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न्याययक कायय सम्पादन : समग्र स्स्थयि

सूचक के्षत्र अिस्था -१ अिस्था -२ अिस्था -३ अिस्था -४ प्रमाणीकरणको आधार

६.१.१ न्याय 
सम्पादन

(स्थाससंऐ दफा
४६ को उपदफा
१, दफा ४९
को उपदफा

१२)

न्यावयक सतमतत 
सञ्चालनका 

लातग काययवितध 
तयार नभएको।

(आधार 
नचावहने)

न्यावयक सतमतत 
सञ्चालनको 

काययवितध तयार 
भएको तर 

काययवितध पालना 
नभएको। 
(आधार १)

न्यावयक सतमतत
सञ्चालनका लातग 
काययवितध तनमायण 

भएपतन काययवितधको 
आशिक पालना 

भएको ।
(आधार १,२)

न्यावयक सतमतत 
सञ्चालनका 

लातग काययवितध 
तनमायण भई 
काययवितध 

अनसुार कायय
सम्पादन 
भएको।

(आधार १,२)

1. न्याय सम्पादन 
काययवितधको प्रतत
2. न्याय 
सम्पादनको 
अतभलेख

अंकभार 0 0.5 0.75 1



न्याययक कायय सम्पादन : प्रक्रियागि अवस्था
विषय सम्बन्धी 

सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार

६.२.१
मेलतमलाप 
कतायको 
व्यिस्था

(स्थाससंऐ दफा 
४९ को 

उपदफा ३)

मेलतमलापकताय
को व्यिस्था नै 

नरहेको।
(आधार 
नचावहने)

मेलतमलापकतायह
रूलाई सशुचकृत 

नगरी, 
मेलतमलापका
काययहरु गरेको
(आधार २,३)

सूचीकृत गरेको 
मेलतमलापकतायबाट 
मात्र तमलापत्र
गराउने गरेको।
(आधार १,२,३)

1.मेलतमलापकतायहरु
को सूची,

2.मेलतमलापकताय
तनयशुिको प्रतत, 

3.मेलतमलापका 
फैसलाहरुको
सूची ।

अंकभार 0 0.5 1



न्याययक कायय सम्पादन : प्रक्रियागि अवस्था
विषय सम्बन्धी 

सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार

६.२.२
न्यावयक 
सतमततको 
तनणयय प्रकृया
(स्थाससंऐ दफा
४९)

अतधकांि तनणयय 
संयोजकले मात्र 
गने गरेको ।
(आधार १)

अतधकांि तनणयय 
बहमुतको 
आधारमा गने
गरेको ।
(आधार १)

तनणयय सियसम्मत 
हनेु
गरेको ।
(आधार १)

न्यावयक सतमततका 
तनणययहरुको 
अतभलेख
(एकल/बहमुत/सिय
सम्मत काननुी 
प्रविया समेत देशखने 
गरी तयार गररएको
सूची)

अंकभार 0 0.5 1



न्याययक कायय सम्पादन : प्रक्रियागि अवस्था
विषय सम्बन्धी 

सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार

६.२.३
न्यावयक 
सतमततको 
प्रततिेदन 
प्रणाली
(स्थाससंऐ दफा
५३ को
उपदफा २)

प्रततिेदन पेि 
गने
नगरेको।
(आधार 
नचावहने)

प्रततिेदन पेि 
भएको तर 
सभामा छलफल
नगरेको।
(आधार १,२)

प्रततिेदन पेि भई 
सभामा छलफल
भएको।
(आधार १,२)

1.अध्यक्ष माफय त 
सभामा प्रततिेदन 
पेि भएको दताय
वकताि, 

2.सभाको छलफल 
र तनणयय 
पशुस्तका।

अंकभार 0 0.5 1



न्याययक कायय सम्पादन : पररमाणात्मक स्स्थयि
विषय सम्बन्धी

सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार

६.३.१ उजरुी 
फछ\यौट।

(स्थाससंऐ दफा
४९ को

उपदफा २ र
४)

मूल्याङ्कन 
अितधमा प्राप्त 
उजरुरको ५०
% भन्दा कम 
फछ\यौट
भएको ।

(आधार १,२)

मूल्याङ्कन 
अितधमा प्राप्त 
उजूरीको (५०-
७०) % सम्म 
फछ\यौट भएको

।
(आधार १,२)

मूल्याङ्कन अितधमा 
प्राप्त उजूरीको ७०
% भन्दा बढी 

फछ\यौट भएको।
(आधार १,२)

1.उजूरी दताय 
वकताि,

उजूरी फछ्र्यौट
वकताि

अंकभार 0 0.5 1



न्याययक कायय सम्पादन : पररमाणात्मक स्स्थयि
विषय सम्बन्धी

सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार
६.३.२ न्यावयक
सतमततको तनणयय 
उपर पनुरािेदन
(स्थाससंऐ दफा
५१)

सतमततले फछ्र्यौट 
गरेका कूल उजूरी 
मध्ये ५०% भन्दा
बढी वििाद 
पनुरािेदनमा गएको 
।
(आधार १,२)

सतमततले फछ्र्यौट 
गरेका कूल उजूरी 
मध्ये १०-५०% 
सम्म वििाद 
पनुरािेदनमा गएको 
।
(आधार १,२)

सतमततले फछ्र्यौट
गरेका कूल उजूरी मध्ये 
१०% भन्दा कम वििाद 
पनुरािेदनमा गएको ।
(आधार १,२)

1. उजूरी फछ्र्यौट सूची
2. पनुारािेदन परेका

उजूरी सूची

अंकभार 0 0.5 1



न्याययक कायय सम्पादन : पररमाणात्मक स्स्थयि
विषय सम्बन्धी

सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार

६.३.३ 
मेलतमलाप 
केन्र गठन
(स्थाससंऐ दफा
४९ को
उपदफा १०)

कुनै पतन 
िडामा 
मेलतमलाप केन्र
गठन नभएको।
(आधार 
नचावहने)

केही िडामा
मात्र मेलतमलाप 
केन्र गठन भई 
सञ्चालनमा 
आएको।
(आधार १,२)

सबै िडामा 
मेलतमलाप केन्र
गठन भई सञ्चालनमा
आएको।
(आधार १,२)

1.मेल तमलाप केन्र 
गठन भएको 
तनणयय पशुस्तका,

2.सबै िडामा 
मेलतमलाप केन्र
सञ्चालनमा 
आएको प्रमाण 

अंकभार 0 0.5 1



मलु्याङ्कनको नजजजाको सारंश

सूचक के्षत्र ६:  न्यावयक काययसम्पादन
समग्र अिस्था प्रवियागत अिस्था पररमाणात्मक अिस्था

सूचक नं. अिस्था १ अिस्था २ अिस्था ३ अिस्था ४ सूचक नं. कमजोर सामान्य उत्तम सूचक नं. कमजोर सामान्य उत्तम

६.१.१ ० ०.५ ०.७५ १ ६.२.१ ० ०.५ १ ६.३.१ ० ०.५ १

६.२.२ ० ०.५ १ ६.३.२ ०
०.५

१

६.२.३ ० ०.५ १ ६.३.३ ०
०.५

१



क्षेत्रगर् अंकभार
शासकीय प्रबन्ध 

9%

सङ्गठन र्था प्रशासन
8%

वार्षाक बजेट र्था योजना
र्जुामा व्यवस्थापन

11%

र्वत्तीय एवम ्आर्थाक 
व्यवस्थापन

11%

सेवा प्रवाह
16%

न्याययक 
कायासम्पादन

7%

भौयर्क पूवााधार
13%

सामाजजक समावेशीकरण
10%

वार्ावरण संरक्षण र्था 
र्वपद् व्यवस्थापन

9%

सहकाया र 
समन्वय
6%



छलफल र जजज्ञासा समाधान



धन्यवाद


