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शीर्ाक क्षते्रहरू र्ोट िथन मलङ्कहरू 

स्वागत तथा प्रवेश  
 
 

बठैकहरू ४:०० अ. िन सनिनन्य स्वनगि िथन िवेशबनट सरुु हुन्छर्।् भनर्न न्यनय 
अमभिखुीकरण गररन्छ। समितिको आवनजकन लनगग बढी सिय िदनर् गर्ा यस 
हप्िन सनिहुहक िवेश गरनइएको गथएर्।  समितिले सनिदुनतयक िषृ्ठिोर्ण िथन 
सरोकनरहरूकन बनरेिन एफएमसइ िथन अन्य डिपिएस मलयनजोँबनट सनु्र् सक्यो। 
त्यसितछ समिति आफ्र्न सनदृश्य सिहूहरू अर्सुनर िनण्िुमलपि िनगादशार् िथन 
िनिदण्िहरू सनझन गदै अतघ बढ्यो। ित्येक सिहूबनट स्वयिसे्वक िनण्िुमलपि 
लेखकहरूले िनगादशार्हरूको िनरम्भभक ससं्करणिन सहकनया गरे र त्यसलनई बनाँकी 
समिति सिक्ष िेस गरे। समितिकन सदस्यहरूले त्यसितछ कनयागि िलेखको 
सभिनदर्कन लनगग हटप्िणीहरू िथन सझुनवहरू व्यक्ि गरे।  आगनिी कदिहरूिन 
िनण्िुमलपिको तर्रन्िर िररस्करण र सिग्रिन सिदुनयबनट िषृ्ठिोर्ण सङ्कलर् 
सनिेल छर्।् ***समिततले साववजतिक रूपिा पाण्डुमलपप पोस्ट गिुव अति त्यसलाई 
सम्पादि गिव जाी  ीा् ेति्वय गीेको !**** 

सिदुनयको सझुनव 
 

बठैकको यस खण्ििन हनिीले एफएमसइ िथन डिपिएस मलयनजोँहरूबनट सनिदुनतयक 
िषृ्ठिोर्णकन बनरेिन सनु्यौँ। सिदुनयकन लनगग िनगादशाक िश्र् गथयो "स्कूलहरू बन्द 
गरे् वन एकीकरण गरे् पवर्यिन सोच्दन डिम्स्िक्टले के कुरनिन पवचनर गर्ा आवश्यक 
छ?" िनण्िुमलपि लेखर्भरर समितिलनई िद्दि गर्ा एफएमसइ सिदुनयबनट मलइएको 
केही िषृ्ठिोर्ण िदनर् गर्ा सक्षि भयो। समितिले गरेको कनयािनगथकन अििटेहरू 
िदनर् गर्ा एफएमसइ टोलीले सिदुनयसाँग शकु्रबनर बठैक गछा। त्यसितछ समिति 
एफएमसइ सिहूकन लनगग स्िष्टीकरण िदनर् गर्ा कुर् ैिश्र्हरू वन बबन्दहुरू 
सोध्र्िफा  लन्यो। यी बठैकहरू कहहले स्चनलर् गररन्छर् ्भन्रे् बनरेिन र अर्वुनद 
िदनर् गर्ुाकन सनथसनथै जनर्कनरी स्चनर गर्ा र िसनर गर्ाकन लनगग सिनवेशी 
िक्रक्रयन सतुर्म्श्चि गरे् बनरेिन केही सचेिर्निति केही सरोकनरहरू उठेकन गथए। 
पवदनको ब्रकेले यी िध्ये केहीलनई िभनव िनरेको हुर् सक्छ।  

िनण्िुमलपि मसद्धनन्िहरू िथन 
िनिदण्िहरू 

यस बठैकभन्दन िहहले सनदृश्य सिहूहरूबनट स्वयिसे्वक िनण्िुमलपि लेखकहरू बठैक 
गर्ा सक्षि भए। उर्ीहरू स्कूलहरू बन्द गर्ा वन एकीकरण गर्ाकन लनगग केही 
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 िनगादशार्हरू िथन िनिदण्िहरूको िनण्िुमलपि सहहि सनिहुहक रूििन िस्ििु भए। 

यस खण्िको रे्ितृ्व स्वयिसे्वक िनण्िुमलपि लेखकहरूको सहयोगिन एसिब्ल ु
िरे्भरकन एक जर्न मशक्षकले गरेकन गथए। उर्ीहरूको सहकनयनात्िक ियनसले एउटन 
िलेख उत्िनदर् गऱ्यो जसले िीर्वटन क्षते्रहरूलनई सभबोधर् गऱ्यो: 
 

● मसद्धनन्िहरू 
● सीिन  
● िनिदण्िहरू 

 
उक्ि सिहूले िनिदण्िहरूकन लनगग आफ्र्न पवचनरहरू सनथसनथै त्यसलनई कसरी 
कनयनान्वयर् गर्ा सक्रकन्छ भन्रे् बनरेिन सनझन गरे। समितिकन सदस्यहरूलनई 
त्यसितछ एउटन सिहूकन रूििन िथन िनगादशार्हरू र िनिदण्िहरूको िनरम्भभक 
िनण्िुमलपि लेखर्को अशंकन रूििन िषृ्ठिोर्ण िदनर् गरे् अवसर हदइयो। यसको 
लक्ष्य एउटन अम्न्िि उत्िनदर्को िनण्िुमलपि ियनर गर्ुा हो जसलनई िषृ्ठिोर्ण िदनर् 
गर्ाकन लनगग सनवाजतर्क रूििन सनझन गर्ा सक्रकयोस।् यो िनरम्भभक िनण्िुमलपि 
अम्न्िि उत्िनदर् होइर् र सिुररन्टेन्िने्ट िथन बोिा सिक्ष िस्ििु गर्ुा अतघ, यसिन 
समितिको योगदनर् सहहि अतिररक्ि कनयाहरू गरररे्छर्।्  

ििखु बबन्दहुरू िथन सरोकनरहरू समितिले िनण्िुमलपि िथन अन्य पववेचर्हरूिन अरे्कर् ्सरोकनरहरूिनगथ िकनश 
िनऱ्यो। एउटन ििखु बबन्द ुसिदुनयहरूले आफूहरूिनगथ केही गरराँदैछको सनटो 
आफूहरूमसि के गरराँदैछ भन्रे् भनवर्न सतुर्म्श्चि गरे् गथयो। यस िक्रक्रयनिति उठेकन 
अन्य िश्र्हरूिन तर्भर् सनिेल छर् ्िर त्यतिि ैसीमिि छैर्र्:् 
 

● आगथाक सभिन्र्िनकन लनगग आवश्यक कनयाक्रिहरूको कटौिी पवरुद्ध हनिी 
कसरी सरुक्षक्षि रहरे्? कनयाक्रिहरू कसरी रनखखन्छर्,् िरु्स्थनापिि गररन्छर्,् 
वन कनहटन्छर् ्भन्र्कन लनगग कुर् िक्रक्रयन रहेको छ? 

● बन्द गर्ा वन एकीकरण गर्ाकन लनगग छर्ोट गररएकन स्कूलहरूकन लनगग 
कनयाक्रिहरूको अवस्थनन्िरणकन लनगग कस्िन पववेचर्हरू िदनर् गररन्छर्?् 
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● अर्दुनर् लेखर् सहयोग गर्ा ससंनधर्हरू भएकन र र्भएकन स्कूलहरूलनई 

हदइरे् पववेचर्हरू सहहि, आगथाक सभिन्र्िन िलू्यनङ्कर् गर्ाकन लनगग 
कसरी अर्दुनर् सहयोग पवचनर गररन्छ? 

● फम्न्िङ िथन बजटेहरू मभन्र् भएको म्स्थतििन एकीकरण सरुु गर्ाकन लनगग 
पवद्यनथी जर्सङ््यन पवचनर गदना इमसइ पवद्यनथीहरूको घटकीकरण कसरी 
गररन्छ? 

● बन्द गररएकन स्कूलहरू अन्त्यिन िरु्सा् चनलर् गरराँदैर्र् ्भर्ी सतुर्म्श्चि 
गर्ाकन लनगग हनिी के गर्ा सक्छौँ? 

● के हनिी सहिति आदेश, हटएर्एलआइ, िथन अन्य तर्धनारणहरू जस्िन 
कुरनहरू सनिेल गर्ाकन लनगग िनगादशार्हरू र िनिदण्िहरू मभत्रको भनर्न 
तर्हदाष्ट भएको सतुर्म्श्चि गर्ा सक्छौँ?  

● बन्द गर्ुा वन एकीकरण गर्ुा अतघ के हनिी सभिणूा ियनसहरू र ससंनधर्हरू 
ररत्यनउर् सक्छौँ? 

● मििल स्कूल र हनइ स्कूलकन लनगग उक्ि िक्रक्रयन कस्िो देखखन्छ? 
● िनिदण्िहरू र मसफनररसहरू सभिणूा स्कूल स्चनलर् क्रकमसिहरू सिनवेश 

भएको कसरी सतुर्म्श्चि गर्ा सक्छौँ? 
आगािी कदिहरू 
 

● िनगादशार्हरू र िनिदण्िहरूको िनरम्भभक िनण्िुमलपिको िररष्करण जनरी 
रनख्न े

● सिदुनयकन सदस्यहरूबनट िषृ्ठिोर्ण खोज्रे् 
● सिदुनय वन सिहूबनट आएको कुर् ैितर् सरोकनर सभबोधर् गरे् 

 


