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डिपिएस  घट्दो  भर्ना  सल्लनहकनर  समिति   

बैठक  ७/  घट्दो  भर्ना  चुर्ौिीहरू ,  िे  १८ ,  २०२२  
 

शीर्ाक क्षते्रहरू र्ोट िथन मलङ्कहरू 

स्वागत तथा प्रवेश  

 

 

बठैकहरू ४:०० अ. िन सनिनन्य स्वनगि िथन प्रवेशबनट सरुु हुन्छर्।् भनर्न न्यनय 

अमभिखुीकरण गररन्छ। सनिहूहक सहितिहरूको केही सनिनन्य ररिनइन्िर िथन 
िनिदण्िहरूको सिीक्षन ितछ, सिहू सोझै सवेक्षण र्तिजनहरूिन प्रवेश गयो र स्वयि ्
सेवकहरूद्वनरन ियनर अद्यनवधिक गररएकन िनिदण्िहरूको सिीक्षन गयो। बठैक ७ िन, 
समितिल ेसिुररन्टेन्िने्टलनई प्रस्ििु गर्ाकन लनधग मसफनररस गररएकन िनिदण्िहरू प्रस्ििु 

गऱ्यो। सिहूसिक्ष िनिदण्िहरूको िस्यौदन ियनर गर्ाकन लनधग सिदुनयलनई प्रदनर् 

गररएको सवेक्षणबनट प्रनप्ि िषृ्ठिोर्ण प्रस्ििु गररयो। िषृ्ठिोर्ण सरेु्ितछ, केही 
िररिनजार्हरू गदै, िथन केही प्रनसङ्धगकिनहरू थि गदै, सिलूले िनिदण्िहरूिनधथको 
सहितििन िि व्यक्ि गऱ्यो।  आगनिी कदिहरूिन चनटार िथन डिस्ट्स्िक्ट सञ्चनमलि 

स्कूलहरू सिर्रुूि रहेको र प्रक्रियन स्कूलहरूभरर न्यनयसङ्गि रहेको सतुर्स्ट्चचि गर्ा 
िनिदण्िहरू ३ को िररिनजार्लनई तर्रन्िरिन हदर् ुरहेको छ।  

सवेक्षणकन र्तिजनहरू 

 

सिदुनयिन एउटन सवेक्षण प्रेपर्ि गररएको धथयो र प्रतिक्रियनदनिनहरूको सङ््यन १६५ रहेको 
धथयो। िी र्तिजनहरूल ेकेही सनझन प्रकरणहरू तर्िनाण गरे जरु् तर्म्र्नर्सुनर छर्:् 

● एकीकरणहरू/सनिहूीकरणकन लनधग सिथार् - एकीकरण िथन सिदुनयहरूलनई 

सनिेल गर्ािन ध्यनर् हदर्कुो अथा छ।  

 

● पवत्तीय सम्िन्र्िन दोहोररएजस्िो देखखन्छ - के पवत्तीय सम्िन्र्िनको अशं 

आवचयक छ, घट्दो भर्ना वन वनस्िवि ैथोरै भर्ना भएकन स्कूलहरूसँग पवत्तीय 

स्ट्स्थरिनको सिस्यन िहहल ेदेखखर् ैछैर्? 

 

● सिदुनय सलंग्र्िन - कुर् ैितर् एकीकरणको प्रक्रियनकन लनधग सिदुनयको सलंग्र्िन 
िहत्त्विणूा हुरे्छ 

 

कि िषृ्ठिोर्ण वन सरोकनरहरू रहेकन सवेक्षणकन र्तिजनहरू प्रति उक्ि समिति पवर्म्र 
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रहेको धथयो।  

 

िनिदण्िहरू 

 

िनिदण्िहरूको अस्ट्न्िि ससं्करण बोिा िथन सिुररन्टेन्िने्टसिक्ष प्रस्ििु गर्ा समितिद्वनरन 
प्रस्ििु िथन िि व्यक्ि गररयो। यी िनिदण्िहरूिन स्कूल बन्द/एकीकरण गर्ाकन लनधग 

प्रक्रियनको अशंकन रूििन िनगादशाक मसद्िनन्िहरू िथन तर्ष्िक्षिन प्रतिरक्षकहरू सनिेल 

छर्।् 
 

● िनिदण्िहरू १ - न्यरू् भर्ना भएकन डिस्ट्स्िक्ट सञ्चनमलि 

स्कूलहरू 

के - िनिदण्िहरू १ ले त्यस्िन डिस्ट्स्िक्ट स्कूलहरूको िहहचनर् गछा  जसिन 
गम्भीर रूििन न्यूर् भर्ना रहेको छ र जसले बजेट सहयोग वन फस्ट्न्िङको 
अतिररक्ि स्रोि बबर्न गुणस्िरीय कनयाििहरू प्रदनर् गर्ा सक्दैर्र्।् 

 

● िनिदण्िहरू २ - घट्दो भर्ना भएकन डिस्ट्स्िक्ट-सञ्चनमलि 

स्कूलहरू अग्रसक्रिय रूििन िहहचनर् गरे् 

के - िनिदण्िहरू २ ले अग्रसक्रिय रूििन डिस्ट्स्िक्ट स्कूलहरूको िहहचनर् िी 
स्कूलहरू गम्भीर रूििन न्यूर् भर्नाको स्ट्स्थतििन िुग्र् ुअघि गदाछ।  

 

● िनिदण्िहरू ३ - पवत्तीय रूििन हदवनमलयन चनटार स्कूलहरू 

के - िनिदण्िहरू ३ ले आधथाक रूििन सम्िन्र् रहहरहर् असफल चनटार 

स्कूलहरूको िहहचनर् गदाछ। 

 

समितिल ेउक्ि िनिदण्ि प्रस्ििु गरय्ो र समिति कुर् ैअतिररक्ि पवचनर िथन 
िररिनजार्हरूकन लनधग सनदृचय सिहूहरूिन पवभनस्ट्जि भयो। बनँकी केही सरोकनरहरू रहेकन 
भए िनितर्, सिहू मसफनररसकन लनधग िनिदण्िहरूलनई अस्ट्न्िि रूि हदर् अतघ बढ्र् सफल 

भयो।  
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प्रिखु बबन्दहुरू िथन सरोकनरहरू समितिकन सदस्यहरूल ेिनिदण्िहरूसँग सम्बस्ट्न्िि केही अतिररक्ि सरोकनरहरू िहहचनर् 

गरे र तिर्लनई सम्बोिर् गररएको र र्ोट गररएको तर्स्ट्चचि हुर् चनहे। िी तर्म्र्नर्सुनर छर्:् 

 

● प्रिखु ध्यनर् स्कूलहरू बन्द गर्ुाको सनटो स्कूलहरूको एकीकरणिन हदर् ुिरे्छ। 
प्रत्येक िनिदण्िहरू वररिरर पवचनर गररर् ुिरे् बढी हटप्िणीहरू रहेकन छर् ्जसिन 
िनगादशार् मसद्िनन्िहरू िथन तर्ष्िक्षिन प्रतिरक्षकहरू सनिेल छर्।्  

 

● उक्ि सिहूले सियरेखन िथन प्रक्रियनकन पवर्यिन ितर् सम्भनपवि सरोकनरहरू 

िहहचनर् गयो। उर्ीहरू स्कूलहरू िहहचनर् गरे् तर्णायहरूलनई प्रभनपवि िनरे् 

प्रक्षेिणकन िनगाहरूिन िररविार्हरू िनधथ पवचनर गर्ा चनहन्छर्।् उर्ीहरू सियरेखन 
कहहले सरुु हुन्छ भन्रे् कुरन सिुररन्टेन्िने्टसँग स्िष्ट हुर् चनहन्छर्?् 

 

● चनटार स्कूल िनिदण्िहरूकन पववरणहरू िथन उक्ि प्रक्रियन डिस्ट्स्िक्ट-सञ्चनमलि 

स्कूलहरूसँग सिनर् छ भर्ी तर्स्ट्चचि गर्ा बढी स्िष्टिन आवचयक रहेको छ। 
डिस्ट्स्िक्टकन रे्ितृ्वकिना चनटार स्कूलहरूिन लनग ूगरररे् िनिदण्िहरू डिस्ट्स्िक्ट 

सञ्चनमलि स्कूलहरूकन लनधग लनग ूहुरे् िनिदण्िहरूसँग सिनर् रहेको तर्स्ट्चचि गर्ा 
सिहूहरूसँग केही फलो अि गर्ा सहिि भए।  

 

 

आगामी कदमहरू 

 

● डिपिएसले िनिदण्िहरू िथन चनटार/डिस्ट्स्िस्ट स्कूलहरू बीच सिनर्िन रहेको स्िष्ट 

िनर्ा फलो अि गरे्। 
● सिुररन्टेन्िने्टसिक्ष प्रस्ििु गर्ा प्रस्ििुकिनाहरू िहहचनर् गरे् 

● सिुररन्टेन्िने्टसिक्ष प्रस्ििु गरे् 

 


