकािी सिककत्िकले सिफारिि गिेका कैदीको हकमा िजार् 

छोट्याउन िककन े प्रावधान, ज्र्ेष्ठ नागरिकिम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २(क) ले 

६० वषा उमेि पूिा गिेको नेपाली नागरिकलाई ज्र्ेष्ठ नागरिक भनी परिभासषत गिेको 

छ। कैदीहरूका हकमा िो ऐनको दफा १२(१) मा कुन ैमुद्दामा कैद िजार् पाई कैद 

भोसगिहकेो ज्र्ेष्ठ नागरिकलाई सनजको उमेि ि किूिको अवस्था हिेी ६५ वषा उमेि 

पूिा भई ७० वषा ननाघेको हकमा २५ प्रसतशतिम्म, ७० वषा उमेि पूिा भई ७५ वषा 

ननाघेको हकमा ५० प्रसतशतिम्म ि ७५ वषा उमेि पूिा भएकाहरूको हकमा ७५ 

प्रसतशतिम्म कैद छुट कदन िककने प्रावधान छ। ति सवपक्षीहरूबाट िामान्र् अवस्थामा 

िमेत र्स्ता कैदीहरूको दसैनक लगत कार्म गिी सनर्समत रूपमा कैदकट्टा तथा 

माफीसमनाहा गन ेगिाउने वा  कैद छोट्याउनेिम्बन्धी कुनै पसन कार्ा नगिे नगिाएको 

अवस्था सवद्यमान छ। 

(ग) फौजदािी किूि (िजार् सनधाािण तथा कार्ाान्वर्न) ऐन, २०७४ अन्तगात कैदीहरूलाई 

प्राप्त िुसवधाहरूको िमेत आजका समसतिम्म पसन कार्ाान्वर्न नै नभएको, ऐनको 

दफा २२ (कैदीलाई िामासजक िेवा गना आदेश कदन िके्न), दफा २५ (िुधािगृहमा 

पठाउन िककने), दफा २६ (पुनःस्थापना केन्रमा पठाउन िककन)े, दफा २७ (िप्ताहको 

असन्तम कदन वा िारीकासलन िमर्मा मार कािागािमा बिी कैद भुक्तान गना 

िककने), दफा २८ (िुल्ला कािागािमा िाख््न िककने), दफा २९ (पर्ािोलमा िाख््न 

िककने), दफा ३० (िामासजकीकिण गिाउनु पन)े, दफा ३१ (कैदबापत शािीरिक 

श्रममा लगाउन िककन)े ि दफा ४९ (प्रोवेशन वा पर्ािोल असधकृत तोके्न) दफा ३४ 

अन्तिगत मानसिक िोग भएका किूिदािलाई सिककत्िा केन्रमा िाख््ने, दफा ३७ को 

कैद कट्टा हुन िके्न व्यवस्था लागू गनेतफा सवपक्षीहरू पूणा रूपले मौन िहकेो अवस्था 

छ। केही दफाहरू नेपाल ििकािले नेपाल िाजपरमा िूिना प्रकाशन गिी तोककएको 

समसतदसेि लागू हुन ेभनीएकोमा आजका समसतिम्म पसन िो िुसवधाहरू कार्ाान्वर्न 

गरिएको छैन। नागरिक तथा कुन ै पसन व्यसक्तले प्राप्त गने र्स्ता िुसवधाहरू 

सवपक्षीहरूको सवलम्बका कािण असनश्सितकालिम्मका लासग कदासप सनसषक्रर् िहन 

िक्दनैन्।  

(घ) कैदीहरूले प्राप्त गनािके्न िुसवधाहरूका िम्बन्धमा दण्डको िुधािात्मक प्रणाली तथा 

कािागािमा कैदीहरूको िाप कम गिी कैदीहरूलाई र्थािम्भव कािागािभन्दा बासहि 

िािी िामासजकीकिण गन ेिन्दभामा सवश्वका सवसभन््न मुलुकहरूमा सवसभन््न अभ्र्ािहरू 

भइिहकेो तफा िमेत अदालतको ध्र्ानाकषाण गनुा िमर्िापेक्ष हुनेछ। सवसभन््न दशेहरूले 

कैदीहरूलाई िाज्र्को पूणा सनर्न्रणमा िहकेा व्यसक्तहरू भएका कािण उनीहरूले कैदको 

अवसधमा िम्बसन्धत िाज्र्मा प्रिसलत िावाजसनक सवदाहरूिमेत गणना गिी कैदकट्टा 

तथा माफीसमनाहाको व्यवस्था गिेको पाइन्छ। नेपालमा िमेत िाज्र्ले सनधाािण गिेका 

िावाजसनक सवदाहरूको सहिाब गिी कैदीहरूको कैद भुक्तानको अवसधमा गणना गने हो 

भन े कैदीहरूको करिब ३३ प्रसतशतिम्म कैद स्वतः भुक्तान हुन िक्छ। हाल प्रिसलत 

कानूनमा नकािात्मक िूिीमा पिेका भनीएका किूिका किूिदािहरूको कैदकट्टा गने हो 
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भन े कैदीहरूको ठूलो ििंख्र्ा स्वतः घट्न गई कािागािमा कैदीहरूको असधक िाप 

न्र्ूनीकिणमा िहर्ोग पुगे्न तथा िाज्र्मासथको आर्थाक व्यर्भाििमेत कम हुन ेसनश्सित 

छ। हाल दशेभरिका कािागाहरूमा त्र्स्तो नकािात्मक िूिीमा पिेका किूिका 

किूिदािहरूको ििंख्र्ा अत्र्सधक िहकेो तथ्र् सवपक्षीहरूलाई िमेत अवगत भएकै 

अवस्थामा िो तफा सवपक्षीहरूले कुन ै ठोि, िकािात्मक ि ििनात्मक कदम निालेको 

स्वतः स्पि हुन्छ।  

(ङ) नागरिक तथा िाजनीसतक असधकाििम्बन्धी अन्तिाासिर् अनुबन्ध (१९६६) को धािा 

४ ले बाँच्न पाउन ेअसधकािको व्यवस्था गरिएको छ। िोही अनुबन्धको धािा १४ मा 

प्रत्र्ेक व्यसक्तलाई स्वतन्र ि सनषपक्ष न्र्ार्पासलकाबाट सछटोछरितो रूपमा न्र्ार् प्राप्त 

गना पाउने असधकाििमेत िुिसक्षत िहकेो छ। ति सवपक्षीका उसल्लसित सनसषक्रर्ता ि 

मौनताका कािण प्रिसलत ििंसवधान तथा कानूनअन्तगात प्राप्त न्र्ार्िँग प्रत्र्क्ष रूपले 

िम्बसन्धत कैदीका ििंसवधान तथा कानूनप्रदत्त िुसवधाहरूको गम्भीि उल्लिंघन भएको 

तथ्र् सनर्वावाद छ ।  

२. माग गरिएको उपिाि 

मासथ सवसभन््न प्रकिणहरूमा उसल्लसित तथ्र्, कानून ि नसजििमेतका आधािमा 

ििंसवधानको धािा ४६ ि १३३(२) अन्तगात उल्लेसित उपर्ुाक्त आज्ञा, आदशे वा पुजीका 

सनसमत्त दहेार्बमोसजमको सनवेदन मागदावी िहकेो छः  

क. कोिोना भाइििको िम्भासवत ििंक्रमणबाट बच्न सवश्व स्वास्थ्र् ििंगठन तथा सवपक्षी 

नेपाल ििकाििमेतले लागू गिेका २५ जनाभन्दा बढी मासनि एक ठाउँमा भेला नहुने, 

पिस्पिमा िामासजक दिूी कार्म गनुापने तथा मास्कको असनवार्ा प्रर्ोग ि 

िििफाईलगार्तका मापदण्डहरू िम्पूणा कैदीबन्दीहरूका हकमा िमेत ििंसवधानको धािा 

१६, १८, ३० ि ३५ अन्तगात प्रत्र्ाभूत मौसलक हकहरूको बाध्र्ात्मक पालना ि 

ििंिक्षणका लासग पिमादेशको आदशे जािी गिी पाउँ,  

ि. सवश्व स्वास्थ्र् ििंगठन तथा नेपाल ििकािले लाग ू गिेका मापदण्डहरूको र्थाथा ि 

प्रभावकािी पालनाका सनसमत्त वतामान अवस्था, उदाहिणको लासग काठमाडौ,ँ 

जगन्नाथदवेलसस्थत कािागाि कार्ाालर्अन्तगात तीनवटा कािागािहरूमा कैदीबन्दीहरू 

िाख््ने क्षमता करिब १,८०० मार भएकोमा हाल करिब ३,१३७ िहकेोमा, 

कैदीबन्दीहरूको अत्र्सधक िाप न्र्ून गनुाको कुन ैसवकल्प नभएको हुनाले िमान रूपमा 

बाँच्न पाउने असधकाि, स्वच्छ वाताविण ि स्वास्थ्र्को मौसलक हकको ििंिक्षणका दसृिले 

सनवेदकलगार्तका कैदीबन्दीहरूले हाल भोसगिहकेो अवस्थालाई तत्काल िम्बोधन गना 

तथा सनर्समत रूपमा कैदीबन्दीहरूको िाप सनिन्ति रूपमा व्यवस्थापन गनाका लासग 

फौजदािी किूि (िजार् सनधाािण तथा कार्ाान्वर्न) ऐन, २०७४ को दफा २२, २५, 

२६, २७, २८, २९, ३० ि ४९ िोही ऐनको दफा १(२) बमोसजम तत्काल लागू गनुा 

गिाउन ु तथा सवश्वमा कार्म िहकेो दण्डको आधुसनक िुधािात्मक सिद्धान्त ि 

प्रणालीलाई मध्र्नजि गिी िािगिी पर्ािोल ि कैदकट्टाका िम्बन्धमा हाल कार्म 
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सवसभन््न किूिहरूको नकािात्मक िूिीको िािेजीका सनसमत्त आवशर्क कानूनी व्यवस्था 

गरिपाउँ,  

ग. प्रिसलत कािागाि सनर्मावली, २०२० को सनर्म २९ को (१) ि (२क) तथा ज्र्ेष्ठ 

नागरिक िम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २(क) ि १२ बमोसजम कैदीहरूलाई प्राप्त 

िुसवधाहरू दैसनक लगत कार्म गिी सनर्समतरूपमा उपलब्ध गिाईपाउँ,  

घ. कोिाना भाइिि ििंक्रमणको जोसिमबाट िबैभन्दा सछटो ि िबैभन्दा बढी ििंख्र्ामा 

प्रभासवत हुने अवस्थामा िहकेा प्रिसलत कानूनबमोसजम नकािात्मक िूिीमा िहकेा किूि 

ि किूिदािहरूका हकमा िमेत उसल्लसित कैदकट्टा तथा माफीसमनाहाका िुसवधाहरू 

ििंसवधानको धािा २७६ बमोसजम िम्माननीर् िािपसतमाफा त माफीसमनाहा घोषणा गने 

व्यवस्था गरिपाउँ, 

ङ. कैद तथा जरिवाना तोककएका कैदीहरूका हकमा कैद भुक्तान भइिकेको वा कैदकट्टा 

तथा माफीसमनाहाका लासग कानूनतः र्ोग्र् भइिकेको अवस्थामा पसन जरिवाना सतना 

बुझाउन अिमथा भएका कािण कैदमा बस्नुपने बाध्र्तामा िहकेा कैदीहरूका हकमा 

िमेत वतामान जोसिमलाई मध्र्नजि गद ै त्र्स्तो जरिवानािमेत माफीसमनाहा गने 

व्यवस्था गरिपाउँ, 

ि. अन्र् सवसभन््न मुलुकहरूले अपनाएका अभ्र्ािहरुलाई िमेत ध्र्ानमा िाख्दै 

कैदीबन्दीहरूलाई िावाजसनक सवदा गणना गिी कैदकट्टा गने व्यवस्थाका सनसमत्त 

आवशर्क कानून सनमााण गनुा भनी सनदशेनात्मक आदशे जािी गरिपाउँ, 

छ. र्ि महामािीका कािण उत्पन्न वतामान ििंकटपूणा अवस्थामा बन्दीहरूको जीवनिक्षा ि 

स्वास्थ्र्को मौसलक हकको ििंिक्षणका लासग हाल दशेभिी नै उल्लेिनीर् ििंख्र्ामा 

पुपाक्षका लासग भनी थुनामा िहकेा िम्पूणा बन्दीहरूलाई तारिि वा हासजि जमानीमा 

छुटी छुटाई मुद्दा पुपाक्ष गनुा गिाउनु भनी सनदशेनात्मक आदशे जािी गरिपाउँ, 

ज. सहिाित ि कािागािको दिुावस्था तथा कैदीबन्दीहरूको अत्र्सधक िाप कम गना सवपक्षी 

गृह मन्रालर् ि महान्र्ार्ासधवक्ताको कार्ाालर्का प्रसतवेदनहरू तत्काल कार्ाान्वर्न गनुा 

गिाउन ुभनी सनदशेनात्मक आदशे जािी गरिपाउँ ।  

३. र्ि अदालतको कािण दिेाउ आदशे 

र्िमा के किो भएको हो ? सनवेदकको मागबमोसजमको आदशे ककन जािी हुन ुनपने हो? 

आदशे जािी हुन नपने कानूनबमोसजमको आधाि कािण भए िोिमेत िाथै िािी र्ो 

आदशे प्राप्त भएको समसतले बाटाका म्र्ादबाहके ७ कदनसभर महान्र्ार्ासधवक्ताको 

कार्ाालर्माफा त सलसितजवाफ पेश गनुा भनी र्ो आदशे ि रिट सनवेदनको प्रसतसलसप िाथ ै

िािी सवपक्षीहरुको नाममा िूिना म्र्ाद जािी गिी सलसित जवाफ प्राप्त भएपसछ वा 

अवसध नाघेपसछ सनर्मबमोसजम पेि गनूा भन््ने र्ि अदालतको समसत २०७७।१।३ को 

आदशे।  

४. कािागाि कार्ाालर् जगन््नाथदवेलको तफा बाट पिेको सलसितजवाफ। 

सवपक्षी रिट सनवेदक गोपाल सिवाकोटी ि बरीकुमाि थापा काठमाडौं सजल्ला अदालतको 

ि.निं. ६४३३, समसत २०७५।११।२९ को परानुिाि ठगी मुद्दामा, िाम शमाा जुम्ला 
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सजल्ला अदालतको ि.निं. ८६०, समसत २०७२।१२।२६ को परानुिाि कताव्य ज्र्ान 

मुद्दामा, मानबहादिु िावत काठमाडौं सजल्ला अदालतको ि.फौ.निं. २१८१, समसत 

२०६७।१।२९ को परानुिाि लाग ूऔषध िैिोसहिोइन मुद्दामा, सिमबहादिु िुनाि बाँके 

सजल्ला अदालतको ि.निं. १७२६, समसत २०७२।५।२४ को परानुिाि ठगी मुद्दामा, 

ओमप्रकाश पौडेल भन््ने ओमप्रकाश उपाध्र्ार् काठमाडौं सजल्ला अदालतको मुद्दा निं. 

०७५-CI-१८४९, समसत २०७६।९।६ को परानुिाि सलित िम्बन्धी किूि मुद्दामा ि 

प्रकाश ओझा िुनििी सजल्ला अदालतको ि.निं. ११८९१ समसत २०७३।१०।२८ को 

परानुिाि सजउ मास्ने बेच््ने मुद्दामा कानूनबमोसजम थुनामा िासिएको हुदँा र्ि कार्ाालर्को 

हकमा उक्त रिट सनवेदन िािेज गरि पाउँ। 

५. कािागाि व्यवस्थापन सवभागका तफा बाट पिेको सलसितजवाफ। 

प्रस्तुत रिटका सवषर्मा सवश्वव्यापी रुपमा महामािीको रुपमा दसेिएको कोिोना भाइिि 

(कोसभड - १९) का कािण िम्पूणा कािागािहरुमा र्ि भाइििको ििंक्रमण हुन नकदन उच्च 

िावधानी अपनाईएको छ। हाल कािागािहरुमा बासहिी भेटघाट बन्द गरिएको अवस्था छ। 

अत्र्ावशर्क अवस्थामा बाहके ििंक्रमणलाई मध्र्नजि गद ै कािागाि स्थानान्तिण बन्द 

गरिएको छ। कािागाि कार्ाालर् जगन्नाथदवेलसस्थत कािागाि अस्पतालमा आइिोलेिनको 

लासग १५ वेड, कािागाि काििाना परिििमा िेडक्रिको िहर्ोगमा १० वटा पालमा २० 

जना क्वािेन्टाइनमा िाख््ने व्यवस्था समलाइएको छ। नख्िुसस्थत कािागाि परिििसभर मसहला 

वाडामा १०० जनािम्म िाख््नका लासग क्वािेन्टाइन कक्ष सनधाािण गरिएको छ। नख्ि ु

कािागाि परििि सभरकै मनोिामासजक अस्पतालमा २० जनालाई आइिोलेिनमा िाख््न 

िके्न स्थान सनधाािण गरिएको छ। िुनििी, काभे्रपलाञ्चोक लगार्तका कािागािमा क्वािेन्टाइन 

कक्ष स्थापना भइिकेको छ। मानव असधकाि परिषद ् नेपाल ि प्रािसम्भक वाल सवकाि 

केन्रको िौजन्र्मा १०९ थान PPE SET, मास्क/पञ्जािमेत उपलब्ध भई आवशर्क 

कािागािमा सवतिण भएको ि थप सवतिण भईिहकेो छ।समसत २०७७।०१।०४ का कदन 

माननीर् महान्र्ार्ासधवक्ताको ििंर्ोजकत्वमा भएको बैठकको सनणार् अनुरुप कैदीबन्दी 

बासहिबाट सभर ल्र्ाउँदा स्वास्थ्र्ोपिािका लासग िवै कािागािहरुलाई सनदशेन 

कदइिककएको छ। िवोच्च अदालतको २०७६ िैर ७ गतेको आदशे/पे्रि सवज्ञप्तीअनुरुप 

२०७७।०१।०४ िम्म कािागािहरुबाट २०७ जना ि बालिुधाि गृहबाट २१९ गिी जम्मा 

४२६ जना कैदीहरु छुरट गएका छन।् कैदीबन्दीहरुको कैद छुट, माफीसमनाहा तथा कैदकट्टा 

लगार्तका कार्ा नेपाल ििकािको नीसत, वतामान कानूनी प्रावधान ि मान्र्ता अनुरुप 

िसलिहकेो ि आगामी कदनमा िमेत नेपाल ििकािबाट सनदशेन भएबमोसजम र्ि सवभागले 

िमग्र व्यवस्थापन गन े नै हुदँा र्ो महामािी व्यवस्थापन िमग्र िाज्र्कै िुनौती भएको ि 

िम्पूणा मुलुक नै बन्दाबन्दीको अवस्थामा िहकेो हुदँा र्ि कािागाि व्यवस्थापन सवभागलाई 

सवपक्षी बनाई कदएको रिट सनवेदन िािेज गिी पाउँ। 

६. महान्र्ार्ासधवक्ताको कार्ाालर्को तफा बाट पेश गिेको सलसितजवाफ। 

महान्र्ार्ासधवक्ता तथा महान्र्ार्ासधवक्ताबाट असधकाि प्रत्र्ार्ोजन भएबमोसजम अन्र् 

ििकािी वकीलहरुबाट सहिाित तथा कािागािको अनुगमन गिी थुनुवा तथा कैदीबन्दीहरु 
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उपि मानवोसित व्यवहाि भए नभएको कुिा िमेतका िन्दभामा महान्र्ार्ासधवक्ताको 

कार्ाालर्बाट नेपाल ििकाििमक्ष प्रसतवेदनहरु पेि भएको कुिा रिट सनवेदनमा उल्लेि 

गरिएबाट पसन महान्र्ार्ासधवक्ता तथा महान्र्ार्ासधवक्ताको कार्ाालर् थुनुवा तथा तथा 

कैदी बन्दीहरुको ििंसवधान तथा कानून प्रदत्त हकको ििंिक्षण गना िदवै प्रसतवद्ध िहकेो कुिा 

रिट सनवेदकहरुले नै स्वीकािेको ि अिल िाल िलन भएका कैदीबन्दीहरुलाई 

कानूनबमोसजम कैद छुट तथा माफीसमनाहा कदन े सवषर्का िम्बन्धमा प्रिसलत नेपाल 

कानूनबमोसजम नेपाल ििकािका िम्बसन्धत सनकार्हरुबाट कािबाही हुन े सवषर् भएको ि 

िो अनुिािको कािबाही िम्बसन्धत सनकार्हरुबाट भईिहकेो ि कोसभड-१९ को महामािीको 

हालको अवस्थामा सहिाित तथा कािागािसभर ििंक्रमण हुन नकदन सहिाित तथा कािागाि 

व्यवस्थापन गने सनकार्हरुले आवशर्क उपार्हरुको अबलम्बन गरििहकेो अवस्थामा 

सनवेदकहरुले रिट सनवेदनमा उल्लेि गनुाभएजस्तो थुनुवा तथा कैदी बन्दीहरुको ििंसवधान 

तथा कानून प्रदत्त हक असधकािको हनन् र्ि कार्ाालर्को कुनै पसन कार्ाबाट नभएको हुदँा 

रिट सनवेदन िािेज गिी पाउँ।  

७. नेपाल ििकाि गृह मन्रालर्को तफा बाट पेश गिेको सलसितजवाफ। 

नेपाल ििकाि ििंसवधान तथा कानूनको परिपालना गिी गिाई नागरिकका ििंसवधान तथा 

कानून प्रदत्त हक, असधकािको िम्मान गना प्रसतवद्ध छ। स्वास्थ्र् िेवालाई सनर्समत, 

प्रभावकािी, गुणस्तिीर् तथा िवािुलभ तुल्र्ाई नागरिकको पहुिँ स्थासपत गना जनस्वास्थ्र् 

िेवा ऐन, २०७५ जािी भई कार्ाान्वर्न भैिहकेो छ। कुनै पसन बेला हुनिके्न स्वास्थ्र् 

िम्बन्धी सवपद व्यवस्थापन तत्काल गना, उत्तिदार्ी एविं कुशल व्यवस्थापनको माध्र्मबाट 

आवशर्क िबै स्रोत ि िाधनको असधकतम् परििालन गिी नागरिकको स्वास्थ्र् प्रवद्धान, 

ििंिक्षण, िुधाि ि पुनःस्थापना गना िासिर् स्वास्थ्र् नीसत, २०७६ लागू भई िोहीबमोसजम 

काम कािबाही भइिहकेो छ। र्ो व्यवस्था कािागािमा िहकेा कैदी बन्दीहरुका हकमा िमेत 

लाग ूभएको छ।कोसभड-१९ िोगको िोकथाम ि सनमूाल गनाका लासग समसत २०७६।१२।९ 

मा ििंक्रामक िोग ऐन, २०२० को दफा २ ले कदएको असधकाि प्रर्ोग गिी अत्र्ावशर्क 

काममा बाहके कुन ैव्यसक्त घिबाट बासहि नसनस्कने लगार्तका आदशे नेपाल ििकािबाट 

जािी भई िोको कार्ाान्वर्न गना िबै सजल्लाका प्रमुि सजल्ला असधकािीलाई मुकिि गिी 

कार्ाान्वर्न गरिएको छ। र्ि िोगबाट ििंक्रसमतको पसहिान गिी उपिाि गना ि सनज एविं 

सनजको िम्पका मा आएकाको िमेत कोिोना ििंक्रमण भए नभएको पिीक्षण गिी सनजहरुलाई 

अरु मासनिको िम्पका मा नआउन े ब्र्वस्था गरिएको छ। िोगको उपिािमा िरटने 

स्वास्थ्र्कमीको लासग आवशर्क पशानल प्रोटेसक्टभ ईक्र्ूपमेन्ट (सपसपई) को व्यवस्थापन 

गिी र्ि िोगको िोकथाम ि सनर्न्रणका लासग आवशर्क ितका ताका लासग सवसभन््न 

िञ्िािका माध्र्मबाट जनिेतनामूलक िन्दशेहरु प्रशािण गने गरिएको छ। कािागािहरुमा 

िमेत बासहिी व्यसक्तको आउजाउलाई सनर्न्रण गरिएकोले हाल सनवेदकले दावी गिे जस्तो 

कािागािमा र्िको प्रभाव हुन े अवस्था िहकेो दखेिँदनै।रिट सनवेदकले माग गिेको 

ििंसवधानको धािा २७६ मा व्यवस्था भएको िािपसतले कुन ै अदालत, न्र्ासर्क वा 

अधान्र्ासर्क सनकार् वा प्रशािकीर् पदासधकािी वा सनकार्ले गिेको िजार्लाई 
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कानूनबमोसजम माफी मुल्तवी, परिवतान वा कम गना िके्नछ भन््ने व्यवस्थाको कार्ाान्वर्नको 

िम्बन्धमा ििंसवधान कदवि लगार्तका िमर्मा  सनश्सित शता पूिा गिेका कैदी 

बन्दीहरुलाई कैद छुट कदएको,ज्र्षे्ठ नागरिकलाई उपलब्ध स्रोत िाधनबमोसजम िेवा 

िुसवधा उपलब्ध गिाइएको, प्रोवेशन पर्ािोलका िम्बन्धमा कानूनी पूवााधाि तर्ाि गने 

कार्ा िम्बसन्धत सनकार्बाट भैिहकेो, कैद कट्टा सनर्मावली, २०७६ लागू भै ५० प्रसतशत 

कैद भुक्तान गिेका कैदीहरुले कैद छुट पाइिहकेा छन। ज्र्ेष्ठ नागरिकका हकमा िवोच्च 

अदालतले सवसभन््न रिट सनवेदनहरुमा जािी गिेको आदशे कार्ाान्वर्न गन ेप्रर्ोजनका लासग 

नकािात्मक िूिीका मुद्दाका कैदीहरुलाई िमेत सनजहरुको कानूनबमोसजमको कैद छुटको 

िुसवधा कदई कैदबाट छुटकािा कदन ेप्रकृर्ा शुरु गना कािागाि व्यवस्थापन सवभागलाई लेसि 

पठाएको कोिोना भाईिि (कोसभड-१९) को ििंक्रमण दसेिइिकेको नेपाल ििकािबाट उच्च 

ितका ताकािाथ िोको िोकथाम, सनर्न्रण ि उपिािका िम्बन्धमा आवशर्क काम कािवाही 

भैिहकेो ि िोगको ििंक्रमणलाई फैसलन नकदनु ि र्िको सनर्न्रण ि िोकथाम गनुा नै 

असहलेको पसहलो प्राथसमकता भएकोले िोकथाम तथा सनर्न्रणका लासग स्वास्थ्र् टोली 

िटाउने, िुिुसित गने, क्वािेन्टाइनस्थललाई तर्ािी सस्थसतमा िाख््ने, आवशर्क स्थानमा 

क्वािेन्टाइन सनमााण गने, आवशर्क औषसध तथा िाद्य आपूर्तालाई िहज बनाउन ेिसहतका 

सनणार् भई कार्ाान्वर्न भएको ि कािागािहरुमा िमेत िोहीबमोसजमको ििेतनाका कार्ाहरु 

भइिहकेो ि कानूनबमोसजमको िुसवधा कैदी बन्दीहरुले पाइिहकेो अवस्थामा सबदािमेत 

गणना गिी कैद कट्टा गरिपाउँ भन््ने मागदावी िवाथा अनुसित ि अिान्दर्भाक दसेिदा रिट 

सनवेदन िािेज गिी पाउँ।  

८. नेपाल ििकाि प्रधानमन्री तथा मसन्रपरिषद्को कार्ाालर्को तफा बाट पेश गिेको सलसितजवाफ। 

स्वास्थ्र् िेवालाई सनर्समत, प्रभावकािी, गुणस्तिीर् तथा िवािुलभ तुल्र्ाई नागरिकको पहुिँ 

स्थासपत गना जनस्वास्थ्र् िेवा ऐन, २०७५ जािी भई कार्ाान्वर्न भएको, स्वास्थ्र् 

िम्बन्धी सवपद ्व्यवस्थापन तत्काल गना, उत्तिदार्ी एविं कुशल व्यवस्थापनको माध्र्मबाट 

आवशर्क िबै स्रोत ि िाधनको असधकतम् परििालन गिी नागरिकको स्वास्थ्र् प्रवद्धान, 

ििंिक्षण, िुधाि ि पुनःस्थापना गना िासिर् स्वास्थ्र् नीसत, २०७६ लागू भई िोहीबमोसजम 

काम कािबाही भइिहकेो, स्वास्थ्र्कमीको लासग आवशर्क पशानल प्रोटेसक्टभ ईक्र्ूपमेन्ट 

(सपसपई) को व्यवस्थापन गरिएको छ। र्ि िोगको िोकथाम ि सनर्न्रणका लासग 

आवशर्क ितका ताका लासग सवसभन््न िञ्िािका माध्र्मबाट जनिेतनामूलक िन्दशेहरु 

प्रशािण गन ेगरिएको छ। कािागािहरुमा िमेत बासहिी व्यसक्तको आउजाउलाई सनर्न्रण 

गरिएको छ। रिट सनवेदकले माग गिेको ििंसवधानको धािा २७६ मा व्यवस्था भएको 

िािपसतले कुनै अदालत, न्र्ासर्क वा अधान्र्ासर्क सनकार् वा प्रशािकीर् पदासधकािी वा 

सनकार्ले गिेको िजार्लाई कानूनबमोसजम माफी, मुल्तवी, परिवतान वा कम गना िके्नछ 

भन््ने व्यवस्थाको कार्ाान्वर्नको िम्बन्धमा नेपाल ििकािबाट िमर् िमर्मा सनणार् भई 

ििंसवधान कदवि लगार्तका िमर्मा  सनश्सित शता पूिा गिेका कैदी बन्दीहरुलाई कैद छुट 

कदएको, कािागािको िुधाि तथा व्यवस्थापनको िम्बन्धमा पर्ााप्त ििेतना अपनाइएको, 

ज्र्ेष्ठ नागरिकका िम्बन्धमा ऐनले गिेको व्यवस्थाबमोसजम ज्र्ेष्ठ नागरिकलाई उपलब्ध स्रोत 
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िाधनबमोसजम िेवा िुसवधा उपलब्ध गिाइएको छ। पर्ािोल ि कैद कट्टी तथा सबसभन्न 

किूिहरुको नकािात्मक िूिीको िािेजीका िम्बन्धमा के कुन कािणले हो, िोको आधाि ि 

कािण सनवेदकले िुल्लाउन िकेको अवस्था छैन। गम्भीि प्रकृसतका किूमा किूिदािले कैद 

िजार् असनवार्ा भोगु्नपने सिद्धान्तबमोसजम नै सवधार्ीकाले कैद छुटका िम्बन्धमा 

नकािात्मक िूिीको व्यवस्था गिेको हुन्छ। सबना आधाि ि कािण िािेज हुन िक्दनै। सबदा 

िमेत गणना गिी कैद कट्टा गिी पाउँ भन््ने मागदावी अिान्दर्भाक िहकेोले  कोिोना 

भाईििको ििंक्रमणको कािणबाट िवािाधािणलाई मकाा पन ेअवस्था आउन नकदन िोगको 

सनर्न्रण तथा िोकथामको लासग सवश्विनीर् ढङ्गबाट िेवा प्रवाह गने, नागरिकहरुमा 

ििेतना असभवृसद्ध गने, सनगिानी ि क्वािेन्टाइनको सस्थसतलाई िुदढृ तुल्र्ाउने, सविामीको 

उपिाि तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकािी तुल्र्ाउने िणनीसत तथा कार्ाक्रमहरु कार्ाान्वर्न 

गिी कोिोनाको ििंक्रमणबाट नेपाललाई मुक्त गिाउन े ि जनिाधािणको जीवनलाई िहज 

बनाउन र्थेि प्रर्ाि भइिहकेो हुदँा िोही सबषर् जोडी दार्ि प्रस्तुत रिट सनवेदन िािेज 

गिी पाउँ।  

९. सनवेदकहरुको तफा बाट पिेको पुिक सनवेदन  

कोसभड १९ को ििंक्रमणबाट कैदीबन्दीहरुलाई िुिसक्षत िाख््नका लासग सवश्व स्वास्थ्र् 

ििंगठनले तर् गिेका ि सवपक्षी नेपाल ििकािले िमेत लागू गिेका िुिक्षात्मक उपार्हरु 

कािागािहरुका हकमा तत्काल लागू हुनुपन ेआवश्र्कता िहकेोमा आजका समसतिम्म पसन 

सवपक्षीहरुबाट कैदीबन्दीहरुलाई कोसभड १९ को जोसिमबाट बिाउनका लासग तथा 

कैदीबन्दीहरुको अत्र्सधक िाप न्र्ून गनेलगार्तका िुिक्षात्मक कदमहरु लागू नभएकै 

अवस्थामा सनवेदकहरु िहकेो केन्रीर् कािागािको अस्पतालका दईुजना निाहरुमा कोसभड 

१९ को र्र्ासपड डाइनासमक टेस्ट(आिडीटी) पोसजरटभ भएको िमािाि टेसलसभजनबाट 

िमेत िावाजासनक भइिकेको छ। र्िबाट सनवेदकलगार्तका कैदीबन्दीहरुबीि गम्भीि भर् 

ि राि सिजाना भएको ि मुलुकका कािागािहरुमध्र्ेमा कािागािको आफ्नै अस्पतालको 

िुसवधाका कािण िबैभन्दा बढी मानसिक सबिामी, कदघािोगी ि बृद्ध कैदीबन्दीहरुको ििंख््र्ा 

र्िै कािागािमा िहकेो छ। दशेभिीका सबिामी कैदीबन्दीहरु उपिािका लासग र्िै कािागाि 

अस्पतालमा ल्र्ाउने गरिएको छ। रिट सनवेदनमा उल्लेि गरिएअनुिाि, कोसभड १९ को 

ििंक्रमण फैलनेसबसत्तकै कािागािका कैदीबन्दीहरुका हकमा र्िको प्रभाव अत्र्न्तै सछटो ि 

अत्र्सधक ििंख्र्ामा फैलन े ितिाका बािेमा िमेत प्रस्टिँग उल्लेि गरिएकोमा, र्ि 

अदालतको समसत २०७७।१।३ को आदशेले अन्तरिम आदशेको मागदावीको िम्बोधन 

नगरिएको कािण मागदावी बमोसजम तत्काल कुन ै ठोि कदम निालेकोले र्िअसघ दताा 

गिेको रिट सनवेदनको पूिक सनवेदनका रुपमा दताा िहकेो र्ि सनवेदनका आधािमा मासथ 

उल्लेसित मागदावीको िम्बन्धमा िवोच्च अदालत सनर्मावली, २०७४ को सनर्म ४६ 

बमोजम तथा सनर्म ४९(२)(क) बमोसजम सनम्नसलसित प्रर्ोजन ि ििंकटकासलन कदमहरु 

िाल्नका सनसमत्त अन्तरिम आदशे जािी गिी पाउँ भनी पिेको समसत २०७७।१।१० को 

पुिक सनवेदनपर। 
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a) केन्रीर् कािागािलगार्तका िबै कािागािहरुमा कोसभड १९ को िम्भासवत ििंक्रमण 

िोक्नका लासग एक ठाउँमा २५ जनाभन्दा बढी कैदीबन्दीहरु निाख््ने तथा सनधाारित 

शिीरिक दिुीको मापदण्ड कार्म गन,े 

b) प्रिसलत कानूनबमोसजम कैदकट्टा ि माफीसमनाहाका िुसवधाहरु तत्काल लागू गिी 

कैदीबन्दीहरुको अत्र्सधक िाप कोसभड-१९ सवरुद्धका कदमस्वरुप िासलएका मापदण्डहरु 

अनुकूल हुने गिी न्र्ून गन,े 

c) कोसभड-१९ को ििंक्रमण िोक्नका लासग प्रिसलत कानूनले कैदकट्टा ि माफीसमनाहाका 

लासग सनषेध गिेका किूिहरुका हकमा िमेत ििंसवधानको धािा ११४ बमोसजम तत्काल 

केही गनाका लासग आवश्र्क अध्र्ादशेमाफा त िबै कैदीहरुका हकमा कैदकट्टा तथा 

माफीसमनाहाको िुसवधा लाग ूगन,े 

d) फौजदािी किूि (िजार् सनधाािण तथा कार्ाान्वर्न)ऐन,२०७४ को परिच्छेद ५ 

अन्तगात उपलब्ध पर्ािोल ि िुल्ला कािागाि लगार्तका िबै प्रावधानहरु तत्काल लागू 

गने। 

१०. ०७६–FN–०५५४ (०७६–WO–०९३९) मा र्ि अदालतबाट जािी भएको अन्तरिम आदशे 

क. कािागाि सभरको सभडभाड कम गिी कैदी थुनुवाहरुको स्वास्थ्र् िमेतलाई मध्र्नजि 

िािी सनम्न कार्ाहरु गना िवोच्च अदालत सनर्मावली, २०७४ को ४९ बमोसजम 

सवपक्षीहरुको नाममा र्ो अन्तरिम आदशे जािी गरिएको छ। फौजदािी किूि (िजार् 

सनधाािण तथा कार्ाान्वर्न) ऐन, २०७४ को दफा २२,२४,२५,२६,२७,२८,२९,३०,३१ 

ि ४९ को व्यवस्थालाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाई कािागािहरुको व्यवसस्थत िुधाि गने 

प्रर्ोजनको लासग िोही ऐनको दफा १(२) बमोसजम नेपाल िाजपरमा ७ कदनसभर 

िूिना प्रकासशत गिी उल्लेसित व्यवस्था कार्ाान्वर्नको प्रकक्रर्ा प्रािम्भ गनूा। 

ि. फौजदािी किूि (िजार् सनधाािण तथा कार्ाान्वर्न) ऐन, २०७४ को दफा ३७ तथा 

कािागाि सनर्मावली, २०२० को सनर्म २९ बमोसजम कैद िजार् छुट हुन िके्न 

व्यवस्थाको सबना भेदभाव तत्काल कार्ाान्वर्न गनूा। 

ग. समसत २०७६।१२।०६ मा महान्र्ार्ासधवक्ता कार्ाालर्बाट COVID-19 को परिप्रेक्षमा 

गरिनुपने कार्ाको िम्बन्धमा भएको सनणार्को कार्ाान्वर्को प्रगसत १५ कदनसभर र्ि 

अदालत िमक्ष पेश गनूा।  

घ. कािागािहरुमा हुन ेआवतजावत सनर्न्रणका िम्बन्धमा िासलएका कदमका अलावा, दशे 

भिीका कािागािहरुमा COVID-19 को ििंक्रमण हुन िके्न अवस्थालाई न्र्ूनीकिण गना 

िम्पूणा कािागािहरुमा थप जागिण, िि-िफाई (disinfection) लगार्तका कार्ाहरु गिी 

त्र्िको अवस्था १५ कदनसभर र्ि अदालतिमक्ष कािागाि व्यवस्थापन सवभागमाफा त 

प्रसतवेदन पेश गनूा। प्रस्तुत आदशेको जानकािी सवपक्षीहरुलाई र्थासशघ्र कदई प्रस्तुत 

सनवेदन समसत २०७७।०२।०७ गते बुधबाि पेि गनूा भन््ने र्ि अदालतको समसत 

२०७७।१।१७ को आदेश। 

आदशे िण्ड 
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११. सनर्मबमोसजम पेशी िूिीमा िढी सनणार्ाथा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट सनवेदनमा 

सनवेदकहरुका तफा बाट उपसस्थत हुन ु भएका सवद्धान बरिष्ठ असधवक्ताहरु श्री शम्भु थापा,  

प्रा. डा. श्री िसजतभक्त प्रधानाङ्ग, श्री िसवनािार्ण िनाल, श्री एकिाज भण्डािी तथा 

असधवक्ताहरु श्री गोसवन्दप्रिाद शमाा (बन्दी), श्री मसनषकुमाि श्रेष्ठ, श्री ककतीनाथ शमाा 

पौडेल, श्री िामेश्विप्रिाद कोइिाला, श्री सवकाि भट्टिाई, श्री पिंकजकुमाि कणा, श्री 

अनन्तिाज लुइटेल, श्री शासन्तदवेी िनाल, श्री असमता गौतम पौडेल, श्री भाइिाजा िाई, 

श्री िन्तोष भण्डािी, श्री जनकिाज आिार्ा, श्री सवशालकुमाि उपाध्र्ार्, श्री ििोजकृष्ण 

सघसमिे, श्री नविाज पाण्ड,े श्री मुकुन्द असधकािी, श्री िुजन नेपाल, श्री शैलेन्र अम्वेडकि, 

श्री सविभर जोशीले हाल कािागािहरुमा कैदीबन्दीहरूको अत्र्सधक िाप िहकेो त्र्िको 

न्र्ूसनकिण गनुाको कुन ै सवकल्प नभएको, सवश्व स्वास्थ्र् ििंगठन िमेतले र्िलाई कािागािमा 

िाप घटाउने िणनीसतको रुपमा सलएको हुदँा नेपालले पसन अत्र्सधक िाप िहकेो कािागािमा 

िोही अनुरुपको िणनीसत सलनुपने तथ्र्मा जोड कदनुभर्ो। िाथै नेपाल ििंर्ुक्त िाष्ट्र ििंघको 

पक्षधि हुनाले मानव असधकाि िम्बन्धी अन्तिाासिर् दस्तावेजहरु ि नेपालको ििंसवधानद्वािा 

प्रदत्त िम्मानपूवाक बाँच्न पाउने असधकाि, स्वच्छ वाताविण ि स्वास्थ्र्को मौसलक हकको 

ििंिक्षणका दसृिले सनवेदकलगार्तका कैदीबन्दीहरूले हालको सबषम् परिसस्थसतमा भोसगिहकेो 

कोिोना भाइििको महामािीको डि राि ि ििंक्रमणको जोसिमताको अवस्थालाई तत्काल 

िम्बोधन गना आवशर्क िहकेो सवषर्मा जोड कदनभुर्ो। सनर्समत रूपमा कैदीबन्दीहरूको िाप 

सनिन्ति रूपमा कानुन बमोसजम व्यवस्थापन गिी कम गनाका लासग फौजदािी किूि (िजार् 

सनधाािण तथा कार्ाान्वर्न) ऐन, २०७४ को दफा २२, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१ ि 

४९ मा उसल्लसित िुधािात्मक दण्ड प्रणाली िम्बन्धी कानूनी व्यवस्था िोही ऐनको दफा 

१(२) बमोसजम नेपाल ििकािले नेपाल िाजपरमा िूिना प्रकाशन गिी तोकेको समसत दिेी 

प्रािम्भ हुनेछ भनी उल्लेि भएकोमा हालिम्म पसन लागू हुन निकेको ि अन्तरिम आदशेले 

िमेत उक्त कानूनी व्यवस्था ७ कदन सभर कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउनु भनीएकोमा कार्ाान्वर्न हुन 

िकेको छैन। िम्मासनत  अदालतबाट नेपाल ििकाि सबरुद्ध िागि भट्ट िमेत भएको ०७१-

CR-०६५९ को जविजस्ती किणी मुद्दामा फौजदािी किूि (िजार् सनधाािण तथा 

कार्ाान्वर्न) ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गिेको िुधािात्मक दण्ड प्रणाली अवलम्बन गना आवशर्क 

कानूनी ि ििंििनात्मक व्यवस्था तर्ाि गना नेपाल ििकािको नाममा सनदशेनात्मक आदशे 

जािी भएकोमा हाल िम्म कार्ाान्वर्नमा नआएको, उक्त कानूनी प्रावधानहरु  तत्काल लागू 

गरिएमा कािागािमा कैदी बन्दीहरुको िापलाई सनकै कम गना िककन े तथा ििंसवधान ि 

कानुनले िमेत परिकल्पना गिेको आधुसनक िुधािात्मक प्रणालीलाई लागू गना िककन ेभनी तका 

गनुाभर्ो। र्िैगिी नकािात्मक िूिी िािेज गनाका लासग आवशर्क कानूनी व्यवस्था गिी पुिानो 

कानून बमोसजम कदएको कैद कट्टाको िुसवधालाई बतामान कानूनमा नकािात्मक िूिीमा िािी 

उक्त िुसबधाबाट िमेत बञ्सित गना नसमल्ने हुदँा पुिानो कानून बमोसजमको कैद कट्टाको 

िुसवधा नर्ाँ कानून लागू हुन ुभन्दा असघको िमर् िम्म उपलब्ध गिाउनु ि जरिवाना सतना 

बुझाउन निकी कैदमा बिेकाहरुको हकमा िमते जरिवाना माफी समनाहा गिी, प्रिसलत 

कािागाि सनर्मावली, २०२० को सनर्म २९ को उपसनर्म (१) ि (२क) तथा ज्र्ेष्ठ 
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नागरिक िम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २(क) ि १२ बमोसजम कैदीहरूलाई प्राप्त 

िुसवधाहरू प्रत्र्ेक कदन लगत सवविण कार्म गिी सवना भेदभाव सनर्समतरूपमा उपलब्ध 

गिाउन े व्यवस्था गना, नेपालका सहिाित ि कािागािको दिुावस्था तथा कैदीबन्दीहरूको 

अत्र्सधक िाप िहकेो भनी िो लाई उसित व्यवस्थापन गनुा गिाउनु भनी सबपक्षीहरुका 

नाउँमा पिमादशे िसहतको सनदशेनात्मक आदशेिमेत जािी गिी पाउँ भन््नेिमेत बेहोिाको बहि 

प्रस्तुत गनुा भर्ो। 

१२. सबपक्षी नेपाल ििकाि प्रधानमन्री तथा मसन्रपरिषदको कार्ाालर्िमेतको तफा बाट उपसस्थत हुनु 

भएका महान्र्ार्ासधवक्ताको कार्ाालर्का सवद्वान िह-न्र्ार्ासधवक्ता श्री शर्ामकुमाि भट्टिाईले 

कैदीबन्दीहरुलाई कानूनबमोसजम कैद छुट पाउने प्रशािसनक सबषर् भएकोले कैद छुट तथा 

िािपसतबाट माफीसमनाहा कदन ेसवषर् फिक फिक सवषर् हुन। प्रिसलत नेपाल कानूनबमोसजम 

नेपाल ििकािका िम्बसन्धत सनकार्हरुबाट कािबाही हुन े सवषर् भएको ि िो अनुिािको 

कािबाही िम्बसन्धत सनकार्हरुबाट भईिहकेो अवस्थािमेत छ।कोसभड-१९ को महामािीको 

हालको अवस्थामा सहिाित तथा कािागािसभर कैदी बन्दीहरुको ििंख्र्ा आवशर्कता भन्दा 

बकढिहकेो भन््ने कुिा कािागाि िुधाि व्यवस्थापन िसमसतको प्रसतवेदनहरुमा िमेत उल्लेि 

भएको दसेिन्छ। कािागाि सभर ििंक्रमण हुन नकदन सहिाित तथा कािागाि व्यवस्थापन गन े

सनकार्हरु ििेत िही तत् िम्बन्धमा आवशर्क उपार्हरुको अबलम्बन गरििहकेो नै 

दसेिन्छ।सनवेदकहरुले रिट सनवेदनमा उल्लेि गनुाभएजस्तो थुनुवा तथा कैदी बन्दीहरुको 

ििंसवधान तथा कानून प्रदत्त हक असधकािको ििंिक्षणमा ििकािबाट आवशर्क पहल नभएको 

होईन आवशर्कता बमोसजमको काम भएको नै पाइन्छ। ज्र्ेष्ठ नागरिकका हकमा िवोच्च 

अदालतले सवसभन््न रिट सनवेदनहरुमा जािी गिेको आदशे कार्ाान्वर्न गन ेप्रर्ोजनका लासग 

नकािात्मक िूिीका मुद्दाका कैदीहरुलाई िमेत सनजहरुको कानूनबमोसजमको कैद छुटको िुसवधा 

कदई कैदबाट छुटकािा कदने प्रकृर्ा शुरु गना कािागाि व्यवस्थापन सवभागलाई लेसि पठाएको, 

कोिोना भाईिि (कोसभड-१९) को ििंक्रमण दसेिइिकेको नेपाल ििकािबाट उच्च 

ितका ताकािाथ िोको िोकथाम, सनर्न्रण ि उपिािका िम्बन्धमा आवशर्क काम कािवाही 

भैिहकेो ि िोगको ििंक्रमणलाई फैसलन नकदनु ि र्िको सनर्न्रण ि िोकथाम गनुा नै असहलेको 

पसहलो प्राथसमकता भएकोले िोको िोकथाम तथा सनर्न्रणका लासग स्वास्थ्र् टोली िटाउने, 

िुिुसित गने, क्वािेन्टाइन स्थललाई तर्ािी सस्थसतमा िाख््ने, आवशर्क स्थानमा क्वािेन्टाइन 

सनमााण गने, आवशर्क औषसध तथा िाद्य आपूर्तालाई िहज बनाउने िसहतका सनणार् भई 

कार्ाान्वर्न भएको ि कािागािहरुमा िमेत िोहीबमोसजमको ििेतनाका कार्ाहरु भइिहकेो छ। 

सवश्वव्यापी महामािीको रुपमा फैसलएको कोसभडकै बहाना बनाएि कानूनले परिभासषत नगिेको 

िुसबधा कदई कुनैपसन कािागािबाट भौसतक पूवााधािको उसित व्यवस्थापनको अभाव िहकेो 

भनी कैदी बन्दीहरुलाई उन्मुसक्त कदन ि सनदेशनात्मक आदशे जािी गना समल्दनै। सनवेदकहरुले 

उठाएको कैदकट्टाको लासग भएका नकािात्मक िूिीहरु हटाउने भन््ने कुिा सवधासर्काको 

बुसद्धमताको सबषर् भएको हुदँा न्र्ार्पासलकाले हस्तके्षप गना नसमल्ने हुदँा प्रस्तुत रिट सनवेदन 

िािेज गिी पाउँ भन््ने िमेत बेहोिाको बहि प्रस्तुत गनुा भर्ो। 
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१३. समसिल ििंलग्न सनवेदन, सलसित जवाफहरु िमेतका कागजातहरु अध्र्र्न गिी तथा सनवेदक 

सवद्वान कानून व्यविार्ीहरु तथा सवपक्षीहरुका तफा बाट उपसस्थत सवद्वान िहन्र्ार्ासधवक्ताको 

बहि सजककि िमेत िुनी दहेार्का िवालहरुमा सनणार् कदन ुपन ेदसेिन आर्ोः 

(१) ििंक्रमणको जोसिमता घटाउन शािीरिक दिुी कार्म िािी व्यसक्तगत िुिक्षाका अन्र् 

उपार्हरु अवलम्बन गनुा पनेमा कोसभड-१९ को महामािीको िमर्मा िमेत क्षमता भन्दा 

बासहिको कािागािमा िामासजक दिुी कार्म गना निकेको, सवश्व स्वास््थ्र् ििंगठन ि 

नेपाल ििकाि आफैले तोकेको मापदण्ड बमोसजम २५ जनाभन्दा बढी व्यसक्त एकै ठाउँमा 

भेला नहुन े आदशेको पालना गना निकेको, िुिसक्षत भई बस्नको लासग मास्क, 

िाबुनपानी, स्र्ासनटाइजिको प्रर्ोग गनुा पनेमा िो हुन निकेको अवस्थामा िामासजक 

दिुी कार्म गना ि िुिसक्षत हुन पिमादशे जािी गनुापने हो वा होईन ? र्िै िन्दभामा 

महान्र्ार्ासधवक्ता कार्ाालर्को सहिाित तथा कािागाि अनुगमन प्रसतवेदन तत्काल 

कार्ाान्वर्न गना गिाउन कुन ैआदशे जािी गनुापन ेहो वा होईन ? 

(२) कािागािमा बढेको कैदीबन्दीको िाप कम गनाका लासग फौजदािी किूि (िजार् सनधाािण 

तथा कार्ाान्वर्न) ऐन, २०७४ को दफा २२, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१ ि ४९ मा 

भएको िुधािात्मक दण्डप्रणालीको व्यवस्था, ऐ. ऐनको दफा १(२) तथा दफा ३४ ि 

दफा ३७ को व्यवस्था कार्ाान्वर्न गिेमा कािागािको िाप घट्ने ि महामािीको 

जोसिमता घट्ने हुदँा सनवेदकको माग बमोसजम तत्काल उक्त ऐनको मासथ उल्लेसित 

दफाहरु कार्ाान्वर्न गनाका लासग पिमादशे जािी गनुापन ेहो वा होइन ? 

(३) कािागाि सनर्मावली, २०२० को सनर्म २९(१), (२क) तथा ज्र्ेष्ठ नागरिक ऐन, 

२०६३ को दफा २क. ि १२ बमोसजम कैदीहरुलाई प्राप्त िुसवधाहरु दैसनक लगत कार्म 

गिी सनर्समत रुपमा िुसवधा उपलब्ध गिाउनु भनी पिमादशे जािी गनुापने हो वा होइन 

? 

(४) प्रिसलत कानूनबमोसजम नकािात्मक िूिीमा िहकेा किूि ि किूिदािको हकमा कैदकट्टा ि 

माफी समनाहाको िुसवधाहरु ििंसवधानको धािा २७६ बमोसजम िम्माननीर् िाष्ट्रपसतबाट 

माफी समनाहा घोषणा गन ेव्यवस्थाका लासग आदशे जािी गनुापने हो वा होइन ? माफी 

समनाहाका लासग नकािात्मक िूसिमा िहकेा किूिलाई िूिीबाट हटाउनको लासग नेपालको 

ििंसवधानको धािा ११४ बमोसजम आवश्र्क अध्र्ादशे लगार्तका कानूनी व्यवस्था गना 

आदशे जािी गनुा पन ेहो वा होईन ? 

(५) जोसिमतालाई मध्र्नजि िािी िावाजसनक सवदाको गणना गिी कैदकट्टी गन ेव्यवस्था 

गना, कैद वा जरिवाना तोकेका कैदीहरुको हकमा कैद भुक्तान भईिकेको वा कैद कट्टा 

तथा माफी समनाहाका लासग र्ोग्र् भएका जरिवाना सतना बुझाउन अिमथा भएका कािण 

कैदमा बस्नु पिेका कैदीहरुको हकमािमेत जरिवाना माफी समनाहाका लासग तथा पुपाक्षको 

सनसमत्त थुनामा िहकेा िम्पुणा वन्दीहरुलाई तारिि वा हासजि जमानीमा छाड्न कुनै 

आदशे जािी गनुापन ेहो वा होइन ? 

१४. प्रस्तुत सनवेदनमा उठाइएका सवषर्वस्तु वतामान अवस्थामा सवश्वभिी नै फैसलिहकेो कोसभड-

१९ का कािणले स्वतन्रता वन्धकमा िहकेा वगाहरुलाई पािेको अिि ि मुख्र्तः कािागाि/ 
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िुधािगृहमा बन्दी/थुनुवा जीवन सबताइिहकेा बालबासलका, मसहला, पुरुष ि ज्र्ेष्ठ नागरिक 

ििंक्रमणको उच्च जोसिममा िहकेो हुदँा ििंक्रमणको िोकथाम, स्वास्थ्र् िेवाको िमान पहुिँको 

िुसनश्सितता गिाउन क्षमताभन्दा बासहि अत्र्न्त सभडभाड (Over crowded) हुन े

कािागािहरुमा शािीरिक दिुी कार्म गिी िुिक्षाका उपार्हरु िमेत अपनाई जोसिमता घटाउन 

ििंसवधान, ऐन, ि सनर्म बमोसजमको िुसवधाहरुको िुसनश्सितता गन े गिाउने सवषर्ििंग 

जोसडएको दसेिन्छ। सनवेदन मागमा प्रवेश गनुा असघ कािागािको सस्थसत तथा त्र्िबाट िृसजत 

उच्च जोसिमताको तथ्र्हरु सवश्लेषण गना मनासिव हुनेछ। 

क. कोसभड-19 को जोसिमता आज प्रत्र्ेक व्यसक्तमा िहतेापसन केही वगाहरु उच््ि 

जोसिमतामा िहकेा छन्। सवशेषगिी स्वतन्रता बन्धकमा (Persons deprived with 

their liberty) िहकेो ि िीसमत अवस्था (Confined condition)  मा बस्न बाध्र् 

कैदीवन्दीहरु ििंक्रमणको उच्च ितिामा हुन े हुन्छन्। कािागािमा िहकेा कैदीबन्दीहरुमा 

िोगको बोझ, अन्र् व्यसक्तहरु भन्दा ििाब स्वास्थ्र् अवस्था हुन े गिेको ि प्रार्ः 

तनाव, कम पोषण, िििफाइको कमी, कमजोि िोग प्रसतिोधात्मक क्षमता (Weak 

Immune System) जस्ता कािक तत्वहरुले गदाा सनजहरुको  स्वास्थ्र् सस्थसत अत्र्न्त 

जोसिमतामा िहकेो ि कैदीबन्दीमध्र्े पसन ज्र्ेष्ठ नागरिक कैदीबन्दीहरु उमेिको कािण 

कोसभड-19 ििंक्रमणको थप जोसिमतामा िहकेा छन्। सवश्वमा 11 लाि भन्दा बढी 

थुनुवा ि कैदी िहकेा छन ्जिमध्र्े बहुििंख्र्क कैदी बन्दी क्षमता बासहिका भीडभाडपूणा 

कािागािमा अत्र्न्त नाजुक िििफाइको सस्थसतमा, स्वास्थ्र्को हिेिाहको पर्ााप्त 

पहुिँसबना, कोसभड-19 को ििंक्रमणको महामािीमा पर्ााप्त िुिक्षाका उपार् सवना बस्न 

बाध्र् छन्। र्िले गदाा ती थुनुवा कैदीहरु वास्तसवक ि तत्काल जोसिमता (Real and 

Present Risk) मा िहकेा छन्। कोसभड-19 को उपिािको सनसमत्त औषसध तथा िोप 

पत्ता लगाउन कैर्ौं प्रर्ाि भईिहकेो भएतापसन हाल िम्म अध्र्र्न अनुिन्धानमा नै 

िीसमत िहकेो दसेिन्छ। र्ि महामािीबाट बच्ने एकमार भिपदो उपार् शािीरिक दिुी 

(Physical Distance) कार्म गनुा िहकेो छ।िामासजक दिूी भनेको अन्र् व्यसक्तहरुबाट 

कम्तीमा 6 कफट टाढा िहन,ु िमूहमा निहन ुि भीडबाट टाढा िहनु हो1 जुन हालको 

कािागािमा िम्भव छैन। परिणामत: कािागाि/ िुधाि गृहमा व्यापक महामािी 

फैलावटले मृत्र्ुदिमा कैदीबन्दीहरुको हकमा  अिमानुपासतक अिि पना िक्दछ। र्िबाट 

थुनुवा/कैदीको जीवन मार उच््ि ितिामा निही कािागाि प्रशािन, कमािािी, 

िुिक्षाकमी तथा त्र्हाँ आवत जावत गन ेपरिवािको जीवन पसन ितिामा िहन्छ।  

ि. कोिोना महामािीको जोसिमता घटाउन फिक दशेमा फिक िणनीसतहरु सलएको 

दसेिन्छ।केही दशेहरुले त बन्दीहरुलाई छोडेको वा िजार् स्थगन गिेको दसेिन्छ। 

भाितको िवोच्च अदालतले 2020 मािा 23 मा जािी गिेको स्वस्फूता (Suo Moto) 

आदशेमा कािागािमा कैदीबन्दीसबि असधकतम िामासजक शािीरिक दिुीको िुसनसितता 

गना आवशर्क िहकेो " It is necessary that  prisons must ensure maximum possible 

                                         
1Centre For Disease Control and Prevention, Available at https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
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distancing among the prisoners including under trials" भनी उल्लेि गद ै  भाितका 

िाज्र् ि प्रान्त ििकािहरुलाई कोिोना भाइिि महामािीको अवस्थामा ७ वषािम्मको 

कैदको िाजर् पाएको कैदीहरूलाई रिहा गन ेउच्चस्तिीर् कसमटी िडा गिी आवशर्क 

सनणार् गना सनदशेन िमेत कदएको ि िोही कसमटीले अपिाधको प्रकृसत, गम्भीिता, 

कैद अवसध लगार्तका आधािमा कैदमुक्त गना िककने कैदीबन्दीहरुको वगा सनधाािण गनुा 

"We direct that each State/Union Territory shall constitute a High Powered 

Committee … to determine which class of prisoners can be released on Parole or an 

interim bail for such period as may be thought appropriate…We leave it upon the 

High Powered Committee to determine the category of prisoners who should be 

released as aforesaid, depending upon the nature of offence, the number of years to 

which he or she has been sentenced or the severity of the offence which he/she is 

charged with and is facing trial or any other relevant factor, which the committee 

may consider appropriate." भनी आदशे कदएको छ। िोही सनदशेनअनुरुप भाितका 

सवसभन््न िाज्र्हरुले कैदीहरुलाई कािागािमुक्त गन ेप्रकक्रर्ा िुरु गिेको छ जिअन्तगात 

भाितको िाजधानी नर्ाँ कदल्लीमा िहकेो सतहाि कािागािबाट 3000 जना कैदीहरुलाई 

कािागािमुक्त गरििकेको छ। त्र्िैगिी बेलार्त ि वेल्िमा करिब 4००० कैदीहरू 

अस्थार्ी रूपमा रिहा हुन ेप्रकक्रर्ामा छन ्ि बेलार्तको न्र्ार् मन्रालर्ले असप्रल 4 मा 

कम जोसिमर्ुक्त अपिाधीहरू (Low-risk Offenders)लाई इलेक्ट्रॉसनक ट्यागको 

प्रर्ोगबाट सनगिानीमा िािी कािागाि मुक्त गरिन े भनी घोषणा गिेको छ।त्र्स्तै 

इन्डोनेसिर्ा, ईिान, म्र्ानमाि, अफगासनस्तान, मोिक््को लगार्तका दशेहरुले पसन 

कैदीहरुलाई अस्थार्ी तथा स्थार्ी रुपमा कैद ि थुनामुक्त गिेको ि गन े तिििमा 

िहकेो उदाहिणहरु पाइन्छन्। 

ग. नेपालको िन्दभामा हदेाा, कािागाि व्यवस्थापन सवभागको पर ििंख्र्ा 2077/078 

िलानी निं 287 मा प्रस्तुत सवविणका अनुिाि 16500 पुरुष ि 1500 मसहला गिी 

जम्मा 18000 कैदीबन्दीको क्षमता ििंख्र्ा िहकेोमा हाल जम्मा कैदीबन्दीको ििंख्र्ा 

22732 पुरुष ि 1431 मसहला गिी कुल ििंख्र्ा 24163 िहकेो दसेिन्छ। र्ििी 

क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी नेपालको कािागािमा िहकेो दसेिन्छ। त्र्िैगिी मसहला, 

बालबासलका तथा ज्र्ेष्ठ नागरिक मन्रालर् अन्तगात बाल ििंिक्षण तथा सवकाि 

शािाको पर ििंख्र्ा 2077/078 िलानी निं 38 मा प्रस्तुत सवविणका अनुिाि बाल 

िुधाि गृहको कुल क्षमता 495 िहकेोमा हाल िुधािगृहमा िहकेा बालबासलकाको जम्मा 

ििंख्र्ा 659 िहकेो देसिन्छ। कोसभड-19 को महामािीका िन्दभामा नेपाल ििकािको 

आदशे अनुिाि भएको बन्दाबन्दी (Lockdown) को अवसधमा नेपाल ििकािवादी हुने 

फौजदािी मुद्दामा शिंककत व्यसक्तलाई सहिाितमा िाख््ने, म्र्ाद थप गने ि असभर्ोग पर 

दार्ि गन े िमेतका कामकािवाहीको व्यवस्थापन गन े सवषर्मा महान्र्ार्ासधवक्ताको 

अध्र्क्षतामा समसत 2076।12।6 मा बिेको बैठकले बाल िुधाि गृहमा िहकेा 

बालबासलकाहरुलाई बालबासलका िम्बन्धी ऐन, 2075 को दफा 36(5) बमोसजम 
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बालबासलकालाई भएको िजार् स्थगन गन ेव्यवस्था ि मुलुकी फौजदािी कार्ासवसध 

ििंसहता, 2074 को दफा 155 बमोसजम कैद वापत िकम बुझाउने व्यवस्थाको 

कार्ाान्वर्नलाई अभ्र्ाि गनुा भनी सनणार् गिेको दसेिन्छ। त्र्िैगिी कोसभड-19 

महामािीको अवस्थाबाट बच्न पूवा तर्ािी स्वरुप अपनाउनुपने िावधानीका िम्बन्धमा 

समसत २०७६/१२/७ गत े बिेको िवोच्च अदालतको पूणा बैठकले मुलुकी फौजदािी 

कार्ासवसध ििंसहता, 2074 को दफा 155 बमोसजम १ वषा िम्मको कैद वापत िकम 

सलई कैदबाट छोडी पाउन सनवेदन पिेमा उपर्ुक्त दसेिए न्र्ार्ाधीशको इजलािबाट 

आवशर्क आदशे गिी छाड्न ेव्यवस्था गनुा तथा बालबासलका िम्बन्धी ऐन, २०७५ को 

दफा ३६(५) अन्तगात बालिुधाि गृहमा िहकेा बालबासलकाका असभभावकले आफ्ना 

बालबासलकालाई अदालतले िोजेको बित उपसस्थत गिाउन मन्जुि गिी सनवेदन कदएमा 

उपर्ुक्त दसेिएका त्र्स्ता बालबासलकालाई असभभावक वा ििंिक्षकको सजम्मा लगाउने 

व्यवस्था समलाउने भनी सनणार् गिेको दसेिन्छ। िोही सनणार् बमोसजम पना आएको 

सनवेदनमा फौजदािी कार्ासवसध ििंसहता, २०७४ को दफा १५५ तथा बालबासलका 

िम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(५) अन्तगातको सनवेदन ि बन्दीप्रत्र्क्षीकिणको 

सनवेदनबाट िवोच्च अदालत, उच्च अदालतहरु ि सजल्ला अदालतहरुका आदशेबाट 

कािागािबाट 2१९ जना कैदी ि बाल िुधाि गृहबाट ३४८ जना बालबासलकाहरु 

छुटीगएको कािागाि व्यवस्थापन सवभाग तथा मसहला, बालबासलका तथा ज्र्ेष्ठ नागरिक 

मन्रालर्को बाल ििंिक्षण तथा सवकाि शािाको तथ्र्ाङ्कबाट दसेिन्छ। 

घ. ति नेपालको कािागाि अत्र्न्त सजणा अवस्थामा िहकेो ि कािागािको Sanitary 

Condition पसन अत्र्न्त  नाजुक अवस्थामा िहकेो छ। कोसभड-19 को महामािीबाट 

िुिसक्षत उपार्को रुपमा प्रर्ोग गनुापन े िाबुन पानी, स्र्ासनटाइजि, पन्जा, मास्क, 

सडिइन्फेक्शन आकदको िमेत िीसमत उपलब्धता िहकेो देसिन््छ। सबिामी ि ििंक्रसमत 

भएमा पसन स्वास्थ्र्को पहुिँ अत्र्न्त करठनपूणा अवस्थामा िहकेो छ।र्िले पसन 

ििंक्रमणको िोकथाममा करठनाइ ल्र्ाएको छ। ििंक्रमण भएमा उपिािको पहुिँको हकमा 

पसन प्रभाव पािीिहकेो छ। प्रस्तुत रिट सनवेदनमा कािागाि व्यवस्थापनले कदएको 

सलसित जवाफमा कािागाि कार्ाालर् जगन््नाथदवेलसस्थत कािागाि अस्पतालमा 

आइिोलेिनको लासग 15 वेड, कािागाि काििाना परिििमा िेडक्रिको िहर्ोगमा 10 

वटा पालमा 20 जनालाई क्वािेन्टाइनमा िाख््न िककने व्यवस्था समलाइएको छ। 

नख्िुसस्थत कािागाि परििि सभर मसहला वाडामा 100 जना िम्म िाख््नको लासग 

क्वािेन्टाइन कक्ष सनधाािण गरिएको छ। नख्िु कािागाि परििि सभरकै मनोिामासजक 

अस्पतालमा 20 जनालाई आइिोलेिनमा िाख््न िके्न स्थान सनधाािण गरिएको भनीएको 

छ। हालिम्म सवसभन््न कािागािमा िहकेा २४१६३ कैदीमध्र्े ५९६ जनाको PCR 

परिक्षण गरिएकोमा ११८ जना पोजेरटभ िहकेो, ११८ जना ििंक्रमणमुक्त िहकेो, ६५ 

जना उपिािाथा िहकेो ि १ को मृत्र्ु िमेत भएको अवस्था छ। कोसभड-19 को 

ििंक्रमण बढीिहकेो असहलेको अवस्थामा हाल गरिएको प्रर्ािको व्यवस्थापन पर्ााप्त 
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नभएको िाथै िबै कािागािमा स्वास्थ्र् उपिािको िहज पहुिँ नभएको ि 

स्वास्थ्र्कमीको दिबन्दी िमेत पूर्ता नभएको भन््ने महान्र्ार्ासधवक्ता कार्ाालर्बाट 

गरिएको सहिाित तथा कािागाि अनुगमन प्रसतवेदन २०७७ बाट देसिन्छ।  

१५. र्ििी मासथ उल्लेसित कािागािको क्षमता, ििंक्रमणको अवस्था ि स्वास्थ्र्को पुवााधािको ि 

िुिसक्षत हुन े उपार् ि शािीरिक दिुी कार्म गना िके्न कमजोि अवस्थाले कािागािमा 

महामािीको थप जोसिमता ि भर्ावहताको सस्थसत दसेिएको छ। िाथै स्वास्थ्र् उपिािको 

अपर्ााप्तता तथा अन्र् नागरिकभन्दा कैदीबन्दीको दर्सनर् स्वास्थ्र् अवस्था िहकेो अवस्थामा 

ििंक्रमणको िोकथाम, सनर्न्रण ि उपिािको सनसमत्त िाज्र्को के कस्तो दासर्त्व िहकेो छ 

भन््ने सवषर्मा ििाा गना आवशर्क दसेिन्छ। 

क. नेपाल अन्तिाासिर् मानव असधकाि िम्बन्धी घोषणा पर (Universal Declaration on 

Human Rights –UDHR) ले प्रदान गिेको मानव असधकािको िम्मान ििंिक्षण ि 

परिपूर्तामा प्रसतबद्ध िहकेो छ। नेपाल International Covenant on Economic, Social 

and Cultural Rights, 1966 (ICESCR) को पसन पक्षधि िहकेो छ। ICESCR को 

General Comment No. 14 को The Right to the Highest Attainable Standard of 

Health" ले States  are  under  the  obligation  to  respect  the  right  to  health  by,  

inter  alia,  refraining  from  denying  or  limiting  equal  access  for  all  persons,  

including prisoners or detainees, minorities, asylum-seekers and illegal immigrants, 

to  preventive, curative and palliative health services" अथाात िाज्र्ले नागरिकको 

स्वास्थ्र्को असधकािलाई िम्मान गिी कैदी वा थुनामा िासिएका व्यसक्तहरु, अल्पििंख्र्क, 

शिणाथी ि गैिकानुनी आप्रवािी लगार्त कुन ै पसन व्यसक्तको िोकथाममूलक ि 

उपिािात्मक स्वास्थ्र् िेवाहरूको िमान पहुिँलाई िोक्न वा िीसमत गना हुदँनै भनी 

हिेक नागरिकको स्वास्थ्र्िम्बन्धी हकको िम्मान गनुा िाज्र्को दासर्त्व हुन ेस्वीकािेको 

छ। International Covenant on Civil and Political Rights, १९६६ (ICCPR) ले स्पि 

रुपमा स्वास्थ्र् िम्बन्धी हकको उल्लेि नगिेपसन UN Human Rights Committee ले 

ICCPR को धािा ६ प्रदत्त बाँच्न पाउन ेहक, धािा ७ प्रदत्त र्ातना सवरुद्धको हक ि 

धािा १० प्रदत्त कैदीहरुलाई मानवीर् व्यवहािको हक अन्तगात स्वास्थ्र्को हक पसन 

पन ेहुदँा "adequate or appropriate and timely medical care must be provided to all 

detainees" अथाात पर्ााप्त ि उपर्ुक्त िमर्मा स्वास्थ्र् िेवा प्रत्र्ेक थुनुवामा पुगु्न पने 

व्याख्र्ा गिेको छ। International Covenant on Civil and Political Right, 1966 

(ICCPR) को धािा ६ मा "No one shall be arbitrarily deprived of his life" अथाात 

किैको पसन स्वेच्छािािी तरिकाले सजवन सलन नपाउन ेहकको िुसनश्सितता गरिएको 

छ।  

ICCPR को General Comment No. 21 on Article 10 (Humane Treatment of Persons 

deprived of their liberty) ले"Article 10, paragraph 1 imposes on States parties a 

positive obligation towards persons who are particularly vulnerable because of their 

status as persons deprived of liberty, and complements for them the ban on torture 

or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment contained in article 7 
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of the Covenant…[and] neither may they be subjected to any hardship or constraint 

other than that resulting from the deprivation of liberty; respect for the dignity of 

such persons must be guaranteed under the same conditions as for that of free 

persons. Persons deprived of their liberty enjoy all the rights set forth in the 

Covenant, subject to the restrictions that are unavoidable in a closed environment" 

भनेि कैदीहरुले सिसमत के्षरमा बस्दा पाउन निके्न केसह असधकाि बाहके अन्र् िम्पूणा असधकािको 

िुसनश्सितता िाज्र्ले गनुापने हुन्छ भनी व्याख्र्ा गिेको छ।र्ही कुिालाई Basic Principles for 

the Treatment of Prisoners, 1990 को Principle 5 मा पसन"Except for those 

limitations that are demonstrably necessitated by the fact of incarceration, all 

prisoners shall retain all the human rights" अथाात कािागािसभर बन्धक िहकेा 

कािणबाट कैदीबन्दीहरुले स्वभासवकरुपमा उपभोग गना निककने वा नसमल्ने मानव 

असधकाि बाहके अन्र् िबै मानव असधकािहरु कैदीबन्दीले उपभोग गना पाउने हुन्छ 

भसनएको छ। Committee against Torture ले पसन "Failure to provide adequate 

medical care can violate the convention against torture prohibition of cruel, inhuman 

or degrading treatment भनी व्याख्र्ा गिेको छ। 

ि. त्र्िैगिी UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson 

Mandela Rules), 2015 को सनर्म 24 ले "The provision of health care for 

prisoners is a State responsibility. Prisoners should enjoy the same standards of 

health care that are available in the community, and should have access to necessary 

health-care services free of charge without discrimination on the grounds of their 

legal status" अथाात िाज्र्ले कैदीहरुको कानुनी अवस्था जे जस्तो भए पसन अन्र् 

नागरिकको ििह नै स्वास्थ्र् िम्बन्धी हकको िुिक्षा गनुापछा भनेको छ जिलाई मसहला 

कैदीबन्दीको हकमा United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and 

Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules), 2010, UN 

Principles of Medical Ethics, 1982, UN Body of Principles for the Protection of All 

Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, 1988 तथा बालबासलकाको 

हकमा UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty, 1990 ले 

पसन आत्मिात गिेको छ। िमाजमा िामान्र् जीवनर्ापन गिी िहकेा व्यसक्तहरुले 

आवशर्क स्वास्थ्र्ोपिािका िेवाहरु प्राप्त गिेजस्तै कैदीबन्दीहरुले पसन कुन ै सवभेद ि 

िीमा सवना ती स्वास्थ्र् िेवा प्राप्त गन ेअसधकाि िाख्दछन्। केवल कािागािमा िीसमत 

िहकैे कािणबाट कैदीबन्दीहरुलाई स्वास्थ्र्िम्बन्धी असधकािबाट बञ्सित गिाउन 

समल्दनै।त्र्स्तै Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of 

Detention or Imprisonment, 1988 मा पसन कैद वा थुनामा िहकेा व्यसक्तहरुको अन्र् 

व्यसक्तििह नै िम्मानपूवाक बाच्न पाउने हक हुने बािे उल्लेि गद ै “All persons under any 

form of detention or imprisonment shall be treated in a humane manner and with 

respect for the inherent dignity of the human person ” भनीएको छ।Human Rights 
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Committee ले Lantsova v. Russian Federation2 को मुद्दामा "The State party by 

arresting and detaining individuals takes the responsibility to care for their life…it is 

incumbent on States to ensure the right of life of detainees, and not incumbent on 

the latter to request protection" अथाात िाज्र्को िकक्रर् रुपमा कैदीबन्दीलाई पर्ााप्त 

सिककत्िा िेवा प्रदान गन ेदासर्त्व हुन्छ भन््ने कुिालाई स्वीकािेको छ। Fabrikant v. 

Canada3 को मुद्दामा Human Rights Comminitee कैदीहरुको स्वास्थ्र्को िुिक्षा गनुा 

िाज्र्को दासर्त्व हुन े"the State remains responsible for the life and well-being of its 

detainees" भनी व्याख्र्ा गिेको पाइन्छ। 

ग. UNODC, WHO, UNAIDS and OHCHR Joint Statement on Covid-19 in Prisons and 

Other Closed Settings 13 may 2020 मा "Overcrowding constitutes an 

insurmountable obstacle for preventing, preparing for or responding to Covid-19" 

भनी कािागािमा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी िहनाले कोसभड-19 महामािीका 

िोकथामका उपार्हरु अपनाउन बाधा िडा गिेको भनी उल्लेि गरिएको छ। िोही 

ििंर्ुक्त वक्तव्यमा िािहरुलाई Non-Custodial Measures ि Release Mechanisms 

अपनाउन आह्वान गरिएको छ।िाथै United Nations Standard Minimum Rules for 

Non-custodial Measures (The Tokyo Rules) ले पसन कैद बाहकेका अन्र् िजार्का 

सवकल्पहरुको प्रर्ोगलाई प्रोत्िाहन गन े िाथै कािावािमा नहिेी वैकसल्पक िजार् 

भोसगिहकेा किूिदािहरुलाई पसन न्र्ूनतम ििंिक्षण प्रदान गनुापने आधािभुत सिद्धान्तलाई 

अवलम्बन गिेको छ। 

घ. नेपालले मृत्र्ुदण्ड उन्मूलन गना Second Optional Protocol to the International 

Covenant on Civil and Political Rights, Aiming at the Abolition of the Death 

Penalty, 1991 को पक्षधि िहकेो ि र्ि आलेिको धािा १(२) मा "Each State 

Party shall take all necessary measures to abolish the death penalty within its 

jurisdiction." भनी उल्लेि गरिएको छ जिअनुिाि पक्षधि िािहरुले मृत्र्ुदण्डलाई 

उन्मूलन गनुा पने िम्पूणा उपार्हरु सलनेछ भन््ने व्यवस्था गिेको छ । उक्त आलेिको 

पक्षधि भएको कािण नेपालको ििंसवधानको धािा १६ (२) मा "किैलाई पसन 

मृत्र्ुदण्डको िजार् कदने गिी कानून बनाइने छैन" भन््ने व्यवस्था गिेको पाइन्छ। र्ििी 

नेपालले मृत्र्ुदण्ड उन्मूलन गरििकेको अवस्था छ। त्र्िै गिी कािागाि सभरै पसन 

िुिसक्षत तथा स्वस्थ जीवनर्ापन गना िके्न वाताविणको व्यवस्था समलाउन ेदासर्त्व पसन 

िाज्र्को िहकेो दसेिन्छ। त्र्िले गदाा किैलाई मने अवस्थामा पुर्र्ाउन नहुने ि जीवन 

ििंिक्षण गना पने दासर्त्व िमेत िाज्र्मा िहकेो दसेिन्छ। किूिदाि िजार् भोग्न 

कािागािमा बस्नुको अथा उिलाई करठनभन्दा करठन िजार् भोग्न तर्ाि होउ भनेको 

होइन। कुनै पसन अपिाधको िम्बन्धमा असभर्ोग लासग िाज्र्ले आफ्नो कब्जामा, 

सनर्न्रणमा वा सहिाितमा िािेका व्यसक्तलाई वा िुधाि गृहमा िािेको 

बालबासलकालाई कदइएको कैद िजार् सनजको स्वतन्रतापूवाक, आवत जावत, सहडडुल 

                                         
2(26 March 2002) UN Doc CCPR/C/74/763/1997 para 9.2. 
3Communication No. 970/2001, U.N. Doc. CCPR/C/79/D/790/2001 (2003), 
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गना पाउने असधकािलाई मार सनश्सित िमर्ावसधको लासग बन्देज लगाइन े हो िो 

अवसधमा सनजलाई मर्ााकदत, िम्मानपूवाक स्वस्थ तरिकाबाट जीवन बाँच्न पाउने 

असधकािबाट बञ्सित गरिएको होइन । 

ङ. नेपालको ििंसवधानको धािा १६(१) ले प्रत्र्ेक व्यसक्तलाई िम्मानपूवाक बाँच्न पाउने हक 

हुनेछ भनी िुसनश्सितता गिेको छ। ििंसवधानको धािा १८(१) ले "िबै  नागरिक  

कानूनको  दसृिमा  िमान  हुनेछन्। किैलाई  पसन कानूनको िमान ििंिक्षणबाट 

वसञ्चत गरिने छैन" भनी व्यवस्था गिेको छ। ििंसवधानको धािा १८ (२) ले 

"िामान्र्  कानूनको  प्रर्ोगमा उत्पसत्त, धमा,  वणा,  जात,  जासत,  सलङ्ग,  शािीरिक 

अवस्था,  अपािंगता,  स्वास्थ्र्  सस्थसत,  वैवासहक  सस्थसत,  गभाावस्था,  आर्थाक  अवस्था,  

भाषा  वा के्षर, वैिारिक आस्था वा र्स्त ैअन्र् कुन ैआधािमा भेदभाव गरिन ेछैन" 

भन््ने व्यवस्था गिेको पाइन्छ। िाथै ििंसवधानको धािा १८(३) मा िाज्र्ले 

नागरिकहरूका बीि उत्पसत्त,धमा, वणा, जात, जासत, सलिंग, आर्थाक अवस्था, भाषा, के्षर, 

वैिारिक आस्था वा र्स्त ैअन्र् कुनै आधािमा भेदभाव गने छैन" भनी व्यवस्था गिेको 

छ। त्र्िैगिी ििंसवधानको धािा १८(३) को प्रसतबन्धात्मक वाक्र्ािंशमा "िामासजक वा 

िािंस्कृसतक दसृिले सपछसडएका मसहला, दसलत, आकदवािी, आकदवािी जनजासत, मधेशी,  

थारू, मुसस्लम, उत्पीसडत वगा, सपछडा वगा, अल्पििंख्र्क, िीमान्तीकृत, ककिान, श्रसमक,  

र्ुवा, बालबासलका, ज्र्ेष्ठ नागरिक, लैंसगक तथा र्ौसनक अल्पििंख्र्क, अपािंगता भएका 

व्यसक्त, गभाावस्थाका व्यसक्त, अशक्त वा अिहार्, सपछसडएको के्षर ि आर्थाक रूपले सवपन््न 

िि आर्ालगार्त नागरिकको ििंिक्षण, िशक्तीकिण वा सवकािका लासग कानूनबमोसजम 

सवशेष व्यवस्था गना िोक लगाएको मासनने छैन" भन््ने व्यवस्था गिेको पाइन्छ। िाथै 

नेपालको ििंसवधानको धािा ३५(१) ले "प्रत्र्ेक नागरिकलाई िाज्र्बाट आधािभूत 

स्वास्थ्र् िेवा सनःशुल्क प्राप्त गने हक हुनछे ि किैलाई पसन आकसस्मक स्वास्थ्र् 

िेवाबाट वसञ्चत गरिन ेछैन" भनी व्यवस्था गिेको छ भने धािा ३५ (२) ले "प्रत्र्ेक 

व्यसक्तलाई आफ्नो  स्वास्थ्र्  उपिािको  िम्बन्धमा  जानकािी  पाउने  हक 

हुनेछ", धािा ३५(३) ले "प्रत्र्ेक नागरिकलाई स्वास्थ्र् िेवामा िमान पहुिँको हक 

हुनेछ" ि धािा ३५(४) ले "प्रत्र्ेक नागरिकलाई स्वच्छ िानेपानी तथा िििफाइमा 

पहुिँको हक हुनेछ" भनी स्वास्थ्र् िम्बन्धी असधकािको िुसनश्सितता मौसलक हकको 

रुपमा गिेको छ।र्ििी नेपालको ििंसवधानले व्यवस्था गिेको सवना सवभेद, िमानताका 

िाथ िम्मानपूणा तरिकाले बाँच्न पाउन ेहक, आधािभूत स्वास्थ्र्मा िमान पहुिँ तथा 

स्वस्थ िानेपानी तथा िििफाईमा िमेत िमान पहुिँको हकको व्यवस्था गिेको छ जुन 

असधकािहरु कैदीबन्दीको हकमा िमेत सवना भेदभाग उपलब्ध गिाउनुपन ेदसेिन्छ। 

ि. अब नेपालमा प्रिसलत कानूनमा के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ भन््ने सवषर्मा ििाा 

गनुापने देसिन्छ। जनस्वास्थ्र् िेवा ऐन, २०७५ सनःशुल्क आधािभूत स्वास्थ्र् िेवा तथा 

आकसस्मक स्वास्थ्र् िवािुलभ तुल्र्ाई नागरिकको पहुिँ स्थासपत गना बनाइएको ि ऐ. 

ऐनको दफा २(क)मा आकसस्मक स्वास्थ्र् िेवाले आकसस्मक घटना वा आपतकालीन 
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अवस्था पिी जीवन जोसिमर्ुक्त अवस्थामा िहकेा व्यसक्तहरुको जीवनलाई जोसिममुक्त 

गना तत्काल िेवा कदने सवषर् पसन पदाछ । र्स्तो उपिाि सवना भेदभाव िमान 

व्यवहाि गनुापने व्यवस्था ऐ. ऐनको दफा १२ ले गिेको छ । स्वास्थ्र् ििंस्थाले िोग 

लागेको सविामीको उपिािको लासग आवशर्क व्यवस्था समलाउनुपने व्यवस्था ऐ. ऐनको 

दफा ४९(६) ले गिेको छ । र्िैगिी ििंक्रामक िोग ऐन, २०२० ििंक्रामक िोग 

फैसलएमा वा फैसलने िम्भावना दसेिएमा त्र्स्तो िोगले उग्र रुप सलन नपाउने गिी 

िोगको सनमूाल गना वा िोकथाम गने उद्देशर्ले ल्र्ाएको देसिन्छ। उक्त ऐनको दफा २ 

ले सवशेष व्यवस्था गन ेअसधकाि अन्तगात नेपाल ििकािले कुन ैव्यसक्तहरुको िमूह उपि 

लाग ूहुन ेगिी आवशर्क आदशे जािी गना िके्न व्यवस्था गिेको छ। हाल उक्त दफाकै 

प्रर्ोग गिी नेपाल ििकािले कोसभड-१९ को महामािी िोकथाम ि सनर्न्रणमा सवसभन्न 

िमर्मा सवसभन्न आदशेहरु जािी गरििहकेो दसेिन्छ।  

छ. कािागाि ऐन, 2019 को दफा 6 को उपदफा (1) को दहेार् (ङ) मा िोगी थुनुवा 

वा कैदीलाई छुट््र्ाई र्थािम्भव सभन्द ैभागमा िाख््नुपन ेि ऐ.ऐनको दफा ६(2) मा 

फौजदािी मुद्दामा िजार् पाएका कैदीलाई आवशर्कता अनुिाि एक्लै सभन्द ैकोठामा 

िाख््न िककने व्यवस्था िहकेो छ। ऐ. ऐनको दफा 11(1) मा "मानसिक वा 

शािीरिक सबिामी पिेका थुनुवा वा कैदीहरुलाई ििकािी सिककत्िकद्वािा उपिाि 

गिाउनुपछा" भनी व्यवस्था गरिएको छ। ऐ. ऐन को दफा 12 मा "कुन ैथुनुवा वा 

कैदी मसहला गभावती िसहछ भने जन्मकैदको िजार् पाएकी वा त्र्स्तो िजार् हुने 

अपिाधको असभर्ोग लागेकी थुनुवा वा ज्र्ानमािा बाहके अरुको हकमा 6 मसहनाको 

गभा पुगेपसछ जमानी सलई छाडी कदनुपछा ि त्र्ििी जमानीमा छुटेकीलाई सनजको 

बालक जन्मेको दईु मसहना भएपसछ थुन््न नपने भएकोमा वा कैद म्र्ाद भुक्तान भै 

िकेकोमा बाहके फेिी कािागाि सभर िासिन"े व्यवस्था गरिएको छ। फौजदािी किूि 

(िजार् सनधाािण तथा कार्ाान्वर्न) ऐन, २०७४ ले िुधािात्मक दण्ड प्रणालीको 

व्यवस्था गनुाका िाथै कािागाि सनर्मावली, 2020 को सनर्म 16ि. ले नेपाल 

ििकािले आवशर्कता अनुिाि िुल्ला कािागािको व्यवस्था गनुापन,े सनर्म 16ग. ले 

िामुदासर्क िेवा ि िुल्ला कािागािको िञ्चालन तथा व्यवस्थापन गन,े िामुदासर्क 

िेवा तथा िुल्ला कािागाि व्यवस्थापन गन,े सनर्म 16घ. ले किूिदाि तथा िुल्ला 

कािागािमा बस्ने कैदीको िालिलन ि काम, कािवाहीको अनुगमन ि सनिीक्षण गनाका 

लासग गृह मन्रालर्ले िामुदासर्क िेवा असधकृत ि िुल्ला कािागाि असधकृत तोक््न 

िके्न, बालबासलकाको हकमा सनर्म 16ङ. ले बालिुधाि गृहमा पठाईएका 

बालबासलकाको उमेि 16 वषा पुगेको भए तापसन िम्बसन्धत बाल िुधाि गृहले सनजको 

िालिलनमा िुधाि आएको ि सनजलाई थप अवसधिम्म बाल िुधाि गृहमा िाख््न 

उपर्ुक्त छ भनी सिफारिि गिेमा जेलिले त्र्स्ता बालबासलकाको हकमा बाल िुधाि 

गृहमा बस््ने अवसध बढाउन िक््ने, ि सनर्म 29 ले अिल िालिलन भएका कैदीको 

बढीमा 60 प्रसतशतिम्म ि 65 वषा उमेि पुगेका कैदीको हकमा 75 प्रसतशत िम्म 
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कैदको िजार् छोट््र्ाउन िक््ने भनी व्यवस्था गिेको पाईन्छ। प्रहिी ऐन, 2012 को 

दफा 15(1)(ज) मा पक्राउ भएका वा थुनामा िहकेा व्यसक्त सबिामी भएमा 

आवशर्क मद्दत सलई िासहन ेकािवाही तुरुन्त गना ि त्र्स्तालाई पहिा दददँा वा अन्त 

लैजाँदा सनजको स्वास्थ्र्को उसित ख्र्ाल िाख््नुपन े भनी व्यवस्था गिेको पाईन्छ। 

र्ातना िम्बन्धी क्षसतपूर्ता ऐन,2053 को दफा 3(1) मा थुनामा िहकेा व्यसक्तलाई 

कुन ैपसन ककसिमको र्ातना कदन नहुने तथा दफा 3(2) मा कुन ैव्यसक्तलाई थुनामा 

िाख्दा ि छोड्दा शािीरिक सस्थसतको जाँि गिाई िाख््नुपने भनी व्यवस्था गिेको 

पाइन्छ।  

ज. त्र्िैगिी सनवेदक जङ्गबहादिु सििंह िमेत सवरुद्ध सवपक्षी प्रधानमन्री तथा 

मसन्रपरिषद्को कार्ाालर् िमेत (ने.का.प. 2063, अिंक ३, सन.निं ८६३१, पृष्ठ 

९८६) भएको मुद्दामा "कैद िजार् भई कािागािमा बस्दमैा िवै मौसलक हकहरू 

स्वतः स्थगन वा सनलसम्बत हुन्छ भन्ने होइन। कैद ठेककएको व्यसक्तको सहिंडडुल ि 

आवतजावत गन ेस्वतन्रता बाहके अरु स्वतन्रता अपहिण हुन निके्न" भनी सिद्धान्त 

िमेत प्रसतपादन भएको छ।  

झ. र्ििी मासथ उल्लेसित िासिर् तथा अन्तिाासिर् कानून तथा दस्तावेजहरुलाई सवश्लेषण 

गदाा कुन ैव्यसक्तलाई सगिफ्ताि गिी बन्दी बनाइएपसछ वा िजार्स्वरुप कािागािमा 

िासिए पसछ ती व्यसक्तहरुको जीवन ि स्वास्थ्र्को हिेिाहको सजम्मेवािी िाज्र् पक्षमा 

िहन्छ । स्वास्थ्र् उपिािको हक, जीवनको हक, व्यसक्तका अहिणीर् मानव असधकाि 

हुन।् स्वास्थ्र्को हकसभर औषसध उपिाि, शािीरिक, मानसिक स्वास्थ्र्को स्वस्थता 

(Well beingness) को सवषर् पसन पदाछ। कैदीबन्दीहरुले कुन औषसधउपिाि गने, 

सनसित औषसध छान््ने असधकाि निहतेा पसन सिककत्िकबाट पेशागत मापदण्ड बमोसजम 

उपर्ुक्त उपिािको िुसनसितता गिाउनुपन ेतथा जीवनको िक्षा तथा स्वास्थ्र् उपिािको 

पहुिँ सवना भेदभाव, गोपसनर्ताको िक्षािसहत गिाउनुपने कताव्य िाज्र्मा िहकेो 

दसेिन्छ। र्ि मध्र्े पसन अत्र्न्त जोसिममा िहकेा दीघाकासलन िोग भएका, मसहला, 

ज्र्ेष्ठ नागरिक तथा गभावसत मसहलाको ििंिक्षणको लासग सवशेष उपार्को अवलम्वन 

गन ेदासर्त्व िमेत िाज्र्मा िहकेो दसेिन्छ। 

ञ. कोसभड-१९ महामािी फैसलने क्रम बढ्दो अवस्थामा िहकेो छ ि कोसभड-19 

महामािीको हालिम्म कुन ै उपिाि पत्ता लासगिकेको अवस्था छैन।र्ि महामािीलाई 

िोके्न कुन ैभ्र्ासक्िन, कुन ैज्ञात उपिाि वा एसन्ट-भाइिल उपिाि छैन। तिथा थुनुवा 

कैदीको हकमा िमेत र्ि महामािीबाट बच्न अपनाउन िककन े एकमार महत्वपूणा 

िणनीसत शािीरिक दिुी (Physical Distancing) ि िुिक्षीत उपार्िसहत िोकथामको 

उपार् अवलम्वन गनुापने ि वैकसल्पक िुधािको दण्डप्रणालीिमेत प्रर्ोग गनुापने अवस्था 

िहकेो दसेिन्छ।िामान्र् अवस्थामा पसन कािागािमा भीडभाड (overcrowding) गिी 

कैदीहरुलाई कािागािसभर करठन सहिाबले िहन बस्न बाध्र् गनुा कैदीहरुको मानव 

असधकािको िाथ ैििंवैधासनक असधकाि ि कानूनी असधकािको उल्लिंघनको सवषर् हुन 

जान्छ। असहले महामािीको र्ि अवस्थामा झन ् उच्च जोसिम ि अिमान सस्थसतमा 



गोपाल सिवाकोटी (सिन्तन) िमेत सव. प्रधानमन्री तथा मसन्रपरिषद्को कार्ाालर्, सििंहदिबाि काठमाडौंिमेत/०७६-WO-०९३९/पिमादशेिमेत/  पृष्ठ  23 

 

िहकेा कैदी तथा बन्दीहरुको स्वास्थ्र् ि जीवनको हकको िुिक्षा गन े दासर्त्वको 

परिपालना गना गम्भीि हुनुपने देसिन्छ। 

१६. उपर्ुाक्त कािागािको अवस्था, िाज्र्को दासर्त्वको पृष्ठभूमीमा ििंक्रमणको जोसिमता घटाउन 

शािीरिक दिुी कार्म िािी व्यसक्तगत िुिक्षाका अन्र् उपार्हरु अवलम्बन गनुा पनेमा  

कोसभड-१९ को महामािीको िमर्मा िमेत क्षमता भन्दा बासहि कािागािमा िामासजक दिुी 

कार्म गना निकेको, सवश्व स्वास््थ्र् ििंगठन ि नेपाल ििकाि आफैले तोकेको मापदण्ड 

बमोसजम २५ जनाभन्दा बढी एकै ठाउँमा भेला नहुने आदशेको पालना गना निकेको, िुिसक्षत 

भई बस्नको लासग मास्क, िाबुनपानी, स्र्ासनटाइजिको प्रर्ोग गनुा पनेमा िो हुन निकेको 

अवस्थामा िामासजक दिुी कार्म गना ि िुिसक्षत हुन पिमादशे जािी गनुापने हो वा होईन ? 

र्ि ैिन्दभामा महान्र्ार्ासधवक्ता कार्ाालर्को सहिाित तथा कािागाि अनुगमन प्रसतवेदन तत्काल 

कार्ाान्वर्न गना गिाउन कुन ैआदशे जािी गनुापने हो वा होईन ?  भन््ने पसहलो प्रश्नतफा 

सविाि गदाा, स्वास्थ्र् िेवालाई सनर्समत, प्रभावकािी, गुणस्तिीर् बनाउन जािी भएको 

जनस्वास्थ्र् िेवा ऐन, 2075 तथा िासिर् स्वास्थ्र् नीसत,2076 बमोसजम कािागािमा िहकेा 

कैदीबन्दीहरुको हकमा िमेत कािवाही भईिहकेो तथा कोसभड-१९ को ििंक्रमण हुन नकदनका 

लासग िुिसक्षत उपार् अपनाइएको, कािागािमा आइिोलेिन वेड, क्वािेन्टाइन, मसहला 

वाडािमेतको व्यवस्था गिी आवशर्क स्वास्थ्र् िामाग्री कैदीबन्दीहरुलाई उपलब्ध गिाइएको ि 

कािागाि िुधाि तथा व्यवस्थापनको िम्बन्धमा पर्ााप्त ििेतना अपनाइएको हुदँा रिट सनवेदन 

िािेज हुनुपछा भन््ने सलसित जवाफ सजककि िहकेो पाईन्छ। 

१७. कािागाि व्यवस्थापन सवभागबाट प्रस्तुत सवविणमा जम्मा 18000 कैदीबन्दीको क्षमता ििंख्र्ा 

िहकेो हाम्रो कािागािहरुमा कैदीबन्दीको ििंख्र्ा २४१६३4 िहबेाट क्षमता भन्दा बढी कैदीहरु 

िासिएको तथ्र् स्पि दसेिन्छ। महान्र्ार्ासधवक्ताको कार्ाालर्को कोसभड-19 को िन्दभामा 

गरिएको सहिाित तथा कािागाि अनुगमन प्रसतवेदन, २०७७ मा "कािागाि तथा 

सहिाितहरूमा कैदी, बन्दीहरू क्षमता भन्दा दोब्बि तेब्बि िहकेोले कोसभड-19 का िन्दभामा 

WHO ले सनर्दाि गिेबमोसजम िामासजक दिुी कार्म गना िम्भव निहकेो, स्वास्थ्र्कमीको 

दिबन्दी अनुरुप उपलब्धता नभएको कािण स्वास्थ्र् उपिािका कार्ा िम्पादनमा बाधा पना 

गएको" भनी उल्लेि गरिएको पाईन्छ। र्ििी पन्जा, मास्क स््र्ासनटाइजिको अभाव िहकेो, 

एउटै कोठामा धेिै कैदीबन्दीहरु बस्नुपने, कोठामा भेसन्टलेिनको कमी, एउटै मेिमा िाना 

िानुपन,े एउटै शौिालर् प्रर्ोग गनुापन,े िििफाईको अभाव हुने तथा सिसमत स्वास्थ्र् िेवा 

जस्ता ििंक्रमणका कािक तत्वहरुको सवद्यमानता िहकेो कािणबाट कािागािमा िहकेा कैदी तथा 

बन्दीहरुलाई कोसभड -19 ििंक्रमणको उच्च जोसिम िहकेो दसेिन्छ भनी प्रसतवेदनमा उल्लेि 

गिेको पाइन्छ। 

१८. कािागािमा बन्धक हुनुको कािणबाट स्वभासवकरुपमा उपभोग गना निककन ेवा नसमल्ने मौसलक 

स्वतन्रता िम्बन्धी केही हकहरु बाहके िबै प्रकािका हक असधकािहरु कैदीबन्दीमा िहन्छन्। 

                                         
4 नेपाल ििकाि, कािागाि व्यवस्थापन सवभाग, २०७7 कैदीबन्दीको सवविण 

https://www.dopm.gov.np/uploads/files/िाउन%20मास्किं वािी.pdf   

https://www.dopm.gov.np/uploads/files/साउन%20मास्कंवारी.pdf
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नागरिक ि िाजनीसतक असधकाििम्बन्धी अन्तिाासिर् महािन्धी (ICCPR) को धािा 6 मा 

हिेक मानवको बाँच्न पाउने असधकाि हुन्छ ि िो असधकािको ििंिक्षण कानूनले गने "Every 

human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one 

shall be arbitrarily deprived of his life. "  तथा  धािा 7 मा "No one shall be subjected 

to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment." अथाात किैलाई पसन 

र्ातना वा कु्रि, अमानवीर् वा अपमानजनक व्यवहाि वा िजार् कदइने छैन भनी उल््लेि 

गरिएको छ। नेपालको ििंसवधानको धािा १६ अनुिाि "प्रत्र्ेक व्यसक्तलाई िम्मानपूवाक बाँच्न 

पाउने हक हुनेछ", धािा १८ अनिुाि "िबै नागरिक कानूनको दसृिमा िमान हुनेछन्, किैलाई 

पसन कानूनको िमान ििंिक्षणबाट वसञ्चत गरिने छैन", धािा ३० अनुिाि "प्रत्र्ेक नागरिकलाई 

स्वच्छ ि स्वस्थ वाताविणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ" ि धािा ३५ अनुिाि "प्रत्र्ेक 

नागरिकलाई िाज्र्बाट आधािभूत स्वास्थ्र् िेवा सनःशुल्क प्राप्त गने हक हुनेछ ि किैलाई पसन 

आकसस्मक स्वास्थ्र् िेवाबाट वसञ्चत गरिन ेछैन।" भनी व्यवस्था गरिएको पाईन्छ।  

१९. अन्तिाासिर् दस्तावेज तथा ििंसवधान प्रदत्त हक वा मानव असधकािहरू कािागािमा  िहकेा 

कैदीबन्दीको हकमा लागु हुदँनै भन््ने होइन। थुनाको कािण स्वाभासवकरूपमा सनषेसधत हुन े

बाहके अरू हकहरू र्थावत् िहन्छन्। कैदीले आफूले गिेको किूिको िजार् स्वरुप कािावािमा 

बिेको हो ि थुनुवालाई पसन पूपाक्षका सनसमत्त थुनामा िासिएको हो।कािागािमा िजार् 

भोसगिहकेो भएतापसन सनजहरुलाई िुिसक्षत िाख््ने सजम््मेवािी िाज्र्को दसेिन्छ। िाज्र्को आदशे 

वा सनणार्का कािण बन्दी जीवन सबताउन बाध्र् िहकेा व्यसक्तहरूको जीवन स्वास्थ्र्को सजम्मा 

िाज्र्ले सलनुपछा। र्ो िाज्र्को ििंवैधासनक दासर्त्व हो। र्िै िन्दभामा सनवेदक िालाि गुरुमुि 

शोभिाज सवरुद्ध सवपक्षी प्रधानमन्री तथा मन्रीपरिषद ्कार्ाालर्िमेत (ने.का.प. २०७३, सन.निं 

९७२२, अिंक ११) भएको पिमादशे मुद्दामा "िाज्र्को आदशे वा सनणार्का कािण बन्दी 

जीवन सबताउन बाध्र् िहकेा व्यसक्तहरुको जीवन स्वास्थ्र्को सजम्मा िाज्र्ले सलनुपछा। बन्दी 

अवस्थामा िहकेो कािण िम्मानपूवाक बाँच्न पाउने ििंसवधानप्रदत्त हक िमाप्त हुदँैन" भनी 

सिद्धान्त प्रसतपादन भएको छ। न्र्ार्मूती कृषण ऐर्िले िुसनलवारा5 को मुद्दामा  कािागाि सभर 

िहकेा व्यसक्तलाई न्र्ार्ििंगत ि सनषपक्ष रुपमा सवसधहरुमा िुसनसित गरिएको असधकािबाट 

वसञ्चत गरिन ु हुदँनै "...Fundamental rights do not flee the prison as he enters the 

prison although they may suffer shrinkage necessitated  by incarceration 

…whether inside prison or outside, a person shall not  be deprived of his 

guaranteed freedom save by methods right, just and fair…"  भनी उल्लेि गिेको छ।  

२०. अब, कोसभड-19 को िन्दभामा सवश्व स्वास्थ्र् ििंगठनद्वािा जािी गरिएको Preparedness, 

prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of detention 

िम्बन्धी Interim guidance मा "कािागािमा िाबुन पानीले हात धुने, स्र्ासनटाइजिको प्रर्ोग 

गन,े मास्क लगाउने, कम्तीमा 1 समटिको शािीरिक दिुी कार्म गने जस्ता व्यसक्तगत 

िुिक्षाका उपार्हरु अवलम्बन गना, वाताविणीर् िफाई ि कीटाणुशोधन प्रकक्रर्ा 

(Disinfection Process) सनर्समत ि िही रुपमा पछ्याउन तथा बासहिबाट आएका 

                                         
5 Sunil Batra vs. Delhi Administration (१९७८) ४ SCC ४०९ 
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कैदीबन्दीलाई 14 कदनिम्म एकल आइिोलेशन कक्षमा िाख््न, एकल आइिोलेशन िम्भव 

नभए िामूसहक क्वािेन्टाइनमा िाख््न तथा त्र्स्ता कैदीबन्दीको कदनको कम्तीमा 2 पटक 

तापक्रम सलन,े ििंक्रमणका लक्षणहरु जाँि गने जस्ता स्वास्थ्र् अवलोकन गना" िुझाव कदइएको 

छ। UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela 

Rules), 2015 को  सनर्म 12  मा  कैदीबन्दीलाई िुत््नको लासग एकल कोठाको व्यवस्था 

हुनुपने, सनर्म 13 मा कैदीबन्दी बस्न ेकोठा बनाउँदा स्वास्थ्र्, ि स्वच्छ वाताविण (Health, 

climatic conditions and particularly to cubic content of air, minimum floor space, 

lighting, heating and ventilation)लाई ध्र्ानमा िाख््नुपने,  सनर्म 14 मा कैदीहरूलाई पढ्न 

वा काम गना िहजताको लासग प्राकृसतक प्रकाश तथा ताजा हावाको प्रवेश हुन ेठूला झ्र्ालहरु 

िो नभए कृसरम प्रकाश वा कृसरम भेसन्टलेिन सनमााण गरिनुपने, सनर्म 15 ि 16  मा 

िििफाईको उसित व्यवस्था हुनुपन े  भनी व्यवस्था गरिएको छ। कािागाि ऐन, 2019 को 

दफा 6 को थुनुवा वा कैदीलाई िाख््ने व्यवस्थाको उपदफा १ को िण्ड (ङ) का अनुिाि 

िोगी थुनुवा वा कैदीलाई छुट्याई र्थािम्भव सभन्द ैभागमा िाख््नुपन,े दफा 11(१) मा 

मानसिक वा शािीरिक सबिामी पिेका थुनुवा वा कैदीहरुलाई ििकािी सिककत्िकद्वािा उपिाि 

गिाउनुपछा भनी व्यवस्था गरिएको छ।  

२१. त्र्िैगिी कािागाि सनर्मावली, 2020 को सनर्म 38(1) मा जेलिले कैदी वा थुनुवाहरुलाई 

स्वास्थ्र्को लासग अन््नपानीको प्रबन्ध समलाउनुपने, सनर्म 38(2) मा कािागािसभर कैदी वा 

थुनुवा िहकेा ठाउँ ठाउँमा पाइिाना, सपिाबिानाहरुमा िोज िोजै िुग्घि िफा गिाई िुन, 

कफनेल, पोटाि आकद छन ेगिाउनुपने, सनर्म 39 मा कािागािका कैदी थुनुवाहरु सबिामी 

भएमा कािागािको भए कािागािको डाक्टि ि कािागािको नभए नसजक इलाकाको पाएिम्म 

ििकािी अस्पताल, सडस्पेन्ििी डाक्टि वा अन्र् र्ोग्र् सिककत्िकबाट जिाँइ िमर्मा औषधी 

उपिाि गिाउनु पने, सनर्म 60 मा कडा िोग लागेका सबिामीलाई अस्पतालमा िाख््ने भनी 

उल्लेि गरिएको छ। समसत 2076।12।10 मा नेपाल ििकाि, स्वास्थ्र् तथा जनििंख्र्ा 

मन्रालर्ल े कोसभड-19 ििंक्रमणको िोकथाम ि सनर्न्रणको िम्बन्धमा जािी गिेको प्रेश 

सवज्ञसप्तमा "25 जना भन्दा बढी ििंख्र्ामा भेला नहुन सनणार् गरिएको" भनी उल््लेि गरिएको 

छ। नेपाल ििकािले जािी गिेको Health Sector Emergency Response Plan: Covid-19 

Pandemic मा िमेत "Physical distancing at workplace social and cultural gatherings will 

be extensively promoted" भनी शािीरिक दिुी अवलम्बनमा जोड कदइएको छ।   

२२. सवपक्षी कािागाि व्यवस्थापन सवभागको सलसित जवाफमा कोसभड-१९ को ििंक्रमण हुन 

नकदनका लासग कािागािमा आइिोलेिन वेड, क्वािेन्टाइन, मसहला वाडािमेतको व्यवस्था गिी 

आवशर्क स्वास्थ्र् िामाग्री कैदीबन्दीहरुलाई उपलब्ध गिाइएको ि कािागाि िुधाि तथा 

व्यवस्थापनको िम्बन्धमा पर्ााप्त ििेतना अपनाइएको भनी उल्लेि गरिएको भएतापसन 

महान्र्ार्ासधवक्ताको कार्ाालर् ि िो मातहतका ििकािी वककल कार्ाालर्को कोसभड-१९ 

िन्दभामा महान्र्ार्ासधवक्ता कार्ाालर्बाट गरिएको सहिाित तथा कािागाि अनुगमन प्रसतवेदन 

२०७७ ले सनम्न बमोसजम सनषकषा सनकालेको दसेिन्छः- 
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क. कािागाि तथा वालिुधाि गृहमा स्वास्थ्र्कमीको उपसस्थसत निहकेो हुदँा सवशेष 

प्राथसमकता िािी स्वास्थ्र्कमीको िेवा उपलब्ध हुन ेव्यवस्था गनुापन,े 

ि. कािागाि तथा सहिाितमा िहकेा कैदीवन्दीहरुलाई आफन्त तथा कानून 

व्यविार्ीहरुििंग भेटघाटलाई सनर्समत बनाई स्वास्थ्र् िुिक्षालाई िमेत आवश्र्क 

प्रवन्ध गिी िेतना मुलक कार्ाक्रमहरु िमेत िञ्िालन गनुापने, 

ग. मास्क, स्र्ासनटाइजि, पञ्जा, िाबुन पानी लगार्तका स्वास्थ्र् िुिक्षा िामाग्रीको 

थप व्यवस्थापन गनुापने, 

घ. क्षमताभन्दा वढी कैदीवन्दी िाख््नु पन े बाध्र्ता ि कािागाि, वालिुधाि गृह ि 

सहिाितकक्षको भौसतक अवस्थाका कािण कैदीबन्दीहरुको स्वास्थ्र्मा जोसिम 

बढाएको  

ङ. स्वास्थ्र् जोसिम ि िावधानीका उपार्हरुका वािेमा ििेतनामूलक कार्ाक्रम ि 

मनोपिामशा िेवाको आवश्र्कता देसिएको, 

ि. कािागाि ि सहिाित कक्षको ि दसैनक भेटघाट कक्षलाई, वन्दीहरुलाई अदालत, 

अस्पताल लैजादा िवािी िाधनलाई स्र्ासनटाइजेिन गना आवश्र्क प्रबन्ध गनुापने, 

छ. ज्र्ेष्ठ नागरिकलाई कानूनले कदएको िुसवधा प्रर्ोग गन े तफा प्राथसमकता पूवाक 

सनणार् गनुापने, 

ज. कािागाि ि वालिुधाि गृहमा कोसभड-१९ को परिक्षणलाई सवस्ताि गनुापने, 

ििंक्रमण दसेिएमा आइिोलेिन कक्षको व्यवस्था गनुापने। 

२३. त्र्स्त ैकािागािहरुको सनमााण ि व्यवस्थापनका लासग ििंिदको िाज्र् व्यवस्था तथा िुशािन 

िसमसतको समसत २०७६।७।२० मा बिेको बैठकले सहिाित ि कािागाि कक्षको ममात तथा 

िुधािका लासग भौसतक पूवााधािका िाथै आवशर्क कार्ाहरु तुरुन्त प्रािम्भ गने, िब ै

कािागािहरुमा सनर्समत रुपमा िानेपानी िििफाई उजाा तथा इन्धन, आधािभूत स्वास्थ्र् 

पिीक्षण लगार्त अन्तिाासिर् अभ्र्ाि िमेतलाई दसृिगत गिी आवशर्क आधािभूत िुसवधा ि 

आवशर्कताहरुको परिपूर्ता गने जस्ता िुझावहरु नेपाल ििकािलाई कदएको पाईन्छ। र्िैगिी 

किुिको गाम्भीर्ाता ि स्वास्थ्र् सस्थसतका आधािमा कैदीबन्दीहरुलाई िाख््नका लासग अलग 

अलग स्थानको व्यवस्था गन,े कैदीबन्दीहरुलाई कोसभड-१९ को पिीक्षण गन े व्यवस्था 

समलाउन,े कोसभड-१९ को ििंक्रमणलाई मध्र्नजि िािी बढी जोसिममा िहकेा कैदीबन्दीका 

मुद्दाहरुलाई प्राथसमकीकिण गिी त्र्स्तो मुद्दाको सछटो कािवाही ि ककनािाको लासग आवशर्क 

िमन्वर् गन ेतथा सिधा ििा (िािन) लाई बजािको महिंगी अनुिाि िमर्ानुकुल पूनिावलोकन 

गन ेसवषर्लाई अगासड बढाउनुपने िुझाव िमेत कदएको देसिन्छ। 

२४. कोसभड-१९ महामािी ििंक्रमणप्रसत ििंवेदनशील भई कािागािहरुमा उच्च ितका ता अपनाउन पने 

आजको आवशर्कता दसेिन्छ। ििंसवधानले प्रत्र्ेक नागरिकको बाँच्न पाउने हक, िमानताको हक, 

स्वास्थ्र् िम्बन्धी हक िुसनसित गिेको तथा अन्तिासिर् दस्तावेजहरुमा िमेत कैदीबन्दीहरुको 

ििंसवधानद्वािा प्रदत्त हक असधकािको िम्मान, ििंिक्षण, प्रवद्धान ि िुसनश्सित गन े कताव्य 

िाज्र्मा हुन ेभनी उल्लेि हुनुका िाथै सवश्व स्वास्थ्र् ििंगठनले िमेत कािागािमा िुिक्षाका 

उपार् अपनाउन मापदण्ड तथा सनदशेन कदएको अवस्थामा नेपालका कािागािहरुमा िो 
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कार्ाान्वर्न भएको सस्थसत नभएको भन््ने महान्र्ार्ासधवक्ता कार्ाालर्को सहिाित तथा कािागाि 

अनुगमन प्रसतवेदन २०७७ बाट देसिएको छ। कािागािमा एक जना व्यसक्तमा कोिोना ििंक्रमण 

भएमा ििंक्रमण भुिको आगो जस्त ैफैसलने ि कैदीबन्दीहरुले मृत्र्ुविण गनुापन ेभर्ावह अवस्था 

आउन ेिम्भावना हुन्छ। कािागाि सभर िुिसक्षत स्वास्थ्र् जीवन र्ापन गना िके्न व्यवस्थाको 

िुसनसितता गन ेदासर्त्व िाज्र्मा नीसहत हुन्छ। कािागािमा Overcrowding तथा ििंक्रमणको 

जोसिम िहकेो पिीप्रेक्ष्र्मा कािागािको क्षमता असभवृसद्ध ि भौसतक िुधाि जस्ता दीघाकालीन 

िणनीसतको असतरिक्त िाज्र्ले ििंक्रमणको िोकथामका लासग तत्काल िुिक्षाका उपार्हरु अपनाउन 

आवशर्क दसेिन्छ। तिथा कोसभड-19 को पिीप्रेक्ष्र्मा हाल कािागािमा िहकेो 24163 

कैदीमध्र्े 596 जनाको मार पिीक्षण भएकोमा पिीक्षणको दार्िा बढाउनु, 118 जना 

पोसजरटभ दसेिएकोमा हाल उपिाि गिाइिहकेो ििंक्रसमत व्यसक्त ५० जना िहको ति 15 वटा 

मार आइिोलेशन बेड िहकेो भसनएकोले आइिोलेशन बेड बढाउनु, 20 जना मार 

क्वािेन्टाइनमा िाख््ने व्यवस्था िहकेोमा िोको ििंख्र्ा बढाउन,ु शािीरिक दिुी कार्म िाख््न 

आवशर्कता अनुिाि तत्कालको िमस्र्ा िमाधान गना पालहरुको व्यवस्था गनुा, कैदी नभएको 

कािागािहरुमा क्षमताअनुिाि स्थान्तिण गनुा, आवशर्कता अनुिाि कोसभड-19 को 

ििंक्रसमतलाई हने े सवशेष अस्पतालमा उपिाि गिाउनु तथा महामािीको सवस्फोटन 

(Outbreak) लाई  कािागािसभर िोक्न, िुिसक्षत भई बस्न अपनाउनुपने सनर्म कानून तथा 

WHO को सनदसेशका, नेपाल ििकाि स्वास्थ्र् मन्रालर्ल ेकदएको सनदसेशकािमेतको आधािमा 

िम्पूणा िुिक्षाका उपार्हरु अवलम्वन गनुा गिाउन ु ि िोको लासग आवशर्क बजेट 

सवसनर्ोजनिमेत गनुा भनी नेपाल ििकािका नाममा पिमादशे जािी गरिएको छ। 

२५. अब कािागािमा बढेको कैदीबन्दीको िाप कम गनाका लासग फौजदािी किूि (िजार् सनधाािण 

तथा कार्ाान्वर्न) ऐन, २०७४ को दफा २२, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१ ि ४९ मा 

भएको िुधािात्मक दण्डप्रणालीको व्यवस्था, ऐ. ऐनको दफा १(२) तथा दफा ३४ ि ३७ 

को व्यवस्था कार्ाान्वर्न गिेमा कािागािको िाप घट्न ेि महामािीको जोसिमता घट्ने हुदँा 

सनवेदकको माग बमोसजम तत्काल उक्त ऐनको मासथ उल्लेसित दफाहरु कार्ाान्वर्न गनाका 

लासग पिमादशे जािी गनुापने हो वा होइन भन््ने दोस्रो प्रश्नतफा सविाि गदाा, कैदीबन्दीहरुको 

कैद छुट, माफी समनाहा, कैदकट्टा लगार्तका कार्ा नेपाल ििकािको नीसत, वतामान कानूनी 

प्रावधान ि मान्र्ता बमोसजम िसलिहकेो तथा प्रोवेिन पर्ािोलका िम्बन्धमा पसन कानूनी 

पूवााधाि तर्ाि गने कार्ा िम्बसन्धत सनकार्बाट भैिहकेो हुदँा आदशे जािी हुनुपन ेहोइन भन््ने 

सलसितजवाफ िहकेो देसिन्छ।  

२६. िुधािात्मक दण्डप्रणाली िम्बन्धी वैकसल्पक कािागाि िम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको कार्ाान्वर्नको 

सवषर् िम्बन्धमा सनवेदकको माग िहकेोमा िो मा प्रवेश गनुाअसघ िुधािात्मक दण्डप्रणालीको 

व्यवस्थामा सववेिना गनुापने दसेिन्छ। पसछल्लो िमर्मा न्र्ार् प्रणालीले अपिाधीमासथ हुन ेि 

अपिाध गिेबापत किूिदािमा दासर्त्त्वहरु सिजाना हुन्छ भन््ने पुन:स्थापकीर् न्र्ार्को 

अवधािणालाई असघ बढाएको पाइन्छ। पुन:स्थापकीर् न्र्ार्ल ेपीसडत, किूिदाि ि िमाजलाई 

िँगै िािी गल्तीलाई िुधाि गद ैिही कदशातफा असघ बढाउन िककन्छ भन्द ैसहिंिाले पुर्र्ाएको 

अििको िम्बोधनमा पीसडतको आवशर्कता ि किूिदािको दासर्त्वलाई बढाउनेमा केसन्रत 
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भइिहकेो छ। पुनःस्थापकीर् न्र्ार् पीसडतको मार नभइ किूिदािको पसन पुन:स्थापनामा 

केसन्रत हुन्छ। र्िले प्रगसतसशल दषृ्रटकोणबाट दण्ड सनधाािण गरिनुपने कुिामा जोड दददँै 

उपिािात्मक तथा िुधािात्मक सिद्धान्तको आधािमा किूिदािलाई िुधाि गिी अिल 

नागरिकको रुपमा िमाजमा पुनस्थासपत गने आिर् िाख्दछ। िुधािात्मक दण्ड प्रणालीले 

किूिदािलाई अपिाध गन े एउटा माध्र्म मार मान्दछ ि अपिासधक कार्ाले किूिदाि 

स्वर्मलाई पसन क्षसत पुर्ााएको हुन्छ भन््ने धािणा िाख्दछ। फौजदािी अपिाधमा दोषीहरुलाई 

िमेत िुधािको मौका प्रदान गरिनुपदाछ भन््नेमा जोड कदई वैकसल्पक कािागाि प्रणालीलाई 

िमेत प्रोत्िासहत गदाछ। 

२७. नेपालको न्र्ार् प्रणाली पुन:स्थापकीर् न्र्ार् तथा िुधािात्मक दण्ड प्रणालीमा प्रवेश 

गरििकेको छ। नेपालको ििंसवधानको धािा २० मा न्र्ार् िम्बन्धी हक तथा धािा २१(२) 

मा "अपिाध पीसडतलाई कानून बमोसजम िामासजक पुनःस्थापना ि क्षसतपूर्ता िसहतको न्र्ार् 

पाउने हक हुनेछ" भन््ने व्यवस्थाको िुसनश्सितता गिेको छ भन ेअकोसति समसत २०७५/५/१ 

दसेि लागु भएको मुलुकी अपिाध ििंसहता, २०७४ ि फौजदािी किूि (िजार् सनधाािण तथा 

कार्ाान्वर्न) ऐन, २०७४ ले प्रत्र्ेक किूिमा पीसडत केसन्रत क्षसतपूर्ता िसहतको पुन:स्थापकीर् 

न्र्ार् प्रणालीलाई मागादशान प्रदान गिेको छ। किूिदािको हकमा सनश्सित प्रकृसतको अपिाधको 

हकमा िुधािात्मक दण्ड प्रणालीलाई आत्मिात गना फौजदािी किूि (िजार् सनधाािण तथा 

कार्ाान्वर्न) ऐन, २०७४ ले वैकसल्पक कािागाि प्रणाली (Alternative Prison System) को 

व्यवस्था गिेको छ जिअन्तगात दफा २२ मा िामुदासर्क िेवाको व्यवस्था, दफा २५ मा िुधाि 

गृहमा पठाउन िककने व्यवस्था, दफा २६ मा पुन:स्थापना केन्रमा पठाउने व्यवस्था, दफा २७ 

मा िप्ताहको असन्तम कदन वा िासरकासलन िमर्मा मार कािागािमा बसि कैद भुक्तान गन े

व्यवस्था, दफा २८ मा िुल्ला कािागािमा िाख््ने व्यवस्था, दफा २९ मा पर्ािोलमा िाख््ने 

व्यवस्था, दफा ३० मा िामासजकककिण गिाउनुपने व्यवस्था, दफा ३१ मा कैद वापत 

शािीरिक श्रममा लगाउन िककन ेव्यवस्था, दफा ३४ मा अस्पताल वा र्स्त ैअन्र् स्थानमा 

िाख््नुपन ेव्यवस्था ि दफा ३७  मा कैद कट्टा हुन िके्न व्यवस्था िहकेो छ। 

२८. र्ि ैिम्बन्धमा िुधािात्मक दण्ड प्रणाली अवलम्वन गनाका लासग आवशर्क ििंििना ि कानूनी 

व्यवस्था गना र्ि अदालतबाट 'घ' कुमािीको जाहिेीले नेपाल ििकाि सवरुद्ध िागि भट्टिमेत 

भएको ०७१-CR-०६५९ को जबिजस्ती किणी मुद्दामा किूिदािहरुलाई आफूले गिेको 

गल्तीको अनुभूत गना लगाउने, उनीहरुको िुधाि ि िमाजमा पुन:स्थापना गनुा महत्वपूणा सवषर् 

हो।िजार् अपिाधलाई गरिएको हो। िाज्र् ि कानूनको उद्दशेर् त्र्स्तो अपिाधलाई िोकथाम 

गनुा हो। अपिाधमा ििंलग्न व्यसक्तहरु अपिाधका प्रसतकात्मक रुप मार भएकाले सनजहरुको 

िुधाि ि िमाजमा पुन:स्थापना िाज्र्को दण्ड नीसतको आधािभूत सवषर् भएको हुदँा र्स्ता 

अपिाधीहरुलाई कानूनको उद्देशर् पुिा हुने गिी कािागाि, िुल्ला कािागाि, िामुदासर्क िेवा, 

पारिवारिक समलन जस्ता सवषर्मा मध्र्नजि गद ै फौजदािी किूि (िजार् सनधाािण तथा 

कार्ाान्वर्न) ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गिेको िुधािात्मक दण्ड प्रणाली अवलम्बन गना आवशर्क 

कानूनी ि ििंििनात्मक व्यवस्था गनुा ि िो िम्बन्धमा भएका प्रगसत प्रत्र्ेक तीन-तीन 
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मसहनामा र्ि अदालतको अनुगमन तथा सनिीक्षण महाशािामा पठाउनु भनी नेपाल ििकाि, 

प्रधानमन्री तथा मन्री परिषदको कार्ाालर् एवम्, गृह मन्रालर्को नाममा सनदशेनात्मक आदशे 

जािी भएको दसेिन्छ। ति आदशेानुिािको कार्ा हालिम्म पसन िम्पन््न भएको जानकािी र्ि 

अदालतिमक्ष प्राप्त हुन आएको छैन।  

२९. िुधािात्मक दण्ड प्रणालीमा आधारित कानून बनेको ३ वषा ि कार्ाान्वर्नमा आएको २ वषा 

व्यसतत भैिक्दािमेत उक्त कानूनी व्यवस्था प्रभावकािीरुपमा कार्ाान्वर्न गिेको पाइएन। प्रस्तुत 

सनवेदन मागदावीका २२, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१ ि ४९ दफाहरु 

नेपाल ििकािले नेपाल िाजपरमा िूिना प्रकाशन गिी तोकेको समसतदसेि प्रािम्भ हुनेछन् 

भनी िोही ऐनको दफा १(२) मा उल्लेि भएको छ। ििकािी सनणार्को सवलम्वको कािण 

उल्लेसित दफाहरु हालिम्म कार्ाान्वर्नमा नल्र्ाउँदा कैदीबन्दीहरु कानूनी हक असधकािहरुबाट 

श्रृसजत िुधािात्मक दण्ड प्रणाली अन्तगातको िुसवधाप्राप्त गनाबाट बञ्सित भएको दसेिन्छ। 

३०. कोसभड-१९ ििंक्रमणको महामािीले जरटल रुप सलइिहकेो ि हाल कािागािको भर्ावहताको 

अवस्थामा कािागािमा शािीरिक दिुी कार्म गना िुधािात्मक व्यवस्थालाई तत्कालै 

कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन अत्र्ावशर्क दसेिन्छ। वैकसल्पक कािागािको व्यवस्थालाई तत्काल 

अनुििण गदाा कािागािमा कैदीहरुको िाप कम हुनुका िाथै कािागाि व्यवस्थापनमा पसन 

िहजता हुन जाने हुन्छ। िामान्र् अवस्थामा नै पर्ााप्त भौसतक पूवााधािको अभाव भएको, 

भएको पूवााधाि सजणा अवस्थामा िहकेो ि क्षमताभन्दा बकढ कैकद भएको कािण सवसभन््न 

िमस्र्ा दसेिएको हाम्रो कािागािमा असहलेको महामािीले स्वास्थ्र् जोसिम बढाएको भन््ने कुिा 

कोसभड-१९ को िन्दभामा महान्र्ार्ासधवक्ताको कार्ाालर् ि मातहतका ििकािी वककल 

कार्ाालर्बाट गरिएको सहिाित तथा कािागाि अनुगमन प्रसतवेदन, २०७७ बाट दसेिन्छ। 

त्र्िैगिी कािागािहरुको सनमााण ि व्यवस्थापनका लासग ििंिदको िाज्र् व्यवस्था तथा िुशािन 

िसमसतको समसत २०७७।३।३० मा बिेको बैठकले कािागाि िुधाि तथा कैदीबन्दीको 

व्यवस्थामा दहेार्का सनणार्हरु गिेको पाइन्छः 

क. फौजदािी किुि (िजार् सनधाािण तथा कार्ाान्वर्न) ऐन, २०७४ मा उसल्लसित 

व्यवस्था अनुिाि कैदीबन्दीहरुलाई िुधाि गृहमा पठाउने, िामासजक एविं 

िामुदासर्क िेवामा लगाउने, पुनस्थाापना केन्रमा पठाउने, िुल्ला कािागािमा 

िाख््ने, पर्ािोलमा िाख््ने, िामासजकीकिण गने, शािीरिक श्रममा लगाउने, प्रोवेिन 

ि पर्ािोल असधकृत तोक््ने, कैद छुट भएपसछ आर्मूलक कार्ामा िहभागी हुने 

लगार्तका कािागाि ि कैदीबन्दी िम्बन्धी व्यवस्थाहरु र्थाशीघ्र कार्ाान्वर्नको 

लासग आवशर्क व्यवस्था समलाउने, 

ि. प्रोवेिन तथा पर्ािोल बोडालाई तत्काल पूणाता दददँ ैकक्रर्ाशील बनाउने, 

ग. कािागािहरुको सवकाि ि सवस्ताि गिी श्रोत िाधनिम्पन््न बनाउन आवशर्क 

व्यवस्था समलाउन।े 

३१. प्रस्तुत सनवेदन पसछ दताा भएको पुिक सनवेदनमा समसत 2077।1।17 मा फौजदािी किूि 

(िजार् सनधाािण तथा कार्ाान्वर्न) ऐन, 2074 को दफा 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31 ि 49 को व्यवस्थालाई तत्कालै कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाई कािागािहरुको व्यवसस्थत िुधाि 
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गन े प्रर्ोजनको लासग िोही ऐनको दफा 1(2) बमोसजम नेपाल िाजपरमा 7 कदन सभर 

िूिना प्रकासशत गिी उल्लेसित व्यवस्था कार्ाान्वर्नको प्रकक्रर्ा प्रािम्भ गनुा भनी र्ि 

अदालतबाट समसत २०७७।१।१७ मा अन्तरिम आदशे जािी भएको दसेिन्छ ति र्ि मुद्दाको 

असन्तम सनणार् हुन े कदनिम्म पसन िाजपरमा िूिना प्रकाशन नभई उक्त दफाहरुको 

कार्ाान्वर्नको प्रकक्रर्ा प्रािम्भ भएको जानकािी आएको दसेिएन। कोसभड-१९ को महामािीको 

सवषम परिसस्थसतमा कािागािमा िहकेो सभडभाड हटाउन वैकसल्पक कािागािको व्यवस्था लागू 

हुन फौजदािी किूि (िजार् सनधाािण तथा कार्ाान्वर्न) ऐन, २०७४ मा भएका वैकसल्पक 

कािागािको दफा 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ि 49 व्यवस्थाहरु ऐ . ऐनको 

दफा 1(2) नेपाल ििकािले िाजपरमा िूिना प्रकाशन गिेि मार प्रािम्भ हुन ेदेसिन्छ। िाथ ै

उक्त दफाहरु िाजपरमा प्रकाशन गिी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउनु असघ ििकािले केसह दफाहरुको 

हकमा पूवातर्ािीिमेत गनुापने दसेिन्छ।   

३२. शता/कार्ासवसध सनमााण गनुापने 

फौजदािी किूि (िजार् सनधाािण तथा कार्ाान्वर्न) ऐन, २०७४ को िुल्ला 

कािागािमा िाख््न िककने दफा २८ को "कैद अवसधको दईु सतहाई अवसध भुक्तान गरििकेको 

ि िाम्रो आििण भएको कैदीलाई कािागाि प्रमुिको सिफारििमा िम्बसन्धत सजल्ला अदालतका 

न्र्ार्ाधीशल ेिुल्ला कािागािमा िाख््ने आदशे कदन िके्न" व्यवस्था अन्तगात िुला कािागािमा 

िाख््न दफा २८(२क) अनुिािको कार्ासवसध सनमााण गनुापन ेदसेिन्छ। र्स्त ैऐ. ऐनको दफा 

३० को िामासजकीकिण गिाउनु पन ेभसन िहकेो व्यवस्था "र्ि ििंसहतमा तथा अन्र् कानूनमा 

जुनिुकै कुिा उल्लेि भए तापसन एक वषा भन्दा वकढ अवसधको कैद िजार् पाई कैद भुक्तान 

गरििहकेो ि िाम्रो आििण भएको किूिदािलाई सनजलाई तोककएको कैद अवसध भुक्तान हुन 

भन्दा ६ मसहना अगासड कािागािले सवसभन््न काम गनाका लासग मासिक वा दैसनक रुपमा 

छोड्न िके्न" को कार्ाान्वर्नको हकमा दफा ३० (२) ि (३) अनुिाि शताहरु सनमााण 

गनुापने तथा दफा ३१ को कैदवापत शािीरिक पारिश्रममा लगाउन िककने "तीन वषा वा तीन 

वषाभन्दा बढी कैदको िजार् पाएको अठाि वषाभन्दा बढी उमेिको ि शािीरिक रुपमा स्वास्थ्र् 

िहकेो किूिदािले िाहमेा सनजलाई कािागािले िावाजसनक कामको लासग शािीरिक श्रममा 

लगाउन िके्नछ" भन््ने कैद बापत शािीरिक श्रममा लगाउन िककने िम्बन्धी व्यवस्थाको हकमा 

दफा ३१(३) को कार्ासवसध सनमााण गनुापने दसेिन्छ।  

३३. प्रोवेिन तथा पर्ािोल असधकृत सनर्ुसक्त हुनुपने 

फौजदािी किूि (िजार् सनधाािण तथा कार्ाान्वर्न) ऐन, २०७४ को दफा २६ 

अनुिाि पुनस्थाापना केन्रमा पठाउने व्यवस्थाको लासग प्रोवेिन असधकृतको सिफारििको 

आवशर्कता पन ेतथा ऐ.ऐनको दफा २९ को पर्ािोल िम्बन्धी "एक वषा भन्दा बकढ कैद 

िजार् पसछ कैद िजार्को दईु सतहाई अवसध भुक्तान गरििकेको ि िाम्रो आििण भएको 

किूिदािलाई िम्बन्धीत प्रोवेिन तथा पर्ािोल वोडको सिफारििमा सजल्ला अदालतको 

न्र्ार्ाधीशल े पर्ािोलमा िाख््ने आदशे कदन िके्न" व्यवस्था कार्ाान्वर्नको सनसमत्त प्रोवेिन ि 

पर्ािोल असधकृत सनर्ुक्त हुन आवशर्क िहकेाले ऐ. ऐनको दफा 4९ मा उल्लेि भएको 
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"नेपाल ििकािले िामुदासर्क िेवा वा पुनस्थापना कार्ामा काम गिेको व्यसक्तलाई प्रोवेिन 

असधकृत वा पर्ािोल असधकृत सनर्ुक्त गना वा तोक्न िके्नछ" भनेबमोसजम तोकु्नपनेमा हालिम्म 

तोककएको नदेसिएको ि हाल महान्र्ार्ासधवक्ताको ििंर्ोजकत्वमा िो िम्बन्धी कार्ा असघ 

बकढिहकेो भन््ने सलसितजवाफबाट आज कानून आएको ३ वषािम्म प्रोवेिन असधकृत सनर्ुसक्त 

नभएको अवस्थाले वैकसल्पक कािागाि प्रणाली सनषकृर् भएको छ। 

३४. अदालतले िजार् गदाा सविाि गना िके्न  

फौजदािी किूि (िजार् सनधाािण तथा कार्ाान्वर्न) ऐन, २०७४ को दफा २४ ले 

कैद िजार् सनलम्वन गना िककन े व्यवस्था गिेको, ऐ. ऐनको िप्ताहाको १ कदन वा 

िासरकासलन िमर्मा कािागािमा बिी कैद भुक्तान गन े दफा २७ को "एक बषािम्म कैद 

सनधाािण भएको किूिदािलाई सनजले गिेको किूि सनजको उमेि, किूिको गम्भीिता, किूि 

गिेको तरिका ि सनजको आििण िमेतलाई सविाि गदाा सनर्समत रुपमा कैदमा िाख््न उपर्ुक्त 

नदसेिएमा त्र्िको कािण िोली अदालतले सनजलाई िप्ताहको असन्तम कदन वा दैसनक रुपमा 

िारीकासलन िमर्मा मार कािागाि बस्न पने गिी कैद सनधाािण गना िके्न" भनी िप्ताहको 

असन्तम कदन वा िारीकासलन िमर्मा मार कािागािमा विी कैद भुक्तान गना िककने 

व्यवस्थाको हकमा अदालतले िजार् गदाा सविाि गना िके्न हुदँा िो दफािमेत तत्काललाई 

लागू हुन िके्न नै देसिन्छ भन े ऐ ऐनको दफा २२ को िामासजक िेवा िम्बन्धी "छ 

मसहनािम्म कैद िजार् सनधाािण भएको किूिदािलाई सनजले गिेको किूि, सनजको उमेि, 

आििण, किूि गदााको परिसस्थसत किूि गदाा अपनाएको तरिका िमेतलाई सविाि गदाा कैदमा 

िाख््न उपर्ुक्त नदसेिएकोमा वा त्र्स्तो किूिमा अदालतले उपर्ुक्त ठहर्र्ाएको अवसधको कैदमा 

विेपसछ बाँकी अवसधको लासग अदालतले सनजलाई िामुदासर्क िेवा गना आदशे कदन िके्न" 

व्यवस्थाहरु तत्काल कार्ाान्वर्न हुन िके्न प्रकृसतको दसेिए तापसन उक्त दफाहरु प्रािम्भ भएको 

िाजपरमा प्रकासशत नहुदँा सनषकृर् भएको अवस्था छ। 

३५. तत्कालै कार्ाान्वर्न हुन िककने व्यवस्थाहरु  

फौजदािी किूि (िजार् सनधाािण तथा कार्ाान्वर्न) ऐन, २०७४ को दफा 34(1) 

मा अस्पताल वा अन्र् स्थानमा िाख््नु पन ेव्यवस्थाको िम्बन्धमा "होि ठेगानमा निहमेा 

त्र्स्तो किूिदािलाई कािागािले अस्पताल वा त्र्स्त ैअन्र् सिककत्िा केन्रमा िाख््नु पनेछ" 

भन््ने कानूनी व्यवस्था तत्कालै कार्ाान्वर्न गना िककन ेप्रकृसतको देसिन्छ। िाथ ैदफा ३७ को 

हकमा  नकािात्मक िूिीमा िहकेो मुद्दामा बाहके किूिदाि कैदमा िहदा िालिलनमा िुधाि 

आएमा ि सनजले ५०% कैद िजार् भुक्तान गिेमा सनजलाई भएको कैद िजार् कािागािले 

तोकेबमोसजम कट्टा गना िके्न व्यवस्था भएबमोसजम कैद कट्टा हुन िके्न व्यवस्था िहकेो ि हाल 

फौजदािी किूि (कैदकट्टा) सनर्मावली आइिकेको ि उक्त सनर्मावलीले कैदीको िालिलन 

िम्बन्धी असभलेि िाख््ने िम्पूणा कार्ासवसध फािमिमेत सवकाि गरििकेको िन्दभामा िो दफा 

पसन कार्ाान्वर्न हुन कुन ैकरठनाई दखेिँदैन।  

३६. नेपाल ििकािले भिाि मार बाल िुधाि गृहको हकमा िामुदासर्क िेवा वा पुनस्थापना 

कार्ामा काम गिेको व्यसक्तलाई प्रोवेिन असधकृत वा पर्ािोल असधकृत सनर्ुक्त गना वा तोक्न 
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िके्नछ, भन््ने कानूनी व्यवस्था िहकेोमा हाल िम्म वालवासलका िम्बसन्ध ऐन, २०७५ को दफा 

७९ को उपदफा (२) ले कदएको असधकाि प्रर्ोग गिी वाल न्र्ार् िम्पादन (कार्ासवसध) 

सनर्मावली २०७६ को सनर्म ४३ मा उल्लेसित काम कताव्य ि असधकािको पालना ि प्रर्ोग 

गना नेपाल ििकािलाई थप आर्थाक व्यर्भाि नपने गिी िबै सजल्ला अदालतमा कार्ाित 

िाजपरासङ्कत असधकृत स्तिका तहसिलदािलाई ि िाजपरासङ्कत असधकृतस्तिका तहसिलदाि 

नभएको स्थानमा िो अदालतका श्रेस्तेदािलाई प्रोवेिन असधकािी तोककएको भनी मसहला, 

वालवासलका तथा ज्र्ेष्ठ नागिीक मन्रालर्बाट समसत २०७६/१२/३ को िाजपरमा िूिना 

प्रकासशत भएको दसेिन्छ। र्िैगिी हाल महामािीको अवस्थामा कािागािमा भएको कैदीबन्दीको 

जीवन िक्षाको सनसमत्त तत्कालको सनसमत्त अस्थार्ीरुपमा प्रोवेिन वा पर्ािोल असधकृतको 

व्यवस्थापन गिेि पसन केही वैकसल्पक कािागािका प्रणालीहरु व्यवस्थापन गना िककने नै 

दसेिन्छ त्र्ितफा ििकािको ध्र्ानाकाषाण गरिएको छ। िाथै िुधािात्मक दण्ड प्रणाली 

कार्ाान्वर्नको लासग दफा ३३ अन्तगातको िुधािात्मक कार्ाक्रम ििंिालन गनापनेतफा पसन 

ध्र्ानाकाषाण गिाइन्छ। 

३७. अब प्रस्तुत सनवेदनमा सनवेदकको मागबमोसजम आदशे जािी गनुापन े हो वा होइन भन््ने 

सवषर्मा सविाि गदाा, आज िुधािात्मक दण्ड प्रणाली अन्तगात वैकसल्पक कािागाि प्रणालीको 

व्यवस्था फौजदािी न्र्ार् प्रणालीको पाटो भएको ३ वषा व्यसतत भैिक्दा पसन िोको 

कार्ाान्वर्नको लासग आवश्र्क ििंििना शता प्रकृर्ा कार्ासवसधको सनमााण नभएको, 

प्रोवेिन/पर्ािोल असधकृत सनर्ुसक्त नभएको, वैकसल्पक कािागाि प्रणाली प्रािम्भको सनसमत्त 

िाजपरमा िूिना प्रकासशत नभएको अवस्थामा कोसभड-१९ को महामािीको सवषम 

परिसस्थसतलाई ध्र्ानमा िािी कािागािको भीडभाड कम गिी  वैकसल्पक कािागाि प्रणालीको 

प्रर्ोग गना फौजदािी किूि (िजार् सनधाािण तथा कार्ाान्वर्न) ऐन, २०७४ को दफा २८ 

को िुल्ला कािागािको व्यवस्था दफा ३० को िामासजकिण गिाउने व्यवस्था ि दफा ३१ को 

कैद वापत शािीरिक श्रममा लगाउन िककने व्यवस्थाको कार्ाान्वर्नको सनसमत्त आवश्र्क शता, 

प्रकृर्ा, कार्ासवसध एक मसहनासभर तर्ाि गनुा, ऐ.ऐनको दफा २६ को पुनस्थाापना केन्रमा 

पठाउन िककने व्यवस्था दफा २९ को पर्ािोलमा िाख््न िककने व्यवस्थाको कार्ाान्वर्नको 

सनसमत्त प्रोवेिन ि पर्ािोल असधकृतले शता बन्दजे तर्ाि गिी १ मसहनासभर सनर्ुक्त गनुा, 

ऐ.ऐनको दफा २६, २८, २९, ३० ि ३१, को प्रािम्भको िूिना शता/प्रकृर्ा/कार्ासवसध तर्ाि 

भएको ७ कदनसभर िाजपरमा प्रािम्भको िूिना प्रकाशनको सनसमत्त तथा दफा २२ को 

िामुदासर्क िेवा गना आदशे कदन िके्न दफा २४ को कैद िजार् सनलम्वन गना िककने ि २७ 

को िप्ताहको असन्तम कदन वा िासरकासलन िमर्मा मार कािागािमा बिी कैद भुक्तान गना 

िककने व्यवस्था तत्काल कार्ाान्वर्न हुने प्रकृसतको भएको हुदँा र्ो आदशेको ७ कदनसभर 

िाजपरमा िूिना प्रकासशत गनुा गिाउनु तथा दफा २५ को िुधािगृहमा पठाउने सवषर् 

तत्काल कार्ाान्वर्नको मागको िम्बन्धमा िुधािगृहको लासग आवशर्क ििंििना सनमााण 

व्यवस्थापनको प्रकृर्ा तत्काल अगासड बढाउने कार्ा गनुा गिाउनू भनी पिमादशे जािी 

गरिकदएको छ।  
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३८. अब प्रश्न निं. ३ तफा सविाि गदाा, कािागाि सनर्मावली, २०२० को सनर्म 

२९(१)(२क) तथा ज्र्ेष्ठ नागरिक िम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २(क) ि १२ बमोसजम 

कैदीहरुलाई प्राप्त िुसवधा दसैनक लगत कार्म गिी सनर्समत रुपमा िुसवधा उपलब्ध गिाउनु 

भन््ने प्रस्तुत सनवेदनको माग िहकेोमा ज्र्ेष्ठ नागरिकको सवषर्मा ऐनले गिेको व्यवस्था 

बमोसजम ज्र्ेष्ठ नागरिकलाई उपलब्ध स्रोत िाधन बमोसजम िेवा िुसवधा उपलब्ध गिाइएको 

हुदँा रिट जािी हुनुपने होइन भन््ने सलसितजवाफ िहकेो छ ।  

३९. आज कोसभड-१९ को महामािीबाट ििंक्रमणको उच्च जोसिमतामा कैदीबन्दीहरु िहकेो ि 

कैदीबन्दीहरुमा पसन सवसवधता (diversity) िहकेो छ। सवसवधतासभरको अन्तिसस्थसतमा 

(intersectionality) उमेि, स्वास्थ्र् सस्थसत, सलङ्ग, शािीरिक सस्थसत, गभाधािणको अवस्था 

आकदको आधाि पसन िहकेो दसेिन्छ। तिथा कैदीबन्दी मध्र्े ज्र्ेष्ठ नागरिकहरु उनीहरुको उमेि, 

शािीरिक अवस्था ि दीघाकालीन िोग स्वास्थ्र्को अवस्थाको कािण िमेत थप जोसिमतामा 

िहकेा छन्। WHO का अनुिाि पसन "Those who are over 60 years of age and those with 

cardiovascular disease, diabetes, chronic respiratory disease and cancer are most at risk" 

भनीएको छ।UNODC, WHO, UNAIDS and OHCHR joint statement on COVID -19 in  

prisons and other closed settings को Reduce overcrowding को सवषर्मा कैदमा िहकेा ज्र्ेष्ठ 

नागरिकको हकमा "These efforts should encompass release mechanisms for people at 

particular risk of COVID-19, such as older people and people with pre-existing health 

conditions, as well as other people who could be released without compromising public 

safety, such as those sentenced for minor, non-violent offences, with specific consideration 

given to women and children."  भनी व्यवस्था गिेको छ।त्र्िैगिी नेपाल ििकािले पसन ६० 

वषाभन्दा मासथका उमेिका व्यसक्तहरु, बालबासलका तथा दीघािोगी उच्च जोसिममा िहकेो 

घोषणा गिी िताकता अपनाउन आदशे िमेत कदएको छ। महान्र्ार्ासधवक्ताको कार्ाालर्को 

वार्षाक प्रसतवेदन २०७५/०७६ तथा कोसभड-१९ को िन्दभामा गरिएको सहिाित तथा 

कािागाि अनुगमन प्रसतवेदन, २०७७ िमेतले ज्र्ेष्ठ नागरिकहरुमा कानुनले कदएको िजार् 

छुट िुसवधा प्रर्ोगतफा प्राथसमकतापूवाक सनणार् गनुापने िुझाव कदइएको छ।  

४०. नेपालको ििंसवधानको धािा ४१ ले "ज्र्ेष्ठ नागरिकलाई िाज्र्बाट सवशेष ििंिक्षण तथा 

िामासजक िुिक्षाको हक हुनेछ" भनी ज्र्ेष्ठ नागरिकको हकलाई मौसलक हकको रुपमा नै 

स्वीकाि गिी सवशेष ििंिक्षण गिेको पाईन्छ। ििंसवधानको धािा १८(३) को प्रसतवन्धात्मक 

वाक्र्ािंशले "िामासजक वा िािंस्कृसतक दसृिले सपछसडएका मसहला, दसलत, आकदवािी, आकदवािी 

जनजासत, मधेशी, थारू, मुसस्लम, उत्पीसडत वगा, सपछडा वगा, अल्पििंख्र्क, िीमान्तीकृत, ककिान, 

श्रसमक, र्ुवा, बालबासलका, ज्र्षे्ठ नागरिक, लैंसगक तथा र्ौसनक अल्पििंख्र्क, अपािंगता भएका 

व्यसक्त, गभाावस्थाका व्यसक्त, अशक्त वा अिहार्, सपछसडएको के्षर ि आर्थाक रूपले  सवपन्न िि 

आर्ा लगार्त नागरिकको ििंिक्षण, िशक्तीकिण वा सवकािका लासग कानून बमोसजम सवशेष 

व्यवस्था गना िोक लगाएको मासनन ेछैन" भन््ने व्यवस्था िहकेो छ।  

४१. ज्र्ेष्ठ नागरिक िम्बन्धी ऐन, २०६३ ज्र्ेष्ठ नागरिकहरुको सहत, िुसवधा तथा कल्र्ाणका 

लासग जािी गरिएको सवशेष ऐनकोरुपमा िहकेो छ। उक्त ऐनको दफा १२(१)ले प्रिसलत 
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कानूनमा जुनिुकै कुिा लेसिएको भए तापसन ििकािवादी भई िलेको कुन ैमुद्दामा कैद िजार् 

पाई कैद भोसगिहकेा ज्र्ेष्ठ नागरिकलाई "सनजको उमेि ि किूिको अवस्था हिेी पैिठ्ठी वषा 

उमेि पूिा भई ित्तिी वषा ननाघेका ज्र्ेष्ठ नागरिकलाई पच्चीि प्रसतशतिम्म, ित्तिी वषा उमेि 

पूिा भई पिहत्ति वषा ननाघेका ज्र्ेष्ठ नागरिकलाई पिाि प्रसतशतिम्म, पिहत्ति वषा पूिा 

भएका ज्र्ेष्ठ नागरिकलाई पिहत्ति प्रसतशतिम्म छुट कदन िककनेछ" भन्ने व्यवस्था गिेको छ । 

४२. ज्र्ेष्ठ नागरिक ऐनले ज्र्ेष्ठ नागरिकको हकमा िजार् छुटको व्यवस्था गिेता पसन िो को 

कार्ाान्वर्न नभएको कािण र्िै अदालतबाट पेम्बा गुरुङ सवरुद्ध कािागाि कार्ाालर् नख्िुको 

(ने.का.प २०७६, सन.निं. १०२१९) बन्दीप्रत्र्क्षीकिण मुद्दामा "कैद िजार् पाई कैद 

भोगी िहकेो ज्र्ेष्ठ नागरिकको हकमा कानून ि सनर्ममा ज्र्ेष्ठ नागरिकको िजार् छुट कदने 

असधकािी को हो भन्ने स्पि व्यवस्था नभएकोले तत्कालै कैदको िजार् छुट कदन ेअसधकािी 

ककटान गना ि कानून बमोसजमको छुट कदने सनर्म/कार्ासवसध िमेत बनाउन" सनदशेन कदइएको 

ति उक्त आदशे कदएको आज एक वषाभन्दा बढी िमर् हुदँा िम्म पसन आदशे बमोसजमको 

असधकािी ि कार्ासवसध सनमााण नहुदँा ििंसवधान ि कानूनी असधकाि सनषप्रभावी हुन गएको छ। 

र्ि ै रिटमा भएको आदशे बमोसजम उच्च अदालत तथा सजल्ला अदालतका न्र्ार्ाधीशहरुले 

कािागाि सनिीक्षणको क्रममा ज्र्ेष्ठ नागरिकको हकमा कैद छुट गिेको भनी िहन्र्ार्ासधवक्ताले 

बहिको क्रममा भन््नु भएतापसन अन्र् अवस्थामा िजार् छुट िुसवधा कदइएको बािे सनणार् गन े

सनकार्ले सनणार् नगिी मौन भएि बिेको दसेिन्छ । 

४३. अब प्रस्तुत रिट सनवेदकको माग बमोसजम कािागाि सनर्मावली, २०२० को सनर्म २९(१) 

को "अिल िालिलन भएका कैदीलाई तोककएको कैदको िजार्मा बढीमा िाठी प्रसतशतिम्म 

कैदको िजार् छोट्याउन िककनेछ" भन््ने व्यवस्था गिेको छ। ति ऐ. सनर्मको २९(१क) मा 

उपसनर्म (१) मा जुनिुकै कुिा लेसिएको भए तापसन दहेार्को मुद्दामा कैद िजार् पाएको 

व्यसक्तको कैद िजार् छोट्याउन िककन ेछैन भनी नकािात्मक िूिी िासिएको छः- 

क) जीउ मास्न ेबेच्न,े 

ि) जबिजस्ती किणी, 

ग) कैदबाट भागे भगाएको, 

घ) भन्िाि िोिी सनकािी पैठािी, 

ङ) लागू औषधको कािोवाि,  

ि) भ्रष्टािाि िम्बन्धी, 

छ) जािूिी िम्बन्धी, 

ज) ििंिसक्षत वन्र्जन्तु िम्बन्धी, 

झ) पूिातासत्वक वस्त ुिम्बन्धी। 

४४. र्ििी केही प्रकृसतको मुद्दालाई नकािात्मक िूिीमा िािी कैद िजार् छोट्याउन निककने 

व्यवस्था गरिएतापसन ऐ. सनर्मको २९(२क) ले उपसनर्म २९(१) ि २९(१क) मा 

जुनिुकै कुिा लेसिएको भए तापसन "अिल िालिलन भएका पैिठ्ठी वषा उमेि पुगेका 

कैदीहरुको हकमा पिहत्ति प्रसतशतिम्मको कैद िजार् छोट्याउन वा दवुै आँिा नदखे््ने वा दवुै 
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िुट्टा निल्ने वा अिंगभिंग भई ओछ्यान पिी सनको नहुन े अवस्थामा पुगेको भनी ििकािी 

सिककत्िकल े सिफारिि गिेका कैदीको हकमा बाँकी कैदको िजार् छोट्याउन िककनेछ" भन््ने 

व्यवस्था गिेको दसेिन्छ।  

४५. उपिोक्त कानूनी व्यवस्थाले कैदीहरुको कािागािसभर िहदँाको अिल िालिलनलाई हिेी कैद 

छोट््र्ाउन िके्न प्रावधान िािेको देसिन्छ।ऐ. सनर्मावलीको सनर्म २९ (२क) ले ६५ वषा 

पुगेको हकमा उक्त नकािात्मक िूिी लागू नहुने भनी कािागाि (िौधौं ििंशोधन) सनर्मावली 

२०७२ को ििंशोधनद्धािा स्पि गरिएको छ। िाथै र्िै अदालतबाट निध्वज गुरुङ सवरुद्ध उच्च 

अदालत पोििािमेतको (ने.का.प. २०७५, सन.निं. ९९९८) बन्दीप्रत्र्क्षीकिण/पिमादशेको 

मुद्दामा "ज्र्ेष्ठ नागरिकिम्बन्धी ऐन, २०६३ ज्र्ेष्ठ नागरिकहरूको सहत, िुसवधा तथा कल्र्ाणका 

लासग जािी गरिएको सवशेष ऐन हो। सवधासर्काबाट सनर्मात ऐनले गिेको व्यवस्था प्रसतकूल 

र्कद कुन ै सनर्ममा प्रावधान छन ्भने पसन त्र्स्तो प्रावधानले मान्र्ता पाउन िकै्तन। ऐनकै 

व्यवस्थाको अनुशिण गरिन ु पन"े भन्ने सिद्धान्त प्रसतपादन गिेको छ। कािागाि सनर्मावली, 

२०२० को सनर्म २९(२क) मा उसल्लसित "अिल िालिलन भएका" ि "पैंिठी वषा उमेि 

पुगेका" कैदीहरूको हकमा उक्त सनर्म २९(१क) मा उल्लेि भएबमोसजम नकािात्मक िूिीमा 

पिेका मुद्दामा नै कैद पिेको भएपसन ज्र्ेष्ठ नागरिक ऐन सवशेष ऐन भएकोले नकािात्मक 

िूसिमा पिेका मुद्दामा कैद भोसगिहकेो अवस्थामा पसन ज्र्ेष्ठ नागरिक ऐनको दफा १२ 

बमोसजमको कैद छुट पाउन िके्न अवस्था िहकेो दसेिन्छ। 

४६. र्ििी नेपालको ििंसवधानले ज्र्ेष्ठ नागरिकको ििंिक्षण, िशक्तीकिण ि सवकािको लासग सवशेष 

व्यवस्था गना िककने नै दसेिर्ो। र्स्तै ज्र्ेष्ठ नागरिकको सहत कल्र्ाणको सनसमत्त ज्र्ेष्ठ नागरिक 

िम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१) ले उमेि ि किूि हिेी ६५ वषा मासथका 

कैदीबन्दीलाई िजार्मा उमेि अनुिािको छुट कदन िककने व्यवस्था गिेको ि कािागाि 

सनर्मावली, २०२० को सनर्म २९(२क) ले पसन पैिठ्ठी वषा पूिा भएको ज्र्ेष्ठ नागरिकको 

हकमा िजार् छुट गना समल्न े नै भनी स्पि उल्लेि गिेको, ने.का.प. २०७६ सन.निं. 

१०२१९ मा कानुन प्रदत्त असधकाि तथा िुसवधाको कार्ाान्वर्नको सनसमत्त सजम्मेवाि सनकार् 

िकक्रर् ि ििंवेदनसशल हुनुपछा भनीएको िाथै ने.का.प. २०७५ सन.निं. ९९९८ मा ज्र्ेष्ठ 

नागरिकको िजार्मा छुट कदन े िम्बन्धमा उसित िमर्मा तथ्र्ििंगत सनणार् गनुा िम्बसन्धत 

असधकािीको कताव्य िहकेो भनीएको अवस्थामा ििंसवधान, ऐन, सनर्म ि र्िै अदालतबाट 

सवसभन्न मुद्दामा गरिएको आदशेहरु बमोसजम पैिठ्ठी वषा पूिा भई ित्तिी वषा ननाघेकोलाई 

पसच्चि प्रसतशत, ित्तिी वषा उमेि पूिा भई पिहत्ति वषा ननाघेकोलाई पिाि प्रसतशत ि 

पिहत्ति वषा पूिा भएको ज्र्ेष्ठ नागरिकको हकमा पिहत्ति प्रसतशत िजार् छुट गना िककने नै 

दसेिन्छ। हालै कािागाि व्यवस्थापन सवभागले पर ििंख्र्ा २०७७।०७८ ि.निं. ९३ माफा त 

ज्र्ेष्ठ नागरिकको हकमा ज्र्ेष्ठ नागरिक िम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोसजमको कैद 

भुक्तान गिेका किूिदाि ज्र्ेष्ठ नागरिकको हकमा नकािात्मक िूिी नलागे्न हुदँा कैदकट्टा, माफी 

समनाहाको लासग सिफारिि पठाउनका लासग कार्ाालर्ले पर िमेत पठाएको दसेिन्छ। िाथै 

नेपाल ििकािको तफा बाट बहि गन ेिहन्र्ार्ासधवक्ताले र्िै अदालतको ने.का.प. २०७६, 
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सन.निं. १०२१९ मा पेम्बा गुरुङको मुद्दामा आदशे भए बमोसजम केही ज्र्ेष्ठ नागरिकलाई 

िजार् छुट कदइिकेको ि ि.निं. १८६ को पर ििंख्र्ा ०७७/७८ बाट २०७७।२।१४ िम्मको 

ज्र्ेष्ठ नागरिकको हसैिर्तले कैद छुट सलन िके्न ३१ जनाको िूिी तर्ाि गिी र्ि अदालत 

िमक्ष पेश िमेत भएको दसेिन्छ । 

४७. हाल COVID-19 को महामािीले कािागािमा सभडभाडको अवस्था िहकेो ि उक्त सभडभाड कम 

गना कैदीबन्दीमध्र्े पसन अत्र्न्त उच्च जोसिममा िहकेो ज्र्ेष्ठ नागरिकहरुको कैद छुट गिी 

कािागािको भीडभाड कम गिी शािीरिक दिुी कार्म िािी कािागािमा हुने थप फैलावट 

िोक्न तथा अत्र्न्त जोसिममा िहकेा ज्र्ेष्ठ नागरिकको जीवनको ििंिक्षण गना, ििंसवधान ि 

कानूनले नै ज्र्ेष्ठ नागरिकको सवशेष ििंिक्षण गनुापछा भन््ने स्पि व्यवस्था गिी कैद छुटको 

व्यवस्था गरिएको ि र्ि असघ पेम्बा गुरुङ ि निध्वज गुरुङको मुद्दामा भएको आदशेहरुको 

िन्दभामा िमेत कानुन बमोसजम सनणार् नगिी ििंसवधान ि ऐनले गिेको व्यवस्थालाई 

सनस्प्रवाही तुल्र्ाउने छुट किैलाई पसन नहुने हुदँा र्ो कोसभड १९ को महामािीको सवषम 

परिसस्थसतमा उमेि, शािीरिक अवस्था, स्वास्थ्र्को अवस्था आकदको कािण अत्र्न्त जोसिममा 

िहकेो ज्र्ेष्ठ नागरिक कैदीहरुको हकमा ज्र्ेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ अनुिाि कैद 

छुटको िुसवधा कदन िककन े कैदीहरुको दसैनक लगत िूिी तर्ाि गनुा गिाउनु तथा हाल 

कािागाि व्यवस्थापन सवभागले समसत २०७७।२।१४ िम्मको कैद छुट हुन े ज्र्ेष्ठ नागरिकको 

िूिी तर्ाि गिेतापसन र्ो आदशे पाएको ३ कदनसभर कैद िजार् छुट हुन ेज्र्ेष्ठ नागरिकको 

ििंख्र्ा अद्यावसधक गनुा गिाउन ुभनी कािागाि व्यवस्थापन सवभाग, कासलकास्थानको नाममा 

पिमादशे जािी गरिएको छ । र्िैगिी हालको ििंक्रमणको ि फैलावटको जोसिमतालाई ध्र्ानमा 

िािी उसित ि तत्काल सनणार् गनुापने भएकोले र्ो आदशे प्राप्त भएको १०(दश) कदन सभर 

कानूनले तोकेको उमेिका हद अनुिाि िजार् छुट पाउन िके्न कािागािका कैदीहरुको कािागाि 

सवभागले ल्र्ाएको िूिीमा उमेि ि किूिको गाम्भीर्ाता हिेी ज्र्ेष्ठ नागरिकको कैद छुटको 

लासग नेपाल ििकाि गृह मन्रालर्को नाममा िमेत पिमादशे जािी गरिएको छ। 

४८. अब प्रश्न निं ४ अथाात प्रिसलत कानूनबमोसजम नकािात्मक िूिीमा िहकेा किूि ि 

किूिदािको हकमा कैदकट्टा ि ििंसवधानको धािा २७६ बमोसजम िम्माननीर् िािपसतबाट 

माफी समनाहा घोषणा गन ेव्यवस्था अन्तगातको माफी समनाहाका िुसवधाहरु लाग ुगनाका लासग 

आदशे जािी गनुापने हो वा होइन ? माफी समनाहाका लासग नकािात्मक िूसिमा िहकेा 

किूिलाई िूिीबाट हटाउनको लासग नेपालको ििंसवधानको धािा ११४ बमोसजम आवशर्क 

अध्र्ादशे लगार्तका कानूनी व्यवस्था गना कुन ैआदशे जािी गनुा पने हो वा होईन ? भन््नेतफा 

सविाि गदाा, नेपालको ििंसवधानको धािा 276 मा िािपसतले कुनै अदालत, न्र्ासर्क वा 

अधान्र्ासर्क सनकार् वा प्रशािकीर् पदासधकािी वा सनकार्ले गिेको िजार्लाई कानूनबमोसजम 

माफी, मुल्तवी परिवतान वा कम गना िके्नछ भन््ने व्यवस्थाअनुिाि नेपाल ििकािबाट िमर् 

िमर्मा कानूनमा भएबमोसजम सनणार् भई कार्ाान्वर्न भइिहकेो तथा नकािात्मक किूिहरुको 

िािेजी के कािणले हुन ुपन ेिम्बन्धमा सनवेदकहरुले िुल्लाउन निकेको भन््ने सलसितजवाफ 

सजककि िहकेो देसिन्छ। 
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४९. िवाप्रथम िािपसतले किूिको िजार्बाट माफी समनाहा घोषणा गन े िम्बन्धमा, नेपालको 

ििंसवधानको धािा २७६ मा "िािपसतले कुन ैअदालत, न्र्ासर्क वा अधान्र्ासर्क सनकार् वा 

प्रशािकीर् पदासधकािी वा सनकार्ले गिेको िजार्लाई कानूनबमोसजम माफी, मुल्तवी, 

परिवतान वा कम गना िके्नछ" भन््ने ििंवैधासनक व्यवस्था िहकेो दसेिन्छ। 

अब के कस्तो अवस्थामा कैदीबन्दीले माफी समनाहा तथा कैदकट्टाको िुसवधा प्राप्त गना िक्छन् 

िो िम्बन्धी कानूनहरुको सववेिना गनुा पन ेदसेिन्छ। फौजदािी किूि (िजार् सनधाािण तथा 

कार्ाान्वर्न) ऐन, २०७४ को दफा ३७ ले दहेार्का किूिलाई कैद कट्टाको िुसवधा नपाउने 

गिी नकािात्मक िूिीमा िािेको छः- 

क. जन्म कैदको िजार् भएको, 

ि. जविजस्ती किणी िम्बन्धी किूिमा िजार् पाएको, 

ग. भ्रिािाि िम्बन्धी किूिमा िजार् पाएको, 

घ. मानव वेिसविन तथा ओिाि पिाि िम्बन्धी किूिमा िजार् पाएको, 

ङ. अपहिण तथा शिीि बन्धक िम्बन्धी किूिमा िजार् पाएको, 

ि. लागू औषधको ओिाि पिाि तथा कािोवाि िम्बन्धी किूिमा िजार् 

पाएको, 

छ. ििंगरठत अपिाध िम्बन्धी किूिमा िजार् पाएको, 

ज. िम्पती शुद्धीकिण िम्बन्धी किूिमा िजार् पाएको, 

झ. र्ातना वा कु्रि, सनमाम, अमानसवर् वा अपमानजनक व्यवहाि िम्बन्धी 

किूिमा िजार् पाएको, 

ञ. मानवता सवरुद्धको अपिाध िम्बन्धी किूिमा िजार् पाएको, 

५०. मुलुकी फौजदािी कार्ासवसध ििंसहता, २०७४ को दफा १५९(४) मा दहेार्का किूिहरुमा 

िजार् माफी गने, मुल्तवी िाख््ने, परिवतान गन े वा कम गन े कािबाही गना निककने भनी 

उल्लेि भएको पाईन्छ-  

क. भ्रिािाि, 

ि. र्ातना, 

ग. जबिजस्ती किणी, 

घ. कु्रि तथा अमानवीर् तरिकाले वा सनर्न्रणमा सलई ज्र्ान मािेको, 

ङ. जासत हत्र्ा, 

ि. सवषफोटक पदाथा, 

छ. अपहिण, शिीि बन्धक वा ब्र्सक्त बेपत्ता, 

ज. मानव बेिसविन तथा ओिािपिाि, 

झ. िम्पसत्त शुद्धीकिण, ि 

ञ. तीन वषाभन्दा बढी कैद िजार् हुने लागूऔषधको ओिािपिाि वा कािोबाि 

५१. फौजदािी किूि (कैदकट्टा) सनर्मावली, २०७६ को सनर्म ३ को (३) ले फौजदािी किूि 

(िजार् सनधाािण तथा कार्ाान्वर्न) ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा उल्लेसित किूिदाि 
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बाहकेका किूिदािको कैदमा िहदँा िालिलनमा िुधाि आएमा वा सनजले पिाि प्रसतशत कैद 

िजार् भुक्तान गिेमा सनजलाई भएको कैद िजार् कािागािले तोके बमोसजम कट्टा गना िके्नछ 

भनी व्यवस्था गिेको छ। र्ििी नकािात्मक िूिीमा िहकेा बाहके अन्र् किूिदािको हकमा 

मार कैदमा िहदँा सनजको िालिलनमा िुधाि आएमा वा सनजले 50 प्रसतशत कैद िजार् 

भुक्तान गिेमा सनजलाई भएको कैद कट्टा गना िककन ेकानूनी व्यवस्था िहकेो दसेिन्छ। 

५२. र्ि ैअदालतद्वािा िामकृषण बन्जािािमेत सवरुद्ध नेपाल ििकािको मुद्दामा ने.का.प. २०७५, 

सन.निं. ९९४१ मा कािागाि सनर्मावली, २०२० को सनर्म २९ बमोसजम कैदीको अिल 

िालिलनको मूल्र्ाङ्कन गिे पसन हुने, नगिे पसन हुन े कुिा होइन भन्ने प्रस्ट छ । सनर्ममा 

"िककनेछ" भन्ने शब्द प्रर्ोग भएको कािणबाट नै र्िलाई स्वेच्छािािी ककसिमको स्वसववेकीर् 

असधकािको रूपमा हनेा समल्दनै । कािागािमा िहकेा हिेक कैदीको िालिलनको सनर्समत 

रूपमा र्थाथापिक मूल्र्ाङ्कन गरिनु असनवार्ा छ । र्ििी मूल्र्ाङ्कन गदाा "अिल 

िालिलन" दसेिएका कैदीहरूलाई तोककएको कैद िजार् छोट्याउनु पदाछ भन े "ििाब 

िालिलन" दसेिएका कैदीहरूका हकमा सनर्म २९ बमोसजमको िुसवधा नकदन ेअवस्था िहन्छ। 

र्ििी मूल्र्ाङ्कन गन ेकुिामा िम्म स्वसववेकको प्रर्ोग गरिनु   पने हुन्छ।  

५३. कािागाि सनर्मावली, २०२० को सनर्म २९(२) बमोसजमको कामकाजीबापतको िुसवधा कदने 

िन्दभामा "बफादािीिाथ" प्रत्र्ेक कािागािले आ-आफ्नो कािागािमा िहकेा हिेक कैदीका 

िम्बन्धमा "िालिलन" िम्बन्धी असभलेि असनवार्ारूपमा िडा गिी िाख्नु पदाछ ि मूल्र्ाङ्कन 

गन ेकार्ालाई सनर्समत ि र्थाथापिक तुल्र्ाउनु पदाछ। र्ििी भएको मूल्र्ाङ्कनका आधािमा 

सनर्मद्वािा सनधाारित िीमा हद तथा प्रकक्रर्ा अनुशिण गिी कैदीलाई ठेककएको कैद छोट्याउनु  

पन े भनी आदशे भएको दसेिन्छ ।  

५४. उपिोक्त फैिला पश्िात् कस्ता किूिमा माफी समनाहा ि मुलतवी कदन े भन््ने सवषर्मा 

फौजदािी किूि (कैद कट्टा) सनर्मावली, २०७६ लागू भैिकेको ि िोको सनर्म ४ मा 

फौजदािी किूि (िजार् सनधाािण तथा कार्ाान्वर्न) ऐनको दफा ३७ अनुिाि प्रत्र्ेक 

कािागािले कैदीको िालिलनको असभलेि कािागािले िाख््ने तथा सनर्म ६ बमोसजम ५० 

प्रसतशत कैद िजार् भुक्तान भएको प्रमाणिसहत आएको सनवेदन उपि जाँिवुझ गिी कैदीको 

िालिलन िम्बन्धी असभलेि िमेत ििंलग्न िािी, आफ्नो सिफारिि िसहत प्रमुि सजल्ला 

असधकािी िमक्ष पेश गनुापने ि प्रमुि सजल्ला असधकािीले िोही व्यहोिा िुल्लाई कैदकट्टाको 

लासग कािागाि व्यवस्थापन सवभागमा सिफारिि गनुापने, उक्त सिफारिि िसहतको सनवेदन 

जाँिवुझ गदाा ऐन तथा सनर्मावली बमोसजम किूिदािलाई लागेको कैदकट्टा गना मनासिब 

दसेिएमा सवभागले एकमुष्ठ सवविण तर्ाि गिी कैद कट्टाको सनणार्को लासग गृहमन्रालर्मा 

पठाउनु पन े ि ऐ. सनर्मावलीको सनर्म ७ बमोसजम नेपाल ििकािको सनणार् िसहत 

स्वीकृसतका लासग िािपसत िमक्ष सिफारिि गन,े सनर्म बमोसजम िािपसतबाट कैदकट्टा गने 

गिी स्वीकृसत प्राप्त भए पसछ मन्रालर्ले िो सनणार् बमोसजम किूिदािको कैद कट्टा गना 

सवभाग माफा त िम्बसन्धत कािागािमा लेिी पठाउनु पन ेव्यवस्था िहकेो दसेिन्छ। सवपक्षी 

मध्र्ेका कािागाि व्यवस्थापन सवभागले कैदीबन्दीहरुको कैद छुट माफी समनाहा तथा कैद कट्टा 

लगार्तको कार्ा नेपाल ििकािको नीसत ि वतामान कानूनी प्रावधान अनुरुप भएको ि सवपक्षी 
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गृह मन्रालर्ल े कैद (कट्टी) सनर्मावली, २०७६ लागू भै ५० प्रसतशत कैद भुक्तान गिेको 

कैदीलाई सनर्मानूिाि कैद छुट पाएका छन् भन््ने सजककि सलएबाट िमेत कैदीबन्दीहरुको 

कैदकट्टा तथा कैद छुट माफी समनाहािम्बन्धी कामकािबाही भईिहकेो दखेिँदा िो िम्बन्धमा 

केही बोसलिहनु पिेन। 

५५. अब ििंसवधानको धािा २७६ बमोसजम िािपसतबाट माफी समनाहा गदाा नकािात्मक िूिीमा 

िहकेो किूिमा माफी समनाहाको लासग घोषणा गना समल्ने वा नसमल्ने प्रश्नमा सविाि गदाा, 

ििंसवधानको धािा २७६ ले िाष्ट्रपसतल े कुन ैअदालत, न्र्ासर्क वा अधान्र्ासर्क सनकार् वा 

प्रशािकीर् पदासधकािी वा सनकार्ल े गिेको िजार्लाई कानूनबमोसजम माफी, मुल्तवी 

परिवतान वा कम गना िके्नछ भन््ने व्यवस्था िहकेो दसेििंदा कानूनले नै कुन कुन प्रकृसतका 

किूिमा िजार् छुट कदन ेवा नकदन ेभन््ने सवषर् सवद्यासर्कीर् सववेकमा (Legislative wisdom) 

िहन ेि नेपालको ििंसवधानको धािा १२६ ले "ििंसवधान, कानून ि न्र्ार्का मान्र् सिद्भान्त 

भन्दा बासहि गई न्र्ासर्क असधकािको प्रर्ोग हुन निके्न" भनी व्यवस्था गिेको परिप्रेक्ष्र्मा 

र्ििी कानूनमा नै नकािात्मक िूिीमा िहकेा किूिहरुको हकमा कैद कट्टा वा माकफसमनाहा 

गना नसमल्ने भनी उल््लेि भएकोमा अदालतले काननूभन्दा बासहि गएि नकािात्मक िूिीमा 

िहकेा किूि ि किूिदािको हकमा कैदकट्टा ि माफीसमनाहाको िुसवधा कार्ाान्वर्न गनुा भनी 

आदशे जािी गना समल््ने दसेिएन।  

५६. र्ि ै िम्बन्धमा ििंिदको िाज्र्व्यवस्था िसमसतले फौजदािी किूि (िजार् सनधाािण तथा 

कार्ाान्वर्न) ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा िहकेो कैद कट्टा नहुन े किूिहरुको िूिीमा 

पुनिावलोकन गिी ऐन ििंशोधनको कािवाही अगाडी बढाउने भनी समसत २०७७।३।३ मा 

बिेको बैठकबाट सनणार् भएको दसेिएबाट ििंिदको सजम्मेवाि िसमसतले िमेत र्ि सवषर्लाई 

गम्भीितापूवाक सलएको दसेिन्छ। तिथा माफी समनाहाका लासग नकािात्मक िूिीमा िहकेा 

किूिलाई िूिीबाट हटाउनको लासग नेपालको ििंसवधानको धािा ११४ बमोसजम आवश्र्क 

अध्र्ादशे लगार्तका कानूनी व्यवस्था गना पिमादशे जािी गनुा भन््ने सनवेदन माग िहकेो छ 

त्र्ितफा तत्काल आवशर्क पिेको िण्डमा कोसभड-१९ को महामािीले कािागािको 

भर्ावहताको सस्थसतलाई ध्र्ानमा िािी ििंिद निलेको िमर्मा मन्रीपरिषद्को सिफारििमा 

िािपसतले अध्र्ादशे जािी गना िककन ेनै हुदँा िो सवषर्मा हाल केही बोसलिहनु पिेन।  

५७. र्द्यसप प्रिसलत कानूनले ज्र्ान िम्बन्धी किूिलाई नकािात्मक िूिीमा िािेता पसन र्ि असघ 

कािागाि सनर्मावली २०२० को सनर्म 29(१) ले ज्र्ान िम्वन्धी किूिलाई नकािात्मक 

िूिीमा निािेको ति फौजदािी किूि (िजार् सनधाािण तथा कार्ाान्वर्न) ऐन, २०७४ को 

दफा ३७(क) तथा मुलुकी फौजदािी कार्ासवसध ििंसहता, २०७४ को दफा १५९(४) मा 

जन्म कैदको िजार्लाई नकािात्मक िूिीमा िािेको हुदँा प्रस्तुत ऐन आउनु असघ िम्म कैद 

िजार् भोगेका कैदीवन्दीका हकमा पूिानो कानून बमोसजमको िुसवधा पाउने हकबाट वञ्सित 

गना समल्न ेदखेिँदनै। "कानूनको पश्िातदशी अिि हुन ुहुदँनै" भन््ने फौजदािी न्र्ार्को िवामान्र् 

सिद्धान्त िहकेो छ। नेपालको ििंसवधानको धािा २०(४) मा "तत्काल प्रिसलत कानूनले 

िजार् नहुने कुन ैकाम गिेवापत कुन ैव्यसक्त िजार्भागी हुन े छैन ि कुन ैपसन व्यसक्तलाई 
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किूि गदााका अवस्थामा कानूनमा तोककएभन्दा बढी िजार् कदइने छैन" भनी व्यवस्था 

गरिएको छ। तिथा वतामान कानून लागू हुनु असघ नकािात्मक िूिीमा निहकेा किूिहरुको 

हकमा िासवकका किूिदािहरुलाई माफी समनाहाको िुसवधा उपलव्ध गिाउनु भनी कािागाि 

व्यवस्थापन सवभाग ि गृहमन्रालर्का नाममा पिमादशे जािी गरिएको छ l  

५८. प्रश्न निं. ५ अथाात जोसिमतालाई मध्र्नजि िािी िावाजसनक सवदाको गणना गिी कैद कट्टी 

गन ेव्यवस्था गना कैद वा जरिवाना तोकेका कैदीहरुको हकमा कैद भुक्तान भईिकेको वा कैद 

कट्टा तथा माफी समनाहाका लासग र्ोग्र् भएका ति जरिवाना सतना बुझाउन अिमथा भएका 

कािण कैदमा बस्नु पिेका कैदीहरुको हकमा िमेत जरिवाना माफी समनाहाका लासग तथा 

पुपाक्षको सनसमत्त थुनामा िहकेा िम्पूणा वन्दीहरुलाई तारिि वा हासजि जमानीमा छाड्न 

आदशे जािी गिी पाँउ भन््ने सनवेदन मागदावी िहकेोमा कैदीबन्दीले कानूनबमोसजमको िुसवधा 

पाइिहकेो अवस्थामा सवदािमेत गणना गिी कैद कट्टा गरिपाउँ भन््ने िमेतको मागदावी 

अनुसित ि अिान्दर्भाक िहकेो, फौजदािी किूि (कैदकट्टा) सनर्मावली, २०७६ लागू भई 

५०% कैद भुक्तान गिेका कैदीहरुले कैद छुट पाइिहकेा छन ्भन््ने िमेतको सलसितजवाफ िहकेो 

दसेिन्छ। 

सनवेदकहरुले िावाजसनक सवदाको कदनको गणना गिी कैद कट्टा गनाका लासग र्ि प्रकािको 

कानूनी व्यवस्था कुन कुन मुलुकमा प्रिलनमा िहकेो छ भन््ने कुिा सनवेदनमा ककटानीकािाथ 

निुल्लाई सवसभन््न मुलुकहरुमा िहकेो व्यहोिािम्म उल्लेि गिेको दसेिन्छ। फौजदािी किूि 

(िजार् सनधाािण तथा कार्ाान्वर्न) ऐन, 2074 को दफा 40 मा "कैद अवधीको गणना 

गदाा सहिाितमा वा थुनामा िहकेोमा त्र्स्तो समसत दसेि ि सहिाितमा निहकेोमा कािागािमा 

बिेको समसत दसेि गणना गनुापनेछ" भन््ने कानूनी व्यवस्था िहकेो दसेिन्छ।र्ििी कैद गणनाको 

िम्बन्धमा कानूनले नै स्पि रुपमा व्यवस्था गिेको ि िावाजसनक सवदाको गणना िम्बन्धमा 

कानूनी प्रावधानमा केही उल्लेि नभएको हुदँा कानून भन्दा बासहि गई िावाजसनक सवदाको 

गणना गिी कैद कट्टी गनुा भनी आदशे गना समल्न ेदसेिएन। 

५९. केही सनश्सित मापदण्ड पूिा भएका कैदीबन्दीहरुलाई कैद िजार् छुट कदनको लासग कािागाि 

ऐन, २०१९, ज्र्ेष्ठ नागरिक िम्बन्धी ऐन, २०६३, कािागाि सनर्मावली, २०२० ि 

फौजदािी किूि (कैद कट्टा) सनर्मावली, २०७६ िमेत लागू भै कार्ाान्वर्नमा आएको 

दसेिन्छ। िाथै फौजदािी किूि (कैद कट्टा) सनर्मावली, २०७६ को सनर्म ५ (१) (ग) ले  

कैदीवन्दीले कैद कट्टाको लासग जरिवाना बुझाएको वा कैद बिेको प्रमासणत गन े कागजात 

िसहत सनवेदन पेश गनािके्न भनी व्यवस्था गिेको दसेिन्छ। तत््कासलन मुलुकी ऐन, दण्ड 

िजार्को महलको ३८ निं. ले जरिवाना वा ििकािी सवगोवापत कैद ठेकु्नपदाा ऐनमा 

लेसिएको कैदको हदमा नबढ्न े गिी "कैद वा जरिवाना दवुै िजार् भएकोमा जरिवाना 

नसतिेवापतको कैद ठेकु्नपदाा िाि वषाभन्दा बढी अवसधको कैद ठेक््नु हुदँनै। ति नाबालकलाई 

जरिवाना नसतिेवापत कैद ठेक््नुपदाा उमेि पुगेका व्यसक्तलाई कैदको आधामा नबढ्न ेगिी कैद 

ठेकु्नपछा" भन््ने कानूनी व्यवस्था िहकेो पाइन्छ। मुलुकी फौजदािी कार्ासवसध ििंसहता, २०७४ 

को दफा १६२ ले जरिवानाको िजार् कार्ाान्वर्नका िम्बन्धमा उक्त ऐनको दफा १६२(४) 
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को उपदफा (२) बमोसजम ककस्तावन्दीमा जरिवाना िकम बुझाउने व्यवस्था भएकोमा वा 

मुद्दाको कािवाहीको सिलसिलामा कैद वा थुनामा पिी िजार् भुक्तान गरििकेकोमा वा दफा 

१३७ बमोसजम िासिएको धिौट वा जमानतबाट जरिवानाको िकम अिूल हुन ेभएमा बाहके 

किूिदािले जरिवानाको िकम तत्काल नबुझाएमा अदालतले जरिवानावापत कैद गना िम्बसन्धत 

कािागािका नाउँमा आदशे पठाउनुपन ेतथा दफा १६२ को उपदफा (४) बमोसजम आदशे 

भएकोमा जरिवाना नबुझाउने किूिदािले जरिवानाको िकम केही बुझाई केही बाँकी िािेकोमा 

वा मुद्दाको सिलसिलामा कैद वा थुनामा पिी त्र्ििी कैद वा थुनामा पिेको अवसध जसत 

िजार् समनाहा हुने अवस्था भएमा िोिमेत कट्टा गिी जरिवाना नबुझाएवापत हुन े कैदको 

अवसध ि जरिवानाको कूल िकमको अनुपातमा मार बाँकी जरिवानावापत कैद गनुापनछे भन््ने 

कानूनी व्यवस्था िहकेो पाइन्छ।  

६०. जहाँिम्म सनवेदकहरुले कोसभड-१९ को महामािीको कािण दिेाएि मुद्दा पुपाक्षका लासग तािेि 

वा हासजि जमानीमा छाडी मुद्दाको पुपाक्ष गना पाउन ेआदशे जािी गरिपाउँ भन््ने सजककि 

सलएकोमा सवद्वान िहन्र्ार्ासधवक्ताले कोसभड-19 को कािणले मार कानूनले व्यवस्था नगिेको 

सवषर्मा कैदी बन्दीहरुलाई तािेिमा ि हासजि जमानीमा छाड्न समल्दनै भनी बहि सजककि 

प्रस्तुत गनुाभएको देसिन्छ। हाल प्रिलनमा िहकेो मुलुकी फौजदािी कार्ासवसध ििंसहता, २०७४ 

को दफा ६७, ६८, ६९, ७०, ७१ ले धिौटी जमानत िम्बन्धी व्यवस्था गिेको छ। ऐ. ऐनको 

दफा ६७ मा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट किूिदाि दसेिएमा सनश्सित प्रकृसत अपिाधमा 

असभर्ुक्तलाई थुनामा नै िाख््नुपन ेव्यवस्था गिे तापसन दफा ६७(३) मा "उपदफा (१) वा 

(२) मा जुनिुकै कुिा लेसिएको भए तापसन दश वषाभन्दा बढी कैद िजार् हुन िके्न किूिमा 

बाहके असभर्ुक्त बालबासलका वा शािीरिक वा मानसिक िोग लागी अशक्त भएको वा िात 

मसहनाभन्दा बढीकी गभावसत मसहला वा पिहत्ति वषा मासथको वृद्ध भएमा त्र्स्तो 

असभर्ुक्तलाई अदालतले धिौटी वा जमानतले तािेिमा छोड्न िके्न व्यवस्था िहकेो", दफा ६८ 

ले दफा ६७ को अवस्थामा बाहके धिौट जमानत सलन िके्न व्यवस्था गिेको तथा दफा ७१ 

मा "कािवाहीको जुनिुकै अवस्थामा पसन थुनुवा वा जमानतमा िाख््न िककनेः (१) मुद्दाको 

कािबाही जुनिुकै अवस्थामा पुगेको भए तापसन अदालतले प्रमाण बुझ्द ैजाँदा असभर्ुक्तलाई 

अवस्था अनुिाि दफा ६७ बमोसजम थुनामा िाख््न वा दफा ६८ बमोसजम सनजिँग धिौट, 

जमानत वा बैंक जमानत माग्न िके्नछ ि शुरुमा पुपाक्षको लासग असभर्ुक्तलाई थुनामा निािेको 

वा सनजिँग धिौट, जमानत वा बैंक जमानत नसलएको कािणल ेमार पसछ सनजलाई थुनामा 

िख््न वा सनजिँग धिौट, जमानत वा बैंक जमानत माग्न अदालतलाई बाधा पिेको मासनने छैन 

भन््ने व्यवस्था िहकेो तथा दफा ७१ (२) दफा ६७ वा दफा ६८ बमोसजम थुनामा पिेको 

कुन ैअसभर्ुक्त किूिदाि होइन भन््ने प्रमासणत हुन िके्न कुनै मनासिव आधाि प्राप्त हुन आएमा 

मुद्दाको कािबाही जुनिुकै अवस्थामा पुगेको भए पसन त्र्स्तो सवषर्मा िुनुवाई गिी अदालतले 

सनजलाई थुनाबाट छोड्न े आदशे कदन िके्नछ" भन््ने व्यवस्था िहकेोमा कोसभड-१९ को 

महामािीको अवस्थामा मुद्दाको समसिल प्रमाण असभर्ुक्तको अवस्थामा आधारित भएि 

न्र्ार्ाधीशले उक्त कानूनी दफाहरुका आधािमा कािवाहीको अवस्थामा उपर्ुक्त सनणार् गना िके्न 

नै हुदँा त्र्ितफा केही बोसलिहनु पिेन।  
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६१. मासथको प्रकिणमा उल्लेसित कानूनी व्यवस्थाहरुलाई हदेाा, िावाजसनक सवदा गणना गिी कैद 

कट्टा गने सवषर् जरिवाना सतना बुझाउन अिमथालाई माफी कदने सवषर् मुलुकी फौजदािी 

कार्ासवसध ििंसहता, २०७४, फौजदािी किूि (िजार् सनधाािण तथा कार्ाान्वर्न) ऐन, 

२०७४, कािागाि ऐन, २०१९, कािागाि सनर्मावली, २०२० ि फौजदािी किूि (कैद कट्टा) 

सनर्मावली, २०७६ मा नै स्पिरुपमा व्यवस्था िहकेो दसेििंदा कानूनको दार्िको सवषर्मा 

कानून नै पुनिावलोकन भई ििंशोधन नभएिम्म प्रिसलत कानूनी प्रावधानहरुभन्दा बासहि गई 

र्ि अदालतबाट आदशे जािी गना समल्न ेदेसिएन।  

६२. आज सवश्वले नै थुनुवा कैदी उच्च जोसिममा िहकेो वगाको रुपमा मान्र्ता कदई Prison 

health is public healthको रुपमा हिेी कोसभड-१९ को महामािीिँग लड्न शािीरिक दिुी 

कार्म गन े एउटा िणनीसतको रुपमा स्वीकाि गिेको अवस्थामा हालको कािागािको 

भीडभाडको सस्थसत िहकेोमा ििंक्रमणको थप फैलावटको िोकथाम गना कैदीबन्दीको सवना 

भेदभाव स्वास्थ्र्को हिेिाह ि उपिािको पहुिँको िुसनश्सित गद ैजीवनको िक्षा गना अत्र्न्त 

आवशर्क दसेिन्छ। तिथा आजको सवषर् उच्च जोसिममा कैदीबन्दीको जीवन ििंिक्षणको लासग 

तत्काल नै कािागािको भीडभाड (Overcrowding) कम गना नाजुक अवस्थामा िहकेा 

बालबासलका, गभावती मसहला, दधु िुवाइिहकेो मसहला तथा जरटल स्वास्थ्र् िमस्र्ा भएका 

कैदीहरुलाई प्राथसमकताको आधािमा उनीहरुको अवस्थाको अत्र्न्त ितका तापूवाक (Carefully) 

पसहिान गिी सनजहरुको स्वास्थ्र्मा हुन े जोसिमतािँग किूिको प्रकृती ि िावाजसनक 

िुिक्षािमेतलाई ध्र्ानमा िािी दवुैसबि िन्तुलन कार्म गिी (Balancing Vulnerability of 

Detainees/Prisoners and Public Safety) ििंक्रामक िोग ऐन, २०२० को दफा २ प्रर्ोग 

गिी असहले महामािी िोकथामको लासग नेपाल ििकािबाट आदशे तथा सनणार्हरु भैिहकेो 

िन्दभामा तत्काल छोड्ने वा िजार् कम वा छुट गन ेवा अन्र् कुनै उपर्ुक्त सवशेष सनणार् 

सलनको लासग सनदशेनात्मक आदशे िमेत जािी गरिएको छ। िाथ ै कोसभड-१९ को 

महामािीको सवषम परिसस्थसतमा प्रस्तुत रिट सनवेदनमा भएका आदशेहरुको कार्ाान्वर्नको 

सस्थसत दसेिन ेप्रसतवेदन २ मसहनासभर महान्र्ार्ासधवक्ताको कार्ाालर्माफा त िवोच्च अदालतको 

अनुगमन तथा नीरिक्षण महाशािामा पठाउनू। प्रस्तुत आदशेको जानकािी महान्र्ार्ासधवक्ताको 

कार्ाालर्माफा त सवपक्षीहरुलाई कदनू। प्रस्तुत रिट सनवेदनको दार्िीको लगत कट्टा गिी समसिल 

सनर्मानुिाि असभलेि शािामा बुझाई कदनू।  

 

 

न्र्ार्ाधीश 

उक्त िार्मा म िहमत छु ।   

       

                        न्र्ार्ाधीश 

इजलाि असधकृतः नािार्ण िापकोटा/सहिा मार्ा अवाल/ मसतना शाक्र्/ श्रेर्ा ििंजेल 

कम्पर्ुटि िेरटङः  िन्राबती सतमल्िेना 

इसत िम्बत् २०७७ िाल िाउन १९ गते िोज २ शुभम्--------------------- 
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