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मानवअिधकार उच्चायकु्तको कायार्लय र नेपाल सरकारबीच 
सहयोग सम्झौतामा हःताक्षर भएपिछ सन ्२००५ मईमा  
मानवअिधकार उच्चायकु्तको कायार्लय, नेपाल (उच्चायकु्तको 
कायार्लय-नेपाल)को ःथापना भएको हो। नेपालमा 
मानवअिधकारको ूव र्न र संरक्षणका लािग नीित, कायर्बम र 
उपायह को तजुर्मा तथा कायार्न्वयन गनर् नेपालका 
राज्यअिधकारीह लाई सल्लाह िदने उ ेँयले मानवअिधकार 
तथा अन्तरार्ि य मानवीय काननुको पालना भए-नभएको कुराको 
अनगुमन गन कायार्देश यस कायार्लयसँग रहेको छ। 
सन ्२००५ मईयता, उच्चायकु्तको कायार्लय-नेपालले 
थनुावःथाको अनगुमन गरी ूितवेदन तयार गनर् नेपालका 
अिधकांश कारागारको ॅमण गरेको छ। यस कायार्लयले 
छु ाछु ै घटना एवं कारागार व्यवःथापन तथा थनुवुाह का 
अिधकारका सम्बन्धमा सम्ब  अिधकारीह लाई िसफािरसह  
पिन गरेको छ। 

"कारागार तथा थनुवुाह को अिधकार" िवषयक ूदशर्नी 
२०६५ मङ् िसर २५ गते (िडसेम्बर १०) मानवअिधकार 
िदवस मनाउने तथा मानवअिधकारको िव व्यापी घोषणापऽ 
(घोषणापऽ)को ६०औ ँवािषर्कोत्सवको ःमरण गनर् एउटा 
जनचेतना अिभविृ  गन आयोजना हो। 

कारागारह को थनुावःथा तथा कैदी र कारागारह मा कायर्रत 

कमर्चारीह को दैिनकीबारे नेपालका सरोकारवाला, 
राज्यअिधकारी, दाताह  तथा नागिरक समाजबीच अझ बढी 
चेतना िसजर्ना गन र कैदीह  तथा कारागारमा कायर्रत 
कमर्चारी दवैुको िःथितमा सधुार ल्याउन चाल्न सिकने 
कदमह बारे ूकाश पान सो आयोजनाको समम उ ेँय हो। 
सो आयोजनाअन्तगर्त, उच्चायकु्तको कायार्लय-नेपालले गहृ 
मन्ऽालय तथा कारागार व्यवःथापन िवभाग (िवभाग)को 
सहयोगमा महो री, िसरहा, काठमाड  (केन्िीय कारागार र 
िडल्लीबजार), धिुलखेल तथा सानोिठमीिःथत नाबालक सधुार 
केन्ि (यसेुप-नेपाल, सानोिठमी, भक्तपरु)को ॅमण गरी 
कारागारका तिःबरह  िलयो। 

यस आयोजनामा सहयोग गन राज्यअिधकारीह को सहयोगूित 
उच्चायकु्तको कायार्लय-नेपाल आभार ूकट गछर् र खासगरी 
गहृ मन्ऽालय, िवभाग, कारागारह  र बाल सधुार केन्िका 
ूमखुह लाई धन्यवाद िदन चाहन्छ, िकनभने उहाहँ िबना सो 
आयोजना सम्भव हनेु िथएन। 

नेपालका कारागारह मा अिहले थनुामा रहेका र यस 
ूदशर्नीलाई सम्भव तलु्याउन ःवेच्छाले सहभागी हनेु 
बालबािलका, नाबालक, मिहला तथा पु षह लाई पिन िवशेष 
धन्यवाद छ। 

पिरचय 
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जोिखममा: प्लाःटर उिप्कएको िसिलङ भएको कोठामा भेला भएका थनुवुाह । 
कारागार भवनको समम अवःथा दयनीय छ। िसरहा, २०६५ मङ्  िसर १।  

नेपालमा कारागारको िःथित   

नेपालमा अिधकांश कारागारह  राणा शासनकाल (िव.सं. १९०३ - 
२००७)मा िनमार्ण गिरएका िथए र थोरैमा माऽ िजण ार वा सधुार 
कायर् गिरएको छ। कारागार व्यवःथापन िवभाग (िवभाग)का लािग 
छु ाइएको बजेटको अभाव र कैदी तथा कारागारका कमर्चारीह ले 
सामना गरेका समःयाूित राज्यअिधकारीह मा देिखएको 
उदासीनताका कारणले गदार् िवगत केही वषर्देिख कारागारको समम 
िःथितमा ॑ास आएको छ। कारागार केन्िह  िनम्नःतरकादेिख 
भत्कन लागेका सम्मका छन।् कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीह  
रािखएका छन ्र ितनमा कैदीह लाई ःवाःथ्य सेवा, भोजन, 
सरसफाइ तथा अन्य आधारभतू सेवा उपलब्ध गराउन आवँयक 
न्यूनतम संसाधनह को ूायः अभाव रहने गरेको छ। िशक्षा, 
पनुःथार्पना कायर्बम तथा काम गन अवसरजःता अन्य 
आवँयकताह  िवरलै पूरा गिरन्छन।् 

कारागारह को व्यवःथापनका सम्बन्धमा देहायका मु ाह लाई िवशेष 
ध्यान िदन ुआवँयक छः 

• कारागार अिधकारीह  (जेलर र िवभाग), ूिजअ र 
सरुक्षाफौजबीच समन्वय संयन्ऽह को अभाव 

• आफ्ना िजम्मेवारीह  पूरा नगन राि य संःथाह  - 
न्यायपािलका, ूहरी, िजल्ला ूशासन तथा सरकारी 
िचिकत्सकीय, शैिक्षक तथा सामािजक कल्याण सेवासम्बन्धी 
संःथा - बाट सहयोगको अभाव 

• पयार् माऽामा दक्ष कमर्चारीह को अभाव। अिधकांश 
जेलरह ले िवभागिभऽको पदलाई लाभदायक नमािनने 
कुरालाई ःवीकार गनुर्का साथै कारागार कमर्चारीबीच रहेको 
न्यून आत्मसम्मान रहेको कुरालाई आत्मसात गरे। 
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उच्चायकु्तको कायार्लय-नेपाल राज्य संयन्ऽको एउटा मह वपूणर् अ  
मािनएका राॆो तािलमूा  व्यावसाियक व्यिक्तह  रहेको कारागार सेवा 

िनमार्ण गनर् र कारागार सेवािभऽ जीवनविृ को अवसर ूदान गनर् नेपाल 
सरकारलाई ूोत्साहन गनर् चाहन्छ। 
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सन ्२००७ सेप्टेम्बरमा उच्चायकु्तको कायार्लय-नेपाल र रेडबसको 
अन्तरार्ि य सिमित (आईसीआरसी)ले कारागार तथा कैदीह को 
व्यवःथापनसम्बन्धी एउटा कायर्शालाको आयोजना गरे। त्यसका 
सहभागीह मा िवभागका कमर्चारीह , नेपालका ११ वटा ूमखु 
कारागारका जेलरह , कारागारको सरुक्षामा खिटएका ूहरी ूमखुह  
तथा कारागार सधुार सझुाव सिमित (सझुाव सिमित)का सदःयह  
रहेका िथए। यस कायर्शालाका बममा, सहभागीह ले कारागार 
ूणालीमा सधुार ल्याउन िसफािरसह को मःयौदा तयार गरे।  

यो ूदशर्नी सझुाव सिमित तथा उच्चायकु्तको कायार्लय-नेपाल ारा 
आईसीआरसीसँग संयकु्त पमा जारी गिरएका िसफािरसह  नेपाल 
सरकारसमक्ष ूःततु गन एउटा अवसर हो। नेपाल सरकार र 
सरोकारवालाह , दात ृसमदुाय, अन्तरार्ि य तथा राि य 
स ठनह समेतलाई नेपालका कारागारह को िःथितमा सधुार गनर् 
उच्चायकु्तको कायार्लयÐनेपाल ूोत्साहन गनर् चाहन्छ। 

सरोकारह को सारसङ्क्षपे 
कारागारका कमर्चारीह को व्यावसाियकता 

सबै सहभागीले कारागारका जेलर तथा अन्य कमर्चारीको 
व्यावसाियक सीप सधुार गनुर्पन आवँयकतालाई ःवीकार गरे। 
उनीह ले कारागारमा पद बहाल भएपिछ आफूले कुनै पिन िवशेष 
तािलम Ð कारागारसमबन्धी काननु तथा िनयमावलीको पिरचयसम्म 
पिन Ð ूा  नगरेको कुरा ःवीकार गरे। 

ती सहभागीह ले व्यावसाियक जेलरह  (कारागार स ालक)को 
एउटा समूह िसजर्ना गरी कारागार सेवाको सङ् गठनमा आधारभतू 
पिरवतर्नका लािग िसफािरस गरे। 

आन्तिरक व्यवःथापन ूणाली 

आन्तिरक व्यवःथापन ूणाली (चौकीदार तथा नाइके)लाई, िवशेषगरी 
कमर्चारी तथा रकमको अभावलाई हेदार्, कारागारको िव मान 
सङ् गठनमा एउटा आवँयकताको पमा ःवीकार गिरएको िथयो। 
ितनले कैदीह को सेवा ूबन्ध (खा ा , ःवाःथ्य सेवा, आिद)मा 
म त गदर्छन।् ितनले थिुनएकाह मािथ ूारिम्भक िनयन्ऽण गरी 
थिुनएका व्यिक्तह लाई भाग्न िदँदैनन।् एकातफर् , ितनले कारागारका 

अिधकारी र कैदीह बीच मध्यःथताको भिूमका खेली कैदीलाई सेवा 
परु् याउने आफ्ना दाियत्व पूरा गनर्मा राज्यअिधकारीह लाई म त 
गदर्छन।् अक तफर् , यो आन्तिरक व्यवःथापन ूणालीले गदार् जेलर र 
अन्य कैदीह बीचको सम्पकर् लाई सीिमत गरेको कुरामािथ 
सहभागीह ले जोड िदए। यसबाहेक, चौकीदार तथा नाइकेह  
आफैले आन्तिरक िनयमह  बनाएर कारागार िनयमावलीह मा 
आफूलाई ूत्यायोजन गिरएको अिधकारको ूायः दु पयोग गदर्छन ्
जसले गदार् अन्ततः कारागारमािथ जेलरको समम िनयन्ऽणको अभाव 
हनु जान्छ। अझ मह वपूणर् कुरा के छ भने चौकीदार तथा 
नाइकेह ले बन्दीह कै बीचमा भेदभाव गदर्छन ्जसले गदार् धेरै 
केदीह मा तनाव, न्  तथा आम असरुक्षाको भावना आउँछ। 

कायर्शालाका सहभागीह ले अल्पकालीन तथा दीघर्कालीन दवैु 
खालका सधुारात्मक उपायह को िसफािरस गरे : 

अल्पकालीन 

सहभागीह ले जेलरह लाई थनुाःथलमा िनयिमत पमा उपिःथत हनु 
तथा उनीह ले चौकीदार तथा नाइकेह को माऽ नभई सबै 
कैदीह का कुरा सु पुन, आफ्ना जेल तथा कैदीह बारे अझ बढी 
जा  जेलरह लाई िनि त तथा लामो अविधका लािग िनयकु्त 
गिरनपुन, चौकीदार तथा नाइकेह लाई आफ्ना कतर्व्य र अिधकारका 
बारेमा आधारभतू तािलम उपलब्ध गराइनपुन र ितनका कायर् तथा 
ितनका अिधकारह का सीमाबारे ूत्येक कैदीलाई ःप  पानर् यी 
कतर्व्य र अिधकारह  जेलमा टाँिसनपुन िसफािरस गरे। 

दीघर्कालीन 

यस मु ालाई साँच्चै सम्बोधन गनर् तथा नेपालको कारागार 
ूणालीलाई अन्तरार्ि य मापदण्डअनकूुल बनाउन कारागारलाई 
ूभावकारी ढङ् गले स ालन गरी चौकीदार तथा नाइकेह लाई हाल 
िदइएको संःथागत भिूमकाको पूणर् पमा उन्मूलन गनर् सरकारले 
जेलमा पयार्  कमर्चारीह  छु ाएर नीितह मा आमूल पिरवतर्न 
गनर्का िनिम्त सहभागीह ले िसफािरस गरे। 

कारागारसम्बन्धी मु ाह को सम्बोधन  



ाटु: मतृ्यपुिछ पार पाइने िव ासले अिधकांश कैदीह  ाटु बनाउँछन।् 
महो री, २०६५ काि क ३०।  

 

४ 

कैदीह को पथृक् करण तथा नया ँकेन्िह   

सहभागीह ले कारागारमा रािखएकाह को अझ राॆो व्यवःथापन 
हनेुगरी × िवशेषगरी समूहका आधारमा थनुवुाह लाई ससाना 
कोठाह  छु ाएर × कारागारह को िनमार्णलाई ूाथिमकताको 
पमा सूचीब  गरे। िव मान कारागारह मध्ये अिधकांशमा 

सानाितना अपराधीह लाई खङु् खार अपराधीबाट, कैदी (बन्दी)लाई 
आरोिपतबाट तथा कारागारमा रहेका बालबािलकालाई वयःकह बाट 
पथृक् राख् नपुन अन्तरार्ि य मापदण्डह को सम्मान गिरएको छैन।  

सहभागीह ले जोिखममा रहेका वगर्ह  (मिहला, बालबािलका, 
िबरामी, िवदेशी, आिद)ले नयाँ कारागारह को िनमार्णबाट धेरै फाइदा 
िलन सक्ने ठाने। त्यसबाहेक, हतारमा योजना नबनाइएमा यी नयाँ 
संरचनाह ले पिरवार तथा काननुी सल्लाहकारको ॅमणका बेला 
उिचत ठाउँको अभाव, बन्दीह को िशक्षा तथा काममा पहुँचका लािग 
पूवार्धारको अभाव, फुसर्द, सरसफाइको खराब अवःथा, आिदजःता 
कमीकमजोरीमध्ये धेरैजसो समाधान गनर् सक्थे। 

न्याियक ूिबया  

न्यायपािलका ारा यी मु ाह लाई समयमै सलु्झाउन नसक्न ुदेशका 
सबै कारागार (र िजूका)मा भएको बढ्दो घुइँचोको ठूलो कारण 
भएको ःवीकार गिरयो। थनुवुाह  नेपाली काननुमा व्यवःथा भएको 
अिधकतम एक वषर्भन्दा धेरै लामो समयदेिख पपुर्क्षका लािग 
कुिररहेका छन।् 

सहभागीह ले थनुवुाह लाई उनीह  पबाउ भएको एक वषर्िभऽमा 
सजाय िदइने कुरा सिुनि त गनर् न्यायपािलकालाई ूोत्साहन गिरयोस ्
भनी िसफािरस गरे। त्यसबाहेक, बन्दीह लाई पनुरावेदनसम्बन्धी 
िनणर्यलगायत ितनलाई िदइएको सजायबारे उिचत पमा र अिवलम्ब 
जानकारी उपलब्ध गराइनपुछर्। 
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अनगुमन/िनरीक्षण संयन्ऽ  

सहभागीह ले न्यायाधीशले कारागारह को िनयिमत ॅमण ग न ्तथा 
थनुवुाह सँग सम्बिन्धत काननुी ूिबयामा जोड िदऊन ्भनी सझुाव 
िदए। आफ्ना िजल्लाका कारागारका लािग िजम्मेवार ूिजअह ारा 
पिन कारागारह को िनयिमत पमा ॅमण गिरन ुआवँयक छ। 
जेलरह ले कारागारमा गैससका ूितिनिधह को ॅमणसम्बन्धी 
िनयमावलीलाई आफूले ःवागत गरेको कुरा बताए। ितनले गैससले 
मानवअिधकारका िस ान्तह मा माऽ जोड निदई थिुनएका 
व्यिक्तह को समिुचत व्यवःथापनमा राज्यअिधकारीह लाई सहयोग 
ग न ्भनी सझुाव िदए। 

कारागारमा रािखएकाह को व्यवःथापन 
सहभागीह ले केन्िीय पि काको अभाव रहेको कुरामा जोड िदए। 
त्यसले गदार् कारागार व्यवःथापन िवभाग (िवभाग)लाई कारागारमा 
रािखएका व्यिक्तह लाई ूभावकारी ढ ले व्यवःथापन गनर् िदएको 
छैन। कारागारमा आफ्नो ूवेश भएदेिख िरहा भएसम्मको अविधका 
लािग बन्दीह को दतार् गनर् एउटा ूिबया ःथापना गिरनपुछर्। 

 

उल्लङ् घनबाट संरक्षण 
सहभागीह ले बन्दीका अिधकारह मािथ कारागारका कमर्चारी 
(सरुक्षा गाडर्लगायत) ारा वा आन्तिरक व्यवःथापन ूणाली 
(चौकीदार र नाइके) ारा ूायः उल्लङ् घन गिरएको तथा काननु 
पालना गराउने िनकायह ले हठी थनुवुाह लाई थप अनसुन्धान गरी 
सताउन बेलाबेला हःतके्षप गन गरेको कुरामा जोड िदए। 
सहभागीह ले ान र तािलमको अभावका कारण थनुवुा तथा 
बन्दीह लाई किहलेकाही ँयातना िदइने गरेको (उदाहरणाथर्, लामो 
समयदेिख नेल ठोिकएको) पिन ःवीकार गरे। उनीह ले चौकीदार 
तथा नाइकेह ले आफूले बनाएका िनयम नमा े कैदीह सगँ 
अमानवीय तिरकाले व्यवहार गरेको कुरा पिन ःवीकार गरे। 

सहभागीह ले कारागारका कमर्चारीह लाई मानवअिधकारबारे तािलम 
िदइयोस ्भनी ूःताव गरे। उनीह ले उजरुी संयन्ऽ बन्दीह को 
अिधकारमा हनुपुन तथा कारागारका पदािधकारी, चौकीदार, नाइकेह  
तथा सरुक्षाकमीर्लाई आफ्ना कामका लािग जवाफदेही बनाइनपुन 
धारणा व्यक्त गरे। 

दैिनकी: केन्िीय कारागार, काठमाड मा रहेका मिहलाह  दैिनक काममा व्यःत 
देिखन्छन।् केन्िीय कारागार, काठमाड , २०६५ मङ् िसर ३।  



फुसर्द: थनुवुाह  फुसर्दको समयमा टेिलिभजन हेद। टेिलिभजन हेनुर् कारागारमा 
समय िबताउन ेएउटा माध्यम हो। महो री, २०६५ काि क ३०।  

 

६ 

सेवाको ूावधान 
बन्दीह लाई रािखएको अवःथा एवं कारागारका कमर्चारीह ले काम 
गन अवःथा सहभागीह ारा डरलाग्दो भएको ठािनयो र ितनले 
कारागारका पूवार्धार ममर्त गनर् आवँयक भएको सझुाव िदए। 
सहभागीह ले बन्दीह लाई ूदान गिरएका सेवाह को व्यापक अभाव 
रहेको उल्लेख गनुर्का साथै सवार्िधक जल्दाबल्दा समःयाह को 
समाधानका लािग शङृ् खलाब  उपायह को ूःताव गरे। यसमा 
थनुवुाह लाई ख्वाउनका लािग छु ाइएको बजेटमा विृ , कारागारमा 
आएपिछ उनीह लाई लगुाफाटो र ओ ान उपलब्ध गराइनपुन तथा 
िनयिमत पमा ितनलाई फेनुर्/सफा गनुर्पन तथा कारागारमा 
सरकार ारा वा कायार्देशूा  कुनै पिन गैसस ारा व्यावसाियक 
तािलमको आयोजना गिरनपुन कुरा पदर्छन।् िशक्षा उपलब्ध गराउन 
पिन उनीह ले िसफािरस गरे। 

 

िचिकत्सा सेवा 

कारागारमा आइपगेुपिछ उिचत ःवाःथ्योपचारको अभावलाई 
सहभागीह ले उल्लेख गरेका िथए। उनीह ले, अन्य कुराका 
अितिरक्त, िबरामी थनुवुाह को पिहचान तथा औषधोपचारलाई सहज 
बनाउन तथा स वा रोगको फैलावटबाट बच्न ितनलाई अन्य 
बन्दीह बाट पथृक् राख् न उिचत िचिकत्सकीय सेवाका लािग िसफािरस 
गरे।  

िबरामी बन्दीह लाई अःपतालमा स वा गनर् उिचत संयन्ऽको अभाव 
भएकोमा पिन जोड िदइएको िथयो। सहभागीह ले जेलरको िनणर्यमा 
ूिजअको हःतके्षपिबना गम्भीर घटना लाई तत्काल अःपतालमा  
रेफर गिरयोस ्भनी िसफािरस गरे। उनीह ले अःपतालमा अझ िछटो 
सानर्का लािग सरुक्षा व्यवधानह को पनुरावलोकन गनर् पिन िसफािरस 
गरे। अन्त्यमा, उनीह ले उही सरुक्षा कमर्चारी ारा अनेक  
बन्दीह लाई सरुक्षा ूदान गनर् सिकने गरी औषधोपचारअन्तगर्त रहेका 
बन्दीह लाई राख् न ूमखु अःपतालह मा एउटा शाखाको व्यवःथा 
गिरयोस ्भनी िसफािरस गरे।  



अूत्यक्ष कुराकानी: एकजना थनुवुा भेट्न आउनेसँग इन्टरकममाफर् त ्कुराकानी गद। अिधकांश बन्दीह का लािग 
आफ्ना पिरवार र िमऽह सँग भेट्ने यो एकमाऽ माध्यम हो। महो री, २०६५ काि क ३०।  

बाअ य सम्पकर्  
पा  साममी (िवशेषगरी पऽपिऽका)को ूबन्धका लािग बजेटको 
अभावलगायत थनुवुाह लाई आफ्ना पिरवारजनह सँग उिचत सम्पकर्  
राख् न िदने सिुवधाह को अभावबारे कुरा उठाइयो।  

सहभागीह ले सबै कारागारमा टेिलफोनमा बन्दीह को पहुँचका 
सम्बन्धमा एकैखालको नीित लागू गनर् िसफािरस गरे। उनीह ले 
उपयकु्त पःुतकालयको व्यवःथासिहत बन्दीह लाई पऽपिऽकाह  

उपलब्ध गराउन पिन िसफािरस गरे। उनीह ले थिुनएको व्यिक्त र 
िनजको पिरवारसँग ूत्यक्ष सम्पकर् का लािग पिरवारसँगको भेटघाटका 
िनिम्त उपयकु्त कोठाह को व्यवःथा गनुर्पन आवँयकतामािथ जोड 
िदए। उनीह ले ॅमणका बेला कुनै पिन िनषेिधत वःत ुकारागारिभऽ 
नल्याइने कुरा सिुनि त गनर् थप कमर्चारीको व्यवःथा गनर् र थनुवुा 
तथा ितनका विकलह बीच एकान्त बैठकका लािग ठाउँ उपलब्ध 
गराउन पिन पिन िसफािरस गरे।  

 

७ 



कारागारह     ७३ 
आिधकािरक क्षमता   ५,००० 
कारागारमा सङ्ख्या   ८,८१० 
ओगटेको ःतर    १७६॰२% 
कारागारमा बन्दी सङ्ख्या दर  ३२ 

पु ष     ७,६१८ 
मिहला     ५३८ (६%) 
आिौतह     ६२ 
नाबालक    १६६ (२%) सधुार केन्िमा 
    अिभलेख रािखएअनसुार 
िवदेशीह     ४८८ 
 

सजाय पाएका     ३,०६८ पु ष/२४७  
    मिहला=३,३१५ (४०॰६%) 
पपुर्क्षपूवर्को अवःथा/म्याद थप   ४,५५० पु ष/२९१  
    मिहला=४,८४१ (५९॰४%) 
(नोट: वतर्मान आकँडाह  िवभाग ारा उपलब्ध िवदेशीह  तथा 
नाबालकह बाहेक सजाय पाएका तथा पपुर्क्षपूवर्को अवःथामा रहेका 
(कुल ८,१५६ मध्ये)ह को आकँडामा आधािरत छ)। 
 

अिधकांशलाई (थनुामा रहेका समम मािनसह मध्ये ६८%) कतर्व्य 
ज्यान (२९%), बलात्कार (९%), डकैती (१२%), लागूपदाथर् 
(१३%) तथा (मानव) बेचिबखन (५%)लगायतका गम्भीर अपराधका 
सम्बन्धमा पबाउ गिरएका र थनुामा रािखएका छन।् 
 

हालको कैदी सङ्ख्याको ूविृ    १९९९  ५,८७८ (२५) 
(वषर्, कारागारमा रहेकाह को  
कुल सङ्ख्या, कारागारमा  
बन्दीह को दर)    २००२  ७१३२ (२९) 

 

८ 

नेपाल : सन ्२००८ नोभेम्बरसम्मको कारागारसम्बन्धी आकँडा 

अब ठाउँ छैन: १३५ जना अटाउने क्षमता भए पिन ३०० भन्दा बढी बन्दीह  
यस कारागारमा रािखएका छन।् महो री, २०६५ मङ् िसर २।  

(राि य जनसङ्ख्याको ूित 
१,००,०००)  

अनमुािनत राि य जनसङ्ख्या  
दईु रोड ७० लाख  
(संयकु्त रा सङ् घ)का आधारमा  



 

९ 

 
 

जेलरको नाम  अजुर्नूसाद शमार्, पिछल्लो तीन वषर्  
   जेलरका पमा सिहत ३७ वषर् िनजामती 
    सेवामा 
कारागार िनमार्ण  १४५ वषर्अिघ 
क्षमता   १३५ 
हालको सङ् ख्या ३३९ 
पु ष   ३२३ 
मिहला   १६ र थप तीन आिौत (चारवषर् मिुनका) 
उमेर समूह  १३×७५ वषर् 
उत्पि    २५ पहाडी, ३१४ मधेशी तथा अन्य  
   (दिलत, था , अ  आिदवासी जनजाित) 
कारागार कमर्चारी  जेलर, डाक्टर, िपयन र लेखापाललगायत 
   ११ जना ूशासनका लािग कायर्रत 
   १७ जना सरुक्षा (नेपाल ूहरी)का लािग 
   कायर्रत 
 

थनुवुाह को वगीर्करण (हैिसयत, िल  र अिभयोग)  
समम सङ्ख्यामध्ये ६९% (७०% पु ष र ५०% मिहला) पपुर्क्षको 
ूितक्षामा छन ्भने ३१%ले सजाय पाएका छन।् 
थनुवुाह मध्ये अिधकांश × ८१% मिहलासमेत × कतर्व्यज्यान 
सम्बन्धमा (३६%), खरखजानामा (२६%) र डकैतीमा (२०%) पबाउ 
गिरएका िथए। कुल सङ्ख्यामध्ये अपहरण र बलात्कारमा बमश: ५% 
र ४% थनुवुा िथए। 
 

थनुवुाह ले पाउने  ७०० माम चामल तथा दैिनक भ ाका 
   पमा  ४५ (पकाउनलाई थप खा ा  
   र दाउरा िक )  
   जाडोमा लगुाका लािग  ४७५/गमीर्मा  
   ४०० 

ूत्येक दईु वषर्मा   एउटा कम्बल, त ा तथा सामान्य डःना 

दैिनकी: मिहला बन्दीह  साँझ समूहमा बसेर कुरा गद। समय िबताउने साधनह  अत्यन्त 
कम भएकाले कुरा गरेर बःन ुउनीह को दैिनकी हो। महो री, २०६५ काि क ३०। 

महो री कारागार (जले र, मध्य तराई)  

ूमखु मु ाह : 
यस कारागारमा िपउने तथा सरसफाइ गन पानी सीिमत छैन। 
पु ष खण्डमा ३२३ कैदीका लािग ६ वटा शौचालय र ३ वटा िपसाब 
फेन ठाउँ छन।् 



 
 

जेलरको नाम  सन ्२००८ सेप्टेम्बरयता िचिकत्सक  
   जेलरको पमा कायर्रत छन ्(सन ् 
   २००८ अगःटमा जेल तोडेको  
   घटनापिछ) 
कारागार िनमार्ण   १४५ वषर्अिघ 
क्षमता    १५० 
हालको सङ्ख्या   १०७ 
पु ष     १०२ 
मिहला     ५ 
उमेर समूह   १४×६५ 
उत्पि      नेपालभिरबाट 
कारागार कमर्चारी   जेलर, िपयन, लेखापालसमेत ूशासनमा ८ 
   जना कायर्रत सरुक्षाका लािग २१ जना 
   कायर्रत (नेपाल ूहरी) 
थनुवुाह को वगीर्करण (हैिसयत, िल  र अिभयोग) 
कुल सङ्ख्यामध्ये ७२% पपुर्क्षको ूतीक्षामा छन ्(८०% मिहला) भने 

२८%ले सजाय पाएका छन।् असी ूितशत मिहलासमेत अिधकांश 
थनुवुाह  कतर्व्य ज्यानसम्बन्धी मु ामा (२६%), खरखजाना (२१॰५%) 
तथा डकैती मु ामा (१३%) पबाउ गिरएका िथए। कुल सङ्ख्यामा 
बलात्कारका कसरुवालाह  ७॰५% छन।् 
 

थनुवुाह ले पाउने   ७०० माम चामल तथा दैिनक भ ाका 
   पमा  ४५ (खा ा  र सरसामान  
   िक ) जाडोमा लगुा िक   ४७५,  
   गमीर्मा  ४०० 
ूत्येक दईु वषर्मा  एउटा कम्बल, त ा र सामान्य डःना 

िभऽ/बािहर: कैदीह  आफ्ना िमऽ र िूयजनह लाई भेट्न बारमा पखर्ँदै। िसरहा, २०६५ मङ् िसर १। 

िसरहा कारागार (लहान, पूवार् ल के्षऽ)  

ूमखु मु ाह  
िव॰सं॰ २०६५ साउन २३ गते ५४ जना थनुवुाह  कारागारबाट भागे। 
जेल तोड्ने बममा एकजना मािरए भने ४८ जना अझै फकका छैनन।् 
जेल तोडेको घटनापिछ, ूशासनले थनुवुाह  र उनीह लाई भेट्न जाने 
आफन्तलगायतका मािनसह को बीचमा १५ िमटरको फरक हनुपुन 
िनयम लगाएपिछ पिरवारह को भेट िचन्ताको िवषय भएको छ। 
यस कारागारमा िपउने तथा सरसफाइ गन पानी सीिमत छैन।  
पु ष खण्डमा ६ वटा शौचालय र ३ वटा िपसाब फेन ठाउँ छन।् 

 

१० 



 

११ 

जेलरको नाम    चन्िशमसेर, जेलरका पमा पिछल्लो साढे 
   एक वषर्समेत ३६ वषर् िनजामती सेवा 
कारागार िनमार्ण    किरब ९५ वषर्अिघ 
क्षमता    १५० 
हालको सङ्ख्या ३९५ 
पु ष     २७ िवदेशीसमेत ३९५ 
मिहला     छ ◌ैनन,् सन ्२००७ मा यो पु षको माऽ 
   कारागार भयो। 
उमेर समूह    १५×६८ 
उत्पि      नेपालभिरबाट 
कारागार कमर्चारी   जेलर, िचिकत्सक, िपयन, लेखापालसमेत 
   ११ जना ूशासनमा कायर्रत सरुक्षाका 
   लािग १२५ जना कायर्रत (नेपाल ूहरी) 
थनुवुाह को वगीर्करण (हैिसयत तथा अिभयोग) 

कुल सङ्ख्यामध्ये ६८% पपुर्क्षको ूतीक्षामा छन ्भने ३२%ले सजाय 
पाएका छन।् 
अिधकांश थनुवुाह  लागूपदाथर्को ूयोग तथा तःकरी (३०%), डकैती 
(११%), मानव बेचिबखन (१०%) तथा कतर्व्यज्यान (१०%)का 
सम्बन्धमा पबाउ गिरएका िथए। 
 

थनुवुाह ले पाउने      ७०० माम चामल तथा दैिनक भ ाका 
   पमा  ४५ (खा ा  र सरसामान  
   िक )  

 जाडोमा लगुाका लािग  ४७५ र  
  कम्बलका लािग  १,००० 

िविवधतामा एकता: सगैँ बसेका दईु िभ  धमर् मा े थनुवुाह । सदरखोर, िडल्लीबजार, २०६५ मङ् िसर ३। 

िडल्लीबजार कारागार (काठमाड , मध्यमा ल के्षऽ)  

ूमखु मु ाह  
यस कारागारमा िपउने तथा सरसफाइ गन पानी सीिमत छ। 
यस कारागारमा १० वटा शौचालय र ३ वटा िपसाब फेन ठाउँ छन।् 
थनुवुाह को स ठनले दईुवटा कम्प्यटुर खिरद गर् यो र यसले अिहले 
थनुवुाह का लािग कम्प्यटुर तािलम स ालन गिररहेको छ। हाल ३५ 
जना थनुवुाह ले सो तािलम िलइरहेका छन।् 



जेलरको नाम    श रूसाद अयार्ल, पिछल्लो डेढ वषर् जेलरसमेत 
   िनजामती सेवामा २४ वषर् 
कारागार िनमार्ण    किरब ९५ वषर्अिघ 
क्षमता     १५० 
हालको सङ्ख्या १७३ 
मिहला     १७३ र नौ आिौत (पाँच वषर्मिुनका) 
उमेर समूह     १६×७१ 
उत्पि      नेपालभिरबाट 
कारागार कमर्चारी   जेलर, िचिकत्सक, िपयन, लेखापाललगायत  
   ूशासनमा २३ जना कायर्रत   
   सरुक्षाका लािग १५० जना कायर्रत (नेपाल ूहरी) 
थनुवुाह को वगीर्करण (हैिसयत तथा अिभयोग) 
बन्दीह को कुल सङ्ख्यामध्ये ४८% पपुर्क्षको ूतीक्षामा छन ्भने ५२%ले सजाय 
पाएका छन।् 
अिधकांश थनुवुाह  कतर्व्य ज्यान (३१%), मानव बेचिबखन (२९%) तथा 
लागपुदाथर् (२८%)सगँ सम्बिन्धत कुरामा पबाउ गिरएका िथए। 
 

थनुवुाह ले पाउने   ७०० माम चामल तथा दैिनक भ ाका पमा  ४
   ५ (खा ा  र सरसामान िक ) 
   ूत्येक आिौतका लािग थप  १०  
   लगुाका लािग वषर्को दईुपल्ट  ५०० 

िशक्षा: साक्षरता कक्षामा मिहला थनुवुाह । केन्िीय 
कारागार, काठमाड , २०६५ मङ् िसर ३। 

केन्िीय कारागार, मिहला शाखा (काठमाड , मध्यमा ल के्षऽ)  

ूमखु मु ाह  
गभर्वती मिहलाह ले िनयिमत परीक्षण गराउँछन ्र उनीह लाई ूसूितका लािग 
अःपताल लिगन्छ। िव॰सं॰ २०६५ काि क ३० गते कारागारमा चारजना 
गभर्वती मिहला िथए। 
सो कारागारमा िपउने पानी र सरसफाइ गन पानी सीिमत छैन। 
सो कारागारमा १६ वटा शौचालय छन।् 

 

१२ 

आफ्ना आमाह सँग कारागारमा रहेका िशश ुतथा बालबािलकाह  
कारागार ऐन, २०१९ को दफा ८ अनसुार  

"कारागारमा नाबालकको हेरचाह 
 

१॰  थिुनएकी वा कैद परेकी ःवाःनीमािनसको कारागारिभऽ छोरा छोरी 
जन्मेछ वा दईु वषर् नपगुको नाबालक छोरा छोरी रहेछ भने बािहर 
हेरिवचार गन वािरसवाला भए पिन िनजलाई आमाले आफैिसत राखी 
हेरिवचार गनर् चाहेमा कारागारिभऽै राख् न हनु्छ। त्यःता नाबालक दईु 
वषर् पगेुपिछ आवँयक भएमा बाहेक िनजलाई वािरसवालाको िजम्मा 
लगाई िदनपुछर्। 

 

२॰  कुनै थनुवुा वा कैदीको िनजले लालनपालन गनुर्पन नाबालक रहेछ र 
त्यःतो नाबालकको लालन पालन गन अ  कोही रहेनछ भने िनज 
थनुा वा कैदमा रहनु्जेल त्यःतो नाबालकको सम्पूणर् हेरिवचार, िशक्षा 

दीक्षा र लालन पालन तोिकए बमोिजम ौी ५ को सरकारको खचर्मा 
गिरनेछ।" 

 

नेपालका सबै कारागारह मा व्यवहारमा बालबािलकाह  ४ वा ५ वषर् नपगेुसम्म 
थिुनएका आफ्ना आमाबाबसुँगै रहन्छन ्र त्यसपिछ उनीह लाई बालगहृमा 
ःथानान्तर गिरन्छ। यी गहृह  सामान्यतया काठमाड  उपत्यकामा छन,् जसले 
गदार् बालकको पिरवार उपत्यकाबािहर भएमा आमा (पिरवार) र बालकबीच 
िनयिमत सम्पकर्  हनु पाउँदैन। कारागारमा नबःने बालबािलकाह  ूायः थनुामा 
रहेका आफ्ना बाबआुमा वा आफन्तह लाई दसको बेला भेट्न आउँछन ्र केही 
सातासम्म कारागारमा बःछन।् 
 

आमा (वा बाब)ु र सँगै बःने ितनका िशश ुवा बालबािलकाका लािग कारागारमा 
कुनै िवशेष व्यवःथा गिरएको छैन। 



 

१३ 

जेलरको नाम    श रूसाद अयार्ल, पिछल्लो डेढ वषर्  
   जेलरका पमासमेत िनजामती सेवामा २४ 
   वषर्  
कारागार िनमार्ण    किरब ९५ वषर्अिघ 
क्षमता     ६०० 
हालको सङ्ख्या    ७७४ 
पु ष     ४९ िवदेशीसमेत ७७४ 
उमेर समूह    १३×७१  
उत्पि    नेपालभिरबाट 
कारागार कमर्चारी   जेलर, िचिकत्सक, िपयन, लेखापाललगायत 
   २३ जना ूशासनमा कायर्रत  
   १५० जना सरुक्षाका लािग कायर्रत  
   (नेपाल ूहरी) 
थनुवुाह को वगीर्करण (हैिसयत तथा अिभयोग) 

कुल सङ्ख्यामध्ये ५९% पपुर्क्षको ूतीक्षामा छन ्भने ४१%ले सजाय 
पाएका छन।् 
अिधकांश थनुवुाह  कतर्व्य ज्यान (२१%)मा, लागपुदाथर् ूयोग, 
(२०%) र डकैती (१४%)का सम्बन्धमा पबाउ गिरएका िथए। 
लागपुदाथर्को ूयोग सम्बन्धमा पबाउ गिरएकामध्ये िवदेशीह  आधा 
िथए। 
 

थनुवुाह ले पाउने   ७०० माम चामल तथा दैिनक भ ाका 
   पमा  ४५ (खा ा  र सरसामान  
   िक ) 
ूत्येक दईु वषर्मा   लगुाका लािग  ४७५ र एउटा िसरक 

िनकटता: मिहला थनुवुाह  एक अकार्सँग हुँदा हलकुा महशसु गछर्न।् िसरहा, २०६५ 
मङ् िसर १। 

केन्िीय कारागार, जगनाल देवल शाखा, (काठमाड , मध्यमा ल 
के्षऽ)  

ूमखु मु ाह :  
यस कारागारमा िपउने तथा सरसफाइ गन पानी सीिमत छैन। 
सो कारागारमा दईुवटा पु ष खण्डका लािग ३० वटा शौचालय छन ्
(१,००० भन्दा बढी बन्दी) 
थप सिुवधामा िवशेषगरी सतु् ने कोठा र नहुाउने कोठाका लािग एउटा 
नयाँ, ठूलो दईुतले भवन िनमार्णाधीन छ। 



जेलरको नाम    मातकृा दाहाल, कारागारमा ६ वषर्को  
   अनभुवसमेत िनजामती सेवामा ९ वषर् 
कारागार िनमार्ण    किरब ९५ वषर्अिघ 
क्षमता     ६० 
हालको सङ्ख्या    १११ 
पु ष     उपचाररत (मानिसक पले सःुत) ३७ 
   थनुवुासमेत १११  
उमेर समूह    १५×६५ 
उत्पि      नेपालभिरबाट 
कारागार कमर्चारी   जेलर, िचिकत्सक, िपयन, लेखापालसमेत 
   ६ जना ूशासनमा कायर्रत  
   सरुक्षाका लािग २० जना कायर्रत  
   (नेपाल ूहरी) 
 
थनुवुाह को वगीर्करण (हैिसयत तथा अिभयोग) 
कुल सङ्ख्यामध्ये ६४% पपुर्क्षको ूतीक्षामा छन ्भने ३६%ले सजाय 
पाएका छन।् 
अिधकांश थनुवुाह  कतर्व्य ज्यान (५१%), डकैती (१३%) र 
बलात्कार (११%)को मु ामा पबाउ गिरएका िथए। चौरासी ूितशत 
मानिसक पले सःुत थनुवुाह  कतर्व्य ज्यानसम्बन्धी मु ामा थनुामा 
रािखएका छन।् 
 

थनुवुाह ले पाउने     ५ िमटर कपडा (वषर्को दईुपल्ट), जनु 

   उनीह ले त ाका पमा ूयोग गछर्न।् 
     साथै िसलाउनका लािग जाडोमा   

  १०० तथा गमीर्मा  ७५ 

मानिसक पले सःुत थनुवुाह का लािग सिुवधासिहतको धिुलखेल 
कारागार, (काॅपेला ोक, मध्यमा ल)  

 

१४ 

ूमखु मु ाह  
यस कारागारलाई तीन भागमा िवभाजन गिरएको छ, जसमा एउटा 
गम्भीर पमा मानिसक पले सःुत थनुवुाह  (२७)का लािग छ भने 
कम गम्भीर ठािनएका अन्य दशजनालाई अ  दईु भागमध्येको एउटामा 
िमसाएर रािखएको छ। मानिसक पले सःुत थनुवुाह का लािग 
उपलब्ध गराइएको सो भाग नेपालमा उच्चायकु्तको कायार्लय×नेपालले 
देखेका थनुाःथलह मध्ये सबैभन्दा नराॆो अवःथाको हो र यो बूर र 
अमानवीय व्यवहार सरहको छ। यहाँ थनुवुाह लाई उपलब्ध गराइएको 
मनोर नको एकमाऽ साधन एउटा परुानो टीभी छ। 
 

यसका अितिरक्त, यी थनुवुाह लाई उपयकु्त औषधोपचार तथा त्यसका 
अनवुतीर् कायर्ह को अभावले गम्भीर िचन्ता उठाउँछ। गत सात 
मिहनादेिख यी थनुवुाह  पाटन अःपतालका एक मनोिचिकत्सकको 
िजम्मामा छन।् िनयिमत (ूत्येक दईु साता) पमा उपिःथत हनेु भए 
तापिन उनले ३७ बन्दीह लाई हेन ुर्पछर् र तीमध्ये २६ जना गम्भीर 
मानिसक िबरामी छन।् उनले एक थनुवुा (मनोिचिकत्सकको 
अनपुरिःथितमा िचिकत्साकमीर्का पमा काम गन, तािलमूा ) ारा 
गिरएको उपचारको अनगुमन र समायोजन पिन गछर्न।् 
 

िव॰सं २०६५ असोज ३० गते सव च्च अदालतले मानिसक पले सःुत 
थनुवुाह लाई अःपतालमा भनार् गनर् र उनीह ले उपयकु्त औषधोपचार 
पाउने कुरा सिुनि त गनर् सरकारी अिधकारीह को नाममा गरेको 
परमादेशका बाबजदु २०६५ मङ् िसर ११ सम्म कुनै सधुारात्मक कायर् 
गिरएको छैन। 

एकामता: मानिसक पमा सःुत धेरै बन्दीह  ूत्येक िदन घण्ट सम्म चपु लागेर बःछन।् उनीह  कुनै काम गदनन ्र 
कुनै पिन गितिविधमा भाग िलँदैनन।् उनीह को खाना अन्य थनुवुाह ले बनाइिदन्छन।् धिुलखेल, २०६५ मङ्  िसर ४।  
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यो केन्ि मिहला, बालबािलका तथा समाज कल्याण मन्ऽालयको 
िजम्मेवारीअन्तगर्त यसेुप×नेपाल नामक गैसस ारा स ािलत छ। 
 

िनदशक    राजे र देवकोटा 
केन्िको िनमार्ण    १९७८ 
क्षमता     ६० 
हालको सङ्ख्या    ८३ 
बालक     ७७ 
बािलका    ६ 
उमेर समूह    १२×२० 
उत्पि      देशभिरबाट 
केन्िका कमर्चारी   काननुी तथा सामािजक परामशर्को काम 
   गन, िशक्षक र रेखदेखकतार्समेत  
   ूशासनमा कायर्रत ५ 
   ११ जना सरुक्षामा कायर्रत छन ्र साधा 
   पोसाक लगाउँछन ्(नेपाल ूहरी) 

थनुवुाह को वगीर्करण (हैिसयत, िल  तथा अिभयोग) 
नाबालकमध्ये ६४% × ८६% बािलकासमेत × पपुर्क्षको ूतीक्षामा छन ्
भने ३६%)ले सजाय पाइसकेका छन।् यसेुप केन्िका अिधकांश 
नाबालकह  बलात्कार (३७%), हत्या (१८%) तथा डकैती (१३%)
का सम्बन्धमा पबाउ गिरएका िथए। 

जीवनका छाया:ँ नाबालकह  बािहर खेल्दा पखार्लमा परेको उनीह को छायाँ। बालसधुार केन्ि, सानोिठमी, 
२०६५ मङ्  िसर ४।   

बाल सधुार गहृ, सानोिठमी (भक्तपरु, मध्यमा ल के्षऽ)  

ूमखु मु ाह  
यस केन्िले नाबालकह लाई िशक्षा, व्यावसाियक ूिशक्षण, िचिकत्सा 
सहयोग तथा मनोर न एवं काननुी सहायतासमेत सबै ूकारका उपचार 
ूदान गछर्।  
दभुार्ग्यवश, नेपालमा एकमाऽ बाल सधुार केन्ि छ। त्यसैले, सबै 
के्षऽका नाबालक यहाँ आउँछन।् यसले ितनका आफन्तलाई उनीह सँग 
भेट्न धेरै गा॑ो बनाउने हनुाले ितनलाई आफ्ना पिरवारबाट अलग पाछर् 
र पािरवािरक बन्धन टुट्ने खतरा हनु्छ। 
 

िवगत केही वषर्यता यसेुप र कारागार व्यवःथापन िवभागले यःतै 
ूकारका केन्ि अन्य के्षऽमा पिन खोल्न िसफािरस गरेका छन ्तर 



१.  सबै बन्दीलाई मानवजाितका पमा उनीह मा अन्तिनर्िहत मूल्य र मयार्दाअनसुार आदरपूवर्क व्यवहार गिरनेछ।  
 

२.  नँ ल, िल , वणर्, भाषा, धमर्, राजनीितक वा अन्य िवचार, राि य र सामािजक उत्पि , सम्पि , जन्म वा अन्य 
कुनै हैिसयतका आधारमा भेदभाव गिरने छैन। 
 

३.  तर, ःथानीय पिरिःथितअनसुार बन्दीको समदुायका धािमर्क िवँ वास वा साँःकृितक परम्पराको सम्मान गनुर् 
वाञ्छनीय हनेुछ।  
 

४.  समाजका सबै सदःयको भलाइ र उ ितको ूव र्न गन राज्यका मूलभतू िजम्मेवारी तथा अन्य सामािजक 
उ ेँयह अनु प बन्दीको सरुक्षा र समाजलाई अपराधबाट संरक्षण गन कारागारको िजम्मेवारी िनवार्ह गिरनेछ।  
 

५.  कैद सजायले ःप तः आवँयक भएका सीमाह बाहेक सबै बन्दीलाई मानवअिधकारको िव व्यापी घोषणापऽमा 
उल्लेख गिरएका मानवअिधकार र मौिलक ःवतन्ऽता र सम्बिन्धत रा  राज्य पक्ष भएका आिथर्क, सामािजक तथा 
साँःकृितक अिधकारसम्बन्धी अन्तरार्ि य अिभसिन्ध एवं नागिरक तथा राजनीितक अिधकारसम्बन्धी अन्तरार्ि य अिभसिन्ध र 
यसका ऐिच्छक सिन्धपऽका साथै संयकु्त रा सङ् घका अन्य अिभसिन्धह मा उल्लेख गिरएका अन्य अिधकारको हक 
हनेुछ।  
 

६.  सबै बन्दीलाई मानव व्यिक्तत्वको पूणर् िवकासूित लिआयत साँःकृितक िबयाकलाप र िशक्षामा सहभागी हनु पाउने 
अिधकार हनेुछ।  
 

७.  सजायका पमा रहेको एकान्त कारावासलाई उन्मूलन गनर् वा यसको ूयोगमा रोक लगाउन लिआयत ूयासह  
गिरनपुछर् र ितनलाई ूोत्साहन गनुर् पछर्।  
 

८.  मलुकुको ौम बजारमा बन्दीह को पनुसमायोजनलाई सहज बनाउने तथा आफलाई र आफ्नो पिरवारमा आिथर्क 
टेवा परु् याउने साथर्क पािरौिमकयकु्त रोजगारी गनर् सक्ने अवःथाह को िसजर्ना गिरनेछ। 
 

९.  काननुी िःथितको आधारमा कुनै भेदभाव नगिरकन मलुकुमा उपलब्ध ःवाःथ्यसेवामा बन्दीह को पहुँच हनेुछ। 
 

१०. समदुाय र सामािजक संःथाह को सहभािगता र सहयोगमा तथा पीिडतका िहतह लाई उिचत सम्मान गद,  सम्भाव्य 
सव म अवःथामा पूवर् बन्दीह लाई समाजमा पनु: समायोजन गन अनकूुल पिरिःथितको िसजर्ना गिरनेछ। 
 

११. मािथका सबै िस ान्त िनंपक्षतापूवर्क लागू गिरनेछन।्              

बन्दीसँगको व्यवहारसम्बन्धी आधारभतू िस ान्त 
१४ िडसेम्बरको संयकु्त रा सङ् घीय महासभा ूःताव ४५/१११ ारा पािरत तथा घोषणा गिरएको 
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पोःट बक्स नं॰ २४५५५, काठमाड  
टेिलफोन: ०१×४२८०१६४, फ्याक्स: ०१×४६७०७१२ 
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