
समाधान बैठक सुविधा 
प्रक्रियाहरू/तथ्य पाना 

 
आमाबाबुद्वारा सुरु गररएको उचित प्रक्रिया अनुरोधहरूका लागि IDEA 2004 द्वारा 
समाधान बैठकहरू अननवायय गररएको छ। अभििावकले बााँकी प्रक्रिया उजुरी फाइल गरेपनछ, 
पहहलो 30 हिनलाई समाधान अवचध माननन्छ। जबसम्म िबुै पक्षहरूले सहिाचगता 
त्याग्िैनन ्वा उजुरीमा संलग्न समस्याहरू समाधान गनय प्रयास गनय मध्यस्थता प्रयोग गनय 
सहमत हुाँिैनन,् एक समाधान बैठक यस अवचधको पहहलो 15 हिन भित्र बस्नु पर्छ। 
वववािको समाधान बैठकमा समाधान पुग्यो िने, IDEA ले पक्षहरूले भलखित समाधान 
सम्झौता कायायन्वयन गनुयपछय िनी बताउाँछ। उसको सम्झौता कानुनी रूपमा बाध्यकारी छ 
र त्यसो गने अचधकार िएका अभििावक र LEA प्रनतननचधले हस्ताक्षर गने छन।् 
 
समाधान बैठक (RM) सुववधा एक वैकल्पपक वववाि समाधान सेवा हो जुन वववाि 
समाधानका लागि कायायलय (ODR) द्वारा प्रिान गररन्छ। मध्यस्थतामा जस्तै, समाधान 
बैठकमा तटस्थ िक्ष सहजकतायको उपल्स्थनतले अझ प्रिावकारी र सफल बैठकमा पररणत 
हुन सक्छ। यहि अभििावक र ववद्यालयले RM सहजकतायको सहयोग प्रयोग गनय सहमत 
िएमा, ODR ले कुनै पनन पक्षलाई कुन ैपनन शुपक नभलई यो सेवा प्रिान गनेछ। 

 
समाधान बैठक सहजीकरणका लागि प्रक्रियाहरू 
 

• अभििावकको बााँकी प्रक्रिया गुनासो प्राप्त िएपनछ, ODR ले RM सुववधा अनुरोध 
गने ववकपपको बारेमा जानकारी प्रिान गने छ। यो जानकारी पक्षहरूलाई पठाइएको 
प्रारल्म्िक पत्रािारमा समावेश गररने छ। 
 

• LEA वा अभििावकले RM सुववधाका लागि अनुरोध िर्छर्छन    िने, ODR ले अको 
पक्षलाई नतनीहरू यो सवेा प्रयोग गनय सहमत छन ्िनी ननल्स्ित गनय सम्पकय   
गने छ। 
 

• समाधान बैठकको समयताभलका बनाउन LEA र अभििावक ल्जम्मेवार छन।् एक 
पटक ODR लाई समाधान बैठकको भमनत, समय, र स्थानको बारेमा सूचित गरेपनछ, 
एक RM सहजकताय ननयुक्त गररने छ। 

  



 
• RM सहजकतायको प्रयोगका लागि LEA वा अभििावकहरूलाई कुनै लागत  

लाग्ने छैन। 
 

• समाधान बैठकमा, सहजकतायले पक्षहरूलाई सहजकतायको उपल्स्थनत र सहायताका लागि 
आफ्नो सहमनत जनाउने फारममा हस्ताक्षर गनय आग्रह गने छ। 

 
• समाधान बैठक सफल ियो िने, अनुरोध गने पक्षले सुनुवाइ अचधकारीलाई सूचित 

गने छ। यो सफल िएन िने, सुनुवाई प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।  
 
• सबै पक्षहरूलाई RM सुववधासाँगको आफ्नो अनुिवको सम्बन्धमा मूपयाङ्कन फारम 

पूरा गनय र क्रफताय गनय िननने छ 
 
 
सहजकतााको भूममका 
सहजकतााल:े 
 

• ववद्याथीको आवश्यकताहरूमा ध्यान केल्न्ित गनय पक्षहरूलाई मद्दत िर्छर्छन  । 
• सबै पक्षहरूको सहमनतमा, सहजकतायले समग्र एजेन्िा भसजयना गनय र 

बैठकका लागि आधारिूत ननयमहरू भसजयना गनय मद्दत गनय सक्छ। 
• बैठकको समयमा उत्पन्न हुने द्वन्द्व र असहमनतहरू समाधान गनय 

पक्षहरूलाई सहयोग िर्छ। 
• सबै पक्षहरू बीि िुला नीनतलाई मद्दत िर्छ। 
• प्रिावकारी आन्िोलन र सुनाइको मोिेल बन्न। 
• बैठकका लागि तोक्रकएको समयमा र काययमा िलहरूलाई राख्न मद्दत िर्छ। 
• ननष्पक्षता व्यवस्था राख्नुपछय तर पक्ष भलन, िोष वा कुन ैववशेष ननणयय 

सही वा गलत हो क्रक ननधायरण गनुय। 
• बैकका बबन्िहुरू स्पष्ट िर्छ , तर समूहमा ननणयय लाद्न। 
• बैठक ववद्याथी-केल्न्ित छ िनी सुननल्श्ित िर्छ। 
• समूहमा ननणयय लादै्दन। 
• सम्झौताको पक्ष होइन र त्यसपनछका कुनै पनन काययहरूमा साक्षीको रूपमा 

काम गने छैन। 
 
 



 
समाधान बैठक सुविधाको लाभ 
एक सहजीकरणले: 
 

• आमाबाबु र पेशेवरहरूलाई उजुरीमा समावेश मुद्दाहरूको बारेमा प्रिावकारी रूपमा 
सञ्िार िर्छ र समाधान निएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गनय ववकपपहरू 
पहहिान गनय प्रोत्साहहत िर्छ। 

• सामान्यतया सुनुवाई प्रक्रिया िन्िा कम तनावपूणय हुन्छ। 
• पूणय रूपमा सहिागी हुन सब ैपक्षहरूलाई समथयन िर्छ। 
• एउटा प्रक्रिया सुनुवाईको साथ अगाडि बढ्नु पने आवश्यकतालाई अस्वीकार गनय 

सक्ने समस्याहरू समाधान गने अवसर प्रिान िर्छ। 
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