बस्ती एवं वडास्तरमा योजना तजुजमा प्रक्रिया

२०७५ साल बैशाख
सघं ीय माममला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय

योजना तजुजमाका चरणहरु
१

• क्रवत्तीय हस्तान्तरणको खाका र मागुदर्ुन प्राप्ती

२

• श्रोत अनजमान र कजल बजेट सीमा क्रनधाुरण

३

• बस्ती/टोल स्तरबाट योजना छनौट

४

• वडा स्तरीय योजना प्राथक्रमक्रककरण

५

• एक्रककृत बजेट तथा कायुिम तजुजमा

६
७

• कायुपाक्रलकाबाट स्वीकृती
• सभाबाट स्वीकृक्रत

बस्तीस्तरमा योजना तजुजमा
• बस्ती, टोल तथा समदु ायस्तरमा
छलफल
• ममहला, बालबामलका, वद्दृ आमद
प्रत्यक्ष सरोकारवालाहरुको
सहभामगता
• समस्याको पमहचान एवं समाधानका
उपाय
• आवश्यकताको प्राथममकीकरण

क्रकन आवश्यक?
•
•
•
•
•
•

बस्ती, टोल तथा समदु ायस्तरमा छलफल
ममहला, बालबामलका, वद्दृ आमद प्रत्यक्ष सरोकारवालाहरुको सहभामगता
समस्याको पमहचान एवं समाधानका उपाय
आवश्यकताको प्राथममकीकरण
सहभामगता, अपनत्व र दीगोपना
पारदमशिता र सश
ु ासन कायम गनि

बस्ती/टोल स्तरबाट आयोजना/कायुिम छनौट प्रक्रिया
• वडालाई बस्ती स्तरमा मवभाजन गरी वडा सदस्यको संयोजनमा योजना छनौट गोष्टी गनि मनजलाई मजम्वेवारी
प्रदान,
• प्रत्येक वडाले वडा मभरका सबै वस्तीहरुमा योजना तजिमु ाको लामग बैठक हुने मदन, मममत र समय कमम्तमा तीन
मदन अगावै साविजमनक सचू ना माफि त जानकारी गराउनु पनेछ ।
• बालबामलका, ममहला, आमदवासी/जनजाती, मधेसी, दमलत, अपागं , सीमान्तकृत, मपछडावगि लगायत सबै
समदु ायको अथिपणू ि सहभामगताको समु नमितता ।
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क्रमश:
• नागररक समाजका संस्थाहरु, ममहला/आमा समहु हरु, बालक्लवहरु, स्थानीय गैर सरकारी
सस्ं थाहरु, सहकारी सस्ं थाहरु, मनजी क्षेरका सस्ं थाहरु जस्ता स्थानीय सघं सस्ं थाहरुको समक्रय
सहभामगता,
• कायिक्रमहरुको मटपोट र छलफल,
• कायिक्रमहरुको अमभलेखीकरण,
• वस्तीस्तरमा सहभामगतात्मक पद्धमतबाट छनौट भएका आयोजना/कायिक्रमहरुको सचू ी तयार
गरी वडा समममतमा पेश ।
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योजना तजुजमाका चरणहरु
१

• क्रवत्तीय हस्तान्तरणको खाका र मागुदर्ुन प्राप्ती

२

• श्रोत अनजमान र कजल बजेट सीमा क्रनधाुरण

३

• बस्ती/टोल स्तरबाट योजना छनौट

४

• वडा स्तरीय योजना प्राथक्रमक्रककरण

५

• एक्रककृत बजेट तथा कायुिम तजुजमा

६
७

• कायुपाक्रलकाबाट स्वीकृती
• सभाबाट स्वीकृक्रत

वडा सक्रमक्रतबाट आयोजना/कायुिम प्राथक्रमकीरण
 टोल/बस्तीस्तरबाट प्राप्त आयोजना/ कायिक्रमहरुलाई मवषयक्षेर छुट्याउने,
 स्रोत अनमु ान तथा बजेट सीमा मनधािरण समममतले उपलब्ध गराएको आयोजनाको प्राथममकीकरणका
मापदण्डको आधार (Criteria) बमोमजम प्राथममकीकरण गने,
 मनधािररत फारामहरु प्रयोग गरी आयोजनाको प्राथममकीकरण गने र मववरण तयार गरी गाउँ वा नगरपामलकाको
बजेट तथा कायिक्रम तजिमु ा समममतमा पठाउने,
 दईु वा सो भन्दा बढी वडा समेमटने महत्वपणु ि आयोजना/ कायिक्रमहरु तथा वडाको बजेटले नपग्ु ने आयोजनाहरु
समावेश गनिु पने भएमा औमचत्य खल
ु ाई छुट्टै सचू ी तयार गरी गाऊँ वा नगरपामलकामा पठाउनपु नि ।

8

आयोजना प्राथक्रमकीकरणका आधारहरु
१.गररबी मनवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पग्ु ने आयोजनाहरु(२० अक
ं )
(क) प्रत्यक्ष योगदान पयु ािउने–२० अक
(ख) अप्रत्यक्ष योगदान पयु ािउने–१० अक
ं
ं
(ग) तटस्थ–५ अक
ं
२. उत्पादनमल
ू क तथा मछटो प्रमतफल प्राप्त गनि समकनेआयोजनाहरु(१५ अक
ं )
(क) चालु आ.व.मानै सम्पन्न हुने–१५ अक
(ख) आगामी आ.व. मा सम्पन्न हुने–१० अक
ं
ं
(ग) अन्य–५अक
ं
३. आम्दानी र रोजगार बमृ द्ध गने आयोजनाहरु(१० अक
ं )
(क) प्रत्यक्ष योगदान पयु ािउने–१० अक
ं
(ख) अप्रत्यक्ष योगदान पयु ािउने–५अक
(ग) तटस्थ–०
ं
४.लागत सहभामगता जटु ् नेआयोजनाहरु(१५ अक
ं )
(क) ५०%वा सो भन्दा बढी लागत सहभामगता हुने–१५ अक
ं
(ख) २०% देमख ५०% सम्म लागत सहभामगता हुने–१० अक
ं
(ग) २०% सम्म लागत सहभामगता हुने–५ अक
ं
(घ) लागत सहभामगता नहुने–०
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....... आधारहरु िमर्:
५. स्थानीय श्रोत साधन र सीपको प्रयोग हुने आयोजनाहरु (१० अक
ं )
(क) आयोजनालाई आवश्यक पने सवै श्रोत साधन स्थानीय तहमा उपलव्ध हुने–१० अक
ं
(ख) आयोजनालाई आवश्यक पने ५०५सम्म श्रोत साधन स्थानीय तहमा उपलव्ध हुने–७.५ अक
ं
(ग) अन्य–५ अक
ं
६. समावेशी मवकासमा योगदान पयु ािउने आयोजनाहरु(१५ अक
ं )
(क) प्रत्यक्ष योगदान पयु ािउने–१५ अक
ं
(ख) अप्रत्यक्ष योगदान पयु ािउने–७.५ अक
(ग) तटस्थ–०
ं
७. दीगो मवकास र वातावरणीय सरं क्षण गने आयोजनाहरु(१० अक
ं )
(क) प्रत्यक्ष योगदान पयु ािउने–१० अक
ं
(ख) अप्रत्यक्ष योगदान पयु ािउने–५ अक
(ग) तटस्थ–०
ं
८. स्थानीय भामषक, सास्ं कृमतक मवकास गने आयोजनाहरु(५ अक
ं )
(क) प्रत्यक्ष योगदान पयु ािउने–५ अक
ं
(ख) अप्रत्यक्ष योगदान पयु ािउने–३ अक
(ग) तटस्थ–०
ं
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...............गाउँपाक्रलका/नगरपाक्रलका
वडा नं.......
आयोजनाको प्राथक्रमक्रककरण सच
ू ी, २०.....
(क) क्रनधाुररत वडागत बजेट सीमा क्रभत्रका आयोजनाको लाक्रग
ि.सं.

आयोजनाको नाम

आयोजना
सञ्चालन
हुने स्थान

अनमज ाक्रनत
लागत

कायाुन्वयन
क्रवक्रध

लाभाक्रन्वत
जनसंख्या

आवक्रधक
योजनाको
रणनीक्रतसँग सम्बन्ध

कूल
प्राप्ताङ्क

आमथिक
मवकास
१
२
सामामजक
मवकास
३
४
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...............गाउँपाक्रलका/नगरपाक्रलका
वडा नं.......
आयोजनाको प्राथक्रमक्रककरण सूची, २०.....
(क) क्रनधाुररत वडागत बजेट सीमा क्रभत्रका आयोजनाको लाक्रग
ि.स.ं

आयोजनाको नाम

आयोजना
सञ्चालन
हुने स्थान

अनमज ाक्रनत
लागत

कायाुन्वयन
क्रवक्रध

लाभाक्रन्वत
जनसख्
ं या

आवक्रधक
कूल
योजनाको
प्राप्ताङ्क
रणनीक्रतसँग सम्बन्ध

पवू ािधार
मवकास
५
६
वातावरण
तथा मवपद
व्यवस्थापन
७
८

12

...............गाउँपाक्रलका/नगरपाक्रलका
वडा नं.......
आयोजनाको प्राथक्रमक्रककरण सूची, २०.....
(क) क्रनधाुररत वडागत बजेट सीमा क्रभत्रका आयोजनाको लाक्रग
ि.स.ं

आयोजनाको
नाम

आयोजना
सञ्चालन
हुने स्थान

अनमज ाक्रनत
लागत

कायाुन्वयन
क्रवक्रध

लाभाक्रन्वत
जनसंख्या

आवक्रधक
योजनाको
रणनीक्रतसँग
सम्बन्ध

कूल
प्राप्ता
ङ्क

सश
ु ासन
तथा
संस्थागत
मवकास
९
१०
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समूह अभ्यास-१ (२५ क्रमनेट)
 सहभागीहरुलाई ४ वटा समहू मा मवभाजन गने
 ३ वटा समहू लाई बस्तीस्तरको योजना छनौट गने र १ वटा समहू लाई वडा समममतको भमू मका मदने
बस्तीस्तरको समहू
 बस्तीस्तरको योजना छनौट गने समहू का सदस्यलाई मबमभन्न सरोकारवालाहरु (आमा समहू , वाल सञ्जाल, नागररक समाज,
वमु द्दजीमव आमद) को प्रमतमनमधत्व गने गरी मजम्मेवारी मदने,
 समहू मा छलफल
 उक्त समहू का के ही सदस्यलाई मटपोट गने भमू मका मदने
 सहजकतािले आवश्यक सहजीकरण गने
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समूह अभ्यास-२ (३५ क्रमनेट)
वडास्तरको समहू
बस्तीस्तरको योजना छनौट गने समहू बाट प्राप्त योजनाहरुको सचू ी प्राप्त गने ।
समहू का सदस्यलाई वडाका सदस्यको भमू मका मदने ।
समहू मा छलफल र मटपोट गने।
आयोजनाहरुको प्राथममकीकरण गने ।
गाऊँपामलका वा नगरपामलकामा पेश गने सचू ीको प्रस्ततु ीकरण
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