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माध्य�मक �वद्यालय स्थान �नधार्रण प्रणाल� 2022
स्व�नणर्यगत स्थानहरुको सफल आवेदकहरुलाई स�ू चत गनर्को ला�ग व्यवस्था
बारम्बार सो�धने प्रश्नहरु
(1)

Q माध्य�मक �वद्यालय स्थान �नधार्रण (SSPA) प्रणाल� अन्तगर्त स्व�नणर्यगत स्थानहरू
(DP) (सच
ू ना व्यवस्था) को सफल आवेदकहरूलाई सच
ू ना व्यवस्था स�ू चत गनर् व्यवस्थाहरू
के हुन ्?

A DP को ला�ग आवेदन �दने इच्छा भएका �वद्याथ�हरूको अ�भभावकहरुले मन परे का दईु
वा सो भन्दा कम सहभागी हुने माध्य�मक �वद्यालयहरुमा (सावर्जा�नक �ेत्रका सबै

माध्य�मक �वद्यालयहरु र SSPA प्रणाल�मा सहभागी हुने प्रत्य� अनद
ु ान योजना (DSS)
माध्य�मक �वद्यालयहरु स�हत) प्रत्येक वषर्को जस्तै जेनवर�मा आवेदन पेश गन�छन्।
SSPA 2022 को आवेदन अव�ध 3 जेनवर� दे �ख 17 जेनवर� 2022 सम्म छ।

SSPA 2020 बाट सरु
ु भएसँग,ै सहभागी हुने माध्य�मक �वद्यालयहरुले (Jockey Club

Ti-I College स�हत), DP आवेदनहरुको चेकजाँचको प्र�क्रया पश्चात, सबै सफल

आवेदनहरुको अ�भभावकहरुलाई पत्र र फोनद्वारा स्व�नणर्यगत स्थानहरुको सफल सच
ू ीमा

उनीहरूको बच्चाहरूको समावेशको �नधार्रण केन्द्र�य �व�नयोजन (CA)1अगावै तो�कएको
�म�तमा स�ू चत गनप
ुर् न�छ । SSPA 2022 को तो�कएको �म�त 31 माचर् 2022 हो।
सहभागी हुने माध्य�मक �वद्यालयहरुबाट सफल आवेदनको सच
ू ना प्राप्त गन�

अ�भभावकहरुले सफल �नबेदन प्राप्त भएको अ�प्रलमा सरु
ु हुने CA चरणमा
�वद्यालयहरुको छनोट फारम (छनौट फाराम )भनर् आवश्यक छै न।

मा�थ उल्ले�खत सच
ू ना प्रबन्धहरु प्रशास�नक �क्रया�व�ध हो। प�हल्यै र�ह रहे को SSPA को
�व�ध र प्र�क्रयाहरु अप�रव�तर्त रहनेछ। सम्पण
ू �वधाथ�हरुले यस SSPA चक्रमा प�हलेको
जस्तै जल
ु ाईमा SSPA को �नधार्रण न�तजा (DP र CA चरणका न�तजाहरु स�हत) प्राप्त

गन�छन्। अ�भभावकहरुले तो�कएको अव�ध �भत्र आफ्नो बच्चाहरुको �नधार्रण ग�रएको
माध्य�मक �वद्यालयहरुमा दतार् प्र�क्रयाहरु परू ा गनप
ुर् न�छ। SSPA 2022 को ला�ग �नधार्रण
न�तजा 12 जल
ु ाई 2022 मा घोषणा ग�रनेछ, र दतार् अव�ध 14 जल
ु ाई दे �ख 15 जल
ु ाई
2022 सम्म रहनेछ।
1

कृपया EDB सकुर्लर नम्बर 18/2019 मा गएर सूचना व्यवस्था अन्तगर्त सफल �डिस्क्रशनर� प्लेसेस आवेदकहरुको ला�ग र नमूना अ�धसूचना मा

हे नह
ुर् ोस्।
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(2)

Q

सच
ू ना प्रबन्ध अन्तगर्त, के आर��त र असफल आवेदकहरुलाई सहभागी हुने

माध्य�मक �वद्यालयहरुले उनीहरुको आवेदनको न�तजाको बारे मा अ�ग्रम रुपमा स�ू चत
गन�छन्?

A सच
ू ना प्रबन्ध अन्तगर्त, सहभागी भएका माध्य�मक �वद्यालयहरुले �वद्यालयको
स्व�नणर्यगत स्थानहरुमा सफल आवेदकको स�ू चमा समावेश भएका सफल आवेदकहरुलाई

मात्र स�ू चत गनप
ुर् न� छ। �वद्यालयहरुलाई आर��त र असफल भएका DP आवेदन
प�रणामहरू आवेदकहरुलाई स�ू चत गलत बझ
ु ाई नहोस् भन्नको ला�ग स�ू चत गनर् अनम
ु �त
छै न।
(3)

Q के सच
ू ना प्रबन्ध र DP न�तजाको आ�धका�रक प्रकाशन एउटै हो?
A प्रशास�नक �क्रया�वधको रुपमा रहे को सच
ू ना प्रबन्धहरु र जार� ग�रएका अिन्तम �नधार्रण
न�तजाहरु एउटै होइन। प�हल्यै र�ह रहे को SSPA को �व�धहरु अप�रव�तर्त रहनेछ। सम्पण
ू र्

�वधाथ�हरुले यस SSPA चक्र मा प�हलेको जस्तै जल
ु ाईमा SSPA को �नधार्रण न�तजा
(DP र CA चरणका न�तजाहरु स�हत) प्राप्त गन�छन्। अ�भभावकहरुले तो�कएको अव�ध
�भत्र आफ्नो बच्चाहरुको �नधार्रण ग�रएको माध्य�मक �वद्यालयहरुमा दतार् प्र�क्रयाहरु परू ा

गनप
ुर् न�छ। SSPA 2022 को ला�ग �नधार्रण न�तजा 12 जल
ु ाई 2022 मा घोषणा ग�रनेछ,
र दतार् अव�ध 14 जल
ु ाई दे �ख 15 जल
ु ाई 2022 सम्म रहनेछ।
(4)

Q सहभागी हुने माध्य�मक �वद्यालयहरुले कुन त�रकाले सफल DP आवेदकको रूपमा
चय�नत �वद्याथ�हरूको अ�भभावकहरुलाई स�ू चत गन� छन्?

A सहभागी हुने �वद्यालयहरुले सफल भएका सम्पण
ू र् DP आवेदकका अ�भभावकहरुलाई
तो�कएको �म�तमा पत्र र फोन माफर्त स�ू चत गनप
ुर् न� छ। �वद्यालयहरुले अ�भभावकहरुलाई

सच
ू नाको प्रबन्ध बारे मा राम्रर� जानकार� गराइ रा�प
ु न� छ, र आवश्यक सम्पकर् जानकार�हरु
प�हल्यै संकलन गनप
ुर् न� छ। SSPA 2022 का ला�ग माध्य�मक स्कूलहरूले सफल DP
आवेदकहरूलाई स�ू चत गन� �न�दर्ष्ट �म�त 31 माचर् 2022 हो।
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Q य�द �वद्याथ�हरुले सहभागी हुने दईु वटा माध्य�मक �वद्यालयहरुमा DP आवेदन पेश
गरे का छन् भने, के �तनीहरुलाई दव
ु ै �वद्यालयहरुले क्रमशः रुपमा स�ू चत गन�छन्?

A व्यिक्तगत �वधाथ�हरु जसले सहभागी हुने दव
ु ै माध्य�मक �वद्यालयहरुमा DP आवेदन
पेश गरे का छन् दव
ु ै आवेदनमा सफल भएका छन् भने, �तनीहरुको अ�भभावकहरुले सफल

आवेदन भएका सहभागी हुने दव
ु ै �वद्यालयहरुबाट क्रमशः रुपमा सच
ू ना प्राप्त गन�छन्।
सम्बिन्धत �वधाथ�हरुलाई प�हल्यै र�ह रहे को SSPA को �क्रया�व�ध अनस
ु ार उनीहरुको
प�हलो रोजाईको �वद्यालयहरुको �नधार्रण ग�रने छ।
(6)

Q सहभागी हुने सफल DP आवेदक माध्य�मक �वद्यालयहरुबाट सच
ू ना प्राप्त गरे पश्चात,

के सम्बिन्धत अ�भभावकहरुले उनीहरुले रुचाएका �वद्यालयहरुको क्रमको बारे मा सम्बिन्धत
�वद्यालयहरुमा खल
ु ाउनु पछर् र �तनीहरुले प्रस्ता�वत DP को स्वीकार गरे को भनी पिु ष्ट
गनप
ुर् छर् ?

A प�हल्यैको SSPA प्रणाल�को �क्रया�व�ध अनस
ु ार, अ�भभावकहरुले DP चरणमा
आवेदन �दएको �वद्यालयहरुमा उनीहरुले रुचाएका �वद्यालयहरुको क्रमको बारे मा
खल
ु ाउन पदै न। सच
ू ना प्रबन्ध अन्तगर्त सहभागी हुने माध्य�मक �वद्यालयहरुले

अ�भभावकहरुलाई �दने सच
ू ना औपचा�रक �नधार्रण न�तजा होइन। त्यसैल,े
अ�भभावकहरुले रुचाएको �वद्यालयको क्रमको बारे मा सम्बिन्धत �वद्यालयहरुमा
खल
ु ाउन पदै न, न त उनीहरुको बच्चाहरुको सफल DP आवेदनको सच
ू ना प्राप्त गरे
पश्चात प्रस्ता�वत DP स्वीकार गरे को भनी पिु ष्ट नै गनप
ुर् छर् ।
(7)

Q के सहभागी हुने माध्य�मक �वद्यालयहरुले अ�भभावकहरुसाँग उनीहरुले रुचाएका
�वद्यालयको क्रमको बारे मा सोधपछ
ु गनर् पाउँछन्?

A प�हल्यैको SSPA प्रणाल�को �क्रया�व�ध अनस
ु ार, आफ्नो बच्चाहरुको DP को ला�ग आवेदन
�दने अ�भभावकहरुले उनीहरुले रुचाएको �वद्यालयको क्रमको बारे मा खल
ु ाउनु पद� न। प�हल्यै

र�ह रहे को SSPA �क्रया�व�धहरु, सच
ू ना प्रबन्ध अन्तगर्त अप�रव�तर्त रहन्छ। त्यसैल,े

सहभागी हुने माध्य�मक �वद्यालयहरुले अ�भभावकहरुलाई उनीहरुले रुचाएको �वद्यालयको
क्रमको बारे मा सोधपछ
ु गनह
ुर् ुँदैन।
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(8)

Q सहभागी हुने माध्य�मक �वद्यालयहरुले सफल DP आवदकहरुलाई पत्र र फोन माफर्त
�न�दर्ष्ट �म�तमा स�ू चत गदार् के कुरामा ध्यान �दन आवश्यक छ?

A आमा बब
ु ाबाट DP अनप्र
ु योगहरू प्राप्त गदार् (�वशेष गर� आमा बब
ु ाको ला�ग जो हङकङ
बा�हर बस्ने / काम ग�ररहे का छन्), स्कूलहरूले �तनीहरूलाई उ�चत समयमा सम्पकर्

जानकार� अपडेट गनर् सम्झाउनु सफल DP आवेदकहरूलाई �न�दर्ष्ट �म�तमा �चठ� र
फोनबाट स�ू चत गनर्को ला�ग ग�रएको व्यवस्थाको बारे मा अ�भभावकलाई राम्रर� जानकार�
�दनप
ु दर्छ। यसका साथै स्कूलहरूले उनीहरूको स्कूलमा आधा�रत प�रिस्थ�त अनस
ु ार उ�चत

व्यवस्था गनप
ुर् न�छ, पत्रका ला�ग आवश्यक समय तोक्नक
ु ो साथै सफल आवेदकहरूको

अ�भभावकले उनीहरूको बच्चाहरूको समावेशको �ल�खत अ�धसच
ू ना स्कूलमा 'शामेल सच
ू ी'
�ववादास्पद ठाउँका ला�ग �लन्छ। �म�त, सम्बिन्धत अ�भभावकलाई फोन कल गन� समय

ता�लका बनाउने, �न�दर्ष्ट �म�तमा सम्पकर् हुन नसक्ने अ�भभावकहरूको ला�ग प्रबन्धहरू
बनाउने, आ�द।
(9)

Q सहभागी हुने माध्य�मक �वद्यालयहरुले अ�भभावकहरुको फोन माफर्त उनीहरुको बच्चाहरु
सफल DP आवेदक भएका वा नभएका सम्बन्धका सोधपछ
ु हरुलाई कसर� सम्हाल्नप
ु छर् ?

A फोनमा सम्पकर् गन�हरुको प�हचान प्रमा�णत गदार् आउने क�ठनाइहरुलाई ध्यानमा राख्दै ,
व्यिक्तगत �ववरण/डाटा (गोपनीयता) अध्यादे शको उल्लंघन नगनर्, �वद्यालयहरुलाई यस

प्रकारको सोधपछ
ु हरु आउँदा व्यिक्तगत सफल DP आवेदकहरुको जानकार� खल
ु ासा नगनर्,
�सफा�रस ग�रन्छ। �वद्यालयहरुले सफल DP आवेदकको अ�भभावकहरुलाई कुन त�रकाले

स�ू चत ग�रन्छ भन्ने कुरा प�हले नै अवगत गराउन सक्छन्। य�द अ�भभावकहरुको अन्य
सोधपछ
ु हरु भएमा, �वद्यालयहरुले �तनीहरुलाई उनीहरुको �वद्यालय–आधा�रत �क्रया�व�ध
अनस
ु ार सम्हाल्न सक्छन्।
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(10) Q सफल DP आवेदकहरुको अ�भभावकहरुलाई पत्र र फोन बाहेक, के माध्य�मक

�वद्यालयहरुले सम्बिन्धत अ�भभावकहरुलाई स�ू चत गनर्को ला�ग अन्य माध्यमहरु प्रयोग
गनर् सक्छन्?

A सफल DP आवेदकहरुको अ�भभावकहरुलाई पत्र र फोन बाहे क, �वद्यालयहरुले सम्बिन्धत

सफल DP आवेदकहरुको अ�भभावकहरुलाई य�द आवश्यक परे मा अन्य माध्यमहरुबाट

प�न स�ू चत गनर् सक्नेछन्। अझैप�न, �वद्यालयहरुले सम्बिन्धत अ�भभावकहरुलाई अन्य
माध्यमहरुबाट सम्पकर् गदार्व व्यिक्तगत �ववरण/डाटा (गोपनीयता) अध्यादे शको �सद्धान्त
र आवश्यकताहरु पालना गनर् आवश्यक छ।

(11) Q सहभागी हुने माध्य�मक �वद्यालयहरुबाट सफल DP आवेदकहरुले सच
ू ना प्राप्त
ग�रसकेप�छ, के अ�भभावकहरुले रुचाएको �वद्यालयको क्रम उनीहरुको बच्चाहरुको लामग
प�रवतर्न गनर् पाउँछन्?

A प�हल्यैको SSPA प्रणाल�को �क्रया�व�ध अनस
ु ार, माध्य�मक एक तह स्व�नणर्यगत
स्थानको ला�ग आवेदन फारम, एक चो�ट पेश ग�रसकेप�छ, पन
ु ः प्राप्त गनर् वा रद्द गनर्

पाइने छै न, र रुचाएको �वद्यालयको क्रमको बारे मा प�न प�रवतर्न गनर् पाइने छै न। त्यसैल,े

सहभागी हुने माध्य�मक �वद्यालयहरुबाट आफ्नो बच्चाहरुको सफल DP आवेदनको सच
ू ना

प्राप्त ग�रसकेप�छ अ�भभावकहरुले आफ्नो बच्चाहरुको ला�ग रुचाएको �वद्यालयको क्रम
प�रवतर्न गनर् पाउने छै नन्।

(12) Q सहभागी हुने माध्य�मक �वद्यालयहरुबाट सफल DP आवेदनले सच
ू ना प्राप्त ग�रसकेप�छ,

के अमभभा�मकहरुले दताा पमक्रयाहरु सम्बन्धन्धत �मद्यालयहरुसाँग एकै चोमट परू ा
गना िआश्यक छ?

A सच
ू ना प्रबन्धहरु प्रशास�नक �क्रया�व�ध हो। प�हल्यै र�ह रहे को SSPA को �क्रया�व�ध र

प्र�क्रयाहरु अप�रव�तर्त रहनेछ। अ�भभावकहरुलाई सहभागी हुने �वद्यालयहरुले �दने सच
ू ना
औपचा�रक �नधार्रण न�तजा होइन, र अ�भभावकहरुले दतार् प्र�क्रयाहरु सम्बिन्धत

�वद्यालयहरुसँग एकै चो�ट परू ा गनर् आवश्यक छै न। अ�भभावकहरुले जल
ु ाईमा SSPA को

न�तजा औपचा�रक रुपमा प्रका�शत भएप�छ �नधार्रण िस्लप र भनार् िस्लप प्राप्त गन� छन्।
त्यसप�छ, अ�भभावकहरुले �नधार्रण ग�रएको माध्यगमक �वद्यालयमा तो�कएको अव�ध
�भत्र दतार् प्र�क्रयाहरु परू ा गनप
ुर् न� हुन्छ।
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(13) Q सहभागी हुने माध्य�मक �वद्यालयहरुबाट सच
ू ना प्राप्त गन� अ�भभावकहरुको �तनीहरूका
बच्चाहरूको सफल DP अनप्र
ु योगको ला�ग, के �तनीहरुले CA को ला�ग �वद्यालयको
रोजाईको फारम भरे र पेश गनप
ुर् छर् ?

A SSPA प्रणाल�मा सहभागी हुने सम्पण
ू र् �वधाथ�हरुले अ�प्रलमा सरु
ु हुने CA चरणमा

�वद्यालयको रोजाईको फारम प्राप्त गन� छन्। जन
ु �वधाथ�हरुलाई सहभागी हुने माध्य�मक
�वद्यालयहरुले सफल DP आवेदक भनी स�ू चत गरे को छ, उनीहरुको अ�मभावकहरुले

�वद्यालयको रोजाई भन्ने भागमा क्रस मात्र गरे र रोजाई फारममा हस्ता�र गर�, उनीहरुको
बच्चाहरु जाने �वद्यालयमा फारम �फतार् गनप
ुर् छर् ।

(14) Q सहभागी हुने माध्य�मक �वद्यालयहरुबाट सच
ू ना प्राप्त गन� अ�भभावकहरुको �तनीहरूका

बच्चाहरूको सफल DP अनप्र
ु योगको ला�ग, के �तनीहरुले DP त्यागेर CA मा सहभागी
हुन �वद्यालयको रोजाईको फारम भनर् सक्छन्?

A प�हल्यैको SSPA प्रणाल�को �क्रया�व�ध अनस
ु ार, DP सँग �नधार्रण ग�रएका सम्पण
ू र्
�वधाथ�हरुलाई CA चरणमा अन्य �वद्यालय स्थानहरुमा �नधार्रण ग�रने छै न। तसथर्,

सफल DP आवेदकहरूको अ�भभावकले स्कूल छनौट छनौट फारममा भनर् आवश्यक छै न।
अ�प्रलमा सरु
ु हुने CA चरणको �वद्यालयको रोजाईको फारम भरे प�न, �तनीहरुको

बच्चाहरुलाई फे�र प�न प�हल्यैको DP �क्रया�व�ध अनस
र् पेश
ु ार उनीहरुले सफलतापव
ू क
गरे को माध्य�मक �वद्यालयहरुमा �नधार्रण ग�रने छ।
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(15) Q य�द �वद्याथ�हरुले क्रस-नेट �नधार्रणमा आवेदन �दनु अगा�ड DP को ला�ग एक वा दईु

माध्य�मक �वद्यालयहरुमा आवेदन �दएमा, र उनीहरुको क्रस-नेट आवेदनको कारण
उनीहरुको DP आवेदन (हरु) रद्द गरे मा, के उनीहरुको अ�भभावकहरुले CA चरणमा
�वद्यालयको रोजाईको फारम भनुर् पछर् ?

A प�हल्यैको SSPA प्रणाल�को �क्रया�व�ध अन्तगर्त, �वधाथ�हरुले य�द क्रस-नेट �नधार्रणको
ला�ग आवेदन �दनु परे मा उनीहरुको एक वा दव
ु ै DP आवेदनहरु रद्द गनर् सक्नेछन्। य�द

उनीहरुले क्रस-नेट आवेदनको कारण उनीहरुको एक वा दव
ु ै DP आवेदन फारम रद्द गरे मा,
/ य�द सच
ू ना प्रबन्ध अनस
ु ार सफल आवेदकको रुपमा स�ू चत गरे ता प�न, सम्बिन्ध DP

आफै रद्द हुनछ
े । य�द सहभागी हुने माध्य�मक �वद्यालयहरुको सम्पण
ू र् प्रस्ता�वत DP
हरु क्रस-नेट आवेदनको कारण रद्द गरे मा, सम्बिन्धत अ�भभावकहरुले �वद्यालयको
रोजाईको फारम भनप
ुर् न�छ जसले गदार् उनीहरुको बच्चाहरुले CA मा भाग �लन पाउने छन्।

य�द सम्बिन्धत अ�भभावकहरुले �वद्यालयको रोजाईको फारममा कुनै प�न �वद्यालय
नरोजेमा र सम्बिन्धत �वधाथ�लाई कुनै प�न सहभागी-नहुने DSS माध्य�मक

�वद्यालयहरुले (NDSS secondary schools) �वद्यालय स्थान प्रस्ताव �नरे मा,

सम्बिन्धत �वधाथ�लाई स्था�पत �नधार्रण �क्रया�व�ध अनस
ु ार �वद्यालयको स्थान �नधार्रण
ग�रने छ।

(16) Q य�द �वधाथ�हरुलाई सहभागी हुने �वद्यालयहरुले सफल DP आवेदकको रुपमा स�ू चत
नगरे मा, के यसको अथर् उनीहरुलाई DP चरणमा कुनै प�न �वद्यालय स्थानमा �नधार्रण
ग�रने छै न भन्ने हो?

A सच
ू ना प्रबन्ध अन्तगर्त, केह� �वद्याथ�हरुले सहभागी हुने दईु माध्य�मक �वद्यालयहरुबाट

उनीहरुको सफल DP आवेदनको सच
ू ना प्राप्त गनर् सक्छन् र उनीहरुलाई अन्ततः SSPA
�क्रया�व�ध अनस
ु ार उनीहरुको प�हलो रोजाईको �वद्यालयमा एउटा �वद्यालयको स्थान खाल�

रहनेछ। यस बाहे क, केह� सफल आवेदकहरुले उनीहरुको ला�ग �नधार्रण ग�रएको DP

त्याग्न प�न सक्छन् र NDSS secondary schools माध्य�मक �वद्यालयहरू प्रस्ताव
गरे को स्थानहरुमा जान सक्छन्। यसर� सफल DP आवेदकहरुको ला�ग �नधार्रण ग�रएको

स्थानहरु प�न खाल� रहनेछ। त्यसैल,े स�ू चत नग�रएको केह� �वद्याथ�हरुलाई DP चरणमा

आर��त आवेदकहरुको �मता अनस
ु ार उनीहरुले आवेदन �दएका �वद्यालयमा �नधार्रण
गनर् स�कनेछ।
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(17) Q आर��त आवेदकहरुलाई उनीहरु DP साँगै �नधार्�रत भएको कुरा सहभागी हुने माध्य�मक
�वद्यालयहरुले क�हले स�ू चत गन�छन्?

A सच
ू ना प्रबन्धहरु आर��त र असफल आवेदकहरुको ला�ग लागू हुँदैन। यस SSPA चक्र

मा सम्पण
ू र् �वधाथ�हरु (आर��त आवेदकहरु स�हत) ले औपचा�रक �नधार्रणको न�तजा
�श�ा ब्यरू ो (EDB) बाट 12 जल
ु ाई 2022 मा प्राप्त गन�छन्।

(18) Q के सहभागी हुने माध्य�मक �वद्यालयहरुले सफल DP आवेदकहरुलाई सच
ू ना जार� गरे प�छ
अ�भभावकहरुले मन परे का अन्य माध्य�मक �वद्यालयहरुमा गएर भनार्को ला�ग आवेदन
�दन पाउँछन्?

A प�हल्यैको SSPA प्रणाल�को �क्रया�व�ध अन्तगर्त, पन
ु रावतर्क र DP कोटाको कटौट� पश्चात
�वद्यालयहरुलको माध्य�मक 1 (S1) स्थानहरु, CA को ला�ग प्रयोग हुनछ
े ।माध्य�मक
�वद्यालयहरुले जल
ु ाईमा जार� ग�रने �नधार्रण न�तजा भन्दा अगा�ड कुनै प�न सम्भा�वत

प्रयोग नभएका खाल� ठाउँहरु भनर्को ला�ग भनार् प्र�क्रयाहरु (आवेदन स्वीकार गन�, छनौट
गन� वा �वद्याथ� भनार् गन� प्र�क्रया स�हत) सञ्चालन गनुर् हुँदैन। यो अ�भभावकहरु र

�वद्याथ�हरुमा अनावश्यक दबाब ल्याउन र अन�ु चत प�रिस्थ�त �सजर्ना गनर्बाट बचाउन
हो। जस्तै, �वद्यालयको सञ्चालनलाई प्रभाव पनर्बाट जोगाउन अ�भभावकहरुलाई अन्य
रुचाइएका माध्य�मक �वद्यालयहरुमा जान आवश्यक छै न।
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(19) Q केह� �वद्याथ�हरुलाई सहभागी हुने माध्य�मक �वद्यालयहरुले सफल DP आवेदकको रुपमा
स�ू चत गन�छन् र NDSS secondary school माध्य�मक �वद्यालयहरुले S1 स्थानको
प्रस्ताव प�न गन�छन् । य�द उनीहरुले NDSS secondary school माध्य�मक

�वद्यालयको प्रस्ताव अस्वीकार गन� �नणर्य गरे मा, �कन उनीहरुले सम्बिन्धत NDSS

secondary school माध्य�मक �वद्यालयबाट अ�भभावक द्वारा सक्कल� र रूपमा
हस्ता��रत अ�भभावकको काम कागजातहरु र प्राथ�मक 6 �वद्याथ� रे कडर् फारम पन
ु ः

प्राप्त गनप
ुर् छर् ? य�द दस्तावेजहरु पन
ु ः प्राप्त नगरे मा, के �वद्याथ�हरुलाई अन्तमा सहभागी
हुने सम्बिन्धत माध्य�मक �वद्यालयहरुमा �नधार्रण ग�रने छ?

A अविस्थत संयन्त्रका अनस
ु ार सावर्ज�नक स्रोतहरूको प्रभावकार� प्रयोगको आधारमा,
NDSS secondary schools माध्य�मक �वद्यालय S1 ठाउँ हरू स्वीकार गन�

अ�भभावकबाट संकलन गन�छ प्रस्तावको स्वीकृ�त पिु ष्टको ला�ग प्राथ�मक कापी 6
�वद्याथ� रे कडर् फाराम मल
ू प्र�त�ल�पको साथ अ�भभावक द्वारा सक्कल� हस्ता�र

गर�एको उपक्रमहरूको प्रस्ताव ग�रयो र एसएसपीए प्रणाल� माफर्त �व�नयोिजत अन्य
अनद
ु ान प्राप्त S1 स्थानहरू (सहभागी माध्य�मक स्कूलहरूको S1 स्थानहरू र Jockey
Club Ti-I College स�हत) SSPA को समपर्ण, जसले गदार् सम्बिन्धत �वद्याथ�हरुले

एकै समयमा दईु वटा अनद
ु ा�नत माध्य�मक �वद्यालय स्थानहरु ओगट्न पाउने छै नन ्
। सच
ू ना प्रबन्ध अन्तगर्त, य�द �वद्याथ�हरुलाई सहभागी हुने माध्य�मक
�वद्यालयहरुले (Jockey Club Ti-I College स�हत) सफल DP आवेदकको रुपमा
स�ू चत गरे मा र NDSS secondary school माध्य�मक �वद्यालयले S1 स्थानको
ला�ग प्रस्ताव गरे मा, उनीहरुले NDSS secondary school माध्य�मक �वद्यालयको

प्रस्ताव अस्वीकार गन� वा नगन� भन्ने बारे मा अ�प्रलमा (�वद्यालयबाट सफल DP
आवेदकको सच
ू ना प्राप्त गरे को लगभग 5 कायर् �दन �भत्र; सामान्य प�रिस्थ�तमा

SSPA 2022 को ला�ग NDSS secondary schools माध्य�मक �वद्यालयहरुलाई
अिन्तम सच
ू ना �दने �म�त 8 अ�प्रल 2022 हो) तो�कएको समय �भत्र �नणर्य गनर्

सक्छन ् । य�द अ�भभावकहरुले प�हल्यैको कायर्�व�ध अन्तगर्त, सम्बिन्धत NDSS
secondary schools माध्य�मक �वद्यालयहरुलाई स�ू चत नगरे मा र अ�भभावक द्वारा

सक्कल� हस्ता��रत अ�भभावकको काम कागजातहरु र प्राथ�मक 6 �वद्याथ� रे कडर्को

फारम तो�कएको �म�त �भत्र पन
ु ः प्राप्त नगरे प�न सम्बिन्धत �वद्याथ�हरु मे म�हनाको

सरु
ु मा बझ
ु ाइने NDSS schools �वद्यालयहरुको सहभागी �वद्याथ�हरुको सफल
स�ू चमा समावेश हुनछ
े न ् र उनीहरुलाई सहभागी हुने माध्य�मक �वद्यालयहरुको S1
स्थानमा �नधार्रण ग�रने छै न, सफल DP आवेदकको रुपमा छनोट भएका स�हत ।
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(20) Q के NDSS secondary schools माध्य�मक �वद्यालयहरूले अ�भभावक द्वारा हस्ता�र
ग�रएका अ�भभावकका सक्कल� कागजातहरु र प्राथ�मक 6 �वद्याथ� रे कडर् फारम पन
ु ःप्राप्त
गनर्को ला�ग अ�भभावकको अनरु ोधलाई रद्द गनर् सक्छन्?

A प�हल्यैको प्रबन्ध अनस
ु ार, अ�भभावकको �नणर्य पिु ष्ट गनर्को ला�ग अ�भभावक द्वारा
हस्ता�र ग�रएका को अ�भभावकको मल
ू कागजातहरु र प्रथ�मक 6 �बधाथ� रे कडर् फारम

संकलन गन� कायर् सावर्जा�नक स्रोतहरुको उपयोगमा सध
ु ार गन� �सद्धान्तमा रहे को र
सम्बिन्धत �बधाथ�हरुलाई दव
ु ै अनद
ु ा�नत माध्य�मक �वद्यालय स्थान ओगट्नबाट रोक्नु
हो।. सच
ू ना प्रबन्ध अन्तगर्त, य�द सम्बिन्धत सफल DP आवेदक अ�भभावकहरुले

NDSS secondary schools माध्य�मक �वद्यालयहरू को प्रस्ताव अस्वीकार गन� �नणर्य
गरे मा, उनीहरुले

NDSS secondary schools माध्य�मक �वद्यालयहरू को

सम्बिन्धतलाई स�ू चत गनप
ुर् न� छ र तो�कएको �म�त �भत्र ( �वद्यालयबाट सच
ू ना प्राप्त
गरे को 5 �दन �भत्र माचर्को अन्त्यमा सफल DP आवेदक स�कन्छ; सामान्य प�रिस्थ�तमा

SSPA 2022 को ला�ग NDSS secondary schools माध्य�मक �वद्यालयहरू लाई
अिन्तम सच
ू ना �दने �म�त 8 अ�प्रल 2022 हो) अ�भभावक द्वारा सक्कल� हस्ता�र

ग�रएका अ�भभावकको सक्कल कागजातहरु र प्राथ�मक 6 �वधाथ� रे कडर् फारमहरु पन
ु ः
प्राप्त गनप
ुर् छर् NDSS secondary schools माध्य�मक �वद्यालयहरू सान्द�भर्क

दस्तावेजहरु अ�भभावकको अनरु ोधमा �फतार् गनप
ुर् छर् । एक पटक अ�भभावक द्वारा

हस्ता�र ग�रएका को मल
ू अ�भभावकको काम कागजातहरु पन
ु ः प्राप्त ग�र सकेप�छ,
यसले अ�भभावकहरुले NDSS secondary schools माध्य�मक �वद्यालयहरू को
�वद्यालय स्थानहरु त्यागेको भन्ने कुरा पिु ष्ट गदर्छ। यसले गदार्, अ�भभावकहरुले �नणर्य
�लनु अ�घ सावधानी पव
र् सोच्नु पदर्छ।
ू क
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(21) Q य�द सफल DP आवेदक अ�भभावकहरुले हस्ता�र ग�रएका सक्कल� अ�भभावकको काम
कागजातहरु र प्राथ�मक 6 �वद्याथ� रे कडर् फारम तो�कएको अव�धमा पन
ु ः NDSS
secondary schools माध्य�मक �वद्यालयहरू बाट प्राप्त गनर् नसकेमा, के उनीहरुले

प�छ �वद्यालयको सम्बिन्धत ठाउाँबाट पन
ु ः प्राप्त गनर् सक्छन् जसले गदार् NDSS
secondary schools माध्य�मक �वद्यालयहरू को �वद्यालय स्थान त्याग्ने छन्?

A प�हल्यैको प्रबन्ध अनस
ु ार, अ�भभावकहरुले NDSS secondary schools माध्य�मक
�वद्यालयहरू को प्रस्ताव स्वीकार गरे को र SSPA प्रणाल�द्धारा �नधार्रण ग�रने अन्य S1

स्थानहरु (सहभागी माध्य�मक स्कूलहरूको S1 स्थानहरू र Jockey Club Ti-I College
स�हत) त्याग गरे को भन्ने पिु ष्ट गनर् अ�भभावक द्वारा हस्ता�र गरे को अ�भभावकको

सक्कल कागजातहरू र प्राथ�मक 6 �वधाथ� रे कडर् फारम NDSS secondary schools
माध्य�मक �वद्यालयहरू लाई बझ
ु ाउने छन्। अक� तफर्, सच
ू ना प्रबन्ध अन्तगर्त, केह�
�वधाथ�हरुले सहभागी हुने माध्य�मक �वद्यालयहरुबाट सफल DP आवेदकको रुपमा सच
ू ना

पाए प�छ प�न NDSS secondary schools माध्य�मक �वद्यालयहरू ग�रएको प्रस्ताव
अस्वीकार गनर् प�न सक्छन्, त्यसैले सम्बिन्धत अ�भभावकहरुले हस्ता�र ग�रएका सक्कल�

अ�भभावकको काम कागजातहरु र प्राथ�मक 6 �वधाथ� रे कडर् फारम NDSS secondary
schools माध्य�मक �वद्यालयहरू बाट तो�कएको अव�ध �भत्र पन
ु ःप्राप्त ग�र सक्नप
ु छर्

जसले गदार् NDSS secondary schools माध्य�मक �वद्यालयहरू उनीहरुको प्र�त�ा

स�ू च अनस
ु ार खाल� ठाउँहरुमा अन्य �वधाथ�हरु भनार् गनर् सक्छन्, र �तनीहरुले सहभागी
हुने सफल �वधाथ�हरुको स�ू च मे म�हनाको सरु
ु वातमा अगा�ड नै EDB मा पेश गनर्
सक्छन्। यस सम्बन्धमा, सामान्य प�रिस्थ�तहरुमा, सफल DP आवेदक अ�भभावकहरुले

हस्ता�र गरे का अ�भभावकको सक्कल� कागजात र प्राथ�मक 6 �वधाथ� रे कडर् फारम
तो�कएको अव�ध प�छ NDSS secondary schools माध्य�मक �वद्यालयहरू बाट
पन
ु ःप्राप्त गनुर् हुँदैन।
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(22) Q य�द अ�भभावकहरुले NDSS secondary schools माध्य�मक �वद्यालयहरू बाट प्रस्ताव
ग�रएको �वद्यालय स्थानहरु त्यागेको भनी पिु ष्ट गनर् अ�भभावक द्वारा हस्ता�र ग�रएका

सक्कल� अ�भभावकको काम कागजातहरु र प्राथ�मक 6 �वद्याथ� रे कडर् फारम पन
ु ः प्राप्त
गरे मा, के उनीहरुले NDSS secondary schools माध्य�मक �वद्यालयहरू का
सम्बिन्धतहरुलाई भ�वष्यमा उनीहरुको बच्चाहरुको भनार्को ला�ग अनरु ोध गनर् सक्छन्?

A य�द अ�भभावकहरुले हस्ता�र ग�रएका अ�भभावक द्वारा हस्ता��रत अ�भभावकको
सक्कल कागजातहरु र प्राथ�मक 6 �वधाथ� रे कडर् फारम पन
ु ः NDSS secondary schools

माध्य�मक �वद्यालयहरू बाट प्राप्त गरे मा, यसले उनीहरुले NDSS secondary schools

माध्य�मक �वद्यालयहरू प्रस्ताव ग�रएका स्थानहरु त्यागेको भन्ने बझ
ु ाउँछ। SSPA को
न�तजा जल
ु ाईमा जार� भएप�छ, य�द अ�भभावकहरुलाई S1 स्थानहरुको ला�ग सम्बिन्धत

NDSS secondary schools माध्य�मक �वद्यालयहरू मा फे�र आवेदन �दने इच्छा भए,
�वद्यालयहरुले �तनीहरुको �वद्यालय-बमोिजम भनार् �क्रया�व�ध अनस
ु ार �वधाथ�लाई भनार्
गन� वा नगन� भन्ने बारे मा �नणर्य गनर् सक्छन्।

(23) Q के सहभागी हुने माध्य�मक �वद्यालयहरुले सफल/सरु ��त स्व�नणर्यगत स्थानको स�ू च
EDB मा पेश गरे प�छ प�न संसोधन गनर् पाउँछन्?

A सहभागी हुने माध्य�मक �वद्यालयहरुले सफल भएका/ आर��त स्व�नणर्यगत स्थान

आवेदकहरुको स�ू च EDB लाई तोगकएको �म�त (SSPA 2022 को ला�ग तो�कएको �म�त

30 माचर् 2022 हो) स्कूलले पेश गनुर् अ�घ अत्य�धक सावधानीका साथ सच
ू ी जाँच
गनप
ुर् न�छ। स�ू च पेश ग�रसके प�छ, �वद्यालयहरुले स�ू चमा कुनै प�न प�रवतर्न �त�नहरुमा

गनर् पाउने छै नन् तर �वशेष प�रिस्थ�तहरु बाहे क (जस्तै आवेदकहरु DP आवेदनको ला�ग

योग्य नभएको, �वद्यालयले स�ू चत गरे को सफल DP आवेदकको संख्या �वद्यालयको DP

कोटा भन्दा ब�ढ भएमा, इत्या�द)। य�द �वशेष प�रिस्थ�तहरु भएमा, �वद्यालयहरुले EDB
लाई �ल�खत रुपमा स्पष्ट�करण �दनप
ु न� छ र सम्बिन्धत प्रभा�वत �वद्याथ�को

अ�भभावकहरुलाई स�ू चत गनुर् अ�ग सके सम्म चाँडो EDB बाट अनम
ु गत माग्नु पन� छ।
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(24) Q सच
ू ना प्रबन्ध अन्तगर्त, के अ�प्रलबाट सरु
ु हुने CA को दस्तावेजहरुमा दे खाएको
�वद्यालयहरुको स्थानको संख्या अपडेट हुन्छ, �कन �क CA चरणमा स�ु वधाजनक बनाउन
अ�भभावकहरुको �वद्यालयको रोजाई अनस
ु ार प्रस्ता�वत DP संख्या घटाइएको हुन्छ?

A सच
ू ना प्रबन्ध अन्तगर्त, केह� �वधाथ�हरुले सहभागी हुने दईु माध्य�मक �वद्यालयहरुबाट

उनीहरुको सफल DP आवेदनको सच
ू ना प्राप्त गनर् सक्छन् र उनीहरुलाई अन्ततः SSPA
�क्रया�व�घ अनस
ु ार उनीहरुको प�हलो रोजाईको �वद्यालयमा �नधार्रण ग�रनेछ, र एउटा

�वद्यालयको स्थान खाल� रहनेछ। यस बाहे क, केह� सफल आवेदकहरुले उनीहरुको ला�ग
�नधार्रण गरे को DP त्याग्न सक्छन् र सहभागी-नभएका NDSS secondary schools

माध्य�मक �वद्यालयहरू प्रस्ताव गरे को स्थानहरुमा जान सक्छन्। यसर� सफल DP

आवेदकहरुको ला�ग �नधार्रण ग�रएको स्थानहरु प�न खाल� रहनेछ। SSPA कायर्�व�ध

अनस
ु ार, केह� �वद्याथ�हरुलाई यी प्रयोग नभएका DP सँग आर��त आवेदनकतार्हरुको
�मतामा �नधार्�रत हुन सक्छन् र बाँक� स्थानहरु CA को ला�ग प्रयोग ग�रनेछ। CA
सम्बिन्धत दस्तावेजहरु अ�प्रलमा अ�भभावकहरुलाई �नद� �शकाको रुपमा �वतरणको ला�ग
माचर्मा �प्रन्ट ग�रसक्नु पछर् । त्यसैल,े कम समय हुने भएकोले �वद्यालय स्थानहरुको
संख्या अपडेट गनर् सम्भव हुँदैन।
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(25) Q के सहभागी हुने प्राथ�मक �वद्यालयहरुले अझै प�न सफल DP आवेदकहरुको रुपमा

स�ू चत ग�रएका �वद्याथीहरुको �नधार्रण ब्यान्डहरुको गणनाको ला�ग आन्त�रक
मल्
ू याङ्कको न�तजा प्रस्तत
ु गनर् आवश्यक छ?

A सच
ू ना प्रबन्ध अन्तगर्त, प�हल्यै र�हरहे को SSPA �व�धहरु अप�रव�तर्त रहनेछ। सहभागी

हुने प्राथ�मक �वद्यालयहरुले अझै प�न प्राथ�मक 5 को अन्त्यमा, प्राथ�मक 6 को बीच र

अन्त्यमा सम्पण
ू र् �वधाथ�हरुलाई (सहभागी हुने माध्य�मक �वद्यालयहरुद्धारा सफल DP
आवेदकको रुपमा सग
ू चत ग�रएका वा NDSS secondary schools माध्य�मक
�वद्यालयहरू भनार् ग�रएका स�हत) आन्त�रक मल्
ू याङ्कनको (IA) न�तजा प्रस्तत
ु गनर्

आवश्यक छ। CA चरणमा, सोह� �वद्यालय नेट/इलाकामा सहभागी हुने सम्पण
ू र्

�वधाथ�हरुको उ�ीणर् अङ्क योग्यताको क्रममा रा�खनेछ। त्यसप�छ �वधाथ�हरुलाई तीन
इलाका/नेट ब्यान्डहरुमा बराबर रुपमा �वभाजन ग�रनेछ, प्रत्येक इलाका/सोह� �वद्यालय
नेटले सहभागी हुने कूल �वधाथ�को एक �तहाइ समावेश गदर्छ। अक� भाषामा भन्नप
ु दार्,

प्रत्येक ब्यान्डको �वधाथ�हरुको संख्या, सहभागी हुने �वधाथ�हरुको संख्याले �नधार्रण गदर्छ।
सच
ू ना प्रबन्ध अन्तगर्त, सहभागी हुने सम्पण
ू र् �वधाथ�हरु (सफल DP आवेदकको रुपमा
स�ू चत ग�रएका आवेदकहरु स�हत) को �नधार्रण ब्यान्ड, उनीहरुको मानक�कृत IA न�तजा
अनरु
ु प गणना ग�रनेछ।

(26) Q EDB ले �कन सहभागी हुने प्रत्येक प्राथ�मक �वद्यालयहरुलाई प्रत्येक वषर्को अ�प्रलको
अ�घल्लो हप्तामा सफल DP आवेदकहरुको सम्बिन्धत स�ू च प्रदान गछर् ?

A EDB ले सहभागी हुने प्रत्येक प्राथ�मक �वद्यालयहरुलाई प्रत्येक वषर्को अ�प्रलको अ�घल्लो
हप्तामा सफल DP आवेदकहरुको सम्बिन्धत स�ू च प्रदान गन�छ जसले गदार् प्राथ�ममक
�वद्यालयहरुको अ�भभावकहरुलाई यो सम्झाउँछ �क उनीहरुले CA चरणमा �वद्यालयहरु

रोज्नु पन� छै न, सच
ू ना नपाएका CA को ला�ग तयार� ग�र रहे का �वधाथ�हरुलाई उपयक्
ु त

सहयोग प्रदान गन�छ। सम्बिन्धत माध्य�मक �वद्यालयहरुको नाम, DP आवेदनहरुमा

रुचाएको �वद्यालयहरुको क्रम र एक वा दव
ु ै माध्य�मक �वद्यालयहरुले �वधाथ�लाई सफल
DP आवेदकको रुपमा छनोट गरे वा गरे न्न् भन्ने कुराहरु यो स�ू चमा दे खाइने छै न।
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(27) Q के प्राथ�मक वा माध्य�मक �वद्यालयहरुले सफल DP आवेदकहरुको रुपमा स�ू चत ग�रएका
�वद्याथ�हरुको अनप
ु ात वा संख्या खल
ु ाउन सक्छन्?

A सच
ू ना प्रबन्ध अन्तगर्त, व्यिक्तगत �वधाथ�हरु सफल DP आवेदकहरू रुपमा छनोट भई
दव
ु ै माध्य�मक �वद्यालयहरुमा सहभागी हुन सक्छन्। उनीहरुलाई उनीहरुको प�हलो

रोजाईको �वद्यालयमा �नधार्रण ग�रनेछ र केह� सफल आवेदकहरुले पढाईको ला�ग NDSS
secondary schools माध्य�मक �वद्यालयहरू छनोट गनर् सक्छन्। त्यसैल,े केह�

�वधाथ�हरु जसलाई सफल DP आवेदकको रुपमा स�ू चत नग�रएता प�न DP चरणमा
आर��त आवेदकहरुको �मता अनस
ु ार �नधार्�रत हुने मौका पाउँने छन्। अक� शब्दमा
भन्नु पदार्, यस्ता सच
ू नाहरु DP आवेदनको अिन्तम न�तजा होइन। �वद्यालयको

स्व�नणर्यगत स्थानहरुको सफल स�ु चमा रहे का �वधाथ�हरु अन्ततः त्यह� �वद्यालयमा

�नधार्�रत नहुन प�न सक्छन्। यस सँग,ै DP चरणमा �वधाथ�हरु सफल आवेदकहरूको
रूपमा छनोट हुन्छन् वा हुँदैनन् तर �व�भन्न कुराहरुले प्रभा�वत चाँ�ह हुन्छन्, जस्तै

अगभभावकहरुले �वद्यालय चयन गन� रणनी�त, आवेदकहरुको संख्या, भनार्का मापडण्डहरु,

र �वद्यालय स्थानका संख्याहरु, इत्या�द। त्यसैल,े सहभागी हुने �वद्यालयहरुबाट सफल

DP आवेदनको सच
ू ना प्राप्त गन� अनप
ु ात वा �वधाथ�को संख्याहरु वास्तवमा सम्बिन्धत

�वद्यालयहरुको शै��क स्तर वा समग्र प्रदशर्नको सच
ू क होइन। CA चरणमा

�वद्यालयहरुको छनोट गनर् अन्य �वधाथ�हरुको �वचारलाई प्रभाव पानर् न�दनको ला�ग
प्राथ�मक वा माध्य�मक �वद्यालयहरुलाई सम्बिन्धत जानकार�/डाटाहरु खल
ु ाउने अनम
ु �त
हुँदैन।

�वद्यालय स्थान �नधार्रण शाखा
�श�ा ब्यरु ो
सेप्टे म्बर 2021
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