
 

 

उच्च सरकारी वकील कार्ाालर्......., जिल्ला सरकारी वकील कार्ाालर्..........,को निररक्षण 
तथा अनिर्ोिि परीक्षण/  जिल्ला कारागार  कार्ाालर्................ /  जिल्ला/ईलाका 
प्रहरी कार्ाालर् ..........मा रहेका थिुवुा/ हहरासत कक्ष अिगुमि गरी तर्ार गररएको 

प्रनतवेदि 

............... 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रनतवेदि प्रस्ततुकताा  

िा.महान्र्ार्ानिवक्ता/सहन्र्ानिबक्ता.............. 

उपन्र्ार्ानिवक्ता...................................... 

सहार्क न्र्ार्ानिवक्ता............................... 

सहार्क न्र्ार्ानिवक्ता............................... 

                                                   महान्र्ानिबक्ताको कार्ाालर्, रामशाहपथ, काठमाण्डौ ।  



 

 

 

१. िनूमकााः 

 िेपालको संहविािको िारा १२ िारा १५७ मा महान्र्ार्ानिवक्ताको सम्बन्िमा  व्र्वस्था गदै िारा 
१५८ मा महान्र्ार्ानिवक्तालाई िेपाल सरकारको मखु्र् कािूिी सल्लाहकार, मखु्र् अनिर्ोििकताा र 
हहरासतमा रहेका व्र्जक्तलाई मािवोजचत व्र्वहार गरे िगरेको सम्बन्िमा अिगुमि तथा छािहवि गिा 
सक्िे अनिकार एवं कताव्र् सजुम्पएको छ । 

महान्र्ार्ानिवक्ताको कार्ाालर्ले आफ्िो कार्ा सम्पादिलाई व्र्वजस्थत, मर्ााददत र व्र्ावसाहर्क बिाउिे 
उदे्दश्र्ले पञ्चवर्षीर् रणिीनतक र्ोििा बिाई लागू गरेको छ । संवैिानिक दाहर्त्व एवं रणिीनतक र्ोििा 
कार्ाान्वर्ि गिे सन्दिामा महान्र्ार्ानिबक्ताको कार्ाालर्को नमनत .......................को निणार्ािसुार 
..............को िेततृ्वमा ........, ..........., ......समेतको सहिानगतामा ........................जिल्लाका 
...................कार्ाालर्हरुको नमनत ................देजि ................सम्म निररक्षण गररएको छ । 
उल्लेजित कार्ाालर्हरुको अिगुमि तथा निररक्षण गदाा देजिएको अवस्था र समस्र्ा एवं ती समस्र्ाको  
समािािको उपार्हरु पहहचाि गरी सझुाव सहहत र्ो प्रनतवेदि तर्ार गररएको छ । 

 

२. अिगुमि/निररक्षणका उद्दशे्र्ाः 
 ................................ 
 ................................. 
 ................................. 

 

३. अिगुमि/निररक्षण टोलीको कार्ाादेश  

 ................................ 
 ................................ 
 ................................ 

 

४. अिगुमि/निररक्षणको समर्अवनि  

.......................................................................................................................... 
 

५. अिगुमि/निररक्षणको नबनि 

.......................................................................................................................... 



 

 

उच्च/ जिल्ला सरकारी वकील कार्ाालर्को निरीक्षण  

 उच्च/ जिल्ला सरकारी वकील कार्ाालर्को निररक्षण गदाा मलुताः र्स अजिको निररक्षणको क्रममा 
ददइएको निदेशि पालिा िए/ििएको, अदालतबाट िएको फैसला समर्मा िै बझेु/िबझेुको, कमाचारी र 
िौनतक स्रोत साििको पर्ााप्तता, कार्ाालर्को िौनतक अबस्था, अनिलेि ब्र्बस्थापिको अवस्था, जिन्सी 
निररक्षण गरे/िगरेको, उ.स.व.का.बाट मातहतको कार्ाालर्को निर्नमत अिगुमि/निररक्षण िए/ििएको, 
कमाचारीको स्पष्ट कार्ा जिम्मेबारी तोके/ितोकेको र सो को पिुराबलोकि, नसनसहटिी निर्नमत संचालि 
िए/ििएको, वेिसाईट अध्र्ाबनिक िए/ििएको, उच्च तथा जिल्ला स्तरीर् समन्वर् सनमनत र  
कार्ाालर्को आन्तररक बैठक निर्नमत बसे/िबसेको, समन्वर् सनमनतहरु र कार्ाालर्को आन्तररक 
बैठकहरुबाट िएका निणार् तथा सिुारहरुको कार्ाान्वर्िमा प्रिावकाररता रहे/िरहेको  सम्बन्िमा केजन्ित 
िएर गिुापिेछ । 
क्र.सं. कार्ाालर् र निररक्षण नमनत अिगुमि संर्ोिक निरीक्षणको क्रममा कार्ाालर्को अवस्था 
१. उच्च/जिल्ला सरकारी वकील 

कार्ाालर्, .......... 
नमनत ...........देजि.............सम्म 

िा.महान्र्ार्ानिवक्ता
/ सहन्र्ार्ानिवक्ता  

  

  

  

२. उच्च/जिल्ला सरकारी वकील 
कार्ाालर्, .......... 
नमनत ............देजि............सम्म 

िा.महान्र्ार्ानिवक्ता
/ सहन्र्ार्ानिवक्ता  

  

  

  

३. उच्च/जिल्ला सरकारी वकील 
कार्ाालर्, .......... 
नमनत ...........देजि............सम्म 

िा.महान्र्ार्ानिवक्ता
/ सहन्र्ार्ानिवक्ता  

  

  

    

 

अिगुमिका क्रममा तत्काल ददइएका निदेशिहरु 

 ................................  

 ................................  

कार्ाालर् अिगुमि/निररक्षणका क्रममा देजिएका समस्र्ा तथा चिुौतीहरु   
 ................................  

 ................................  

कार्ाालर् निरीक्षणबाट देजिएका समस्र्ा समािाि गिा  गिुा पिे  कार्ाहरु  

 ................................  

 ................................  



 

 

.  

जिल्ला/ईलाका प्रहरी कार्ाालर्को हहरासत कक्ष निरीक्षण  

जिल्ला/ईलाका प्रहरी कार्ाालर्को हहरासत कक्ष निरीक्षण गदाा मलुताः हहरासतमा थिुवुाले निर्मािसुार प्राप्त 
गिुापिे सेवा सनुबिा प्राप्त गरे/िगरेको, थिुवुासँगको िेटिाटको नबबरण रािे/िरािेको, क्षमता िन्दा बढी 
थिुवुा रािे/िरािेको, थिुवुाको स्वास््र् उपचारको अबस्था सम्बन्िमा केजन्ित िएर गिुापिेछ । 
 
क्र.सं. कार्ाालर् र निररक्षण नमनत  अिगुमि संर्ोिक निरीक्षणको क्रममा देजिएको अवस्था 
१. जिल्ला/ईलाका प्रहरी कार्ाालर्, 

.......... 
नमनत .............देजि............सम्म 

िा.महान्र्ार्ानिवक्ता/ 
सहन्र्ार्ानिवक्ता  

  

  

  

  

२. जिल्ला/ईलाका प्रहरी कार्ाालर्, 
.......... 
नमनत .............देजि............सम्म 

िा.महान्र्ार्ानिवक्ता/ 
सहन्र्ार्ानिवक्ता  

  

  

  

    

३. जिल्ला/ईलाका प्रहरी कार्ाालर्, 
.......... 
नमनत .............देजि............सम्म 

िा.महान्र्ार्ानिवक्ता/ 
सहन्र्ार्ानिवक्ता  

  

  

    

 

अिगुमिका क्रममा तत्काल ददइएका निदेशिहरु 

 ................................  

 ................................ 
 
कार्ाालर् अिगुमि/निररक्षणका क्रममा देजिएका समस्र्ा तथा चिुौतीहरु   

 ................................  

 ................................  

 

कार्ाालर् निरीक्षणबाट देजिएका समस्र्ा समािाि गिा गिुा पिे कार्ाहरु  

 ................................  

 ................................  

 



 

 

जिल्ला कारागार कार्ाालर्को निरीक्षण  

जिल्ला कारागार कार्ाालर्को निरीक्षण गदाा मलुताः कारागारको िौनतक अबस्था, क्षमता िन्दा बढी कैदी 
रािे/िरािेको, सरसफाईको अबस्था, नसपमलुक तानलमको ब्र्बस्था, पसु्तकालर्को अबस्था, स्वास्थर्कमी 
तथा स्वास््र् सामा्ीको उपलब्िता, मिोर्जनि, िेलकूद मैदाि, ब्र्ार्ामशालाको उपलब्िता, आफन्त र 
काििु ब्र्बसार्ीसँगको छुटै्ट िेटिाट कक्षको ब्र्वस्था सम्बन्िमा केजन्ित िएर गिुापिेछ ।  
 
क्र.सं. कार्ाालर् र निररक्षण नमनत अिगुमि संर्ोिक निरीक्षणको क्रममा देजिएको अवस्था 
१. जिल्ला कारागार कार्ाालर्, .......... 

 
नमनत ................देजि............सम्म 

िा.महान्र्ार्ानिवक्ता/ 
सहन्र्ार्ानिवक्ता  

  

  

  

  

२. जिल्ला कारागार कार्ाालर्, .......... 
 
नमनत ..............देजि............सम्म 

िा.महान्र्ार्ानिवक्ता/ 
सहन्र्ार्ानिवक्ता  

  

  

  

    

३. जिल्ला कारागार कार्ाालर्, .......... 
 
नमनत ..............देजि............सम्म 

िा.महान्र्ार्ानिवक्ता/ 
सहन्र्ार्ानिवक्ता  

  

  

    

 
अिगुमिका क्रममा तत्काल ददइएका निदेशिहरु 

 ................................  

 ................................ 
 
कार्ाालर् अिगुमि/निररक्षणका क्रममा देजिएका समस्र्ा तथा चिुौतीहरु  

 ................................  

 ................................  

 

कार्ाालर् निरीक्षणबाट देजिएका समस्र्ा समािाि गिा गिुा पिे कार्ाहरु    

 ................................  

 ................................  



 

 

उच्च/ जिल्ला सरकारी वकील कार्ाालर्को अनिर्ोिि निरीक्षण  
 
उच्च/ जिल्ला सरकारी वकील कार्ाालर्को अनिर्ोिि परीक्षण गदाा मूलताः अनिर्ोिि निणार् उजचत समर् 
नितै्र रजिष्टरमा अद्यावनिक गिे गरे िगरेको, अनिलेि रजिष्ट्रर िए/ििएको, अिसन्िाि निदेशि 
ददए/िददएको, ददएका निदेशिहरुको अनिलेि राख्न े गरे/िगरेको, ददएका निदेशिहरुको पालिा िए 
/ििएको, नमनसल ब्र्बस्थापिको अबस्था र जशघ्र  सिुारका आवस्र्कता के के छि,  हेलो साक्षी 
कार्ाक्रम संचालिको अनिलेि, संहहता बमोजिमको अनिर्ोगपत्रको ठाँचा िए/ििएको, पीनडतमैत्री कक्षको 
उपलब्िता, िौनतक व्र्वस्थापि र उपर्ोगको अबस्था, CMS प्रर्ोगको अबस्था, नबितुीर् अनिलेि 
अध्र्ाबनिक िए/ििएको सम्बन्िमा केजन्ित िएर गिुापिेछ । 
क्र.सं. कार्ाालर् र निररक्षण नमनत अिगुमि संर्ोिक निरीक्षणको क्रममा देजिएको अवस्था 
१. उच्च/जिल्ला सरकारी वकील 

कार्ाालर्, .......... 
नमनत ........देजि............सम्म 

िा.महान्र्ार्ानिवक्ता/ 
सहन्र्ार्ानिवक्ता  

  

  

  

  

२. उच्च/जिल्ला सरकारी वकील 
कार्ाालर्, .......... 
नमनत .........देजि............सम्म 

िा.महान्र्ार्ानिवक्ता/ 
सहन्र्ार्ानिवक्ता  

  

  

  

    

३. उच्च/जिल्ला सरकारी वकील 
कार्ाालर्, .......... 
नमनत .........देजि............सम्म 

िा.महान्र्ार्ानिवक्ता/ 
सहन्र्ार्ानिवक्ता  

  

  

    

अिगुमिका क्रममा तत्काल ददइएका निदेशिहरु 

 ................................  

 ................................ 
कार्ाालर्को अनिर्ोिि अिगुमि/निररक्षणका क्रममा देजिएका समस्र्ा तथा चिुौतीहरु  

 ................................  

 ................................  

कार्ाालर्को अनिर्ोिि निरीक्षणबाट देजिएका समस्र्ा समािाि गिा  गिुा पिे  कार्ाहरु  

 ................................  

 ................................  

पिुश्चाः- प्रनतबेदि तर्ार गदाा Unicode Font मा तर्ार गिुापिेछ ।  


