
३ महिना भित्र

३ देखि ६ महिना 
भित्रको

६ महिना 
नाघेको

जम्मा १ बर्षभित्र १ बर्षदेखि 

१८ महिना भित्र
१८ महिना 
नाघेको

जम्मा तीन आ.व.को 
और्त मुद्दा दताष संख्या

१० प्रततशतले 

िुन ेबदृ्धि
अनुमातनत 

संख्या

- - - - 98 5 3 106 334 34 368 368 276

अदालतको समूि 'क'

योजनाबाट तनिाषरण िए अनुसार वार्र्षक रुपमा फैसला गनुषपन ेमुद्दाको प्रततशतः  75%

   तयार गन े                                                                                                                    प्रमाखणत गन े  

ररट/करारको पररपालना 
जजम्मेवारी

भस.नं

मुद्दा नयााँ दताषको अनुमान
जम्मा बार्र्षक 

अनुमातनत लगत
योजनाले 

तोकेको लक्ष्य

फाराम न ं१
प्यूठान जजल्ला अदालत

आधथषक वर्ष २०7५|07६÷को वार्र्षक कायषयोजना
लक्ष्य तनिाषरण फाराम न–ं१ वार्र्षक लक्ष्य तनिाषरण फाराम

(मूल रणनीतत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीतत १ साँग सम्बजन्ित)



276

   तयार गन े                                                                                                                    प्रमाखणत गन े  

बार्र्षक 

लक्ष्य

फाराम न ं१
प्यूठान जजल्ला अदालत

आधथषक वर्ष २०7५|07६÷को वार्र्षक कायषयोजना
लक्ष्य तनिाषरण फाराम न–ं१ वार्र्षक लक्ष्य तनिाषरण फाराम

(मूल रणनीतत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीतत १ साँग सम्बजन्ित)



नया दताष 
अनुमान

जम्मा कायम िुने
आउन ेअनुमातनत
बार्र्षक लगत

अनुमातनत वार्र्षक मुद्दा
फछयौट  संख्या

कैफफयत

थनुुवा साना 
प्रकृततका

प्राथभमकता 
प्राप्त

अन्य जम्मा

६ महिना भित्रको 16 21 11 28 76 273

६ महिना देखि १ वर्षभित्रको 2 5 15 22

१ वर्ष देखि १८ महिना भित्रको - 2 - 3 5

१८ महिनादेखि २ वर्ष भित्रको - - - 3 3

२ वर्ष नाघेको
६ महिना भित्रको 1

६ महिना देखि १ वर्ष भित्रको
१ वर्ष देखि १८ महिना भित्रको -

१८ महिना देखि २ वर्ष भित्रको -

२ वर्ष नाघेको
2

1 1 1

५ अ.व ं१७ नं
तनवेदन  र सो
उपरको
कैफफयत
प्रततवेदन

1 1 1

265 370 278

फाराम न ं२

2 2

लक्ष्य तनिाषरण फाराम न-ं२ वार्र्षक लक्ष्य तनिाषरण फाराम

 भस.न.ं र्वर्य अवधिगत संख्या जजम्मेवारी सरी आएको मुद्दा

258 364

योजनाबाट तनिाषरण िए अनुसार वार्र्षक रुपमा फैसला गनुषपन ेमुद्दाको प्रततशतः75%

अदालतको समूि 'क'

(मूल रणनीतत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीतत १ साँग सम्बजन्ित)

आधथषक वर्ष २०7५|07६ को वार्र्षक कायषयोजना
प्यूठान जजल्ला अदालत

2 पुनरावेदन

१ मुद्दा

२ वर्ष नाघेको
४ करारको 

पररपालना 
सम्बन्िी 
तनवेदन

3 महिना भित्रको

३ महिना नाघेर

६ महिना भित्रको
६ महिनादेखि १ वर्ष भित्रको

2 2

१८ महिनादेखि २ वर्षसम्मको

३ ररट र तनर्ेिाज्ञा
तनवेदन

१ वर्ष देखि १८ महिना भित्रको

 कूल जम्मा



फाराम न ं2 भन ेतररका –
   तयार गन े                                                                                                        प्रमाखणत गन े  

१. अदालतको समूि उल्लेि गदाष योजनाको पररच्छेद–6 मा गररएको पररिार्ा अनुसार आफ्नो अदालत कुन समूिमा पनष आउन ेिो सोिी समूि उल्लेि गन े।
२. फैसला गनुषपन ेप्रततशत उल्लेि गदाष तेस्रो रणनीततक योजनाले र सोको मध्यावधि मूल्याङ्कन प्रततवेदनले सम्वजन्ित समूिको अदालतले वार्र्षक रुपमा मुद्दा फछयौट  गनुषपन ेगरी तोकेको प्रततशत िन्दा कम 

निुन ेगरी उल्लेि गनुषपन े।

३. जजम्मेवारी सररआएका मुद्दािरुको मिलमा तत्काल अगाडिको वर्षको आर्ाढ मासान्तमा बााँकी रिन आएका मुद्दा ररट तथा तनवेदन/प्रततवेदनको साँख्या उल्लेि गन े।

४. तेस्रो रणनीततक योजनाले थनुुवा मुद्दा, प्राथभमकताप्राप्त मुद्दा, साना प्रकृततका मुद्दािरु र सो वािेकका अन्य सामान्य मुद्दािरुको लाधग फैसला गनुषपन ेअवधिगत लक्ष्य फरक फरक तोफकएको िुाँदा जजम्मेवारी 
सररआएका मुद्दािरुलाई सोिीबमोजजम र्विाजन गरी उल्लेि गन े।

प्राथममकता प्राप्त मुद्दा भन्नाले जातीय र्विेद, छुवाछूत, बालबाभलका संलग्न िएको मुद्दा, पचित्तर वर्ष उमेर माधथ व्यजतत पक्ष िएका सब ैमुद्दा, महिला वादी िएको न्बारान गराइपाउाँ  िन्न ेमुद्दा, महिला वादी 
िएको नाता कायम गराई पाउाँ  िन्न ेमुद्दा, र्विवा महिला वादी िएको मुद्दा, मानव बेचबबिन मुद्दा, मानाचामल मुद्दा, जेष्ठ नागररक मात्र पक्ष र्वपक्ष िएको मुद्दा, जबरजस्ती करणी मुद्दा, घरेल ुहिसंासम्बन्िी 
मुद्दा र र्वदेशी नागररक संलग्न िएको मुद्दा सम्झनुपनेछ ।

५. आगामी वर्ष दताष िुन सतन ेमुद्दाको अनुमान गदाष सम्वजन्ित अदालतमा अतघल्लो तीन आधथषक वर्षमा िएको और्त मुद्दा संख्यामा कम्तीमा १0 प्रततशतले थप गरी आगामी वर्षको नयााँ दताषको अनुमातनत साँख्या 
तनिाषरण गन े। नयााँदताषको अनुमानलाई मुद्दा र ररट तफष  र्विाजन गरी प्रस्तुत गन े।

६. जम्मा फछयौट  लक्ष्य कायम गदाष सम्वजन्ित अदालतको लाधग तोफकएको फछयौट  गनुषपन ेप्रततशतका आिारमा कायम गन े। यसो गदाष मुद्दा तथा ररट फछयौटका लाधग अवधिगत लक्ष्य पतन तनिाषरण गररएको 
िुाँदा सो कुरालाई पतन ध्यानमा राख्न ुपन ेिुन्छ । त्यसैले १ वर्ष िन्दा पुराना मुद्दािरुको फछयौट  लक्ष्य उल्लेि गदाष जतत संख्यामा जजम्मेवारी सरेको िो ती सब ैमुद्दािरु फछयौट  गन ेगरी उल्लेि गनुष पन ेिुन्छ । १ 

वर्षभित्रको लक्ष्य उल्लेि गदाष वार्र्षक फछयौट  लक्ष्य बमोजजमको संख्यामा अन्य मिलमा उजल्लखित संख्या घटाएर िुन आउन ेबााँकी सबै संख्या उल्लेि गन े।

७.  थनुुवा मुद्दा, साना प्रकृततका मुद्दा तथा प्राथभमकताप्राप्त मुद्दािरु १ वर्षभित्र फछयौट  गनुषपन ेिुाँदा सोसमेतलाई मध्यनजर रािी मुद्दाको फछयौट लक्ष्य राख्ने।

8. थनुुवा, प्राथभमकता प्राप्त र साना प्रकृततका मुद्दा छुट्टयाउन ेक्रममा एउटै मुद्दा एक िन्दा बढी समूिमा पन ेदेखिएमा थनुुवा मुद्दािरु अन्य समूिमा पन ेिए पतन  थनुुवा समूिमा गणना गन ेर अन्य मुद्दािरुका 
िकमा प्राथभमकता प्राप्त समूिमा गणना गने।
अदालतको बर्गीकरण

समूह क िन्नाले तेह्रथमु, िोजपुर, ओिलढंुगा, िोटाङ, सोलुिमु्व,ु रामेछाप, दोलिा, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, अघाषिााँची, प्युठान, जाजरकोट, दैलेि, जुम्ला,मुगु, काभलकोट, िुम्ला, िोल्पा, बझाङ, िोटी, बाजुरा, 
अछाम, दाचुषला, बैतिी, ििलेिरुा समेत २६ वटा जजल्ला अदालतलाई बुझ्नुपनेछ (आधथषक वर्ष २०७२/७३ को लगतका आिारमा ३०० सम्म प्रततन्यायािीश मुद्दाको लगत िएका अदालतिरूलाई राखिएको छ ।)

समूह ख िन्नाले िनकुटा, भसन्िलुी, स्याङजा, पवषत, म्याग्दी, पाल्पा, रोल्पा, सल्यान, पााँचथर, उदयपुर, मकवानपुर, भसरिा, सलाषिी, मिोत्तरी, बारा, रौतिट, िततपुर, लभलतपुर, बााँके, सूिेत, कञ्चनपुर, 
कािे े्रपलाञ्चोक, तनिूाँ, लमजुङ, गुल्मी, कर्पलवस्त,ु रूकुम, बहदषया, कैलाली समेत २९ वटा जजल्ला अदालतलाई बुझ्नुपनेछ (आधथषक वर्ष २०७२/७३ को लगतका आिारमा प्रततन्यायािीश ३०१–५५० सम्म मुद्दाको 
लगत िएका अदालतिरूलाई राखिएको छ)

समूह र्ग िन्नाले इलाम, झापा, ताप्लेजुङ, मोरङ, सुनसरी, संिवुासिा, िाहदङ, बाग्लुङ, सप्तरी, िनुर्ा, धचतवन, पसाष, काठमािौं, भसन्िपुाल्चोक, नुवाकोट, गोरिा, कास्की, नवलपरासी, रूपन्देिी, दाङ समेत २० वटा 
जजल्ला अदालतलाई बुझुनुपनेछ (आधथषक वर्ष २०७२/७३) को लगतका आिारमा प्रततन्यायािीश ५५१ िन्दा बढी मुद्दाको लगत िएका अदालतिरूलाई राखिएको छ ।

साना प्रकृततका मुद्दा िन्नाले बिाल िराउन,े मोिी, बालीबबगो, कुत बाली, गाली बेइज्जती, सािारण चोरी, र्ववाि बदर, िमषपुत्र, बिुर्ववाि, बालर्ववाि,अशं नजोडिएका सम्बन्ि र्वच्छेद, सामान्य कुटर्पट, लुटर्पट, 

जुवा, सबारी ज्यान र चन्दा मुद्दा िन्न ेसम्झनुपनेछ ।



क्र.सं. मुद्दा अवधि वववरण साउन भदौ असोज काविक मंमसर पुस माघ फार्गुन चतै बैशाख जेठ असार
कार्यददन 10 26 20 15 22 24 25 24 24 25 25 27

लक्ष्य 3 5 4 4 6 5 6 5 6 7 6 7

प्रगतत
लक्ष्य - - - - - 1 - - - - 1 -

प्रगतत
लक्ष्य 1 5 4 3 4 5 7 5 7 8 8 9

प्रगतत
लक्ष्य 1 1 - - 1 - - - - 1 - -

प्रगतत

लक्ष्य 3 6 5 4 4 5 6 6 7 7 8 9

प्रगतत
१ बर्ष 

नाघेको लक्ष्य - - - - - - - 1 - - - -

प्रगतत             

लक्ष्य 1 2 5 3 6 7 5 9 7 5 6 5

प्रगतत
लक्ष्य 3

प्रगतत

लक्ष्य 3 - - - - - - - - - - -

प्रगतत

लक्ष्य - - - 1 - - - 1 - - - -

प्रगतत
लक्ष्य
प्रगतत
लक्ष्य 12 22 18 15 22 23 23 27 27 28 29 30

प्रगतत

१८ महिना 
नाघेको 

अन्य मुद्दा

६ 
महिनाभित्र
को ररट

3
प्राथभमकता 

प्राप्त मुद्दा

4

अन्
य  
म ुद्

दा  
तथ

ा  प
ुनर

ाव
ेदन

१ वर्षदेखि 

१८ महिना 
भित्रको 

अन्य मुद्दा

५

१ 
वर्षभित्रको 

अन्य मुद्दा

१ 
वर्षभित्रको 

अन्य मुद्दा

१ 
वर्षभित्रको 

अन्य मुद्दा

१ बर्ष 

नाघेको

१ 
वर्षभित्रको 

अन्य मुद्दा

फाराम न ं३

(मूल रणनीतत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीतत १ साँग सम्बजन्ित)

योजनाबाट तनिाषरण िए अनुसार वार्र्षक रुपमा फैसला गनुषपन ेमुद्दाको जम्मा साँख्याः २७६ प्रततशतः ७५%

प्यूठान जजल्ला अदालत
आधथषक वर्ष २०७५/७६ को वार्र्षक कायषयोजना

लक्ष्य तनिाषरण फाराम न-ं३ माभसक लक्ष्य तनिाषरण फाराम

१ थनुुवा मुद्दा
१ बर्ष 

नाघेको

२
साना 

प्रकृततका 

मुद्दा

ररट

६ महिना 

नाघेको ररट

मस.न ं1+2+3+4+5 को जम्मा



लक्ष्य - - 1 - - - - - - 1 - -

प्रगतत
लक्ष्य
प्रगतत

लक्ष्य 2 3 2 2 4 5 3 4 2 5 6 4

प्रगतत
लक्ष्य

६ तनवेदन 

प्रततवेदन

१ महिना 
भित्र

१ महिना 
नाघेको

७ फुटकर 
तनवेदन

१ महिना 
भित्र

१ महिना 
नाघेको



जम्मा
267

64

2

66

4

70

1

 

61

3

3

2

276

फाराम न ं३

(मूल रणनीतत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीतत १ साँग सम्बजन्ित)

योजनाबाट तनिाषरण िए अनुसार वार्र्षक रुपमा फैसला गनुषपन ेमुद्दाको जम्मा साँख्याः २७६ प्रततशतः ७५%

प्यूठान जजल्ला अदालत
आधथषक वर्ष २०७५/७६ को वार्र्षक कायषयोजना

लक्ष्य तनिाषरण फाराम न-ं३ माभसक लक्ष्य तनिाषरण फाराम



2

42



महिना साउन िदौ असोज कार्त्तक मंभसर पुस माघ फागुन चतै बैशाि जेठ असार
कायष हदन 10 26 20 15 22 24 25 24 24 25 25 27

१ मुद्दा फछयौट 

लक्ष्य 12 22 18 14 21 23 24 26 27 28 29 30

२
ररट र 
तनरे्िाज्ञा 
तनवेदन

फछयौट 

लक्ष्य - - - 1 - - - 1 - - - -

३ तनवेदन 

प्रततवेदन
फछयौट 

लक्ष्य - - 1 - - - - - - 1 - -

फछयौट लक्ष्य 12 22 19 15 21 23 24 27 27 29 29 30

            

भस.न.ं र्वर्य

जम्मा

फाराम न ं४
प्यूठान जजल्ला अदालत

आधथषक वर्ष २०7५/07६ को वार्र्षक कायषयोजना
लक्ष्य तनिाषरण फाराम न-ं४M न्यायािीशगत माभसक लक्ष्य तनिाषरण फाराम

१. एकिन्दा बढी न्यायािीश िएको अदालतमा न्यायािीशगत फछयौट  लक्ष्य कायम गदाष सकिर सबै न्यायािीशलाई कायषवोझ बराबर िुन ेगरी मुद्दा बााँिफाि गनुष पछष  । 

२. कुनै न्यायािीश लामो र्वदा वा काजमा वस्ने कुराको पूवष जानकरी िुन सतन ेअवस्था रिेकोमा र्वदामा बस्ने महिनाको लक्ष्य उल्लेि गदाष सो कुरालाई समेत ध्यानमा रािी सम्बजन्ित 

न्यायािीशको लक्ष्य तोतन सफकनेछ ।

३. सम्बजन्ित न्यायािीशले फैसला गनुषपने मुद्दा मध्ये १८ महिना नाघेको बााँकी संख्या उल्लेि गदाष सम्बजन्ित न्यायािीशको जजम्मामा जजम्मेवारी सदाष १८ महिना नाघेका मुद्दािरु कतत जजम्मेवारी 
सरेका छन े् सोिी संख्या उल्लेि गन े ।

(मूल रणनीतत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीतत १ साँग सम्बजन्ित)

न्यायािीशको नामः श्री िेमबिादरु सेन                    

सम्वजन्ित न्यायािीशले फैसला गनुषपने मुद्दामध्ये १८ महिना नाघेको वााँकी साँख्याः 2  

   तयार गन े                                                                        प्रमाखणत गन े  

फाराम न.ं ४ िन ेतररका –



जम्मा
267

274

2

2

278

फाराम न ं४
प्यूठान जजल्ला अदालत

आधथषक वर्ष २०7५/07६ को वार्र्षक कायषयोजना
लक्ष्य तनिाषरण फाराम न-ं४M न्यायािीशगत माभसक लक्ष्य तनिाषरण फाराम

१. एकिन्दा बढी न्यायािीश िएको अदालतमा न्यायािीशगत फछयौट  लक्ष्य कायम गदाष सकिर सबै न्यायािीशलाई कायषवोझ बराबर िुन ेगरी मुद्दा बााँिफाि गनुष पछष  । 

२. कुनै न्यायािीश लामो र्वदा वा काजमा वस्ने कुराको पूवष जानकरी िुन सतन ेअवस्था रिेकोमा र्वदामा बस्ने महिनाको लक्ष्य उल्लेि गदाष सो कुरालाई समेत ध्यानमा रािी सम्बजन्ित 

न्यायािीशको लक्ष्य तोतन सफकनेछ ।

३. सम्बजन्ित न्यायािीशले फैसला गनुषपने मुद्दा मध्ये १८ महिना नाघेको बााँकी संख्या उल्लेि गदाष सम्बजन्ित न्यायािीशको जजम्मामा जजम्मेवारी सदाष १८ महिना नाघेका मुद्दािरु कतत जजम्मेवारी 
सरेका छन े् सोिी संख्या उल्लेि गने  ।

(मूल रणनीतत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीतत १ साँग सम्बजन्ित)

न्यायािीशको नामः श्री िेमबिादरु सेन                    

सम्वजन्ित न्यायािीशले फैसला गनुषपने मुद्दामध्ये १८ महिना नाघेको वााँकी साँख्याः 2  

   तयार गन े                                                                        प्रमाखणत गन े  



भस.नं

६ 

महिनाभित्र
को

६ महिना 
नाघेको

जम्मा ६ 

महिनाभित्र
को

६ महिना 
नाघेको

जम्मा
106 262 276 34 304 292

जम्मा 5 7 12 90 4 94 106 262 276 34 304 292

योजनाबाट तनिाषरण िए अनुसार बार्र्षक रुपमा फैसला गनुषपने मुद्दाको साँख्या 276                                        प्रततशतः 75%

फाराम नं ५
प्यूठान जजल्ला अदालत

आधथषक वर्ष २०7५/07६ को वार्र्षक कायषयोजना
लक्ष्य तनिाषरण फाराम नं-५M अङ्ग पुर्याउने कायषको बार्र्षक लक्ष्य तनिाषरण फाराम

(मूल रणनीतत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीतत १ साँग सम्बजन्ित)

वार्र्षक रुपमा अङं्ग पुर्याउनु पने मुद्दाको साँख्या 304                                                             प्रततशतः 85%

   तयार गन े                                                                        प्रमाखणत गन े  

फाराम नं ५ िने तररका –

१० प्रततशतले 

थप िुने 
संख्या

जम्मा अङ्ग 

पुर्याउनुपने 
संख्या यस आधथषक 

बर्षमा अङ्ग 

पुर्याउनुपने 
बााँकी संख्या

१. बार्र्षक रुपमा फैसला गनुषपने साँख्या उल्लेि गदाष फाराम २ मा उल्लेखित साँख्या उल्लेि गनुषपछष  ।

२. वार्र्षक रुपमा अगं पु¥याउनु पने साँख्या र प्रततशत उल्लेि गदाष बार्र्षक रुपमा फैसला गनुषपने साँख्यामा कजम्तमा १० प्रततशत थप गरी िुन आउने साँख्या र प्रततशत उल्लेि गनुष पछष  । 
माभसक लक्ष्य तनिाषरण गदाष उतत वार्र्षक लक्ष्यलाई माभसक कायषहदनको आिारमा समानुपाततक रुपमा माभसक लक्ष्यमा र्विाजन गनुषपछष  ।

३. बार्र्षक रुपमा अगं पुर्याउनु पने मुद्दाको लक्ष्य तनिाषरण गदाष दताष िएको ६ महिनाभित्र मुद्दाको अगं पुर्याउनु पने गरी तेस्रो रणनीततक योजनाले तोकेको लक्ष्यलाई समेत र्वचार 
पुर्याई लक्ष्य तनिाषरण गनुषपछष।

4. जम्मा अङ्ग पुर्याउनुपने संख्याबाट जजम्मेवारी सरी आएको मध्ये अङ्ग पुधगसेकेको संख्या घटाई बााँकी िुन आउने संख्या उल्लेि गरी सोिी संख्याको आिारमा माभसक 

लक्ष्य तनिाषरण गनुषपछष।

जजम्मेवारी सररआएको

अङं्ग पुगेको अङ्ग पुग्न बााँकी

जजम्मेवारी 
सररआएको 
कूल जम्मा

यस आधथषक बर्षमा दताष 
िुन सतन ेअनुमातनत 

संख्या

बार्र्षक 

फछयौट 

लक्ष्य



महिना साउन िदौ असोज कार्त्तक मंभसर पुस माघ फागुन चतै बैशाि जेठ असार

कायष हदन 10 26 20 15 22 24 25 24 24 25 25 27

मुद्दा अगं पुर्याउनु पने
साँख्या 15 27 16 16 28 29 26 25 31 28 31 30

ररट अगं पुर्याउनु पने
साँख्या - - - 1 - - - 1 - - - -

तनवेदन
प्रततवेदन

अगं पुर्याउनु पने
साँख्या

15 27 16 17 28 29 26 26 31 28 31 30

4. तनवेदन िन्नाले करारको पररपालना सम्बन्िी तनवेदन समेतलाई बुझ्नुपछष  ।

१. बार्र्षक रुपमा फैसला गनुषपने साँख्या र प्रततशत उल्लेि गदाष फाराम २ मा उल्लेखित साँख्या र प्रततशत उल्लेि गनुषपछष  ।
२. वार्र्षक रुपमा अगं पु¥याउनु पने साँख्या र प्रततशत उल्लेि गदाष बार्र्षक रुपमा फैसला गनुषपने साँख्यामा कजम्तमा १० प्रततशत थप गरी िुन आउने साँख्या र प्रततशत उल्लेि गनुष पछष  । माभसक लक्ष्य 

तनिाषरण गदाष उतत वार्र्षक लक्ष्यलाई माभसक कायषहदनको आिारमा समानुपाततक रुपमा माभसक लक्ष्यमा र्विाजन गनुषपछष  ।

३. बार्र्षक रुपमा अगं पुर्याउनु पने मुद्दाको लक्ष्य तनिाषरण गदाष दताष िएको ६ महिनाभित्र मुद्दाको अगं पुर्याउनु पने गरी तेस्रो रणनीततक योजनाले तोकेको लक्ष्यलाई समेत र्वचार पुर्याई लक्ष्य तनिाषरण 

गनुषपछष।

फाराम नं ६
प्यूठान जजल्ला अदालत

आधथषक वर्ष २०7५/07६ को वार्र्षक कायषयोजना
लक्ष्य तनिाषरण फाराम नं-६M अङ्ग पुर्याउने कायषको माभसक लक्ष्य तनिाषरण फाराम

(मूल रणनीतत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीतत १ साँग सम्बजन्ित)

योजनाबाट तनिाषरण िए अनुसार बार्र्षक रुपमा फैसला गनुषपने मुद्दाको साँख्या 2७६                                                        प्रततशतः 75%

माभसक रुपमा अङं्ग पुर्याउनु पने मुद्दाको साँख्या 304                                                                             प्रततशतः 85%

   तयार गन े                                                                        प्रमाखणत गन े  

फाराम नं ६ िने तररका –

बबर्य फााँटको मुद्दा
तथा ररट साँख्या

जम्मा

फााँट नं 



जम्मा

276

302

2

304

4. तनवेदन िन्नाले करारको पररपालना सम्बन्िी तनवेदन समेतलाई बुझ्नुपछष  ।

१. बार्र्षक रुपमा फैसला गनुषपने साँख्या र प्रततशत उल्लेि गदाष फाराम २ मा उल्लेखित साँख्या र प्रततशत उल्लेि गनुषपछष  ।
२. वार्र्षक रुपमा अगं पु¥याउनु पने साँख्या र प्रततशत उल्लेि गदाष बार्र्षक रुपमा फैसला गनुषपने साँख्यामा कजम्तमा १० प्रततशत थप गरी िुन आउने साँख्या र प्रततशत उल्लेि गनुष पछष  । माभसक लक्ष्य 

तनिाषरण गदाष उतत वार्र्षक लक्ष्यलाई माभसक कायषहदनको आिारमा समानुपाततक रुपमा माभसक लक्ष्यमा र्विाजन गनुषपछष  ।

३. बार्र्षक रुपमा अगं पुर्याउनु पने मुद्दाको लक्ष्य तनिाषरण गदाष दताष िएको ६ महिनाभित्र मुद्दाको अगं पुर्याउनु पने गरी तेस्रो रणनीततक योजनाले तोकेको लक्ष्यलाई समेत र्वचार पुर्याई लक्ष्य तनिाषरण 

गनुषपछष।

फाराम नं ६
प्यूठान जजल्ला अदालत

आधथषक वर्ष २०7५/07६ को वार्र्षक कायषयोजना
लक्ष्य तनिाषरण फाराम नं-६M अङ्ग पुर्याउने कायषको माभसक लक्ष्य तनिाषरण फाराम

(मूल रणनीतत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीतत १ साँग सम्बजन्ित)

योजनाबाट तनिाषरण िए अनुसार बार्र्षक रुपमा फैसला गनुषपने मुद्दाको साँख्या 2७६                                                        प्रततशतः 75%

माभसक रुपमा अङं्ग पुर्याउनु पने मुद्दाको साँख्या 304                                                                             प्रततशतः 85%

   तयार गन े                                                                        प्रमाखणत गन े  



भस.न.ं  र्वर्य  अवधिगत
संख्या

जजम्मेवारी सरीआएको नयााँ दताष अनुमान जम्मा कायम िुने
वार्र्षक लगत

अनुमातनत वार्र्षक
तनवेदन फछयौट र कैद
जररवाना असुली

६ महिना भित्रको 24 31

६ महिना देखि ९
महिना भित्रको 1 16

९ महिनादेखि १ वर्ष
भित्रको -

एक वर्ष नाघेको
25 38 63 47

२ १०५३।१।२५ २९८।११।१५ १३५२।१।१० ४०४।३।१५
३ ५९,९२,९९६।४४ २,०५,६५५।- ६१,९८,६५१।४४ ५९९२९९।६४

फाराम न ं७
प्यूठान जजल्ला अदालत

आधथषक वर्ष २०7५|07६ को वार्र्षक कायषयोजना
लक्ष्य तनिाषरण फाराम न-ं७M फैसला कायाषन्वयनका तनवेदन फछयौट  गन ेकायषको वार्र्षक

लक्ष्य तनिाषरण फाराम

२. कैद तथा जररवाना असुलीको बार्र्षक लक्ष्य तनिाषरण गदाष योजनाले तनिाषरण गरेबमोजजमको यस आधथषक बर्षको अनुमातनत लगत बराबर र बतयौता न्यूनीकरणको लाधग तोफकएको 
प्रततशत बमोजजमको अकं जोिी तनिाषरण गनुषपनेछ ।

फाराम न ं७ िन ेतररका –

१.  ६ महिनाभित्र फछयौट  गनुषपन ेतनवेदन साँख्या तनिाषरण गदाष जम्मा िुन आउने तनवेदनको वार्र्षक लगतको ५० प्रततशतले िुन ेअकं र ६ 

महिनादेखि ९ महिनासम्ममा फछयौट  गनुषपन ेतनवेदन साँख्या तनिाषरण गदाष जम्मा िुन आउने वार्र्षक लगतको २५ प्रततशतले िुन आउने अकं 

उल्लेि गन े। साथ ै९ महिनादेखि १ वर्षसम्म र १ बर्ष नाघेका तनवेदन फछयौट  गनुषपन ेसाँख्या तनिाषरण गदाष सो प्रकृततका जजम्मेवारी सररआएका सबै तनवेदनको साँख्या न ैउल्लेि गन े

। यी सबै प्रकारका फछयौट  साँख्या जोड्दा िुन आउने अकंलाई वार्र्षक रुपमा फछयौट  गनुषपन ेअकं कायम गन े।

(मूल रणनीतत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीतत ३ साँग सम्बजन्ित)

तिभसलदारको नामः श्री तुल बिादरु गुरुङ
वार्र्षक रुपमा जम्मा फछयौट  गनुषपन ेतनवेदन र कैद जररवानाको  लक्ष्य तनिाषरणःतनवेदन फछषयौट गन ेसंख्या-४७, फछषयौट-७५%

   तयार गन े                                                                        प्रमाखणत गन े  

१ फैसला कायाषन्वयनको 
तनवेदन 38 63

hDdf
कैद असुलीको लक्ष्य

जररवाना असुलीको लक्ष्य



जम्मा

31

16

47

४०४।३।१५
५,९९,२९९।६४

२. कैद तथा जररवाना असुलीको बार्र्षक लक्ष्य तनिाषरण गदाष योजनाले तनिाषरण गरेबमोजजमको यस आधथषक बर्षको अनुमातनत लगत बराबर र बतयौता न्यूनीकरणको लाधग तोफकएको 
प्रततशत बमोजजमको अकं जोिी तनिाषरण गनुषपनेछ ।

१.  ६ महिनाभित्र फछयौट  गनुषपन ेतनवेदन साँख्या तनिाषरण गदाष जम्मा िुन आउने तनवेदनको वार्र्षक लगतको ५० प्रततशतले िुन ेअकं र ६ 

महिनादेखि ९ महिनासम्ममा फछयौट  गनुषपन ेतनवेदन साँख्या तनिाषरण गदाष जम्मा िुन आउने वार्र्षक लगतको २५ प्रततशतले िुन आउने अकं 

उल्लेि गन े। साथ ै९ महिनादेखि १ वर्षसम्म र १ बर्ष नाघेका तनवेदन फछयौट  गनुषपन ेसाँख्या तनिाषरण गदाष सो प्रकृततका जजम्मेवारी सररआएका सबै तनवेदनको साँख्या न ैउल्लेि गन े

। यी सबै प्रकारका फछयौट  साँख्या जोड्दा िुन आउने अकंलाई वार्र्षक रुपमा फछयौट  गनुषपन ेअकं कायम गन े।

   तयार गन े                                                                        प्रमाखणत गन े  



महिना साउन िदौ असोज कार्त्तक मंभसर पुस माघ फागुन चतै बैशाि जेठ असार
कायष हदन 10 26 20 15 22 24 25 24 24 25 25 27

फछयौट  

लक्ष्य 2 3 2 2 3 4 4 4 5 6 6 6

लक्ष्य प्राजप्त

(मूल रणनीतत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीतत ३ साँग सम्बजन्ित)

१. फछयौट गनुषपन ेजम्मा तनवेदन साँख्या उल्लेि गदाष फाराम नं 7 बाट देखिने सम्बजन्ित अदालतको वार्र्षक फछयौट लक्ष्य साँख्या उल्लेि गन े।

२. कायषहदनको हिसाव गदाष साउन महिनामा वार्र्षक कायषयोजना बनाउने, लगत अद्यावधिक गन,े वार्र्षक प्रततवेदन तयार गन ेलगायतका कायषसम्पन्न िै तनयभमत रुपमा काम शुरु िएको
 हदनदेखि र्वदाका हदन बािेक अदालत िलु्ने कायषहदनको गणना गन े।

र्वर्य

फाराम नं 8
प्यूठान जजल्ला अदालत

आधथषक वर्ष २०7५/07६ को वार्र्षक कायषयोजना
लक्ष्य तनिाषरण फाराम नं-8M फैसला कायाषन्वयनका तनवेदन फछयौट  गन ेकायषको माभसक

लक्ष्य तनिाषरण फाराम

३. माभसक फछयौट  लक्ष्य कायम गदाष महिनाको कायषहदनको अनुपात समेत र्वचार गरी कायम गन े।

तिभसलदारको नामः  श्री तुल बिादरु गुरुङ
वार्र्षक रुपमा जम्मा फछयौट  गनुषपन ेतनवेदनको साँख्याः४७

फैसला 
कायाषन्वयन
को तनवेदन

   तयार गन े                                                                        प्रमाखणत गन े  

फाराम नं 8 िने तररका –



जम्मा
267

47

(मूल रणनीतत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीतत ३ साँग सम्बजन्ित)

१. फछयौट गनुषपन ेजम्मा तनवेदन साँख्या उल्लेि गदाष फाराम नं 7 बाट देखिने सम्बजन्ित अदालतको वार्र्षक फछयौट लक्ष्य साँख्या उल्लेि गन े।

२. कायषहदनको हिसाव गदाष साउन महिनामा वार्र्षक कायषयोजना बनाउने, लगत अद्यावधिक गन,े वार्र्षक प्रततवेदन तयार गन ेलगायतका कायषसम्पन्न िै तनयभमत रुपमा काम शुरु िएको
 हदनदेखि र्वदाका हदन बािेक अदालत िलु्ने कायषहदनको गणना गन े।

फाराम नं 8
प्यूठान जजल्ला अदालत

आधथषक वर्ष २०7५/07६ को वार्र्षक कायषयोजना
लक्ष्य तनिाषरण फाराम नं-8M फैसला कायाषन्वयनका तनवेदन फछयौट  गन ेकायषको माभसक

लक्ष्य तनिाषरण फाराम

३. माभसक फछयौट  लक्ष्य कायम गदाष महिनाको कायषहदनको अनुपात समेत र्वचार गरी कायम गन े।

तिभसलदारको नामः  श्री तुल बिादरु गुरुङ
वार्र्षक रुपमा जम्मा फछयौट  गनुषपन ेतनवेदनको साँख्याः४७

   तयार गन े                                                                        प्रमाखणत गन े  



साउन िदौ असोज कार्त्तक मंभसर पौर् माघ फागुन चतै बैशाि जेठ आर्ाढ

कैद वर्ष १०५३।१।२५ १८।४।०२ १९।५।० २१।५।० २५।५।१५ ३०।६।२५ ३५।६।० ३८।१०।५ ३९।५।२० ४२।६।२५ ४३।३।१० ४४।२।५ ४५।३।१५

जररवाना
को रकम

५९,९२,९९६।४
४ २१,५३०।४० २५,४७०।६० ३०,५००।५० ३३,४५०।२० ६१,०४३।४९ ६१,०४३।४९ ६१,०४३।४९ ६१,०४३।४९ ६१,०४३।४९ ६१,०४३।४९ ६१,०४३।४९ ६१,०४३।४९

(मूल रणनीतत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीतत ३ साँग सम्बजन्ित)

जजम्मेवारी सरी आएको माभसक रुपमा फछयौट  गनुष पने लगत

फाराम नं 9
प्यूठान जजल्ला अदालत

आधथषक वर्ष २०7५/07६ को वार्र्षक कायषयोजना
लक्ष्य तनिाषरण फाराम नं-9M बेरुजु कैद जररवानाको लगत न्यून गन ेकायषको माभसक

लक्ष्य तनिाषरण फाराम

१. योजनामा बेरुजु कैद जररवाना योजना अवधििरमा ५० प्रततशतले न्यून गन ेलक्ष्य राखिएको िुाँदा सो लक्ष्य िाभसल गनष प्रत्येक वर्ष १० प्रततशतले न्यून गनुष पने िुाँदा माभसक लक्ष्य 

तनिाषरण गदाष जजम्मेवारी सरी आएको लगत मध्येबाट वर्षको अन्तमा १० प्रततशत न्यून िुन ेगरी माभसक लक्ष्य तनिाषरण गन े।

२. माभसक लक्ष्य तनिाषरण गदाष वार्र्षक रुपमा प्राप्त गनुष पने लक्ष्यलाई आिार मानी सबै महिनामा कायषहदनको अनुपातमा लक्ष्य तनिाषरण गन े।

वार्र्षक रुपमा न्यून गनुष पने कैद जररवानाको अङ्क मध्ये
कैद वर्षः४०४।३।१५
जररवानाको रकम रु ५,९९,२९९।६४

   तयार गन े                                                                        प्रमाखणत गन े  

फाराम नं 9 िने तररका –



जम्मा

४०४।३।१५

५,९९,२९९।६४

(मूल रणनीतत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीतत ३ साँग सम्बजन्ित)

फाराम नं 9
प्यूठान जजल्ला अदालत

आधथषक वर्ष २०7५/07६ को वार्र्षक कायषयोजना
लक्ष्य तनिाषरण फाराम नं-9M बेरुजु कैद जररवानाको लगत न्यून गन ेकायषको माभसक

लक्ष्य तनिाषरण फाराम

१. योजनामा बेरुजु कैद जररवाना योजना अवधििरमा ५० प्रततशतले न्यून गन ेलक्ष्य राखिएको िुाँदा सो लक्ष्य िाभसल गनष प्रत्येक वर्ष १० प्रततशतले न्यून गनुष पने िुाँदा माभसक लक्ष्य 

तनिाषरण गदाष जजम्मेवारी सरी आएको लगत मध्येबाट वर्षको अन्तमा १० प्रततशत न्यून िुन ेगरी माभसक लक्ष्य तनिाषरण गन े।

२. माभसक लक्ष्य तनिाषरण गदाष वार्र्षक रुपमा प्राप्त गनुष पने लक्ष्यलाई आिार मानी सबै महिनामा कायषहदनको अनुपातमा लक्ष्य तनिाषरण गन े।

वार्र्षक रुपमा न्यून गनुष पने कैद जररवानाको अङ्क मध्ये
कैद वर्षः४०४।३।१५
जररवानाको रकम रु ५,९९,२९९।६४

   तयार गन े                                                                        प्रमाखणत गन े  



साउन िदौ असोज कार्त्तक मंभसर पौर् माघ फागुन चतै बैशाि जेठ आर्ाढ
278 2 3 3 3 4 3 5 5 6 4 5 5 48

फाराम न ं10

प्यूठान जजल्ला अदालत
आधथषक वर्ष २०7५/07६ को वार्र्षक कायषयोजना

लक्ष्य तनिाषरण फाराम न-ं10M दण्ि जररवाना असूल गनष बााँकी मुद्दाको लगत फछयौट  गन ेकायषको माभसक लक्ष्य तनिाषरण फाराम
(मूल रणनीतत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीतत ३ साँग सम्बजन्ित)

   तयार गन े                                                                        प्रमाखणत गन े  

फाराम न ं९ िन ेतररका –

१. योजनामा दण्ि जररवाना असूल गनष बााँकी मुद्दाको संख्या योजना अवधििरमा ५० प्रततशतले न्यून गन ेलक्ष्य राखिएको िुाँदा सो लक्ष्य िाभसल गनष प्रत्येक वर्ष १० प्रततशतले न्यून गनुष पने 
िुाँदा माभसक लक्ष्य तनिाषरण गदाष जजम्मेवारी सरी आएको लगत मध्येबाट वर्षको अन्तमा १० प्रततशत न्यून िुन ेगरी माभसक लक्ष्य तनिाषरण गने ।

२. माभसक लक्ष्य तनिाषरण गदाष वार्र्षक रुपमा प्राप्त गनुष पने लक्ष्यलाई आिार मानी सबै महिनामा कायषहदनको अनुपातमा लक्ष्य तनिाषरण गने ।

वार्र्षक रुपमा फछयौट  गनुष पने दण्ि जररवाना असूल गनष बााँकी मुद्दाको संख्याः 278

जजम्मेवारी
सरी आएको
मुद्दा संख्या

माभसक रुपमा फछयौट  गनुष पने मुद्दा (लगत) संख्या जम्मा



मुद्दा महिना श्रावण िाद्र असोज काततषक मागष पौर् माघ फागुन चतै्र वैशाि जेष्ठ आर्ाढ
कायष हदन 10 26 20 15 22 24 25 24 24 25 25 27

१ अध्यावधिक गररन ेलगत
साँख्या

244 5 6 4 7 6 7 8 7 4 8 9

२ दण्ि जररवानाको लगत
सावषजतनक गन े(पटक)

- - - - 1 - - - - १ - -

३ दण्ि जररवाना छुट
सम्बन्िी सूचना
प्रकाभशत गन े (पटक)

- - १ - - १ - - 1 - - 1

४ असुल तिभसलको िोर
िटाउने  (पटक)

- - 1 - - 1 - - 1 - - 1

५ जजन्सी भललाम गने
(पटक)

- - - - - 1 - - - - - -

६ अन्य ..... 1 1

   तयार गन े                                                                        प्रमाखणत गन े  

फाराम न ं१1

प्यूठान जजल्ला अदालत
आधथषक वर्ष २०7५/07६ को वार्र्षक कायषयोजना

लक्ष्य तनिाषरण फाराम न-ं11M फैसला कायाषन्वयनको लगत अद्यावधिक गने लगायतका कायषको माभसक लक्ष्य तनिाषरण फाराम
तिभसलदारको नामः श्री तुल बिादरु गुरुङ

नोटः दण्ि जररवाना असुली र जजन्सी व्यवस्थापनतफष का आवश्यकता अनुसार थप कायषिरु राख्न सफकने छ । 



जम्मा
268

318

२

4

4

1

2

   तयार गन े                                                                        प्रमाखणत गन े  

फाराम न ं१1

प्यूठान जजल्ला अदालत
आधथषक वर्ष २०7५/07६ को वार्र्षक कायषयोजना

लक्ष्य तनिाषरण फाराम न-ं11M फैसला कायाषन्वयनको लगत अद्यावधिक गन ेलगायतका कायषको माभसक लक्ष्य तनिाषरण फाराम
तिभसलदारको नामः श्री तुल बिादरु गुरुङ

नोटः दण्ि जररवाना असुली र जजन्सी व्यवस्थापनतफष का आवश्यकता अनुसार थप कायषिरु राख्न सफकने छ । 



महिना साउन िदौ असोज कार्त्तक मंभसर पुस माघ फागुन चतै बैशाि जेठ
61 25 18 16 27 28 30 31 26 30 29

- - - - - 175 - - - - -

जजम्मेवारी सररआएको भमभसल साँख्याः– 106

यसवर्ष दताष िुन ेअनुमातनत मुद्दा संख्याः–262

र्वर्य पटक भमभसलको आन्तररक तनरीक्षणको माभसक लक्ष्य

फाराम न ं१2

प्यूठान जजल्ला अदालत
आधथषक वर्ष २०7५/07६ को वार्र्षक कायषयोजना

लक्ष्य तनिाषरण फाराम न-ं12M भमभसलको आन्तररक तनरीक्षण गन ेकायषको माभसक लक्ष्य तनिाषरण फाराम
(मूल रणनीतत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीतत ४ साँग सम्बधित)

१. योजनामा चाल ुभमभसलिरु वर्षको २ पटक तनरीक्षण गनुष पन ेगरी लक्ष्य तनिाषरण गररएको िुाँदा पहिलो पटक तनरीक्षण गररने संख्या जतत िुन्छ, दोस्रो पटक तनरीक्षण गररने संख्या पतन सोिी संख्या
 बराबर उल्लेि गन े।

२. सबै चाल ुभमभसलिरु तनरीक्षण गनुष पन ेिए पतन मुद्दा दताष िुनासाथ नयााँ मुद्दािरु तनरीक्षण गररिाल्नुको िासै प्रयोजन निुन ेिुाँदा दताष िए पतछ १ महिना पतछका सब ैभमभसलिरु तनरीक्षण िुने गरी 
लक्ष्य उल्लेि गन े।

जम्मा तनरीक्षण गनुषपन ेभमभसल संख्याः–351

स्रेस्तेदारको नामः श्री प्रेम प्रसाद पौिले
सुपररन्टेन्िने्टको नामः– श्री तुल बिादरु गुरुङ

   तयार गने                                                                         प्रमाखणत गन े  

फाराम न ं१2 िन ेतररका –

भमभसलको
आन्तररक
तनरीक्षण

पहिलो पटक गन ेलक्ष्य

दोस्रो पटक गन ेलक्ष्य



असार जम्मा
30 351

176 -

जजम्मेवारी सररआएको भमभसल साँख्याः– 106

यसवर्ष दताष िुन ेअनुमातनत मुद्दा संख्याः–262

भमभसलको आन्तररक तनरीक्षणको माभसक लक्ष्य

फाराम न ं१2

प्यूठान जजल्ला अदालत
आधथषक वर्ष २०7५/07६ को वार्र्षक कायषयोजना

लक्ष्य तनिाषरण फाराम न-ं12M भमभसलको आन्तररक तनरीक्षण गन ेकायषको माभसक लक्ष्य तनिाषरण फाराम
(मूल रणनीतत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीतत ४ साँग सम्बधित)

१. योजनामा चाल ुभमभसलिरु वर्षको २ पटक तनरीक्षण गनुष पन ेगरी लक्ष्य तनिाषरण गररएको िुाँदा पहिलो पटक तनरीक्षण गररने संख्या जतत िुन्छ, दोस्रो पटक तनरीक्षण गररने संख्या पतन सोिी संख्या
 बराबर उल्लेि गन े।

२. सब ैचाल ुभमभसलिरु तनरीक्षण गनुष पन ेिए पतन मुद्दा दताष िुनासाथ नयााँ मुद्दािरु तनरीक्षण गररिाल्नुको िासै प्रयोजन निुन ेिुाँदा दताष िए पतछ १ महिना पतछका सब ैभमभसलिरु तनरीक्षण िुन ेगरी 
लक्ष्य उल्लेि गन े।

जम्मा तनरीक्षण गनुषपन ेभमभसल संख्याः–351

स्रेस्तेदारको नामः श्री प्रेम प्रसाद पौिले
सुपररन्टेन्िने्टको नामः– श्री तुल बिादरु गुरुङ

   तयार गन े                                                                        प्रमाखणत गन े  



महिना साउन िदौ असोज कार्त्तक मंभसर पुस माघ फागुन चतै बैशाि जेठ असार
61 25 18 16 27 28 30 31 26 30 29 30

55 24 18 16 26 27 25 26 24 26 28 24

फाराम न ं१3

प्यूठान जजल्ला अदालत
आधथषक वर्ष २०7५/07६ को वार्र्षक कायषयोजना

लक्ष्य तनिाषरण फाराम न-ं13M आन्तररक तनरीक्षणका बित हदइएको तनदेशन कायाषन्वयन िए निएको अनुगमन गने कायषको माभसक लक्ष्य तनिाषरण फाराम
(मूल रणनीतत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीतत ४ साँग सम्बधित)

फाराम न ं१3 िन ेतररका –
१. तनरीक्षण गररन ेसंख्या उल्लेि गदाष फाराम न ं११ मा उल्लेि िए मध्येबाट सम्बजन्ित जजल्ला न्यायािीशको जजम्माका कतत भमभसलको तनरीक्षण िुन ेिो सोिी संख्या उल्लेि गने ।
२. तनदेशन अनुगमनको लक्ष्य तनिाषरण गदाष तनरीक्षण िएको ७ हदन भित्र गनुष पने िुाँदा तनरीक्षण िुन ेसंख्या र सोको ७ हदन अवधिलाई ध्यानमा रािी लक्ष्य तनिाषरण गने ।

सम्बजन्ित जजल्ला न्यायािीशको नामः श्री िेमबिादरु सेन
सम्बजन्ित जजल्ला न्यायािीशको जजम्मामा रिेको मुद्दा संख्याः368

तनरीक्षण गनुष पने अनुमातनत भमभसल संख्याः351

   तयार गन े                                                                        प्रमाखणत गन े  

र्वर्य आन्तररक तनरीक्षण तनदेशन अनुगमनको माभसक लक्ष्य

भमभसलको
आन्तररक
तनरीक्षण
तनदेशनको
अनुगमन

तनरीक्षण गररने संख्या

तनदेशन अनुगमन गररने संख्या



जम्मा
351

316

फाराम न ं१3

प्यूठान जजल्ला अदालत
आधथषक वर्ष २०7५/07६ को वार्र्षक कायषयोजना

लक्ष्य तनिाषरण फाराम न-ं13M आन्तररक तनरीक्षणका बित हदइएको तनदेशन कायाषन्वयन िए निएको अनुगमन गन ेकायषको माभसक लक्ष्य तनिाषरण फाराम
(मूल रणनीतत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीतत ४ साँग सम्बधित)

१. तनरीक्षण गररन ेसंख्या उल्लेि गदाष फाराम न ं११ मा उल्लेि िए मध्येबाट सम्बजन्ित जजल्ला न्यायािीशको जजम्माका कतत भमभसलको तनरीक्षण िुन ेिो सोिी संख्या उल्लेि गने ।
२. तनदेशन अनुगमनको लक्ष्य तनिाषरण गदाष तनरीक्षण िएको ७ हदन भित्र गनुष पने िुाँदा तनरीक्षण िुन ेसंख्या र सोको ७ हदन अवधिलाई ध्यानमा रािी लक्ष्य तनिाषरण गने ।

सम्बजन्ित जजल्ला न्यायािीशको नामः श्री िेमबिादरु सेन
सम्बजन्ित जजल्ला न्यायािीशको जजम्मामा रिेको मुद्दा संख्याः368

तनरीक्षण गनुष पने अनुमातनत भमभसल संख्याः351

   तयार गन े                                                                        प्रमाखणत गन े  

आन्तररक तनरीक्षण तनदेशन अनुगमनको माभसक लक्ष्य



भस.नं. न्यायािीशको नाम तनरीक्षण गन े महिना तनरीक्षण गनुषपन ेअिषन्यातयक तनकाय र 
कायाषलयको नाम

कैफफयत

१ श्री हेमबहादरु सेन चतै्र वन, मालपोत, जजल्ला प्रशासन,

२
२ वटा न.पा कार्ायलर् र ७ वटा र्गा.पा
कार्ायलर्मा न्र्ार्ीक सममततको कार्य
उपर ।

३

तनरीक्षण गनुषपन ेअिष न्यातयक तनकाय एवं १ कारागार गरी जम्मा साँख्याः4

जम्मा संख्या

   तयार गन े                                              प्रमाखणत गन े  

फाराम नं १४
प्यूठान जजल्ला अदालत

आ व  २०7५/07६ को वार्र्षक कायषयोजना
लक्ष्य तनिाषरण फाराम नं -१४M मातित अिषन्यातयक तनकाय र कायाषलयको तनरीक्षण एवं अनुगमनसम्बन्िी लक्ष्य तनिाषरण फाराम

(मूल रणनीतत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीतत ४ साँग सम्बजन्ित)

तनरीक्षण गनुषपन ेजम्मा तनकायको साँख्याः१२



साउन िदौ असोज कार्त्तक मंभसर पौर् माघ फागुन चतै बैशाि जेठ आर्ाढ जम्मा
वैततनक कानूनव्यवशायीबाट 

कारागार भ्रमण पटक 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

काउन्सेभलङ्क सेवा संचालन पटक 27 38 33 26 40 38 41 39 36 38 43 44 443

न्यातयक सावषजतनक संवाद 

(Judicial outreach) 
संचालन पटक

- - 1 - - १ - - 1 - 1 - 4

Meet the Judge कायषक्रम 

संचालन पटक 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

योजनाको प्रगतत समीक्षा पटक - 1 - - 1 - - 1 - - - 1 4
योजना कायाषन्वयनका सम्बन्िमा 
सरोकारवालािरुसंग अन्तरफक्रया 
पटक

- - 1 - - - - - - 1 - - 2

तामेलदार र स्थानीय तनकायका 
सधचबिरु बीच अन्तरफक्रया पटक - - - - 1 - - - - 1 - - 2

सिाउन ुपन ेकागजातिरु सिाइन े

भमभसल संख्या - - - - 255 - - - - 245 - - 500

न्याय क्षेत्र समन्वय सभमततको 
बैठक पटक - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 4

वार र सरकारी वकीलसंग 

अन्तरफक्रया पटक - - - 1 - - 1 - - - 1 - 3

संचारकमीिरुसंग अन्तरफक्रया 
पटक - - - - 1 - - - - 1 - - 2

मुद्दाको हटपोट 20 23 16 14 23 26 25 26 27 26 28 27 281

फाराम न ं१५ िन ेतररका –
   तयार गन े                                                                        प्रमाखणत गन े  

१. यो फाराममा उल्लेि गररएका कायषिरु मध्ये कुन ैकायषिरु दैतनक, माभसक र त्रमैाभसक रुपमा गनुष पन ेप्रकृततका छन े् । लक्ष्य उल्लेि गदाष त्रमैाभसक रुपमा गनुष पन ेकायषका लाधग कुन कुन
 महिनामा गन ेिो सोिी महिनामा गनुष पन ेगरी उल्लेि गनष सफकन्छ जस्तो न्याय क्षेत्र समन्वय सभमततको बैठक ३ महिनाको १ पटक बस्न ुपन ेिुाँदा कुन कुन महिनामा बस्न ेिो सोिी महिनामा
 बस्न ेगरी लक्ष्य उल्लेि गनष सफकन्छ ।

२. जजल्ला अदालत तनयमावली तथा योजनामा यतत न ैपटक गनुष पन ेिनी स्पष्ट उल्लेि निएकोमा अदालत स्वयंले र्ववेकसंगत आिारमा लक्ष्य तनिाषरण गन े।

३. न्यातयक सावषजतनक संवाद (Judicial outreach), Meet the Judge, Counselling Service कायषक्रमिरुको संचालन पठाइएको कायषसंचालन तनदेभशका बमोजजम िुन ेगरी लक्ष्य 

तनिाषरण गनष सफकन े।

फाराम न ं१५
प्यूठान जजल्ला अदालत

िलंगा, प्यूठान
आधथषक वर्ष २०7५/07६ को वार्र्षक कायषयोजना

लक्ष्य तनिाषरण फाराम न-ं1५M व्यवस्थापकीय कायषको माभसक लक्ष्य तनिाषरण फाराम

कायषको र्वर्य माभसक रुपमा सम्पन्न गनुष पन ेकायषिरुको लक्ष्य


