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कायागाय तथा हहयासत अनगुभन ननदेशिका, २०७० 
अनसूुची १ 

(दपा ५ को उऩदपा (३) सॊग सम्फनधत ) 
हहयासत अवरोकन तथा अनगुभन गदाा हेन ुा ऩने हवषमहरु (Checklist) 

क. हहयासत कऺको ऩूवााधाय ्
१. हहयासत कऺको ऺभता् –   
२. सॊख्मा :-  ऩरुुष कऺ:   
                        भहहरा कऺ: 
                        फार फानरका कऺ्  
                        तेश्रो नरङ्गीको रानग छुटै्ट कऺ् 
३. कऺको आकाय् – 
४ घाभ , प्रकाि, हावा प्रवेिको अवसथा्– 
५. झ्मारहरुको अवसथा् –   
६. सूयऺाको अवसथा् –  
७. ऩानी चहुहने नचहुहने :-                  यॊगयोगनको अवसथा्–   
८. भहहरा कऺको अवसथा् – 
९. वारवानरका य वमसक एउटै ठाॉउभा छन छैनन् –  
१०. वारवानरका ऩनन याशिएका छन छैनन ् – 
११. हहयासतभा याशिएका व्मशिको सॊख्मा अनऩुातभा ऩाइिाना , हऩसाविाना, नहुाउन,ेरगुाधनुे सथान्–  
१२. ऩरुुष य भहहराको रानग अरग ,अरग ऩाइिाना, हऩसाविाना, नहुाउने सथान छ छैन्–   
१३. धानभाक ननत्मकभा सथान छ छैन् – 
१४. सयसपाईको अवसथा के कसतो यहेको छ् – 
१५.  बेटघाट कऺ छुटै्ट छ छैन रगामतका अत्मावश्मक ऩवुााधायका कुयाहरु अवरोकन् –  
ि. िाना य नसधा 
१. हहयासतभा यहेको व्मशिराई िाना  वाऩत नसधा िचा उऩरब्ध गयाईएको छ , छैन्– 
२. उऩरब्ध गयाएको बए तोहकए फभोशजभको िचा उऩरव्ध गयाईएको छ छैन् – -  
३. ददनभा कनत ऩटक के कसतो िाना उऩरब्ध गयाईएको छ् –  
४. हऩउने ऩानी उऩरब्ध गयाईएको छ् ,छैन्–  
५. उऩरब्ध िाना य ऩानीको सतय :-  
६.  िाना िाने सथान छुटै्ट छ वा छैन , सवास्मको दृहिरे सो सथान उऩमिु छ ,छैन्–  
७.  नसधा वाऩत प्राप्त साभग्री वा यकभ ऩयैु िानाभा प्रमोग नगयी यकभ वाड्ने गयेको छ छैन ?  
८. नसधा रगामत कानून वभोशजभ अन्म सहुवधा उऩरब्ध गयाउन सभम भै फजेट ननकािा बएको छ छैन , फजेट सम्वन्धी के कसतो 

सभसमा छ ?  
ग. सवास्म जाॉच य औषनध उऩचाय ्
१. हहयासतभा यहेको व्मशिराई सभम सभमभा सवास्म जाॉच गयाउने प्रवन्ध छ छैन् –  
२. नफयाभी बएभा तत्कारै सवास्म जाॉच य औषनध उऩचाय सेवा उऩरब्ध गयाउने सथान छ छैन् –  
३. औषनधको सहज उऩरव्धता , उऩचाय सेवा सहज उऩरब्ध गयाउने गयेको छ छैन्–  
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४. हहयाितभा गॊबीय प्रकृनतका योगी जसतै कुष्ठयोग , ऺमयोग, HIV, , हेऩाटाइहटस वी आदद छन  छैनन  , मसता हवयाभीराई याख्न 
अरग अरग कऺको व्मवसथा छ छैन, कसयी व्मवसथाऩन गरयएको छ्–   

घ. अन्म सहुवधा 
१. कसयतका रानग व्मामाभिारा वा सथानको व्मवसथा छ , छैन्–  
२. ऩत्रऩनत्रका टेनरपोन , येनडमो, टेनरनबजन जसता ननमनभत सभाचाय तथा सॊचाय सेवा उऩरब्ध गयाउने गयेको छ, छैन्–  
३ अध्ममन गना चाहनेका रानग आफ्नै िचाभा ऩसुतकहरु राने व्मवसथा छ छैन् – 
४. नस. नस क्माभयाको व्मवसथा छ छैन् –  
ङ. सतु्ने सथान  ्
१. हहयातसतभा याशिएका व्मशिराई ननमनभत याख्न ेय िमन कऺ छुटै्ट छ वा एउटै छ् –  
२ एउटै छ बने सतु्नको रानग ऩनन ऩमााप्त छ , छैन्– 
३. सतु्नको रानग भौसभ अनकुुरका रगुा , झरु, िाटहरुको प्रवन्ध छ छैन्  
 
च. बेटघाटको प्रवन्ध  ्
१. हहयासतभा याशिएका व्मशिरे बेटघाटका रानग छुटै्ट कऺ छ वा छैन् –  
२. बेटघाट गना ददने गयेको छ वा छैन् –  
३. के कनत सभमभा बेटघाट गना ददएको छ ,:–  
४. बेटघाट कऺ बएको बए सयुशऺत छ वा छैन् – 
५. बेटघाट गदाा को को फसने प्रवन्ध नभराईएको छ् –   
६. बेटघाटका रानग हेल्ऩ डेसक छ छैन् – 
छ.  हत्कडी रगाउने गयेको वा नगयेको 
१. हहयासतभा याशिएको व्मशिराई हहयासत कऺभा हतकडी रगाउने गयेको छ छैन् – 
२. वाहहय जाॉदा भात्र रगाउने गयेको छ वा नबत्र ऩनन ननमनभत रुऩभा रगाउने गयेको छ , छैन्–  
३. कसैका हकभा नबतै्र ननमनभत रुऩभा रगाउने गयेको छ बने हकन रगाउन ुऩयेको यहेछ सो अवरोकन तथा जानकायी नरने् -  
 
ज. थनुवुा ऩजुज  ्
१. प्रचनरत नेऩार कानूनफभोशजभको ऩक्राउ ऩूजज य थनुवुा ऩूजज  ददएको छ छैन ?  
झ. हहयासत ऩठाएऩनछ सवास्म जाॉच ्
१. कुनै ऩनन व्मशिराई हहयासतभा याख्दा य छोड्दा सम्बव बएसम्भ सयकायी सेवाभा यहेका शचहकत्सक य शचहकत्सक उऩरब्ध हनु 

नसकेको अवसथाभा सम्फशन्धत अनधकायी आपैरे ननजको िायीरयक शसथनतको जाॉच गयी गयाई सोको अनबरेि िडा गयी याख्नऩुने 
व्मवसथा कामाान्वमन बएको छ  छैन ?  

२. िायीरयक जाॉच ऩश्चात  उऩचाय गयाउनऩुने देशिएकोभा उऩचाय बएको छ   छैन् –  
ञ. कानून व्मवसामीसॉगको बेटघाट 
१. हहयासतभा यहेका व्मशिरे कानून व्मवसामीसॉग बेटघाटगना य ऩयाभिा गनासक्ने सभम ननधाायण गयेको छ ,  छैन ?   
२. कानून व्मवसामीसॉग बेटघाट गना चाहेभा त्मसतो बेटघाटको अवसय उऩरब्ध गयाउने व्मवसथा छ छैन ?   
३. हहयासतभा यहेका व्मशिरे बेटघाट वा ऩयाभिा गयेको कानून व्मवसामीको नाभ , ठेगाना य प्रभाणऩत्र नम्फय उल्रेि गयी 

कायागयभा याख्न ेननकामरे अनबरेि याख्न ेव्मवसथा गयेको छ छैन ?  
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४. सथानीम सतयभा ननिलु्क कानूनी सहामता उऩरब्ध गयाउने सॊसथा वा कानून व्मवसामी बएभा सोको रगत सम्फशन्धत अनधकायीरे 
याख्न ेय कुनै हहयासतभा यहेका व्मशिरे कानून व्मवसामी ननमिु गना नसक्ने बएभा त्मसतो सेवा उऩरब्ध गयाउने सॊसथा वा कानून 
व्मवसामी भापा त आवश्मक सहामता उऩरब्ध गयाइददन अनयुोध गरयददने व्मवसथा छ छैन ?  

५. ऩक्राउभा ऩयेको व्मशिरे कानून व्मवसामीसॉग बेट गदाा बाषा नफभु्ने बई दोबाषेको भाग गयेभा सम्बव बएसम्भ उऩरब्ध गयाई 
ददने व्मवसथा छ छैन,:–  

ट. आपन्तसॉग बेटघाट 
१. हहयासतभा यहेको व्मशिको नशजकको आपन्त /ऩरयवायको नाभ , थय, ठेगाना, सम्ऩका  पोन नम्फय सभेतको अनबरेि कायागयभा 

याख्न ेकामाारमरे याख्न ेव्मवसथा गयेको छ छैन ? :–  
२. प्रत्मेक हहयासत केन्रभा सहमोग कऺ HELP DESK को व्मवसथा गयी त्मसतो सहमोग कऺरे कायागयभा  यहेका व्मशिको 

आपन्त तथा आगन्तकुराई आवश्मक ऩयाभिा प्रदान गने व्मवसथा नभराएको छ छैन  ् 
३. हहयासतभा यहेका व्मशिरे आपन्तसॉग बेटघाट गना चाहेभा बेटघाटको अवसय उऩरब्ध गयाइददने व्मवसथा छ , छैन ?  
४. कुनै हवदेिी नागरयक हहयासतभा यहेको बए त्मसता नागरयकराई सम्फशन्धत भरुकुको कुटनीनतक ननमोगका प्रनतनननधरे बेट गना 

चाहेभा सोको अवसय उऩरव्ध गयाउने व्मवसथा छ छैन ? 
५. बेटघाटको रानग छुटै्ट कऺ वा कोठाको व्मवसथा छ छैन ?:–  
६. बेटघाटको रानग ननशश्चत सभम ननधाायण गरयएको छ छैन ?:–  
७. बेटघाट गयेको व्मशि , बेटघाट गयेको नभनत य सभमसहहतको आवश्मक हवतयण आगन्तकु ऩशुसतकाभा अनबरेि याख्न ेव्मवसथा छ 

छैन ?:–  
८. हहयासतभा यहेका व्मशिरे आपन्तसॉग बेटगना चाहेको ननजको नशजकको नातेदायराई िफय  गने व्मवसथा छ छैन ?:–  
९. हहयासतभा यहेका व्मशिराई साभान्मतमा हप्ताको २ ऩटकसम्भ आपन्तसॉग बेटघाट गना ददने व्मवसथा छ  छैन् 
१० ऩारयवायीक नभरन वा प्रजनन अनधकाय उऩमोगको रानग छुटै्ट उऩमिु गोप्मकऺ को व्मवसथा छ छैन ?    
 
ठ. हहयासतभा नावारकको हेयचाह 
१. हहयासतभा ऩयेकी भहहराको हहयासत नबत्र छोया छोयी जन्भेको छ छैन ?:–  
२. दूई फषा नऩगुकेो नावारक छोया छोयी बए ननजको ऩारन ऩोषणको अवसथा आभारे गयेको छ वा वाहहय वायेसकहाॉ छ ?:–  
३. नावारकको हेयनफचाय गने कोही नबएभा त्मसतो नावारकको हेयनफचाय शिऺा ददऺा य रारन ऩारनको व्मवसथा के कसतो यहेको 

छ ?:–  
४. आशश्रत नावारकको रानग िेल्ने ऩमााप्त सथान य अवसय छ छैन ?  
 
ण. हहयासतभा यहेको व्मशिको भतृ्मू बएभा 
१. हहयासतभा भतृ्म ुबएको छ छैन ?:– 
२. भतृ्म ुबएकोभा सयकायी शचहकत्सकफाट िवऩरयऺण गयाएको  छ छैन ,भचुलु्का िडा बएको छ छैन ? - 
३. थनुवुा वा कैदीभा ऩठाउने ननकामराई जानकायी ददइमो , ददइएन ?  - 
४. भतृकको सम्ऩशि हकवाराराई ददइमो वा आम्दानीभा वानधएको वा के गरयमो ? - 
त. म्माद बन्दा फढी हहयासतभा याख्न नहनुे वाये 
१. म्माद तोहकई थनुा भा यहेका थनुवुाराई म्माद ऩगुऩेनछ य अनधकाय प्राप्त अनधकायीफाट छोडने आदेि बएऩनछ छानडएको छ वा 

छैन ?:–  
२. हेरचक्रमाईऩूवाक सो बन्दा फढी थनुनएकोभा कसैराई नफबागीम कायवाही बमो बएन ? थनुनएको छैन ?  
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३. ऩनुयावेदन अदारतका भूख्म न्मामानधि वा न्मामानधिरे ननयीऺणगयी ननदेिन ददएकोभा सोको ऩारना बमो  बएन ?:– 
थ. पयक हकनसभरे सऺभ व्मशिहरुको अनबरेि 
१ कैद वा थनुाभा यहेका पयक हकनसभरे सऺभ व्मशिको हकनसभ :-  
२ नरङ्ग य सॊख्मा :-  
३ अऩाङ्ग भैत्री कऺको व्मवसथा बए नबएको :-  
४ अऩाङ्ग भैत्री शिऺा तथा भनोयञ्जनको व्मवसथा :-  
५ हवषेि सहनुरमत केही प्रदान गरयएको बए  िरुाउने :-  
द. वारवानरका सम्वशन्धत अन्म केही बए :- 
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अनसुचुी  ३ 
(दपा १६ सॊग सम्फशन्धत) 

हहयासत अनगुभन प्रनतवेदनको ढाॉचा 
 
शजल्रा :-                हहयासत यहेको सथान्                  
हहयासतभा यहेका :-               थनुवुा ऩरुुष सॊख्मा्  
नावारक सॊख्मा्                 थनुवुा भहहरा सॊख्मा् 
अनगुभन गने अनधकायी 
अनगुभन नभनत :-  

(१) हहयासतको बौनतक अवसथा :- 
कोठाको 
सॊख्मा य 
ऺेत्रपर    

घाभ 
हावा
को 
प्रवेि
  

ऩमााप्त 
झ्मार 

छतको 
अवसथा   

ऩरुुष⁄भहहराको  
कऺ अरग 

थनुवुा⁄कैदी 
सॊख्मा 

फारवानरका 
को सॊख्मा 

चऩज य 
नहुाउने 
कऺ 

सयसपाई सयुऺाको 
व्मवसथा 

          
                                    
२. िाना, नसधा तथा आयाभको व्मवसथा 

नसधाको  
हववयण 

िानाको 
ऩटक 

ऩानीको 
व्मवसथा 

िाना⁄ऩानीको 
सतय  

सतु्केयी बए 
थऩ सहुवधा
  

बान्सा 
कऺ 

अरग⁄अरग 
िमन कऺ 

सथानको 
ऩमााप्तता 

िाट, 
हवसताया, 
झरु 

         
                                     
३. सवास्म जाॊच य औषधोऩचाय 

जाॊच गने 
सवास्मकभजको 
व्मवसथा     

जाॊच तथा उऩचाय 
कऺ 

औषधीको 
उऩरब्धता 

हवयाभीको अवसथा  थऩ उऩचायको 
प्रवन्ध 

थनुा ऩूवा य भिु 
हुॊदा सवास्म 
जाॊच 

      
                
४. ऩसुतकारम तथा भनोयञ्जन 

ऩत्रऩनत्रकाको 
उरब्धता 

येनडमो, 
टेनरनबजन 

ऩसुतकारम, व्मामाभिारा⁄िेर
कूद भैदान           

शिऩभूरक 
तानरभ 

ऺभतामिु काभ 
गने सथान  

सॊचाय सम्ऩका  थऩ शिऺाको 
अवसय 

        

                  
५. बेटघाटको प्रवन्ध 

बेटघाट 
कऺ 

हेल्ऩ डेसक आपन्तसॊग 
बेटघाट 

कानून 
व्मवसामीसॊग 

सभम य नसभा आपन्तराई 
िवय ददन े

बेटघाटको 
अनबरेशिकयण 

हवदेिीराई 
कुटनैनतक 
बेटघाट 

दोबाषेको 
सहुवधा 
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६.थनुवुा  सम्वन्धी कागजात य हमनको अवसथा 

ऩक्राउ 
ऩूशजा 

थनुवुा ऩशुजा हतकडी नेर रगाउने 
वा गोरघयभा याख्न ेगये 
नगयेको 

म्माद थऩ 
गये 
नगयेको 

म्माद बन्दा वढी 
यािे नयािेको   

ऩूवा ननदेिनको 
ऩारना 

गैय शजम्भेवाय उऩय 
कायवाही 

       

             
७. नावारकको हेयचाह तथा  साभाशजक सॊसकायको प्रवन्ध 

नावारक यहे 
नयहेको 

अनाथ बए 
हेयचाह  

कैदी,थनुवुाको 
भतृ्म ुबए 
सॊसकाय 

भतृ्म ुबएकाको  
िव ऩरयऺण 

भतृ्मकुो जानकायी कैदी आपुरे 
साभाशजक सॊसकाय 
गनुा ऩयेभा 

भानवोशचत य शिि 
व्मवहाय बए 
नबएको 

        

     
८. पयक हकनसभरे सऺभ व्मशिहरुको अनबरेि 

कैद⁄थनुाभा यहेका पयक 
हकनसभरे सऺभ व्मशिको 
हकनसभ 

नरङ्ग य सॊख्मा अऩाङ्ग भैत्री कऺको व्मवसथा बए 
नबएको 

अऩाङ्ग भैत्री 
शिऺा तथा 
भनोयञ्जनको 
व्मवसथा 

हवषेि सहनुरमत केहह प्रदान 
गरयएको बए  िरुाउन े
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अनसूुची २ 
(दपा १७ को उऩ दपा (३) सॊग सम्फनधत ) 

 कायागायको अवरोकन तथा अनगुभन गदाा हेन ुा ऩने हवषमहरु (Checklist) 
 

क. कायागाय कऺको ऩूवााधाय ्
१. थनुवुा तथा कैदी कऺको ऺभता् –   
२. सॊख्मा –      ऩरुुष कऺ:-  
                           भहहरा कऺ्-                       
                           फारफानरका :-  

   तेश्रो नरङ्गी को रानग छुटै्ट कऺ् - 
३. कऺको आकाय् –  
४ घाभ , प्रकाि, हावा प्रवेिको अवसथा, :-–  
५. झ्मारहरुको अवसथा् –  
६. सूयऺाको अवसथा :  
७. ऩानी चहुहने नचहुहने /यॊगयोगनको अवसथा्–  
८. भहहराका कऺको अवसथा् –  
९. वारवानरका य वमसक एउटै ठाॉउभा छन छैनन् – 
१०. वारवानरका ऩनन याशिएका छन छैनन  :–  
११. कायागायभा याशिएका व्मशिको सॊख्मा अनऩुातभा ऩाइिाना , हऩसाविाना,नहुाउन,ेरगुाधनुे सथान्   
१२. ऩरुुष य भहहराको रानग अरग ,अरग ऩाइिाना, हऩसाविाना, नहुाउने सथान छ छैन्–  
१३. धानभाक ननत्मकभा सथान छ छैन् –  
१४. सयसपाईको अवसथा के कसतो यहेको छ् –  
१५.  बेटघाट कऺ छुटै्ट छ छैन रगामतका अत्मावश्मक ऩवुााधायका कुयाहरु अवरोकन् –   
ि. िाना य नसधा 
१. थनुा तथा कैदभा यहेको व्मशिराई िाना  वाऩत नसधा िचा उऩरब्ध गयाईएको छ , छैन्–   
२. उऩरब्ध गयाएको बए तोहकए फभोशजभको िचा उऩरव्ध गयाईएको छ छैन् – 
३. ददनभा कनत ऩटक के कसतो िाना उऩरब्ध गयाईएको छ :–  
४. हऩउने ऩानी उऩरब्ध गयाईएको छ् ,छैन :–  
५. उऩरब्ध िाना य ऩानीको सतय :–  
६. िाना िाने सथान छुटै्ट छ वा छैन , सवास्मको दृहिरे सो सथान उऩमिु छ छैन्–  
७. नसधा वाऩत प्राप्त साभग्री वा यकभ ऩयैु िानाभा प्रमोग नगयी यकभ वाड्ने गयेको छ छैन ?  
८. नसधा रगामत कानून वभोशजभ अन्म सहुवधा उऩरब्ध गयाउन सभम भै फजेट ननकािा बएको छ छैन , फजेट सम्वन्धी के कसतो 

सभसमा छ ?  
ग.  सवास्म जाॉच य औषनध उऩचाय ्
१. थनुा तथा कैदभा यहेका व्मशिराई सभम सभमभा सवास्म जाॉच गयाउने प्रवन्ध छ छैन् – 
२. नफयाभी बएभा तत्कारै सवास्म जाॉच य औषनध उऩचाय सेवा उऩरब्ध गयाउने सथान छ छैन् –   
३. औषनधको सहज उऩरव्धता , उऩचाय सेवा सहज उऩरब्ध गयाउने गयेको छ छैन्–   
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४. कायागायभा गॊनबय प्रकृनतका योगी जसतै कुष्ठयोग , ऺमयोग, HIV , हेऩाटाइहटस वी आद i छन  छैनन  , मसता हवयाभीराई याख्न 
अरग अरग कऺको व्मवसथा छ छैन, कसयी व्मवसथाऩन गरयएको छ ?  

घ.  अन्म सहुवधा 
१. कसयतका रानग व्मामाभिारा वा कोठाको व्मवसथा छ , छैन्– 
२. ऩत्रऩनत्रका टेनरपोन , येनडमो, टेनरनबजन जसता ननमनभत सभाचाय तथा सॊचाय सेवा उऩरब्ध गयाउने गयेको छ, छैन–  
३. अध्ममन गना चाहनेका रानग आफ्नै िचाभा ऩसुतकहरु राने व्मवसथा छ छैन् –    
४. नस नस क्माभयाको व्मवसथा छ छैन ?  
ङ. सतु्ने सथान  ्
१. थनुा तथा कैदभा याशिएका व्मशिराई ननमनभत याख्न ेय िमन कऺ छुटै्ट छ वा एउटै छ ,:–  
२ एउटै छ बने सतु्नको रानग ऩनन ऩमााप्त छ , छैन ।  
३. सतु्नको रानग भौसभ अनकुुरका रगुा , झरु, िाटहरुको प्रवन्ध छ छैन :-  
च. बेटघाटको प्रवन्ध  ्
१. थनुा तथा कैदभा याशिएका व्मशिरे बेटघाटका रानग छुटै्ट कऺ छ वा छैन् – 
२. बेटघाट गना ददने गयेको छ वा छैन् –   
३. के कनत सभमभा बेटघाट गना ददएको छ , :–  
४. बेटघाट कऺ बएको बए सयुशऺत छ वा छैन् –  
५. बेटघाट गदाा को को फसने प्रवन्ध नभराईएको छ :–  
६. बेटघाटका रानग हेल्ऩ डेसक छ छैन :–  
छ. हत्कडी रगाउने गयेको वा नगयेको 
१. थनुा तथा कैदभा याशिएको व्मशिराई थनुा तथा कैदकऺभा हतकडी रगाउने गयेको छ छैन , :–  
२. वाहहय जाॉदा भात्र रगाउने गयेको छ वा नबत्र ऩनन ननमनभत रुऩभा रगाउने गयेको छ , :–  
३. कसैका हकभा नबतै्र ननमनभत रुऩभा रगाउने गयेको छ बने हकन रगाउन ुऩयेको यहेछ सो अवरोकन तथा अनगुभन्  
  
ज. थनुवुा तथा कैदी ऩजुज ्
१. प्रचनरत नेऩार कानून फभोशजभको थनुवुा ऩूजज वा कैदऩूशजा ददएको छ छैन :-  
झ. थनुा तथा कैदभा ऩठाएऩनछ सवास्म जाॉच ्
१. कुनै ऩनन व्मशिराई कायागायभा थनुा तथा कैदभा याख्दा य छोड्दा सम्बव बएसम्भ सयकायी सेवाभा यहेका शचहकत्सक य 

शचहकत्सक उऩरब्ध हनु नसकेको अवसथाभा सम्फशन्धत अनधकायी आपैरे ननजको िायीरयक शसथनतको जाॉच गयी गयाई सोको 
अनबरेि िडा गयी याख्नऩुने व्मवसथा कामाान्वमन बएको छ  छैन :-  

२. िायीरयक जाॉच ऩश्चात  उऩचाय गयाउनऩुने देशिएकोभा उऩचाय बएको छ छैन् –  
ञ. कानून व्मवसामीसॉगको बेटघाट 
१. कायागायभा थनुा तथा कैदभा यहेका व्मशिरे कानून व्मवसामीसॉग बेटघाट गना य ऩयाभिा गना सक्ने सभम ननधाायण गयेको छ 

छैन ?  
२. कानून व्मवसामीसॉग बेटघाट गना चाहेभा त्मसतो बेटघाटको अवसय उऩरब्ध गयाउने व्मवसथा छ छैन ?   
३. कायागायभा थनुा तथा कैदभा यहेका व्मशिरे बेटघाट वा ऩयाभिा गयेको कानून व्मवसामीको नाभ , ठेगाना य प्रभाणऩत्र नम्फय 

उल्रेि गयी कायागयभा याख्न ेननकामरे अनबरेि याख्न ेव्मवसथा गयेको छ छैन ?  
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४. सथानीम सतयभा ननिलु्क कानूनी सहामता उऩरब्ध गयाउने सॊसथा वा कानून व्मवसामी बएभा सोको रगत सम्फशन्धत अनधकायीरे 
याख्न ेय कुनै कायागायभा यहेका व्मशिरे कानून व्मवसामी ननमिु गना नसक्ने बएभा त्मसतो सेवा उऩरब्ध गयाउने सॊसथा वा 
कानून व्मवसामी भापा त आवश्मक सहामता उऩरब्ध गयाइददन अनयुोध गरयददने व्मवसथा छ छैन ?  

५. कायागायभा थनुा तथा कैदभा यहेको व्मशिरे कानून व्मवसामीसॉग बेट गदाा बाषा नफभु्ने बई दोबाषेको भाग गयेभा सम्बव 
बएसम्भ उऩरब्ध गयाई ददने व्मवसथा छ छैन,–  

ट. आपन्तसॉग बेटघाट 
१. कायागायभा थनुा तथा कैदभा यहेका व्मशिको नशजकको आपन्त ÷ऩरयवायको नाभ , थय, ठेगाना, सम्ऩका  पोन नम्फय सभेतको 

अनबरेि कायागयभा याख्न ेकामाारमरे याख्न ेव्मवसथा गयेको छ छैन ?:-  
२. प्रत्मेक कायागाय कऺभा सहमोग कऺ HELP DESK को व्मवसथा गयी त्मसतो सहमोग कऺरे कायागय भा यहेका व्मशिको 

आपन्त तथा आगन्तकुराई आवश्मक ऩयाभिा प्रदान गने व्मवसथा नभराएको छ छैन ?  
३. कायागायभा थनुा तथा कैदभा यहेका व्मशिरे आपन्तसॉग बेटघाट गना चाहेभा बेटघाटको अवसय उऩरब्ध गयाइददने व्मवसथा छ 

छैन ?   
४. कुनै हवदेिी नागरयक कायागायभा थनुा तथा कैदभा यहेको बए त्मसता नागरयकराई सम्फशन्धत  भरुकुको कुटनीनतक ननमोगका 

प्रनतनननधरे बेट गना चाहेभा सोको अवसय उऩरव्ध गयाउने व्मवसथा छ छैन?:– 
५. बेटघाटको रानग छुटै्ट कऺ वा सथानको व्मवसथा छ छैन ?:-–  
६. बेटघाटको रानग ननशश्चत सभम ननधाायण गरयएको छ छैन ?:–  
७. बेटघाट गयेको व्मशि , बेटघाट गयेको  नभनत य सभमसहहतको आवश्मक हववयण आगन्तकु ऩशुसतकाभा अनबरेि याख्न ेव्मवसथा छ 

छैन ? :–  
८. थनुा तथा कैदभा यहेका व्मशिरे आपन्तसॉग बेट गना चाहेभा ननजको नशजकको नातेदायराई िफय गने व्मवसथा छ छैन ? :–  
९. थनुा तथा कैदभा यहेका व्मशिराई साभान्मतमा हप्ताको २ ऩटकसम्भ आपन्तसॉग बेटघाट गना ददने व्मवसथा छ छैन ? :–  
१०. ऩारयवायीक नभरन वा प्रजनन अनधकाय उऩमोगको रानग छुटै्ट उऩमिु गोप्मकऺ को व्मवसथा छ छैन  ?  
ठ. कायागायभा नावारकको हेयचाह 
१. भहहरा थनुवुा तथा कैदीको  कायागाय नबत्र सन्तान जन्भेको छ छैन ? :–  
२. दूई फषा नऩगुकेो नावारक सन्तान बए ननजको ऩारनऩोषणको अवसथा आभारे गयेको छ वा वाहहय  वायेसकहाॉ छ?:–   
३. नावारकको हेयनफचाय गने कोही नबएभा त्मसतो नावारकको हेयनफचाय शिऺा ददऺा य रारन ऩारनको व्मवसथा के कसतो यहेको 

छ ?:–   
४. आशश्रत नावारकको रानग िेल्ने ऩमााप्त सथान य अवसय छ छैन ?  
ण. थनुा तथा कैदभा यहेको व्मशिको भतृ्मू बएभा 
१. कायागायभा भतृ्म ुबएको छ छैन ?:–  
२. भतृ्म ुबएकोभा सयकायी शचहकत्सकफाट िवऩरयऺण गयाएको छ छैन ÷भचुलु्का िडा बएको छ छैन ?   
३. थनुा वा कैदीभा ऩठाउने ननकामराई जानकायी ददइमो , ददइएन ?  
४. भतृकको सम्ऩशि हकवाराराई ददइमो वा आम्दानीभा वानधएको वा के गरयमो ?  
त. म्माद बन्दा फढी थनुा वा कैदभा याख्न नहनुे 
१. म्माद तोहकई थनुा वा कैद भा यहेका  थनुवुा वा कैदीराई म्माद ऩगुऩेनछ य अनधकाय प्राप्त अनधकायीफाट छोडने आदेि बएऩनछ 

छानडएको छ वा छैन ?:–  
२. हेरचक्रमाईऩूवाक सोबन्दा फढी थनुनएको /कैदभा याशिएकोभा कसैराई नफबागीम कायवाही बमो बएन  ?   
३. ऩनुयावेदन अदारतका भखु्म न्मामाधीि वा न्मामाधीिरे ननयीऺण गयी ददएको ननदेिन ऩारना बमो बएन ?:–   
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थ. गोरघयभा यािे नयािेको 
१.   कुनै थनुवुा वा कैदीराई गोरघयभा याशिएको छ, वा छैन ? :–  
२.   गोरघयभा याख्दा कायागाय ऐन ननमभ फभोशजभ याशिएको छ वा छैन  ्- 
द. नाफारक तथा सतु्केयीराई थऩ सहुवधा 
१.  थनुवुा वा कैदीराई कायागाय ननमभावरी २०२० को ननमभ २२ फभोशजभ रगुाददइएको  छ वा छैन :–  
२.  ननमभ २३ फभोशजभ तोहकएको नसधा ददइएको छ वा छैन ?:–  
३.  थनुनएका भहहरा सतु्केयी बएभा ननमभ २४ फभोशजभको थऩ नसधा य साभान ददइएको छ वा छैन ?   
ध. काजहकरयमा 
१.   थनुवुा वा कैदीराई आपुरे हकरयमा वसनऩुनेभा जभानी नरई काज हकरयमा गना ददइएको छ वा छैन ?:–  
२.  कैदी वा थनुवुा भतृ्म ुबएभा ननजको चरन अनसुायको दाहसॊसकाय काजहकरयमा बमो बएन ?  
न. थनुवुा तथा कैदीसॊगको भानवोशचत व्मवहाय 
१.   थनुवुा वा कैदीराई भानवोशचत व्मवहाय बए नबएको, :–  
२. न्मूनतभ शििता तथा भमााददत व्मवहाय बए नबएको:  
ऩ. पयक हकनसभरे सऺभ व्मशिहरुको अनबरेि 
१ कैद वा थनुाभा यहेका पयक हकनसभरे सऺभ व्मशिको हकनसभ :- नबएको 
२ नरङ्ग य सॊख्मा :- ,, ,, ,,        - 
३ अऩाङ्ग भैत्री कऺको व्मवसथा बए नबएको :- ,, ,, ,,   - 
४ अऩाङ्ग भैत्री शिऺा तथा भनोयञ्जनको व्मवसथा :-,, ,, ,,   - 
५ हवषेि सहनुरमत केही प्रदान गरयएको बए  िरुाउने :- , ,, ,,   - 
प वारवानरका सम्वशन्धत अन्म केही बए :-  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 

 

अनसुचुी  ४ 
(दपा ३५ सॊग सम्फशन्धत) 

कायागाय अनगुभन प्रनतवेदनको ढाॉचा 
कायागाय कामाारम,  

 
शजल्रा :-                   कायागायको नाभ :-  
कायागायभा यहेका्-                  थनुवुा ऩरुुष सॊख्मा्                      ऩरुुष कैदी सॊख्मा्-  
नावारक सॊख्मा्-                   थनुवुा भहहरा सॊख्मा्-                              कैदी भहहरा सॊख्मा्-  
 
अनगुभन गने अनधकायी 
अनगुभन नभनत :-  

(१) कायागायको बौनतक अवसथा : 

       
२. िाना, नसधा तथा आयाभको व्मवसथा 

नसधा सम्वन्धी 
हववयण 

िानाको 
ऩटक 

ऩानीको 
व्मवसथा 

िाना⁄ऩानी
को सतय 

सतु्केयी बए 
थऩ सहुवधा 

बान्सा 
कऺ 

अरग⁄अरग 
िमन कऺ 

सथानको 
ऩमााप्तता 

िाट, हवसताया, झरु 

         

        
३. सवास्म जाॊच य औषधोऩचाय 

जाॊच गने 
सवास्म 
कभजको 
व्मवसथा 

जाॊच 
तथा 
उऩचाय 
कऺ 

सवास्मकभजको 
दयफन्दी हववयण     

जाॊच 
तथा 
उऩचाय 
कऺ 

औषधीको 
उऩरब्ध
ता 

हवयाभीको अवसथा थऩ उऩचायको 
प्रवन्ध 

थनुा ऩूवा य 
भिु हुॊदा 
सवास्म जाॊच 

        

               
४. ऩसुतकारम तथा भनोयञ्जन 

ऩत्रऩनत्रका
को 
उरब्धता 

येनडमो, 
टेनरनबजन
  

ऩसुतकारम व्मामाभिारा⁄ 
िेरकूद भैदान 

शिऩभूरक 
तानरभ 

ऺभतामिु काभ 
गने सथान  

सॊचाय सम्ऩका  थऩ शिऺाको 
अवसय 

        

   
 

कोठा सॊख्मा 
य  आकाय 

घाभ हावाको 
प्रवेि ऩमााप्त 
झ्मार 

छतको 
अवसथा 

ऩरुुष⁄भहहराको  
कऺ अरग 

थनुवुा⁄कैदी 
सॊख्मा 

फारवानरका 
बए नबएका 

चऩज य 
नहुाउने 
कऺ 

सयसपाई 
यॊग योगन 

सयुऺाको 
व्मवसथा 
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५. बेटघाटको प्रवन्ध 

बेटघाट 
कऺ 

हेल्ऩ 
डेसक 

आपन्तसॊ
ग बेटघाट 

कानून 
व्मवसामीसॊग 

सभम य नसभा आपन्तराई 
िवय ददन े

बेटघाटको 
अनबरेशिकय
ण 

हवदेिीराई 
कुटनैनतक 
बेटघाट 

दोबाषेको सहुवधा 

         
       
६.थनुवुा , कैदी सम्वन्धी कागजातको अवसथा 

थनुवुा कैदी ऩूशजा हतकडीरगाउने वा गोरघयभा 
याख्न ेगये नगयेको 

हदको 
अनबरेि 

हद बन्दा वढी 
यहे नयहेको 

ऩूवा ननदेिनको 
ऩारना 

गैय शजम्भेवाय उऩय 
कायवाही 

      

      
७. नावारकको हेयचाह तथा  साभाशजक सॊसकायको प्रवन्ध 

नावारक यहे 
नयहेको 

अनाथ बए 
हेयचाह 

कैदी,थनुवुाको भतृ्म ुबए 
सॊसकाय 

भतृ्म ु
बएकाको  
िव ऩरयऺण 

भतृ्मकुो 
जानकायी 

कैदी आपुरे साभाशजक 
सॊसकाय गनुा ऩयेभा 

भानवोशचत य 
शिि व्मवहाय 
बए नबएको 

       

       
८. पयक हकनसभरे सऺभ व्मशिहरुको अनबरेि 

कैद⁄थनुाभा यहेका पयक हकनसभरे 
सऺभ व्मशिको हकनसभ 

नरङ्ग य 
सॊख्मा 

अऩाङ्ग भैत्री कऺको 
व्मवसथा बए नबएको 

अऩाङ्ग भैत्री शिऺा तथा 
भनोयञ्जनको व्मवसथा 

हवषेि सहनुरमत केही 
प्रदान गरयएको बए  
िरुाउन े

-  - -  -  - 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


