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प्रेस विज्ञप्ती 

तत्काल रिहाईका लावि 

 

कोिोनाभाइिस फैवलिहदा,  कािािाि तथा थनुिुा केन्द्रहरुमा जोविममा िहकेाहरुलाई रिहाई िनुु पदछु । 
 

कोविड-१९ ले विश्वभरिका जनसंख्यालाई धम्की वदने क्रममा विश्व स्िास््य संिठनले नेपालमा संक्रमणको उच्च जोविम 

िहकेो चेतािनी वदएको छ । दभुाुग्यिस, हाम्रो दशेको थनुिुा केन्द्रहरू ि कािािािहरूमा हुने भीडभाडहरूले बन्द्दीहरूलाई 

यस भाइिसको लावि विशेष जोविममा िािेकोछ । 
 

नेपाल बाि एसोवसएशनल ेहालसालै कोिोनाभाइिसको फैलािट कम िन ुअदालतहरू बन्द्द िन ुसझुाि वदएको छ । ति 

त्यस्ता आपतकावलन कदमहरूले नेपालको न्द्यायमा पहुुँचको प्रवतबद्धतालाई प्रत्यक्ष ितिामा पािेको छ । दशेको िक्षा 

िन ुहामीले तरुुन्द्तै अदालतहरू बन्द्द िने िरि कदम चाल्दा, थनुामा िहकेा जनताको आधािभूत अवधकािहरु जस अन्द्तिुत 

आफ्नो स्ितन्द्रताको िक्षाको लावि बचाउ िनु पाउने तथा शीध्र ि स्िच्छ सनुिाई समेतका अवधकािहरुमा ितिा पगु्न 

जान्द्छ । यस संकटको अिस्थामा, हामीले विश्वभिका न्द्याय प्रणालीहरूले चालेको पाइलाहरुबाट पवछ हट्न ुहुुँदनै जसले 

मानि अवधकािलाई समथुन िद ैभाइिसको फैलािटलाई वनयन्द्रण िन ुसवक्रय कदमहरू चाल्दछैन ्। 
 

विश्वव्यापी प्रवतवक्रयाहरूको अनरुूप, सािुजवनक प्रवतिक्षक समाज नेपाल ि दी इन्द्टिनेशनल वलिल फाउण्डेशन नेपाल 

संयकु्त रुपमा कोिोनाभाइिसको चपेटामा पने जोविममा िहकेाहरुलाई  रिहा िन ुि नेपालको थनुिुा केन्द्र तथा कािािािमा 

िहकेो अवधक भीडभाड घटाउन नेपाल सिकािसमक्ष तत्काल कदम चाल्न प्रस्ताि िदछु ।  
 

● थुनुवा केन्द्र, कारागारको जनसंख्या कम गनन  सबै कानुनी मागनहरूको तुरून्द्त प्रयोग होस ्। 
 

कािािािमा िहकेा ६० बषु भन्द्दा मावथ उमेिका ि दम, मधमेुह, मटुु िा फोक्सो जस्ता अन्द्तवनुवहत मेवडकल 

अिस्था भएका व्यवक्तहरू जो कोविड-१९ को कािण िम्भीि वबिामी िा मतृ्यकुो बढी जोविममा िहकेा छन,् 

वतनीहरुलाई तरुुन्द्त रिहाईको लावि हामी आह्वान िदछुौ; 
 

साथै थनुिुा कक्षको भीडभाड घटाउन ि अनसुन्द्धानका क्रममा थनुामा िहकेाहरुको सिुक्षाका लावि, 

अनसुन्द्धानकै क्रममा शंवकत व्यवक्तहरु िा सानावतना िा समान्द्य मदु्दाका अवभयकु्ताहरु जसबाट कुनै प्रकािको 

सािुजवनक सिुक्षामा ितिा िहेको छैन, तीवनहरुलाई रिहाइ िनुका लावि पवन हामी आग्रह िदछुौं; 
 

यसका साथै कािािािमा िहेको भीडभाड घटाउनका लावि जहाुँ सम्म सम्भि भए अवभयुक्तलाई िरिने कैद 

सजायको विकल्पहरुलाई प्राथवमक्ता वदन ि अको छ मवहना वभर रिहाइको लावि तय िरिएका सजाय पाएका 

व्यवक्तहरुलाई कैदबाट मकु्त िनु पवन हामी आग्रह िदछुौं । 
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● सानाततना फौजदारी अपराधमा पक्राउ र अतियोजन स्थगन गररयोस ्, 
 

वजल्ला प्रशासन कायुलय माफुत सनुिाइ िरिने लिायतका सबै सानावतना अपिाधहरुमा पक्राउ ि कािबाही िन े

कायुलाई तत्काल ैस्थिन िन ुपवन हामी नेपाल सिकािसमक्ष आग्रह िदछुौं । 
 

● स्वच्छ तथा तिध्र सुनवाईको अतधकारको रक्षा गररयोस,् 
 

संवदग्ध ि आिोवपत व्यवक्तको मौवलक मानि अवधकािको िक्षाथु म्याद थपको सनुिाई, िन्द्दीप्रत्यक्षीकिण 

लिायतका सबै महत्िपणुू सुनुिाईहरू जस्ले फौजदािी प्रकृवतका मदु्दाहरु स्िभाविक रुपमा वशध्र अवध बढाउन 

काननू व्यिसायीहरुलाई सक्षम िाख्छ, त्यस्तालाई जािी िाख्न हामी अदालत समक्ष अनिुोध िदछुौ ।  
 

● अतधक कठोर सेनेटरी प्रतक्रयाहरू लागू गररयोस,् 
 

अदालतका कमुचािीहरू, माननीय न्द्यायाधीशहरू, अवभयोजकताुहरू ि काननू व्यिसायीहरूको जोविम कम 

िन ुि सामावजक दिूी, स्क्रीवनंि प्रवक्रयाहरू ि नयाुँ थनुिुाहरु ि वबिामी पिेकाहरूको अलि-अलि अझ कडा 

सेनेटिी प्रकृयाहरु कायाुन्द्यन िनु अदालतहरू, प्रहिी कायाुलयहरू, थनुिुा केन्द्रहरू, कािािाि कायाुलयहरु 

समक्ष हामी आग्रह िदछुौ ।  

 

सार्वजनिक प्रनिरक्षक समाज िेपाल (PDS-Nepal) फौजदारी कसरुको आरोप लागेका गररब र कमजोर व्यनिहरूलाई 

प्रनिरक्षा माफव ि स्र्च्छ र प्रभार्कारी न्यायमा पह ुँच सनुिनिि गिे लक्ष्य राखकेो गैर-िाफामुखी एक िेपाली गैरसरकारी 

संस्था हो । PDS-Nepal दी इन्टरिेशिल नलगल फाउण्डेशि (ILF) को कायावन्र्यि गिे साझेदार संस्थाको रुपमा 

रहकेोछ । ILF काििूी सहायिाको लानग नर्श्वव्यापी रुपमा र्कालि गिे अग्रणी संस्था हो र नर्श्वभरर फैनलरहकेो 

कोरोिाभाइरस महामारीको कारण थिुामा रहकेा व्यनिहरूको अनिकार र सरुक्षामा पिे खिराको यसल े निरीक्षण 

गरररहकेो छ । 
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