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माध्यममक मिद्यालय स्थान मनर्ाारण प्रणाली 2021
स्वमनणायगत स्थानहरुको सफल आिेदकहरुलाई सूमित गनाको लामग नयााँ व्यिस्था
बारम्बार सोमर्ने प्रश्नहरु
(1)

Q माध्यममक मिद्यालय स्थान मनर्ाारण (SSPA) प्रणाली अन्तगात स्वमनणायगत
स्थानहरू (DP) (नयााँ सूिना व्यिस्था) को सफल आिेदकहरूलाई नयााँ सूिना
व्यिस्था सूमित गना नयााँ व्यिस्थाहरू के हुन्?
A DP को लागि आवेदन गदने इच्छा भएका गवद्यार्थीहरूको अगभभावकहरुले मन परे का
दु ई वा सो भन्दा कम सहभािी हुने माध्यगमक गवद्यालयहरुमा (साववजागनक क्षेत्रका
सबै माध्यगमक गवद्यालयहरु र SSPA प्रणालीमा सहभािी हुने प्रत्यक्ष अनुदान योजना
(DSS) माध्यगमक गवद्यालयहरु सगहत) प्रत्येक वर्वको जस्तै जेनवरीमा आवेदन पेश
िनेछन्। SSPA 2021 को आवेदन अवगि 4 जेनवरी दे खि 18 जेनवरी 2021 सम्म छ।
SSPA 2020 बाट सुरु भएसँिै, सहभािी हुने माध्यगमक गवद्यालयहरुले (Jockey
Club Ti-I College सगहत), DP आवेदनहरुको चेकजाँ चको प्रगिया पश्चात, सबै
सफल आवेदनहरुको अगभभावकहरुलाई पत्र र फोनद्वारा स्वगनणवयित स्र्थानहरुको
सफल सूचीमा उनीहरूको बच्चाहरूको समावेशको गनिाव रण केन्द्रीय गवगनयोजन
(CA)1अिावै तोगकएको गमगतमा सूगचत िनुवपनेछ । SSPA 2021 को तोगकएको गमगत
31 माचव 2021 हो। सहभािी हुने माध्यगमक गवद्यालयहरुबाट सफल आवेदनको
सूचना प्राप्त िने अगभभावकहरुले सफल गनबेदन प्राप्त भएको अगप्रलमा सुरु हुने CA
चरणमा गवद्यालयहरुको छनोट फारम (छनौट फाराम )भनव आवश्यक छै न।
मागर्थ उल्लेखित नयाँ सूचना प्रबन्धहरु प्रशासगनक गियागवगि हो। पगहल्यै रगह रहे को
SSPA को गवगि र प्रगियाहरु अपररवगतवत रहनेछ। सम्पूण गविार्थीहरुले यस SSPA
चिमा पगहलेको जस्तै जुलाईको अगिल्लो हप्तामा SSPA को गनिावरण नगतजा (DP र
CA चरणका नगतजाहरु सगहत) प्राप्त िनेछन्। अगभभावकहरुले तोगकएको अवगि
गभत्र आफ्नो बच्चाहरुको गनिाव रण िररएको माध्यगमक गवद्यालयहरुमा दताव प्रगियाहरु
पूरा िनुवपनेछ। SSPA 2021 को लागि गनिावरण नगतजा 6 जुलाई 2021 मा िोर्णा
िररनेछ, र दताव अवगि 8 जुलाई दे खि 9 जुलाई 2021 सम्म रहनेछ।

1

कृपया EDB सकुवलर नम्बर 18/2019 मा िएर नयाँ सूचना व्यवस्र्था अन्तिवत सफल गिखिशनरी प्लेसेस आवेदकहरुको लागि र नमूना

अगिसूचना मा हेनुवहोस्।
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(2)

Q नयाााँ सूिना प्रबन्ध अन्तगात, के आरमित र असफल आिेदकहरुलाई सहभागी
हुने माध्यममक मिद्यालयहरुले उनीहरुको आिेदनको नमतजाको बारे मा अमिम
रुपमा सूमित गनेछन्?
A नयाँ सूचना प्रबन्ध अन्तिवत, सहभािी भएका माध्यगमक गवद्यालयहरुले गवद्यालयको
स्वगनणवयित स्र्थानहरुमा सफल आवेदकको सूगचमा समावेश भएका सफल
आवेदकहरुलाई मात्र सूगचत िनुवपने छ। गवद्यालयहरुलाई आरगक्षत र असफल भएका
DP आवेदन पररणामहरू आवेदकहरुलाई सूगचत िलत बुझाई नहोस् भन्नको लागि
सूगचत िनव अनुमगत छै न।

(3)

Q के सूिना प्रबन्ध र DP नमतजाको आमर्काररक प्रकाशन एउटै हो?
A प्रशासगनक गियागविको रुपमा रहे को नयाँ सूचना प्रबन्धहरु र जारी िररएका अखन्तम
गनिाव रण नगतजाहरु एउटै होइन। पगहल्यै रगह रहे को SSPA को गवगिहरु अपररवगतवत
रहनेछ। सम्पूणव गविार्थीहरुले यस SSPA चि मा पगहलेको जस्तै जुलाईको अगिल्लो
हप्तामा SSPA को गनिाव रण नगतजा (DP र CA चरणका नगतजाहरु सगहत) प्राप्त
िनेछन्। अगभभावकहरुले तोगकएको अवगि गभत्र आफ्नो बच्चाहरुको गनिाव रण
िररएको माध्यगमक गवद्यालयहरुमा दताव प्रगियाहरु पूरा िनुवपनेछ। SSPA 2021 को
लागि गनिाव रण नगतजा 6 जुलाई 2021 मा िोर्णा िररनेछ, र दताव अवगि 8 जुलाई दे खि
9 जुलाई 2021 सम्म रहनेछ।

(4)

Q सहभागी हुने माध्यममक मिद्यालयहरुले कुन तररकाले सफल DP आिेदकको
रूपमा ियमनत मिद्याथीहरूको अमभभािकहरुलाई सूमित गने छन्?
A सहभािी हुने गवद्यालयहरुले सफल भएका सम्पूणव DP आवेदकका
अगभभावकहरुलाई तोगकएको गमगतमा पत्र र फोन माफवत सूगचत िनुवपने छ।
गवद्यालयहरुले अगभभावकहरुलाई सूचनाको प्रबन्ध बारे मा राम्ररी जानकारी िराइ
राख्नुपने छ, र आवश्यक सम्पकव जानकारीहरु पगहल्यै संकलन िनुवपने छ।
माध्यगमक स्कूलहरूलाई सूगचत िनवका लागि गनगदव ष्ट गमगत SSPA 2021 का लागि
सफल DP आवेदकहरूको 31 माचव 2021 हो।

(5)

Q यमद मिद्याथीहरुले सहभागी हुने दु ईिटा माध्यममक मिद्यालयहरुमा DP आिेदन
पेश गरे का छन् भने, के मतनीहरुलाई दु िै मिद्यालयहरुले क्रमशः रुपमा सूमित
गनेछन्?
A व्यखिित गविार्थीहरु जसले सहभािी हुने दु वै माध्यगमक गवद्यालयहरुमा DP आवेदन
पेश िरे का छन् दु वै आवेदनमा सफल भएका छन् भने, गतनीहरुको अगभभावकहरुले
सफल आवेदन भएका सहभािी हुने दु वै गवद्यालयहरुबाट िमशः रुपमा सूचना प्राप्त
िनेछन्। सम्बखन्धत गविार्थीहरुलाई पगहल्यै रगह रहे को SSPA को गियागवगि अनुसार
उनीहरुको पगहलो रोजाईको गवद्यालयहरुको गनिाव रण िररने छ।
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(6)

Q सहभागी हुने सफल DP आिेदक माध्यममक मिद्यालयहरुबाट सूिना प्राप्त गरे
पश्चात, के सम्बन्धन्धत अमभभािकहरुले उनीहरुले रुिाएका मिद्यालयहरुको
क्रमको बारे मा सम्बन्धन्धत मिद्यालयहरुमा खुलाउनु पछा र मतनीहरुले प्रस्तामित
DP को स्वीकार गरे को भनी पुमि गनुापछा ?
A पगहल्यैको SSPA प्रणालीको गियागवगि अनुसार, अगभभावकहरुले DP चरणमा
आवेदन गदएको गवद्यालयहरुमा उनीहरुले रुचाएका गवद्यालयहरुको िमको बारे मा
िुलाउन पदै न। नयाँ सूचना प्रबन्ध अन्तिवत सहभािी हुने माध्यगमक गवद्यालयहरुले
अगभभावकहरुलाई गदने सूचना औपचाररक गनिाव रण नगतजा होइन। त्यसैले,
अगभभावकहरुले रुचाएको गवद्यालयको िमको बारे मा सम्बखन्धत गवद्यालयहरुमा
िुलाउन पदै न, न त उनीहरुको बच्चाहरुको सफल DP आवेदनको सूचना प्राप्त िरे
पश्चात प्रस्तागवत DP स्वीकार िरे को भनी पुगष्ट नै िनुवपछव ।

(7)

Q के सहभागी हुने माध्यममक मिद्यालयहरुले अमभभािकहरुसााँग उनीहरुले
रुिाएका मिद्यालयको क्रमको बारे मा सोर्पुछ गना पाउाँ छन्?
A पगहल्यैको SSPA प्रणालीको गियागवगि अनुसार, आफ्नो बच्चाहरुको DP को लागि
आवेदन गदने अगभभावकहरुले उनीहरुले रुचाएको गवद्यालयको िमको बारे मा
िुलाउनु पदै न। पगहल्यै रगह रहे को SSPA गियागवगिहरु, नयाँ सूचना प्रबन्ध अन्तिवत
अपररवगतवत रहन्छ। त्यसैले, सहभािी हुने माध्यगमक गवद्यालयहरुले
अगभभावकहरुलाई उनीहरुले रुचाएको गवद्यालयको िमको बारे मा सोिपुछ
िनुवहुँदैन।

(8)

Q सहभागी हुने माध्यममक मिद्यालयहरुले सफल DP आिदकहरुलाई पत्र र फोन
माफात मनमदा ि मममतमा सूमित गदाा के कुरामा ध्यान मदन आिश्यक छ?
A आमा बुबाबाट DP अनुप्रयोिहरू प्राप्त िदाव (गवशेर् िरी आमा बुबाको लागि जो
हङकङ बागहर बस्ने / काम िरररहे का छन्), स्कूलहरूले गतनीहरूलाई उगचत
समयमा सम्पकव जानकारी अपिे ट िनव सम्झाउनु सफल DP आवेदकहरूलाई गनगदव ष्ट
गमगतमा गचठी र फोनबाट सूगचत िनवको लागि िररएको व्यवस्र्थाको बारे मा
अगभभावकलाई राम्ररी जानकारी गदनुपदव छ। यसका सार्थै स्कूलहरूले उनीहरूको
स्कूलमा आिाररत पररखस्र्थगत अनुसार उगचत व्यवस्र्था िनुवपनेछ, पत्रका लागि
आवश्यक समय तोक्नुको सार्थै सफल आवेदकहरूको अगभभावकले उनीहरूको
बच्चाहरूको समावेशको गलखित अगिसूचना स्कूलमा 'शामेल सूची' गववादास्पद
ठाउँ का लागि गलन्छ। गमगत, सम्बखन्धत अगभभावकलाई फोन कल िने समय तागलका
बनाउने, गनगदव ष्ट गमगतमा सम्पकव हुन नसक्ने अगभभावकहरूको लागि प्रबन्धहरू
बनाउने, आगद।
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(9)

Q सहभागी हुने माध्यममक मिद्यालयहरुले अमभभािकहरुको फोन माफात
उनीहरुको बच्चाहरु सफल DP आिेदक भएका िा नभएका सम्बन्धका
सोर्पुछहरुलाई कसरी सम्हाल्नुपछा ?
A फोनमा सम्पकव िनेहरुको पगहचान प्रमागणत िदाव आउने कगठनाइहरुलाई ध्यानमा
राख्दै , व्यखिित गववरण/िाटा (िोपनीयता) अध्यादे शको उल्लंिन निनव,
गवद्यालयहरुलाई यस प्रकारको सोिपुछहरु आउँ दा व्यखिित सफल DP
आवेदकहरुको जानकारी िुलासा निनव, गसफाररस िररन्छ। गवद्यालयहरुले सफल
DP आवेदकको अगभभावकहरुलाई कुन तररकाले सूगचत िररन्छ भन्ने कुरा पगहले नै
अवित िराउन सक्छन्। यगद अगभभावकहरुको अन्य सोिपुछहरु भएमा,
गवद्यालयहरुले गतनीहरुलाई उनीहरुको गवद्यालय–आिाररत गियागवगि अनुसार
सम्हाल्न सक्छन्।

(10) Q सफल DP आिेदकहरुको अमभभािकहरुलाई पत्र र फोन बाहेक, के
माध्यममक मिद्यालयहरुले सम्बन्धन्धत अमभभािकहरुलाई सूमित गनाको लामग
अन्य माध्यमहरु प्रयोग गना सक्छन्?
A सफल DP आवेदकहरुको अगभभावकहरुलाई पत्र र फोन बाहे क, गवद्यालयहरुले
सम्बखन्धत सफल DP आवेदकहरुको अगभभावकहरुलाई यगद आवश्यक परे मा अन्य
माध्यमहरुबाट पगन सूगचत िनव सक्नेछन्। अझैपगन, गवद्यालयहरुले सम्बखन्धत
अगभभावकहरुलाई अन्य माध्यमहरुबाट सम्पकव िदाव व व्यखिित गववरण/िाटा
(िोपनीयता) अध्यादे शको गसद्धान्त र आवश्यकताहरु पालना िनव आवश्यक छ।
(11) Q सहभागी हुने माध्यममक मिद्यालयहरुबाट सफल DP आिेदकहरुले सूिना
प्राप्त गररसकेपमछ, के अमभभािकहरुले रुिाएको मिद्यालयको क्रम उनीहरुको
बच्चाहरुको लामग पररितान गना पाउाँ छन्?
A पगहल्यैको SSPA प्रणालीको गियागवगि अनुसार, माध्यगमक एक तह स्वगनणवयित
स्र्थानको लागि आवेदन फारम, एक चोगट पेश िररसकेपगछ, पुनः प्राप्त िनव वा रद्द िनव
पाइने छै न, र रुचाएको गवद्यालयको िमको बारे मा पगन पररवतवन िनव पाइने छै न।
त्यसैले, सहभािी हुने माध्यगमक गवद्यालयहरुबाट आफ्नो बच्चाहरुको सफल DP
आवेदनको सूचना प्राप्त िररसकेपगछ अगभभावकहरुले आफ्नो बच्चाहरुको लागि
रुचाएको गवद्यालयको िम पररवतवन िनव पाउने छै नन्।
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(12) Q सहभागी हुने माध्यममक मिद्यालयहरुबाट सफल DP आिेदनले सूिना प्राप्त
गररसकेपमछ, के
अमभभाममकहरुले दताा पमक्रयाहरु सम्बन्धन्धत
ममद्यालयहरुसााँग एकै िोमट पूरा गना मआश्यक छ?
A नयाँ सूचना प्रबन्धहरु प्रशासगनक गियागवगि हो। पगहल्यै रगह रहे को SSPA को
गियागवगि र प्रगियाहरु अपररवगतवत रहनेछ। अगभभावकहरुलाई सहभािी हुने
गवद्यालयहरुले गदने सूचना औपचाररक गनिाव रण नगतजा होइन, र अगभभावकहरुले
दताव प्रगियाहरु सम्बखन्धत गवद्यालयहरुसँि एकै चोगट पूरा िनव आवश्यक छै न।
अगभभावकहरुले जुलाईको अगिल्लो हप्तामा SSPA को नगतजा औपचाररक रुपमा
प्रकागशत भएपगछ गनिाव रण खिप र भनाव खिपहरु प्राप्त िने छन्। त्यसपगछ,
अगभभावकहरुले गनिावरण िररएको माध्यिमक गवद्यालयहरुमा तोगकएको अवगि
गभत्र दताव प्रगियाहरु पूरा िनुवपने हुन्छ।
(13) Q सहभागी हुने माध्यममक मिद्यालयहरुबाट सूिना प्राप्त गने अमभभािकहरुको
मतनीहरूका बच्चाहरूको सफल DP अनुप्रयोगको लामग, के मतनीहरुले CA को
लामग मिद्यालयको रोजाईको फारम भरे र पेश गनुापछा ?
A SSPA प्रणालीमा सहभािी हुने सम्पूणव गविार्थीहरुले अगप्रलमा सुरु हुने CA चरणमा
गवद्यालयको रोजाईको फारम प्राप्त िने छन्। जुन गविार्थीहरुलाई सहभािी हुने
माध्यगमक गवद्यालयहरुले सफल DP आवेदक भनी सूगचत िरे को छ, उनीहरुको
अगमभावकहरुले गवद्यालयको रोजाई भन्ने भािमा िस मात्र िरे र फारममा हस्ताक्षर
िरी, उनीहरुको बच्चाहरु जाने गवद्यालयमा फारम गफताव िनुवपछव ।
(14) Q सहभागी हुने माध्यममक मिद्यालयहरुबाट सूिना प्राप्त गने अमभभािकहरुको
मतनीहरूका बच्चाहरूको सफल DP अनुप्रयोगको लामग, के मतनीहरुले DP
त्यागेर CA मा सहभागी हुन मिद्यालयको रोजाईको फारम भनाा सक्छन्?
A पगहल्यैको SSPA प्रणालीको गियागवगि अनुसार, DP सँि गनिाव रण िररएका सम्पूणव
गविार्थीहरुलाई CA चरणमा अन्य गवद्यालय स्र्थानहरुमा गनिाव रण िररने छै न। तसर्थव,
सफल DP आवेदकहरूको अगभभावकले स्कूल रोजन आवश्यक छै न छनौट
फारमहरूमा।अगप्रलमा सुरु हुने CA चरणको गवद्यालयको रोजाईको फारम भरे पगन,
गतनीहरुको बच्चाहरुलाई फेरर पगन पगहल्यैको DP गियागवगि अनुसार उनीहरुले
सफलतापूववक पेश िरे को माध्यगमक गवद्यालयहरुमा गनिाव रण िररने छ।

5

Nepali

(15) Q यमद मिद्याथीहरुले क्रस-नेट मनर्ाारणमा आिेदन मदनु अगामि DP को लामग
एक िा दु ई माध्यममक मिद्यालयहरुमा आिेदन मदएमा, र उनीहरुको क्रस-नेट
आिेदनको कारण उनीहरुको DP आिेदन (हरु) रद्द गरे मा, के उनीहरुको
अमभभािकहरुले CA िरणमा मिद्यालयको रोजाईको फारम भनुा पछा ?
A पगहल्यैको SSPA प्रणालीको गियागवगि अन्तिवत, गविार्थीहरुले यगद िस-नेट
गनिाव रणको लागि आवेदन गदनु परे मा उनीहरुको एक वा दु वै DP आवेदनहरु रद्द िनव
सक्नेछन्। यगद उनीहरुले िस-नेट आवेदनको कारण उनीहरुको एक वा दु वै DP
आवेदन फारम रद्द िरे मा, / यगद नयाँ सूचना प्रबन्ध अनुसार सफल आवेदकको
रुपमा सूगचत िरे ता पगन, सम्बखन्ध DP आफै रद्द हुनेछ। यगद सहभािी हुने माध्यगमक
गवद्यालयहरुको सम्पूणव प्रस्तागवत DP हरु िस-नेट आवेदनको कारण रद्द िरे मा,
सम्बखन्धत अगभभावकहरुले गवद्यालयको रोजाईको फारम भनुवपनेछ जसले िदाव
उनीहरुको बच्चाहरुले CA मा भाि गलन पाउने छन्। यगद सम्बखन्धत
अगभभावकहरुले गवद्यालयको रोजाईको फारममा कुनै पगन गवद्यालय नरोजेमा र
सम्बखन्धत गविार्थीलाई कुनै पगन सहभािी-नहुने DSS माध्यगमक गवद्यालयहरुले
(NDSS secondary schools) गवद्यालय स्र्थान प्रस्ताव गनरे मा, सम्बखन्धत गविार्थीलाई
स्र्थागपत गनिाव रण गियागवगि अनुसार गवद्यालयको स्र्थान गनिाव रण िररने छ।
(16) Q यमद मिर्ाथीहरुलाई सहभागी हुने मिद्यालयहरुले सफल DP आिेदकको रुपमा
सूमित नगरे मा, के यसको अथा उनीहरुलाई DP िरणमा कुनै पमन मिद्यालय
स्थानमा मनर्ाारण गररने छै न भन्ने हो?
A नयाँ सूचना प्रबन्ध अन्तिवत, केही गवद्यार्थीहरुले सहभािी हुने दु ई माध्यगमक
गवद्यालयहरुबाट उनीहरुको सफल DP आवेदनको सूचना प्राप्त िनव सक्छन् र
उनीहरुलाई अन्ततः S S P A गियागवगि अनुसार उनीहरुको पगहलो रोजाईको
गवद्यालयमा एउटा गवद्यालयको स्र्थान िाली रहनेछ। यस बाहे क, केही सफल
आवेदकहरुले उनीहरुको लागि गनिाव रण िररएको D P त्याग्न पगन सक्छन् र
NDSS secondary schools माध्यममक मिद्यालयहरू प्रस्ताव िरे को स्र्थानहरुमा जान
सक्छन्। यसरी सफल DP आवेदकहरुको लागि गनिावरण िररएको स्र्थानहरु पगन
िाली रहनेछ। त्यसैले, सूगचत निररएको केही गवद्यार्थीहरुलाई DP चरणमा आरगक्षत
आवेदकहरुको क्षमता अनुसार उनीहरुले आवेदन गदएका गवद्यालयमा गनिावरण िनव
सगकनेछ।
(17) Q आरमित आिेदकहरुलाई उनीहरु DP सााँगै मनर्ााररत भएको कुरा सहभागी
हुने माध्यममक मिद्यालयहरुले कमहले सूमित गनेछन्?
A नयाँ सूचना प्रबन्धहरु आरगक्षत र असफल आवेदकहरुको लागि लािू हुँ दैन। सम्पूणव
गविार्थीहरु (आरगक्षत आवेदकहरु सगहत) ले पगहलेको जस्तै औपचाररक गनिाव रणको
नगतजा EDB बाट 6 जुलाई 2021 मा प्राप्त िनेछन्।
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(18) Q के सहभागी हुने माध्यममक मिद्यालयहरुले सफल DP आिेदकहरुलाई सूिना
जारी गरे पमछ अमभभािकहरुले मन परे का अन्य माध्यममक मिद्यालयहरुमा
गएर भनााको बारे मा सोर्पुछ गना पाउाँ छन् ?
A पगहल्यैको SSPA प्रणालीको गियागवगि अन्तिवत, पुनरावतवक र DP कोटाको कटौटी
पश्चात गवद्यालयहरुलको माध्यगमक 1 (S1) स्र्थानहरु, CA को लागि प्रयोि
हुनेछ।माध्यगमक गवद्यालयहरुले जुलाईमा जारी िररने गनिाव रण नगतजा भन्दा अिागि
कुनै पगन सम्भागवत प्रयोि नभएका िाली ठाउँ हरु भनवको लागि छनोट वा भनाव
प्रगियाहरु सञ्चालन िनुव हुँ दैन। यो अगभभावकहरु र गवद्यार्थीहरुमा अनावश्यक
दबाब ल्याउन र अनुगचत पररखस्र्थगत गसजवना िनवबाट बचाउन हो। जस्तै, गवद्यालयको
सञ्चालनलाई प्रभाव पनवबाट जोिाउन अगभभावकहरुलाई अन्य रुचाइएका माध्यगमक
गवद्यालयहरुमा जान आवश्यक छै न।
(19) Q केही मिद्याथीहरुलाई सहभागी हुने माध्यममक मिद्यालयहरुले सफल DP
आिेदकको रुपमा सूमित गनेछन् र NDSS secondary school माध्यममक
मिद्यालयहरुले S1 स्थानको प्रस्ताि पमन गनेछन् । यमद उनीहरुले
NDSS secondary school माध्यममक मिद्यालयको प्रस्ताि अस्वीकार गने
मनणाय गरे मा, मकन उनीहरुले सम्बन्धन्धत NDSS secondary school माध्यममक
मिद्यालयबाट सक्कली हस्तािररत काम कागजातहरु र प्राथममक 6 मिद्याथी
रे किा फारम पुनः प्राप्त गनुापछा ? यमद दस्तािेजहरु पुनः प्राप्त नगरे मा, के
मिद्याथीहरुलाई अन्तमा सहभागी हुने सम्बन्धन्धत माध्यममक मिद्यालयहरुमा
मनर्ाारण गररने छ?
A अवखस्र्थत संयन्त्रका अनुसार साववजगनक स्रोतहरूको प्रभावकारी प्रयोिको आिारमा,
NDSS secondary schools माध्यगमक गवद्यालय S1 ठाउँ हरू स्वीकार िने
गवद्यार्थीहरूको अगभभावकबाट संकलन िनेछ प्रस्तावको स्वीकृगत पुगष्टको लागि
गतनीहरूका प्रार्थगमक प्रार्थगमक 6 गवद्यार्थी रे किव फारामहरूको मूल
प्रगतगलगपहरूको सार्थ सक्कली हस्ताक्षर िरीएको उपिमहरूको प्रस्ताव िररयो र
एसएसपीए प्रणाली माफवत गवगनयोगजत अन्य अनुदान प्राप्त S1 स्र्थानहरू (सहभािी
माध्यगमक स्कूलहरूको S1 स्र्थानहरू र Jockey Club Ti-I College सगहत) SSPA
को समपवण, जसले िदाव सम्बखन्धत गवद्यार्थीहरुले एकै समयमा दु ईवटा अनुदागनत
माध्यगमक गवद्यालय स्र्थानहरु ओिट् न पाउने छै नन् । नयाँ सूचना प्रबन्ध अन्तिवत,
यगद गवद्यार्थीहरुलाई सहभािी हुने माध्यगमक गवद्यालयहरुले (Jockey Club Ti-I
College सगहत) सफल DP आवेदकको रुपमा सूगचत िरे मा र NDSS secondary
school माध्यगमक गवद्यालयले S1 स्र्थानको लागि प्रस्ताव िरे मा, उनीहरुले
NDSS secondary school माध्यगमक गवद्यालयको प्रस्ताव अस्वीकार िने वा निने
भन्ने बारे मा अगप्रलमा (गवद्यालयबाट सफल DP आवेदकको सूचना प्राप्त िरे को
लिभि 5 कायव गदन गभत्र; सामान्य पररखस्र्थगतमा SSPA 2021 को लागि
NDSS secondary schools माध्यगमक गवद्यालयहरुलाई अखन्तम सूचना गदने गमगत 12
अगप्रल 2021 हो) तोगकएको समय गभत्र गनणवय िनव सक्छन् । यगद अगभभावकहरुले
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पगहल्यैको कायवगवगि अन्तिवत, सम्बखन्धत NDSS secondary schools माध्यगमक
गवद्यालयहरुलाई सूगचत निरे मा र सक्कली हस्ताक्षररत काम कािजातहरु र
प्रार्थगमक 6 गवद्यार्थी रे किव को फारमहरु तोगकएको गमगत गभत्र पुनः प्राप्त निरे पगन
सम्बखन्धत गवद्यार्थीहरु मे मगहनाको सुरु मा बुझाइने NDSS schools गवद्यालयहरुको
सहभािी गवद्यार्थीहरुको सफल सूगचमा समावेश हुनेछन् र उनीहरुलाई सहभािी हुने
माध्यगमक गवद्यालयहरुको S1 स्र्थानमा गनिाव रण िररने छै न, सफल DP आवेदकको
रुपमा छनोट भएका सगहत ।
(20) Q के NDSS secondary schools माध्यममक मिद्यालयहरू हस्तािर गररएका काम
कागजातहरु र प्राथममक 6 मिद्याथी रे किा फारमहरु पुनःप्राप्त गनाको लामग
अमभभािकको अनुरोर्लाई रद्द गना सक्छन्?
A पगहल्यैको प्रबन्ध अनुसार, अगभभावकको गनणवय पुगष्ट िनवको लागि हस्ताक्षर िररएका
काम कािजातहरु र प्रर्थगमक 6 गबिार्थी रे किव फारमहरुको संकलन िने कायव
साववजागनक स्रोतहरुको उपयोिमा सुिार िने गसद्धान्तमा रहे को र सम्बखन्धत
गबिार्थीहरुलाई दु वै अनुदागनत माध्यगमक गवद्यालय स्र्थान ओिट् नबाट रोक्नु हो।. नयाँ
सूचना प्रबन्ध अन्तिवत, यगद सम्बखन्धत सफल DP आवेदक अगभभावकहरुले
NDSS secondary schools माध्यममक मिद्यालयहरू को प्रस्ताव अस्वीकार िने
गनणवय िरे मा, उनीहरुले NDSS secondary schools माध्यममक मिद्यालयहरू को
सम्बखन्धतलाई सूगचत िनुवपने छ र तोगकएको गमगत गभत्र ( गवद्यालयबाट सूचना प्राप्त
िरे को 5 गदन गभत्र माचवको अन्त्यमा सफल DP आवेदक सगकन्छ; सामान्य
पररखस्र्थगतमा SSPA 2021 को लागि NDSS secondary schools माध्यममक
मिद्यालयहरू लाई अखन्तम सूचना गदने गमगत 12 अगप्रल 2021 हो) सक्कली हस्ताक्षर
िररएका काम कािजातहरु र प्रार्थगमक 6 गविार्थी रे किव फारमहरु पुनः प्राप्त िनुवपछव
NDSS secondary schools माध्यममक मिद्यालयहरू सान्दगभवक दस्तावेजहरु
अगभभावकको अनुरोिमा गफताव िनुवपछव । एक पटक हस्ताक्षर िररएका काम
कािजातहरु पुनः प्राप्त िरर सकेपगछ, यसले अगभभावकहरुले NDSS secondary
schools माध्यममक मिद्यालयहरू को गवद्यालय स्र्थानहरु त्यािेको भन्ने कुरा पुगष्ट
िदव छ। यसले िदाव , अगभभावकहरुले गनणवय गलनु अगि साविानी पूववक सोच्नु पदव छ।
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(21) Q यमद सफल DP आिेदक अमभभािकहरुले हस्तािर गररएका सक्कली काम
कागजातहरु र प्राथममक 6 मिद्याथी रे किा फारमहरु तोमकएको अिमर्मा पुनः
NDSS secondary schools माध्यममक मिद्यालयहरू बाट प्राप्त गना नसकेमा,
के उनीहरुले पमछ मिद्यालयको सम्बन्धन्धत ठाउााँबाट पुनः प्राप्त गना सक्छन्
जसले गदाा NDSS secondary schools माध्यममक मिद्यालयहरू को मिद्यालय
स्थान त्याग्ने छन् ?
A पगहल्यैको प्रबन्ध अनुसार, अगभभावकहरुले NDSS secondary schools माध्यममक
मिद्यालयहरू को प्रस्ताव स्वीकार िरे को र SSPA प्रणालीद्धारा गनिाव रण िररने अन्य
S1 स्र्थानहरु (सहभािी माध्यगमक स्कूलहरूको S1 स्र्थानहरू र Jockey Club Ti-I
College सगहत) त्याि िरे को भन्ने पुगष्ट िनव हस्ताक्षर िरे को काम कािजात र
बच्चाहरुको प्रार्थगमक 6 गविार्थी रे किव फारम NDSS secondary schools माध्यममक
मिद्यालयहरू लाई बुझाउने छन्। अको तफव, नयाँ सूचना प्रबन्ध अन्तिवत, केही
गविार्थीहरुले सहभािी हुने माध्यगमक गवद्यालयहरुबाट सफल DP आवेदकको रुपमा
सूचना पाए पगछ पगन NDSS secondary schools माध्यममक मिद्यालयहरू िररएको
प्रस्ताव अस्वीकार िनव पगन सक्छन्, त्यसैले सम्बखन्धत अगभभावकहरुले हस्ताक्षर
िररएका सक्कली काम कािजातहरु र प्रार्थगमक 6 गविार्थी रे किव फारमहरु NDSS
secondary schools माध्यममक मिद्यालयहरू बाट तोगकएको अवगि गभत्र पुनःप्राप्त
िरर सक्नुपछव जसले िदाव NDSS secondary schools माध्यममक मिद्यालयहरू
उनीहरुको प्रगतक्षा सूगच अनुसार िाली ठाउँ हरुमा अन्य गविार्थीहरु भनाव िनव सक्छन्,
र गतनीहरुले सहभािी हुने सफल गविार्थीहरुको सूगच मे मगहनाको सुरुवातमा अिागि
नै EDB मा पेश िनव सक्छन्। यस सम्बन्धमा, सामान्य पररखस्र्थगतहरुमा, सफल DP
आवेदक अगभभावकहरुले हस्ताक्षर िरे का सक्कली काम कािजात र प्रार्थगमक 6
गविार्थी रे किव फारमहरु तोगकएको अवगि पगछ NDSS secondary schools
माध्यममक मिद्यालयहरू बाट पुनःप्राप्त िनुव हुँ दैन।
(22) Q यमद अमभभािकहरुले NDSS secondary schools माध्यममक मिद्यालयहरू बाट
प्रस्ताि गररएको मिद्यालय स्थानहरु त्यागेको भनी पुमि गना हस्तािर गररएका
सक्कली काम कागजातहरु र प्राथममक 6 मिद्याथी रे किा फारमहरु पुनः प्राप्त
गरे मा, के उनीहरुले NDSS secondary schools माध्यममक मिद्यालयहरू का
सम्बन्धन्धतहरुलाई भमिष्यमा उनीहरुको बच्चाहरुको भनााको लामग अनुरोर् गना
सक्छन्?
A यगद अगभभावकहरुले हस्ताक्षर िररएका सक्कली काम कािजातहरु र प्रार्थगमक 6
गविार्थी रे किव फारमहरु पुनः NDSS secondary schools माध्यममक मिद्यालयहरू
बाट प्राप्त िरे मा, यसले उनीहरुले NDSS secondary schools माध्यममक
मिद्यालयहरू प्रस्ताव िररएका स्र्थानहरु त्यािेको भन्ने बुझाउँ छ। SSPA को नगतजा
जुलाईमा जारी भएपगछ, यगद अगभभावकहरुलाई S1 स्र्थानहरुको लागि सम्बखन्धत
NDSS secondary schools माध्यममक मिद्यालयहरू मा फेरर आवेदन गदने इच्छा
भए, गवद्यालयहरुले गतनीहरुको गवद्यालय-बमोगजम भनाव गियागवगि अनुसार
गविार्थीलाई भनाव िने वा निने भन्ने बारे मा गनणवय िनव सक्छन्।
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(23) Q के सहभागी हुने माध्यममक मिद्यालयहरुले सफल/सुरमित स्वमनणायगत
स्थानको सूमि EDB मा पेश गरे पमछ पमन संसोर्न गना पाउाँ छन्?
A सहभािी हुने माध्यगमक गवद्यालयहरुले सफल भएका/ आरगक्षत स्वगनणवयित स्र्थान
आवेदकहरुको सूगच EDB लाई तोिकएको गमगत (SSPA 2021 को लागि तोगकएको
गमगत 30 माचव 2021 हो) स्कूलले पेश िनुव अगि अत्यगिक साविानीका सार्थ सूची जाँ च
िनुवपनेछ। सूगच पेश िररसके पगछ, गवद्यालयहरुले सूगचमा कुनै पगन पररवतवन
गतगनहरुमा िनव पाउने छै नन् तर गवशेर् पररखस्र्थगतहरु बाहे क (जस्तै आवेदकहरु DP
आवेदनको लागि योग्य नभएको, गवद्यालयले सूगचत िरे को सफल DP आवेदकको
संख्या गवद्यालयको DP कोटा भन्दा बगि भएमा, इत्यागद)। यगद गवशेर् पररखस्र्थगतहरु
भएमा, गवद्यालयहरुले EDB लाई गलखित रुपमा स्पष्टीकरण गदनुपने छ र सम्बखन्धत
प्रभागवत गवद्यार्थीको अगभभावकहरुलाई सूगचत िनुव अगि सके सम्म चाँ िो EDB बाट
अनुमित माग्नु पने छ।
(24) Q नयााँ सूिना प्रबन्ध अन्तगात, के अमप्रलबाट सुरु हुने CA को दस्तािेजहरुमा
दे खाएको मिद्यालयहरुको स्थानको संख्या अपिे ट हुन्छ, मकन मक CA िरणमा
सुमिर्ाजनक बनाउन अमभभािकहरुको मिद्यालयको रोजाई अनुसार
प्रस्तामित DP संख्या घटाइएको हुन्छ?
A नयाँ सूचना प्रबन्ध अन्तिवत, केही गविार्थीहरुले सहभािी हुने दु ई माध्यगमक
गवद्यालयहरुबाट उनीहरुको सफल DP आवेदनको सूचना प्राप्त िनव सक्छन् र
उनीहरुलाई अन्ततः SSPA गियागवगि अनुसार उनीहरुको पगहलो रोजाईको
गवद्यालयमा गनिाव रण िररनेछ, र एउटा गवद्यालयको स्र्थान िाली रहनेछ। यस बाहे क,
केही सफल आवेदकहरुले उनीहरुको लागि गनिाव रण िरे को DP त्याग्न सक्छन् र
सहभािी-नभएका NDSS secondary schools माध्यममक मिद्यालयहरू प्रस्ताव
िरे को स्र्थानहरुमा जान सक्छन्। यसरी सफल DP आवेदकहरुको लागि गनिाव रण
िररएको स्र्थानहरु पगन िाली रहनेछ। SSPA कायवगवगि अनुसार, केही
गवद्यार्थीहरुलाई यी प्रयोि नभएका DP सँि आरगक्षत आवेदनकताव हरुको क्षमतामा
गनिावररत हुन सक्छन् र बाँ की स्र्थानहरु CA को लागि प्रयोि िररनेछ। CA सम्बखन्धत
दस्तावेजहरु अगप्रलमा अगभभावकहरुलाई गनदे गशकाको रुपमा गवतरणको लागि
माचवमा गप्रन्ट िररसक्नु पछव । त्यसैले, कम समय हुने भएकोले गवद्यालय स्र्थानहरुको
संख्या अपिे ट िनव सम्भव हुँ दैन।
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(25) Q के सहभागी हुने प्राथममक मिद्यालयहरुले अझै पमन सफल DP आिेदकहरुको
रुपमा सूमित गररएका मिद्याथीहरुको मनर्ाारण ब्यान्डहरुको गणनाको लामग
आन्तररक मूल्याङ्कको नमतजा प्रस्तुत गना आिश्यक छ?
A नयाँ सूचना प्रबन्ध अन्तिवत, पगहल्यै रगहरहे को SSPA गवगिहरु अपररवगतवत रहनेछ।
सहभािी हुने प्रार्थगमक गवद्यालयहरुले अझै पगन प्रार्थगमक 5 को अन्त्यमा, प्रार्थगमक 6
को बीच र अन्त्यमा सम्पूणव गविार्थीहरुलाई (सहभािी हुने माध्यगमक
गवद्यालयहरुद्धारा सफल DP आवेदकको रुपमा सूिचत िररएका वा NDSS
secondary schools माध्यममक मिद्यालयहरू भनाव िररएका सगहत) आन्तररक
मूल्याङ्कनको नगतजा प्रस्तुत िनव आवश्यक छ। CA चरणमा, सोही गवद्यालय
नेट/इलाकामा सहभािी हुने सम्पूणव गविार्थीहरुको उत्तीणव अङ्क योग्यताको िममा
राखिनेछ। त्यसपगछ गविार्थीहरुलाई तीन इलाका/नेट ब्यान्डहरुमा बराबर रुपमा
गवभाजन िररनेछ, प्रत्येक इलाका/सोही गवद्यालय नेटले सहभािी हुने कूल गविार्थीको
एक गतहाइ समावेश िदव छ। अको भार्ामा भन्नुपदाव , प्रत्येक ब्यान्डको गविार्थीहरुको
संख्या, सहभािी हुने गविार्थीहरुको संख्याले गनिाव रण िदव छ। नयाँ सूचना प्रबन्ध
अन्तिवत, सहभािी हुने सम्पूणव गविार्थीहरु (सफल DP आवेदकको रुपमा सूगचत
िररएका आवेदकहरु सगहत) को गनिाव रण ब्यान्ड, उनीहरुको मानकीकृत आन्तररक
मूल्याङ्कन नगतजा अनुरुप िणना िररनेछ।
(26) Q EDB ले मकन सहभागी हुने प्रत्येक प्राथममक मिद्यालयहरुलाई प्रत्येक िर्ाको
अमप्रलको अमघल्लो हप्तामा सफल DP आिेदकहरुको सम्बन्धन्धत सूमि प्रदान
गछा ?
A EDB ले सहभािी हुने प्रत्येक प्रार्थगमक गवद्यालयहरुलाई प्रत्येक वर्वको अगप्रलको
अगिल्लो हप्तामा सफल DP आवेदकहरुको सम्बखन्धत सूगच प्रदान िनेछ जसले िदाव
प्रार्थगममक गवद्यालयहरुको अगभभावकहरुलाई यो सम्झाउँ छ गक उनीहरुले CA
चरणमा गवद्यालयहरु रोज्नु पने छै न, सूचना नपाएका CA को लागि तयारी िरर रहे का
गविार्थीहरुलाई उपयुि सहयोि प्रदान िनैछ। सम्बखन्धत माध्यगमक गवद्यालयहरुको
नाम, DP आवेदनहरुमा रुचाएको गवद्यालयहरुको िम र एक वा दु वै माध्यगमक
गवद्यालयहरुले गविार्थीलाई सफल DP आवेदकको रुपमा छनोट िरे वा िरे न्न् भन्ने
कुराहरु यो सूगचमा दे िाइने छै न।
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(27) Q के प्राथममक िा माध्यममक मिद्यालयहरुले सफल DP आिेदकहरुको रुपमा
सूमित गररएका मिद्याथीहरुको अनुपात िा संख्या खुलाउन सक्छन्?
A नयाँ सूचना प्रबन्ध अन्तिवत, व्यखिित गविार्थीहरु सफल DP आवेदकहरू रुपमा
छनोट भई दु वै माध्यगमक गवद्यालयहरुमा सहभािी हुन सक्छन्। उनीहरुलाई
उनीहरुको पगहलो रोजाईको गवद्यालयमा गनिाव रण िररनेछ र केही सफल
आवेदकहरुले पिाईको लागि NDSS secondary schools माध्यममक मिद्यालयहरू
छनोट िनव सक्छन्। त्यसैले, केही गविार्थीहरु जसलाई सफल DP आवेदकको रुपमा
सूगचत निररएता पगन DP चरणमा आरगक्षत आवेदकहरुको क्षमता अनुसार गनिाव ररत
हुने मौका पाउँ ने छन्। अको शब्दमा भन्नु पदाव , यस्ता सूचनाहरु DP आवेदनको
अखन्तम नगतजा होइन। गवद्यालयको स्वगनणवयित स्र्थानहरुको सफल सुगचमा रहे का
गविार्थीहरु अन्ततः त्यही गवद्यालयमा गनिाव ररत नहुन पगन सक्छन्। यस सँिै, DP
चरणमा गविार्थीहरु सफल आवेदकहरूको रूपमा छनोट हुन्छन् वा हुँ दैनन् तर
गवगभन्न कुराहरुले प्रभागवत चाँ गह हुन्छन्, जस्तै अिभभावकहरुले गवद्यालय चयन िने
रणनीगत, आवेदकहरुको संख्या, भनावका मापिण्डहरु, र गवद्यालय स्र्थानका
संख्याहरु, इत्यागद। त्यसैले, सहभािी हुने गवद्यालयहरुबाट सफल DP आवेदनको
सूचना प्राप्त िने अनुपात वा गविार्थीको संख्याहरु वास्तवमा सम्बखन्धत
गवद्यालयहरुको शैगक्षक स्तर वा समग्र प्रदशवनको सूचक होइन। CA चरणमा
गवद्यालयहरुको छनोट िनव अन्य गविार्थीहरुको गवचारलाई प्रभाव पानव नगदनको लागि
प्रार्थगमक वा माध्यगमक गवद्यालयहरुलाई सम्बखन्धत जानकारी/िाटाहरु िुलाउने
अनुमगत हुँ दैन।

गवद्यालय स्र्थान गनिाव रण शािा
गशक्षा ब्युरो
सेप्टेम्बर 2020
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