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शीर्षक क्षेत्रहरू
स्वागत र प्रवेश

नोट तथा लिङ्कहरू
समितिकन सदस्यहरूले एकअकनासँग जोिी भएर प्रवेश गर्ा दईु वन िीर् जर्नको
सिह
ू िन कनि गरे । यस क्रियनकलनिले सदस्यहरूलनई स्थनर्िन वनिा अि गर्े र
रनम्रो स्थनर्बनट कनि गर्ा ियनरी गर्े अवसर ददयो। यस बैठककन लनगग सियको
सीिन भएकन कनरण हनिीले सिह
ू िञ्चिन छलफल वन आदनर्प्रदनर् गर्ा सकेर्ौँ।

पररयोजनाको क्षेत्र तथा यस चाजषको

यस खण्िको र्ेित्ृ व ग्रनन्टले एररकनको सहयोगले गर्भ
ुा एको गथयो। स्कूलहरू बन्द

सम्भाववत शक्तत पन
ु राविोकन गने

गर्े र वन एकीकरण गर्ाकन लनगग िनिदण्िहरू तर्िनाण गर्ा

र सदृ
ु ढीकरण गने

●

समितिलनई सशक्िीकरण गर्े पवचनरहरू वररिरर सदृ
ु ढीकरण प्रदनर्
गररएको गथयो।

●

िनिदण्ि कस्िो दे खखन्छ र अवयवहरूलनई कसरी प्रभनव िनररन्छ भन्र्े
पवषयिन अझै ितर् थुप्रै प्रश्र्हरू रहे कन छर् ्।

सहमततहरू

समितिकन सदस्यहरूबनट प्रनप्ि सझ
ु नवहरूद्वनरन सफलिनको िररभनषन अििेट
गररएको गथयो। मलखखििन जे लेखेको छ, त्यसै वररिरर जीवर्यनिर् गर्ा सक्रकर्े
बनरे केही सम्िति जट
ु े को गथयो। सियको सीिन भएकन कनरण सिह
ू कन
सहितिहरूलनई अन्न्िि रूि ददइएर्। छलफल र्गररएकन वन स्वीकृि र्गररएकन
प्रस्िनपवि अििेटहरू कि गथए। यी सझ
ु नवहरूलनई इिेल गररर्ेछ र बैठक िीर्कन
लनगग स्वीकृि गररर्ेछ।

डेटावाक

"िेटनवनक" अङ्ग्ग्रेजीको एउटन िथन स्प्यनतर्सको एउटन गरी दईु सस
ु नध्य
सिह
ू हरूसँग सञ्चनलर् गररएको गथयो। िेटनवनकलिन िनँचवटन स्टे सर्हरू वन
शीषाकहरू गथए जसिन प्रनरन्म्भक प्रतिक्रियन प्रदनर् गर्े िथन िररवनरहरू,
सिद
ु नयहरू, स्कूलहरू, आददकन लनगग सम्भनपवि प्रभनव प्रदनर् गर्े अवसरहरू
सनिेल गथए। सहभनगीहरूले यी िररप्रेक्ष्यहरूिध्ये प्रत्येकबनट िथ्यनङ्ग्क र घट्दो
भर्नािन यसले िनरे को केही प्रभनव हे र्ा सक्थे। स्टे सर्कन शीषाक तर्म्र् गथएः
●

िेर्भर एउटन िररविार्शील सहर

●

डिपिएस भर्ना प्रवपृ िहरू

●

स्कुल छर्ोट
1

शीर्षक क्षेत्रहरू

डेटावाक नततजाहरू तथा अनस
ु न्धान

नोट तथा लिङ्कहरू
●

स्कूल फनइर्नन्स/बजेट िथन प्रस्िनवहरू/भर्ना

●

चनटा र स्कूलहरूकन लनगग कोलोरनिो तर्यिहरू

●

सिह
ू १: िररवनरहरू िथन सिद
ु नयहरूिन िर्े असरबनरे कुरन गरे को। घट्दो
भर्नाको अथा भन्र्नले कि फन्न्िङ बखु झन्छ। एकीकरणलनई क्षतिको सनटो

अनभ
ु वहरू हे ने

अवसरकन रूििन हे र्ुा िर्े।
●

सिह
ू २: घट्दो भर्ना एउटन चिवद्
ृ गि सिस्यन.... तर्रन्िर क्षति हो।

●

सिह
ू ३: स्कूलहरूकन पवषयिन, फन्न्िङकन सम्बन्न्िि सनिनन्जक आगथाक
सिस्यनहरूकन बनरे िन, र कसरी तर्णायहरू गररन्छर् ् भन्र्े बनरे िन कुरन
गररयो। बनलबनमलकनहरू िथन िररवनरहरूिन िर्े असरहरूिन ध्यनर्
केन्न्िि गररएकोिन सरनहर्न गररयो। मसफनररसहरूबनट को लनभनन्न्वि
हुन्छर् ्? िनिदण्िले असिनर्िन तर्म्त्यनउर् सक्छ।

●

िथ्यनङ्ग्ककन लनगग अतिररक्ि अर्रु ोि: बजेट सहयोगकन लनगग
डिपिएसले के गर्ा चनहे को छ भन्र्े कुरनको कुर्ै सङ्ग्केि छ? उिर: केही
सहयोज सिैँ प्रनप्ि हुर्ेछ, िर अतिररक्ि कोमभि फन्िहरू भर्े प्रनप्ि हुर्े
छै र्र् ्।

आगामी कदमहरू

●

िेटनवनककन लनगग सरोकनरहरूको िदहचनर् गर्े। कुर् कुर् सबैभन्दन
िहत्त्विण
ू ा छर् ्?

●
●
●

हनिीले अरू के पवचनर गर्ा जरुरी छ?
िव
ा नरणनको रहस्योद्घनटर् गर्े
ू ि

िनिदण्ि तर्िनाण गर्ाकन लनगग िनगातर्दे शर् मसद्िनन्िहरू छलफल गर्े
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