
 

िहरासत तथा थुनुवा अनगुमन िनदिशका,२०७६ 

तावना : दशे सरकारको मातहातमा रहकेा िहरासत तथा थनुवुा क मा रहेका थनुवुाह  उपर 

मानवोिचत यवहार भए नभएको स ब धमा अनगुमन गरी िनदशन र ितवेदन समेतको कायलाई 

यवि थत बनाउन वा छनीय भएकोले मु य यायािधव ाको काम,कत य र अिधकार तथा सेवाका 

शत स ब धी ऐन २०७५, को दफा १८ ले िदएको अिधकार योग गरी यो िनदिशका जारी ग रएको 

छ । 

प र छेद - १ 

१.संि  नाम र ार भ : (१) नाम : यस िनदिशकाको नाम "िहरासत तथा थनुवुा अनगुमन    

   िनदिशका,२०७६" रहकेो छ । 

       (२) ार भ : यो िनदिशका मु य यायािधव ाले वीकृत गरेको िमित दखेी ार भ हनेछ । 

२.प रभाषा : िवषय वा सगंले अक  अथ नलागेमा यस िनदिशकामा,-  

 (क)  ''थनुवुा" भ नाले अपराधको अनसु धान तहक कात वा पपू का लािग हरी वा अ य   

        िनकायको िहरासतमा रहकेो यि लाई स झन ुपछ । 

(ख)  '' यायािधव ा'' भ नाले मु य यायािधव ाको कायालयका उप यायािधव ालाई 

स झन ु पछ। सो श दले सो कायालयका नेपाल याय सेवा, सरकारी वक ल समहूका 

अिधकृतलाई समेत जनाउँनेछ । 

 (ग)  '' दशे '' भ नाले सदुरूपि म दशेलाई जनाउँनछे । 

 (घ)  '' देश काननू'' भ नाले सदुरूपि म दशे सभाबाट पा रत भएको काननूलाई स झन ुपछ 

। 



 (ङ)  “मु य यायािधव ा”भ नाले नेपालको सिंवधानको धारा १६० बमोिजम िनयु  मु य 

यायािधव ालाई स झन ुपदछ । 

च)  “िहरासत”भ नाले अपराध अनसु धान तहक कात वा पपु का लािग अनुस धान गन 

िनकायको िनय ण वा थनुामा ब नपुन अव थालाई जनाउँछ । 
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अनुगमनको उ े य तथा यव था 

३.अनुगमनका उ े यह : (१) अनगुमनका उ े यह  देहाय बमोिजम हनेछन :- 

िहरासत तथा थुनवुा क मा रहकेो यि ह लाई मानवोिचत यवहार भए नभएको जाँचवझु 

गरी नभएको पाईएमा उपयू  िनदशन िदने तथा सो को अनगुमन ितवेदन मु यमि  तथा 

महा यायािधव ा सम  पेश गन । 

४.अनुगमनका िविधह : िहरासत अनगुमन गदा दहेाय बमोिजमका िविधह  अवल बन गन 

सिकनेछ :- 

(क) अवलोकन िविध 

(ख) अ तवाता िविध 

(ग) छलफल िविध 

(घ) वाली िविध 

(ङ) अ य िविध 

 



५.अनुगमन ि या: 

(क) मु य यायािधव ाको नेतृ वमा िहरासत तथा थुनवुा क मा रहकेा यि ह लाई 

मानवोिचत यवहार भए नभएको िनरी ण गन अनगुमन टोली गठन ग रनछे।  

(ख) अनगुमन टोलीले कि तमा बषको एक पटक देश िभ का सबै िहरासत तथा थनुवुा 

क ह मा रहकेा यि ह लाई मानवोिचत यवहार भए नभएको स ब धमा अनगुमन गनछ । 

(ग) अनगुमन टोलीले िहरासत अनगुमन गदा स बि धत कायालयल ेसहयोग गनपुन छ । 

(घ) अनगुमन टोलीले अनगुमन गदा दफा ४ मा उ लेिखत उपयु  िविध अवल वन गन 

स नेछ । 

६.अनुगमन िनयिमत र आकि मक हने: 

(क) अनगुमन टोलीले िहरासत अनगुमन गदा िनयिमत र आकि मक दबैु िकिसमल े गन 

स नेछ । 

(ख) िनयिमत अनगुमन जानुपवू स बि धत िनकायलाई िलिखत पमा जानकारी पठाउनपुन 

छ ।  

(ग) आकि मक अनुगमन गदा िहरासतमा रािखएको यि लाई मानवोिचत यवहार 

नग रएको स ब धमा ा  उजरुी, िनवेदन, संचार मा यमको सचूनाको आधारमा वा मु य 

यायािधव ाले आव यक देखेमा अनगुमन ग रने छ । 

तर आकि मक अनगुमन गन जानपुदा भने दफा ६(ख) अनसुार जानकारी िदइरहन ुपन छैन । 

७.उजरुी िदने: (१) िहरासत तथा थनुवुा क मा मानवोिचत यवहार नभएको स ब धमा थुनवुाले वा 

िनजका आफ तले मु य यायािधव ाको कायालयमा िलिखत वा मौिखक उजरुी िदन स नेछ । 

(२) मौिखक उजरुी पन आएमा कायालयले उ  उजरुीलाई िलिपव  गन ुपनछ । 

(३)उपदफा १ बमोिजम उजरुी परेमा २१ िदन िभ  अनगुमन ग र आव यक िनदशन िदन ु

पनछ। 



प र छेद…३ 

अनुगमनका िवषयह  

८. अनुगमनका िवषयह : अनगुमन टोलीले िहरासत तथा थुनवुा क को अनुगमन गदा दहेायका 
िवषयह मा अनगुमन गन ुपनछ :- 

८.१ खानिपन स ब धमा:- 

(क) पया  पोषण सिहतको खाना समयमा िदने गरे नगरेको । 
(ख) खाना िदने समय र पटक िनधारण भए नभएको । 
(ग) खाजा तथा ना ताको यव था भए नभएको । 
(घ) फलफूल, ह रयो सागपात आिद खाने कुराको स तलुनमा यान िदए निदएको । 
(ङ) खान पकाउने, खाने  र ब ने ठाउँको उिचत ब ध गरे नगरेको । 
(च) िवशेष हरेचाह र पौि क आहार आव यक पन अव थाका यि ह का लािग पौि क 
आहारको यव था भए नभएको । 

८.२ उिचत बसोबासको स ब धमा:- 
(क) स वा तथा अ य सं िमत रोगह  लागेका यि ह लाई छु ाछु ै ब ने यव था गरे   

         नगरेको 
(ख) मानिसक पमा अश  भएका यि ह लाई छु ै रा न ेगरे नगरेको । 
(ग) सरु ाको ि कोणले अलग रािखन ुपन यि लाई पिहचान गरी छु ै रा ने यव था गरे 
नगरेको। 
(घ) मिहला र पु षलाई अलग -अलग िहरासत तथा थनुवुा क को यव था भए नभएको । 
(ङ) शारी रक पले अपांगता भएका यि लाई बसोबासका लािग अपाङ्गता मै ी भए 
नभएको। 
(च) िहरासत तथा थुनवुा क मा पया  पमा ब ने ठाउँ भए नभएको । 
(छ) िहरासत तथा थनुुवा क  िभ  वा बािहर पहँचयु  ठाउँमा शौचालय पया  सं यामा  

          भए नभएको 

(ज) मौसम अनकुुलका ओढ्ने ओ याउने कपडाको यव था गरे नगरेको । 
(झ) िहरासत तथा थनुुना क ामा उ यालो काश यव था भए नभएको । 
(ञ) अश  तथा िवरामीलाई िवशेष रेखदखे तथा संर ण, ओढ्ने ओ याउन ेलुगाफाटोको 
समिुचत यव था भए नभएको। 

८.३ वा य, उपचार र सरसफाइ स ब धमा:- 

(क) िचिक सा सवेा र सिुवधाको उपल धता भए नभएको । 



(ख) आकि मक उपचार, उपचार साम ीको यव था तथा िचिक सक र अ पतालस मको 
सहज पहचँको यव था भए नभएको । 

  (ग) अ याव यक औषधी तथा ाथिमक उपचारको सेवाको यव था भए नभएको । 
(घ) िवशेष उपचारको आव यकता पनह को लािग िवशेष उपचारको यव था भए नभएको 
। 
(ङ) िहरासत क को िनयिमत सरफाईको गरे नगरेको । 
(च) िनयिमत वा य जाँचको यव था गरे नगरेको । 
(छ) िबरामी पदा वा य परी ण र उपचारको लािग यव था गरे नगरेको । 
(ज) िहरासतमा आपतकािलन (इमज सी) वा य सेवाको उपल धता भए नभएको । 

८.४ मयािदत तथा िनद िषताको यवहार स ब धमा:- 

(क) िहरासतमा रहकेा य ह लाई कुनै पिन शारी रक यातना कुटपीट गरे नगरको । 
(ख) मानिसक वा सवेगा मक पमा दरु यवहार गरे नगरेको । 
(ग) बयान गदा तथा वा य चेक जाचँ गन लजादा दु यवहार गरे नगरेको । 
(घ) िहरासत तथा थुनवुा क मा यातना िदने वा अमानवीय यवहार नगन कुराको याभिूत   
  भए नभएको । 
(च) कानून यवसायीसगं अल गै बसेर काननूी परामश तथा भेटन पाए नपाएको । 
(ज) मु ा हेन अिधकारी सम  उपि थत गराउँदा मयािदत यवहार गरे नगरेको । 
(ट) अनसु धान, बयान र वकप  गराउदा सामा य आदरथ  भाषा शैलीको योग र उिचत 
यवहार  गरे नगरे ।   

(ज) अनसु धान तथा बयानका ममा उिचत तथा मयािदत त रकाले बयान गन अनसु धान 
तथा सरु ामा खिटएको टोलीलाई अिभमुिखकरण गन यव था भए नभएको। 
 

८.५ स पक ,सम वय तथा भेटघाट:- 

(क) प रवारका सद य वा आ नतसंग संचार,स पक तथा भेटघाट गन समय उपल ध भए 
नभएको। 
(ख) मानवअिधकारकम ,मनोपरामशकता र बाल िवशे  लगाएतलाई स पक गन पाए 
नपाएको । 
(ग) िन:शु क काननूी सेवाका लािग आव यक सम वय र स पक गन पाए नपाएको । 
 (घ) स बि धत प रवार र नातेदारलाई िबरामी भएको अव थाको जानकारी िदन सिकने 
    संचार मा यमको यव था भए नभएको । 
(ङ) भेट्न आउने आगु तकह लाई मयािदत यवहार गरे नगरेको । 
 



८.६ िहरासत तथा थुनुवा क को यव थापन स ब धमा:- 
(क) थनुवुाह लाई उनीह का प रवारजन, आफ त तथा साथीभाईह सँग भेटघाट गन 

   समय िनधारण गरे नगरेको । 
(ख) थनुवुाह लाई काननू यवसायीह सँग भेटघाट गन सरल र सहज यव था गरे नगरेको । 
(ग) थनुवुाह लाई िवहान र उपयु  समयमा नान गन वा सरसफाई गन िदन े यव था भए 
नभएको । 
(घ) थनुवुाह लाई आ नो धािमक आ था अनु पको धािमक ि याकलाप गन िदए 
निदएको। 
(ङ) अनशुासन कायम गन िनितगत यव था भए नभएको । 
(च) अनशुासन तथा मयादा कायम गन सधुारको योजना भए नभएको । 
(छ) मानवअिधकारकम  ,बालमनोिव  र काननू यवसायीह लाई भेटने समयको उपल धता 
भए नभएको । 
 

 
 

प र छेद —४ 
ितवेदन तथा िनदशन ्

९. ितवेदन: (१)अनगुमन टोलीले िहरासत तथा थनुुवा क  अनगुमनको ितवेदनमा उठाइएका 
िवषयमा जवाफदेिहता बहन गनपुन छ । 
(२) ितवेदनको ढाँचा अनसुुची १ बमोिजम िनधारण गरे बमोिजम हनछे । 
१०. ितवेदन तयार गनपुन: अनगुमन टोलीले अनगुमन काय स प न गरेको िमितले बढीमा 
१५(प ) िदन िभ  अनगुमन ितवेदन तयार गनपुन छ । 
११. ितवेदन पेश गनु पन: मु य यायािधव ाको कायालयले मु यमि  र महा यायािधव ा 
सम  ितवेदन  पेश गन ुपनछ । 
१२.िनदशन िदने: (१) मानवोिचत यवहार नभएको पाईएमा अनगुमन खिटएको टोलीले त काल 
सुधारका लािग िलिखत तथा मौिखक िनदशन िदन स नेछ । 
   (२) उपदफा १ बमोिजमको िनदशनको पालना गन ुस बि धत िनकायको कत य हनछे । 
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िविवध 
१३.आव यक सचूना उपल ध गराउनु पन: (१)िहरासत तथा थनुवुा यव थापनले अनगुमन 
टोलीलाई आव यक अिभलेख तथा कागजात लगाएतका सचूनाह  िलिखत तथा मौिखक पमा 
उपल ध गराउन ुपनछ । 

(२)अनगुमन टोलीलाई सचूना उपल ध गराउन ु िहरासत तथा थनुुवा क  यव थापनको 
मु य  िज मेवारी हनेछ। 

१४.सूचनाको गोपिनयता कायम गनु पन: (१)िहरासत तथा थनुवुा क मा रहकेा यि ह ले 
िदएको कुनै सचूना वा उजरुीका काननू बमोिजम गो य रा न ुपन भएमा य ता सचूना तथा उजरुीका 
िवषयह को गोपिनयता कायम गन ुपनछ ।  
  (२)सचूनाको ग भीरता हरेी अनगुमन टोलीले अनािधकृत यि लाई सचूना भ न वा  िदन 
हदै न । 
१५.िनदिशका काय वयन, प रमाजन तथा खारेजी: िनदिशका काय वयन ,प रमाजन र खारेजी 
गन अिधकार मु य यायािधव ामा िनिहत हनेछ । 
१६.िनदिशका उ लङघन गनु नहने: (१)यो िनदिशका उ लङ्घन गन ुहदै न । 

(२) उपदफा (१)बमोिजम कसैले पिन यो िनदिशका उ लङ्घन गरेमा आचार संिहता 
उ लङ्घन भएको  मािननेछ । 

१७.वेवसाईटमा रा ने: यो िनदिशका मु य यायािधव ाबाट पा रत भएपिछ मु य 
यायािधव ाको कायालयको वेवसाईटमा रािखने  छ । 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



अनुसचुी १ 
ितवेदन ढाँचा 

१.अनुगमनको िववरण  
  (क)अनगुमन गरेको िज ला..............................  

 (ख)िहरासत तथा थुनवुा क  रहकेो थान............................ 
  (ग)अनमुगन गरेको िमित.............................. 
  (घ) अनगुमन टोलीको सद य सं या................. 
  (ङ)अनगुमनको कारण संि  पमा उ लेख गन.......................................। 
२.अनुमगनको उ े य  
.................................................................................................................................
.....................................................................................................................। 
३.अनुमगन िविध तथा िकिसम 

३.१) िनयिमत ( ) आकि मक ( )...........√..उ लेख गन । 
३.२) तलका म ये कुन कुन अनगुमन िविध कसरी योग गरीएको उ लेख गन । 
(क) अवलोकन िविध...................................................................................... 

(ख) अ तवाता िविध...................................................................................... 

(ग) छलफल िविध........................................................................................ 

(घ) वाली िविध............................................................................................ 

(ङ) अ य िविध............................................................................................ 

४.िहरासत तथा थुनुवा क को िववरण उ लेख गन । 
 

म सं िहरासत 
तथा 
थनुवुा 
क को 
कुल 

मता 
सं या 

िहरासत 
तथा 
थनुवुा 
क मा 
रहकेा 
पु षको 
सं या 

िहरासत 
तथा 
थनुवुा 
क मा 
रहकेा 
मिहलाको 
सं या 

िहरासत 
तथा थनुवुा 
क मा 
रहकेा जे  
नाग रकको 
सं या 

िहरासत तथा 
थुनवुा क मा 
रहकेा 
बालबािलकासं या 

िहरासत तथा 
थुनवुा क मा 
रहकेो अश  
,िवरामी,मानिसक 
िवरामी तथा िदघ 
रोगीको सं या 

१       
 



(क)  िहरासतको ेणी...................... 
(ख) िहरासतको थापना िव.स .................. 
(ग) मता भ दा बढी थनुवुाको सं या ................... । 
(घ) ज मा थनुवुा सं या.............. 
(ङ) गभवित वा सु केरी मिहला थुनवुा सं या............ 
(च) आि त बालबािलका सं या..........  
(छ) िहरासत यव थापनमा खिटएका कमचारीको सं या ...........  
(ज) िहरासत तथा थुनवुा क  यव थापन मखुको नाम.......................... 
(झ) खानेपानी धारा सं या....................................... 
(ञ) शौचालयको सं या........................................... 

५. अनुगमन िनदिशकामा उि लिखत मु य िवषयह मा केि त हनु पनछ । 
(क) खानिपन स ब धमा............................................................................ 

(ख) उिचत बसोबासको स ब धमा........................................................................ 
(ग) वा य, उपचार र सरसफाइ स ब धमा............................................................ 

(घ)मयािदत तथा िनद िषताको यवहार स ब धमा..................................................... 

(ङ)स पक,सम वय तथा भेटघाट........................................................................... 

(च) िहरासत तथा थुनवुा क को यव थापन स ब धमा.............................................. 
  

६. िहरासत तथा थुनुवा क मा मानवोिचत यवहार नहनकुो कारण वुँदागत उ लेख गन । 
 क) कारण.............................................................................................................. 

१. 
२. 
३. 

      ......................................................................................................................... 
 ख) थनुवुा यि ह ले भो न ुपरेको सम या वदुाँगत पमा उ लेख गन । 
 

१..................................................................................................................... 
२.....................................................................................................................

. 
३.....................................................................................................................

. 



४.....................................................................................................................
. 
 
७. िहरासत तथा थुनुवा क को यव थापन प लाई अनुमगन टोलीले िदएको िनदशन 
उ लेख गन । 
 
................................................................................................................................. 
 
८. सम या समाधान उपाय तथा सझुाव । 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...............................................................................................................। 
 
९. िन कष । 
.................................................................................................................................
...........................................................................................................................। 
 
१०.अनुगमन टोलीका सद यह को नामावाली िववरण 
  १. 
  २. 
  ३. 
  ४. 
 
                                                             
          .......................... 

ितवेदन 
तुतकता 

 
 
 
 
 
 



 


