
 

 

कोरोनाभाइरस महामारी: थुनुवा/कैदी/वन्दीहरूको स्वास््य र मानव अधिकारको रक्षा गनन 

कानूनी सहायता प्रदायकहरूको लाधग मागनदर्नन  । 

 

यस उपकरणको अभिप्राय काननूी सहायता प्रदायकहरूलाई उनीहरूल ेकोभिड-१९ को महामारीलाई सम्बोधन गनन र 

भहरासत/थनुा/कैदमा रहकेा व्यभिहरूमा पने प्रिावको गम्िीरतालाई सीभमत गनन सक्ने कायनहरूको फे्रमवकन को साथ 

सशि बनाउन ुहो ।   

जसरी कोभिड-१९ महामारीको खतरा संसारिरर बढ्द ैगइरहकेोछ, त्यस्तै खतराले भवश्वको सबैिन्दा कमजोर जनसंख्या 

लगायतका भहरासत केन्रहरू, कारागारहरुमा रहकेा लाखौं व्यभिहरुलाई पभन धरापमा पाछन । यस्तो समयमा हाम्रो 

समदुायलाई सशि काननूी सहायता प्रदान गने काननूव्यवसायीहरुको आवश्यकता पदनछ ।  

महामारीको भस्थभतलाई ध्यानमा राख्द ै धेरै सरकारहरुले घरम ै बस्न आदशे जारी गरररहकेा छन, अदालतहरूले 

कामकारवाई बन्द गररसकेको छ र  फौजदारी मदु्दाका अभियिुहरुको अभधकार भनलम्बन िइरहकेो छ । कारागारको 

अवस्था पभन भबग्रीइद ैगइरहकेो छ; थनुवुा/बन्दीहरू स्वास््य सम्बभन्ध हरेभबचार, स्वच्छता सम्बभन्ध अवस्था लगायत 

खानकुेराबाट पभन वभचचत िइरहकेा छन ् । पभहला दभेख नै अत्यभधक िार र अत्यभधक जनसंख्या िै रहकेो भहरासत 

सभुवधाहरू कोभिड-१९ को प्रकोपको लाभग अझ बढी संवेदनशील प्रभत संभदग्ध ह ुँद ैगइरहेको छ । र अदालतको बन्दको 

अवस्था र मदु्दाहरुको प्रशासभनक स्थगनले यस समस्यालाई थप मात्र गदनछ । 

काननूी सहायता प्रदान गने काननू व्यवसायीहरुले यस संकटलाई रोक्न काम नगरेसम्म, धेरै कैदी/वन्दीहरुको ज्यान गमुन 

सक्छ । तपाइुँ र तपाइुँको कानूनी सहायता प्रदायक संगठनले के गनन सक्दछ िनेर यहाुँ उल्लेभखत छ: 

धहरासत तथा कारागारको जनसंख्या घटाउन आपतकालीन अदालतहरू गठन गनन न्यायपाधलकालाई 

आग्रह गनुनहोस ्। 

मखु्य कुरा, भवश्विररका धेरै अदालतहरूले ढोका बन्द गदै वा कायनवाहीलाई स्थभगत गद ै थनुवुाहरु (जसमध्ये 

अभधकाुँश मदु्दा पपुनक्षका लाभग पभखनरहकेा र कुनै अपराधको कसरुदारपभन ठहर नगररएका) लाई ससु्त तररकाले थनुामा 

राभखएकोछ । मौभलक अभधकारको संरक्षण र काननूको समान संरक्षण (संकटको अवस्थामा पभन) सभुनभित गन े

भजम्मेवारी न्यायपाभलकाको हो । आपतकाभलन अदालतहरू सबै कुराहरु सम्बोधन गनन ततपर रहद ैखलु्ला र चाल ु

रहन ु पदनछ, जसले भहरासत केन्र र कारागारको संख्या घटाउन र थनुवुा/वन्दी/कैदीहरुको स्वास््य र सरुक्षाको 

सभुनभितता गरोस ्। म्याद थप सम्बन्धी सनुवुाई र वन्दीप्रत्यीक्षीकरणको भनवेदनसंग सम्बभन्धत सनुवुाई लगायत सबै 

महत्वपूणन सनुवुाईहरु अदालतले जारी राख्न ु पदनछ । उनीहरूले काननू व्यवसायीहरुको लाभग एउटा संयन्त्र पभन 
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उपलब्ध गराउनै पदनछ, जस्ले सनुवाई भनधानरण नगररएका मदु्दाहरुमा पपूनक्षपवून नै थनुामभुि र फौजदारी मदु्दाको 

भनराकारण ह ने भकभसमको भशघ्र सनुवाईको प्रकृया अगाडी बढाओस ्।  

पुपनक्ष पूवनको धहरासतलाई घटाउन वा हटाउन सबै कानूनी मागनहरू प्रयोग गनुनहोस ्। 

समान्य वा अभहसंक फौजदारी अपराधको शंभकत वा अभियोग लगाइएको ती सबै व्यभिहरू, जसबाट सावनजभनक 

सरुक्षामा कुनै गम्िीर खतरा ह दनै, को पपुनक्षपवूनको तरुुन्त ररहाईकालाभग काननूी सहायता प्रदायक काननू 

व्यवसायीहरुले अभनवायन रुपमा  भनवेदन गन ैपदनछ । भवशेष रूपमा स्वास््य उपरको संकटको यस भस्थभतमा काननूी 

सहायता प्रदायक काननू व्यवसायीहरुले आफ्ना सबै पक्षहरूको पपुनक्षपवुनको ररहाइको लाभग भनवेदन दतान गनुन पदनछ, 

र आफ्ना पक्षहरु जमानत भदन सक्ने क्षमता निएको कारण पपुनक्षपवूनको थनुामा नराभखयोस ्िन्ने तफन  गनन सक्ने िरमददु 

हरेक प्रयत्न उनीहरुले गनुनपदनछ । उनीहरुको आफ्नो स्वयमको पभहचान वा वैकभल्पक मापण (उदाहरण: 

अभधकारीहरुसुँग ठेगाना दतान गरेर) को आधारमा भतनीहरुलाई ररहाई गननका लाभग काननूी सहायता प्रदायक काननू 

व्यवसायीहरुले अदालत वा काननू बमोभजमको अभधकारकारप्राप्त भनकायसमक्ष अनरुोध गनुनपदनछ । यसबाहके, उमेर 

वा अन्तरभनभहत भचभकत्सा अवस्थामा रहकेा कारण कोभिड-१९ बाट भबरामी ह ने वा मतृ्यकुो जोभखमको सामाना गनुन 

पने व्यभिहरुको पपुनक्षपवूनको तत्काल ररहाईका लाभग कानूनी सहायता प्रदायक काननू व्यवसायीहरुले आव्हान 

गनुनपदनछ । ५० बषन िन्दा माभथको हरेकलाई पभन पपुनक्षपवूनको ररहाईका लाभग काननूी सहायता प्रदायक काननू 

व्यवसायीहरुल ेअनरुोध गनुनपदनछ । अरु सबै थनुवुा/बन्दी/कैदीहरुलाई स्वास््य जाुँच गरी कुन कुन व्यभिहरुलाई 

सबैिन्दा बढी जोभखमको खतरा छ र यो तरुुन्त ररहा गररन ुपदनछ िनेर ठीकसुँग बझु्न पभन न्यायप्रणालीसंग उनीहरूले 

माुँग गनुन पदनछ । 

सबै प्रकारका अधहंसक अपरािमा नयााँ धगरफ्तार र अधभयोगमा एक रोकको लाधग आव्हान गनुनहोस ्। 

सानाभतना प्रकृभतका सबै फौजदारी अपराधमा सबै नयाुँ प्रकाउ र अभियोजनको कायनलाई तत्कालै भवराम भदनका 

लाभग काननूी सहायता प्रदायकहरुले सरकार, काननू प्रवतनन र अभियोजकहरुलाई आह्वान गनुन पदनछ । भतनीहरूले 

अभियोजन गनन बाुँकी रहकेा सानाभतना प्रकृभतका, अभहसंक अपराध र अभियिुको भवरुद्धमा ठोस प्रमाण नरहकेो 

सबै मदु्दाहरुमा अभियोगहरू खसाल्नका लाभग अभियोजनकतान समक्ष वकालत गनुनपदनछ । यसका अभतररि, काननूी 

सहायता प्रदायक काननू व्यवसायीहरुले यो पभन सभुनभित गनुनपदनछ भक, सरकारले कोभिड-१९ लाई रोक्न जारी गरेको 

घरमा बस्ने वा क्वारेन्टाइनमा बस्ने आदशेहरूको उल्लंघन गरेको कारण गररब र घरवारभवहीनलाई अपराधी 

नबनाइयोस ्। अभहसंक अपराधीहरू, भनम्न-स्तरका अपराधीहरू र अन्यलाई सबैसाम ुउजागर गनुन सावनजभनक स्वास््य 

मागनभनदशेन र उभचत प्रभियाको धारणा र िूर तथा असामान्य सजाय भबरूद्ध भनषेधको अपहलेना तथा उल्लंघन गनुन 

हो । 

धदर्ान्तरण र धहरासत केन्रहरु (धनगरानी कक्ष) वा बालसुिारगृहबाट बालबाधलकाको तुरुन्त ररहाईको 

एक अथाह प्रयोगका लाधग वकालत गनुनहोस,् ताधक उनीहरु आफ्नो पररवारमा फकन न सकुन ।  
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फौजदारी न्याय प्रणालीको सम्पकन मा आएका बालबाभलकाहरुको पिाउ, थनुा वा अभियोजनलाई कम गननका लाभग 

प्रारभम्िक अवस्थाबाट नै भदशान्तरणसंग सम्बभन्धत मौजदुा काननूको अथाह प्रयोगकालाभग काननूी सहायता प्रदायक 

काननू व्यवसायीहरुले अव्हान गनुनपदनछ । यसका साथै अत्यभधक भिडिाड िएको बालबाभलका भहरासत कक्ष 

(भनगरानी कक्ष/बालसधुार गहृ) अथवा यस्तै कुनै भहरासत सुभवधामा रहकेा बालबाभलकाको तरुन्त ररहाईका लाभग 

काननूी सहायता प्रदायक काननू व्यवसायीहरुले आवेदन गनैपदनछ र उनीहरूको स्वास््य र सरुक्षा सभुनभित गनन 

उनीहरूलाई घरपररवार र समदुायमा फकानउनका लाभग वकालत गनुनपदनछ । यस वकालतको एक भहस्साको रूपमा, 

काननू व्यवसायीहरुले बाल भहरासतकक्षमा रहकेा बालबाभलकाको पररवारका सदस्यहरूसंग सम्पकन  स्थाभपत गरी 

उनीहरूको अभधकारको बारेमा भशभक्षत गनन र उनीहरूका बालबाभलकाहरूसुँग पनुभमनलनमा सहयोग परु् याउन 

महत्वपूणन रहन्छ । वतनमानको समयमा धेरै घरधनीहरू संघषनरत रहकेो पभहचान गद ैकाननूी सहायता प्रदायकहरूल े

पक्ष र उनीहरूका पररवारहरूलाई उपलब्ध िएसम्मको उभचत सामाभजक सेवाहरू र समथनन प्रणालीहरूसुँग जोड्न 

प्रयासरत पभन रहन ुपदनछ । 

धबचाराधिन मुद्दाहरुमा कैदको धवकल्पको माध्यमबाट धनराकरण हुन वकालत गनुनहोस ्। 

कारागारमा रहकेो िीडिाड घटाउन काननूी सहायताका प्रदायक काननू व्यवसायीहरूले जहाुँ सम्िवछ अभियिुलाई 

कैदको भवकल्पको रुपमा सजाय गराउन अदालततफन  कदम चाल्न ुपदनछ र कारागारको समय समावेश नहोस ्वा नगने 

अवधारणाको प्रस्ताव अभियोजनकतानबाट आयोस ्िन्ने तकन को खोजी गनुन पदनछ । पपुनक्षको िममा भबचाराभधन 

रहकेो सबै मदु्दाहरुमा काननूी सहायता प्रदायक काननू व्यवसायीहरुले मध्यस्थता, भचभकत्सीय उपचार, लागपुदाथन वा 

मादकपदाथन पनुरवास, सल्लाह, पनुस्थानपना, जररवाना, प्रोबेशन र समय सेवा सभहतको कैदको भवकल्पको लाभग सबै 

मागनहरू अन्वेषण (खोजी) गनुनपदनछ । यसका अभतररि, काननूी सहायता प्रदायक काननू व्यवसायीहरुले अभहसंक 

अपराधहरूको लाभग पभहले नै सजाय पाइ सकेका पक्षहरूको साथै अन्तभननभहत स्वास््य अवस्था िएका व्यभिहरू 

वा जोसंग सजायको गम्िीरता न्यनूीकरण गने सशि कारक तत्वहरु रहकेो छ, जसल ेतत्काल ररहाईका लाभग उभचत 

समाधान गदनछ, को तफन बाट पनु: सजाय भनधानरणका लाभग आवेदनहरु दतान गनन खोभज रहनपुदनछ  ।  

कारागारको सजाय पाएका दोषी ठहररएकालाई धिटो ररहाइको लाधग आह्वान गनुनहोस ्। 

दोषी ठहर गररएको र हाल कैदको सजाय ििुान गरररहकेा व्यभिहरु, उमेर वा अन्तरभनभहत भचभकत्सा अवस्थामा 

रहकेा कारण कोभिड-१९ बाट भबरामी ह ने वा मतृ्यकुो जोभखमको सामना गनुन पने व्यभिलाई प्राथभमकता भदद,ै 

साथसाथै दईु वा दईुवषनिन्दा कम सजाय ििुान गनन बाुँकी रहकेा व्यभिहरु, को ररहाइका लाभग सम्िाभवत सबै 

काननूी मागनहरूको काननूी सहायता प्रदायक काननू व्यवसायीहरु स्वस्फुदनरुपमा अनशुरण गनन सभिय ह नपुदनछ । यी 

अनरुोधहरू थनुवुालाई भहरासतीय सजायबाट गैर भहरासतीय सजायमा पररणत गनन पनु: सजाय भनधानरण गननका लाभग  

अदालत समक्ष आवेदनको रूपमा भदन सभकन्छ । उदाहरणका लाभग: जररवाना; कारागार अभधकारी समक्ष चाडो 



   

 

theilf.org | Page 4 of 5 

ररहाई वा सजाय घटाउनको लागी आवेदन गन;े वा अरुसंगै  सजाय पररवतनन वा आम माफीको लाभग उपयिु सरकारी 

अभधकारीसमक्ष अनरुोध । 

पुन: प्रवेर् योजनाहरूको लाधग वकालत गनुनहोस,् जसले कमजोर पक्षहरूको स्वास््य र सुरक्षा बचाउन 

सक्ि । 

कोभिड-१९ को संकटले नाटकीय रूपमा घरवारभवहीन िै संघषनरत व्यभि, घरेलभुहसंा वा मानव बेखभबखन र 

मानभसक स्वास््य समस्या िएका व्यभि वा लागपूदाथनको भनिनरतामा परेको व्यभि लगायतका कमजोर समदुायलाई 

असर पानेछ । यस समयमा, काननूी सहायता प्रदायक काननू व्यवसायीहरुको लाभग यो महत्वपूणन ह नेछ भक, पक्ष 

थनुाबाट मिु िएपिात उनीहरूका आवश्यकतालाई ध्यानमा राभख पनु: प्रवेश योजना एक समग्र दृभिकोण अन्तगनत 

योजना गररयोस ् । जस अन्तगनत जब उनीहरु ररहा ह न्छन ् भतनीहरूसुँग बस्नको लाभग सरुभक्षत ठाउुँ छ भक छैन, र  

आवश्यक उपचार वा भचभकत्सा सेवाहरूको पह ुँच प्राप्त गनन सक्छन ्भक सक्दनै िन्ने पभन भवचार गररन ुपदनछ । 

अदालत र थुनुवा केन्रहरूमा प्रधवधिको धवस्ततृ प्रयोगका लाधग वकालत । 

काननूी सहायता प्रदायकहरू र अदालत, काननु कायानन्वयन गन ेतथा भहरासत केन्रका कमनचारीहरू लगायत अन्य 

न्याय क्षेत्रसंग सम्बभन्धत व्यभित्वहरुको स्वास््य र सरुक्षा संरक्षणका लाभग अदालत र थनुवुाकेन्रहरुमा टेभलफोन र 

भिडीयो कन्फे्रन्स सेवा सभहतको प्रभवभधको भवस्ततृ प्रयोगको लाभग काननूी सहायता प्रदायक काननू व्यवसायीहरुले 

वकालत गनुनपदनछ । काननूी सहायता प्रदान गने काननू व्यवसायीले प्रिावकारीरुपमा उनीहरूका पक्षहरूसुँग कुराकानी 

गनन र अदालतमा उपभस्थत ह न (टाढैबाट िएपभन) र अदालतको सबै सनुवुाईमा िाग भलन पाउने थनुवुा/बन्दीहरूको 

अभधकारको रक्षाको सभुनभितताका लाभग संसारिरका अदालतहरू र भहरासत केन्रहरूमा भिभडयो कन्फे्रन्स 

(सम्मेलन) सेवाहरू एक साधनको रूपमा बभढ प्रयोग िइरहेको छ । यसका अभतररि, जब व्यभिगत सेवा सम्िव 

नरहकेो वा सरुभक्षत नरहकेो अवस्थामा आपतकाभलन आवेदनहरु र भनवेदनहरु इमेल प्रभवभध माफन त गनन पाउनका 

लाभग काननूी सहायता प्रदायक अभधविाहरुले अन्वेष गनुन पदनछ ।  

थुनुवा/बन्दीहरूको स्वास््य र सुरक्षा बचाउ मापनमा वृधिको लाधग आह्वान गनुनहोस ्। 

प्रहरी चौकीहरू, थनुवुा केन्रहरू, कारागारहरुले थनुा\बन्दी\कैदीहरूलाई कठोर स्वच्छता प्रभिया र सरसफाई तथा 

ममनतसंग सम्बभन्धत सबै कमनचारीहरूले उभचत व्यभिगत सरुक्षात्मक उपकरणहरूको प्रयोग; सामाभजक दरूी; स्वास््य 

जाुँच प्रभियाहरू; र नयाुँ थनुवुा\वन्दी\कैदीहरू र भबरामी परेका व्यभिहरूको भविाजन लगायतका सरुक्षामा वभृद्ध 

सभहतको मापनहरू लागू गनन र संिमणलाई रोकथाम गनन काननूी सहायता प्रदायक काननू व्यवसायीहरुले अव्हान 

गन ैपदनछ । जबसम्म यी उपायहरू कायानन्वयन ह ुँदनैन,् व्यभि बाट व्यभि सम्म ह ने बहृत्त समाभजक प्रसारणलाई भफतान 

नगररएमा हाम्रा सबै समदुायहरूलाई जोभखममा पानेछ । यस अभतररि थनुावा केन्रहरु, कारागारहरूले 

थनुा/भहरासतमा रहकेा व्यभिहरूको मानभसक ससु्वास््य सभुनभित गनन यभद सभुवधाहरुको पह ुँचमा प्रभतबन्ध 
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लगाइएको िए उनीहरु आफ्नो पररवार तथा समदुायहरुसंग सभुवधा भवस्तार सभहतको भन:शलु्क टेभलफोन र इमेल 

सेवा सभहतको भनरन्तर सम्पकन  स्थाभपत गनन सक्ने सभुनभितता गनन तत्काल कदम चाल्न ुपदनछ । भत स्थानहरू जहाुँ 

समान्यतया साथी एवं पररवारका व्यभिहरुले थनुवुा/बन्दीहरूलाई आवश्यक खानकुेरा, औषभध र स्वास््यजन्य 

उत्पादनहरू भदने गदनछन,् त्यहाुँ पक्षहरूको स्वास््य र सरुक्षामा ह ने हाभनकारक प्रिावहरूको अन्त्य ह न काननूी 

सहायता प्रदायकहरूल ेभवशेष ध्यान भदन ुपदनछ ।  

कानूनी सहायता प्रदायकहरूको स्वास््य र सुरक्षाको रक्षा गनन उपायहरूको पक्षमा वकालत गनुनहोस ्। 

काउन्टर स्वरुप समदुायमा फैभलएको िाइरसको संिमणबाट जोगाउन संसारिरका सरकारहरुले घर भित्र बस्न 

आदशेहरु सभहतको वहृत्त कडा कदमहरु चालेको छ । तथाभप न्यायाधीशहरु, अभियोजनकतानहरु, प्रहरी तथा भहरासत 

केन्रका कमनचारीहरु लगायत काननूी सहायता प्रदायकहरु न्यायप्रशासनको एक आवश्यक भहस्साको रूपमा 

महत्त्वपणून सेवाहरु प्रदान गरररहकेा छन ् । भवशेष गरेर काननूी सहायता प्रदायकहरू न्यायको उभचत प्रशासन र 

थनुवुा/वन्दीहरुको ररहाइ सभुनभित गननका लाभग अग्रभबन्दमुा रहन ु पदनछ । जबभक अदालतमा आफ्नो पक्षहरूको 

अभधकारको रक्षाका लाभग काननूी सहायता प्रदायकहरुको उपभस्थभत अत्यवाश्यक रहन्छ, काननूी सहायता 

प्रदायकहरूल ेआफ्नो व्यभिगत स्वास््य र सरुक्षासंगै आफ्ना पक्षहरु  र न्याय प्रणाली अन्तगनतका अन्य सबै समेतको 

सरुक्षा भनभमत आवश्यक सबै कदमहरू चाल्नपुदनछ । जस अन्तगनत सामाभजक दरूीको अभ्यास, राम्रो सरसफाइको 

अभ्यास र अदालतमा व्यभिहरूको आवश्यक संख्या घटाउने उपायहरू कायानन्वयन जस्ता उपायहरु समावेश रहन्छ 

। पपुनक्षपवूनका थनुवुा\वन्दीहरुको ररहाइको लाभग एक एक मदु्दाको साटो सामभूहक ररहाईको दृभिकोणलाई अगाडी 

साद ैकाननूी सहायता प्रदायकहरूले सम्पकन बाट उत्पन्न ह ने जोभखमलाई सीभमत गनन सक्छन ् । यसका अभतररि, 

काननूी सहायता प्रदायकहरूले टाढाबाटै  र सरुभक्षत साथ कानूनी सेवा प्रदानको कायन जारी राख्न उपलब्ध िएसम्मको 

प्रभवभधको प्रयोगका लाभग वकालत गद ैप्रयोग गनुनपदनछ । 

ILF को बारेमा 

हरेक दिन, लाखौं व्यदिहरू संसारभररका कारागारहरुमा दिडीत भै रहकेाछन,् दकनदक उनीहरू एक प्रदतरक्षी काननू 

व्यवसायीको लागी खर्च गनच सक्िनैन ्। न्यायमा िह ुँर्को यस दवश्वव्यािी संकटलाई सम्बोधन गनच स्थादित भएको ILF 

एक गैर नाफामलुक संस्था हो । लगभग िईु िशकमा, िक्राऊमा िरेका वा थदुनएका प्रत्येकलाई उच्र् गुणस्तरीय काननूी 

प्रदतदनदधत्वको प्रत्याभदूतका लादग ILF ले लडेको छ । दवश्वभर, हामी गुणस्तरीय फौजिारी प्रदतरक्षाको सेवाहरू प्रिान 

गिचछौं र दिगो, प्रभावकारी काननूी सहायता संस्थाहरु दनमाचण गिचछौं । हाल हामी अफगादनस्तान, नेिाल, म्यानमार, 

प्यालेस्टाइन र ट्यदुनदसयामा प्रत्यक्ष काननूी सेवाहरू र दवश्वव्यािी रूिमा प्रादवदधक सहयोग प्रिान गिछैौं । थि 

जानकारीको यहाुँ हनेुचहोला - www.theilf.org. 
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