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शीष�क �े�ह� नोट तथा �ल�कह�

�वागत र �वेश समय (चेकइन) सामा�य �वागत तथा �वेश स�हत बठैकह� ४:०० अ. मा स�ु हु�छन।् भा�षक �याय

अ�भमखुीकरण स�क�छ, र हामी स�ताहका ला�ग रा�ो खबरको हलकुा �वेश �वारा स�ु

गछ�। यस ह�ता काम, ���या तथा अ�य सरोकारह�का बारेमा धेरै ��नह� उि�जएका

�थए, जो यस प�रयोजनाको �े�सँग स�बि�धत वा अस�बि�धत दवुै हुन स�छन।् हामीले

एकै �क�समको काम तथा अ�य कुराह� ग�ररहेको हुन स�ने एकसाथ �व�यमान

समहूह�का बारेमा ��नह�का कारण हामीले जोडीमा �वेश गन� कामलाई छो�ने �नण�य

ग�य�। �य�ता बठैकह� सहभागीह�लेआ�ना प�ृठपोषणह� साझा गन� स�ने �क�समका

स�म�तका बठैकह�को �नर�तरता वा �व�तार भएको �प�ट�करण �ड�पएस ��त�न�धले

गरे। समहूह� कसर� भेट हु�छन ्र जानकार� साझा गछ�न ्भ�ने कुरामा अझै प�न केह�

��नह� रहेका छन।्

सफलता र सहम�तह� स�म�तका सद�यह�बाट �ा�त सझुावह��वारा सफलताको प�रभाषा अपडटे ग�रएको

�थयो। हामीले लेखेको कुरा अनसुार जीवनयापन गन� स�म हुने �वषयतफ� बहुमतका ला�ग

सव�स�म�त प�रवत�न गन� छलफल/साझा ग�य�। समयको सीमा भएका कारण समहूका

सहम�तह�लाई अि�तम �प �दइएन। छलफल नग�रएका वा �वीकृत नग�रएका ��ता�वत

अपडटेह� कम �थए। सफलता माग�दश�नह�का ला�ग सझुावह� इमेल ग�रनेछ र चौथो

बठैकका ला�ग �वीकृत ग�रनेछ। यस समहूले ���याको अशं �व�प खलुा वाता�लापको

अपे�ा ग�ररहेको छ।

डटेावाक पनुस�मी�ा डटेावाक तथा उठेका केह� ��नह�बाट ��त�ब�बनह� व�रप�र वाता�लापह� र मतदान

सहजीकरण ग�रएको �थयो। मतदान मेि�ट�मटर म�च �योग गरेर ग�रएको �थयो र

स�म�तका सद�यह�लाई उ�त डटेाका बारेमा ��त�ब�बनह�मा�थ सहकाय� गन� र साझा

गन� अवसर �दइएको �थयो। हामीले छलफल गरेका डटेावाकबाट �मखु म�ुय �ब�दहु�म�ये

केह�मा �न�न सामेल छन:्

● �व�याथ�ह� कम भएका कारण कुल �डि���ट फि�डङ कम भएको छ।

इएसएसइआर फि�डङ, केयस� अ�ध�नयम, र सो भ�व�यमा क�तो दे�ख�छ भ�ने

1



शीष�क �े�ह� नोट तथा �ल�कह�

�वषयमा सरोकारह� रहेका �थए। स�प�� करमा व�ृ�ध गना�ले म�दत गछ�न ्वा

गद�नन।् पनुः, नयाँ चाट�र तथा �डि���ट स�चा�लत �कूल खो�ने।

● साना �कूलह�का ला�ग स�ुढ श�ै�क काय��म �दान गन� तथा �व�याथ�ह�लाई

सहयोग गन� चनुौतीपणू� रहेको छ। एक जना ��ि�सपललेआफूह�ले अझै प�न ती

काय��मह� �दान गन� स�ने तर निजकको दरू�मा रहेका �कूलह�का ला�ग उ�त

काम चनुौतीपणू� हुन स�ने कुरा साझा गरे। एक माइल टाढा भएका �कूलका ला�ग

�टएनएलआइ नगमुाउने �वषयमा सरोकारह� रहेका �थए। ��त �व�याथ� फि�डङ

र �यसका �भावह�का बारेमा प�न वाता�लाप भएको �थयो।

● केह� �े�ह�ले अ�यह�को तलुनामा बढ� व�ृ�ध र उ�च भना� अनभुव ग�ररहेका

छन।् केह� �े�ह�मा घ�दो ज�म दर, आवासका खच�ह�मा व�ृ�धआ�द ज�ता

कारणह�ले डनेभरका थ�ुै सम�याह�ले कमीमा योगदान ग�ररहेका छन।्

�व�याथ�ह� �ड�पएस छोडरे कहाँ गइरहेका छन ्भ�ने �वषयमा उ�सकुता रहेको छ।

�व�याथ�ह� गमुाउनकुो अथ� अ�ले �व�याथ�ह� �ा�त ग�ररहेका छन ्भ�ने होइन।

● घ�दो भना�ले थ�ुै चनुौतीह� �सज�ना गछ�। एक जना सद�यले अ�त�र�त ४२ जना

�व�याथ�ह�ले कसर� ३ जना �श�कको तलब फ�ड गन� स�छ भ�ने कुरा साझा

गरे। धेरैलाई थोरै काय��मह�ले सम�या उ�जाइरहेको लागेको छ।

जनसा�ि�यक�मा आधा�रत रहेर केह� सेवाह� सध� �दान गनु� पन� हु�छ �कन�क

�यो काननुले अ�नवाय� गरेको हु�छ। य�द कुनै �कूल �टएनएलआइका ला�ग यो�य

हुन ब�द हु�छ भने, सो समदुायको जनसा�ि�यक�को प�रवत�नका कारणले हो।

�यनू भना�का कारणले चारवटा चाट�र �कूलह� ब�द भएका छन।्

● �ड�पएस �श�ा बोड�ले खाल� भएका भवनह� कसर� �योग गन� भ�ने �वषयमा

�नण�यह� गछ�। �कूलह� ब�द हुने र ��त�थापनका ला�ग नयाँ वा चाट�र �कूलह�

आउने �वषयमा सरोकार रहेको छ। बोड�ले खाल� भवनह� कसर� �योग गन� भ�ने

बारेमा मतदान गद�छ र समदुायलाई सझुावका ला�ग अनरुोध ग�ररहेको छ। अझै

बढ� वाता�लापह�आव�यक छन।्

�मखु हाइलाइटह�/सरोकारह� परूा

गन�

● उ�त समहूका अनसुार, अझै धेरै कुराह� �प�ट पान� र ��नह�को जबाफ �ा�त

गन� बाँक� नै रहेको छ।
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● एमआइआरओम�चको �योग गन� वा ��नह�, �ट�पणीह�आ�द को स�बोधन

गन� �वषयमा सरोकार रहेको छ। केह� सद�यह�लाई ��व�धको सम�या प�ररहेको

छ वा एमआइआरओ �योग गन� क�ठनाइ भएको छ।

● बठैक अगावै खलुा �पमा आदान�दान गन� र सा�द�भ�क जानकार� पठाउनका

ला�ग हामीलाई बढ� समयआव�यक रहेको छ। धेरै मह�वपणू� वाता�लाप हुन बाँक�

नै छ तर पया��त समय नभएको ज�तो ला�छ।

● सो समहूले प�छ �ले�याक गन�का ला�ग बठैकह� रेकड� गन� तथा स�भा�वत �पमा

बठैकह� ल��याउन वा कुनै अ�त�र�त बठैक थप गन� सझुाव �दएको छ।

● माग�दश�नह�ले �ड�पएस सहम�तआदेश ज�तो पवू� �था�पत मापद�डको स�मान

गछ�न ्वा गद�नन ्भ�ने �वषयमा सरोकारह� रहेका छन।्

● के भना� जोनह� ता�लकामा छन?्

● उ�त �थानमा �न�प�तकाको र केह� आवाजह� अ�यभ�दा बढ� सा�ो भएको

��न छ। पनुः, वाता�लाप तथा ���या हुन �दनका ला�ग उ�त �थान सरु��त रहेको

�वषयमा सरोकार रहेको छ।

● अनवुाद उठाउनका ला�ग एजे�डामा सा�भ�ाय अ�प�व�ाम

आगामी कदमह� ● �ड�पएससँगको सहजीकरणका �पमा केह� उ�च-तहका सरोकारह� स�बोधन गन�
● समदुायका सद�यह�का ला�ग एउटा एफए�यु �लेख तयार पान�
● खलुा साझा म�च समयका ला�ग योजना
● आगामी बठैकका ला�ग स�म�तसँग गहृकाय� �नमा�ण ग�र साझा गन�
● मापद�ड �नमा�ण गन�का ला�ग माग��नद�शन �स�धा�तह� छलफल गन�
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