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काय�कार� सारांश
प�रचय

चेर� ��क �कूल �डि���ट (सीसीएसडी) �व�याथ�ह�लाई सहयोग गन�मा केि��त रकमको �वतरण स�ुनि�चत गन� नयाँ िज�ला
कोष मोडले लागू गन� ���यामा छ। यस पहललाई समथ�न गन�, चेर� ��कले �व�याथ�-केि��त �ोत �व�नयोजन (�व�याथ� केि��त
बजेट [एससीबी] को �पमा �प�टता र ि�थरताको ला�ग यस �रपोट�मा स�दभ� ग�रएको) स�ब�धी प�रयोजनाह�को �ृंखलामा
�यानोभर �रसच� (�यानोभर) सँग साझदेार� गरेको छ। हनोभरले िज�लाको �वक�सत आव�यकता र योजनाह�सँग आ�नो
अनसु�धानलाई प�ि�तब�ध गन� सीसीएसडी को काय� समहू बठैकह�मा प�न भाग �लयो। चेर� ��कले 2022-23 �व�यालय वष�को
ला�ग एक स�ू �वकास गन� यो काम �योग गरेको छ र यसको बजेट चरणको निजक हँुदा ��मक काया��वयनको तयार� ग�ररहेको
छ। आगामी वष�ह�मा सीसीएसडी ले थप प�रवत�नह�मा चरणब�ध �पमा जार� रहनेछ, र ���या र योजनाह� िज�ला
जवाफदे�हता स�म�त र �श�ा बोड�मा ��ततु ग�रएको छ। यस �याप�टोन ��तवेदनले चेर� ��कलाई िज�ला र समदुायका
सद�यह� र �नण�य-�नमा�ताह�सँग स�चार गन� अक� चरणह�मा माग�दश�न गन�का ला�ग �व�लेषणह�बाट म�ुय �न�कष�ह� र
स�भा�वत काय� व�तहु�लाई सं�लेषण गद�छ।

यो ��तवेदन दईु ख�डमा �यवि�थत ग�रएको छ:

● ख�ड I ले हानोभरले सीसीएसडी काय� समहूलाई �व�याथ�-केि��त बजे�टङ ढाँचाको �वकासको बारेमा जानकार� �दनको ला�ग उपल�ध
गराएको अनसु�धानको सारांश �द�छ।

● ख�ड II ले 2022-23 बजेट ���यामा काया��वयनको ला�ग चेर� ��कको �परेखालाई �परेखा �द�छ। यो ढाँचा आगामी �व�यालय
वष�ह�मा �वक�सत हँुदै जानेछ।

प�ध�त
�यानोभरले �व�याथ�-केि��त बजे�टङ मोडलेह�को अ�यास र काया��वयनमा अ�तर�ि�ट �दान गन�को ला�ग उ�कृ�ट अ�यासह�
�रपोट�, एक बे�चमा�क� ङ अ�ययन, र गहन अ�तवा�ता�ह�को �ृंखलाबाट डटेाको �व�लेषण ग� यो। यस �याप�टोनले यी अ�ययनह�का
न�तजाह�लाई �च� ES 1 सँग ��येक प�रयोजनालाई माग��नद�शन अनसु�धान ��नह� र नमनूाह�को �परेखाको साथ सारां�शत
गद�छ।

�च� ES 1: अनसु�धान प�रयोजनाह�को सारांश

प�रयोजना अनसु�धान ��नह� नमनूा

अनपुात-आधा�रत
र�व�याथ�केि��त
बजे�टङमाउ�कृ�ट
अ�यासह�

▪ कोष मोडलेह� (ज�त,ै �व�याथ�-केि��त बजेट अनपुात, भा�रत �व�याथ� स�ूह�,

�व�यालय-केि��त �यव�थापन, हाइ��ड मोडलेह�) बीच �भ�नता के छ?

▪ यी �व�भ�न कोष मोडले र �ोत �व�नयोजन सरंचनाह�ले �व�याथ�लाई कसर�
�ाथ�मकता �द�छन?्

▪ तौल वा अनपुात �नधा�रण गदा� �व�यालय िज�लाह�ले कुन �व�याथ� समहूह�लाई
�वचार गनु�पछ�?

▪ �व�भ�न �व�याथ� जनस�ंयालाई कसर� भा�रत गनु�पछ� (ज�त,ै �वशषे �श�ा, अ�ेंजी
�स�नेह�)?

▪ �व�यालयका �व�भ�न �वशषेताह�लाई कसर� भा�रत गनु�पछ� (ज�त,ै आकार,

जनस�ंया ग�तशीलता)?

▪ िज�ला र �व�यालय �शासकह� कोष सरंचनाह� बारे रा�र� जानकार छन ् भनी
स�ुनि�चत गन� �यावसा�यक �वकास र ता�लम अ�यासह� के के हुन?्

साव�ज�नक �पमा उपल�ध
अनसु�धान सा�ह�य, िज�ला
नी�त कथनह�, र �व�भ�न कोष
मोडलेह�सँग स�बि�धत
एजे�सी-उ�पा�दत कागजातह�

▪ �व�याथ�-केि��त बजे�टङ मोडले प�याउने कारणह� के हुन?्

▪ अ�घ�लो �यानोभर प�रयोजनाह�मा प�हचान ग�रएका सम� �मखु
�न�कष�ह� र �सफा�रसह� के हुन?्

पाँच �पयर �कूल िज�लाह�:
बो�टन पि�लक �कूलह�,

डनेभर पि�लक �कूलह�,
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बे�चमा�क� ङ
�व�याथ�-केि��त
�व�यालय कोष

�व�नयोजन मोडलेह�

▪ यो नयाँ मोडलेले 2022-23 �व�यालय वष�मा िज�लाभरका
�व�यालयह�लाई कसर� �भाव पान�छ?

फेयर�या�स काउ�ट� पि�लक
�कूलह�, मे�ो नास�भल पि�लक
�कूलह�, मो�टगोमेर� काउ�ट�
पि�लक �कूलह�

In-Depth Interviews
and Analysis

▪ ड��यएूसएफ मोडलेह�को काया��वयनको स�दभ�मा
उ�रदाताह�को धारणा के हो?

▪ a. काया��वयनको ��येक चरणबाट के पाठ �स�क�छ?

b. काया��वयन भएदे�ख के क�ता प�रमाज�न र प�रवत�नह�
भएका छन ् ?

c. उ�रदाताह�ले चेर� ��कको ला�ग के स�लाह �द�छन ् जसै यो
काया��वयनको साथ अगा�ड ब�छ?

▪ प�हचान ग�रएका �व�याथ� समहूह�मा आधा�रत तौलह� कसर�
स�बि�धत छन ्र गणना ग�र�छ?

▪ a. के��मा आधा�रत काय��मह� कसर� �भा�वत हु�छन ्

(उदाहरणह�: के���य अनदुान �ा�त एसपीईडी सेवाह�,

िज�ला-�यापी पठन ह�त�ेपह�, ईएलकाय��मह�)?

b. उ�रदाताह�को ड��यएूसएफ मोडलेह� �भ� के अपवादह�
अवि�थत छन?्

▪ तौल कसर� प�हचान, लागू र मापन ग�र�छ?

a. ड��यएूसएफ मोडलेको प�रणाम �व�प िज�ला �या�पसह�मा
पणू�-समय समक� र वा�त�वक बजेट डलरको स�दभ�मा
वा�त�वक सत�ह�मा क�तो �भाव परेको छ?

b. कुन �मखु काय�स�पादन सचूकह�ले िज�ला ल�य र
रणनी�तक �ाथ�मकताह�को स�ब�धमा �भाव ना�छन?्

▪ �ववेकाधीन / गैर-�ववेक�य: �यि�तगत
�व�यालय/��ि�सपलह�लाई के �वत��ता र ��तब�धह� �दान
ग�र�छ?

▪ �व�यालयको तलबमा �भाव: औसत (एफट�ई) वस�ज वा�त�वक?

१३ �व�यालय िज�लाह�को
��त�न�ध�व गन� बजेट
�नद�शकह�, �व�ीय
अ�धकार�ह�, र सीएफओ:

ए�ला�टा पि�लक �कूलह�,
बाि�टमोर �सट� पि�लक
�कूलह�, बो�टन पि�लक
�कूलह�, ि�लभ�या�ड मे�ो
पि�लक �कूलह�, डनेभर
पि�लक �कूलह�, हवाई
पि�लक �कूलह�,
इि�डयानापो�लस पि�लक
�कूलह�, जे�को पि�लक
�कूलह�, पौ� ेपि�लक
�कूलह�, ���स जज�को
काउ�ट� पि�लक �कूलह�,
सान �ाि�स�को य�ुनफाइड
�कूलह�, �सएटल।
साव�ज�नक �व�यालयह�,
श�ेबी काउ�ट� �कूलह�
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1 ख�ड I: �व�याथ�-केि��त बजेटमा अनसु�धान सारांश
�मखु खोजह�

दईु सबभै�दा �च�लत भा�रत �व�यालय कोष मोडलेह� भा�रत �व�याथ� स�ू (ड��यएूसएफ) र अनपुातमा आधा�रत
कम�चार�ह� हुन।् य�य�प, ड��यएूसएफ, यी दईु म�ये धेरै सामा�य, िज�ला-�व�श�ट �व�याथ� जनसं�या र �व�यालय
�वशषेताह�लाई वजन तो�छ, जसले िज�लाह�लाई उ�च आव�यकता भएका �व�याथ�ह�लाई उनीह� जनु
�व�यालयमा पढे प�न �ोतह� बाँडफाँड गन� स�म बनाउँछ। यो �ि�टकोणले आधारभतू �व�याथ�-केि��त बजे�टङ
स�ू भ�दा बढ� स�ूम, �व�याथ� आव�यकता-संचा�लत �ि�टकोण �ल�छ। वकैि�पक �पमा, अनपुात-आधा�रत
कम�चार�ह� - जसले भा�रत स�ू प�न �योग गद�छ - ��त �व�यालय पणू�-समय समक� (एफट�ई) कम�चार�ह�को
मा�ा अनसुार कोष र �ोतह� �वतरण गद�छ। दबुै ड��यएूसएफ र अनपुात-आधा�रत कम�चार�ह�ले �वशषे जनसं�या
र आव�यकताह�को ला�ग र �न�प�ता �व��धन गन� अनपुातह� �योग गछ�न ् तर स�ू �व�याथ�-केि��त वा
कम�चार�-आधा�रत हो �क भ�नेमा फरक छ।

एकजटु स�ूह� �वकास गना�ले �व�याथ� र �व�यालय आव�यकताह�लाई समथ�न गन� कारकह�ले कसर� सँगै काम
गछ�न ् भनेर म�ूया�कन गन� िज�लाह�लाई म�दत गन� स�छ। �व�याथ�-केि��त बजेट स�ूह�मा सामा�यतया
�व�याथ� जनसं�या र �व�याथ�-केि��त �व�यालय र सामदुा�यक �वशषेताह�को संयोजन समावेश हु�छ जनु
िज�ला र सरोकारवालाह�को छलफल र डटेा-आधा�रत �नण�य-�नण�यको प�रणाम हो। यसबाहेक, ड��यएूसएफ
मोडलेह�ले �व�याथ� र सामदुा�यक जनसांि�यक�ह�लाई सफलतापवू�क वजनसँग प�ि�तब�ध गरेको दे�ख�छ।
उदाहरणका ला�ग, िज�लाह��वारा प�हचान ग�रएको साझा �व�याथ� जनसं�यामा अ�ेंजी �स�नेह�, अस�मता
भएका �व�याथ�ह�, कम र उ�च �दश�न गन� �व�याथ�ह�, �ेड �तर, र ग�रबीमा रहेका �व�याथ�ह� समावेश छन।्
अ�य उ�लेखनीय तर कम �च�लत �व�याथ� कारकह�मा ग�तशीलता, घरबार�वह�नता, र �यावसा�यक �व�याथ�ह�
समावेश छन।् स�ूह�ले सामा�यतया �व�यालय र सामदुा�यक �वशषेताह� समावेश गद�छ जनु �व�याथ�-आधा�रत
वजनह�मा अनवुाद हु�छ। यी �वशषेताह�मा अपराध वा ग�रबी दरह� समावेश हुन स�छन ् जहाँ �व�याथ�ह�
ब�छन।् थप �पमा, िज�लाह�ले �थानीय छलफल र ��त�ब�ब, डटेा �व�लेषण, र स�ू �समलेुशनह�बाट ��येक
घटकलाई तौल गछ�न।्
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�डि���टह�ले आ�नो कोषह� �ायः वा पणू� �पमा के���य �पमा �यवि�थत राखेर र �व�यालयह�लाई उनीह�को
खच�को �हसाब रा� आव�यक राखेर उनीह�को रणनी�त वा �व�याथ� �वा��य र सरु�ाका ला�ग मह�वपणू�
काय��मह�मा�थ के���कृत �नय��ण कायम रा�छन।् यो नयाँ कोष मोडलेले �व�यालयका �धाना�यापकह�लाई
आ�ना �व�याथ�ह�को आव�यकताह� परूा गन�को ला�ग आ�नो कोष डलर खच� गन�मा अझ बढ� �नय��ण र
ल�चलोपन गन� स�म बनाउँछ, जब�क िज�लाले अझै प�न िज�लाभर �नर�तर रहनु पन� म�ुय पहलह�को ला�ग
के���कृत काय��म कोषलाई �नय��ण गछ�। धेरैजसो अव�थामा, �वशषे �श�ा-स�बि�धत तौलह� तलुना�मक �पमा
सानो हु�छन,् केवल साम�ीह� परूक वा अ�त�र�त कम�चार� �वक�पह� �दान गन�का ला�ग।

��ि�सपल सव��ण डटेाले देखाउँछ �क िज�लाह�ले सामा�यतया �व�यालय कोषको �ि�टकोणको बारेमा
जानकार� �दान गद�छ, तर िज�लाह� र �माणीकरण काय��मह�ले �मखु बजे�टङ सीपह� भएका
��ि�सपलह� तयार गद�नन।् �धाना�यापक र िज�ला कम�चार�ह�ले �ायः आ�नो िज�लाको �व�यालय
कोषको मोडले ब�ुदैनन;् तसथ� अ�त�र�त ता�लम र द�घ�काल�न �वकासले उनीह�लाई �ोत �व�नयोजन
�मता बढाउन स�म बनाउन स�छ।. थप �पमा, िज�ला नेताह�ले मानक �व�यालय कोष �वकास
�ि�टकोणह� प�याउँदैनन ् र ��ि�सपलह�, साथीह�को सहयोग र द�घ�काल�न योजनाह� बीच थप
रणनी�तक फोकसको ला�ग आ�वान गछ�न।् यस योजना र �यावसा�यक �वकास काया��वयनलाई समथ�न
गन� िज�लाह�ले �यावसा�यक �वकासका प�ह� (ज�त,ै कसले, के, क�हले, कसर�) �न�द��ट गन�
�यावसा�यक �वकास योजनाह� �योग गन� स�छन।्

बजेटको व�रप�र पारदश� र �व�ततृ स�देशह� �व��धन गन� रणनी�तह� र कोष मोडलेह�मा प�रवत�नह� बजेट ���या र यसको
दश�नलाई अझ बढ� बझुाउन स�म हुनेछन।् स�देश �वाहका ला�ग उ�कृ�ट अ�यासह�मा तीनवटा त�वह� समावेश भएको
स�चार रणनी�त �वकास र काया��वयन समावेश छन:् बजेट ���याको एक �सहंावलोकन, सरोकारवालाह�को संल�नताको ला�ग
योजना, र िज�ला �नण�यह�को �या�या। यी स�देशह� �व�यालय कोष �वतरण (ज�त,ै �धाना�यापकह�) मा प�रवत�नह�बाट
सबभै�दा बढ� �भा�वत भएकाह�का ला�ग अ�य�तमह�वपणू� छन।् थप �पमा, िज�ला नेताह�ले �वशषे गर�आवंटन, स�ू घटक,
�मखु �वाय�ता, र असमान �वतरणलाई �भाव पान� प�रवत�नह�को जानकार� साझा गदा� सावधानीका साथ स�चारमा स�पक�
गनु�पछ�। नेताह�ले अपे�ाह�मा कुन ैप�न स�बि�धत प�रवत�नह� प�न �प�ट गनु�पछ�।

�व�याथ�-केि��त बजेटमा अनसु�धान
यस ख�डमा, �यानोभरले �डि���टह�ले �व�याथ�-केि��त बजेटतफ� अ�घ ब�ने छनोट गदा� तक� , रणनी�तह�, अवरोधह�, र �सकेका
पाठह�सँग स�बि�धत अनसु�धान �न�कष�ह�लाई सं�ले�षत गद�छ। �यानोभरले बजेट �नद�शकह�, �व�ीय अ�धकार�ह�, र 13 �कूल
िज�लाह� ��त�न�ध�व गन� सीएफओ सँग गहन अ�तवा�ता�ह� स�चालन गरे जसले यस बजेट रणनी�तको एक�प �योग गछ�न।् �यानोभरले
�व�याथ� केि��त बजेट मोडलेलाई प�याउने अनभुवज�य अ�तर�ि�ट �ा�त गन�का ला�ग उ�कृ�ट अ�यासह� सा�ह�य समी�ा र सहकम�
िज�लाह�को बे�चमा�क� ङ अ�ययन प�न स�चालन गय�।

िज�लाह�ले स�ूम आव�यकताह� स�बोधन गन� ल�य रा�छन।् ग�हरो अ�तवा�ता� सहभागीह�ले �वकासका �व�भ�न �तरह�मा
�व�याथ�ह�लाई फरक-फरक �तरह� र सेवाह�को �कारह� आव�यक पन� कुरा �काश पाछ�न।् उदाहरणका ला�ग, �ेड K-3 का
साना �व�याथ�ह�लाई सानो क�ाको आकार चा�ह�छ, जब�क हाई �कूलका �व�याथ�ह�लाई समयमै �नातक स�ुनि�चत गन� थप

सहयोगको आव�यकता हुन स�छ। अ�धकांश सहभागीह� बीच साझा ग�रएको साझा वजनको ग�तशीलताले �ारि�भक �ेडह�मा फोकस गन�
�ेड-आधा�रत तौलह� समावेश गद�छ, जब�क उ�च �ेडह� भारर�हत हु�छन ् वा तौलह� म�य र उ�च �व�यालय �तरह�मा �मशः घ�दै
जा�छन।्
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िज�लाह�ले पारद�श�ता स�ुनि�चत गन� आव�यकतालाई स�बोधन गद�छ। ग�हरो अ�तवा�ता� सहभागीह�ले बार�बार समदुाय र
�व�यालयह�लाई पारदश� बजेट ���याको साथ ��ततु गन� आव�यकतालाई उ�धतृ गछ�न ् जसले मा�नसह�लाई िज�लाको पसैा
(र कर डलर) कहाँ �नद��शत छन ् भनेर हेन� स�म बनाउँछ। �या�पस नेताह�सँग बढ� जानाजानी साझदेार� गरेर, िज�लाले

सामदुा�यक सद�यह�लाई के���य �शास�नक उ�दे�यका ला�ग अन�ुचत रकम छु�याइएको छैन भ�ने आ�वासन �दन स�छ।

िज�लाह�ले साइट �वाय�ता बढाउन खो�छन।् बहुसं�यक िज�ला नेताह�ले टोल� �ि�टकोणबाट �व�याथ�-केि��त
बजेट मोडलेह� लागू गन� अ�तवा�ता� �लए। धेरै िज�लाह�मा बजेट �व�ह�, �श�ा�व�ह� र सामदुा�यक सद�यह�
सि�म�लत स�म�तह� छन ्जसले भा�रत कोष डलर कसर� खच� गन� भनेर �नण�य गन� सहकाय� गछ�न।्

िज�लाह�ले ग�रबी र भना� प�रवत�नह�को सामना गन� यी स�ूह� �योग गछ�न।् ग�हरो अ�तवा�ता� सहभागीह�ले
�रपोट� गछ�न ् �क िज�लाह�ले ग�रब र/वा कम �दश�न गन� �व�याथ�ह�को ठूलो अनपुात भएका �व�यालयह�लाई
श�ै�क र सामािजक-भावना�मक प�रणामह� सधुार गन� थप �ोतह�मा पहँुच छ भनी स�ुनि�चत गन� भा�रत कोष

मोडलेह� लागू गछ�न।् भना� सं�या र एफट�ई राशनमा आधा�रत रकम आवं�टत गन� अ�घ�लो मोडलह�ले साना �व�यालयह�,

�वशषे गर� आ�थ�क �पमा �वप�न �व�याथ�ह�को ठूलो अनपुात भएका �व�यालयह�का ला�ग ग�भीर असमानताह� �सज�ना
गरे।

�व�याथ� केि��त बजेट ढाँचा तयार गन� र काया��वयन गन� बारे अनसु�धान

अनसु�धानले एससीबी ढाँचा काया��वयन गन� सबभै�दा चनुौतीपणू� प�ह� प�हचान गद�छ: िज�लामा सबै �नण�यकता�ह�का ला�ग
सरोकारवालाह� खर�द-इन र पया��त ��श�ण स�ुनि�चत गन� स�ुमा आव�यक स�चार र योजना। यी �न�कष�ह�कोआधारमा, सीसीएसडी ले
एससीबी ढाँचा �वकासको �ममा सम�याह� स�बोधन गन�, ��नह� खडा गन� र ��त��या �दान गन� �स-ट�मकाय� समहू बनाएर जानाजानी
�ि�टकोण अपनायो।

�च� 1.1 ले �व�याथ�-केि��त बजेट तजु�मा र काया��वयन गदा� �वचार गन� िज�लाह�को ला�ग अनसु�धान चरणमा प�हचान ग�रएका काय�
व�तहु� ��ततु गद�छ, उ�कृ�ट अ�यासह�मा �या�ट�रङ र ड��यएूसएफ �णाल� लागू गन� बे�चमा�क� ङ र गहन अ�तवा�ता� अ�ययनह�मा
सहकम� िज�लाह�बाट �मखु �न�कष�ह�। चेकमाक� को साथ �च�ह लगाइएका व�तहु� अ�यासह� �थए जनु सीसीएसडी ले �तनीह�को
च�लरहेको ���याको भागको �पमा प�हचान, अपनायो र परूा गय�। यी खोजह�ले सीसीएसडी नेत�ृवलाई सीसीएसडी एससीबी ढाँचा �वकास
गन� �थानीय �नण�यह� गन� म�दत गय�।
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�च� १.१: �व�याथ� केि��त बजेट तजु�मा र काया��वयन काय� व�तहु�

काय� व�तहु�

☐ �व�यालय कोषको स�ूमा कुन-कुन कुराह� देखा पछ�न ् भनी �नधा�रण गन� क�पोने�टको �पमा �व�याथ� जनस��या र
स�बि�धत काय��मह� समावेश गन� सरोकारवाला �ि�टकोणह� मथंन गनु� र स�कलन गनु�।

☐. कुन �व�याथ� जनस��या स�ू घटकह�ले �वत�� र साम�ूहक �पमा �व�यालय आव�यकताह� परूा गन�छन ्भनेर प�हचान गन�।
यसबाहेक, कारकह� (ज�त,ै क�पोने�ट तौलह� बीचको स�ब�ध, तौललाई समथ�न गन� कोष) ले �व�याथ� र �व�यालयआव�यकताह�लाई
एकजटु �पमा सहयोग गन� कसर� काम गछ�  भ�ने कुरालाई �वचार गन�।

☐ �व�याथ� जनस�ंया स�ू घटकह�को अ�त�र�त, स�ू घटकह� �नधा�रण गदा� �व�यालय र सामदुा�यक �वशषेताह� (ज�त,ै

ग�रबी वा �व�याथ�लाई एका�ता, सामदुा�यक आव�यकताह�, �वशषे काय��मह�, र साना �व�यालयह�) �वचार गनु�। केह�
�व�यालयह�लाई �व�याथ� जनस�ंया-आधा�रत आव�यकताह� भ�दा बा�हरको समथ�न आव�यक हुन स�छ।

☐ स�ूह� �नमा�ण गन� डटेा-आधा�रत वजनह� �योग गन�, �यसप�छ स�ूको स�ंकरणह�ले �व�यालय र �व�याथ�ह�लाई
का�प�नक अ�यासह�मा वजन �भावका�रता पर��ण गन� कसर� �भाव पाछ� भनेर अ�वेषण गनु�होस।् तौल प�रमाणह�को
समी�ा गन� र स�ूह�ले ��येक क�पोने�टको ला�ग उ�म-�फट तौलह� समावेश गद�छ �क छैन भनेर म�ूया�कन गन�।

☐ कम�चार�को तलबले गणनालाई कसर� �भाव पाछ� भनी �न�द��ट गन� �यनू वा घ�दो भना� भएका �व�यालयह�लाई सरु��त रा�े नी�त र
समाधानह� �नमा�ण गन� (अथा�त,् वा�त�वक वा औसत तलब) र िज�लाले आव�यक पद र अ�याव�यक सेवाह�को ला�ग परूककोषकसर�
उपल�ध गराउँछ भनेर �या�या गन�।

☐ मोडलेह�ले वजन मोडलेको �नर�तर म�ूया�कन गन� धेरै सशंोधनह� पार गरेको छ स�ुनि�चत गनु� �क । पनुराव�ृ� गन�को
ला�ग सशंोधनह�मा तौल घटाउने वा बढाउने, तौल थ�ने वा हटाउने, र के���कृत �नय��णलाई पनु: जो�ने समावेश छ।

☐कोष गमुाउने �व�यालयह�का ला�ग स��मण उपायह� र अ�य ��तप�ूत �ह� �दान गन�। ��मक ��त स�ुनि�चत गन� सहज
स�ंमण योजना �सज�ना गनु� र परूक केि��य �पमा आव�ंटत कोषह� उपल�ध गराउनाले �व�यालयह� हा�नर�हत छन ् भनी
स�ुनि�चत गन� र �च�ताह� कम गन� म�दत गद�छ।

☐ �व�यालय र िज�ला नेताह�को ला�ग �यावसा�यक �वकास �दान गन� जसले सहभागीह�लाई िज�लाको कोष मोडले, कोष
���यामा उनीह�को भ�ूमका, उनीह�को भ�ूमकामा आव�यक सीपह� (ज�त,ै बजेट प�ुतक �योग, नेत�ृव अ�यासह�) बारे
जानकार� गराउने। र �कन र कसर� �नि�चत �नण�यह� भए �क म�ुय सरोकारवालाह�ले मोडलेलाई पणू� �पमा बझुकेा छन,्

खर�द गरेका छन ्र काया��वयन गरेका छन।्

�वशषे �पमा, एससीबी सामा�य �श�ाका �व�याथ�ह�को ला�ग आधारभतू रकमबाट स�ु हु�छ, अ�त�र�त�ोतह�चा�हने �व�याथ� समहूह� प�हचान गद�छ, र
�ोत आव�यकताह�मा आधा�रत ��येक �व�याथ� समहूलाई तौल गन� स�ू �योग गरेर �व�यालयकोष �नधा�रण गछ�। य�य�प स�ूह� िज�ला �ाथ�मकताह� र
�वशषेताह�को आधारमा �भ�न हु�छन,् एससीबी �ेमवक� ह�का ला�ग समानताह�मा सामा�यतया �च� 1.2 मा देखाइएका घटकह� समावेश हु�छन।् �वशषे
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�पमा, साव�ज�नक बजेट र �व�मा �का�शत 2020 अ�ययनले �व�श�ट िज�ला आव�यकता र �वशषेताह�को कारणले कुनै मानक एससीबी मोडले फेला पारेको
छैन।

�च� १.२: �व�याथ�-केि��त बजे�टङ मोडलेका अवयवह�

क�पोने�ट/घटक �ववरण

फाउ�डसेन/जग
�मा�णकरण यो�य डटेा �व�लेषणमा आधा�रत आधार वा कोर �नद�शा�मक रकम र �व�याथ�ह�लाई सवंधैा�नक
�पमा पया��त �तरमा �श��त गन� पया��त �ोतह� �दान गद�छ।

तौल
तौलह�ले �व�याथ�ह�लाई पया��त �ोतह� आव�ंटत गद�छ जसलाई उनीह�को गरै-आव�यक साथीह�सँग समान
�तरह�मा �स�न र हा�सल गन� ठूलो �ोत चा�ह�छ।

हा�नर�हत रणनी�तह�
रा�ु �व�यालयले वष�-वष� अनभुव गन� स�ने कोष घाटाको मा�ा सी�मत गन� �ावधानह�।

नामांकन �ि�टकोण नामांकन �व�ृतह� �व�श�ट �या�पसह�मा आव�यकताह� प�हचान गन� बजेट �व�लेषणमा कारक हु�छन।्

साना �व�यालय �ावधान
�व�यालय स�चालनको आधारभतू प�रचालन लागतह� कभर गन� म�दत गन� साना �व�यालयह�लाई अ�त�र�त
रकम उपल�ध गराउने स�ू �वचार।

लागत स�ूमा एक यथाथ�परक काया��वयन ता�लका छ, ज�त ै�क स�ूले वष�-वष� िज�ला बजेट मापद�डह� परूा गद�छ।

�ोत: कनेि�टकट �कूल �व� प�रयोजना

१३ �कूल िज�लाह�को ��त�न�ध�व गन� बजेट �नद�शकह�, �व�ीय अ�धकार�ह�, र सीएफओ सँग �यानोभरको गहन
अ�तवा�ता�बाट, सहभागीह�ले �व�याथ�को आव�यकताह� परूा गन� र ती आव�यकताह� परूा गन� �म�ने सहयोगी
सेवाह�को �व�भ�न �तरह� परूा गन� स�म पान� भार �नधा�रणमा �ि�टकोणह� उदाहरणका ला�ग, उ�च �वीणता
�तरह�मा अ�ेंजी �स�नेह�लाई �ारि�भक वा म�यवत� �तरह�मा भ�दा कम समथ�न चा�ह�छ। �ेड-आधा�रत
तौलह� सहभागीह�का बीचमा �मखु हु�छन,् �वशषे गर� ती �ारि�भक �ेडह�मा केि��त हु�छन,् सानो वग�को
आकारको आव�यकतालाई �यानमा य�य�प, सहभागीह�ले �वषय �वशषे�ता र धेरै केसह�मा बहु   क�ा
आव�यकताह� स�बोधन गन� उ�च �व�यालयह�लाई �वशषे वजन �दने उ�लेख �या�रयर र �ा�व�धक �श�ालाई भार
�नधा�रण मोडलेमा समावेश गदा� �वशषे हाई �कूल वजनह� प�न लाग ूग�र�छ।
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क�पोने�ट वजन �वचारह�मा अनसु�धान

त�या�कले िज�लाह�लाई तौल प�रमाणह�को समी�ा गन� र स�ूह�ले ��येक क�पोने�टका ला�ग उ�म-�फट तौलह� समावेश
गरेको छ �क छैन भनेर म�ूया�कन गन� स�म बनाउँछ। तसथ�, िज�लाह�ले स�ू प�रमाज�नह�ले सबै जनसं�यालाई कसर� असर
गछ� भनेर �यानपवू�क म�ूया�कन गनु�पद�छ र �च� 1.3 मा ��ततु ग�रएको �व�यालय कोष स�ू वजनह� छनोटमा साझा
चनुौतीह� �वचार गनु�होस।्

�च� 1.3: स�ूह� छनोट गदा� सामा�य चनुौतीह�

�व�भ�न �व�याथ� समहूह�को �ववादा�पद
आव�यकताह�

बा�य �पमा रकम उठाउन नस�ने �व�यालयह�को
ला�ग ��तप�ूत �

बजेटको वा�त�वकताको स�टा इि�छत काय��मह�मा
आधा�रत स�ूह� �डजाइन गन� स�म हुनु

तौल माफ� त सह� �ो�साहनह� �थापना गद�
(��तब�धा�मक र महँगो काय��मह�बाट ब�न)

क�त चाँड ैस�ूह� अ�त ज�टल हुन स�छ
�व�वध र �व�वध �या�पसह�मा कोषको सह� स�तलुन
खो�दै।

�व�ीय र �व�यालय वातावरण प�रवत�न गन� स�ूह�
अनकूुलन गद�

तौल/कोषले �व�भ�न �कारका �व�याथ�ह�लाई �श�ा
�दने लागतह� समे�छ र �व�यालयह�ले वा�तवमा
उपय�ुत काय��मह� र सेवाह� �दान ग�ररहेका छन ्
भ�ने कुरा स�ुनि�चत गद� (ज�त,ै जवाफदे�हता र
काय�स�पादन �यव�थापन �णाल�ह� लाग ूगन�)

�ोत: �श�ा �ोत रणनी�त

�यानोभरको ग�हरो अ�तवा�ता�बाट, सहभागीह�ले �व�भ�न उपायह� उ�धतृ गछ�न ् जनु उनीह�ले स�ूह� �थापना गन� �योग गछ�न ् र
उनीह�को मोडलेले िज�लाको रणनी�तक �ाथ�मकताह�सँग �म�दोज�ुदो �पमा काम ग�ररहेको छ भनी स�ुनि�चत गद�छ।
सामािजक-जनसांि�यक�य ढाँचाह� �ाय: इि�वट� स�ुनि�चत गन� जाँच ग�र�छ। �च� 1.4 ले तौल �नधा�रण र म�ूया�कनगन� �योग ग�रएका
उपायह� सचूीब�ध गद�छ।

�च� १.४: काय�स�पादन �याक गन� उपायह�

[1] “Transforming School Funding for Equity, Transparency, and Flexibility: A Nuts-and-Bolts Guide to Implementing Student-Based
Budgeting,” Op. cit., p. 32. [2] “Fair Student Funding Summit: Conference Proceedings and Recommendations for Action,” Op. cit., p.
10.

Figure text reproduced verbatim from: “Fair Student Funding Summit: Conference Proceedings and Recommendations for Action,” Op.
cit., p. 10.
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�व�याथ� जनस�ंया
�व�याथ�-केि��त बजे�टङ मोडलेह�मा भा�रत सामा�य �व�याथ� जनसं�यामा अ�ेंजी �स�नेह�, अस�मता भएका �व�याथ�ह�, कम र उ�च
�दश�न गन� �व�याथ�ह�, �ेड �तर, र ग�रबीमा रहेका �व�याथ�ह� समावेश छन।्. ठूला सहर� िज�लाह�मा ग�रबी, �ेड �तर, र कम र
उ�च �दश�न गन� �व�याथ�ह� सबभै�दा भा�रत कारकह� समावेश छन।् य�य�प कम बार�बार, िज�लाह�ले घरबार�वह�नता,
ग�तशीलता, �यावसा�यक �व�याथ�ह�, र अ�य िज�ला-�वशषे जनसं�याह� �वचार गन� स�छन।् �व�याथ� जनसं�या र स�ब�ध
काय��मह� समावेश गन� प�र�े�यका ला�ग सरोकारवालाह�लाई संल�न गराउने �व�यालय कोष स�ूमा देखा पन� �नण�यह� बारे जानकार�
�दनेछ।.1 �च� 1.5 ले मापद�डह�सचूीब�धगद�छजसको मा�यमबाट �व�याथ� जनस��या स�ू घटकह�लाई �भावका�रताको ला�ग �वत��
र साम�ूहक �पमा �व�यालय आव�यकताह� परूा गन� ना�न स�क�छ।

�च� 1.5: �व�याथ� जनसं�या घटक मानकह�
☐ सा�द�भ�क: एक वा�त�वक �व�याथ�को आव�यकतासँग जो�डएको छ जसलाई �भावकार� �पमा स�बोधन गन�को ला�ग
सामा�यतया थप �ोतह� आव�यक पद�छ;

☐ मापनयो�य: उ�दे�य, प�रमाणयो�य, र डाटा �ोतबाट जनु �यापक �पमा सह� र भरपद� मा�न�छ;

☐ �वत��: �व�यालयले �नय��ण गन� स�ने कुरा होइन। अ�यथा, तौलले अनाव�यक (र क�हलेकाह�ं �वकृत) �ो�साहनह� �सज�ना गन�
स�छ;

☐ मह�वपणू�: �व�याथ� जनस�ंयाको क�तीमा तीन दे�ख पाँच ��तशतमा उपि�थत सब ै�व�याथ�ह�लाई आवेदन नगर�; र

☐ �व�वध: एक भ�दा बढ� �व�यालयमा उपि�थत र �व�यालयह�मा मह�वपणू� �भ�नताह� छन।्

�श�ा �ोत रणनी�तह�2

�व�यालय र सामदुा�यक �वशषेताह�
�डि���टह�ले स�ू घटकह� �नधा�रण गदा� �व�यालय र सामदुा�यक �वशषेताह� प�न �वचार गनु�पछ� , �कन�क �नि�चत �व�यालयह�लाई �व�याथ�
जनस�ंया-आधा�रत आव�यकताह�भ�दा बा�हरको समथ�न आव�यक हुन स�छ। �च� 1.6 ले पाँच सामा�य �वशषेताह� ��ततु गद�छ जसले कोष स�ूह�मा
गरै-�व�याथ� कारकह�को ला�ग लेखाको मह�वलाई हाइलाइट गद�छ। यी �वशषेताह� �व�यालयकारकह� (ज�त,ै ��ता�वतकाय��मह�, आकार) र सामदुा�यक
कारकह� (ज�त,ै ग�रबी, अपराध) सँग स�बि�धत छन।् 3

�च� १.६: �व�यालय र सामदुा�यक स�ू कारकह�

�वशषेता तक� संगत म�ुय �वचारह�

ग�रबी वा �व�याथ�लाई
एका�ता चा�ह�छ

उ�च ग�रबी �े�ह�मा �व�याथ�ह�का ला�ग कोष
�व�नयोजन गना�ले िज�लाह�लाई �व�याथ�को
न�तजामा �यनू आय भएका घरप�रवारह�को

�भावको ला�ग लेखाजोखा गन� अनमु�त �द�छ।

िज�लाह�ले ती� कटअफह�को साथ ग�रबी के���करण
कोषबाट जो�गन ुपछ� �कनभने यसले समान �व�यालयह�मा
असमानता र वष�-दे�ख-वष� कोषमा ठूलो �भ�नता �सज�ना गन�

स�छ जब �कूलह�ले कटअफ अकंह� पार गद�छ।

सामदुा�यक
आव�यकताह�

�छमेक�-�वशषे कारकह��वारा �भा�वत हँुदा
�व�यालयह�ले कोषबाट लाभ उठाउन स�छन।्
उदाहरणका ला�ग, उ�च अपराध दर भएका
�े�ह�मा �व�यालयह�लाई थप आघातको अनभुव
ग�ररहेका �व�याथ�ह�लाई सहयोग गन� थप
�ोतह� चा�ह�छ।

िज�लाह�ले उनीह�को �छमेकमा आधा�रत �व�याथ�ह�लाई
कोष लागू गरेर समदुाय-स�बि�धत कारकह�लाई स�बोधन
गन� स�छन।् यस �ि�टकोणले िज�लाह�लाई सेवा नपगेुका
�े�ह�मा ब�ने र सेवा नपगेुका �े�मा ब�ने तर अक�
�छमेकमा �व�यालय जाने �व�याथ�ह�लाई सहयोग गन� स�म
बनाउँछ।

3 Ibid., p. 30.

2 Bulleted text reproduced nearly verbatim from: Ibid., p. 31.

1 [1] “Fair Student Funding Summit: Conference Proceedings and Recommendations for Action.” Education Resource Strategies. p. 9\.
https://www.erstrategies.org/cms/files/1022-fair-student-fundingsummit.pdf [2] “Transforming School Funding for Equity,
Transparency, and Flexibility: A Nuts-and-Bolts Guide to Implementing Student-Based Budgeting,” Op. cit., pp. 28–29.
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�वशषे काय��मह�
�व�यालयह�लाई �वशषे काय��मह� (ज�त,ै �या�रयर
र �ा�व�धक �श�ा, अ�तरा�ि��य �नातक) स�चालन

गन� कोषको आव�यकता हुन स�छ।

�वशषे काय��मह�को ला�ग कोष उपल�ध गराउनाले असमान कोष
�न��याउँछ �कनभने यसले �नि�चत �व�यालयह�लाई �व�याथ�को
आव�यकतासँग स�बि�धत नभएका थप सम�ृध ��तावह� छन ्
भनी स�ुनि�चत गद�छ। य�य�प, य�तो कोषले सब ै�व�याथ�ह�को
ला�ग अवसरह� �व�तार गन� स�छ र �कूलह�ले काय��म पहँुचलाई

�यानपवू�क समी�ा गरेमा लाभदायक हुन स�छ।

साना �व�यालयह� साना �व�यालयह�लाई उ�च �नि�चत लागत र कम
��त-�व�याथ� कोषको कारणले थप �ोतह� चा�ह�छ।

साना �व�यालयह�लेआ�नो भवनस�चालनगन� �व�श�ट �नि�चत
लागतह� �यव�थापन गनु�पछ� तर कम नामांकनका कारण कम
रकम �ा�त गछ�न।् तसथ�, िज�लाह�ले साना �व�यालयह�
स�चालन गन� थप �ोतह� �व�नयोजन गन� स�छन।् य�य�प, यस
समाधानले �व�यालयह�मा इि�वट� घटाउँछ �कनभने समान
�व�याथ� जनस�ंया भएका �व�यालयह�ले �व�भ�न कोष �तरह�
�ा�त गछ�न।्

नामांकन ��ेपणह�
�व�यालयह�ले �वशषे �या�पस र/वा सम� िज�लाभ�र
ब�दो वा घटेको नामांकनका कारण एक वष�दे�ख अक�
वष�स�म आ�नो छु�याइएको बजेटमा ठूलो प�रवत�न

दे� स�छ।

बजेटको ि�थरता िज�ला र �व�यालय दवु ैतहमा �व�याथ� भना�को
ि�थरतासँग ��य� �पमा जो�डएको छ। िज�लाको जनसांि�यक�य
प�रवत�न र भौगो�लक �े�मा जनस�ंया प�रवत�नले भना�मा �ास
�याउनकुा साथ ैिज�ला र �या�पसह�ले सेवा �दने �व�याथ�ह�को

�कारमा प�रवत�न �याउछ।

�ोत: �श�ा �ोत रणनी�त 4

ग�हरो अ�तवा�ता�का सहभागीह�ले भना� स�ंया र भा�रत FTE अनपुातमा आधा�रत रकम आव�ंटत गन� अ�घ�लो मोडलेह� लागू गन� �व�यालयह�ले
�व�याथ�ह�मा ग�रबीको �भावलाई कम गन� पया��त श�ै�क र सामािजक-भावना�मक समथ�न �दान गन� �मता नभएको �ट�पणी गछ�न,् ज�तै उपि�थ�त र
�यवहारस�ब�धी सम�याह�, र �ेड पदो�न�त र �नातक दरह�। यसर�, िज�लाह�ले �व�याथ�-केि��त बजेट ढाँचाह� लागू गछ�न ् �क गर�ब र/वा कम �दश�न
गन� �व�याथ�ह�को ठूलो अनपुात भएका �व�यालयह�ले श�ै�क र सामािजक-भावना�मक प�रणामह� सधुार गन� थप �ोतह�मा पहँुच गन� स�छन।्

सामदुा�यक सलं�नता
सामदुा�यक सद�यह�लाई �श�ा �दन र संल�न गराउनु अ�तवा�ता� �लइएका िज�लाह�मा स�लाहको न�बर एक टु�ा हो। धेरै िज�लाह�ले
�थानीय समदुायह� र �व�यालयका कम�चार�ह�लाई नमनूा �वकास र संशोधनह�मा संल�न गछ�न।् सामदुा�यक र �श�कको सझुाव
साव�ज�नक बठैक र बहु-सरोकार स�म�तह� माफ� त �ा�त गन� स�क�छ। धेरै िज�लाह�ले प�न �नय�मत �पमा सव��णह� र समान राय
स�कलन उपकरणह� �योग गछ�न,् जसमा वजन रणनी�तह�को ला�ग ��त�पधा��मक ��तावह� ��ततु गन� समावेश छ। य�य�प,
सहभागीह�ले हाइलाइट गछ�न ् �क ��येक WSF स�ूले �वजेता र हान�ह�मा प�रणाम �द�छ। िज�लाह�ले �प�ट, पारदश� ���या कायम गनु�पछ� जसले
सरोकारवालाह�लाई �श��त गद�छ र उनीह�लाई इनपटु �दान गन� स�म बनाउँछ।

4 Figure design reproduced verbatim with text adapted from: Ibid.
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यसबाहेक, सरोकारवालाह�ले कोष ���या, के हुनेछ, र �नण�यह�को कारणह� ब�ुछन ्भ�ने स�ुनि�चत गन� िज�लाह�ले स�चार रणनी�त
�वकास गनु�पछ�। स�चार रणनी�तह�ले �च� 1.7 मा वण�न ग�रएका तीन त�वह� समावेश गनु�पछ�। िज�लाह�ले प�न कसले स�चार गछ� र
जानकार� �ा�त गछ� , स�चारका ला�ग �व�धह�, र ��त��या �ा�त गन� त�रकाह� प�हचान गनु�पछ�।5

�च� १.७: स�चार रणनी�तका त�वह�

त�व �ववरण

���या अवलोकन

▪ िज�लाले आ�नो बजेट कसर� �वकास गछ�  भनेर वण�न गन� (ज�त,ै मह�वपणू� �म�त, समयसीमा)
▪ �नण�य ���याको वण�न गन�
▪ �स�धा�तह� र रणनी�तक �ाथ�मकताह� ��ततु गनु�होस ्जसले बजेटलाई माग�दश�न गद�छ, र यो जानकार�लाई �मशन,

�ि�ट, वा म�ूय कथन वा काय�को �स�धा�त र ल�य वा सधुार �े�ह�को सेटको साथ समथ�न गन� �वचार गनु�
▪ प�रवत�नको आव�यकता देखाउनको ला�ग �वगतको काय�स�पादनमा जानकार� �दान गन�

सरोकारवाला
संल�नता

▪ सरोकारवाला �ि�टकोणह� समावेश गन�को ला�ग ���या �सज�ना गन�
▪ सरोकारवालाह�लाई िज�लाले सरोकारवाला इनपटु (ज�त,ै प�रवत�नह� स�चार गन�, �नण�य ���यामा

सरोकारवालाह�लाई सलं�न गराउने) लाई स�बोधन ग�ररहेको चनुौतीह�को �प�ट बझुाइ रहेको स�ुनि�चत गन�।
▪ सरोकारवालाह�लाई समावेश गन�का ला�ग काय�ह� प�ि�तब�ध गन� (उदाहरणका ला�ग, प�रवत�नह� गन�को ला�ग

सरोकारवालाह�को ��त��या �योग गन� इ�छुक भएमा सहभा�गतालाई �ो�सा�हत गनु�)

�नण�यह�को
�या�या

▪ बजेट �नण�यह� �प�ट �पमा बताउन र �तनीह� अ�घ�लो योजनाह� भ�दा कसर� �भ�न छन ्
▪ मोडलेह�मा प�रवत�नको ला�ग स�दभ� �दान गन�
▪ कुन ैप�न दश�क सद�यले ब�ुन स�ने त�रकामा जानकार� ��ततु गन�
▪ तक� , �ेडअफह� �वचार, र �नण�य ���यामा �योग ग�रएका माग�दश�न �स�धा�तह� समावेश गन�

Source: Government Finance Officers Association6

एक पटक िज�लाह�ले कोष र �ोतह� �वतरण गरेप�छ, नेताह�ले म�ुय स�देशह� �वशषे सरोकारवाला समहूह�, ज�तै ��ि�सपलह�, र
जानकार� समदुाय-�यापी साझा गन� स�छन।् �च� 1.8 ले बजेट स�ू �नधा�रण गरेप�छ नेताह�ले गनु�पन� काय�ह� सचूीब�ध गद�छ।

�च� १.८: बजेट स�ू स�चार काय� व�तहु�

6 Figure adapted from: Ibid., pp. 18–19.

5 “1D. Plan and Prepare: Identify Communications Strategy.” Government Finance Officers Association. pp. 19–20.
https://smarterschoolspending.org/sites/default/files/resource/file/GFOASchoolBudgetBP-1D-IdentifyCommunicationsStrategy_
2017FINAL.pdf
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काय� व�तहु�

☐ टाउन हल बठैकह�, FAQs, वा अ�य �थानह�माफ� त फरा�कलो िज�ला सरोकारवालाह�, �धाना�यापकह�, सामदुा�यक
सद�यह�, र बोड�सँग अि�तम �डजाइन �नण�यह� (पलूमा ज�मा डलरह�, चयन ग�रएका �व�याथ�ह�को वजनका
�वशषेताह�, र स�बि�धत नी�तगत �नण�यह� स�हत) साझदेार� गन�।

☐ �व�यालयको बजेट कसर� प�रवत�न हुनेछ र राज�व र भना� प�रवत�न ज�ता अ�यकारकह�ले बजेटलाई �भाव पाछ� भ�ने
कुरा �प�ट पान�।

☐ ��ि�सपलह�, ��ि�सपल पय�वे�कह�, र बोड� सद�यह� (ज�त,ै स�ूको कारणले ठूलो घाटा र/वा ठूलो लाभको अनभुव
ग�ररहेका �कूलह�) स�हतकोष प�रवत�नबाट सबभै�दा �भा�वतभएका समदुायह�का ला�ग सरोकारवालाह�सँग भे�न।

☐ आगामी बजेट ���याका ला�ग �मखु बजे�टङ टाइमलाइन प�रवत�नह� र ��ि�सपलह�लाई नयाँ समथ�नह� स�चार
गन�।

☐आगामी बजेट ���याका ला�ग �मखु र िज�ला काया�लयको भ�ूमका र अपे�ाह� �प�ट गन�।

Source: Education Resource Strategies7

7 Figure text reproduced verbatim from: “Transforming School Funding for Equity, Transparency, and Flexibility: A Nuts-and-Bolts
Guide to Implementing Student-Based Budgeting,” Op. cit., p. 53.
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ख�ड II: चेर� ��कको �व�याथ�-केि��त बजेट �ेमवक�
�व�याथ�-केि��त बजेट: सीसीएसडी �व�याथ� र �व�यालय आव�यकताह�लाई
समथ�न गन�
अ�घ�लो ख�डमा उि�ल�खत अनसु�धानको आधारमा, सीसीएसडी ले २०२२-२३ �व�यालय वष�मा �ारि�भक काया��वयनको
ला�ग ढाँचा र स�ू �वकास गन� जनवर� 2021 मा काय� योजना स�ु गय�। यो ख�डले ���याको �ममा सीसीएसडी ले �लएका
चरणह� र �नण�य �ब�दहु�लाई �परेखा �द�छ। चेर� ��क �कूल िज�लाले यस ख�डमा ��ततु ग�रएका सबै डटेा र �ववरणह�
उपल�ध गराएको छ। िज�लाको सम�ल�यभनेको हा�ो म�ूय र रणनी�तकयोजना�वारा प�रभा�षत उ�कृ�टताका मापद�डह�
परूा गद� �व�याथ�ह�लाई �श�ा �दन र सेवा �दन सीसीएसडीले बजेट �ोतह�, कम�चार� र गरै-कम�चार� दवुै �व�नयोजन गन�
त�रका देखाउने िज�लाभर पारदश� प�ध�त �दान गनु� �थयो।

सामा�य �परेखा
२०२२-२३ �व�यालय वष�मा �ारि�भक काया��वयनको ला�ग सीसीएसडीको �व�याथ�-केि��त बजेट ढाँचा। �च� २.१ म�ुय घटकह� �परेखा।

�च� 2.1: �ेमवक�  घटकह�

उ�म अ�यास: मथंन र सरोकारवाला �ि�टकोणह� ज�मा गन�
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सीसीएसडीले �च� २.२: मा उि�ल�खत फोकसका तीन �े�ह� अ�वेषण गन� िज�ला नेताह� र ��त�न�धह�को
�स-काया��मक समहू �सज�ना गय�। फोकस �े�ह�ले प�रयोजनाको पणू� जीवनभर काया��वयन र योजनालाई
माग�दश�न गन�छ।

�च� २.२: फोकस �े�ह�

यो बहु-वष�य प�रयोजनाले बजेट ढाँचाले िज�लाको कोष र �ोतह�लाई सीसीएसडी �व�यालयह�माआएका �व�याथ�ह� उनीह�
कहाँ छन भनेर भे�नको ला�ग �नद�शन �दने स�ुनि�चतगन� ल�य राखेको छ।काय�दलले �व�यालय �तर�वारा पहँुचको �यनूतम
मापद�ड प�रभा�षत गरेर स�ु गरेको �थयो। यी मापद�डह� �यनूतम �ो�ामे�टक र सवं��धन अवसरह� हुन ् जसमा सबै
सीसीएसडी �व�याथ�ह�को पहँुच हुनपुछ� , �कूल जनुसकैु भए प�न, उ�कृ�टताको सीसीएसडी मापद�डह� स�ुनि�चत गन�।
समहूले �यसप�छ �तर अनसुार, पहँुच र इि�वट� दवुकैो ि�थरताका ला�ग थप कम�चार� आव�यकताह� प�हचान गन�का ला�ग
जहाँ बढ� �ोतह� प�हचान ग�रएको वा अनमुान ग�रएको छ र कसर� भ�व�यवाणी ग�रएको नामांकनमा प�रवत�नह�ले ती
आव�यकताह�को स�ब�धमा कम�चार�ह�लाई �भाव पान� स�छ भनेर जाँच ग� यो। िज�ला टोल�ले �णाल�गत र सरंचना�मक
चनुौ�तह�को सामना ग�ररहेका सीसीएसडी मा थप �व�याथ� समहूह�को प�हचान स�हत ऐ�तहा�सक �पमा सीमा�तकृत
�व�याथ� समहूह� प�हचान गन� आ�त�रक र बा�य साझदेारह�सँग प�न सहकाय� गरेको छ।

उ�म अ�यास: कुन स�ूका क�पोने�टह�ले �व�यालय र िज�ला आव�यकताह� परूा गन�छन ् भनेर
प�हचान गनु�होस ्र �व�यालय र सामदुा�यक �वशषेताह� �वचार गनु�।

सीसीएसडी ले िज�ला �व�याथ�ह�को स�पणू� क�याणलाई �ाथ�मकता �दन र स�बोधन गन� �यास गय�। �च� २.३
ले िज�ला �ाथ�मकताह�सँग प�ि�तब�ध �व�धह� स�ुनि�चत गन� प�हचान र अपनाइएका घटकह�लाई �परेखा �द�छ।
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�च� २.३: �टा�फङ स�ू

उ�म अ�यास: घ�दो भना� भएका �व�यालयह�लाई जोगाउनका ला�ग स�ूह� �नमा�ण गन� र रणनी�तह� बनाउन
डटेा-आधा�रत वजनह� �योग गन�

सीसीएसडी ने एस.ई.एल.एफ. �टयर या���क�ग र घ�दो भना�को औसत संय��को �पमा जनु आउँदो केह� वष�ह�मा म�ूया�कन र
प�र�कृत हुनेछ तर नयाँ ढाँचा र स�ूमा �ारि�भक स��मणको �ममा �व�यालयह�लाई समथ�न गन� सेवा गद�छ। थप �पमा,
िज�लाले छोटो अव�धमा थप �नर�तरता �दान गन� हो�ड हाम�लेस �ेमवक� को �वकास गरेको छ। �च� २.४- २.६ ले यी गणनाह� देखाउँछ।

�च� २.४: एस.ई.एल.एफ. �टयर र�क
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�च� 2.4 मा देखाइए अनसुार ��येक घटकलाई ��येक �व�यालयको ला�ग एक तहमा �ेणीब�ध ग�रएको छ। कुल
एस.ई.एल.एफ. �व�यालयको ला�ग �टयर �ेणी सबै चार घटकह�मा औसत हो। �व�यालयमा आधा�रत एस.ई.एल.एफ.
औसत �टयर र��कंग, थ�पएको �टा�फंग �न�नानसुार छ:

● �ाथ�मक �व�यालयह� - ०.२५ ले गणुन

● म�य �व�यालयह� - ०.५ ले गणुन

● उ�च �व�यालयह� - १.० ले गणुन

�च� 2.5 मा, उदाहरणले �व� वष� (एफवा◌�इ) 2022-23 मा सम�कम�चार� भना� घ�ने बावजदु अ�घ�लो स�ूको तलुनामा 0.56

एफ�ट◌�इ बढ� हुनकुो कारण देखाउँछ।

�च� २.५: घ�दो भना� औसत - �ाथ�मक �व�यालय उदाहरण

केह� �व�यालयह�को ला�ग, परुानो स�ूले थप कम�चार�ह� �दान गरेको हुन स�छ। यी �व�यालयह�लाई स��मणकालमा अ�घ�लो स�ू लागू
गरेर हा�नर�हत रा�खनेछ, ज�त ै�च� २.६ मा उदाहरण�वारा देखाइएको छ।
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�च� २.६: हा�नर�हत रा� ु- �ाथ�मक �व�यालय उदाहरण

उ�म अ�यास: मोडलेह�ले धेरै प�रमाज�नह� पार गरेको स�ुनि�चत गनु� र �व�यालय र िज�ला नेताह�को
�यावसा�यक �वकाससँग ैस�ंमणका उपायह� �दान गनु�।

सीसीएसडीले �भाव मापन गन�का ला�ग उ�म उपल�ध डाटा �योग गरेर सबै �या�पसह�मा ढाँचा र स�ूह� लागू गरेको छ। मा�थको
उदाहरणह�मा उि�ल�खत �पमा, िज�ला नेताह�ले �यसप�छ समायोजन �नण�यह� गरे र नयाँ स�ूह� लागू गन� �ोतह� र ��श�ण �वकास
गन� �या�पस नेताह�सँग काम काया��वयनलाई अझ रा�ोसँग ब�ुन िज�लाले �यि�तगत �या�पस नेताह�सँग काम ग�ररहनेछ र जार�
रा�छे। �ारि�भक अनमुानका आधारमा �व�ीय वष� वा आ�थ�क वष� २०२२-२३ का ला�ग िज�ला अ�घ�लो स�ूमा कायम भएको भए १२७
दरब�द�ले कम�चार� घ�ने �थयो। नयाँ कोष स�ूको साथ, ती पदह�म�ये 61 सरु��तग�रनु पछ� , य�य�पअि�तम �नण�यह� रकम�चार� �तरह�
बजेट ���याको �ममा प�रवत�नको अधीनमा छन।्

• �ाथ�मक तहमा ३७ पदह�
• म�य �व�यालय �तरमा २२ पदह�
• हाई �कूल �तरमा २ पदह�।

सं�ेपमा, �च� २.७ ले परुानो स�ूसँग नयाँ स�ू तलुना गदा� िज�ला कोषमा कुल �भाव देखाउँछ। कुलमा, िज�ला �या�पसह�ले कोषमा $
6,000,000  भ�दा बढ�को व�ृ�ध दे�छे।
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�च� २.७: �ारि�भक सामा�य �श�ा �टा�फङ सारांश*

* नामांकन ��ेपण ���या भ�र प�रवत�न हु�छ; अि�तम सं�या �नधा�रण गन�
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�यानोभर अनसु�धानको बारेमा
�यानोभर �रसच�ले लागत-�भावी मोडले माफ� त उ�च-गुण�तर, अनकूुलनअनसु�धान र �व�लेषणह� �दान गद�छजसले �ाहकह�लाई स�ूचत
�नण�यह� गन�, अवसरह� प�हचान गन� र क�जा गन�, र उनीह�को �भावका�रता बढाउन म�दत गद�छ।

हा�ा समाधानह�

श�ै�क समाधानह� �शास�नक समाधानह�

●कलेज र �या�रयर तयार�:
समयम ै�व�याथ� �नातकलाई समथ�न गन� र सबै
�व�याथ�ह�लाई पो�ट-सेके�डर� �श�ा र �या�रयरह�को
ला�ग तयार पान�।

●काय��म म�ूया�कन:
�व�याथ� प�रणामह�लाई अ�धकतम बनाउने र लागतह�
�यव�थापन गन� �ोतह�मा स�ूचत, �माण-आधा�रत
लगानीह�लाई समथ�न गन� काय��म �भाव मापन गन�।

●सरु��त र सहयोगी वातावरण:
जलवाय ुर सं�कृ�तको �यापक वा�ष�क म�ूया�कन माफ� त
�व�याथ�, अ�भभावक र कम�चार�ह�को श�ै�क, सां�कृ�तक, र
सामािजक-भावना�मक आव�यकताह�लाई समथ�न गन�
वातावरण �सज�ना गन�।

●पा�रवा�रक र सामदुा�यक सलं�नता:
प�रवार र सामदुा�यक स�ब�ध �व�तार र स�ुढ गन�
र �व�याथ� सफलतालाई समथ�न गन� सामदुा�यक
साझदेार�ह� प�हचान गन�।

●��तभा भत�, ��तधारण र �वकास:
�श�क अनभुव र कम�चार� �यावसा�यक �वकास
आव�यकताह� को एक प�र�कृत समझ को मा�यम
बाट उ�कृ�ट कम�चार�ह� लाई आक�ष�त गन� र कायम
रा�।

●स�चालन सधुार:
तपाईको बजेट �नण�यह�मा जनसांि�यक�, नामांकन �तर,
र सामदुा�यक अपे�ाह�मा भएका प�रवत�नह�लाई स��य
�पमा स�बोधन गन�।

नेत�ृव समाधान
उ�च �दश�न गन� �शासन �नमा�ण गन� जनु �व�याथ�, अ�भभावक र कम�चार�ह�को ला�ग प�हलो रोजाइ हो।

हा�ा फाइदाह�
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