7. बार्षिक कार्िर्ोजना कार्ािन्वर्न गनिको लागग आवश्र्क
अनुमागनत बजेट

आ.ब. २०७6/७7 को बार्षिक कार्ि र्ोजनामा उल्ले खित र्ोजना सम्पन्न गनि चार्िने अनुमागनत बजेट गनम्न अनुसार
अनुमान गरी माांग गररएको छ ।
गस.नां.

र्ोजना

पुष्ट्याई

अनुमागनत बजेट

बजेट खिषिक

समर्ावगि

1.

अदालत पररसरमा रिे को कम्पाउण्ड वाल

वषाितको कारणले अदालत पररषरमा

4,00,000/-

204910113

र्स आ.व. मा

ममित

रिे को कम्पाउण्ड वाल भखककएकोले

अदालत पररसर दे िी सभािल सम्म जाने गसढी

सो बाटो भखककएकोले

1,50,000/-

204910113

र्स आ.व. मा

अदालतमा आउने सेवाग्रािीकोलागी

4,00,000/-

204910113

र्स आ.व. मा

4,00,000/-

204910113

र्स आ.व. मा

2.

गनमािन
3.

प्रगतक्षालर् गनमािण

प्रगतक्षालर् नभएकोले
4.

सभािल प्लाष्टर र रां गरोगन सर्ित गसर्ढमा

सभािल तर्ार भइ सकेको रां गरोगन

छानो

तथा बार्िरी ददवालिरुमा प्लास्टर
नभएको

5.

अदालत भवनको छानो ममित

छानो पुरानो भइ च ुर्िने भएकोले

1,50,000/-

204910113

र्स आ.व. मा

6.

अदालतमा अवखस्थत मुद्दा र दार्री फााँटमा

काउन्टर नभएको र गमगसल

4,00,000/-

204910113

र्स आ.व. मा

काउन्टरको व्र्वस्था

व्र्वस्थापनमा समस्र्ा भएकोले

मा.न्र्ा.ज्र्ूिरुको तल्लो आवास अगाडी टे वा

पर्िरो जाने भएकोले

5,00,000/-

204910113

र्स आ.व. मा

पर्िरो जाने भएकोले

5,00,000/-

204910113

र्स आ.व. मा

ग्र्ारे जमा पानी च ुर्िने भएकाले

8,00,000/-

204910113

र्स आ.व. मा

1,50,000/-

204910113

र्ोजनामा तोके

7.

पिािल(RETANING WALL) गनमािण
8.

मा.न्र्ा.ज्र्ूिरुको मागथल्लो आवास पछाडी टे वा
पिािल(RETANING WALL) गनमािण

9.

मा.न्र्ा.ज्र्ूिरुको आवासमा रिे को ग्र्ारे जमा
ट्रष्ट िाली छानो गनमािण

10.

न्र्ार् क्षेत्र समन्व्र् सगमगतको बैठक

न्र्ार् क्षेत्र समन्वर् सगमगतको बैठक
र्ोजना अनुसार ३ चोटी बस्नु पने

बमोखजम

भएकोले सो बैठकमा खचर्ा, िाजा
िचि
11

पुस्तकालर् व्र्वस्थापन सम्बन्िी

क

दराज,र्र्ाक, िररद- २थान

ि

फार्ल िररद

ग

प्रचार, प्रसार सामग्री

पुस्तकालर्लाई व्र्वस्थीत गनि
पुस्तकिरु व्र्वगथत तररकाले राख्न

50,000/-

पुस्तक तथा अन्र् सामाग्री सुरक्षीत राख्न

25,000/-

से वाग्रािीलाई प्रदान गनिको लागी

25,000/-
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204910113

र्स आ.व. मा

12

अगभले ि व्र्वस्थापन

१3.

Meet The Judge कार्िक्रम

अगभले िलाई सुरखक्षत राख्न

१२ पटक

र्ोजनामा तर् भएअनुसार मागसक १

1,60,000/-

204910113

र्स आ.व. मा

60,000/-

204910113

र्ोजना अनुसार

1,60,000/-

204910113

र्ोजना अनुसार

1,00,000/-

204910113

कार्िक्रम भएको

पटक। सो कार्य्िममा खचर्ा, िाजाको
लागी समेत
14.

Judicial Outreach

कार्िक्रम ४ पटक

न्र्ार्र्क

सम्वाद

कार्िक्रममा

सिभागीलाई 4 पटकको लागग खचर्ा
िाजा िचि समेत
15.

वार्षिक कार्िर्ोजना तजुम
ि ा र आवगिक सगमक्षा
२ पटक

16.

मातितका अदालतिरु समक्ष र्ोजनाको सगमक्षा
३ पटक

17.

मानव सां सािन तथा क्षमता र्वकास

18.

मे लगमलापकतािलाई पररविन तथा प्रोकसािन

कार्िक्रमको सिभागीलाई प्रदान गररने
खचर्ा, नास्ता एवां छपाई िचि समेत
कार्िक्रमको सिभागीलाई प्रदान गररने

बित
1,50,000/-

204910113

र्ोजना अनुसार

2,85,000/-

204910113

र्ोजना अनुसार

50,000/-

204910113

आवश्र्क अनुसार

िाना, िाजा समेत
र्ोजना अनुसार

गनमर्अनुसार

भत्ता
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८. बार्षिक कार्िर्ोजना कार्ािन्वर्नका सांभार्वत समस्र्ा र
च ुनौतीिरू

वार्षिक कार्िर्ोजनाले गनिािरण गरे को लक्ष्र् प्राप्त गनि कर्गत सखजलो छै न । कार्ािन्वर्नमा अनगगखन्त

जोखिमिरु छन । लक्ष्र् प्रागप्तका लागग दे िा परे का केिी जोखिम र च ुनौतीिरुलाइ दे िार् वमोखजम उल्ले ि
गररएको छ ।

क. सूचना प्रर्वगिको पर्ािप्त प्रर्ोग सम्वन्िमा
भैरिे को जनिखि सुचना प्रर्वगि र मुद्दाको बैज्ञागनक ब्र्बस्थापन गने गबषर्मा दक्ष छै नन् भने अकोगतर

जनिखि पगन पर्ािप्त छै न । सुचना प्रर्वगि, व्र्वस्थापकीर्, व्र्विारीक र कार्िकुिलता सम्वन्िी तागलमको
आवश्र्िा रिेको छ । सवै कमिचारीिरुलाई सू चना प्रर्वगि मैत्री बनाउन थप सेवा सुर्विा सर्ित सूचना
प्रर्वगि सम्वखन्ि तालीम कार्िक्रम सञ्चालन गरे मा र्ोजनाले अपेक्षा गरे को लक्ष्र् िागसल िुन अझ सिज िुनेछ।
ि. पर्ािप्त बजेटको सम्वन्िमा

वार्षिक कार्ि र्ोजना कार्ािन्वर्नका लागग पर्ािप्त वजेटको आवश्र्कता िुन्छ।बजेट कै अभावमा कगतपर्
र्ोजनािरु कार्ािन्वर्न िुन सक्दै नन्।र्ोजनाले आवस्र्कता मिसुस गरे को बजेट पुरै मात्रामा र समर्मा
उपलव्ि िुन नसकेमा र्ोजनाले लखक्षत गरे को लक्षिरू िााँगसल गनि नसक्ने अवस्था िुन सक्छ।
ग. सरोकारवालािरूको सिर्ोग सम्वन्िमा

सरोकारवालािरू सरकारी वकील, वार, अदालतका अन्र् गनर्गमत प्रर्ोगकताििरूवाट सकाराकमक सिर्ोगको
र्ोजनाले अपेक्षा गरे को छ।सो वमोखजम सकाराकमक सिर्ोग प्राप्त िुन नसकेमा समेत र्ोजनाले गनिािरण गरे का
लक्ष्र् र प्राथगमकतािरू प्रभार्वत िुन सक्छ।

- समाप्त -

55

