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सन्दर्भ
Makerspaces अथा्चत ‘क्ष्ता वन्ा्चण स्थि’ 
भनेको अनौपचारिक बहुउददे्शययीय साइटहरू हुन् 
जुन उपकिणहरूसवहत िा सहकाय्चवबना नै व्ािहारिक 
लसकाइ ि सृजनशयीि उतपादनका िावि तयाि िरिएका 
हुन्। ययी तयीव्र िवत्ा फैलिइिहेको स्थिहरूिे Science, 
technology, engineering and mathematics 
(STEM) अथा्चत विज्ान, प्रविधि, इन्जवनयरिङ्ि तथा 
िणणत (सटे्) ्ा बढ्दो सहभाविता वनममत एक आदश्च 
िाताििण प्रदान िद्चछन्, ति यु.के.्ा आजसम् यो 
सम्ाव्ता विशेषिरि ्ययून आय तथा प्रवतवनधिति 
क् भएका स्ुदायहरू्ा िेिैजसो यथाथ्च्ा परिणत 
हुन सकेको छैन। केहयी उतप्रेिक अपिादहरू छन्, ति 
लसज्चनात्क व्िहािका तयी ससाना घटनाहरूको बािे्ा 
व्ापक जानकाियी छैन। यस प्रवतिेदनिे makerspaces 
्ा बढी स्ािेशका िावि पवहचान िनने तथा स्ता्यूिक 
व्िहाि साझा िनने प्रयासहरू्ा योिदान िनने िक्य 
िाखेको छ।

यस प्रतिवे्दनको बारेमा
यस प्रतिवेदनले Making Spaces परियोजनाबाट 
प्रापि तवचािहरूलाई सािाशंिि िथा साझा गद्दछ जसले 
STEM मा कमिती प्रतितनधितव भएका समुदायका 
युवाहरूको समिामूलक संलगनिालाई सघाउन 
प्याक्टिनिहरूलाई मदद्ि गन्द स्दछ। यो मूलिया 
यु.के. makerspace प्याक्टिनिहरूका लातग 
लक्षिि छ जो:

 • बढी स्ािेशयी तथा स्ता्यूिक व्िहाि अपनाउन 
तथा विकलसत िन्च इचु्क छन्।

 • खासिरि ्ययून आय तथा कमतयी प्रवतवनधिति भएका 
स्ुदायहरूका युिाहरूसँि का् िद्चछन्।

युिाहरूसँि काय्चक्र्हरू तथा िवतविधि विकासको 
नेतृति िरििहेका व्लतिहरूिे विशेषिरि यस प्रवतिेदनिाई 
उनयीहरूको काय्च्ा िाियू हुन सकने पाउने छन्, ति हा्यीिाई 
आशा छ वक makerspaces का अ्यहरूि ेपवन उनयीहरूको 
आफनो परिनस्थवतब्ोजज् केहयी विचािहरूिाई िाियू िन्च 
सकनेछन् िा व्िहाि्ा लयाउन सकनेछन्।

समिाः आवश्यकताबमोजिम स्ोतहरूको भिन्न प्ावधा्न, हरेकले उ्नीहरूलाई सफल हु्नका लागि िे चागहन्छ त्यो प्ापत होस् ि्नी सुग्नशशचत ि्नुनु “खेलको मैदा्नलाई समतल पारेर” हरेकलाई सामाजिक न्या्यको ्नजिक लैिा्ने सगरि्य प्गरि्याको िाि।

Making Spaces पररयोजनाको बारेमा
Making Spaces परियोजनाको पवहिो चिण 
2020‑2022 को वबच्ा सरुु िरिएको लथयो ि यस्ा तयीन 
य.ुके. makerspaces का शोिकता्चहरू, प्यानकटशनिहरू 
तथा युिाहरूको सहयोियी साझेदारिता लथयो। यु.के.्ा 
कोणभि‑19 विशिव्ापयी ्हा्ाियी सुरु भएकै बेिा्ा का् 
थालिएको लथयो, जसका कािण साझेदािहरूध्िेि का् 
िन्चका िावि नौिा तरिकाहरू सोचन ि उनयीहरूका युिा 
काय्चक्र्हरू वनममत ध्णरित स्ािानहरू खोजन बाधय 
भएका लथए। शोि परियोजना IOE ्ा लथयोः लशक्षा तथा 
स्ाजका िावि UCL संकायिाई ियि्स िजजसटि 
फाउने्शनद्ािा कोष प्रदान िरिएको लथयो।

पररयोजनाका लक्षहरू
Making Spaces परियोजनाका लक्य हुन्:

 • यु.के. makerspaces णभत्र स्ता्यूिक तथा 
सा्ाजजक रूपिे ्यायपयूण्च व्िहाि विकलसत िनु्च ि 
अपनाइनुको ्यूलय ि ्हत्िबािे िाष्ट्रिय संिाद सुरु िनु्च।

 • Makerspaces िे स्ािेशयी व्िहािको ददशा्ा 
उनयीहरूको आफनो यात्रा कसियी सुरु िन्च सकदछन् 
भनयी makerspace प्यानकटशनिहरू्ाझ प्र्ाण, 
सुझाि तथा विचािहरू विकलसत तथा साझा ििेि 
स्ािोचनात् क लच्तनशयीि व्िहाििाई सहायता ददन।ु
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ितीन साझेदाि makerspaces

परियोजना्ा उनयीहरूको संिगनताको भािको रूप्ा, तयीन 
makerspaces िे STEM सँि कमतयी प्रवतवनधिति भएको 
स्ुदायका युिाहरूिाई संिगन िन्चका िावि काय्चक्र्हरू 
सञचालित ििे। हिेक makerspace लसत उनयीहरूद्ािा 
सञचालित काय्चक्र्को प्रकाि ि प्रदान िरिएको विषयिसतु 
दुिै्ा विलशट्ट दृष्ट्टकोण लथयो।

युतनररससिटी Makerspace

उ्नीहरू को हु्न्: दणक्षण पयूि्च 
इङ्िलयान््ा लसदट से्टि यवुनभरससिटी्ा 
नस्थत एउटा भौवतक क््चशािा तथा 
शोि के्द्र। यस makerspace िे 

विणभ्न विषयका व्लतिहरू, दृष्ट्टकोण, उपकिण, तथा 
विशेषज्तािाई एकसाथ लयाउँदछ। Making Spaces 
परियोजना्ा उनयीहरूको संििगनताअवि, उनयीहरूिे 
स्थानयीय स्ुदायका अलपसंखयक युिाहरूिाई संिगन 
ििेि का् ििेका लथएनन्।

उ्नीहरूले के िरे: ्यूितया ्ययून‑आय, नसिको वहसाबिे 
अलपसंखयक स्थानयीय स्ुदायहरूका ििभि 100 
युिाहरूिाई (14‑18 िष्च उ्ेिका) यु.के.्ा िकिाउनको 
दौिान भचु्चअि रूप्ा, तथा अनु्वत हुँदा आ्ु्ने‑सा्ु्ने 
बसेि नयाँ काय्चशािाहरू्ा संिगन ििे। काय्चशािाका 
विषयहरू्ा सा्ेि लथए: कोविङ्ि ि AI, अिलशट्टबाट 
िुिाको विजाइन बनाउने, फेस ्ासक्ा बुत्ा भनने, 
लसकारूहरूिाई कम्युटिको सहायतािे विजाइन बनाउन 
लसकाउने तथा आजयीविका काय्चशािा।

समु्दाय Makerspace

उ्नीहरू को हु्न्: सिकािको 
सयूचयी्ा बहु‑िनञचतहरूको पपसिि्ा 
िहेका 10% को रूप्ा ििगीकृत 

स्थानयीय इिाकाणभत्र पनने दणक्षण पनशच् इङ्िलयान् 
सहिको ्ोफसि्ा आिारित यस makerspace िे 
स्ुदायका साथ प्रविधि, ध्विया तथा किा विषय िरिपरि 
परियोजनाहरूको सह‑लसज्चना िनने िक्य िाखेको छ। 
उनयीहरूसँि पवहिेदेष्ख नै स्थानयीय (्यूितया ्ययून‑आय, 
शिेत) स्ुदायका युिाहरूका िावि िा्ो स्यदेष्ख 
सञचािन्ा िहेका काय्चक्र्हरू लथए।

उ्नीहरूले के िरे: सापतावहक युिा काय्चक्र् सञचािन 
ििे जसको उददे्शय युिाहरूिाई उनयीहरूका स्ुदायहरू 
तथा जयीिन्ा सकािात्क परिित्चन लयाउने सा्ाजजक 
काय्चिाहयी िन्चका िावि विजजटि वन्ा्चण प्रविधिहरूको 
प्रयोि कसियी िनने भ्ने समबन्ध्ा पियीक्षण िन्च, खोजयी िन्च 
तथा लसज्चनात्क ढङ्ििे लसकन उपकिणहरू प्रदान ििेि 
सशति बनाउन ुलथयो। ििभि 180 यिुाहरूि े(10‑18 िष्च 
उ्ेिका) ्ुखयतया यस काय्चक्र््ा भाि लिए जो सम्ि 
हुँदा आ्ु्ने‑सा्ु्ने बसेि, ि ्हा्ाियीको कािण आिशयक 
हुँदा भचु्चअि रूप्ा सञचािन ििे।

तिजजटल Makerspace

उ्नीहरू को हु््न: विशििाई बढी 
िाम्ो सिरूप ददनका िावि प्रविधि 
ि ्ावनसहरूसँि काय्च िनने एउटा 

अनिाइन, ििातियीय निो््ेषयी सङ्िठन। उनयीहरूिे 
उत्ि पनशच् इङ्िलयान् सहिको िरिपरि िहेका बेिोजिाि 
तथा ्ययून‑िोजिाि युिा ियसकहरूका िावि पहँुचयोगय 
विजजटि सयीप काय्चक्र्हरू सञचािन िद्चछन्।

उ्नीहरूले के िरे: सहभाियीहरूका कोविङ्ि तथात 
विजजटि सयीप वन्ा्चण िन्च ‘रि्ोट बयूटकयाम्प’ सञचािन 
ििे। काय्चक्र्िे ्यूखयतया विजजटि बवहट्किणको 
जोष्ख््ा िहेका ्ययून‑आय, शिेत स्थानयीय स्ुदायहरू 
60 युिा ियसकहरू्ा (18‑30 िष्च उ्ेिका) प्राविधिक 
सयीप तथा विशेषज्ता विकलसत िन्च ्दद्त िऱयो। काय्चक्र् 
भचु्चअि रूप्ा, सि‑िवत्ान लथयो ि करियि सम्ािना 
तथा ्ाि्च विकलसत िन्च ्ाि्च‑वनदनेशन िरिएको लथयो।
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पररयोजनामा के सामेल थियो
Making Spaces परियोजना शोि‑व्िहाि साझेदारिता 
हो जसद्ािा युवनभरससिटी शोिकता्चहरूिे तयीन साझेदाि 
makerspaces तथा युिाहरूसँि स्ता्यूिक व्िहािका 
प्रकािहरू बुझन, पवहचान िन्च तथा प्रदरशसित िन्च 
सहकाय्च ििे। परियोजनाको सुरुआत्ा, शोिकता्चहरू, 
प्यानकटशनिहरू तथा युिाहरूिे स्ता्यूिक व्िहाि्ा 
के संिगन छ भ्ने बािे्ा विचाि तथा अनुभिहरूिाई 
बुझे तथा साझा ििे। तयसपलछ प्यानकटशनिहरूिे तयी 
विचािहरूको प्रयोि िदा्च अवन विशेष विचािहरू्ालथ 
बि ददसिदै उनयीहरूको काय्चक्र््ा स्न्ित ििे। ियसक 
तथा यिुा सह‑शोिकता्चहरूिे व्िहाि्ा यो कसतो देष्ख्छ 
तथा यसको के प्रभाि पऱयो भ्ने थाहा पाउनका िावि 
िेटा सङ्किन ििे। थप विशेष रूप्ा, परियोजना्ा 
सा्ेि लथएः

 • बैठकहरू तथा makerspaces को ्यातााः 
शोिकता्चहरूिे makerspace साझेदािहरू, 
प्यानकटशनिहरू तथा युिाहरूसँि उनयीहरूका विचाि 
तथा अनभुि जा्न अवन विशिषेणहरूको सह‑विकास 
िन्च वनि्ति सम्पक्च ्ा िहे।

 • ्युवा संलग्नता का्यनुरिमहरूको ग्नरूपणाः 
शोिकता्चहरूिे makerspace सत्रहरूबाट विसतृत 
वफल्ड नोटहरू, फोटाग्ाफ, भौवतक किाकृवतहरू तथा 
2300+ अनिाइन िेटा पोसटहरू सङ्किन ििे तावक 
युिाहरूिे तयी स्दभ्चहरू्ा ििेका अनुभिहरूिाई 
बुझन तथा तयी काय्चक्र्हरू कसियी प्रदान िरिए भ्ने 
जा्न सवकयोस्।

 • प््याक्टिश्नर का्यनुशालाहरूाः शोिकता्चहरूिे 
सा्ाजजक ्याय तथा स्ताबािे स्झदाियी ि 
विचािहरूको सह‑विकास िन्च प्यानकटशनिहरूका 
साथ दुईटा काय्चशािा सञचािन ििे।

 • प््याक्टिश्नरहरूसँि ग्न्यममत ्छलफल तथा 
14 अनतवानुतानुाः शोिकता्चहरूिे 12 प्यानकटशनिहरूसँि 
स्ािशेयी तथा स्ता य्ूिक व्िहािबाि ेउनयीहरूको विचाि 
तथा अनभुिहरू अवन देखा पिकेा अ्तदृ्चष्ट्टहरू बझुनका 
िावि घवनट्ट रूप्ा का् िऱयो। प्यानकटशनिहरूिे तयी 
विचािहरूिाई आफना काय्चक्र्हरू्ा सा्ेि ििे तावक 
धयनिाई युिाहरू वनममत थप स्ता्यूिक तथा स्ािेशयी 
बनाउन सवकयोस्।

 • 17 ्युवाहरूसँि अनतवानुतानु: शोिकता्चहरूिे 
यिुाहरूद्ािा काय्चक्र्हरू्ा उनयीहरूका अनभुि तथा 
यसबाट प्रापत कुन ैपरिणा्हरूबाि ेपत्ा ििाए।

 • ्युवा सह-शोधकतानुहरूसँि काम िद्दाः 3 साझेदाि 
makerspaces बाट 23 युिा सह‑शोिकता्चहरू 
भतगी िरिएका लथए ि उनयीहरूको सेदटङ्ि्ा नै 
काय्चशािाहरूको शृङ्खिा्ा भाि लिए (जम्ा 
ध्िाएि 14 काय्चशािा)। उनयीहरूिाई makerspace 
प्यानकटशनिहरूसँि अ्तिा्चता्चििायत उनयीहरूको 
आफनै वफल्डिक्च  िन्च, makerspace सेदटवङिको शोि 
िन्च तथा एउटा सिाितनयीय तथा स्ता्यूिक क्षेत्र कुन 
लचजिे वन्ा्चण िद्चछ भनयी पवहचान िन्चका िावि तालि् 
ि सहायता प्रदान िरियो। युिा सह‑शोिकता्चहरूिे 
स्ता य्ूिक makerspace काय्चक्र्हरू वनममत 
उनयीहरूका आफनै विचाि ि विजाइनहरू पवन 
विकलसत िि।े स्ग्ता्ा, यस काय्चको परिणा्सिरूप 
ििभि 105 युिा‑उतपाददत किाकृवतहरू तथा 
पोट्चफोलियोहरूको वन्ा्चण भएको छ।

 • सववेक्षण तथा मूल्याङ्क्न गवकासाः शोिकता्चहरूिे 
makerspace काय्चक्र्हरूको स्ता तथा 
स्ािेलशताको ्यूलयाङ्कन्ा ्दद्त िन्च प्रयोि िन्च 
सवकने सिनेक्षण तयाि िन्च ि सञचािन िन्चका िावि 
makerspace प्यानकटशनिहरू तथा 20 युिाहरूसँि 
का् ििे।

 • सललाहकार समहू बठैकहरूाः विविि क्षते्रका समबमन्धत 
शोि तथा प्यानकटश विशषेज्हरूको प्रवतवनधिति िनने 
10 बाहय, अतिा्चष्ट्रिय सलिाहकाि स्यूह सदसयहरूिाई 
परियोजना शोिको जानकाियी ददइयो, स्यीक्षा िरियो 
तथा छिफि िरियो।

सामाजजक नयाय/सामाजजक रूपले नयायोथििः सम्पत्ति, अवसर, गवशेषात्धकार, सममा्न तथा पररणामहरूको बाँडफाँडसमबन्ी शत्ति समबन्लाई रूपानतररत ि्नवे तथा समािमा अन्या्यहरूलाई हटिाउ्ने प्गरि्या र पररणामहरू।

Makerspaces मा युवाहरूसँग समानताको व्यवहार ववकससत गर्दै
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Makerspaces िे कसियी युिाहरू वनममत स्ािेशयी तथा 
स्ता्यूिक काय्चक्र्हरू विकलसत िन्च ि प्रदान िन्च 
सकदछन् भ्नाखावति िेटा सङ्किन तथा विशिेषणप्रवत 
सहयोिात्क दृष्ट्टकोणिे छः ‘्ुखय विचािहरू’ को 
पवहचान िऱयो। ययी विचािहरूको ्नसाय प्यानकटशनिहरू 
्ाझ ्हत्िपयूण्च सोचिाई सहयोि पुऱयाउनु हो ि धयनको 
सािांश वनमन प्रकाििे छः

विचाि 1: सामाजजक नयाय मानशसकिा 
ि संसककृ तिको तवकास गनने

 • स्ता तथा सा्ाजजक ्यायका विषयहरूिाई 
बुझेि तथा सा्ु्ने िाखेि व्ापक सा्ाजजक 
अस्ानताहरूिाई चुनौतयी ददने।

 • बवहट्काि्यूिक संसकृवत ि व्िहािका पक्षहरू्ालथ 
विचाि िनने ि पवहचान िनने।

विचाि 2: सुिक्षिि, सवागिनतीय, ददगो, 
िथा समावेिती स्ेसहरूको शसज्दना गनने

 • युिाहरूिाई शाियीरिक हावनबाट बचाउनुका साथै 
उनयीहरूको सा्ाजजक एिं भािनात्क सयाहाि िनने।

 • सबै युिाहरूिाई उनयीहरू जो हुन् तयसको सम्ान 
िनने तथा उनयीहरूिाई सिाध्ति अवन आफनोपनाको 
भािना ्हसुस िन्च्ा सहयोि िनने।

 • दीघ्चकालिक सा्ाजजक समबन्धता ि ददिो 
सहभाविता्ा सहयोि िनने।

विचाि 3: युवाहरूसँग सहभातगिापूर्द 
िरिकाले काम गनने

 • युिाहरूिाई योजना बनाउन, विजाइन तयाि िन्च तथा 
वनण्चय िन्च्ा सवक्रय एिं ्हत्िपयूण्च भयूध्का खेलनका 
िावि सहयोि िनने।

 • परिित्चन लयाउन तथा िवतविधििाई आकाि ददनका 
िावि युिाहरूका आिाज सु्ने ि सक्ष् बनाउने

 • युिाहरूका ज्ान, विशेषज्ता तथा अनुभिहरूिाई 
्ा्यता ददने ि सम्ान िनने।

विचाि 4: पालनपोषर गनने शिषिािासत्र 
ि समबन्धहरू

 • सत्ा ि अ्यायको समबन्धहरूिाई धयान्ा िाखने, 
ि युिाहरू तथा उवनहरूका आिशयकताहरूिाई 
सम्ानपयूि्चक ्धय्ा िाखने।

 • युिाहरूिाई भािनात्क, सांसकृवतक, भिोको 
वनममत आधयामत्क ्दद्त, प्रिवत तथा सकािात्क 
परिणा्हरूका िावि सहयोि िनने।

विचाि 5: युवाहरूका षिमिालाई सहयोग 
गनने ि उनतीहरूको तवकास मार्द ि 
सामाजजक काय्द गनने

 • युिाहरूिाई उनयीहरूद्ािा आफै लसकनका िावि का् 
िन्च तथा वनण्चयहरू िन्च अवन सिाध्ति ि उनयीहरूको 
आफनो आिाजको आभास िन्च अिसिहरू प्रदान िनने।

 • युिाहरूिाई सा्ाजजक परिित्चनको ददशा्ा िरिएका 
काय्चहरू्ा संिगन हुनका िावि सहयोि िनने।

विचाि 6: सम्पदा, सतीप ि प्रगतिको 
तनमा्दर गनने

 • युिाहरूिाई विज्ान, प्रविधि, इन्जवनयरिङ्ि, 
िणणत, किा, लशलप, लसज्चनात्कता तथा अ्या्य्ा, 
ति यवत्ा ्ात्रै सयीध्त निहेि विविि क्षेत्र्ा, व्ापक 
सम्पदा तथा सयीपहरूको विकास िनने अिसिहरू 
प्रदान िनने।

 • युिाहरूिाई उनयीहरू, उनयीहरूका स्ुदाय तथा 
व्ापक स्ाजिाई िाभ पुऱयाउने वकलस्का ्ाि्च 
ि प्रिवतको ददशा्ा सहयोि िनने।

प्रमुख वनषकर्यहरू

यती तवचािहरूलाई हाम्ो प्याक्टशनरहरूका लाति सोचनु पनने प्रमुख प्रशनहरू को प्रयोग गददै व्यवहािमा लयाउनुहोस् – हाम्ो वेबसाइटमा पूिा िाशलका हेन्दका लातग यहाँ क्लक िनु्भहोस्
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युवाहरूले makerspace काय्भक्रमहरूमा 
राि थलएबाट के हाथसल िरे?
स्ता ि स्ािेशका विचािसमबन्धयी जानकाियी िहेका 
काय्चक्र्हरू्ा भाि लिएका युिाहरूबाट िेटा सङ्किन 
िरियो। विशिेषणपलछ दस ्ुखय क्षेत्रको पवहचान िरियो 
जस्ा युिाहरूिे सहभाविता ििेबापत उनयीहरू िाभान्ित 
भएको विशिास ििेका लथए। वतन्ा सा्ेि छन्:

94% ्युवाहरूले बढी सशति िएको महसुस िरे

88% ले उ्नीहरूमा आतम-गवशवास बढेको महसुस िरे

88% ले ्न्याँ STEM सीप र ज्ा्न त्सके

प्याक्टशनरहरूले Making Spaces 
पररयोजनामा राि थलएबाट के हाथसल िरे?
परियोजना्ा भाि लिएका प्यानकटशनिहरूबाट प्रापत 
िेटाको विशिेषणिे के देखाउँदछ भने उनयीहरू संिगन 
भएको ्हसुस िरिनािे उनयीहरूिाई ्दद्त िऱयो:

 • स्तासमबन्धयी विषयहरू्ा उनयीहरूको बुझाइ बढ्यो।

 • बढी स्ािेशयी तथा निो््ेषयी व्िहाि विकलसत भयो।

क्षमिा: एक युवा व्यशतिको आफनो शसकाइ ि जतीवनमा काय्द गनने ि कािबाहती गनने षिमिा, जो उनतीहरूको तनमा्दरमा उनतीहरूले अनुभव गनने सवाधमतव ि ‘आवाज’को हदसमम पतन जोतिनछ।
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“ हामी युवा-व्यक्ति केन्द्रित 
छौँ र यसरी हामीले 
चिजहरूलाई हेछछौँ ”



ससफाररसहरू
बढी स्ता्यूिक तथा स्ािेशयी STEM सहभावितािाई सहयोि िन्च इचु्क कोषदाताहरूले उनयीहरू कसियी 
सहयोि िन्च सकछन् भनयी जा्न चाहनुहु्छ होिाः

 • उनयीहरूद्ािा कोष प्रदान िरिने िवतविधि ि काय्चक्र्हरू्ा यस प्रवतिेदन्ा िेखांवकत छः तविारहरूद्ारा 
सूथिि हुनु पनने सुवननशचत िनु्चहोस्।

 • युिाहरूसँि का् िनने Makerspace सटाफ तथा सियंसेिकहरू ्ाझ समालोिनातमक पेसावाल सोिको 
संसककृ तिलाई समि्भन द्दने, तावक प्यानकटशनिहरूिाई यसो िन्च पया्चपत स्य, संसािन ि उपकिणहरू 
(जसतै – Making Spaces परियोजना प्र्ुख सोचनु पनने प्रशनहरू) प्रापत होस्।

Makerspace प्राक्टिशनिहरू इचु्क हुन सकदछन्:

 • आफयू  एकिै िा सहक्गीहरूसँि ्यूि प्रवतिेदन्ा सािांलशत प्र्ुख सोचनु पनने प्रशनहरू तथा विचािहरूको प्रयोि 
िददै समालोिनातमक सोिाइमा संलगन हुनुहोस्।

 • प्रवतिेदन्ा सयूचयीबदि् केही व्ापक स्ोिहरूको खोजी िनु्भहोस्।

 • विचािहरू साझा िन्च तथा व्ापक सा्ुदाधयक व्िहाि विकलसत िन्चका िावि अ्य makerspaces 
सँि जोतिनुहोस्।

 • एउटा युवा सललाहकार बोि्भ िठन िनने विचाि िनु्चहोस् तावक युिाहरू पुनरिसिचाि िन्च ि योजना बनाउन्ा 
साझेदाि ब्न सकुन्।

Makerspaces िाई बढी स्ता्यूिक ि स्ािेशयी बनाउन इचु्क रुिाहरूको जा्ने चाहना हुन् सकदछः

 • युिाहरूिे आफना makerspaces ्ा कसियी उतकृट्ट ढङ्ििे स्ता्यूिक सहभाविता, संिगनता, आिाज, 
तथा क्ष्तािाई सहयोि िन्च सकदछन् भ्न ेबािे् ा सािीहरू ि प्याक्टशनरहरू सिँ छलफल सरुु िन्भ संिादका 
बुँदाहरूको रूप्ा यस परियोजना्ा युिाहरूबाट प्रापत अनुभिहरू तथा केस अधययनहरूको प्रयोि िनु्चहोस्।
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सवीकृवतहरू
Making Spaces परियोजनाको चिण 1 ियि्स िजजसटि 
फाउने्शनबाट प्रापत कोष तथा तयीन makerspaces 
सँि हाम्ो साझेदारिता ्ाफ्च त सम्ि हुन सकयो जसका 
प्रयासहरू ि योिदान यस परियोजनाका िावि अतय्तै 
्यूलयिान लथए। स्ग् टी्िाई हारदसिक ि्यिाद छ:

‘समुदा्य’ Makerspace

‘गडजिटिल’ Makerspace

‘्युग्निरससिटिी’ Makerspace

Makerspace सत्रहरू विजाइन ि विकलसत ििेका अवन 
हा्यीसँि उनयीहरूको व्िहाि, अनुभि तथा अ्तदृ्चष्ट्ट 
साझा ििेका सबै प्यानकटशनिहरूिाई ि्यिाद छः

असा ्ाक्च

किािा ्ाइक

िट िाचेि

वफओना सािा

जयाक सािाह

युिा सह‑शोिकता्चहरूसँि का् िनु्च सुखद िहयो जसिे 
उतकृट्ट का् ििे तथा स्ता्यूिक व्िहािको बुझाइ्ा 
उलिेखनयीय सति देखाए अवन makerspace काय्चक्र्हरू 
विकलसत िन्च िचनबदि्ता देखाए। हा्यीसँि का् ििेका 
सबै युिाहरूिाई साथै हा्यीिाई छद्् ना् प्रदान ििेका 
वनमन व्लतिहरूिाई ि्यिाद ददन चाह्छौँ:

कािु् ्दटल्डा

कािलोस् टोिेस ्ाया

किाउि 10 ्ाइक

दिे ्शरू्

एइियीन नोफफरी

फ्याङ्क ओसकि

िै्ावनया फ्ा्के

आइजेक िालफ

कािेन 

हाम्ा बाहय सलिाहकाि बोि्च सदसयहरूिाई ि्यिाद 
जसिे हाम्ो का्को जानकाियी्ा ्दद्त ििेः

आना ्ारिया िाध्िेज

आना बि्च

आइसे ईनान

एिना टान

हयीथि वकङ्ि

केट ब्ेब्यूक

वक् फोआिे

नेदरिस िामसक्स

शयीियीन भोससोियी

हाम्ा कोषदाता ियि्स िजजसटि फाउने्शन, ि विशेषिरि 
टटिम श्लङ्गसबाइ िाई ि्यिाद।

यस प्रवतिेदन्ा प्रयुति फोटोग्ाफहरूको स््िय 
ध्िाउन्ा ्दद्त िनु्चभएका सबिैाई ि्यिाद, विशषेिरिः

अिान हे्ि (ahphoto.co.uk)

एट वक्रएदटभ एजे्सयी (eight.org.uk)

िाफेिा टेकसेरिया ओसािे

यस प्रवतिेदनको विजाइन तयाि िननेहरूः 
कयाभेनविश विजाइन एन् एिभटा्चइजजङ्ि 
(cavendishdesign.co.uk)

यस प्रवतिेदनिाई वनमन प्रकाििे उदि्रित िन्च सवक्छः

आच्चि, एि., िेविट, जे., फ्रीिमयान, ई., थो्स, के. 
(2022)। Makerspaces ्ा युिाहरूसँि स्ता्यूिक 
व्िहािको विकास Making Spaces परियोजनाबाट 
विचाि तथा केस अधययनहरू िन्नः युवनभरससिटी 
किेज िन्न।

Makerspaces मा युवाहरूसँग समानताको व्यवहार ववकससत गर्दै
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Making Spaces परियोजनािाई ियि 
िजजसटि फाउने्शनद्ािा कोष प्रदान िरिएको हो।

m4kingspaces.org/
www.ucl.ac.uk/ioe/departments-and-centres/centres/centre-
sociology-education-and-equity/making-spaces
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