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र्ोट िथन मलङ्कहरू
बैठकहरू ४:०० अ. िन सनिनन्य स्वनगि िथन प्रवेशबनट सुरु हुन्छर् ्। भनर्न न्यनय अमभिुखीकरण गररन्छ। सनिूहहक
सहितिहरूकन केही सनिनन्य ररिनइन्िरहरू िथन िनिदण्िहरूको िर्
ु रनवलोकर् ितछ, सिूह सोझै स्वयि ्सेवकहरूले
िस्यौदन ियनर िनरे कन िनिदण्िहरूको सिीक्षनिन प्रवेश गऱ्यो। उक्ि समिति सिग्र प्रक्रियनकन बनरे िन डिपिएस
मलयनजोँहरूबनट सुन्र् सफल भयो र यी िनिदण्िहरू एकीकरण वन बन्दकन लनगग स्कूलहरू िहहचनर् र छर्ोट गर्े
बनरे हो भन्र्े कुरन स्िरण गरनइयो। हटप्िणीहरू वन सरोकनरहरू िध्ये केही कनयनान्वयर् सम्बन्धी गथए जर्
ु ितछ
कुर्ै मितििन तर्णाय गर्ुा िर्े हुन््यो। प्रत्येक एक्रफतर्टी सिह
ू कन स्वयि ्सेवक िस्यौदनकनरहरू िन चनटारहरू,
अमभभनवकहरू र सिुदनय, पप्रन्न्सिलहरू िथन स्कूल र्ेित्ृ वकिनाहरू, र मशक्षकहरू गथए र त्यसितछ उर्ीहरूले
आफूहरूले ियनर िनरे कन िनिदण्िहरू सनझन गरे । आि रूििन प्रयक्
ु ि एिोतर्िहरूकन लनगग उक्ि सिह
ू उििनिदण्िहरू, सम्झौिन गर्ा र्सक्रकर्े, िथन िररभनर्नहरू सहहि िीर्वटन प्रनथमिक िनिदण्ि पववेचर्हरू सहहि आयो।
उक्ि िनिदण्िहरूलनई सिह
ू िथन समिति सदस्यहरू सनिु प्रस्िि
ु गररयो, र त्यसितछ कनयागि प्रलेखिन गररर्े
सम्िनदर्कन लनगग हटप्िणीहरू र सझ
ु नवहरू हदर् सफल गयो।

आगनिी कदिहरूिन िस्यौदनको तर्रन्िर िररष्करण

र सिग्रिन सिद
ु नयबनट िष्ृ ठिोर्ण सङ्कलर् गररर्े रहे कन छर् ्। ***समिततले साववजतिक रूपिा िस्यौदा पोस्ट गिनव
अति िस्यौदाको तिरन्तर सम्पादि गिे तिर्वय गरे को छ र सािद
न ातयक पष्ृ ठपोषर्का लागग िापदण्डहरूका
ववषयिा तिर्दवष्ट प्रश्िहरू पोस्ट गिव भतिएको छ।
सिुदनयको सुझनव

अब सिह
ू सँग िनिदण्िहरूको िस्यौदन छ र अबको लक्ष्य सिुदनयको सुझनव प्रनप्ि गर्ुा रहे को छ। यसिन चनटारहरू,
िररवनरहरू, सिग्रिन सिुदनय, आहद सनिेल छर् ्। यसको लक्ष्य भर्ेको प्रक्रियन तर्ष्िक्ष भएको सुतर्न्चचि गर्े र
यसलनई स्कूलहरूको दजना जे भए िनितर् स्कूलहरूिन सवाव्यनिी रूििन कनयनान्वयर् गर्ा सक्रकर्े बर्नउर्े हो। िर्
ु ः
कुर्ै ितर् तर्णायहरू िी तर्णायहरूले प्रभनपवि िनर्ेहरूसँग उियक्
ु ि रूििन स्चनर गर्े हो।

िस्यौदन मसद्धनन्िहरू िथन िनिदण्िहरू

एक्रफतर्टी सिूहहरूबनट स्वयि ्सेवक िस्यौदनकनरहरूले बैठक ६ भन्दन अतघ बैठक गरे िथन स्कूल बन्द गर्े वन
एकीकरण गर्ाकन लनगग प्रयोग गररर्े िीर्वटन िनिदण्िहरूको िस्यौदनसहहि प्रस्िुि भए। यी िनिदण्िहरू अझै ितर्
िस्यौदनकन रूििन र्ै छर् ् िर िीर्वटन क्षेत्रिन ध्यनर् केन्न्िि गरे कन छर् ्:

●

पवशेर् गरी पवद्यनथी सङ््यन र बजेटलनई आधनर बर्नएर कि भर्नादर भएकन स्कूलहरू िहहचनर् गर्े।

●

एउटै क्षेत्र/तछिेकिन न्यर्
ू भर्नादर भएकन धेरै स्कूलहरू िहहचनर् गर्े। के प्रक्षेिणहरूले तर्रन्िर घट्दो
भर्नादर दे खनएकन छर् ्?

●

आगथाक न्स्थरिनिन आधनररि रहे र स्कूलहरू िहहचनर् गर्े। के स्कूलहरू पवत्तीय रूििन सम्िन्र् हुर्
सक्छर् ्?

सिूहले िनिदण्िहरूकन पवर्यिन आफ्र्न सरोकनरहरू सनझन गरे र िनिदण्िहरूलनई िररष्कनर गरी सझ
ु नवहरू हदर्कन
लनगग ब्रेकआउट सिूहहरूिन कनि गरे । त्यसितछ समितिकन सदस्यहरूलनई सम्िण
ू ा सिूहकन रूििन िष्ृ ठिोर्ण प्रदनर्
गर्े िथन समितिकन बनँकी सदस्यहरूबनट सरोकनरहरू सुन्र्े अवसर हदइयो। यसको लक्ष्य एउटन अन्न्िि उत्िनदर्को
िस्यौदन ियनर गर्ुा हो जसलनई िष्ृ ठिोर्ण प्रदनर् गर्ाकन लनगग सनवाजतर्क रूििन सनझन गर्ा सक्रकयोस ्। यो
प्रनरन्म्भक िस्यौदन अन्न्िि उत्िनदर् होइर् र सुिररन्टे न्िेन्ट िथन बोिा सिक्ष प्रस्िि
ु गर्ुा अतघ, यसिन समितिको
योगदनर् सहहि अतिररक्ि कनयाहरू गररर्ेछर् ्।
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शीर्ाक क्षेत्रहरू
प्रिख
ु बबन्दहु रू िथन सरोकनरहरू

र्ोट िथन मलङ्कहरू
समितिले स्वयि ्सेवकहरूले ियनर गरे कन िनिदण्िहरूिन थप्र
ु ै सरोकनरहरू प्रकनशिन ल्यनयो। केही सदस्यहरूले उििनिदण्िहरूिन अतिररक्ि िनिदण्िहरू हुर् सक्र्े कुरन र्ोट गरे । िर्
ु ः केही दृन्ष्टकोणहरू स्लनइि सोिन िण
ू ा रूििन
प्रस्िि
ु ीकरण र्सक्रकएको ितर् हुर् सक्छ। िनिदण्िहरूको िस्यौदनिन सनिेल हुर् सक्र्े िर त्यति िै सीमिि र्हुर्े
सरोकनरहरू:
●

के िनिदण्िहरूले स्कूलको स्वनयत्तिनलनई सीमिि िनछा र् ्?

●

कोर्सङ्कलर् (फन्िरे न्जङ) कन पवर्यिन के हनिी भनर्न िररविार् गर्ा सक्छौँ र अर्द
ु नर्हरूकन लनगग
प्रतिस्िधना गर्क
ुा ो सनटो स्कूलहरूले कसरी सहकनया गर्ा सक्छर् ्?

●

गैर-शून्य पवद्यनथी सङ््यनकन लनगग के हनिी िनिदण्िहरू थि गर्ा सक्छौँ त्यसितछ त्यहनँ
सुिररन्टे न्िेन्टले हस्िक्षेि गरे र के गर्े भर्ी तर्णाय गछा र् ्?

आगािी कदिहरू

●

स्कूलहरू एकीकरण हुँदन के हनिीले इमसइ कक्षनकोठनहरूिनगथ पवचनर गरे कन छौँ?

●

यहद िररवनरहरूले ठूलन स्कूलहरूको सनटो सनर्न स्कूलहरूलनई बढी िूल्य हदए भर्े के हुन्छ?

●

स्कूलहरूले सँगै कनि गर्े भन्र्क
ु ो अथा के हो?

●

के डिपिएसले सधैँ बोिाको यनिनयनि र्ीति िनलर्न गछा ?

●

िनिदण्िहरूको िस्यौदनलनई िररष्कनर गर्ा जनरी रनख्ने

●
●

सवेक्षण िनफाि सिग्रिन सिुदनयबनट िष्ृ ठिोर्ण िनग गर्े

सिुदनय वन सिह
ू बनट आएको कुर्ै ितर् सरोकनर सम्बोधर् गर्े
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