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गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री रोधित राज बााँस्तोलाले 

मिान्यायाधिवक्ताको कायाालयमा पेश गरु्ाभएको 

कारागारअर्ुगमर् प्रधतवेदर्,२०७८/०७९ 

 नेपालको संविधान धारा १६० (५) ले मखु्य न्यायावधिक्तालाई प्रदेश सरकारको कानूनी सल्लाहकार हुने 

र संिैधावनक एिं कानूनी विषयमा प्रदशे सरकार र प्रदशे सरकारले तोवकवदएको अन्य अवधकारीलाई राय 

सल्लाह वदन ुमखु्य न्यायावधिक्ताको कततब्य हुनेछ भन्ने ब्यिस्था गरेको छ । धारा १६० (७) िमोविम 

मखु्य न्यायावधिक्ताको काम कततब्य र अवधकार तथा सेिाका अन्य शतत प्रदशे कानून बमोविम हुने 

ब्यिस्था भए बमोविम गण्डकी प्रदशेमा मखु्य न्यायावधिक्ताको काम,कततब्य र अवधकार तथा सेिाका 

शतत सम्बन्धी ऐन,२०७५ लाग ुभइ कायातन्ियनमा आएको छ । सोही ऐनको  दफा ४ (च)  मा प्रदशे वभत्र 

रहकेा वहरासत थुनिुा कक्ष तथा कारागारमा रहकेा थनुुिा तथा कैदी उपर मानिोवचत ब्यिहार भए नभएको 

सम्िन्धमा वनररक्षण गरी सो सम्बन्धी प्रवतिेदन तयार गरी सम्बवन्धत वनकायलाई आिश्यक सझुाि प्रदान 

गने ब्यबस्था भए िमोविम गण्डकी प्रदशेका मखु्य न्यायावधिक्ता रोवहत राि बााँस्तोला तथा कायातलयका 

कमतचारीबाट वबवभन्न विल्ला वस्थत वहरासत कक्ष र कारागार अनगुमन गरी त्यहााँको भौवतक संरचना, 

थनुिुा तथा कैदी बन्दीहरुको संख्या, वस्थवत, श्रोत साधनको उपलब्धता तथा अन्य  समस्याका बारेमा 

छलफल गरी बुाँदागत रुपमा संवक्षप्त प्रवतिेदन तयार पाररएको छ । 

कारागार कायाालय गोरखा अरु्गमर् प्रधतवेदर्  

१. भौधतक संरचर्ााः  

धिरासत कक्ष: त्यस्तै वहरासत कक्षमा ३ बटा मदु्दा सिारी अंगभंग, साितिवनक स्थानमा अभद्र 

ब्यिहार र ज्यान माने उधोगमा गरी ४ िना परुुष थनुिुा रहेका छन ।  भिन  वनमातणको क्रममा 

रहकेोले वनिहरुलाई अस्थाई रुपमा नै थनुुिा कक्षमा राविएको छ । केही वदनवभत्र cctv सवहतको 

अत्याधवुनक  थुनिुा कक्ष संचालनमा रहन लागेको छ । 
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गोरखा जिल्ला जथित जिर्ााणाधीि ििुुवा कक्षको अवलोकि गिुाह ुँद ैर्खु्य न्यायाजधवक्ता ज्य ू

प्रहरी कायाालयको पथुतकालय अवलोकि गिुाह ुँद ैर्खु्य न्यायाजधवक्ता ज्य ू

 

कारागार: ४५/४६ सालमा स्थापना भएको कारागार कायतलयको भौवतक संरचना ११ रोपनी 

के्षत्रमा फैवलएको छ ।  बन्दीगहृ १, सुरक्षाकमी आिास १, कारागार कायातलय १ गरी िम्मा ३ र 

२०७२ को भकुम्प पश्चात नेपाल रेड्क्रस सोसाईटीले कैदी बन्दीको सामान राख्न बनाएको टहरा १ 
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समेत गरी िम्मा चार बटा भिन तथा टहरा रहेका छन । उल्लेवि भिन  हरु  ज्याद ै िीणत 

अिस्थाका हुनकुा साथै हाल वबद्यमान कैदी बन्दी संख्याको अनपुातमा अपयातप्त  रहकेा छन । 

शौचालय समेत ममतत गनुतपनं अिस्थामा रहकेो छ साथै कारागार पररसरको घराबार तथा सरुक्षा 

पिातल समेत िीणत तथा अव्यिवस्थत रहकेो छ ।  

 
कारागार कायाालय जथित ििुुवा/बन्दी जवश्रार् गिे िीणा टहरो 

 

कारागारको िीणा अवथिार्ा रहकेो भवि 
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घेराबारको अवलोकि गिुाह ुँद ैर्खु्य न्यायाजधवक्ता ज्य ू

 

२. थुरु्वा/कैदीिरुको संख्यााः  

धिरासत : गोरिा विल्ला वस्थत प्रहरी कायातलयमा रहकेो वहरासत कक्षमा ३ िटा मदु्दा सिारी 

अंगभंग, साितिवनक स्थानमा अभद्र ब्यिहार र ज्यान माने उधोगमा गरी ४ िना परुुष थनुिुा रहकेा 

।  िहरुलाई मानिोवचत ब्यिहार भएको, कुनै वकवसमको यातना नभएको ।  

जहरासत कक्ष अवलोकि गिे क्रर्र्ा र्खु्य न्यायाजधवक्ता ज्य ूर जिल्ला प्रहरी कायाालयका प्रहरी प्रर्खु ज्य ू
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जिरीक्षणको क्रर्र्ा प्रहरी प्रर्खुसुँग छलफल गिुाह द ैर्खु्य न्यायाजधवक्ता ज्य ू

 

कारागार: कारागारमा रहेको  कैदी बन्दी गहृमा िम्मा परुुष तफत  ३५ र मवहला तफत  २० गरी िम्मा 

५५ िनाको क्षमता भएकोमा हाल परुुष तफत  ९२ र मवहला तफत  ८ गरर िम्मा १०० िना 

बन्दीहरुको संख्या रहकेो छ । िसमध्ये कैदी परुुष ५९ र मवहला ६ गरी ६५ िना र थनुिुा परुुष ३३ 

र मवहला २ गरी ३५ िना  रहकेा  छन । अवधकाशं कैदी बन्दीहरु ििरिस्ती करणी कसरुमा 

सिाय पाएका छन । ३० देवि ४० बषत उमेर समहुका सबैभन्दा बढी कैदी बन्दीहरु रहकेा  र  ८० 

बषत नाघेका २ िना रहकेा छन  ।  

 

कारागार जिरीक्षणको क्रर्र्ा र्खु्य न्यायाजधवक्ता ज्य ू
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कैदी/ििुुवा कक्ष अवलोकि गिुाह ुँद ैर्खु्य न्यायाजधवक्ता ज्य ू

 

 
कैदीहरूको गिुासो सिुुवाई गिुाह ुँद ैर्खु्य न्यायाजधवक्ता ज्य ूर कर्ाचारीहरू 

 

३. अरु्गमर्का क्रममा देधखएको मुख्य मुख्य समस्यािरुाः  

• कैदी बन्दी गहृको क्षमता भन्दा बढी कैदीहरु रहकेा, 

• कारागार रहकेो स्थान ज्यादै सााँगरुो तथा कमिोर भौगोवलक अिस्थाको हुन,ु 

• वहउदको समयमा  िानेपानी तथा सरसफाईको लावग प्रयाप्त पानी उपलब्ध नहुन,ु 

• दीधतरोगी समेत भएकोले वनयवमत उपचारको लावग औषधी उपचारको लागी ििेट प्रयातप्त  

नभएको, 
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• कायातलयको आफ्नै सिारी साधनको अभाि, 

•  सौचालय र ढल वनकासको समस्या भएको, 

• पसु्तकालयको ब्यिस्थापन मा समस्या, (िीिन उपयोगी हुने िालका नैवतक तथा ब्यिसायीक 

वशक्षा सम्बन्धी  पसु्तकहरुको अभाि रहकेो) 

• कारागारमा रहकेो स्िास्थकमीको दरबन्दी पदपूती नभएको, 

• कारागारको घेरािारको उवचत ब्यिस्थापन नभएको, 

• कारागारको भिन पानी चुवहनाले कैदी बन्दीहरुलाई सुत्न बस्न समस्या भएको, 

• साँक्रामक रोग लागेका कैदी बन्दीलाई राख्ने छुट्टै कक्ष नभएको,  

• कारागार पररसरमा वबधतुीकरणको उवचत ब्यिस्थापन नभएको, 

• कैदी बन्दीलाई मडुा बनु् ने बाहके अन्य वसपमलुक ब्यिसावयक  तावलमहरुको ब्यिस्था नभएको, 

• िेलकुद तथा अन्य शारीररक ब्ययामको लावग पयातप्त स्थान नभएको, 

• कारागार कायतलयमा स्िीकृत दरबन्दी बमोविमको कमतचारी पदपूती नभएको, 

• सरसफाईको उवचत ब्यिस्थापन नभएको, 

• मदु्दा चाल/ुपनुरािेदन कुन अिस्थामा रहकेो  छ र  पेशी चढे/नचढे बारेमा िानकारी नपाएको ।  

धर्ष्कर्ा एवं सुझाविरुाः माथी उल्लेवित समस्याहरु समाधानका लागी तत्कालीन र वदघतकावलन योिना 

बनाएर लाग ुगनुतपने देविन्छ । 

         तत्काल समािार् गर्ा सधकरे् समस्यािरुाः  

➢ सरसफाईको उवचत ब्यिस्थापनको लागी  कारागार कायातलयलाई लेवि पठाउने,  

➢ कैदी बन्दीहरुको औषधी उपचारको लागी रकम ब्यिस्थापन गनत प्रदशे सरकार समक्ष माग गने, 

➢ पसु्तकालय ब्यिस्थापनको लागी रकम उपलब्ध गराउन प्रदशे सरकारलाई लेवि पठाउने, 

➢ कैदी बन्दीहरुलाई आफ्नो मदु्दाको चाल ु अिस्थाको बारेमा िानकारी गराउनको लागी विल्ला 

अदालतिाट भएका फैसलाको पणूतपाठ/ पनुरािेदन  पवछ पेशी समेतको िानकारीको लागी  

सम्मावनत अदालत समक्ष अनरुोध गरी पत्राचार गने, 

➢ कैदी बन्दी वबश्राम गनतको लागी  ट्रस्टको ब्यिस्थापन गनत प्रदशे सरकार समक्ष अनरुोध गने, 

➢ िानेपानीको समस्या समाधानको लागी स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारलाई अनरुोध गने, 
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➢ कारागार पररसरमा रहकेो वबधवुतकरणको समस्या समाधानको लागी प्रदशे सरकार समक्ष अनरुोध 

गने,  

➢ कैदी बन्दीलाई वसपमलुक/ब्यिसायीक तावलम प्रदान गनेको लागी सम्बन्धीत वनकायमा लेवि 

पठाउने । 

 

धदर्ाकाधलर् योजर्ा बर्ाएर समािार् गरु्ापरे् समस्यािरुाः   

➢ हालका भिनहरु िीणत भएको हुाँदा  कैदी बन्दीको संख्याको अनपुातका  आधारमा भिनको 

क्षमता बवृद्द गरी  नयााँ भिन वनमातणको लागी संवघय सरकार समक्ष पहल गने , 

➢ कारागार कायातलयको आफ्नै सिारी साधनको  लागी  सम्बवन्धत  वनकायमा लेवि  पठाउने, 

➢ कारागार कायातलयको कमतचारी पदपूतीको लागी सम्बन्धीत वनकायमा लेवि पठाउने ।  

                                                                                                                                                             

    कारागार कायाालय बाग्लुङको अर्ुगमर्              

१. भौधतक संरचर्ााः  

धिरासत कक्ष: वहरासत कक्षको क्षमता मवहला ८ र परुुप १६ गरी िम्मा २४ िनाको रहकेोमा 

हाल वबवबध मदु्दामा मवहला १ र परुुष ४ गरी िम्मा ५ िना थनुुिा रहकेा छन । वनगरानी कक्ष 

रहकेो साथै सो कक्षमा काननुको द्वन्दमा रहकेा बालिावलका नरहकेो,  वहरासत कक्षमा रहकेा 

थनुिुा हरुलाई मानिोवचत्त ब्यहार गरेको आफन्त भेटघाट गनत पाएको शौचालयको सवुबधा राम्रो 

भएको वहरासत कक्षमा पसु्तकालय समेत  रहकेो सरसफाईको अिस्था सामान्य रहकेो पाईयो ।  

कारागार: २०२७ सालमा २ बटा भिन र २०६१ सालमा १ र २०७४ सालमा १ गरी ४ बटा 

भिन संख्या रहकेो कारागार कायतलयको भौवतक संरचना ८-११-२-२ रोपनी क्षेत्रमा फैवलएको छ 

।  २५ मवहला र ५५ परुुष गरी िम्मा ८० िनाको क्षमता रहकेो कारागारमा हाल १३७ िना परुुष र 

१० िना मवहला गरी १४७ िना कैदी बन्दी रहकेा छन । िसमध्ये ज्येष्ठ नागररक १ िना रहकेो 

अपाङ्ग वदधतरोगी १ िना रहकेो पाईयो । परुुष कैदी बन्दीको क्षमता भन्द कैदी संख्या धेरै भएकोले 

वनिहरुलाई बस्नको लागी असवुबधा रहेको पाईयो । मवहलाको संख्या क्षमता भन्दा कम भएकोले 

वनिहरुलाई बस्नको लागी सहि रहकेो पाईयो । कारागार कायातलयमा आवश्रत बालिावलका 

गभतिती र सतु्केरी मवहला रहकेो पाईएन । कारागार वभत्र िानेपानीको सुवबधा राम्रो नभएको, 

संख्याको आधारमा सौचालय कम दवेिन्छ । िेलकुदको स्थान सामान्य रहेको प्रत्येक कोठा 
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टेवलवभिन रहकेो पसु्तक र पत्रपवत्रकाको उपलब्धता सामान्य रहकेो औषधी उपचारको 

उपलब्धता राम्रो रहकेो र पद अनसुारको दरबन्दी पतूी रहकेो पाईयो । साक्षी पेशी अवन्तम 

सनुिुाईको सचुना पाएको  सिाय वमनाहको ब्यिस्था बेलाबेलामा हुने गरेको पाईयो । 

 

 
 

२. थुरु्वा/कैदीिरुको संख्यााः  

धिरासत : बाग्लङु विल्ला वस्थत प्रहरी कायातलयमा रहकेो वहरासत कक्षमा मवहला १ र परुुष ४ 

गरी िम्मा ५ िना थनुिुा रहकेा । वनिहरुलाई मानिोवचत ब्यिहार भएको कुनै वकवसमको 

यातना नभएको ।  
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कारागार: २५ मधिला र ५५ पुरुर् गरी जम्मा ८० जर्ाको क्षमता रिेको कारागारमा िाल 

१३७ जर्ा पुरुर् र १० जर्ा मधिला गरी १४७ जर्ा कैदी बन्दी रिेका छर् । जसमध्ये ज्येष्ठ 

र्ागररक १ जर्ा रिेको अपाङ्ग धदिारोगी १ जर्ा रिेको पाईयो अवधकाशं कैदी बन्दीहरु ५८ 

िना कततब्य ज्यान ४० िना ििरिस्ती करणी कसुरमा सिाय पाएका छन । ३५ दवेि ४५ बषत 

उमेर समहुका सबैभन्दा बढी कैदी बन्दीहरु रहकेा  र ज्येष्ठ नागररक १ िना र  वदधतरोगी १ िना 

रहकेा छन  ।  



11 
 

कारागार कायाालय बागलङु 

 
कैदी/ििुुवा कक्ष अवलोकि गिुाह ुँद ैर्खु्य न्यायाजधवक्ता ज्य ू
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कारागार जिरीक्षणको क्रर्र्ा र्खु्य न्यायाजधवक्ता ज्य ू

 

 

 

३. अरु्गमर्का क्रममा देधखएको मुख्य मुख्य समस्यािरुाः  

• परुुष कैदी बन्दी गहृको क्षमता भन्दा बढी कैदीहरु रहकेाकोले बस्नको लागी असवुबधा रहेको ।  
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• िानेपानी तथा सरसफाईको लावग प्रयाप्त पानी उपलब्ध नहुन,ु 

• सौचालयको समस्या भएको,(१३७ िना कैदी बन्दीलाई िम्मा ५ बटा शौचालय हुन)ु 

• पसु्तकालयको ब्यिस्थापन मा समस्या, (िीिन उपयोगी हुने िालका नैवतक तथा ब्यिसायीक 

वशक्षा सम्बन्धी समसामावयक   पसु्तकहरुको अभाि रहकेो) 

• ,साँक्रामक रोग लागेका कैदी बन्दीलाई राख्ने छुट्टै कक्ष नभएको,  

• कैदी बन्दीलाई मडुा बनु् ने बाहके अन्य वसपमलुक ब्यिसावयक  तावलमहरुको ब्यिस्था नभएको, 

• कैदी बन्दीहरुले बनाएको मुडाहरुको पवन उवचत बिार मलु्य नभएको , 

• सरसफाईको ब्यिस्थापन सामान्य रहकेो , 

• मदु्दा चाल/ुपनुरािेदन कुन अिस्थामा रहकेो  छ र  पेशी चढे/नचढे बारेमा िानकारी नपाएको ।  

धर्ष्कर्ा एवं सुझाविरुाः माथी उल्लेवित समस्याहरु समाधानका लागी तत्कालीन र वदघतकावलन योिना 

बनाएर लाग ुगनुतपने देविन्छ । 

          

तत्काल समािार् गर्ा सधकरे् समस्यािरुाः  

➢ सरसफाईको उवचत ब्यिस्थापनको लागी  कारागार कायातलयलाई लेवि पठाउन,े  

➢ पसु्तकालय ब्यिस्थापनको लागी रकम उपलब्ध गराउन प्रदशे सरकारलाई लेवि पठाउने, 

➢ कैदी बन्दीहरुलाई आफ्नो मदु्दाको चाल ु अिस्थाको बारेमा िानकारी गराउनको लागी विल्ला 

अदालतिाट भएका फैसलाको पणूतपाठ/ पनुरािेदन  पवछ पेशी समेतको िानकारीको लागी  

सम्मावनत अदालत समक्ष अनरुोध गरी पत्राचार गने, 

➢ िानेपानीको समस्या समाधानको लागी स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारलाई अनरुोध गने, 

➢ कैदी बन्दीलाई वसपमलुक/ब्यिसायीक तावलम प्रदान गनेको लागी सम्बन्धीत वनकायमा लेवि 

पठाउने । 

➢ उपयकु्त बिार ब्यिस्थापनको लागी पहल गने  

धदर्ाकाधलर् योजर्ा बर्ाएर समािार् गरु्ापरे् समस्यािरुाः   

➢ कैदी बन्दीको संख्याको अनपुातका  आधारमा भिनको क्षमता बवृद्द गरी  नयााँ भिन वनमातणको 

लागी संवघय सरकार समक्ष पहल गने ,                                                                                                                                                   
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कारागार कायाालय कास्की अरु्गमर् प्रधतवेदर् (२०७८/८/१०) 

१. भौधतक संरचर्ााः  

धिरासत कक्ष: कास्की विल्ला वस्थत वहरासत कक्षमा मवहला १५ र परुुष ५० गरी ६५ िनाको  

क्षमता भएकोमा हाल ५ मवहला र ५१ परुुष गरी ५६  थनुिुा रहेका छन ।  भिन  वनमातणको क्रममा 

रहकेोले वनिहरुलाई पुरानो भिन मा नै राविएको छ । अन्तरातवरट्रय मापदण्ड अनरुुपको cctv 

सवहतको अत्याधवुनक  थनुुिा कक्ष संचालन हुदछै ।  

 

कारागार: १९ रोपनी क्षेत्रफलमा  फैवलएको कारागार पररसर रहेका ३  िटा भिन भध्ये क र ग 

बल्क २०२२ सालमा वनमातण भएको र ि बल्क २०७३ सालमा वनमातण भएको दवेिन्छ । मवहला 

२० र परुुष ४०० गरी िम्मा ४२० िनाको क्षमता रहकेो कारागारमा हाल मवहला ६६  र परुुष 

८२४ गरी कुल ८९० िना कैदी/थनुिुा रहकेा छन ।  

 
 

२. थुरु्वा/कैदीिरुको संख्यााः  

धिरासत : कास्की विल्ला वस्थत प्रहरी कायातलयमा रहकेो वहरासत कक्षमा  सबैभन्दा बढी लाग ु

औषध मदु्दाका थनुिुा हरु रहकेा वथए । ५ मवहला र ५१ परुुष गरी ५६   िना थनुिुा रहकेोमा वन  

िहरुलाई मानिोवचत ब्यिहार भएको कुनै वकवसमको यातना नभएको वनगरानी कक्ष रहकेो साथै 

सो कक्षमा काननुको द्वन्दमा रहकेा बालिावलका २ िना रहेको ,  वहरासत कक्षमा रहकेा थनुिुा 
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हरुलाई मानिोवचत्त ब्यहार गरेको आफन्त भेटघाट गनत पाएको शौचालयको सवुबधा सामान्य 

भएको वहरासत कक्षमा पसु्तकालय समेत  रहकेो सरसफाईको अिस्था सामान्य रहकेो पाईयो । 

जिरीक्षणको क्रर्र्ा प्रहरी प्रर्खुसुँग छलफल गिुाह द ैर्खु्य न्यायाजधवक्ता ज्य ू

 

 
जहरासत कक्ष अवलोकि गिे क्रर्र्ा र्खु्य न्यायाजधवक्ता ज्य ूर जिल्ला प्रहरी कायाालयका प्रहरी प्रर्खु ज्य ू
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जिरीक्षणको क्रर्र्ा प्रहरी प्रर्खुसुँग छलफल गिुाह द ैर्खु्य न्यायाजधवक्ता ज्य ू

 

 

 

जहरासत कक्षको जिरीक्षण पश् चात सार्जूहक तथबीर जखचाउुँद ै

 

कारागार: १९ रोपनी क्षेत्रफलमा  फैवलएको कारागार पररसर रहेका ३  िटा भिन भध्ये क र ग 

बल्क २०२२ सालमा वनमातण भएको र ि बल्क २०७३ सालमा वनमातण भएको दवेिन्छ । मवहला 

२० र परुुष ४०० गरी िम्मा ४२० िनाको क्षमता रहकेो कारागारमा हाल मवहला ६६  र परुुष 
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८२४  कुल ८९० िना कैदी/थनुिुा रहकेा र आश्रीत बालबावलका ३ िना गरी िम्मा ८९३ रहकेा 

पाईयो  । मवहला कैदी बन्दीहरुको क्षमता भन्दा तेब्िर भन्दा बढी कैदी बन्दीहरु रहकेो,भिनमा 

प्रत्यक्ष रुपमा घाम नलाग्ने हुाँदा भिन धेरै वचसो भएकोले  वनिहरुलाई बस्नको लागी असुवबधा 

रहकेो  पाईयो । सबैभन्दा बढी ििरिस्ती करणी मदु्दामा २७९,लाग ुऔषध २१३ र कततब्य ज्यान 

१४४ रहकेा छन । कारागारमा ज्येष्ठ नागररक १६ िना HIV positive को संख्या ५ रहेको पाईयो  

कैदी बन्दी मवहला र परुुष गरी ५४४ र ३४६ मदु्दाको पपुतक्षको लावग थनुामा रहेका छन ।  

 

 

 

 
कारागार जिरीक्षणको क्रर्र्ा र्खु्य न्यायाजधवक्ता ज्य ू
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कैदी/ििुुवा कक्ष अवलोकि गिुाह ुँद ैर्खु्य न्यायाजधवक्ता ज्य ू

३. अरु्गमर्का क्रममा देधखएको मुख्य मुख्य समस्यािरुाः  

• कैदी बन्दी गहृको क्षमता भन्दा दोब्िर   बढी कैदीहरु रहकेा,(मवहलाको हकमा २० िनाको क्षमता 

भएकोमा ६६ िना रहेका) ले वनिहरुलाई बस्नको लागी समस्या भएको ।  

• सौचालयको समस्या भएको ।  

• पसु्तकालयको ब्यिस्थापन मा समस्या, (िीिन उपयोगी हुने िालका नैवतक तथा ब्यिसायीक 

वशक्षा सम्बन्धी समसामावयक   पसु्तकहरुको अभाि रहकेो) 

• कैदी बन्दीलाई मडुा बनु् ने बाहके अन्य वसपमलुक ब्यिसावयक  तावलमहरुको ब्यिस्था नभएको, 

• सरसफाईको उवचत ब्यिस्थापन नभएको, 

• मदु्दा चाल/ुपनुरािेदन कुन अिस्थामा रहकेो  छ र  पेशी चढे/नचढे बारेमा िानकारी नपाएको ।  

• िकील राख्न नपाएको भन्ने मवहला कैदी बन्दीहरुको गुनासो रहकेो ।  

• फैसलाको पणूत पाठ समयमा नै प्राप्त नहुने गरेको कैदी पूिी समेत तत्काल प्राप्त नभएको ।  

धर्ष्कर्ा एवं सुझाविरुाः माथी उल्लेवित समस्याहरु समाधानका लागी वनम्न उपायहरु           

तत्काल समािार् गर्ा सधकरे् समस्यािरुाः  

➢ पसु्तकालय ब्यिस्थापनको लागी रकम उपलब्ध गराउन प्रदशे सरकारलाई लेवि पठाउने, 
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➢ कैदी बन्दीहरुलाई आफ्नो मदु्दाको चाल ु अिस्थाको बारेमा िानकारी गराउनको लागी विल्ला 

अदालतिाट भएका फैसलाको पणूतपाठ/ पनुरािेदन  पवछ पेशी समेतको िानकारीको लागी  

सम्मावनत अदालत समक्ष अनरुोध गरी पत्राचार गने, 

➢ कैदी बन्दीलाई वसपमलुक/ब्यिसायीक तावलम प्रदान गनेको लागी सम्बन्धीत वनकायमा लेवि 

पठाउने । 

धदर्ाकाधलर् योजर्ा बर्ाएर समािार् गरु्ापरे् समस्यािरुाः   

➢ कैदी बन्दीको संख्याको अनपुातका  आधारमा भिनको क्षमता बवृद्द गरी  नयााँ भिन वनमातणको 

लागी संवघय सरकार समक्ष पहल गने । 

 

कारागार कायाालय, तर्ि ाँ अरु्गमर् प्रधतवेदर् (२०७९/०२/०६) 

१. भौधतक संरचर्ााः 

धिरासत कक्षाः वहरासत कक्षमा रहकेा १३ िना थुनिुामध्ये १२ िना परुूष र १ िना मवहला 

रहकेा छन ।  वहरासत कक्ष सााँघरुो र सरसफाईको अिस्था सामान्य रहकेो, वहरासतवभत्र कुनै पवन 

प्रकारको यातना नवदएको, आधवूनक सवुिधा सम्पन्न वहरासत भिन वनमातण भईरहकेो, बेलचौतारा 

ईलाका प्रहरी कायातलयका थनुिुा समेत विल्ला प्रहरी कायातलयको वहरासतमा पठाउने गरेको ।  

कारागार कायाालय, तर्ि ाः ६ रोपनी १४ अना क्षेत्रफलमा फैवलएको कारागार पररसरमा 

प्रशासवनक भिन समेत गरी ६ िटा भिन छन ् । भिनको अिस्था राम्रो नै दवेिन्छ ।  २० िना 

मवहला र ११५ िना परुूष गरी िम्मा १३५ िना कैदीबन्दीको क्षमता भएको कारागारमा हाल १२ 

िना मवहला र २४५ िना परुूष गरी २५७ िना कैदीबन्दी रहेका छन ्। क्षमता भन्दा कररि दोब्बर 

सङ् ख्यामा कैदीबन्दी रहेको भएता पवन सतु् न बस्नको लावग त्यवत असहि भने दवेिएन । 

शौचलय, िानेपानी र सरसफाईको अिस्था सामान्य रहकेो छ । आाँबिैुरेनी गाउाँपावलका लगायत 

विल्लाका सबै स्थानीय तह र वटम नेपो नामक गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा कैदीबन्दीहरूलाई 

सतु्ने बेडहरूको व्यिस्था भएको पाईयो । कारागार प्रशासनसाँग कैदीबन्दीहरूको कुनै पवन गनुासो 

नरहकेो पाईयो ।  

 

२. अरु्गमर्का क्रममा देधखएको मुख्य मुख्य समस्यािरुाः  

➢ कारागार कायातलयमा स्िास््यकमीको पदपूवतत नभएको,  
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➢ सरुक्षा पोष्ट र घेराबार सधुार गनुतपने,  

➢ कायातलयमा सिारी साधनको अभाि, 

➢ उच्च अदालतको िैतवनक काननू व्यिसायीसाँग समन्िय नभएको, 

➢ िाना बस्नको व्यिस्था राम्रो भएको र पत्रपवत्रका र मनोरञ् िन पसु्तकको उपलब्धता भएको तर 

व्यिवस्थत पसु्तकालय नभएको, 

➢  अदालती प्रवक्रयाको बारेमा कैदीबन्दीहरूको थपैु्र गनुासाहरू रहकेो पाईयो, 

➢ कारागार कायातलय, तनहुाँ अपेक्षाकृत रूपमा सन्तोषिनक रहेको पाईयो ।  

 
कारागार कायाालय अिगुर्ि पश् चात र्खु्य न्यायाजधवक्ता ज्य ूलगायत अिुगर्ि टोली 
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जहरासत कक्ष अवलोकि गिुाह ुँद ैर्खु्य न्यायाजधवक्ता ज्य ू

कारागार कायाालय, लमजुङ अरु्गमर् प्रधतवेदर् (२०७९/०२/०७) 

१. भौधतक संरचर्ााः  

कारागार कायाालय, लमजुङाः ४ रोपनी िग्गामा फैवलएको कारागार पररसरमा ३ िटा भिन 

रहकेा छन ् । ३ िटै भिन ज्याद ैपरुाना, िीणत र सााँघुरो दवेिन्छन ्।  १० िना मवहला र २५ 

िना परुूष गरी िम्मा ३५ िना कैदीबन्दीको क्षमता भएको भिनमा ७ िना मवहला र १०० 

िना परुूष गरी १०७ िना कैदीबन्दीहरू रहेका छन ् । क्षमता भन्दा तेब्बर कैदीबन्दी रहकेा 

कारण बस्न, सतु्न लगायतका विविध समस्याहरू दवेिन्छन ् । औषवध उपाचारको अिस्था 

राम्रो रहकेो पाईयो । 

अरु्गमर्का क्रममा देधखएको मुख्य मुख्य समस्यािरुाः  

➢ मनोरञ् िन, पुस्तक, पत्रपवत्रकाको उपलब्धता नरहकेो, 

➢ मडुा बनु् ने बाहके अन्य वसपमलूक तावलमको व्यिस्था नभएको र मडुा बनु् नको लावग 

पवन पयातप् त स्थान नभएको,  

➢ कैदीबन्दीको अनपुातमा शौचालय ज्याद ैकम रहेको (िम्मा ३ िटा) साथै िानेपानी 

तथा सरसफाईको अिस्था कमिोर रहकेो, 

➢ भिन ज्याद ैपरुाना, िीणत र सााँघरुो रहकेो दवेियो ।  
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कारागार कायाालय अिगुर्ि पश् चात र्खु्य न्यायाजधवक्ता ज्य ूलगायत अिुगर्ि टोली 

 

 

 
जहरासत कक्ष अवलोकि पश् चात सार्जूहक तथवीरर्ा अिगुर्ि टोली र जि.प्र.का. पररवार 
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धर्ष्कर्ा एवं सुझाविरुाः माथी उल्लेवित समस्याहरु समाधानका लागी तत्कालीन र वदघतकावलन योिना 

बनाएर लाग ुगनुतपने देविन्छ । 

तत्काल समािार् गर्ा सधकरे् समस्यािराः  

➢  िानेपानी तथा शौचालय व्यिस्थापनको लावग रकम उपलब्ध गराउन प्रदशे सरकारलाई 

लेवि पठाउने, 

➢ मनोरञ् िन, पसु्तक, पत्रपवत्रका व्यिस्थापनको लावग रकम उपलब्ध गराउन प्रदशे सरकारलाई 

लेवि पठाउने, 

➢ कैदीबन्दीहरूलाई आफ्नो मदु्दाको चालु अिस्थाको बारेमा िानकारी गराउनको लावग विल्ला 

अदालतबाट भएका फैसलाको पणूतपाठ/पुनरािेदन पवछ पेशी समेतको िानकारीको लावग 

सम्मावनत अदालत समक्ष अनरुोध गरी पत्राचार गने, 

➢ कैदीबन्दीलाई वसपमलूक तावलमको लावग सम्बवन्धत वनकायमा लेिी पठाउने ।  

 

दीर्ाकालीर् योजर्ा बर्ाएर समािार् गरु्ापरे् समस्यािराः  

➢ कैदीबन्दीको सङ् ख्याको अनपुातका आधारमा भिनको क्षमता िवृि गरी नयााँ भिन 

वनमातणको लावग संघीय सरकार समक्ष पहल गने 

कारागार कायाालय, म्याग्दी अरु्गमर् प्रधतवेदर् (२०७९/०६/१०) 

१. कारागार कायाालय, म्याग्दीाः ९-१३-२-० क्षेत्रफलमा फैवलएको कारागार पररसरमा   

प्रशासवनक भिन लगायत ६ िटा भिन रहेका छन ् । बेनीबिार िानेपानी उपभोक्ता सवमवत 

तथा भसभसे सामदुावयक िनसाँगको समन्ियमा िानेपानीको व्यिस्था गररएको छ ।  

शौचालयको सङ्ख्या ११ रहकेो छ ।  िानेपानी, शौचालय तथा सरसफाईको अिस्था राम्रो 

भएको दवेियो ।  ७ िना मवहला र २५ िना परुूष गरी िम्मा ३२ िनाको क्षमता भएको 

कारागारमा हाल मवहला ३ िना र परुूष ८० िना गरी िम्मा ८३ िना कैदीबन्दी रहकेा छन ्। 

िेलकुद, मनोरञ्िन, पत्रपवत्रका तथा पसु्तकालयको व्यिस्था रहकेो दवेियो । वसप 

विकासको लावग मढुा तथा फवनतचर सञ् चालनमा रहेको दवेियो ।  तलुनात्मक रूपमा म्याग्दी 

कारागारको अिस्था राम्रो रहकेो देविन्छ ।  

समस्यािराः 
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➢ औषधी उपचारको लावग स्िास््यकमीको दरबन्दी पदपवूतत नभएको अिस्था छ । 

 
जहरासत कक्ष अवलोकि पश् चात सार्जूहक तथवीरर्ा अिगुर्ि टोली र जि.प्र.का. पररवार 

 

 
कैदीबन्दीहरूसुँगको अन्तरजक्रया तिा गिुासो सनु्िुह द ैर्खु्य न्यायाजधवक्ता ज्य ूर अिुगर्ि टोली 
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कारागार कायाालय अिगुर्ि पश् चात र्खु्य न्यायाजधवक्ता ज्य ूलगायत अिुगर्ि टोली 

कारागार कायाालय, मसु्ताङ अरु्गमर् प्रधतवेदर् (२०७९/०६/११) 

१. कारागार कायाालय, मुस्ताङाः १५ िना कैदीबन्दी राख्न सक्ने क्षमता भएको ढुङ्गा माटोले 

बनेको परुानो र िीणत कारागार भिनमा हाल ११ िना कैदीबन्दी रहकेा छन ्। 

 

अरु्गमर्का क्रममा देधखएको मुख्य मुख्य समस्यािरुाः  

➢ स्िास््यकमीको पररपूवतत नहुाँदा औषवध उपचारमा समस्या, 

➢ िानेपानी, शौचालय तथा सरसफाईको अिस्था राम्रो नभएको,   

➢ कारागार पररसर ज्याद ै सााँघरुो र कारागार भिनको बावहरी पट्टी सरुक्षा प्रबन्धको लावग 

आिश्यक पने ठुलो पिातल नहुाँदा कैदीबन्दीहरू २४ घण्टा कोठावभत्र रहनपुने हुाँदा स्थान 

अभािको कारणबाट वनिहरूको वसपमलूक व्यिसावयक कायत गनत नसवकने तथा मानिीय 

रूपमा उवचत तिरले बााँच्न पाउने अवधकारबाट बवञ् चत भएको तथा कैदीबन्दीको स्िास््यमा 

समेत प्रवतकुल असर पने देविएको । 

तत्काल समािार् गर्ा सधकरे् समस्यािराः  

➢ स्िास््यकमीको अस्थायी व्यिस्थापनको लावग प्रदेश सरकारलाई लेवि पठाउने, 

➢ िानेपानी तथा शौचालय व्यिस्थापनको लावग रकम उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारलाई 

लेवि पठाउने, 
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दीर्ाकालीर् योजर्ा बर्ाएर समािार् गरु्ापरे् समस्यााः  

➢ भिनको बावहरी भागमा व्यिवस्थत घेराबारको लावग प्रदशे सरकारलाई लेिी पठाउने ।  

 

 
कारागार कायाालय अिगुर्ि पश् चात र्खु्य न्यायाजधवक्ता ज्य ूलगायत अिुगर्ि टोली 
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जहरासत कक्ष अवलोकि पश् चात सार्जूहक तथवीरर्ा अिगुर्ि टोली र जि.प्र.का. पररवार 

जहरासत कक्षकव अिगुर्ि गिुाह ुँद ैर्खु्य न्यायाजधवक्ताज्य ू
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कारागार निरीक्षण प्रनिवेदिको साराांस 

 कास्की बागलङु गोरखा ििहुुँ लमजङु म्याग्दी मसु्िाङ 
भवि सांख्या ३ ४ ३ ६ ३ ६ १ 

भविको क्षमिा महहला २० 25 20 20 10 ७  
परुूष ४०० 55 35 115 25 २५  
जम्मा 420 80 55 135 35 ३२ १५ 

कैदीबन्दी सांख्या महहला ६६ 10 8 12 7 ३ - 
परुूष ८२४ 137 92 245 100 ८० ११ 

जम्मा 890 147 100 257 107 ८३ ११ 

जग्गाको क्षेत्रफल 19 रोपिी 8-11-2-

2 रोपिी 
11 रोपिी ६-१४-०-० 

रोपिी 
४ रोपिी ९-१३-२-० रोपनी  

भविको अवस्था सामान्य सामान्य जीणण सामान्य जीणण सामान्य जीणण 
खािेपािीको अवस्था सामान्य अपयाणप् ि अपयाणप् ि सामान्य अपयाणप् ि राम्रो पयाणप् ि 
औपनि उपचारको अवस्था सामान्य सामान्य स्वास्थयकमी 

पदपूनिण िभएको 
स्वास्थयकमी 
पदपूनिण िभएको 

सामान्य स्वास्थयकमी 
पदपूनिण 
िभएको 

स्वास्थयकमी 
पदपूनिण 
िभएको 

शौचलय सामान्य सामान्य जीणण/अपयाणप् ि सामान्य जीणण/अपयाणप् ि सामान्य जीणण 
मिोरञ् जि/पसु्िक/पत्रपनत्रकाको 
उपलब्ििा 

सामान्य सामान्य िभएको सामान्य िभएको भएको िभएको 

सयि कक्ष सामान्य सामान्य अपयाणप् ि सामान्य अपयाणप् ि सामान्य अव्यवस्स्थि 
 

अरु्गमर्का सन्दभामा कारागारमा देधखएका साझा समस्यािराः  

➢ कारागार प्रशासनसाँग कैदीबन्दीहरूको कुनै गुनासो नरहकेो, 

➢ मदु्दाको अिस्था, पेशी र फैसलाको िानकारी समयमा प्राप् त नहुने गरेको कैदी बन्दीहरूको 

गनुासो रहकेो, 

➢ समयानकुुल सीधा िचत नभएको गनुासो रहकेो, 

➢ कारागार कायातलयको आफ्नै सिारी साधन नभएको, 

➢ कैदीबन्दीलाई मढुा बनु् ने बाहके अन्य वसपमलूक तावलमको उवचत व्यिस्था नभएको, 

➢ भिनको क्षमता भन्दा अत्यावधक बढी कैदीबन्दी रहकेो । 
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अरु्गमर् पश् चातका उपलब्िीिराः 

➢ कारागार कायातलय गोरिामा ट्रर ट वनमातण र स्िास््यकमीको पदपवूतत भएको (प्रदशे 

सरकारबाट), 

➢ कारागार कायातलय तनहुाँको स्िास््यकमी पदपवूतत प्रवक्रयामा रहकेो, 

➢ कारागार कायातलय म्याग्दीमा स्िास््यकमीको अस्थायी व्यिस्थापनको लावग प्रदशे 

सरकारसाँग पहल भईरहकेो ।  

अवको बाटो  

➢ कारागार के्षत्रको आवथतक वबकास गनत राज्यको लगानी बवृद्द गने ।  

➢ कारागारलाई सधुार गहृको रुपमा वबकास गनत नीवतगत व्यिस्था गने । 

➢ कैदी बन्दीको संख्या र कारागार क्षमता वबचको तालमेल वमलाउने ।  

➢ कारागार वभत्र मानिअवधकारको पणूत सुरवक्षत गने ।  

➢ मवहला बन्दीहरु माततृ्िको अवधकार सवुनश्चत गने ।  

➢ कारागार संचालन  र ब्यिस्थापनमा प्रदशेको के्षत्रावधकार प्रष्ट गने ।  

मानि अवधकार संरक्षण गनुत राज्यको दावयत्ि भए पवन सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्र नभई यसको 

संरक्षण सम्िितन व्यवक्त, रारट्र, नागररक समाि ,रािनीवतकमी लगायत रावरट्रय र अन्तरातवरट्रय संघ 

संस्थाको साझा प्रयासबाट मात्र संभि हुन्छ ।  संविधानले नै मखु्य न्यायावधिक्ताको पररकल्पना गरेको 

र सोही अनसुारको मखु्य न्यायावधिक्ताको काम कततब्य र अवधकार तथा सेिाका शतत सम्बन्धी ऐन 

२०७५ आई सकेको अिस्था समेत हुाँदा मखु्य न्यायावधिक्तालाई मानिअवधकार संरक्षणमा थप 

विम्मेिार बनाएको र प्रचवलत काननूले प्रोिेसन तथा प्यारोल बोडतको पररकल्पना गरेको अिस्थामा 

सोको कायातन्ियनमा मखु्य न्यायावधिक्ताको विम्मेिारीलाई अझ िढी प्रभािकारी बनाउन पने 

दवेिन्छ ।      

रोवहत राि बााँसतोला 

मखु्य न्यायावधिक्ता 

वमवतिः २०७९ 


