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7. बार्षिक कार्िर्ोजना कार्ािन्वर्न गनिको लागग आवश्र्क 
अनमुागनत बजेट 

आ.ब. २०७7/७8 को बार्षिक कार्ि र्ोजनामा उल्लेखित र्ोजना सम्पन्न गनि चार्िने अनमुागनत बजेट गनम्न अनसुार 
अनमुान गरी माांग गररएको छ । 
गस.नां. र्ोजना पषु्ट्याई अनमुागनत बजेट बजेट खिषिक समर्ावगि 

1. िौचालर् गनमािण कार्ािलर्को सभािल अगाडी िौचालर् 

आवश्र्क रिेकोले 

7,00,000/- 31112 र्स आ.व. गभत्र 

2. कार्िलर् मेगसनरी औजार आवश्र्क मेगसनरी सामान िररद गनुिपने  3,00,000/- 31122 र्स आ.व. गभत्र 

3. AC जडान कार्िलर्मा आवश्र्क परेको ठााँउमा 1,50,000/- 31122 र्स आ.व. गभत्र 

4. फगनिचर/ फगनिगसङ कार्िलर्मा आवश्र्क फगनिचर िररद  

ममित गनुिपने  

1,50,000/- 31123 र्स आ.व. गभत्र 

5. पसु्तकालर् व्र्बस्थापन  पसु्तकालर् व्र्वस्थापन गने 1,00,000/- 22313 र्स आ.व. गभत्र 

6. अगभलेि व्र्बस्थापन  अगभलेि सरुखित राख्न 75,000/- 22522 र्स आ.व. गभत्र 

7. Meet the Judge कार्िक्रम र्ोजना तर् भए अनसुार मागसक 1 पटक 

उपखस्थत सेवाग्रािीलाई खचर्ा िवुाउन े

30,000/- 22522 र्स आ.व. गभत्र 

8. Judicial Outreach कार्िक्रम सिभागीलाई खचर्ा िाजा िवुाउन े

प्रर्ोजनका लागग 

60,000/- 22522 र्स आ.व. गभत्र 

9. वार्षिक कार्िर्ोजना तजुिमा र 

आवगिक सगमिा 

वार्षिक कार्िर्ोजना गनमािण र आवगिक 

सगमिाका सिभागीिरुलाई प्रदान गररन े

खचर्ा िाजा तथा छपाइ िचि  

1,20,000/- 22511 यसआ.व. भित्र 
 

10. चौमागसक सगमिा एवां मातितका 

अदालतिरुको अनगुमन गनरीिण 

समेत 

सगमिा र अनगुमन गनरीिाण गने समेतको 

प्रर्ोजनका लागग 

2,40,000/- 22522 यसआ.व. भित्र 
र्ोजनानसुार कार्िक्रम 

सम्पन्न िुाँदा 

11. DCM सम्बन्िी तागलम र सांर्िता 

सम्बन्िी तागलम समेत 

DCM सम्बन्िी र सांर्िता सांम्बन्िी तागलम 

सञ्चालन गने प्रर्ोजनका लागग 

1,50,000/- 22522 यसआ.व. भित्र 
 

12 मेलगमलापकतािलाई पररविन तथा 

प्रोत्सािन  

गनर्मानसुार गने 2,00,000/- 22612 यसआ.व. भित्र 

आवश्यकतानुसार 
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८. बार्षिक कार्िर्ोजना कार्ािन्वर्नका सांभार्वत समस्र्ा र 
चनुौतीिरू 

वार्षिक कार्िर्ोजनाले गनिािरण गरेको लक्ष्र् प्राप्त गनि त्र्गत सखजलो छैन । कार्ािन्वर्नमा अनगगखन्त 
जोखिमिरु छन । लक्ष्र् प्रागप्तका लागग देिा परेका केिी जोखिम र चनुौगतिरुलाई देिार् वमोखजम उल्लेि 
गररएको छ ।  

क. सूचना प्रर्वगिको प्रर्ोग सम्वन्िमा। 

भइरिेको जनिखि सचुना प्रर्वगि र मदु्दाको बैज्ञागनक ब्र्बस्थापन गने गबषर्मा एकागतर दि 
जनिखिको  अभाव छ भने अकोगतर जनिखि पगन पर्ािप्त छैन । सचुना प्रर्वगिको सम्बन्िमा व्र्विारीक 
र कार्िकुिलता सम्वन्िी तागलमको आवश्र्िा रिेको छ।फरक मदु्दा व्र्वस्थापन सम्बन्िी पद्दगत िाल 
सञ्चागलत पद्दगत भन्दा फरक र पररष्ट्कृत पद्दगत भएकोले चौथो पञ्चवर्षिर् रणनीगतक र्ोजनाले गनिािरण 
गरेबमोखजम उच्च अदालतको िकमा आगामी भाद्र 1 गते  देखि फरक मदु्दा व्र्वस्थापन पद्दगत लाग ुिनु 
गइरिेको पररप्रके्ष्र्मा फरक मदु्दा व्र्वस्थापन सम्बन्िी थप तागलमको टड्कारो आवश्र्कता रिेको छ। 
कमिचारीिरुलाई सूचना प्रर्वगि मैत्री बनाउन थप सेवा सरु्विा सर्ित सूचना प्रर्वगि सम्वखन्ि तालीम कार्िक्रम 
सञ्चालन गरेमा र्ोजनाले अपेिा गरेको लक्ष्र् िागसल िनु अझ सिज िनुेछ।सूचना प्रर्वगिमा आवश्र्क पने 
सामाग्रीिरु पर्ािप्त भएमा थप सिज र प्रभावकारी िनुेछ। 

ि. पर्ािप्त बजेटको सम्वन्िमा। 

वार्षिक कार्ि र्ोजना कार्ािन्वर्नका लागग पर्ािप्त वजेटको आवश्र्कता िनु्छ।बजेट कै अभावमा 
कगतपर् र्ोजनािरु कार्ािन्वर्न िनु सक्दैनन।्गबश्वब्र्ापी रुपमा सांक्रमण फैगलएको कोरोना भाईरस (कोगभड-
19) को रोकथामको लागग िेरै बजेट िचि गनुि परेको कुराको पषु्ट्यााँई दददै सरकारले गत आ.व. को 
बजेट भन्दा न्र्नु बजेट िचि गने अखततर्ारी प्रदान गरेको कारणले वार्षिक कार्िर्ोजनाले गनिािरण गरेका 
लक्ष्र्िरु िागसल गनि कदठनाई िनुसक्छ। 

ग. सरोकारवालािरूको सिर्ोग सम्वन्िमा। 

सरोकारवालािरू सरकारी वकील, वार, अदालतका अन्र् गनर्गमत प्रर्ोगकताििरूवाट सकारात्मक सिर्ोगको 
र्ोजनाले अपेिा गरेको छ।सो वमोखजम सकारात्मक सिर्ोग प्राप्त िनु नसकेमा समेत र्ोजनाले गनिािरण 
गरेका लक्ष्र् र प्राथगमकतािरू प्रभार्वत िनु सक्छ। 

 

- समाप्त - 

 


