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निरीक्षणसम्बन्धी निरे्दशिका, २०७६ 

 

प्रस्ताविााः िेपालको संववधािको धारा १२८ ले िेपालका सबै अर्दालत सवोच्च अर्दालत मातहत रहिे भिी व्यवस्था 
गरेको तथा धारा १३६ मा सवोच्च अर्दालत र मातहतका अर्दालत, ववशिष्टीकृत अर्दालत वा अन्य न्यावयक निकायहरूको 
न्याय प्रिासिलाई प्रभावकारी बिाउिे अशन्तम शिम्मेवारी प्रधािन्यायाधीिको हिुे भिी शिम्मेवारी तोकेको तथा न्याय 
प्रिासि ऐिको र्दफा २१ मा पिुरावेर्दि सनु् ि े अर्दालतले आफ्िो अर्दालतको न्यायाधीि खटाई मातहत अर्दालत र 
आफूले पिुरावेर्दि सनेु्न निकाय वा अनधकारीको काम कारवाहीको वर्षमा कम्तीमा एकपटक निरीक्षण गिुषपिे व्यवस्था 
गरेको; 
न्यायपानलकाको चौथो पञ् चवर्षीयय रणिीनतक योििाको लक्ष्य िं. ३ अिसुार न्यावयक सिुासि प्रवर्द्षि गिष अर्दालत, 

न्यावयक एवम ्अधष न्यावयक निकायको न्यावयक निरीक्षणलाई प्रभावकारी,  उपलशधधमूलक र नमतव्ययी बिाउि तथा 
िेपालको संववधािले शिल्ला अर्दालतलाई समेत पिुरावेर्दकीय अनधकारके्षत्रको व्यवस्था गरेकोले शिल्ला अर्दालतबाट 
गररिे निरीक्षणको ववर्यसमेत समावेि गरी न्यायपानलकाको रणिीनतक योििाले अिलाइिबाट समेत अिगुमि गिे 
व्यवस्था गरेको सन्र्दभषमा; 
 सवोच्च अर्दालत नियमावली, २०७४ को नियम १६४ ले दर्दएको अनधकार प्रयोग गरी सवोच्च अर्दालतले यो निरे्दशिका 
बिाई लागू गरेको छ ।       
 

पररच्छेर्द –१ 

प्रारशम्भक 

१. संशक्षप्त िाम र प्रारम्भ:  (१) यो निरे्दशिकाको िाम “निरीक्षणसम्बन्धी निरे्दशिका २०७६” रहेको छ ।  
(२) यो निरे्दशिका तरुुन्त प्रारम्भ हिुेछ । 

२.  पररभार्ा: ववर्य वा प्रसङ्गले अको अथष िलागेमा यस निरे्दशिकामा – 

(क) “निरीक्षण” भन् िाले पिुरावेर्दि सनेु्न अर्दालतले आफ्िो मातहतको अर्दालत र आफूले पिुरावेर्दि सनेु्न 
निकाय वा अनधकारीको न्यावयक काम कारवाहीको तथा कारागार कायाषलय र अधष न्यावयक निकायहरूको 
निरीक्षण सम्झिपुछष । सो िधर्दले तोवकएको न्यायाधीि वा अशततयार प्राप्त प्रिासकीय अनधकारीले गिे 
मातहतका अर्दालतको प्रिासनिक, ववत्तीय, भौनतक काम कारवाहीको निरीक्षणलाई समेत ििाउिछे । 
यस्तो निरीक्षणले अिलाइि पर्द्नतको प्रयोगबाट गररिे निरीक्षणलाई समेत ििाउिेछ ।  

(ख) “पिुरावेर्दि सनु् िे अर्दालत” भन् िाले उच्च अर्दालत, वविेर् अर्दालत, रािश् व न्यायानधकरण, वैरे्दशिक 

रोिगार न्यायानधकरण, ऋण असलुी पिुरावेर्दि न्यायानधकरण, सैनिक वविेर् अर्दालतसमेतको हकमा 
सवोच्च अर्दालतलाई र शिल्ला अर्दालत तथा आफूले पिुरावेर्दि सनु् िे निकाय वा अनधकारीको कायाषलयको 
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हकमा सम्बशन्धत उच्च अर्दालतलाई तथा आफ्िो शिल्लानभत्र संघीय कािूिबमोशिम गदित अधषन्यावयक 
निकाय र प्ररे्दि कािूिबमोशिम गदित स्थािीयस्तरका न्यावयक निकायको हकमा सम्बशन्धत शिल्ला 
अर्दालतलाई सम्झि ुपछष ।  

(ग) “आफूले पिुरावेर्दि सनु् ि े निकाय वा अनधकारीको कायाषलय” भन् िाले प्ररे्दि कािूिबमोशिम गदित 
स्थािीयस्तरका न्यावयक निकाय, शिल्ला प्रिासि कायाषलय, शिल्ला वि कायाषलय, मालपोत कायाषलय, 
भनूमसधुार कायाषलय, राविय निकुञ्ज तथा वन्यिन्त ुसंरक्षण कायाषलय, उद्योग ववभाग, बीमा सनमनत, कम्पिी 
रशिस्रारको कायाषलयलगायतका कायाषलय सम्झिपुछष । 

(घ) “अशततयार प्रा त प्रिासकीय अनधकारी” भन् िाले सवोच्च अर्दालतको हकमा मतुय रशिस्रार र रशिस्रार, 
उच्च अर्दालतको हकमा रशिस्रार र शिल्ला अर्दालतका हकमा से्रस्तेर्दार वा नििहरूले अशततयार गरेको 
अनधकृतलाई ििाउिछे ।  

 

पररच्छेर्द – २ 

निरीक्षण गिुषपिे निकाय र समय 

३. सवोच्च अर्दालतबाट निरीक्षण हिु:े 
सवोच्च अर्दालतबाट रे्दहायका 
अर्दालत तथा न्यायानधकरणहरूको 
निरीक्षण हिुेछ :–  

(क) उच्च अर्दालत र इिलासहरू 

(ख) वविेर् अर्दालत, 
(ग) न्यायानधकरणहरू । 

४. उच्च अर्दालतबाट निरीक्षण हिु:े 
उच्च अर्दालतबाट रे्दहायका 
अर्दालत तथा निकायको निरीक्षण 
हिुेछ :- 
(क) मातहतका शिल्ला 

अर्दालतहरू, 
(ख) आफूले पिुरावेर्दि सनु् िे निकाय वा अनधकारीको कायाषलय, 
(ग) आफ्िो प्रारे्दशिक अनधकार के्षत्रनभत्रका कारागार कायाषलयहरू । 

 

नेपालको संविधानको धारा १२८. सिोच्च अदालतः 
(१) नेपालमा एक सर्वोच्च अदालत हुनेछ । 
(२) सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यस संवर्वधानमा अन्यथा 
व्यर्वस्था िएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्याययक यनकायहरू सर्वोच्च 
अदालत मातहत रहनेछन ् । संवर्वधान र कानूनको व्याख्या गने अन्न्तम 
अधधकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । 
(३) सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफ्नो अधधकार क्षेत्रभित्र पने अदालत, 

वर्वभिष्टीकृत अदालत र्वा अन्य न्याययक यनकायहरूको न्याय प्रिासन र्वा 
व्यर्वस्थापन सम्बन्धी वर्वषयमा यनरीक्षण, सुपररर्वेक्षण गरी आर्वश्यक 
यनदेिन ददन सक्नेछ । 
धारा १३६. प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेिार ः 
सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, वर्वभिष्टीकृत अदालत र्वा अन्य 
न्याययक यनकायहरूको न्याय प्रिासनलाई प्रिार्वकारी बनाउने अन्न्तम 
न्िम्मेर्वारी प्रधान न्यायाधीिको हुनेछ । 
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५. शिल्ला अर्दालतबाट निरीक्षण हिुाेः 
(क) आफ्िो शिल्लानभत्र संघीय कािूिबमोशिम गदित अधषन्यावयक निकाय वा अनधकारीको कायाषलय, 
(ख) प्ररे्दि कािूिबमोशिम गदित स्थािीयस्तरका न्यावयक निकाय, 
(ग) बालबानलकासम्बन्धी ऐि, २०७५ को र्दफा ४३ को उपर्दफा (३) बमोशिम आफ्िो प्रारे्दशिक 

क्षेत्रानधकारनभत्र स्थापिा भएका बालसधुार गहृहरू । 

 
६. निरीक्षण गिे पर्दानधकारी: (१) उच्च अर्दालतको हकमा प्रधाि न्यायाधीि वा नििले तोकेको सवोच्च अर्दालतको 

न्यायाधीिबाट र शिल्ला अर्दालत तथा आफूले पिुरावेर्दि सनेु्न निकाय वा अनधकारीको कायाषलय र कारागारको 
हकमा उच्च अर्दालतको मतुय न्यायाधीि वा नििले तोकेको उच्च अर्दालतको न्यायाधीिबाट निरीक्षण हिुेछ 
।आफ्िो शिल्लानभत्र संघीय कािूिबमोशिम गदित अधषन्यावयक निकाय वा अनधकारी र प्ररे्दि कािूिबमोशिम 
गदित स्थािीयस्तरका निकाय तथा आफ्िो शिल्लानभत्रका बालसधुार गहृको हकमा प्रमखु भई काम गिे 
न्यायाधीि वा नििले तोकेको न्यायाधीिबाट निरीक्षण हिुेछ। 

 (२) सवोच्च अर्दालतले कुिै न्यावयक वा अधषन्यावयक निकाय वा अनधकारीबाट मदु्दा मानमलामा भएको काम 
कारवाहीको आकशस्मक निरीक्षण सवोच्च अर्दालत वा उच्च अर्दालत वा शिल्ला अर्दालतको कुिै 
न्यायाधीिद्वारा गराउि सक्िछे । 

(३) निरीक्षण गिे न्यायाधीिलाई आवश्यकतािसुार अनधकृत तथा सहायक कमषचारी अर्दालत प्रिासिले 
उपलधध गराउिेछ। निरीक्षण कायषको समन्वय तथा व्यवस्थापिको कायष सवोच्च अर्दालतको हकमा 
अिगुमि तथा निरीक्षण महािाखा र उच्च अर्दालतको हकमा अिगुमि तथा निरीक्षण िाखाले गिेछ ।  

(४) आफ्िो र मातहत अर्दालतको प्रिासनिक, भौनतक र ववत्तीय व्यवस्थापिको निरीक्षण सवोच्च अर्दालतको 
मतुय रशिस्रार वा रशिस्रार वा उच्च अर्दालतको रशिस्रार वा नििले अशततयार गरेको अनधकृतले 
आवश्यकतािसुार गिष सक्िछे । यस्तो कायष अिलाइिबाट समेत गिष सवकिेछ। 

७.  निरीक्षण गिुषपिे समय : (१) पिुरावेर्दि सनु् ि ेअर्दालतले मातहतको अर्दालत, आफूले पिुरावेर्दि सनु् िे निकाय 
वा अनधकारीको कायाषलयको वर्षमा कम्तीमा एकपटक निरीक्षण गिुषपछष । 

(२) सामान्यतया सवोच्च अर्दालतबाट माघ मवहिारे्दशख वैिाख मवहिासम्म र उच्च अर्दालत र शिल्ला 
अर्दालतबाट कानतषकरे्दशख पसु मवहिासम्म आफूले निरीक्षण गिुषपिे अर्दालत वा निकायको निरीक्षण हिुे गरी 
अर्दालतको वावर्षक कायाषन्वयि योििामा कायषतानलका निधाषरण गररिेछ । सो कायषतानलकाबमोशिमको 
समयनभत्र निरीक्षणको काम सम्पन् ि गिुषपर्दषछ । 

(३) उपर्दफा (२) मा ििुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि सवोच्च अर्दालतले कुिै शिल्ला अर्दालत,उच्च 
अर्दालतको वा न्यायानधकरणको, उच्च अर्दालतले आफ्िो मातहतको कुिै शिल्ला अर्दालतको काम 
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कारवाहीको ििुसकैु समय आकशस्मक निरीक्षण गिष सक्िेछ । यस्तो निरीक्षण अिलाइिबाट समेत गिष 
सवकिछे । 

पररच्छेर्द – ३ 

निरीक्षण गिुषपिे न्यावयक काम 
कारवाहीसम्बन्धी ववर्यहरू 

८.  निरीक्षण गिुषपिे नबर्यहरू: (१) 
निरीक्षण गिष िािे न्यायाधीिले आफूले 
पिुरावेर्दि सनेु्न अर्दालत, निकाय वा 
अनधकारीसमक्ष ववचाराधीि र सो अर्दालत, 

निकाय वा अनधकारीबाट वकिारा भएका 
मदु्दाहरूको निरीक्षण  गिुषपछष ।  

(२) निरीक्षण गिे न्यायाधीिले 
खासगरी रे्दहायका 
मदु्दासम्बन्धी नमनसलहरू 
अनिवायषरूपमा निरीक्षण 
गिुषपछषाः  
(क) पपुषक्षको लानग थिुामा 

रहेका व्यशिको मदु्दा,  
(ख) पिुरावेर्दि िपरी अशन्तम 

भएका मदु्दाहरूमध्येका 
केही मदु्दाहरू,  

(ग) पक्षको रुपमा बालक, 
मवहला वा अपाङ्गता 
भएका व्यशि, मािनसक 
रोगबाट पीनित वा 
पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा 
भएका व्यशि सशम्मनलत 
रहेको मदु्दा, 

(घ) सावषिनिक सरोकार वा 

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३  

दफा २१. ननर क्षण सम्बन्धी व्यिस्था: (१) पुनरार्वेदन सुन्ने अदालतले आफ्नो 
अदालतको न्यायाधीि खटाई मातहतका अदालत, न्याययक र्वा अधधन्याययक यनकाय 
र्वा अधधकारीको कायाधलयको र्वषधमा कम्तीमा एक पटक यनरीक्षण गनुध पनेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोन्िम यनरीक्षण गदाध सम्बन्न्धत अदालत, यनकायमा र्वा 

अधधकारी समक्ष वर्वचाराधीन र त्यस्ता अदालत, यनकाय र्वा अधधकारीबाट 
ककनारा िएका मुद्दाहरूको यनरीक्षण गनुध पनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोन्िम यनरीक्षण गदाध खासगरी देहायका मुद्दा सम्बन्धी भमभसल 
यनरीक्षण गनुध पनेछ: 
(क) पुपधक्षको लाधग थुनामा रहेका व्यन्क्तको मुद्दा, 
(ख) पुनरार्वेदन नपरी अन्न्तम िएका मुद्दाहरू मध्येका केही मुद्दाहरू, 

(ग) पक्षको रूपमा बालक, मदहला, अपाङ्गता िएका व्यन्क्त, मानभसक रोगबाट 
पीडित र्वा पचहत्तर र्वषध उमेर पूरा िएका व्यन्क्त सन्म्मभलत रहेको मुद्दा, 

(घ) सार्वधियनक सरोकार र्वा महत्र्वको वर्वषय समार्विे िएको मुद्दा, 
(ङ) असमथध व्यन्क्त पक्ष रहेको मुद्दा । 

(४)  यस दफा बमोन्िम यनरीक्षण गदाध देहायका कुराहरूको िााँचबुझ गनुध पनेछ:– 

(क) फैसला कायाधन्र्वयन गने काम यथा समयमा िएको छ र्वा छैन, 

(ख) माधथल्लो अदालतबाट िएका आदेि र्वा यनदेिनको पालन िएको छ र्वा 
छैन, 

(ग) वर्वचाराधीन मुद्दामा काम कारबाही सन्तोषिनक ढङ्गबाट िएको छ र्वा 
छैन । 

(५) उपदफा (२), (३) र्वा (४) बमोन्िम यनरीक्षण र्वा िााँचबुझ गदाध मुद्दामा कानून 
बमोन्िम हुनु पने काम निएको र्वा नहुनु पने काम िएको देखखएमा यनरीक्षण 
गने न्यायाधीिले यनरीक्षण मुकाममा न ैकानून बमोन्िम गनध आदेि ददनेछ । 

तर नेपाल सरकार र्वादी हुन े फौिदारी मुद्दामा िएको थुनछेकको 
आदेि बदर गनुध पने देखखएमा यनरीक्षण गरेको अदालतको पुनरार्वेदन सुन्ने 
अदालतमा प्रयतर्वेदन ददई उक्त अदालतबाट िएको आदेि बमोन्िम गनध 
सम्बन्न्धत अदालतमा पठाउनु पनेछ । 

(६) यनरीक्षण गने न्यायाधीिले आफूले यनरीक्षण गनध लागेको अदालत, यनकाय र्वा 
अधधकारीको कायाधलयको कमधचारी, त्यहााँ उपन्स्थत मुद्दाका पक्षहरू, कानून 
व्यर्वसायी तथा अन्य सम्बद्ध व्यन्क्तहरूबाट सम्बन्न्धत अदालत, यनकाय र्वा 
अधधकारीको काम कारबाहीको सम्बन्धमा सुझार्व र्वा प्रयतकिया भलन सक्नेछ । 

(७) यनरीक्षण गने न्यायाधीिले यनरीक्षणको काम सककएपयछ यनरीक्षण तथा 
मूल्याङ्कन प्रयतर्वेदन तयार गरी त्यस्तो प्रयतर्वेदन अदालतको यनरीक्षण 
गरेकोमा सर्वोच्च अदालत, पुनरार्वेदन सुन्ने सम्बन्न्धत अदालत र न्याय पररषद 
सधचर्वालयमा पिे गनुध पनेछ । न्याययक र्वा अधधन्याययक यनकाय र्वा 
अधधकारीको कायाधलयको यनरीक्षण गरेकोमा सर्वोच्च अदालत, पुनरार्वेदन सुन्न े
सम्बन्न्धत अदालत, सम्बन्न्धत मन्त्रालय र प्रदेि सरकारको कारबाही गनध 
अधधकारप्राप्त सम्बन्न्धत यनकायमा पठाउनु पनेछ । 

(८) उपदफा (७) बमोन्िमको यनरीक्षण तथा मूल्याङ्कन प्रयतर्वेदन प्राप्त िएपयछ 
न्याय पररषद र्वा त्यस्तो प्रयतर्वेदन प्राप्त गने यनकायले तत्सम्बन्धमा 
आर्वश्यकता अनुसार यथािीघ्र छानबबन गरी प्रयतर्वेदनमा औँल्याइएका वर्वषयमा 
कारबाही गनुध पनेछ र त्यस्तो कारबाही समेतलाई सम्बन्न्धत पदाधधकारीको 
र्ववृत्त वर्वकासको लाधग मूल्याङ्कनको आधार बनाउनु पनेछ । 
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महत् वको ववर्य समावेि भएको मदु्दा, 
(ङ) असमथष व्यशि पक्ष रहेको  मदु्दा । 

(३) निरीक्षण गिे न्यायाधीिले निरीक्षणको नसलनसलामा रे्दहायका कुराहरूको िााँचबझु गिुषपछष : 
(क) फैसला कायाषन्वयि गिे काम यथासमयमा भएको छ वा छैि,  

(ख) मानथल्लो अर्दालतबाट भएका आरे्दि वा निरे्दििको पालिा भएको छ वा छैि,  

(ग) ववचाराधीि मदु्दामा काम कारवाही सन्तोर्ििक ढङ्गबाट भएको छ वा छैि ।  
(४) निरीक्षण वा िााँचबझु गर्दाष मदु्दामा कािूिबमोशिम हिु ु पिे काम िभएको वा िहिु ु पिे काम भएको 

रे्दशखएमा निरीक्षण गिे न्यायाधीिले निरीक्षण मकुाममा िै कािूिबमोशिम गिष आरे्दि दर्दिेछ। 

(५)निरीक्षण गिे न्यायाधीिले आफूले निरीक्षण गिष लागेको अर्दालत, निकाय वा अनधकारीको कायाषलयको 
कमषचारी, त्यहााँ उपशस्थत मदु्दाहरूका पक्षहरू, कािूि व्यवसायी तथा अन्य सम्बर्द् व्यशिहरूबाट 
सम्बशन्धत अर्दालत, निकाय वा अनधकारीको काम कारवाहीको सम्बन्धमा उिीहरूको सझुाव वा प्रनतविया 
नलि सक्िेछ । यस्तो सझुाव वा प्रनतविया अिलाइिबाट समेत नलि सवकिेछ । 

(६) निरीक्षण गिे न्यायाधीिले निरीक्षणको काम सवकएपनछ निरीक्षण तथा मूल्याङ्कि प्रनतवेर्दि तयार गरी त्यस्तो 
प्रनतवेर्दि; अर्दालतको निरीक्षण गरेकोमा सवोच्च अर्दालत, पिुरावेर्दि सनु् िे सम्बशन्धत अर्दालत र न्याय 
पररर्द् सशचवालयमा पेस गिुष पिेछ । न्यावयक वा अधष न्यावयक निकाय वा अनधकारीको कायाषलयको 
निरीक्षण गरेकोमा सवोच्च अर्दालत, सम्बशन्धत मन्त्रालय र प्ररे्दि सरकारको कारवाही गिष अनधकारप्रा त 
सम्बशन्धत निकायमा पिाउि ुपिेछ। 

 

पररच्छेर्द– ४ 

आकशस्मक निरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था 
९. आकशस्मक निरीक्षणसम्बन्धी ववर्यहरू 

(१) सवोच्च अर्दालतले आफ्िो 
अर्दालतको न्यायाधीि खटाई 
उच्च अर्दालत र शिल्ला अर्दालत, 

उच्च अर्दालतले आफ्िो 
अर्दालतको न्यायाधीि खटाई 
मातहतका शिल्ला अर्दालत वा 
न्यावयक वा अधषन्यावयक निकाय 
वा अनधकारीको कायाषलयको र 

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३  

दफा २२. आकजस्मक ननर क्षण: (१) सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अदालतको न्यायाधीि 
खटाई उच्च अदालत र न्िल्ला अदालत, उच्च अदालतले आफ्नो अदालतको 
न्यायाधीि खटाई मातहतका न्िल्ला अदालत र्वा न्याययक र्वा अधधन्याययक यनकाय र्वा 
अधधकारीको कायाधलयको र न्िल्ला अदालतले आफ्नो अदालतको न्यायाधीि खटाई 
आफूले पुनरार्वेदन सुन्न े यनकाय र्वा अधधकारीको न्याययक काम कारबाहीको 
आकन्स्मक यनरीक्षण गनध सक्नेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोन्िम यनरीक्षण गने न्यायाधीिले यनरीक्षणबाट देखखन आएको 
तथ्य खुलाई यनरीक्षण प्रयतर्वेदन सर्वोच्च अदालत, न्याय पररषद, सम्बन्न्धत उच्च 
अदालतमा र अधधन्याययक यनकाय र्वा अधधकारीको कायाधलयको यनरीक्षण गरेकोमा 
त्यस्तो प्रयतर्वेदन सम्बन्न्धत मन्त्रालय र प्रदेि सरकारको कारबाही गनध अधधकारप्राप्त 
सम्बन्न्धत यनकायमा समेत ददनु पनेछ । 
(३) सर्वोच्च अदालतले कुन ै यनकाय र्वा अधधकारीबाट मुद्दा माभमलामा िएको काम 
कारबाहीको आकन्स्मक यनरीक्षण गरी प्रयतर्वेदन पेि गनध सर्वोच्च अदालत, उच्च 
अदालत र्वा न्िल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीिलाई खटाउन सक्नेछ । 
(४) उपदफा (३) बमोन्िम यनरीक्षण गनध खदटएको न्यायाधीिले यनरीक्षणको काम 
सककएपयछ यनरीक्षण तथा मूल्याङ्कन प्रयतर्वेदन तयार गरी त्यस्तो प्रयतर्वेदन सर्वोच्च 
अदालत र सम्बन्न्धत मन्त्रालय र प्रदेि सरकारको कारबाही गनध अधधकारप्राप्त 
सम्बन्न्धत यनकायमा पठाउनु पनेछ । 
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शिल्ला अर्दालतले आफ्िो अर्दालतको न्यायाधीि खटाई आफूले पिुरावेर्दि सनु् ि े निकाय वा अनधकाररको 
न्यावयक काम कारवाहीको आकशस्मक निरीक्षण गिष सक्िेछ।यस्तो निरीक्षण अिलाइि पर्द्नतमाफष त पनि गिष 
सवकिछे । 

(२) निरीक्षण गिे न्यायाधीिले निरीक्षणबाट रे्दशखि आएको तथ्य खलुाई निरीक्षण प्रनतवेर्दि सवोच्च अर्दालत, न्याय 
पररर्र्द, सम्बशन्धत उच्च अर्दालतमा र अधषन्यावयक निकाय वा अनधकारीको कायाषलयको निरीक्षण वा अिलाइि 
निरीक्षण गरेकोमा त्यस्तो प्रनतवेर्दि सम्बशन्धत मन्त्रालय र प्ररे्दि सरकारको कारवाही गिष अनधकारप्रा त 
सम्बशन्धत निकायमा पिाउि ुपिेछ। 

(३) सवोच्च अर्दालतले कुिै निकाय वा अनधकारीबाट मदु्दा मानमलामा भएको काम कारवाहीको आकशस्मक निरीक्षण 
गरी प्रनतवेर्दि पेि गिष सवोच्च अर्दालत, उच्च अर्दालत वा शिल्ला अर्दालतको कुिै न्यायाधीिलाई खटाउि 
सक्िेछ र निरीक्षणको काम सवकएपनछ निरीक्षण तथा मूल्याङ्कि प्रनतवेर्दि तयार गरी त्यस्तो प्रनतवेर्दि सवोच्च 
अर्दालत र सम्बशन्धत मन्त्रालय र प्ररे्दि सरकारको कारवाही गिष अनधकारप्रा त सम्बशन्धत निकायमा पिाउि ु
पिेछ। 

पररच्छेर्द– ५ 

निरीक्षण हिु ेअर्दालत, निकाय तथा काम कारवाहीहरू 
१०. न्यायाधीिको काम कारवाहीको निरीक्षण: निरीक्षण गिे न्यायाधीिले मातहत अर्दालतका न्यायाधीिको काम 

कारवाहीको निरीक्षण गर्दाष अिसूुची–१ मा उशल्लशखत बुाँर्दाहरूको आधारमा गिुष पिेछ ।  
११.  अर्दालतको ववनभन्न िाखा तथा फााँटको कामकारवाहीको निरीक्षण: निरीक्षण गिष खवटएको न्यायाधीिले 

अर्दालतमा रहेका मदु्दा मानमलासाँग सम्बशन्धत ववनभन्न िाखा तथा फााँटको कामकारवाहीको निरीक्षण गिुष   
पिेछ । निरीक्षण गर्दाष पिुरावेर्दि तहको अर्दालत तथा न्यायानधकरणको हकमा अिसूुची–२ र शिल्ला 
अर्दालतको हकमा अिसूुची– ३ मा उशल्लशखत बुाँर्दाहरूलाई आधार बिाउि ुपिेछ ।  

१२.  आफूले पिुरावेर्दि सनु्न े निकाय वा अनधकारीको कायाषलयको कामकारवाहीको निरीक्षण :  पिुरावेर्दि सनु् ि े
अर्दालतबाट आफ्िो प्रारे्दशिक के्षत्रानधकार अन्तगषतका आफूले पिुरावेर्दि सनेु्न निकाय वा अनधकारीको 
कायाषलयको निरीक्षण गिुषपिेछ । त्यसप्रकारको निरीक्षण गर्दाष अिसूुची–४ मा उशल्लशखत बुाँर्दाहरूलाई आधार 
बिाउि ुपिेछ । 

१३.  कारागार तथा बालसधुार गहृको निरीक्षण: कारागार ऐि, २०१९ को र्दफा १८ को उपर्दफा (४) अिसुार 
कारागार कायाषलयको तथा बालबानलकासम्बन्धी ऐि, २०७५ बमोशिम बालसधुार गहृको निरीक्षण गर्दाष 
अिसूुची– ५ मा उशल्लशखत बुाँर्दाहरूको आधारमा गिुष पिेछ । 

१४. स्थािीय तहको न्यावयक निकायको निरीक्षणाः स्थािीय तहको निरीक्षण गर्दाष अिसूुची ६ मा उशल्लशखत बुाँर्दाहरूको 
आधारमा गिुष पिेछ। 
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१५.  अर्दालतको प्रिासनिक, भौनतक र ववत्तीय कामकारवाहीको निरीक्षण: (१) निरीक्षण गिष खवटएको न्यायाधीिले 
निरीक्षणको िममा मदु्दामानमलासम्बन्धी कामकारवाहीको अनतररि मातहत अर्दालतको भौनतक, प्रिासनिक, 
ववत्तीय अवस्थाबारे समेत निरीक्षण गिष सक्िेछ ।  
(२) अशततयार प्राप्त प्रिासकीय अनधकारीले आवश्यकतािसुार मातहत अर्दालतको भौनतक,प्रिासनिक,ववत्तीय 

अवस्थाबारेसमेत निरीक्षण गिष सक्िेछ ।  
(३) उपर्दफा (१) र (२) बमोशिम मातहत अर्दालतको प्रिासनिक, भौनतक र ववत्तीय व्यवस्थापिको निरीक्षण 

अिसूुची–७ मा उशल्लशखत बुाँर्दाहरूको आधारमा गिुष पिेछ ।  
 

पररच्छेर्द– ६ 

निरीक्षण निरे्दिि, प्रनतवेर्दि तथा अिगुमि 

१६.  निरे्दिि दर्दिपुिे:  निरीक्षणको िममा रे्दशखएका कुराहरूलाई समेटी निरीक्षणकताषले आवश्यक र उपयिु रे्दखेको 
नलशखत निरे्दिि दर्दिपुर्दषछ । यस्तो निरे्दिि अिलाइि पर्द्नतमाफष त पनि दर्दि सवकिछे । 

१७.  मूल्याङ्कि प्रनतवेर्दि पिाउि ु पिे:  १) निरीक्षणको काम सवकएपनछ निरीक्षण गिे न्यायाधीिले अर्दालतको 
निरीक्षण गरेकोमा आधार र कारणसवहतको प्रनतवेर्दि आफ्िो अर्दालतमा पेि गिुषपिेछ । यस्तो प्रनतवेर्दि 
अिलाइि पर्द्नतमाफष त पनि पेि गिष सवकिेछ । 

(२) सम्बशन्धत पिुरावेर्दि सनु् िे अर्दालतले त्यस्तो प्रनतवेर्दि प्राप्त भएपनछ पूणष बैिकमा पेि गिुष पिेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोशिम पेि भएको प्रनतवेर्दि पूणष बैिकको निणषयबाट अर्दालतको निरीक्षण प्रनतवेर्दि भए 
सवोच्च अर्दालतमा र न्यायपररर्द् सशचवालयमा र अन्य कायाषलयको निरीक्षण प्रनतवेर्दि भए सवोच्च 
अर्दालत र सम्बशन्धत मन्त्रालयमा पिाउि ुपिेछ । यस्तो प्रनतवेर्दि अिलाइि पर्द्नतमाफष त पनि पिाउि 
सवकिछे । 

(४) निरीक्षण सम्पन्न भएपनछ अिसूुची–८ को ढााँचामा सम्बशन्धत न्यायाधीिको कायष सम्पार्दि निरीक्षण फाराम 
भरी रात िपुिेछ । निरीक्षण गिे न्यायाधीिले अिसूुची–९ को ढााँचामा सम्बशन्धत न्यायाधीिको 
कायषसम्पार्दि मूल्याङ्कि फारामसमेत भरी निरीक्षण गरेको नमनतले ३५ दर्दिनभत्र न्यायपररर्द् सशचवालयमा 
निरीक्षण प्रनतवेर्दि पिाउि ु पिेछ । यस्तो निरीक्षण प्रनतवेर्दि अिलाइि पर्द्नतमाफष त पनि पिाउि   
सवकिछे । 

(५) अर्दालतको आकशस्मक निरीक्षण भएकोमा आकशस्मक निरीक्षणबाट रे्दशखि आएको वास्तववक तथ्य खलुाई 
आफ्िो रायसवहतको प्रनतवेर्दि सवोच्च अर्दालत र न्यायपररर्र्दमा दर्दिपुछष ।  
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(६) कुिै निकाय वा अनधकारीबाट मदु्दा मानमलामा भएको कामकारवाहीको आकशस्मक निरीक्षण भएकोमा 
निरीक्षण गिष िाि ेन्यायाधीिले आफ्िो निरीक्षणबाट रे्दशखि आएको वास्तववक तथ्य स्पष्ट खलुाई सवोच्च 
अर्दालत र सम्बशन्धत मन्त्रालयमा पिाउि ुपिेछ ।  

(७) यसरी प्रनतवेर्दि प्राप्त भएपनछ सम्बशन्धत निकायले सो सम्बन्धमा यथािीघ्र छािनबि गरी प्रनतवेर्दिमा 
औलँ्याइएका ववर्यमा कारवाही गिुषपिेछ ।  

(८) अशततयार प्रा त प्रिासकीय अनधकारीले मातहत अर्दालतको प्रिासनिक, भौनतक र ववतीय कामकारवाहीको 
निरीक्षण गरेकोमा सोको प्रनतवेर्दि पन्र दर्दिनभत्र सम्बशन्धत अर्दालतमा पेि गिुषपिेछ । यस्तो निरीक्षण 
प्रनतवेर्दि अिलाइि पर्द्तीमाफष त पनि पेि गिष सवकिछे । 

१८. अिगुमिसम्बन्धी व्यवस्था: (१) मातहत अर्दालत, आफूले पिुरावेर्दि सनु् िे निकाय वा अनधकारीको कायाषलय र 
कारागार तथा बालसधुार गहृ र स्थािीय तहको न्यावयक निकायको निरीक्षणपनछ दर्दइएका निरे्दििहरूको 
कायाषन्वयि भए िभएको निरीक्षण गिे अर्दालतले अिगुमि गिुष पिेछ । यस्तो अिगुमि अिलाइि पर्द्नतमाफष त 
पनि गिष सवकिेछ । 

(२) निरीक्षण गिे न्यायाधीिले आफूले निरीक्षण गरेको अर्दालत वा निकायमा दर्दएको निरे्दििको कायाषन्वयि 
भए िभएकोबारे अको निरीक्षण कायष सरुू िभएसम्म बरै्भरर अिगुमि गिुषपिेछ । यस्तो अिगुमि 
अिलाइि पर्द्नतमाफष त पनि गिष सवकिेछ । 

(३) निरीक्षणकताष न्यायाधीिलाई निरीक्षणमा सहयोग गिष तोवकएका अनधकृत तथा कमषचारीले अिगुमिको 
कायषमा समेत सहयोग गिुष पिेछ ।  

(४) निरीक्षणमा भएको निरे्दििहरूको कायाषन्वयि भए िभएको अिगुमि गिे कायषको समन्वय सवोच्च 
अर्दालतमा निरीक्षण तथा अिगुमि महािाखा र उच्च अर्दालतमा निरीक्षण तथा अिगुमि िाखाले गिेछ ।  

(५) निरीक्षण भएको सम्बशन्धत अर्दालत वा निकायले निरीक्षणमा प्राप्त निरे्दििको कायाषन्वयि अवस्थाको 
सम्बन्धमा निरीक्षण गिे अर्दालतमा अिसूुची–१० को ढााँचामा चौमानसक प्रगनत प्रनतवेर्दि पेि गिुषपिेछ । 
यस्तो प्रनतवेर्दि अिलाइि पर्द्नतमाफष त पनि गिष सवकिछे । 

(६) मानथ उपर्दफा (५) बमोशिम प्राप्त चौमानसक प्रनतवेर्दिको वववरण सम्बशन्धत निरीक्षण गिे माििीय 
न्यायाधीिलाई समेत अिगुमि तथा निरीक्षण महािाखाले उपलधध गराउिपुिेछ । 
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पररच्छेर्द –७ 

ववववध 

१९. आन्तररक निरीक्षण:(१) प्रत्येक अर्दालतले वर्षमा कम्तीमा र्दईु पटक चाल ु नमनसलको आन्तररक निरीक्षण 
गिुषपर्दषछ ।  
(२) चाल ु मदु्दाको वावर्षक तथा मानसक निरीक्षण गिे लक्ष्य निधाषरण गरी प्रत्येक अर्दालतले आफ्िो वावर्षक 

कायाषन्वयि योििामा समावेि गिुषपिेछ ।  
(३) शिल्ला अर्दालतमा न्यायाधीि वा से्रस्तेर्दारले वा न्यायाधीिले तोकेको अनधकृतद्वारा निरीक्षण गिुषपिेछ । 

उच्च अर्दालत र सवोच्च अर्दालतमा तोवकएको सपुररटेन्िेन्ि अनधकृतबाट चाल ु नमनसलको निरीक्षण 
गिुषपिेछ। 

(४) चाल ुनमनसलको आन्तररक निरीक्षण गर्दाष अिसूुची–११ मा उशल्लशखत बुाँर्दाहरूलाई आधार नलिपुिेछ ।   
२०.  आन्तररक निरीक्षणको अिगुमि: (१) चाल ु नमनसलको िनत सङतयामा आन्तररक निरीक्षण गररिे हो, सो सबै 

नमनसलको निरीक्षणको िममा दर्दइएको निरे्दििको कायाषन्वयि भए िभएको अिगुमि गिुषपिेछ ।  
(२) शिल्ला अर्दालतमा से्रस्तेर्दार वा नििले तोकेको अनधकृतले निरीक्षण गरेकोमा निरीक्षणमा दर्दइएको 

निरे्दििको कायाषन्वयि भए िभएको सम्बन्धमा न्यायाधीिले अिगुमि गिुषपिेछ । 

(३) उच्चअर्दालतमा रहिे अिगुमि तथा निरीक्षण िाखाले चाल ुनमनसलको आन्तररक निरीक्षणको अिगुमिसमेत 
गिेछ । यस्तो अिगुमिको काम रशिस्रार वा नििले तोकेको अनधकृतले समेत गिष सक्िेछ ।  

(४) सवोच्च अर्दालतमा अिगुमि तथा निरीक्षण महािाखा अन्तगषत रहिे निरीक्षण तथा अिगुमि िाखाबाट 
चाल ुररट तथा मदु्दाको निरीक्षणको अिगुमि हिुेछ । साथै मदु्दामा वटपोट प्रणाली लागू गररएको भए के 
कनत वटपोट भएको छ सोको समेत अिगुमि गररि ुपिेछ । 

२१. निरे्दशिका अििुरण गिुषपिे : यो निरे्दशिका लागू भएपनछ हिुे निरीक्षणहरूमा निरे्दशिकाको अििुरण गरी 
निरीक्षण गिुषपिेछ । 
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अिसूुची – १ 

न्यायाधीिको काम कारवाहीको निरीक्षण गर्दाष नलइि ेआधारहरू 

(निरे्दशिकाको र्दफा १० साँग सम्बशन्धत) 
(क) निधाषररत समयनभत्र मदु्दाको कारवाही भए िभएको ? 

(ख) एकै पटक गिुषपिे वा गिष सवकिे आरे्दि िगरी पटक पटक गरेको वा कािूि प्रनतकूल आरे्दि वा 
कारवाही गरी मदु्दा लम्धयाएको छ, छैि ? 

(ग) असम्बशन्धत कािूिको प्रयोग तथा असङ्गत वा गलत अथष वा व्यातया वा कारवाही गरेको छ, छैि ? 

(घ) मलुतबी काििुबमोशिम राशखएको हो वा होइि, मलुतबी िगाउिे काम यथासमयमा भएको छ वा 
छैि? 

(ङ) िहर गिुष पिे तथ्य र प्रश्न िखलुाई प्रमाण बझु्िे आरे्दि गरेको छ, छैि ? 

(च) सवोच्च अर्दालतबाट प्रनतपादर्दत ििीर वा कािूिी नसर्द्ान्त ववपरीत निणषय गरेको छ, छैि ? 

(छ) निधाषररत समयनभत्र इिलासमा िबसेको वा समय हुाँर्दाहुाँरै्द मदु्दा िहेरेको के छ ? 

(ि) निधाषररत समयनभत्र आरे्दि वा निणषय गरेको छ, छैि ? 

(झ) नबर्दा स्वीकृत िगराई वा अिमुनत िनलई अिपुशस्थत रहेको छ, छैि ?  
(ञ) अर्दालतको समयमा मार्दक पर्दाथष सेवि गरेको छ, छैि ? अर्दालतको सम्पशत्त वा अनधकारको र्दरुुपयोग 

गरेको छ, छैि ? 

(ट) इिलासबाट भइसकेको फैसला वा आरे्दि निधाषररत समयनभत्र सही गरेको छ, छैि ? 

(ि) फैसला कायाषन्वयि गिे काम कािूिबमोशिम निधाषररत समयनभत्र गिष गराउि सकेको छ,छैि ? 

(ि) मानथल्लो अर्दालतहरूबाट भएका आरे्दि वा निरे्दििको पालिा भएको छ, छैि ? 

(ढ) न्यायपानलकाको रणिीनतक योििाले तोके अिसुारको मदु्दा फछ यौट भएको छ, छैि ? 

(ण) न्यायाधीि आचार संवहता २०७४ मा उल्लेख भएअिसुार न्यायाधीिले पालिा गिुषपिे स्वतन्त्रता, 
निष्पक्षता, निष्ठा, सर्दाचार, समािता, सक्षमता र लगििीलता िस्ता आचार संवहताका महत् वपूणष 
ववर्यहरू पररपालिा भएको छ, छैि ? 

(त) थिुछेक आरे्दि पचाष खिा गर्दाष, थिुामा रातर्दा वा तारेख वा धरौटमा छोड्र्दा मिानसब आधार र कारण 
उल्लेख भएको छ, छैि ? 

(थ) अन्तररम आरे्दि िारी गर्दाष वा इन्कार गर्दाष आधार कारण खलुाएको छ, छैि ? 

(र्द) फैसलामा िहर गिुषपिे सबै ववर्यमा बोनलएको छ, छैि ? बझु्ि ु पिे प्रमाण बशुझएको छ, छैि ? 
बशुझएका प्रमाणको सही मूल्याङ्कि गरेको छ, छैि ?  कारणसवहतको निणषय दर्दएको छ, छैि ? र 
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िहरबमोशिम तपनसल खण्िमा खलुाउिपुिे कुरा खलुाएको छ, छैि ? यसको अनतररि रे्दहायका 
कुराहरू फैसलामा उल्लेख भएको छ, छैि हेिुषपर्दषछ । 

 फौिर्दारी मदु्दामा फौिर्दारी कसूर (सिाय निधाषरण तथा कायाषन्वयि) ऐि, २०७४ को र्दफा ८ 
बमोशिम कसूरर्दार िहर भएपनछ सिाय निधाषरण गिे काम भएको छ वा छैि ? 

 फौिर्दारी मदु्दाको फैसलामा अनभयिुका उपर कस्ता र कुि ऐिअन्तगषतको र्दावी हो, अनभयोगपत्र 
साथ र्दाशखला भएका र्दसीका सामाि िफत हिुे िहिुे के हो, अंि रोक्का भए िभएको के छ, अंि 
रोक्का राख्नपुिेमा रोक्का हिु िसकेकोमा पचाष खिा भएको छ, छैि र त्यसबारे बोनलएको छ छैि ? 

धरौट माग भएको मदु्दाहरूमा िमाित दर्दि िगर्द वा बैंक ग्यारेन् टी वा िेथा के राशखएको छ र सो 
रोक्का, फुकुवा वा िफत के हिुे हो सो कुरासमेत तपनसल खण्िमा उल्लेख भएको छ, छैि ? 

 रे्दवािी मदु्दामा वार्दी प्रनतवार्दीबीच मखु िनमलेका ववर्य के हिु,् तत्सम्बन्धी प्रमाण के कसरी 
बशुझएको छ, प्रमाण र काििुको वववेचिा भएको छ, छैि, न्यायका मान्य नसर्द्ान्तहरूको पालिा 
गरीएको छ, छैि, िाप िक्सा गिुषपिेमा सो भए िभएको के हो, अर्दालती िलु्क, धरौटीबारे 
फैसलाको तपनसल खण्िमा खलुाइएको छ, छैि, प्रनतवार्दीबाट वार्दीले के कनत भराई वा चलि 
नलि पाउिे हो सो कुरा, धयािसमेत दर्दलाई भराई दर्दिपुिेमा कुि नमनतरे्दशख कुि नमनतसम्मको के 
कनत रुपैयााँको धयाि दर्दलाई वा भराई पाउिे हो, सो कुरा ।  

(ध) पिुरावेर्दि तहको फैसलामा मानथ र्दफा (थ) मा उशल्लशखत आधारहरूको अनतररि मलुकुी फौिर्दारी 
कायषववनध संवहता‚ २०७४ को र्दफा १४०(३) र मलुकुी रे्दवािी कायषववनध संवहता,२०७४ को र्दफा 
२१३(३) बमोशिम प्रत्यथषीयलाई शझकाइएको आरे्दिमा उल्लेख भएका कुरासाँग सहमत िभएमा त्यसको 
कारण उल्लेख भएको छ, छैि ? 

(ि)  प्रनतवार्दीले प्रनतउत्तरपत्र पेि गर्दाष हर्दम्यार्द, हकरै्दया र क्षेत्रानधकारको प्रश् ि उिाएकोमा त्यस्तो 
ववर्यमा प्रारशम्भक सिुवुाइ गरी हकरै्दया भए वा िभएको, हर्दम्यार्दनभत्र वफरार्द र्दताष भए वा 
िभएको वा अर्दालतलाई त्यस्तो मदु्दाको कारवाही, सिुवुाइ र वकिारा गिे अनधकार िभएको 
ववर्यमा प्रारशम्भक सिुवुाइ गरी निणषय गरेको छ वा छैि ? 

(प)   प्रनतवार्दीले वार्दीको र्दाबी स्वीकार गरेको रे्दशखि आएमा वा कुिै अनभयिुले नििउपर लागेको 
कसूरको आरोप स्वीकार गरी अर्दालतमा सानबती बयाि गरेमा अर्दालतले त्यस्तो बयािको 
सत्यता र ववश्वासिीयतालाई समेत ववचार गरी तत्काल मदु्दाको फैसला गिष सक्िेमा गरेको छ 
वा छैि ? 
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(फ)   सम्बन्ध ववच्छेर्द मदु्दामा पनत र पत् िीबीच मेलनमलाप गराउि अर्दालतले सम्झाउाँर्दा बझुाउाँर्दा  
पनि पनत र पत् िीले मञ्जरु िगरेमा निवेर्दि परेको एक वर्षपनछ अर्दालतले सम्बन्ध ववच्छेर्द 
गराई दर्दि पिे कािूिी व्यवस्थाको पालिा भएको छ वा छैि ? 

(ब) फैसलाको िहर खण्ि र तपनसल खण्ि लेख्न ेिैली, ढााँचा िााँच गिे िममा हालको न्यायाधीिले गरेको 
कम्तीमा ५ वटाका र्दरले फैसला हेरी फैसला लेखिको गणुस्तर िााँच गिुषपर्दषछ । 

(भ) पटक पटक पेसी हटाई मदु्दा लम्बाउिे कायष भएको छ, छैि ? 

(म) िेपालको संववधाि, को धारा १२८(३)  बमोशिम सवोच्च अर्दालतले दर्दएको निरे्दििको कायाषन्वयि 
भएको छ, छैि ? 

(य) ििआस्था, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, गणुस्तरीयता, अििुासि, न्यायाधीिको आचार संवहताको पालिा 
भएको छ, छैि ? 

(र) मदु्दामा नमलापत्रको शस्थनत के कस्तो रहेको छ ? 

(ल) फरक मदु्दा व्यवस्थापि पद्घनत अिसुार तोवकएको मागष समूहका मदु्दाहरूमा नियमावलीले निदर्दषष्ट गरेका 
व्यवस्थाहरूको पालिा गररएको छ वा छैि । 
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अिसूुची–२ 

सवोच्च अर्दालतबाट पिुरावेर्दि तहको अर्दालत वा न्यायानधकरणको ववनभन्न िाखाको मदु्दा मानमलाको कामकारवाहीको 
निरीक्षण गर्दाष आधार बिाउि ुपिे बुाँर्दाहरू 

(निरे्दशिकाको र्दफा ११ साँग सम्बशन्धत) 
१.  मदु्दा र्दताष िाखा: मदु्दा र्दताष िाखामा रे्दहायबमोशिम निरीक्षण गिुषपिेछ :– 

(क) पिुरावेर्दिपत्र, वफरार्दपत्र एवं उिरुी, निवेर्दिहरू र्दताष गर्दाष म्यार्द, हर्दम्यार्द, क्षेत्रानधकार, हकरै्दयासमेत हेरी 
कम्यटुर सफ्टवेयरमा प्रववष्ट गरी रीतपूवषक र्दताष गिे गरेको छ, छैि ? 

(ख) पिुरावेर्दिपत्र र्दताष हुाँर्दा सरुू निकाय वा पर्दानधकारीले फैसलाबमोशिम लागेको र्दण्ि िररवािा बशुझनलई वा 
िेथा िमािी वा धरौटी नलई पिुरावेर्दिपत्र र्दताष गररएको भए अर्दालतले सो कुराको सूचिा सरुू अड्डा 
अर्दालतलाई दर्दएको छ, छैि ? 

(ग) रे्दवािी मदु्दामा लाग्िे अर्दालती िलु्क र लेिरे्दि मदु्दामा लाग्िे अर्दालती िलु्कको अनतररि आय वटकट 
र्दस्तरु पूरा नलइएको छ, छैि ? काििुले राख्नपुिे धरौटी वा रािश्व र्दाशखल गरेको छ, छैि ? 

(घ) वफरार्दपत्र रीत ढााँचा नमलेको छ, छैि ? थप केरमेट आदर्दमा कैवफयत ििाएको छ, छैि ? 

(ङ) अनभयोगपत्रसाथ र्दाशखल भएका सामािहरूको प्रकृनत र तौलसमेत खलु्िे गरी तरुुन्त शिन्सी िाखामा बझुाएको 
छ, छैि ? 

(च) सबै कागि तायर्दातीमा चढाई फााँटमा बझुाएको छ, छैि ? 

(छ) तीि दर्दिनभतै्रमा प्रनतवार्दीका िाउाँमा समाह्वाि, इतलायिामा म्यार्द िारी गरी फााँटमा बझुाएको छ, छैि ? 

(ि) फााँट र्दायरी वकताबमा प्रनतउत्तरपत्र र्दताष भएको नमनत उल्लेख गिे गरेको छ, छैि ? 

(झ) र्दायरी वकताबमा नबगो, अर्दालती र्दस्तरु, फौिर्दारी मदु्दामा हिु सक्िे र्दण्ि सिाय इत्यादर्द महल राखी गरेको 
छ, छैि ? 

(ञ) र्दायरी वकताबमा फैसला भएका मदु्दाको रै्दनिक राय वकताब हेरी लगत कट्टा गररएको छ, छैि ? 

(ट) अर्दालती िलु्कसम्बन्धी वकताब राखी सबै महल भिे र से्रस्तेर्दारसमेतबाट प्रमाशणत गराउिे गरेको छ,   
छैि ? 

(ि) फरारी वकताब राखी फरारीको िाम, थर, वति, वपता वा पनतको िाम र सम्भव भएसम्म हनुलयासमेत 
खलुाएर राख्न ेगरेको छ, छैि ? 

(ि) थिुवुा वकताब राखेको छ, छैि ? अद्यावनधक गररएको छ, छैि ? 

(ढ) िेथा िमािीको वकताब राखी त्यसमा िेथािमािीको वववरण अद्यावनधक गररएको छ छैि र िेथा िमािी, 
बैंक ग्यारेन् टीको फेहररस्त वववरणको एकीकृत अनभलेखको लानग सवोच्च अर्दालत, फैसला कायाषन्वयि 
निरे्दििालयमा नियनमत रूपमा पिाउिे गरेको छ, छैि ? 
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(ण) िग्गा रोक् का वकताब अद्यावनधक गररएको छ, छैि ?  

(त) फरक मदु्दा व्यवस्थापि पर्द्नत अिसुार प्रत्येक मदु्दाको कारवाहीको समय तानलका निमाषण गरी नमनसल 
संलग्ि छ, छैि ?  

२. मदु्दा तथा ररट िाखाको निरीक्षण: मदु्दा िाखामा रे्दहायबमोशिम निरीक्षण गिुषपिेछ :–  

(क) मूल योििा तथा वावर्षक कायषयोििाले निधाषरण गरेअिसुारको मानसकरूपमा मदु्दामा अङ्ग परु् याउिपुिे लक्ष्य 
परु् याएको छ, छैि? 

(ख) इिलाससमक्ष निणषयको लानग कुिै मदु्दा पेस गिुषभन्र्दा अगावै नमनसल शिम्मा नलिे फााँटवालाले मदु्दाको 
वटपोट तयार गरेको छ, छैि? 

(ग) मदु्दाको ववर्यको आधारमा पिुरावेर्दिपत्र/वफरार्दपत्र/अनभयोगपत्र/उिरुी इत्यादर्द र्दताष गर्दाष हेिुषपिे हर्दम्यार्द, 

म्यार्द र मदु्दाको समग्र कारवाहीमा पालिा गिुषपिे प्रचनलत मलुकुी अपराध संवहता,२०७४, मलुकुी 
फौिर्दारी कायषववनध संवहता, २०७४ र फौिर्दारी कसूर (सिाय निधाषरण तथा कायाषन्वयि) ऐि, २०७४ 
तथा मलुकुी रे्दवािी संवहता, २०७४ र मलुकुी रे्दवािी कायषववनध संवहता, २०७४, सङशक्षप्त कायषववनध ऐि, 

वविेर् अर्दालत ऐिबाट व्यवशस्थत भएबमोशिमका सामान्य कायषववनध, सङशक्षप्त कायषववनध र वविेर् 
कायषववनधलगायत पक्षहरूको गोपिीयता कायम हिु ुपिे कुराहरू यथोशचत रूपमा पररपालिा भएका छि, 

छैिि ्? 

(घ) कारण ििाएर ताररख तोक्िे र तोवकएको ताररखमा तोवकएको काम भएको छ, छैि ? 

(ङ) मदु्दा समयमा पेस िगरी त्यसै राखेको छ, छैि ? 

(च) पक्षलाई र्दस्तरु र्दाशखला गिष तोवकएको तारेख भरपाईमा बझुाउि ुपिे रकमको अङक खलुाइएको छ, छैि? 

(छ) आरे्दिहरूको समयमा कायाषन्वयि र तरताकेता भएका छि, छैिि ्? 

(ि) नमनसलमा पेस भएका सक्कल कागिहरू रीत परु् याई बन्र्द गरी सपुररटेन्िेन्ि र फााँटवालाको सही गरी 
राशखएको छ, छैि ? 

(झ) िमािी नलंर्दा धरौटी र िमािीसम्बन्धी कायषववनध पूरा गररएको छ, छैि? 

(ञ) मलुकुी रे्दवािी कायषववनध संवहताको र्दफा.१३७ र मलुकुी फौिर्दारी कायषववनध संवहता, २०७४ को र्दफा 
८२ िं. को ढााँचामा ताररख वकताब खिा गरी भिे गरेको छ, छैि ? फााँट ताररख वकताब, गोश्वरा ताररख 
वकताब र्दवैु भररएको छ, छैि ? 

(ट) फैसला भएका मदु्दामा समयमा फैसला तयार गराई लगत कस्िपुिे वा पिुरावेर्दि म्यार्द दर्दिपुिे दर्दई 
समयमा अनभलेख िाखामा बझुाउिे गरेको छ, छैि ? 

(ि) थिुवुाको मदु्दामा कसरु िहर्दाष हिु सक्िे सिायभन्र्दा बढी थिुामा रहेको छ, छैि ? 
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(ि) अन्तररम आरे्दिसमेत माग गरेको निवेर्दिको पेसी र्दताष भएको दर्दि वा भोनलपल्ट पेसीमा चढाएको छ वा 
छैि ? 

(ढ) प्रत्येक वर्षको र्दईु पटक मदु्दा मानमलाको आन्तररक निरीक्षण भएको छ, छैि ? र आन्तररक निरीक्षणको 
अिगुमि गररएको छ, छैि ? 

(ण) नमनसल, र्दताष वकताब तथा अन्य नलखतहरू रीतपूवषक र व्यवशस्थत ढङ्गबाट राशखएको छ, छैि ? 

(त) र्दायरी र नछिवुा नमनसल सरुशक्षतसाथ राशखएको छ, छैि ? 

(थ) नमनसलमा तायर्दाती फाराम संलग्ि गररएको छ वा छैि ? 

(र्द) तायर्दाती फाराममा सबै नलखतको वववरण ििाई र्दरुुस्त राखेको छ वा छैि ? 

(ध) नमनसलमा हिुपुिे कागिातहरू अद्यावनधक छ, छैि ? 

(ि) एउटै त्रवुट पटक पटक र्दोहोररएको छ, छैि ? 

(प) रशिस्रारले मलुकुी रे्दवािी संवहता ऐि,२०७४ को र्दफा २३० बमोशिम सम्पशत्तको आयस्ता रोक् का गरी 
पाउाँ भिी परेको निवेर्दिमा कारवाही गरी कािूिबमोशिमको आरे्दि दर्दएको छ, छैि ? 

(फ) सपुररवेक्षकले निरीक्षणबाट औलँ्याइएका त्रवुटहरू यथािीघ्र सधुार गरेको छ, छैि ? 

(ब) सपुररवेक्षकले वकिारा भएका मदु्दाका नमनसलहरूमा फैसलाबमोशिम िारी गिुषपिे म्यार्द, सूचिा, पूिषीय िारी 
गरी सरुूको तहनसल िाखामा लगत कस्ि दर्दई फैसला तयार भएका नमनतले पन्र दर्दिनभत्र अनभलेख 
संरक्षकलाई बझुाएको छ, छैि ? 

(भ) अर्दालतले र्दवैु पक्षको ताररख नमलाि भइसकेपनछ नििहरूलाई मेलनमलाप प्रवियामा िाि प्रोत्सावहत गिे 
प्रयोििका लानग आवश्यक परामिष दर्दि उपयिु कमषचारी खटाएको अवस्था छ, छैि ? 

(म) प्रत्येक मदु्दाको कारवाहीको समय तानलकािसुार मदु्दाको काम कारवाही भएको छ छैि ? िभएकामा 
कायषतानलका संिोधि गरी काम भएको छ छैि ? 

(य) कैवफयत प्रनतवेर्दि वा नलशखत िवाफ समयमा पिाएको छ, छैि ? मलुकुी फौिर्दारी कायषववनध संवहता, 
२०७४ को र्दफा ७३ र मलुकुी रे्दवािी कायषववनध संवहता, २०७४ को र्दफा १५७ बमोशिम परेका 
निवेर्दिमा भएको आरे्दिसवहतको फायल समयमा िै तल्लो अर्दालत वा निकायमा पिाएको छ, छैि ? 

(र) फरक मदु्दा व्यवस्थापि पर्द्नत अिसुार प्रत्येक मदु्दाको कारवाहीको समय तानलका नमनसल संलग्ि छ,   
छैि ? साथै सो समयतानलका अिसुार कामकारवाही सम्पन्न भए िभएको । 
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३. मलु्तबी मदु्दाको निरीक्षण: मलु्तबी मदु्दाको रे्दहायबमोशिम निरीक्षण गिुषपिेछ :– 

(क) मलु्तबी मदु्दाको लगत के कनत छ ? मलु्तबीको लगत, मलु्तबी िागेको सङ्खतया, मलु्तबी िगाउि बााँकी 
सङ्खतया के कनत छ ? र समयमा कारवाही पत्राचार तरताकेता भएको छ, छैि ? र िगाउि अङ्ग पगेुकामा 
समयमा िगाएको छ, छैि ? 

(ख) मलु्तबी मदु्दाको मूल र्दायरी वकताब, अनभलेख िाखामा राखी र्दताष गिे गरेको छ, छैि ? 

(ग) सबैभन्र्दा परुािो मलु्तबी तथा तामेली मदु्दा कुि साल रे्दशखएको रहेको रे्दशखन्छ र ििगाउिपुिे कारण के 
रहेछ ? 

(घ) अर्दालतबाट मलु्तबी रात िे आरे्दि भएकोमा त्यसको िािकारी मदु्दाका पक्षहरू र अको मदु्दा  
ववचाराधीि रहेको अर्दालतलाई तरुुन् त दर्दएको छ वा छैि ? 

(ङ) अर्दालतले मदु्दाका पक्ष ताररखमा रहेको भए पक्षलाई पन्रदर्दिनभत्र हाशिर हिु िाि ुभिी ताररख 
तोकी मदु्दा मलु्तबी रहेको अर्दालतमा पिाएको छ वा छैि ? 

(च) अर्दालतले मदु्दा मलु्तबी रातर्दा ताररखमा रहेका पक्षलाई ताररख टुटाइ दर्दएको छ वा छैि ? मलु्तबी 
िगाउाँर्दा पक्षलाई सात दर्दिको म्यार्द दर्दई शझकाइएको छ वा छैि ? 

 

४. म्यार्द तामेली फााँटको निरीक्षण: म्यार्द तामेली फााँटमा रे्दहायबमोशिम निरीक्षण गिुषपिेछ – 

(क) आफ्िो िाखामा प्राप्त भएको म्यार्द तरुुन्त तामेलर्दारलाई बझुाएको वा शिल्ला अर्दालतमाफष त तामेल गराउि ु
पिेमा तत्काल पिाएको छ, छैि ? 

(ख) म्यार्द तामेलीको अनभलेख राखी त्यसको प्रभावकारी कायाषन्वयि र अिगुमि गररएको छ, छैि ? 

(ग) तामेलर्दारले आफूले बझेुको नमनतले कनत दर्दिनभत्र म्यार्द बझुाएको र तामेली कुि नमनतमा र्दाशखल भएको  
छ ? 

(घ) तामेल गिष लगेकामा कािबाट फकेपनछ तामेल भएकामा तामेली र तामेल िभै बझुाउि िसकेको भए वा 
छुटेको भए कारणसवहतको प्रनतवेर्दि साथ र्दाशखल गराएर मात्र अको म्यार्द दर्दिे गरेको छ, छैि? 

(ङ) उच्च अर्दालत नियमावली, २०७३ को नियम १५१ (१) अिसुार अिसूुची -१४ बमोशिमको ढााँचामा म्यार्द 
तामेलीको अनभलेख प्रत्येक तामेलर्दारवपच्छे राशखएको छ, छैि ? म्यार्द तामेलीको अिगुमि गररएको छ, 

छैि ? 

(च) कािूिको म्यार्दनभत्र म्यार्द तामेल भएको छ, छैि ? तामेल भएको म्यार्द रीतपूवषक भए िभएको तत्काल 
िााँच गरी काििुबमोशिम निकासा दर्दि ेगरेको छ छैि ? बेरीतपूवषक म्यार्द तामेल गरेकामा तामेलर्दारलाई 
सिग गराउिलेगायतको कारवाही गररएको छ छैि ? अिलाइि म्यार्द तामेलीको कायषमा प्रभावकाररता 
ल्याउिे काम भएको छ छैि ? 
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५. शचिीपिुषीय र्दताष चलािी फााँटको निरीक्षण: शचिीपिुषीय र्दताष चलािी फााँटमा रे्दहायबमोशिम निरीक्षण गिुषपिेछ– 

(क) बावहरबाट आएका शचिीहरू तरुुन्त रशिस्रारसमक्ष लगी खोल्िे र त्यसमा तोक आरे्दि भइसकेपनछ तरुुन्त 
र्दताष वकताबमा र्दताष गरी सम्बशन्धत फााँटमा बझुाएको छ छैि ? परुािा परुािा कागिपत्र िबझुाइएको वा 
सही भएको छ, छैि ? 

(ख) निवेर्दि, वकालतिामा, अन्य र्दखाषस्तहरू र्दताष गिे वकताब खिा गरी र्दताष गिे र बझुाउिे गरेको छ, छैि ? 

(ग) बावहर पिाउि ु पिे पत्रहरू फााँटबाट आउिासाथ सम्बशन्धत फााँटवालाको िाउाँ र मदु्दा िम्बरसमेत 
कैवफयतमा ििाई पिाउिे गरेमा पनछ िवाफ आएपनछ सो च.िं. नभिाई फााँट र मदु्दा िम्बर पत्ता लगाई 
बझुाउि सशिलो पिे हुाँर्दा सो अिसुार गरेको छ, छैि ? 

६. प्रनतवेर्दि फााँटको निरीक्षण:  प्रनतवेर्दि फााँटमा रे्दहायबमोशिम निरीक्षण गिुषपिेछ–  

(क) अर्दालतको मवहिाभरको मानसक र त्यसपनछ वावर्षक प्रनतवेर्दिहरू समयमा सवोच्च अर्दालत र न्यायपररर्द्मा 
पिाउिे गरेको छ, छैि ? 

(ख) न्यायपररर्द् (कायषववनध) नियमावली, २०७४ को नियम १२,१३(१), १४(१) र (२) मा उल्लेख 
भएअिसुार सोही नियमावलीको अिसूुची–६, ७, ८, ९ र १० अिसुारको फाराम दिकसाँग भरी सवोच्च 
अर्दालत र न्यायपररर्द् पिाउिे गरेको छ, छैि ? 

(ग) उच्च अर्दालत नियमावली, २०७३ को नियम १४७ बमोशिम अर्दालतले प्रत्येक न्यायाधीिले ववनभन्न 
इिलासहरूमा बसी नछिेका मदु्दाहरू, रशिस्रारबाट फछ यौट भएका निवेर्दिहरू, अर्दालतमा र्दायर रहेका र 
फछ यौट भएका मदु्दाहरूको मानसक प्रनतवेर्दि अको मवहिाको ५ गतेनभत्र र उपर्दफा (२) बमोशिम आनथषक 
वर्ष समाप्त भएपनछ श्रावण १५ दर्दिनभत्र वावर्षक प्रनतवेर्दि पिाउिे गरेको छ, छैि ? 

७. अनभलेख िाखाको निरीक्षण: अनभलेख िाखामा रे्दहायबमोशिम निरीक्षण गिुषपिेछ–  

(क) अनभलेख र्दताष वकताबमा वार्दी प्रनतवार्दीको िाम, थर, वति, मदु्दा र्दताष नमनत, मदु्दा िम्बर, निणषय नमनत, निणषय 
गिे न्यायाधीि र फैसलाको प्रकार इत्यादर्द खलुाई राशखएको छ, छैि ? 

(ख) र्दताष भएका नमनसल राम्रोसाँग िााँचेर फैसलाको तपनसल खण्िमा भिेका अथाषत ् पिुरावेर्दिको म्यार्द दर्दि,े 

लगत कस्ि,े र िग्गा फुकुवा गिे इत्यादर्द काम सम्पन्न गरेर नमनसल प्राप्त भएको छ, छैि ? 

(ग) पिुरावेर्दिको म्यार्द दर्दिपुिेमा पिुरावेर्दिको म्यार्द दर्दएको छ, छैि र दर्दएकामा तामेली आएको छ, छैि र 
तामेली आएपनि रीत पगेुको छ, छैि, रीत पगेु िपगेुको िााँच गरेको छ, छैि ? 

(घ) फैसलाहरू अपलोि गरेको बेहोरा फैसलाको पषृ्ठमा ििाएर मात्र अनभलेखमा आएको छ, छैि ? 

(ङ) कािूिबमोशिम सिाउिपुिे कागि नमनसल सिाएको छ, छैि ? 

(च) नमनसल पिाउाँर्दा सरुूले प्रमाणमा नलएका मदु्दा साथै पिाइिे गरेको छ, छैि ? 
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(छ) अनभलेख िाखामा र्दताष भएका नमनसलहरू सरुशक्षत र िमबर्द् तबरले राशखए िराशखएको (र्दताष भएका 
प्रत्येक नमनसलको साल, र्दताष िं., र्दराि/खण्ि/मिुा आदर्द खलु्िे गरी सूची रशिस्टरमा प्रववष्ट गरी प्रत्येक 
र्दराि/खण्िमा समेत टााँसी व्यवशस्थत साथ राशखएको सोअिसुार छ, छैि ? नमनसलको वववरण सफ्टवेयरमा 
इन्री भएको छ, छैि ? 

(ि) तालकु/मातहत अर्दालत तथा अन्य अड्डा अर्दालतमा पिाउि ुपिे नमनसलहरू (सरुू तथा प्रमाण) यथासमयमा 
पिाउिे गरे िगरेको ? 

(झ) अनभलेख िाखामा पिष आउिे फुटकर निवेर्दिमा पक्षलाई नबिा कारण लामो साधारण तारेखमा राखे 
िराखेको ? 

(ञ) अनभलेख नमनसलको िक्कल दर्दि कनत समय लाग्िे गरेको छ ? 

 

८. मेलनमलाप केन्रको कामकारवाहीको निरीक्षण: मेलनमलाप केन्रमा रे्दहायका ववर्यहरू निरीक्षण गिुषपिेछ :– 

(क) इिलासबाट आरे्दि भएको कनत समयनभत्र मदु्दा मेलनमलाप केन्रमा पिाइएको छ ? 

(ख) मेलनमलापमा पिाइएका मदु्दामा आवश्यक कागिातहरू पिाइएको छ, छैि ? 

(ग) मेलनमलाप केन्रमा मेलनमलापकताषको सूची अद्यावनधक छ, छैि ? 

(घ) पक्षहरूले चाहे अिसुारको व्यशि मेलनमलापकताष नियिु भएको छ, छैि ? 

(ङ) मेलनमलापकताषले तोवकएको समयनभत्र मेलनमलाप गराएको छ, छैि ? 

(च) मेलनमलाप पर्द्नतको प्रभावकारी प्रयोग भएको छ, छैि ? 

(छ) मेलनमलाप केन्रको सरसफाइ र अन्य व्यवस्था के कस्तो रहेको छ ।  
(ि) मेलनमलाप केन्रमा प्राप्त भएका मदु्दाहरूको र्दायरी व्यवशस्थत गररएको छ, छैि ? 

(झ) मेलनमलापमा प्रवेर्त मदु्दा, मेलनमलाप भएको, मेलनमलाप हिु िसकेको तथा मेलनमलापकताषको फेहररस्त 
वववरणसवहतको तोवकएको ढााँचामा सवोच्च अर्दालतमा प्रनतवेर्दि गरेको छ, छैि ? 

 

९. निरीक्षण तथा अिगुमि िाखाको कामको निरीक्षण: निरीक्षण तथा अिगुमि िाखाको कामको निरीक्षण 
रे्दहायबमोशिम गिुषपर्दषछ :– 

(क) चाल ुनमनसलको नियनमतरूपमा हिुपुिे निरीक्षण भएको छ छैि, निरीक्षणमा दर्दइएको निरे्दििको कायाषन्वयि 
भए िभएको अिगुमि भएको छ, छैि ? 

(ख) मातहत अर्दालत वा निकायको निरीक्षण गिुषपिे अर्दालतबाट भएको निरीक्षणमा दर्दइएको निरे्दििको 
कायाषन्वयिबारे अिगुमि गिे, प्रनतवेर्दि नलिे गररएको छ, छैि ? 
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१०. कािूिी सहायता िाखाको निरीक्षण: कािूिी सहायता िाखामा रे्दहायबमोशिम निरीक्षण गिुष पिेछ :- 
(क) वैतनिक काििु व्यवसायीको नियशुि वैतनिक काििु व्यवसायीको नियशुि तथा सेवाका सतषसम्बन्धी 

निरे्दशिका, २०७२ बमोशिम भएको छ, छैि ? 

(ख) वैतनिक काििु व्यवसायीबाट असहाय, असमथष पक्षलाई वैतनिक कािूि व्यवसायीको सेवा उपलव्ध 
गराइएको छ, छैि ? 

(ग) वैतनिक ववकल राशखएका मदु्दा सङ्खतया के कनत छ ? 

(घ) वैतनिक ववकलले मानसकरूपमा सेवा प्रर्दाि गरेका नलखत तयारी, परामिष सेवा, बहस, तारेखमा बसेको र 
कारागार भ्रमण कनत पटक रहेको छ ? 

(ङ) वैतनिक ववकलको सेवाको प्रभावकाररता कस्तो छ ?  
 

 

  



20 

 

अिसूुची– ३ 

 

उच्च अर्दालतबाट मातहत अर्दालतका ववनभन् ि िाखाको मदु्दामानमलाको कामकारवाहीको निरीक्षण गर्दाष आधार बिाउिपिे 
बुाँर्दाहरू 

(निरे्दशिकाको र्दफा ११ साँग सम्बशन्धत) 
१. मदु्दा र्दताष िाखा: मदु्दा र्दताष िाखामा रे्दहायबमोशिम निरीक्षण गिुषपिेछ :– 

(क) अनभयोगपत्र, वफरार्दपत्र एवं उिरुीहरू र्दताष गर्दाष म्यार्द, हर्दम्यार्द, क्षेत्रानधकार, हकरै्दयासमेत हेरी कम्यटुर 
सफ्टवेयरमा प्रववष्ट गरी रीतपूवषक र्दताष गिे गरेको छ, छैि ?  

(ख) सरुु अर्दालतबाट पिुरावेर्दिपत्र र्दताष हुाँर्दा फैसलाबमोशिम लागेको र्दण्ि िररवािा बशुझनलई वा मलुकुी 
फौिर्दारी कायषववनध संवहता,२०७४ को र्दफा १३७ (२) िं. को सवुवधा दर्दई पिुरावेर्दिपत्र र्दताष गररएको 
भए अर्दालतले सो कुराको सूचिा तहनसल िाखालाई दर्दएको छ, छैि ? 

(ग) रे्दवािी मदु्दामा लाग्िे अर्दालती िलु्क र लेिरे्दि मदु्दामा लाग्िे अर्दालती िलु्कको अनतररि आय वटकट 
र्दस्तरु पूरा नलइएको छ, छैि ? 

(घ) वफरार्दपत्र रीत ढााँचा नमलेको छ, छैि ? थप केरमेट आदर्दमा कैवफयत ििाएको छ, छैि ? 

(ङ) अनभयोगपत्र साथ र्दाशखल भएका सामािहरूको प्रकृनत र तौलसमेत खलु्िे गरी तरुुन्त शिन्सी िाखामा 
बझुाएको छ, छैि ? 

(च) सबै कागि तायर्दातीमा चढाई फााँटमा बझुाएको छ, छैि ? 

(छ) तीि दर्दिनभतै्रमा प्रनतवार्दीका िाउाँमा समाह्वाि, इतलायिामा म्यार्द िारी गरी फााँटमा बझुाएको छ, छैि ? 

(ि) र्दायरी वकताबमा नबगो, अर्दालती िलु्क, फौिर्दारी मदु्दामा हिु सक्िे र्दण्ि सिाय इत्यादर्द महल राखी भिे  
गरेको छ, छैि ? 

(झ) र्दायरी वकताबमा फैसला भएका मदु्दाको रै्दनिक राय वकताब हेरी लगत कट्टा गररएको छ, छैि ? 

(ञ) वकताब राखी सबै महल भिे र से्रस्तेर्दार समेतबाट प्रमाशणत गराउिे गरेको छ, छैि ? 

(ट) फरारी वकताब राखी फरारीको िाम, थर, वति, वपता वा पनतको िाम र सम्भव भएसम्म हनुलयासमेत 
खलुाएर रात ि ेगरेको छ, छैि ? 

(ि) थिुवुा वकताब राखेको छ, छैि ? 

(ि) िेथा िमािीको वकताब राखी त्यसमा िेथािमािीको वववरण अद्यावनधक गररएको छ छैि र िेथा िमािी, 
बैंक ग्यारेन्टीको फेहररस्त वववरणको एकीकृत अनभलेखको लानग सवोच्च अर्दालत, फैसला कायाषन्वयि 
निरे्दििालयमा नियनमतरूपमा पिाउि ेगरेको छ, छैि ? 
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(ढ) पटके अपराधीको लगत वकताब वफरार्द वा अनभयोग र्दताष फााँटमा िै राखी अद्यावनद्यक गराइएको छ,   छैि 
? 

(ण) िग्गा रोक्का वकताब अद्यावनधक गररएको छ, छैि ?  

(त) मदु्दाको बााँिफााँि समयमा गरेको छ, छैि ? 

(थ) फरक मदु्दा व्यवस्थापि पद्घनत अिसुार मदु्दाको कारवाहीको समय तानलका नमनसल संलग्ि गररएको छ, 
छैि ? 

२. मदु्दा िाखाको निरीक्षण: मदु्दा िाखामा रे्दहायबमोशिम निरीक्षण गिुषपिेछ :–  

(क) मूल योििा तथा अर्दालतको वावर्षक कायषयोििाले निधाषरण गरेअिसुारको मानसकरूपमा मदु्दामा अङ्ग 
परु् याउिपुिे लक्ष्य परु् याएको छ, छैि ? 

(ख) इिलाससमक्ष निणषयको लानग कुिै मदु्दा पेस गिुषभन्र्दा अगावै नमनसल शिम्मा नलिे फााँटवालाले मदु्दाको 
वटपोट तयार गरेको छ, छैि ?  

(ग) मदु्दाको ववर्यको आधारमा वफरार्दपत्र/अनभयोगपत्र/उिरुी इत्यादर्द र्दताष गर्दाष हेिुषपिे हर्दम्यार्द, म्यार्द र 
मदु्दाको समग्र कारवाहीमा पालिा गिुषपिे प्रचनलत मलुकुी रे्दवािी संवहता, मलुकुी रे्दवािी कायषववनध संवहता, 
मलुकुी फौिर्दारी संवहता, मलुकुी फौिर्दारीकायषववनध संवहता, फौिर्दारी कसूर (सिाय निधाषरण तथा 
कायाषन्वयि) ऐि, सङ्शक्ष त कायषववनध ऐि, वविेर् अर्दालत ऐिबाट व्यवशस्थत भएबमोशिमका सामान्य 
कायषववनध, सशङ्ख क्षप्त कायषववनध र वविेर् कायषववनधलगायत पक्षहरूको गोपिीयता कायम हिु ु पिे कुराहरू 
यथोशचत रूपमा पररपालिा भएका छि ्छैिि ्? 

(घ) कारण ििाएर ताररख तोक्िे र तोवकएको ताररखमा तोवकएको काम भएको छ, छैि ? कुिै पक्षले 
तोवकएको ताररख गिुारेकामा समयमा िै प्रमाशणत गरे गराएको छ, छैि ? 

(ङ) आरे्दिको कायाषन्वयि रीतपूवषक र यथासमयमा गरेको छ, छैि ? मदु्दा समयमा पेस िगरी त्यसै राखेको 
छ, छैि ? 

(च) पक्षलाई र्दस्तरु र्दाशखला गिष तोवकएको तारेख भरपाइमा बझुाउि ु पिे रकमको अङ्क खलुाइएको छ,   
छैि ? 

(छ) आरे्दिहरूको समयमा कायाषन्वयि र तरताकेता भएका छि,् छैिि ्? 

(ि) नमनसलमा पेस भएका सक्कल कागिहरू रीत परु् याई बन्र्द गरी से्रस्तेर्दार र फााँटवालाको सही गरी राशखएको 
छ, छैि ? 

(झ) िमािी नलाँर्दा धरौटी र िमािीसम्बन्धी कायषववनध पूरा गररएको छ, छैि ? 

(ञ) सरकारवार्दी मदु्दामा उपशस्थत गराइएका साक्षी सिषनमिका व्यशि र िाहेरवालालाई उपशस्थत भएकै दर्दि 
यथासम्भव बकपत्र गराउिे प्रयास भएको छ, छैि ? 
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(ट) अंि मदु्दाको तायर्दाती नलिे र र्दवैु पक्षलाई सिुाई अर्दालती िलु्क नलिे कायष रीतपूवषक छ, छैि ? 

(ि) मलुकुी रे्दवािी कायषववनध संवहता, २०७४ को र्दफा १३७ (४) बमोशिम निधाषररत ढााँचामा ताररख वकताब 
खिा गरी भिे गरेको छ, छैि ? फााँट ताररख वकताब, गोश्वरा ताररख वकताब र्दवैु भररएको छ, छैि ? 

(ि) थिुवुाको मदु्दामा कसरु िहर्दाष हिु सक्िे सिायभन्र्दा बढी थिुामा रहेको छ, छैि ? 

(ढ) अन्तररम आरे्दिसमेत माग गरेको निवेर्दिको पेसी र्दताष भएको दर्दि वा भोनलपल्ट पेसीमा चढाएको छ वा 
छैि ? 

(ण) प्रत्येक वर्षको र्दईु पटक न्यायाधीि, से्रस्तेर्दार वा नििहरूले तोकेको कमषचारीमाफष त मदु्दा मानमलाको 
आन्तररक निरीक्षण भएको छ, छैि ? र आन्तररक निरीक्षणको अिगुमि गररएको छ, छैि ? 

(त) नमनसल, र्दताष वकताब तथा अन्य नलखतहरू रीतपूवषक र व्यवशस्थत ढङ्गबाट राशखएको छ, छैि ? 

(थ) र्दायरी र नछिवुा नमनसल सरुशक्षतसाथ राशखएको छ, छैि ? 

(र्द) नमनसलमा तायर्दाती फाराम संलग्ि गररएको छ वा छैि ? नमनसलमा हिुपुिे कागिातहरू अद्यावनधक छ, 

छैि ? 

(ध) तायर्दाती फाराममा सबै नलखतको वववरण ििाई र्दरुुस्त राखेको छ वा छैि ? 

(ि) एउटै त्रवुट पटक पटक र्दोहोररएको छ, छैि ? 

(प) से्रस्तेर्दार वा रशिस्रारले नियमावलीमा उल्लेख भएबमोशिम बाली रोक्का गररपाउाँ भने्न परेको निवेर्दिमा 
कारवाही गरी कािूिबमोशिमको आरे्दि दर्दएको छ, छैि ? 

(फ) सपुररवेक्षकले वकिारा भएका मदु्दाका नमनसलहरूमा फैसलाबमोशिम िारी गिुषपिे म्यार्द, सूचिा, पिुषीय िारी 
गरी तहनसल िाखामा लगत कस्ि दर्दई फैसला तयार भएका नमनतले पन्र दर्दिनभत्र अनभलेख संरक्षकलाई 
बझुाएको छ, छैि ? 

(ब) सपुररवेक्षकले सपुररवेक्षणको िममा रे्दशखएका त्रवुट र अड्चिहरू यथािीर से्रस्तेर्दारसमक्ष पेस गरी नििको 
निरे्दििबमोशिम समाधाि गिे गरेको छ, छैि ? 

(भ) अर्दालतले र्दवैु पक्षको ताररख नमलाि भइसकेपनछ नििहरूलाई मेलनमलाप प्रवियामा िाि प्रोत्सावहत गिे 
प्रयोििका लानग आवश्यक परामिष दर्दि उपयिु कमषचारी खटाएको अवस्था छ, छैि ? 

(म) मदु्दामा लगातार कारवाही र सिुवुाइ गररिे मदु्दाहरूको कारवाहीको शस्थनत के कस्तो छ ? लगातार 
कारवाही र सिुवुाई गररिे मदु्दामा कुिै समस्या छि,् छैिि ्? 

(य) फरक मदु्दा व्यवस्थापि पर्द्नत अिसुार प्रत्येक मदु्दाको कारवाहीको समय तानलका नमनसल संलग्ि छ,    
छैि ? साथै सो समयतानलका अिसुार कामकारवाही सम्पन्न भए िभएको । 

(र) चाल ुनमनसलका िक्कल दर्दि कनत समय लागे लगाएको छ ? 
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३. मलु्तबी र तामेली मदु्दाको निरीक्षण: मलु्तबी मदु्दाको रे्दहायबमोशिम निरीक्षण गिुषपिेछ :– 

(क) मलुकुी रे्दवािी कायषववनध संवहता, २०७४ को र्दफा २०१ बमोशिम मदु्दा  मलु्तबी राशखएको छ वा छैि ? 

मलु्तबी मदु्दाको लगत के कनत छ ?कुि कुि मदु्दा मा मलु्तबी राशखएको छ (मलु्तबीको वकनसम) सोको 
लगत, मलु्तबी िागेको सङतया, मलु्तबी िगाउि बााँकी सङतया के कनत छ ? समयमा कारवाही पत्राचार 
तरताकेता भएको छ, छैि ? र िगाउि अङ्ग पगेुकोमा समयमा िगाएको छ, छैि ? 

(ख) मलुकुी फौिर्दारी कायषववनध संवहता, २०७४ को र्दफा ९८ बमोशिम राशखएका मलु्तबीमध्ये केहीका इन्साफ 
भै केहीको मलु्तबी रहेकामा र्दताष पनि िहिु,े लगत पनि िकनसि ेगरेको अवस्था छ छैि ? 

(ग) मलुतबी मदु्दाको मलु र्दायरी वकताब, अनभलेख िाखामा राखी र्दताष गिे गरेको छ छैि ? 

(घ) सबैभन्र्दा परुािो मलुतबी तथा तामेली मदु्दा कुि साल रे्दशखको रहेको रे्दशखन्छ र ििगाउिपुिे कारण के 
रहेछ ? 

४. म्यार्द तामेली फााँटको निरीक्षण: म्यार्द तामेली फााँटमा रे्दहायबमोशिम निरीक्षण गिुषपिेछ – 

(क) आफ्िो िाखामा प्राप्त भएको म्यार्द तरुुन्त तामेलर्दारलाई बझुाएको छ, छैि ? 

(ख) प्रत्येक तामेलर्दारको म्यार्द तामेलीको अनभलेख राखी त्यसको प्रभावकारी कायाषन्वयि र अिगुमि गररएको 
छ, छैि ? 

(ग) तामेलर्दारले आफूले बझेुको नमनतले कनत दर्दिनभत्र म्यार्द बझुाएको र तामेली कुि नमनतमा र्दाशखल भएको 
छ ? 

(घ) तामेल गिष लगेकोमा कािबाट फकेपनछ तामेल भएकामा तामेली र तामेल िभै बझुाउि िसकेको भए वा 
छुटेको भए कारणसवहतको प्रनतवेर्दि साथ र्दाशखल गराएर मात्र अको म्यार्द दर्दिे गरेको छ, छैि ? 

(ङ) कािूिको म्यार्दनभत्र म्यार्द तामेल भएको छ, छैि ? तामेल भएको म्यार्द रीतपूवषक भए िभएको तत्काल 
िााँच गरी काििुबमोशिम निकासा दर्दिे गरेको छ, छैि ? बेरीतपूवषक म्यार्द तामेल गरेकोमा तामेलर्दारलाई 
सिग गराउिलेगायतको कारवाही गररएको छ, छैि ? अिलाइि म्यार्द तामेलीको कायषमा प्रभावकाररता 
ल्याउिे काम भएको छ, छैि ? 

५ शचिीपूिषीय र्दताष चलािी फााँटको निरीक्षण: शचिीपिुषीय र्दताष चलािी फााँटमा रे्दहायबमोशिम निरीक्षण गिुषपिेछ :- 
(क) बावहरबाट आएका शचिीहरू तरुुन्त से्रस्तेर्दारसमक्ष लगी खोल्ि ेर त्यसमा तोक आरे्दि भइसकेपनछ तरुुन्त 

र्दताष वकताबमा र्दताष गरी सम्बशन्धत फााँटमा बझुाएको छ छैि ? परुािा परुािा कागिपत्र िबझुाइएको वा 
सही भएको छ, छैि ? 

(ख) निवेर्दि, वकालतिामा, र्दखाषस्त, नबर्दाको प्रनतवेर्दि इत्यादर्द र्दताष गिे वकताब खिा गरी र्दताष गिे र बझुाउि े
गरेको छ, छैि ? 
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(ग) बावहर पिाउि ु पिे पत्रहरू फााँटबाट आउिासाथ सम्बशन्धत फााँटवालाको िाउाँ र मदु्दा िम्बरसमेत 
कैवफयतमा ििाई पिाउिे गरेमा पनछ िवाफ आएपनछ सो च.िं. नभिाई फााँट र मदु्दा िम्बर पत्ता लगाई 
बझुाउि सशिलो पिे हरु्दा सो अिसुार गरेको छ, छैि ? 

(घ) उच्च अर्दालत वा सवोच्च अर्दालतबाट आएका अह्रौटे िक्सा सिषनमि समयमा गराई पिाउिे गरेको छ, 

छैि ? 

६. प्रनतवेर्दि फााँटको निरीक्षण:  प्रनतवेर्दि फााँटमा रे्दहायबमोशिम निरीक्षण गिुषपिेछ :-  
(क) अर्दालतको मवहिाभरको मानसक र त्यसपनछ वावर्षक प्रनतवेर्दिहरू समयमा उच्च अर्दालत, सवोच्च अर्दालत 

र न्यायपररर्द् पिाउिे गरेको छ, छैि ? 

(ख) मदु्दा तथा फैसला कायाषन्वयितफष  नबगो, चलि, अंि छुट्याउि ेतथा र्दण्ि िररवािासमेतको लगत फछ यौट 
बााँकी खलेुको छ, छैि ?  

७. अनभलेख िाखाको निरीक्षणाः अनभलेख िाखामा रे्दहायबमोशिम निरीक्षण गिुषपिेछ :- 
(क) अनभलेख र्दताष वकताबमा वार्दी प्रनतवार्दीको िाम, थर, वति, मदु्दा र्दताष नमनत, मदु्दा िम्बर, निणषय नमनत, निणषय 

गिे न्यायाधीि र फैसलाको प्रकार इत्यादर्द खलुाई राशखएको छ, छैि ? 

(ख) र्दताष भएका नमनसल राम्रोसाँग िााँचेर फैसलाको तपनसल खण्िमा भिेका अथाषत ् पिुरावेर्दिको म्यार्द दर्दि,े 

लगत कस्ि,े र िग्गा फुकुवा गिे इत्यादर्द काम सम्पन्न गरेर बक्सौिी कोटष फी सर्दर स्याहा भएको छ, 

छैि ? 

(ग) पिुरावेर्दि िपरेका नमनसलमा पिुरावेर्दिको म्यार्द दर्दएको छ, छैि र दर्दएकोमा तामेली आएको छ, छैि र 
तामेली आएपनि रीत पगेुको छ, छैि, रीत पगेु िपगेुको िााँच गरेको छ, छैि ? 

(घ) फैसलाहरू अपलोि गरेको बेहोरा फैसलाको पषृ्ठमा ििाएर मात्र अनभलेखमा आएको छ, छैि ? 

(ङ) कािूिबमोशिम सिाउिपुिे कागि नमनसल सिाएको छ, छैि ? 

(च) नमनसल पिाउाँर्दा सरुूले प्रमाणमा नलएका मदु्दा साथै पिाइिे गरेको छ, छैि ? 

(छ) शिल्ला अर्दालतमाफष त पिुरावेर्दि गरेकोमा पूरा कोटष फी, धरौटी, िेथा िमािी नलएकोमा िेथा 
िमािीसम्बन्धी प्रविया र्दरुुस्त नमलेको छ छैि, म्यार्दनभतै्र वा म्यार्द िाघेर र्दताष गरी पिाउि े गरेको छ 
छैि, पिाएको नमनसलमा पूरा कागि आएको अवस्था छ छैि ? 

(ि) अनभलेख िाखामा र्दताष भएका नमनसलहरू सरुशक्षत र िमबर्द् तबरले राशखए िराशखएको (र्दताष भएका 
प्रत्येक नमनसलको साल, र्दताष िं., र्दराि/खण्ि/मिुा आदर्द खलु्िे गरी सूची, रशिस् टर प्रववष्ट गरी प्रत्येक 
र्दराि/खण्िमा समेत टााँसी धयवशस्थत साथ राशखएको सोअिसुार छ, छैि ? नमनसलको वववरण सफ्टवयरमा 
इन्री भएको छ, छैि ? 
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(झ) तालकु/मातहत अर्दालत तथा अन्य अड्डा अर्दालतमा पिाउि ुपिे नमनसलहरू (सरुू तथा प्रमाण) यथासमयमा 
पिाउिे गरे िगरेको ? 

(ञ) अनभलेख िाखामा पिष आउिे फुटकर निवेर्दिमा पक्षलाई नबिाकारण लामो साधारण तारेखमा राखे  
िराखेको ? 

(ट) अनभलेखमा रहेको नमनसलको िक्कल समयमा दर्दिे गरेको छ, छैि ? 

८. तहनसल िाखाको निरीक्षण: तहनसल िाखामा रे्दहायबमोशिम निरीक्षण गिुषपिेछ :–  

(क) फैसलाबमोशिम (मानथल्लो अर्दालतबाट फेरबर्दल भएकोसमेत) लगत वकताबमा लगत कनसएको, 
िकनसएको अद्यावनधक भए, िभएको र सोको सफ्टवेयरमा लगत प्रववष्ट गररएको छ, छैि ? बेशिल्लाको 
लगत समयमै सम्बशन्धत शिल्ला अर्दालतमा पिाएको छ, छैि ? 

(ख) लागेको र्दण्ि िररवािा िनतरेसम्म सावषिनिक निकायबाट प्रर्दाि गररिे सेवा स्थगि गिुष भिी सेवा प्रर्दायक 
कायाषलयहरूमा लगतवालाको वववरण पिाएको छ, छैि ? प्रहरी, स्थािीय निकाय तथा अन्य सेवाप्रर्दायक 
निकायलाई वववरण दर्दए िदर्दएको ? 

(ग) फैसला कायाषन्वयिको कायष कािूिबमोशिम भएको छ वा छैि ? 

(घ) अर्दालतबाट चलि चलाउिे, र्दाशखल खारेि गिे, िामसारी गराउिे, निखिाई दर्दि,े अंिबण्िा 
गराइदर्दिे, नबगो भराउिे, िररवािा असूल गिे वा अर्दालती िलु्क भराई दर्दिेसमेत गरी फैसला 
भएकोमा फैसला तयार भएको तीि दर्दिनभत्र लगत तयार गरी तहनसल िाखामा वा सम्बशन्धत 
शिल्लामा पिाएको छ वा छैि? 

( ङ) लगत नभिाउिे र असलु तहनसल िोर खटाउिे प्रयोििका लानग र्दण्ि, िररवािा र कैर्दको लगत, 
फछ यौट बााँकीको वववरण गाउाँपानलका वा िगरपानलकाको विा अिसुारको वहसाबले तयार 
पाररएको छ वा छैि ? 

(च) लगत फछ यौट र बााँकीको मास्केवारी फैसला कायाषन्वयि निरे्दििालय, पिुरावेर्दि सनु् ि ेअर्दालत र 
सवोच्च अर्दालतमा पिाएको छ वा छैि ? 

(छ) नबगो भराउि,े वन्िा छुट्याउिे इत्यादर्द र्दखाषस्त रीतपूवषकको र्दायरी खिा गरी र्दताष गरेको छ,  छैि ? 

(ि) तरुुन्त बैँक खाता र िग्गा रोक्काको लानग पत्राचार गरेको छ, छैि? 

(झ) फैसला कायाषन्वयिको र्दरखास्त परेको ३ दर्दिनभतै्र ववपक्षीका िाउाँमा म्यार्द पिाएको छ, छैि ? 

(ञ)  फैसला कायाषन्वयि कािूिले तोकेको समयमा भएको छ वा छैि ? 

(ट)  फैसला कायाषन्वयिको िममा नमलापत्र वा मेलनमलाप गिे मौका दर्दइएको छ वा छैि ? 

(ि) बन्िा छुट्याउि,े चलि चलाउिे र नबगो भराउिे प्रविया समेतको लागी िोर समयमा खटाएको छ,छैि ? 
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(ि) तोवकएको ताररखमा िोर उपशस्थत िभै पक्षलाई पटक पटक हैरािी दर्दएको छ वक ? 

(ढ) र्दोहोराई पाऊाँ  वा पिुरावलोकि गररपाऊाँ  भने्न िस्ता निवेर्दि परेका कारण फैसला कायाषन्वयिको कारवाही 
मलु्तबी राखेको छ, छैि ? 

(ण) फैसला कायाषन्वयिको िममा वविा कारण लामो समय साधारण ताररखमा झलुाएको छ, छैि ? 

(त) चलि चलाई दर्दएबापत चलि चलाउिे सम्पशत्तको नबगो खलेुको भए नबगोको तीि प्रनतित र नबगो 
िखलेुको भए एक हिार रुपैया चलि पाउिलेे अर्दालतमा र्दाशखला गरेको छ वा छैि ? 

(थ) िेथा िमािी दर्दएको सम्पशत्तको काििुबमोशिम गिुषपिे नललामीको कायष गररएको छ, छैि ? 

(र्द) र्दण्ि िररवािाको लानग वहउाँरे्द बाली नभनत्रएपनछ र वरे् बाली नभनत्रएपनछ कम्तीमा वर्षको २ पटक िोर 
खटाएको छ, छैि ? 

(ध) खवटएको िोरले आफ्िो के्षत्रका सबै लगतवालाका घरमा पगुी असलु गरेको वा मरेकामा मरेको, घरद्वार 
पत्ता िलागेको भए बेपत्ता भएको र िररवािा लागेको मानिसको घरद्वार पत्ता लागेकामा िग्गा तायर्दाती 
मचुलु्का बिाई ल्याएको छ, छैि ? 

(ि) फौिर्दारी कायषववनध संवहता,२०७४ को र्दफा १५८,र्दफा १५९ र र्दफा १६० बमोशिम लगत 
कट्टा गररएको छ वा छैि? 

(प) नबगो भरर भराउको िममा िेथाको पञ्चवकते मोल कायम गर्दाष स्पष्ट आधार खलुाएको छ, छैि ? 
प्रनतनिनधहरूलाई रोहवरमा राखेर पञ्चवकते मोल कायम गरेको छ, छैि ? 

(फ) अर्दालतमा र्दाशखल भएको शिन्सी सामािहरू रीतपूवषक शिन्सी वकताबमा र्दताष गरी सोको निस्सा नमनसलमा 
राखेको छ, छैि ? 

(ब) शिन्सी सामािमा शिन्सी िम्बर राखी खोिेको बखत पाउि र शचन्न सवकिे गरी राशखएको छ, छैि ? 

(भ) मदु्दाको अशन्तम टुङ्गो लानगसकेका र तत्काल सिी गली िोक्साि पिे खालमा सामािहरू नललाम गरी रकम 
आम्र्दािी बााँधी राखेको छ, छैि ? 

(म) अशन्तम फैसला िभएको मदु्दाको शिन्सी सामािको हकमा के प्रबन्ध गरेको छ ? 

(य) सवोच्च अर्दालतबाट िारी भएको फैसला कायाषन्वयि वविेर् अनभयाि सञ् चालि निरे्दशिका, २०७५ 
बमोशिम सवियरूपमा फैसला कायाषन्वयि (कैर्द र िररवािा असलुी) को काम भएको छ, छैि ? 

(र) अनभयोगपत्रमा िफतको माग िभएका र्दिीका समाि मालसामाि वफताष गिे गरेको छ, छैि ? 

(व) अर्दालतको अशन्तम फैसलाले िफत हिुे िहरेका मालसामािको नललाम गररएको छ, छैि ? 

(ि) फैसला कायाषन्विको लानग पिष आएका निवेर्दिको ववर्यमा मेलनमलाप प्रविया अपिाउि पक्षहरूले नलशखत 
सहमनत ििाएमा मेलनमलापकताषसमक्ष पिाउिे गरेको छ, छैि ? 

(र्)  फैसलामा पीनितलाई क्षनतपूनतष भराइदर्दि ुभिी उल्लेख गरेको भए सोको लगत कसे िकसेको ? 
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९. मेलनमलाप केन्रको कामकारवाहीको निरीक्षण: मेलनमलाप केन्रमा रे्दहायका ववर्यहरू निरीक्षण गिुषपिेछ :– 

(क) इिलासबाट आरे्दि भएको कनत समयनभत्र मदु्दा मेलनमलाप केन्रमा पिाइएको छ, छैि ? 

(ख) मेलनमलापमा पिाइएका मदु्दामा आवश्यक कागिातहरू पिाइएको छ, छैि ? 

(ग) मेलनमलाप केन्रमा मेलनमलापकताषको सूची अद्यावनधक छ, छैि ? 

(घ) पक्षहरूले चाहेअिसुारको व्यशि मेलनमलापकताष नियिु भएको छ, छैि ? 

(ङ) मेलनमलापकताषले तोवकएको समयनभत्र मेलनमलाप गराएको छ, छैि ? 

(च) मेलनमलाप पर्द्नतको प्रभावकारी प्रयोग भएको छ, छैि ? 

(छ) मेलनमलाप केन्रको सरसफाइ र अन्य व्यवस्था के कस्तो रहेको छ ।  
(ि) मेलनमलाप केन्रमा प्राप्त भएका मदु्दाहरूको र्दायरी व्यवशस्थत गररएको छ, छैि ? 

(झ) मेलनमलापसम्बन्धी वववरणको नियनमतरूपमा प्रनतवेर्दि गरेको छ, छैि ? 

 

१०. कािूिी सहायता िाखाको निरीक्षण: कािूिी सहायता िाखामा रे्दहायबमोशिम निरीक्षण गिुषपिेछ :– 

(क) वैतनिक काििु व्यवसायीको नियशुि वैतनिक काििु व्यवसायीको नियशुि तथा सेवाका सतषसम्बन्धी 
निरे्दशिकाबमोशिम भएको छ, छैि ? 

(क) असह्य, असि, िाबालक, आनथषक रूपमा ववपन् ि वा थिुामा रहेका व्यशिको तफष बाट आवश्यक 
कािूिी नलखत तयार गिे र बहस पैरवी गिे गररएको छ वा छैि ? 

(क) कनत मदु्दामा परामिष दर्दिे काम भएको छ ? 

क) अर्दालतले तोकेको कारागारको भ्रमण गरी असह्य र असक्षम पक्षलाई कािूिी सहायता 
दर्दएको छ वा छैि ? 

(ख) वैतनिक काििु व्यवसायीबाट असहाय, असमथष पक्षलाई वैतनिक कािूि व्यवसायीको सेवा उपलधध 
गराइएको छ, छैि ? 

(ग) वैतनिक ववकल राशखएका मदु्दा सङ्खतया के कनत छ ? 

(घ) वैतनिक ववकलले मानसकरूपमा सेवा प्रर्दाि गरेका नलखत तयारी, परामिष सेवा, बहस, तारेखमा बसेको र 
कारागार भ्रमण कनत पटक रहेको छ ? 

(ङ) वैतनिक ववकलको सेवाको प्रभावकाररता कस्तो छ ? 
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अिसूुची–४ 

शिल्ला अर्दालतले आफूले पिुरावेर्दि सनु्न ेनिकाय वा अनधकारीको कायाषलयको कामकारवाहीको निरीक्षण गर्दाष हेिुषपिे 
कुराहरू 

(निरे्दशिकाको र्दफा १२ साँग सम्बशन्धत) 
आफूले पिुरावेर्दि सनेु्न निकाय वा अनधकारीको कायाषलयको कामकारवाहीको रे्दहायबमोशिम निरीक्षण गिुषपिेछ:– 

(क) मदु्दा र्दताष वकताबमा मदु्दा र्दताष र्दरुुस्तसाँग भएको छ, छैि ? शिम्मेवारी सरी आएकासवहत ियााँ र्दताष हिु े
मदु्दाको वरै्वपच्छेको अद्यावनधक र्दायरी रहेको छ, छैि ? 

(ख) थिुछेकसम्बन्धी नियनमत प्रवियाको पालिा गररएको छ, छैि ? 

(ग) ताररख तथा पेसी व्यवस्थापि कसरी गररएको छ ? 

(घ) फैसलाको कायाषन्वयि कसरी भएको छ ? र्दण्ििररवािाको लगत व्यवस्थापि कसरी गररएको छ ? असलुी 
भएको र बााँकीको रेकिष व्यवशस्थत छ छैि ? मदु्दामा आएका र्दिीको सामािको व्यवस्थापि कसरी 
गररएको छ ? 

(ङ) चाल ुनमनसल व्यवस्थापि कसरी गररएको छ ? फैसला भैसकेका नमनसलको अनभलेख कसरी राशखएको छ ? 

(च) मदु्दाको कारवाहीमा न्यावयक कायषववनधको पालिा भए िभएको ? 

(छ) पक्षलाई सिुवुाइको मौका दर्दइएको छ, छैि ? 

(ि) मदु्दाका पक्षलाई कािूि व्यवसायीको प्रनतनिनधत्वको अनधकारको प्रयोग गिष दर्दइएको छ, छैि ? 

(झ) आरे्दि र फैसलामा आधार कारण स्पष्ट खलुाएको छ, छैि ? फैसला समयमा तयार गरेको छ, छैि ? 

(ञ) तिनबिी अनधकारको प्रयोग कसरी गररएको छ ? 

(ट) पूवष निरीक्षण निरे्दिि कायाषन्वयिको अवस्था के कस्तो छ ? उच्च अर्दालतमा नियनमत प्रनतवेर्दि गिे गरेको 
छ, छैि ? 

(ि) सवोच्च, उच्च र शिल्ला अर्दालतका पत्रको िवाफ र कामकारवाहीमा नछटो छररतो कायष भएको छ, छैि ? 

(ि) मदु्दा व्यवस्थापिका अन्य ववर्यहरू पालिा गररएको छ, छैि ? 

(ढ) मलु्तबी रहेकोमा काििुबमोशिम राशखएको छ, छैि ? नमनसल तथा अन्य नलखतहरू रीतपूवषक र व्यवशस्थत 
ढङ्गमा राशखएको छ छैि, तायर्दाती फाराममा सबै नलखतको वववरण ििाई र्दरुुस्त राशखए िराशखएको, 
काििुको पसु्तक भए िभएको, पिुरावेर्दि परेको नमनसल र प्रमाणको नमनसल समयमा पिाउिे गरे िगरेको, 
म्यार्द तामेलीको काम, र्दताष चलािी र्दरुुस्त रहे िरहेकोसमेत हेिुषपर्दषछ ।   
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अिसूुची–५ 

कारागार तथा बालसधुार गहृ निरीक्षण गर्दाष हेिुषपिे कुराहरू 

(निरे्दशिकाको र्दफा १३ साँग सम्बशन्धत) 
 उच्च अर्दालतका मतुय न्यायाधीि वा न्यायाधीिले आफ्िो प्रारे्दशिक के्षत्रानधकारनभत्रको कारागारको निरीक्षण 
गर्दाष तथा शिल्ला अर्दालतको न्यायाधीिले बाल सधुार गहृको निरीक्षण गर्दाष  सामान्यतयााः रे्दहायका ववर्यवस्तमुा ध्याि 
दर्दिपुिे हनु्छ :– 

(क) िेवकएको कैर्द वा थिुाको म्यार्द भिुाि हिुे नबशत्तकै वा कैर्द वा थिुाबाट मिु गररदर्दिे भिी अनधकार प्राप्त 
अनधकारीबाट आरे्दि प्रा त भएपनछ कैर्द वा थिुाबाट मिु गररिे गररएको छ, छैि ? 

(ख) कुिै कमषचारीको हेलचेिाइाँबाट कुिै थिुवुा वा कैर्दी प्रचनलत कािूिबमोशिम भन्र्दा बढी समयसम्म थिुा वा 
कैर्दमा रहेको छ, छैि ? 

(ग) कुिै थिुवुा वा कैर्दीलाई छाड्ि ुपिे गरी फैसला वा आरे्दि भएकामा सोको सूचिा अववलम्ब सम्बशन्धत 
कारागारमा प्राप्त भएको छ, छैि ? 

(घ) कारागारमा थिुवुा, कैर्दी राख्न ेक्षमता कनत हो र कनत सङ्खतयामा राशखएको छ ? मवहला र परुुर् तथा 
थिुवुा तथा कैर्दीलाई नभन्र्दानभन्रै्द राशखएको छ छैि ? २१ वर्ष मनुिको र २१ वर्षमानथको कैर्दी थिुवुालाई 
यथासम्भव नभन्र्दानभन्रै्द भागमा राख्नपुिेमा राखेको छ छैि ? कारागारमा िाबालक भए िभएको, भएको भएमा 
नतिीहरूको अवस्था, सवुवधा के कस्तो दर्दएको छ ? 

(ङ) कैर्दी थिुवुालाई आफ्िो मात ृभार्ामा पररवारसाँग सम्पकष  राख्न मौका प्राप्त गरेको छ छैि । भार्ा ििाने्नलाई 
र्दोभार्ेको सवुवधा प्रर्दाि गरेको छ, छैि ? 

(च) कैर्दी थिुवुाले कािूिी कारवाहीमा पहुाँच पाएका छि ् छैिि,् निवेर्दि, पिुरावेर्दिपत्र समयमा अर्दालतमा 
पिाउिे गररएको छ, छैि, कािूि व्यवसायीसाँग परामिष गिष पाएका छि,् छैिि ्? काििु व्यवसायी राख्न 
िसक्िलेाई अर्दालतसाँग समन्वय गरी वैतनिक काििु व्यवसायीबाट निाःिलु्क काििुी सहायता उपलधध 
गराइएको छ, छैि ? 

(छ) कैर्दीहरूलाई मािवीय व्यवहार भएको छ छै्रि ? सीप ववकास तथा अध्ययिको अवसर प्रर्दाि गरे    
िगरेको ? शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, मिोरञ्जि, नसधा खचष र बसोवासको अवस्था र सवुवधा कस्तो छ ? 

कारागारनभत्र थिुवुा वा कैर्दीलाई िेल हत्किी लगाउिे गरेको छ, छैि ? नबरामी कैर्दी थिुवुाको उपचारको 
यथोशचत प्रबन्ध गररएको छ, छैि, तोवकएबमोशिमको नसधा खचष, लगुा उपलधध भएको छ, छैि ? 

(ि) थिुवुा कैर्दीको लगत वकताब अद्यावनधक गिे गरेको छ, छैि ? नििहरूको फोटोसवहतको फेहररस्त बिाई 
ववद्यतुीय प्रनतसमेत तयार गरी राखेको छ, छैि ? 
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(झ) रोगी थिुवुा वा कैर्दीलाई यथासम्भव छुटै्ट राखेको छ, छैि ? मािनसकरूपमा अिि थिुवुा वा कैर्दीलाई 
छुट्याई यथासम्भव नभन्रै्द भागमा राखेको छ, छैि ? 

(ञ) कैर्दी, थिुवुा छुटेका वा अड्डासार अिमुनत नलएको िनलएको र अड्डासार गररएको िािकारी थनु्न पिाउिे 
निकायलाई दर्दिे गरे िगरेको ? 

(ट) मदु्दा चल्र्दाचल्रै्दको अवस्थामा कुिै प्रनतवार्दीलाई अर्दालतबाट लागेको कैर्द माफी नमिाहा दर्दएको छ वक ? 

(ि) पूवष निरीक्षणमा दर्दइएका निरे्दििको कायाषन्वयि अवस्था कस्तो छ ? 

(ि) बालबानलकासम्बन्धी ऐि, २०७५ को र्दफा ४३ बमोशिम थिुा वा कैर्दबापत बालक राशखएको आफ्िो 
प्रारे्दशिक के्षत्रानधकारनभत्रका बालसधुार गहृहरूको शिल्ला अर्दालतका न्यायाधीिले निरीक्षण गिुषपर्दषछ । 
निरीक्षणको िममा उपयुषि उल्लेशखतमध्ये सान्र्दनभषक हिुे कुराका अनतररि बालसधुार गहृमा बालकलाई 
मािवोशचत सेवा सनुबधा उपलधध गराएको छ छैि, शिक्षा, तानलम, खेलकुर्द, मिोरञ्जिको उपलधधता छ, 
छैि, बालमैत्री कक्ष छ छैि, बालबानलका बस्िे कक्ष बातािकूुनलत वा उपयिु छ, छैि, िाबालक हुाँर्दा 
गरेको कसरुमा सधुार गहृमा बस्र्दा १८ वर्ष उमेर पगेुका र िाबालक कनत छि ्? अनभभावकलाई भेटघाट 
गिे िेस्क राशखएको छ, छैि, भेटघाटको पयाषप्त अवसर उपलधध गराइएको छ, छैि ? िस्ता कुराहरू हेिुष 
बझु्िपुर्दषछ ।  
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अिसूुची–६ 

(निरे्दशिकाको र्दफा १४ साँग सम्बशन्धत) 
 

शिल्ला अर्दालतबाट आफ्िो शिल्लानभत्र संघीय कािूिबमोशिम गदित अधषन्यावयक निकाय वा अनधकारी र प्ररे्दि 
कािूिबमोशिम गदित स्थािीयस्तरका न्यावयक निकायको  मदु्दामानमलाको काम कारवाहीको निरीक्षण गर्दाष आधार 
बिाउिपिे बुाँर्दाहरू 

(क) स्थािीय सरकार सञ् चालि ऐि,२०७४ को र्दफा ४७ मा तोवकए बमोशिमको अनधकारके्षत्रनभत्र रही वववार्दको  
निरूपण गरेको छ वा छैि ? 

(ख) न्यावयक सनमनतले आफूसमक्ष पेि भएको वववार्दको निवेर्दि र्दताष गरी पक्षलाई निस्सा दर्दिे गरेको छ वा   छैि ? 

(ग) वववार्दको निवेर्दिको कारवाही र वकिारा गर्दाष मेलनमलाप गिष प्रोत्साहि गरेको छ वा छैि ? 

(घ) मेलनमलापकताषको सूचीकरण गरी नििहरूबाट मेलनमलाप गराइएको छ वा छैि ? 

(ङ) मदु्दाको कारवाही र वकिारा गर्दाष पक्षलाई ताररखमा राख्न ेगररएको छ वा छैि ? 

(च) सम्पशत्त रोक्का राखी पाउाँ भिी परेको निवेर्दिबमोशिम प्रारशम्भक िााँचबझुबाट रोक् का रात ि उपउि रे्दशखएमा रोक्का 
राख्नका लानग सम्बशन्धत निकायमा लेखी पिाएको छ वा छैि र त्यसको िािकारी न्यावयक सनमनतलाई दर्दएको छ 
वा छैि ?  

(छ) पनत पत् िीबीचको वा िेष्ठ िागररकको संरक्षणसम्बन्धी वववार्दमा पीनित, नििको िाबानलग सन्ताि वा नििसाँग 
आशश्रत अन्य कुिै व्यशिको वहतको लानग र्दफा ४७ बमोशिम सम्बशन्धत पक्षलाई अन्तररम संरक्षणात्मक आरे्दि 
दर्दएको छ वा छैि ? 

(ि) वववार्दमा मेलनमलाप गराउि ेप्रयोििका लानग प्रत्येक विामा मेलनमलाप केन्र गिि गररएको छ वा छैि ? 

(झ) न्यावयक सनमनतबाट वववार्दको अशन्तम निणषय भएको नमनतले पैनतस दर्दिनभत्र सम्बशन्धत पक्षलाई सो निणषयको 
प्रनतनलवप उपलधध गराउि पिेमा गराएको छ वा छैि ? 

(ञ) कायषपानलकाले न्यावयक सनमनतबाट भएको नमलापत्र वा निणषयको तत्काल कायाषन्वयि गराएको छ वा छैि ? 

(ट) गाउाँपानलका वा िगरपानलकाले न्यावयक सनमनतबाट नमलापत्र वा निणषय भएमा वववार्दसाँग सम्बशन्धत नलखत, नमलापत्र 
वा निणषय अनभलेख व्यवशस्थत र सरुशक्षत रुपमा राखेको छ वा छैि ? 
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अिसूुची– ७ 

मातहत अर्दालतहरूमा प्रिासनिक, भौनतक तथा ववतीय अवस्थाको निरीक्षण गर्दाष आधार नलिपुिे बुाँर्दाहरू 

(निरे्दशिकाको र्दफा १५ साँग सम्बशन्धत) 
 

१. भौनतक र प्रिासनिक निरीक्षण: अर्दालत वा न्यावयक निकायको भौनतक र प्रिासनिक निरीक्षण रे्दहायबमोशिम 
गिुषपिेछ :–        

(क) प्रत्येक कमषचारीको व्यशिगत फायल खिा गरी राखेको छ, छैि ? 

(ख) हाशिर, नबर्दाको अनभलेख अध्यावनधक गरेको छ छैि ?  इ–हाशिरीको यथोशचत प्रयोग भएको छ, छैि ? 

(ग) आएका पररपत्र निरे्दििहरूको व्यवशस्थतरूपमा संरक्षण र पालिा गिुष गराउि ुपिे कुरामा सवियता छ, 
छैि ? 

(घ) सबै कमषचारीलाई सबै िाखाको कामको शिम्मेवारी अिभुव गराउिे गरेको छ, छैि ? 

(ङ) भएका कािूि पनत्रका, रािपत्र, कािूिका वकताब आदर्दको संरक्षण र िभएका कािूिका वकताब वर्षवपच्छे 
बिेटले भ्याएसम्म थरै्द िाि ेगरेको रे्दशखन्छ, रे्दशखाँरै्दि ? 

(च) भवि, ग्यारेि र निवासको ममषत सम्भार गरी यथाशस्थनतमा रात िे प्रयास भएको छ, छैि ? 

(छ) अर्दालतका िाउाँको िग्गाको िाप िक्सा िग्गाधिी र्दताष प्रमाणपिुाष बिाई रात िकुो साथै तारबार गरी 
संरक्षण गिे कायष भएको छ, छैि ? 

(ि) अर्दालतको बावहरपवट्ट उिरुी पेवटका राशखएको छ, छैि ?  र उिरुी पेवटकामाफष त वा अन्य कुिै तररकाले 
प्राप्त सावषिनिक गिुासो वा प्रनतवियाउपर कारवाही भएको छ, छैि ? 

(झ) रै्दनिक लगत फछ यौट र बााँकीको कायष प्रगनत वववरण सबैले रे्दख्न ेगरी टााँस्ि ेर भिे गरेको छ, छैि ? 

(ञ) ववगत निरीक्षणहरूमा दर्दएका निरे्दििहरूको पालिा भएको छ छैि, निरे्दििहरूको पालिा गिे गराउितेफष  
के कस्ता पहल भएका छि ्? 

(ट) अर्दालतमा न्यायाधीि र कमषचारीहरू िीक समयमा आउि ेर िािे गरेका छि,् छैिि ्? कायषसम्पार्दिमा 
अिावश्यक वढलाससु्ती भएको छ, छैि ? 

(ि) अर्दालतमा कािूि व्यवसायीको रूपमा उपशस्थत भई बहस पैरवी गरररहेका कािूि व्यवसायीहरूको 
िामावली प्रत्येक वर्ष चैत्र मसान्तनभत्र सवोच्च अर्दालत र न्याय पररर्द् मा पिाउि ु पिेमा सो अिसुार 
पिाएको छ, छैि ?  त्यस्तो िामावलीमा अर्दालतले रे्दहायका कुराहरू खलुाएको छ, छैि ? 

(अ) कवहलेरे्दशख कािूि व्यवसायमा लागेको हो, र  
(आ) पेिाप्रनतको रुशच र इमान्र्दारीता कस्तो छ ? 
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(ि) अर्दालतको नियनमत प्रयोगकताषहरूको पररचय स्पष्ट हिुे गरी नििहरूको िाम, थर, वति, बाबकुो िाम, 

उमेर, िैशक्षक योग्यता, फोटो निि कुिै कािूि व्यवसायीको फमषमा संलग्ि रहेको भए त्यस्ता कािूि 
व्यवसायीको फमषको िाम, कािूि व्यवसायीको िाम तथा स्तर (वररष्ठ अनधविा, अनधविा, अनभविा) 
समेतका वववरण खलुाई अनभलेख तयार गरर राखेको छ, छैि ? 

(ढ) कमषचारी बैिक, अर्दालत व्यवस्थापि सनमनत, न्याय क्षेत्र समन्वय सनमनत, बेञ्च–बार बैिक, बढुवा 
सनमनतको बैिक, लगत फछ यौट सनमनतको बैिकलगायतका धयवस्थापकीय वियाकलापहरू निधाषररत 
समयमा र सङ्खतयामा सम्पन्न भएका छि ्छैिि ्? 

(ण) अर्दालतनभत्र र अर्दालत पररसरबावहर सरसफाइको अवस्था कस्तो छ ? र अर्दालतको कायष वातावरण 
र्दरुुस्त राशखएको छ छैि ? कमषचारीमा आपसी मेलनमलाप, समन्वय र सञ्चारको अवस्था कस्तो छ ? 

(त) अर्दालतको वावर्षक कायषयोििामा उशल्लशखत मदु्दा फछ यौटको लक्ष्यको अनतररि रे्दहायका अन्य 
व्यवस्थापकीय वियाकलापहरू भए िभएको निरीक्षण गिुष पिेछ :– 

१) मदु्दाका पक्षहरूसाँग परामिष सेवा सञ्चालि भएको छ, छैि ? भएको भए कनतपटक भएको छ ? 

२) न्यावयक संवार्द (Judicial Outreach) कायषिम सञ् चालि भएको छ, छैि ? सञ्चालि भएको भए 
कनत पटक भएको छ ? 

३) Meet the Judge कायषिम सञ्चालि भएको छ, छैि सञ्चालि भएको भए कनतपटक भएको छ ? 

४) योििा कायाषन्वयि सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसाँग अन्तरविया भए िभएको र भएको भए कनत पटक 
भएको छ ? 

५) तामेलर्दार र स्थािीय निकायका सशचवहरूबीच अन्तरविया कनत पटक भएको छ ? 

६) सञ्चारकमषीयहरूसाँग अन्तरविया कनत पटक गररएको छ ? 

७) उपयुषि बैिक र अन्तरवियाहरूको प्रभावकाररता कस्तो छ ? 

(थ) अन्य काम कारवाहीसम्बन्धी निरीक्षण गर्दाष आवश्यक रे्दशखएका कुराहरू हेिुषपछष । 

(र्द) मानथल्लो निकायबाट समय समयमा िारी भएका पररपत्रहरूको पररपालिा गरे िगरेको ? 

(ध) मदु्दा पेसी सूची प्रकािि हिुे समय र इिलास बस्ि ेसमय के कस्तो रहेको छ ? 

(ि) प्रत्येक अर्दालतले वावर्षक कायष योििा तयार गरी समीक्षा बैिक भएको छ, छैि ? 

(प) स्वीकृत र्दरबन्र्दी ररि भएकोमा सोको आफूले गिुषपिे पर्दपूनतषको प्रविया सरुू गिे काम समयमा भएको 
छ, छैि ? 

(फ) कायाषलयले सेवा प्रर्दाि गर्दाष पारर्दशिषता, नमतव्यवयता, कायषर्दक्षता र प्रभावकाररता बढाउि प्रयास भएको छ, 

छैि ? 
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२.  आनथषक प्रिासि िाखाको निरीक्षण: आनथषक प्रिासिमा रे्दहायबमोशिम निरीक्षण गिुषपिेछ :– 

(क) आनथषक प्रिासि िाखामा धरौटी वकताब छ, छैि र धरौटी वकताबमा प्रत्येक व्यशिको कुि मदु्दामा कनत 
रकम कवहले धरौटी राखेको भने्न खलुाएर राखेको छ, छैि ? 

(ख) फैसलाले वफताष पाउिे भएको धरौटी, र्दण्ि, िररवािा, अर्दालती िलु्क, रोक्का वा कधिा रहेको िायिात, 

शिन्सी धरौटी कुिै सम्पशत्त वा सो नललाम नबिी भैरहेको िगर्द वफताष नलि फैसला अशन्तम भएको थाहा 
पाएको नमनतले एक वर्षनभत्र त्यस्तो वफताष पाउि सक्ि ेव्यशि आएि भिे धरौटीमा रहेको रकम र नललाम 
गिुषपिे चल अचल सम्पशत्त नललाम गरी आएको रकमसमेत सर्दर स्याहा गरी मलुकुी रे्दवािी कायषववनध 
संवहता, २०७४ को र्दफा िं. २४८ को म्यार्दनभत्र वफताष नलि आए सर्दर स्याहा गररएको रकम निकासा 
नलई वफताष दर्दिपुिेमा दर्दएको छ, छैि ? 

(ग) अर्दालतको आम्र्दािी रकम र्दाशखला भएको भोनलपल्ट बैंक र्दाखेला गरेको छ, छैि ? 

(घ) अशन्तम फैसलाबमोशिम अर्दालती िलु्क र धरौट वफताष पाउाँ भिी परेको निवेर्दिमा कािूिअिसुार समयमा 
वफताष गरेको छ, छैि ? 

(ङ) पेस्की र बेरुि ुके कनत छ र सोको अनभलेख र ढााँचा िीक छ छैि, तोवकएको समयमा फछ यौट भएको 
छ छैि ? 

(च) आनथषक अििुासि पालिा भएको छ, छैि ? 

(छ) सावषिनिक खररर्द प्रविया सावषिनिक खरीर्द ऐि नियमको प्रवियाबमोशिम भएको छ, छैि ? 

३. शिन्सी निरीक्षण: शिन्सीसम्बन्धी रे्दहायबमोशिम निरीक्षण गिुषपिेछ :–  

(क) अर्दालतमा खररर्द भएका सामािहरू आम्र्दािी बााँधी मूल्य खलुाएर से्रस्ता राखेको छ वक छैि ? 

(ख) अर्दालतमा खचष भएर ििाि े सामाि िस्तो (र्दराि, कम्यटुर, सोफा, टेबलु, कुसषीय आदर्द) व्यवशस्थतसाँग 
राखेको छ, छैि ? 

(ग) शिन्सी निरीक्षण कायाषलय प्रमखुले वा नििले तोकेको अनधकृतले गरेको छ, छैि ? 

(घ) के कनत मालसामािहरू ममषत गिुषपिे अवस्थामा छि,् ममषत गररएको छ, छैि ? 

(ङ) के कनत शिन्सी मालसामािहरू बेकम्मा भई नललाम नबिी वा नमन्हा गिुषपिे छ वा छैि ? 

(च) शिन्सी निरीक्षण प्रनतवेर्दिले औलँ्याइएका कामहरू भएको छ, छैि ? 

४. सूचिा प्रववनधसम्बन्धी कायषको निरीक्षण: सूचिा प्रववनध व्यवस्थापिमा रे्दहायबमोशिम निरीक्षण गिुषपिेछ–  

(क) सूचिा प्रववनधको अवस्था कस्तो छ ?  आवश्यकतािसुार कम्यटुर पयाषप्त छ, छैि ? 

(ख) कम्यटुरलगायत अर्दालतमा उपलधध सूचिा प्रववनधको समशुचत प्रयोग गरे, िगरेको ? 

(ग) पत्राचार, सूचिा तथा िवाफ इमेलबाट भएको छ, छैि ? 
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(घ) साप्तावहक तथा रै्दनिक मदु्दा पेसी सूची कम्यटुर सफ्टवेयरबाट निकाल्ि,े वफरार्दपत्र, प्रनतउत्तरपत्र, 

पिुरावेर्दिपत्र, ररट निवेर्दि, नलशखत िवाफ, निवेर्दि आदर्द ववद्यतुीय प्रनत कम्यूटर इन्री गरेको छ, छैि ? 

(ङ) रै्दनिक पेसीमा रहेको मदु्दाको कारवाहीको शस्थनत ििाउि ेगरे, िगरेको ? 

(च) फैसला अपलोि गरे िगरेको ? सोको नियनमत अिगुमि भए िभएको ? 

५. पसु्तकालय निरीक्षण: पसु्तकालयमा निरीक्षण रे्दहायबमोशिम गिुषपिेछ :– 

(क) पसु्तकालय कोिा, अध्ययि गिे कुसषीय, टेबलु, र्दराि, राशखएको छ, छैि ? 

(ख) वकताबहरू के कनत खररर्द भएका छि ्? खररर्द भएका वकताबहरू सरुशक्षत वकनसमले राशखएको छ, छैि ? 

प्रत्येक इिलासमा ऐि काििुका अद्यावनधक पसु्तक रहेका छि ्छैिि ्?खररर्द भएका पसु्तक अर्दालतको 
कायषप्रकृनतसाँग उपयोगी हिुे खालको छ छैि ? 

(ग) काििुका वकताबहरू पयाषप्त छि,् छैिि ्? पसु्तक अध्ययिको लानग लैिािेले समयमा बझुाएको छ, छैि ? 

(घ) िेपाल रािपत्र, काििु पनत्रका सालबसाली बाइशन्िङ गरेको छ, छैि ? 

६. सूचिा तथा सहायता कक्षको निरीक्षण: सूचिा तथा सहायता कक्षमा रे्दहायबमोशिम निरीक्षण गिुषपिेछ :– 

(क) सूचिा तथा सहायता कक्ष अर्दालत/कायाषलयको प्रवेिद्वारसाँगै खिा गररएको छ, छैि ? 

(ख) सूचिा तथा सहायता कक्षमा सेवाग्राहीलाई वपउिे पािी, प्रनतक्षा कक्ष, अर्दालतले प्रर्दाि गिे सेवाबारेको 
िागररक बिापत्र, कम्यटुर निस्ले, मेलनमलापकताषको सूची, प्रत्येक िाखाबाट प्रर्दाि गररिे सेवा, कािूिी 
सहायतासम्बन्धी िािकारी, गोपिीयता र बन्र्द इिलाससम्बन्धी िािकारी, सो निकायमा रहिे कमषचारीको 
वववरण, आवश्यक पिे तथ्याङ्कहरू, िक्कल निवेर्दिलगायतका टेम्लेट फारामहरू राशखएका छि,् छैिि ्? 

(ग) सूचिा तथा सहायता कक्षका कमषचारीबाट सेवाग्राहीलाई मसु्कािसवहतको सेवा प्रर्दाि गररएको छ, छैि ? 

(घ) सेवाग्राहीको कामको ववर्यमा िािकारी नलि अग्रसर हिुे, सम्मािपूणष व्यवहार गिे, ऐि कािूिको 
पररनधनभत्र रहेर समस्याको उशचत समाधाि निकाल्िे गरेको छ, छैि? 

(ङ) अिि, अपाङ्ग, मवहला, वृर्द्, बालबानलकाको लानग उशचत सेवाको प्रबन्ध गररएको छ, छैि? 

(च) सूचिाको हकसम्बन्धी ऐि, २०६४ र नियमावली, २०६५ बमोशिम सूचिा दर्दि नमल्िे र सूचिा दर्दि 
िनमल्िे कुराका ववर्यमा सूचिा अनधकारी वा सूचिा कक्षमा बस्िे कमषचारी िािकार छ, छैि ? 

(छ) समग्र मदु्दा व्यवस्थापि, िििशि, भौनतक, ववतीय व्यवस्थापिमा उच्च अर्दालतमा रशिस्रार र शिल्ला 
अर्दालतमा से्रस्तेर्दारको शिम्मेवारी र र्दावयत्व रहिे हुाँर्दा नििहरूबाट सो शिम्मेवारी पूरा भएको छ, छैि ? 

सोसमेत निरीक्षणको िममा खवटएको न्यायाधीि वा अशततयार प्राप्त प्रिासकीय अनधकारीले हेिुषपर्दषछ ।   
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अिसूुची–८ 

न्यायाधीिको कायष सम्पार्दि निरीक्षण फाराम 

(र्दफा १७ साँग सम्बशन्धत) 
आ.व. 

न्यायाधीिको िाम :      निरीक्षणकताषको िाम : मा.न्या. श्री  

अर्दालत :       निरीक्षण गरेको नमनत : 

१. हालसम्मको िम्मा लगत सङ्खतयााः 
२. हालसम्मको फछौट सङ्खतयााः  

३. बााँकी नमनसल सङ्खतयााः 
अ. १ वर्ष नभत्रको 
आ. १ वर्षरे्दशख  १८ मवहिासम्मको 
इ. १८ मवहिारे्दशख २ वर्षसम्मको  

ई. २ वर्षिाघेको 
४. मलु्तबीमा रहेको मदु्दा को सङ्खतयााः 
५. निरीक्षण नमनतसम्मको लक्ष्य अिसुारको मदु्दा को शस्थनत 

अ. फैसला गिुषपिे लक्ष्य सङ्खतयााः 
आ. फैसला भएको सङ्खतयााः 

६. न्याय प्रिासि ऐि, २०७३ को र्दफा २१ बमोशिम निरीक्षण गररएका मदु्दाको सङ्खतयााः 
अ. पपुषक्षका लानग थिुामा रहेको व्यशिको मदु्दा  

आ. पिुरावेर्दि िपरी अशन्तम भएका मदु्दा हरु मध्येका केही मदु्दाहरू 

इ. पक्षको रुपमा बालक, मवहला, अपाङ्गता भएका व्यशि, मािनसक रोगबाट पीनित वा पचहत्तर वर्ष उमेर 
पगेुका व्यशि सशम्मनलत रहेका मदु्दा  

ई. सावषिनिक सरोकार वा महत्वको ववर्य समावेि भएको मदु्दा  

उ. असमथष व्यशि पक्ष रहेको मदु्दा  

७. लक्ष्य पूरा हिु िसकेको भए सोको कारण 

८. निरीक्षणबाट रे्दशखि आएका ववर्यहरू 

क. एकै पटक गिुषपिे वा गिष सवकिे आरे्दि िगरी पटक पटक गरेको भए मदु्दा सङ्खतया 
ख. मदु्दा लम्व्याउि कािूि प्रनतकूल आरे्दि वा कारवाही भएको भए मदु्दा सङ्खतया 
ग. असम्बशन्धत कािूिको प्रयोग तथा असंगत वा गलत अथष वा व्यातया वा कारवाही गरेको भए सङ्खतया 
घ. िरात ि ुपिे मलु्तबी राखेको भए मदु्दा सङ्खतया 
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ङ. िगाउि ुपिे मलु्तबी ििगाएको भए सङ्खतया 
च. िहर गिुष पिे तथ्य र प्रश् ि िखलुाई प्रमाण बझु्िे आरे्दि गरेको भए सङ्खतया 
छ. सवोच्च अर्दालतबाट प्रनतपादर्दत ििीर वा कािूिी नसर्द्ान्त ववपरीत निणषय गरेको भए सङ्खतया 
ि. फैसला वा आरे्दि तयार गिष लागेको औसत दर्दि 

झ. अर्दालतको कायष दर्दि र अर्दालतमा हाशिर भएको दर्दि 

ञ. अर्दालतमा अिपुशस्थत रहेको दर्दि 

ट. नबर्दा बसेको दर्दि 

९. आचारणसम्बन्धी ववर्य 

अ. अर्दालतको समयमा मार्दक पर्दाथष सेवि गिे गरे िगरेको 
आ. पर्दीय र्दावयत्व इमान्र्दारीपूवषक पालिा गरे वा िगरेको  

इ. कािूिले पाउिे सवुवधा उशचत तवरले प्रयोग गरे िगरेको (सवारी साधिसमेत) 

ई. अर्दालतको सम्पशत्त वा अनधकारको र्दरुुपयोग गरे िगरेको  

१०. अन्तरवैयशिक सम्बन्ध कायम गिे क्षमता र नििप्रनतको धारणा 
अ. सहकमषीय न्यायाधीिसाँगको सम्बन्ध र धारणा 
आ. कमषचारीसाँगको सम्बन्ध र धारणा 
इ. सम्बशन्धत बारसाँगको सम्बन्ध र धारणा 
ई. सेवाग्राहीसाँगको सम्बन्ध र धारणा 

११. मानथल्लो अर्दालतहरुबाट भएका आरे्दि वा निरे्दििको पालिाको अवस्था 
१२. अन्य कुिै उल्लेतय वववरण 

 

 

 

……………………………….. 

 

निरीक्षणकताषको र्दस्तखत र नमनताः 
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अिसूुची.– ९ 

न्यायाधीिको कायष सम्पार्दि मूल्याङ्कि फाराम 

(र्दफा १७ साँग सम्बशन्धत) 
 

आ.व……..                                 मूल्याङ्कि गिे न्यायाधीिको िामाः 
न्यायाधीिको िामाः                         अर्दालताः 
ि.सं. कायष सम्पार्दिसम्बन्धी शस्थनत मूल्याङ्किकताषको  

ववश् लेर्ण 
   कैवफयत 

उत्तम मध्यम सामान्य निरािाििक  
१. निधाषररत समयनभतै्र मदु्दाको कारवाही वकिारा गरेको 

शस्थनत 
     

२. लक्ष्य अिसुारको फछौट शस्थनत      
३. काम कारवाहीमा इमान्र्दाररता      
४. सम्पादर्दत कामको स्तर      
५. मदु्दाको तथ्य र मदु्दामा उिाइएको प्रश् ि बझु्िे क्षमता      
६. आचरणिन्य ववर्यहरू       
७. अन्तरवैयशिक सम्बन्ध कायम गिे क्षमता      
८. न्यायाधीिप्रनत मदु्दाका पक्ष, कािूि व्यावसायी तथा 

अन्य सवषसाधारणको धारणा 
     

९ अन्य कुिै कुरा उल्लेख भए सो      

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

मूल्याङ्कि गिे न्यायाधीिको र्दस्तखत र नमनत 

 

रष्टव्य.: प्रस्ततु मूल्याङ्कि फारममा मूल्याङ्कि गर्दाष मूल्याङ्किकताषले निरीक्षण फारममा रे्दखाइएको कुरा कायष, कायषसम्बन्धी 
अनभलेख, कायष फछ यौट तथा आचरण सम्बशन्ध अनभलेख समेतलाई अध्ययि गरी सोको अधारमा मूल्याङ्कि गिपुिे र 
प्रस्ततु मूल्याङ्कि फारममा भरी मूल्याङ्किकताष न्यायाधीिले निरीक्षण प्रनतवेर्दि साथै सशचवालयमा पिाउि ु पिे । 
मूल्याङ्किकताषले सम्पादर्दत कायषको गणुस्तर समेतको मूल्याङ्कि गरी आफ्िो रायसवहतको प्रनतवेर्दि लेख्न ुपिेछ । 
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अिसूुची– १० 

निरीक्षणमा दर्दइएको निरे्दििको कायाषन्वयि अवस्थाको आवनधक प्रनतवेर्दि 

(र्दफा १८ साँग सम्बशन्धत) 
 

नस.िं. निरीक्षणमा दर्दइएको निरे्दििको बुाँर्दा कायाषन्वयि भएको कायाषन्वयि हिु 
िसकेको 

कायाषन्वयि हिु 
िसकेको कारण 

१.     
२.     
३.     
४.     
५.     
६.     
७.     
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अिसूुची–११ 

चाल ुनमनसलको आन्तररक निरीक्षण गर्दाष ध्याि दर्दिपुिे मतुय ववर्यहरू 

(र्दफा १९ साँग सम्बशन्धत) 
(क) समयमा म्यार्द िारी भएको छ, छैि ? 

(ख) म्यार्द तामेली समयमै भएको छ, छैि ? 

(ग) म्यार्द तामेली वा म्यार्द तारेख नमलेको छ, छैि ? 

(घ) नमनसलको अङ्ग परु् याउिे प्रयत् ि भएको छ, छैि, अङ्ग पगेुका नमनसलहरू पेसी चढाएको छ, छैि ? 

(ङ) पेसी तोक्िे काम व्यवशस्थत छ, छैि ? 

(च) नमनसलमा हिुपुिे कागिातहरू अद्यावनधक छ, छैि, ती कागिात तायर्दाती फाराममा चढाएको छ, छैि ? 

(छ) तारेख गिुारेको प्रमाशणत भएको छ, छैि ? 

(ि) तोवकएको िोर तारेखमा िोर गएको छ, छैि ? 

(झ) आरे्दिको कायाषन्वयि समयमा भएको छ, छैि ? 

(ञ) समयमै पत्राचार र ताकेता भएको छ, छैि ? अिबि परेकोमा समयमा िै निकासाको लानग पेस गरेको छ,  
छैि ? 

(ट) वावर्षक कायाषन्वयि योििा मतुानबक आन्तररक निरीक्षण भएको छ, छैि ? 

(ि) वविेर् प्रकृनतका मदु्दाहरूको काम कारबाहीमा पक्षहरूको गोपिीयता कायम भएको छ, छैि ? 

(ि) नलिपुिे कोटष फी नलएको छ, छैि ? 

(ढ) एउटै त्रवुट पटक पटक र्दोहररएको छ, छैि ? 

(ण) अन्य आवश्यक कुराहरू । 


