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माध्यममक मिद्यालय स्थान मिभाजन प्रणाली 2021/2023 

 (सेपे्टम्बर 2023 मा माध्यममक 1 मा भनााको लामि) 

सधै सोमधने प्रश्नहरू 
 

मििेचना स्थानहरू 
 

(1) Q मििेचना स्थानहरू (DP) के हुन्? 
 

 A DP माध्यममक 1 (S1) स्थानहरू हुन् जुन माध्यममक मिद्यालयहरूले उनीहरूको आफ्नै 

मििेचनामा मिद्याथीहरू भनाा गनाका लामग आरमित गरेका छन्। सरकारी, सहायता प्राप्त र 

क्यापुट माध्यममक मिद्यालयहरूले 30% भन्दा बढी आरमित गना सकै्दनन्, र माध्यममक 

मिद्यालय स्थान मबभाजन (SSPA) प्रणालीमा भाग मलने प्रत्यि अनुदान योजना (DSS) 

माध्यममक मिद्यालयहरूले उनीहरूको S1 स्थानहरूको 30% भन्दा बढी DP रूपमा आरमित 

गना सक्छन्। 

 

(2) Q DP को लामि आिेदन िने प्रमिया के हो? 
 

 A यस अिमिको लामग DP आिेदन अिमि 3 जनिरी (मङ्गलबार) देखि 17 जनिरी 2023 

(मङ्गलबार) सम्म छ। SSPA प्रणाली (सहभागी माध्यममक मिद्यालयहरू) मा सहभागी सबै 

माध्यममक मिद्यालयहरूले सोही अिमि मभत्र आिेदनहरू स्वीकार गछा न्। 

 

हालको अिमिका सहभागी प्राथममक 6 (P6) मिद्याथीहरूका आमाबुबाहरूले मिसेम्बर 2022 

को शुरुमा आफ्ना बालबामलकाको प्राथममक मिद्यालयहरू मार्ा त माध्यममक मििेचना 

स्थानको लामग आिेदन र्ारमको दुई प्रमत प्राप्त गनेछन्। सहभागी प्राथममक मिद्यालयहरूमा 

अध्ययन नगने मिद्याथीहरूले मिद्यालयबाट आिेदन र्ारमहरू प्राप्त गना सक्छन्। मशिा बू्यरो 

(EDB) को स्थान मबभाजन िण्ड (ठेगाना: अमर्स 2, 2/F, Manulife Financial Centre, 223 

Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon; टेमलर्ोन: 2832 7740 and 2832 7700) 6 

मिसेम्बर 2022 देखि 17 जनिरी 2023 सम्म कायाालय समयमा हो। 

 

साथै, “Smart Government” रणनीमत अनुसार, EDB ले 2023 बाट चरणबद्ध रूपमा S1 

भनााको व्यापक मिमजटलाइजेसन लागू गनेछ। SSPA e-Platform प्रयोगकतााहरूको रूपमा 

दताा भएका आमाबुबाहरूका लामग र कागज बाहेक “iAM Smart+”1, सँग आफ्नो िाता 

बाँधे्नछ। आिेदन र्ारम, मतनीहरूले SSPA e-Platform मार्ा त DP आिेदनहरू पेश गना पमन 

छनौट गना सक्छन्। थप मििरणहरू EDB को िेबसाइट र सम्बखित कागजातहरूमा मनमित 

समयमा घोषणा गररनेछ। 
 

सहभागी माध्यममक मिद्यालयहरूको सूचीको सन्दभामा, आमाबुबाहरूले मिसेम्बर 2022 को 

प्रारम्भमा प्राथममक मिद्यालयहरूमा मितरण गररएको माध्यममक एक मििेचना स्थान 

(ह्यान्डबुक) को लामग आिेदनको लामग ह्यान्डबुकलाई सन्दभा गना सकु्नहुन्छ। आमाबुबाहरूले 

EDB को गृहपृष्ठ (www.edb.gov.hk) मा पमन जान सकु्नहुन्छ। (चयन गनुाहोस्: Home > 

Education System and Policy > Primary and Secondary Education > School Places 

Allocation Systems > Secondary School Places Allocation (SSPA) System) सूचीहरू 

िाउनलोि गना िा 2891 0088 मा EDB को 24-घण्टा स्वचामलत टेमलर्ोन सोिपुछ प्रणालीमा 

कल गनुाहोस्।(पे्रस 2 (English) > 5 (Fax Services) > 04 (Secondary School Places 

Allocation System: School Lists)) फ्याक्सद्वारा सूचीहरू प्राप्त गना मथचु्नहोस्। 

                                         
1 “iAM Smart+” दतााको मििरणहरूको लामग, कृपया “iAM Smart” गृहपृष्ठ (www.iamsmart.gov.hk) मा जानुहोस् (चयन गनुाहोस्: Home > 

“iAM Smart” Registration > Registration Methods) 

 

http://www.edb.gov.hk/en
https://www.iamsmart.gov.hk/en/
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(3) Q कमििटा माध्यममक मिद्यालयहरूले DP चरणमा आफ्ना िच्चाहरूको लामि आिेदन 

मदन सक्छन्? दुई भन्दा िढी सहभािी माध्यममक मिद्यालयहरूमा DP आिेदन मदनुको 

नमिजा के हुन्छ? 

 

 A DP आिेदन मिखरि कहरूमा प्रमतबिको अिीनमा छैन। आमाबुबाहरूले दुई भन्दा बढी 

सहभागी माध्यममक मिद्यालयहरूमा आिेदन मदन सक्छन्, अन्यथा उनीहरूको बच्चाले DP 

प्राप्त गने मौका िोसे्नछ। आमाबुबाहरूले ध्यान मदनुपछा  मक यमद उनीहरूले DP को लामग 

दुई भन्दा बढी सहभागी माध्यममक मिद्यालयहरूमा आिेदन मदए, आिेदनहरूलाई कागजको 

रूपमा िा SSPA e-Platform मार्ा त पेस गरेमा, उनीहरूको बच्चाले DP प्राप्त गने मौका 

िोसे्नछ। 

 

मिद्याथी/आमाबुबाले प्राप्त गरेका दुईिटा आिेदन र्ारमहरू मधे्य एउटामा मिद्यालय 

प्राथममकताको क्रम 1 र अकोमा मिद्यालय प्राथममकताको क्रम 2 हुन्छ। मिद्यालय 

प्राथममकताको क्रम 1 मिद्याथीको पमहलो रोजाइ र अिार अर् सू्कल प्राथममकता 2 भनेको 

मिद्याथीको प्राथममकता हो। दोस्रो मिकल्प। प्रते्यक आिेदन र्ारममा रहेको अमद्वतीय आिेदन 

नम्बरको आिारमा, EDB ले प्रते्यक मिद्याथीको पमहलो र दोस्रो छनोटहरू मनमित 

गनेछ।(कागज आिेदन र्ारम र SSPA e-Platform मार्ा त आिेदनमा मिद्यालय 

प्राथममकताको समान क्रमका आिेदनहरूको लामग एउटै आिेदन नम्बर हुन्छ)। 

 

यमद आमाबुबाहरूले माध्यममक मिद्यालयमा कागजी आिेदन र्ारम पेश गरेका छन् भने, 

कृपया SSPA e-Platform मार्ा त नक्कल आिेदनहरू पेश नगनुाहोस्, र यसको मिपरीत। 

यमद आमाबाबुले नक्कल आिेदनहरू पेस गरेका छन् (अथाात कागज र्ारम र SSPA e-

Platform मार्ा त एउटै माध्यममक मिद्यालयमा एउटै आिेदन नम्बर समहत पेश गररएका 

आिेदनहरू), यी आिेदनहरूलाई एक आिेदन मात्र मामननेछ। तसथा, नक्कल आिेदनहरूले 

मिद्यालयमा आिंमटत हुने सम्भािना बढाउँदैन। कृपया ध्यान मदनुहोस् मक आमाबुबाहरूले 

एउटै आिेदन नम्बर भएका आिेदनहरू क्रमशः पेपर र्ारम र SSPA e-Platform मार्ा त 

मिमभन्न माध्यममक मिद्यालयहरूमा पेश गनुा हँुदैन। अन्यथा, मतनीहरूको बच्चाले DP प्राप्त गने 

मौका िोसे्नछ। 

 

(4) Q दुई भन्दा िढी सहभािी माध्यममक मिद्यालयहरूको लामि आिेदन निनुाको अमिररक्त, 

आमािािुले आफ्ना िच्चाहरूको लामि DP आिेदन िदाा के मिचार िना आिश्यक छ? 
 

 A DP आिेदनमा सर्ल भएका मिद्याथीहरूलाई केन्द्रीय मबभाजन (CA) मा मिद्यालय स्थान 

छुट्याइने छैन। त्यसैले आमाबुबाहरूले आफ्नो प्राथममकताको मिद्यालय(हरू) मा आिेदन 

गनुापछा । आमाबुबाहरूले यो पमन ध्यान मदनुपछा  मक एक पटक पेस गररसकेपमछ, कागजी 

र्ारममा िा SSPA e-Platform मार्ा त, माध्यममक एक मििेचना स्थानको लामग आिेदन 

र्ारम पुन: प्राप्त गना िा रद्द गना समकँदैन, र मिद्यालय प्राथममकताको क्रममा कुनै पररितान 

गना समकँदैन। तसथा, आमाबाबुले एक उपयुक्त छनौट गनाको लामग आिेदन पेश गनुा अमघ िेरै 

साििानीपूिाक मिचार गनुापछा । 
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(5) Q आमािािुले आफ्ना छोराछोरीका लामि मिद्यालय छनोट िदाा के कुरामा ध्यान 

मदनुपछा ? 

 

 A आमाबुबाहरूले मिद्यालयका सबै पिहरूलाई मिचार गनुापछा , उदाहरणका लामग। यसको 

शैमिक दशान, संसृ्कमत, िमा, िगा संरचना, मिकास र सञ्चालन, र उनीहरूका बालबामलकाको 

िमता, झुकाि र रुमचलाई उपयुक्त मिद्यालय छनोट गनाका लामग हो। 

 

मिद्यालयहरूले मतनीहरूको शैमिक दशान र मिशेषताहरूका आिारमा आफ्नै भनाा प्रमक्रया, 

भनाा मापदण्ड र भार मनिाारण गना सक्छन्। मिद्यालयले अपनाएको भनाा मापदण्ड र िजनहरू 

मनष्पि, न्यायपूणा, िुला र शैमिक रूपमा राम्रो हुनुपछा , र भनाा हुनुअमघ सािाजमनक गररनुपछा , 

उदाहरणका लामग। मिद्यालयको प्रमुि स्थानमा देिाएर, मिद्यालयको गृहपृष्ठमा अपलोि 

गरेर, माध्यममक मिद्यालयको प्रोर्ाइलमा प्रकामशत गरी िा प्रते्यक आिेदकलाई मलखित 

रूपमा जानकारी गराएर। मिद्यालयहरूले अन्तिाातााको व्यिस्था गना सक्छन्, तर कुनै पमन 

प्रकारको मलखित परीिा सञ्चालन गनुा हँुदैन। 

 

आमाबुबाहरूले मिसेम्बर 2022 को प्रारम्भमा गृह-मिद्यालय सहयोग समममतद्वारा मितररत 

माध्यममक मिद्यालय प्रोर्ाइलहरू सन्दभा गना सक्छन्, िा मिद्यालयको पमछल्लो 

घटनाक्रमहरूको लामग माध्यममक मिद्यालय प्रोर्ाइलको गृहपृष्ठ र मिद्यालयको गृहपृष्ठमा 

जानुहोस्। 

   

(6) Q माध्यममक मिद्यालयहरूले भनाा प्रयोजनका लामि कुनै पमन फारममा मलखिि परीक्षा 

मलन नपाउने भएकाले उनीहरूले आिेदकहरूको कायासम्पादन कसरी मूल्याङ्कन 

िने? 

 

 A आिेदनहरू भनाा मापदण्ड र मिद्यालयहरू द्वारा सेट गररएको िजनको आिारमा मूल्याङ्कन 

गररनेछ, उदाहरणका लामग  मिद्याथीहरूको शैमिक र गैर-शैमिक प्रदशान। केही 

मिद्यालयहरूले भनााको लामग उपयुक्त मिद्याथीहरू छनोट गनाका लामग आिेदकहरूको 

योग्यता, रुमच र सम्भािना बुझ्नको लामग अन्तिाातााको प्रयोग पमन गनेछन्। 
 

(7) Q DP आिेदन मदिंदा, आिेदन िररएको माध्यममक मिद्यालयमा कुन कािजािहरू पेश िना 

आिश्यक छ? 

 

 A पेश गनुापने कागजातहरूमा माध्यममक मिचार स्थानको लामग आिेदन र्ारम र सम्बखित 

मिद्यालयले आिश्यक कागजातहरू समािेश गनुापछा , उदाहरणका लामग मिद्याथीहरूको 

सू्कल ररपोटा  कािा, पुरस्कार िा पुरस्कार, र अमतररक्त मक्रयाकलाप र सामुदामयक सेिाका 

लामग प्रमाणपत्र िा रेकिाहरू। तुरुन्त उपलब्ध नहुने जानकारी पेश गना, जसै्त प्राथममक 

मिद्यालयहरूबाट मसर्ाररस पत्रहरू साथै मिद्याथीहरूको गे्रि िा व्यखक्तगत मिषयहरूमा 

शे्रणी, आिश्यक छैन। 

 

यमद अमभभािकहरूले SSPA e-Platform मार्ा त DP आिेदन पेश गनुापछा , सू्कल 

प्राथममकताको क्रम (सू्कल प्राथममकता 1 िा सू्कल प्राथममकता 2 को क्रम) अनुसार मनपने 

माध्यममक मिद्यालयहरू छनौट गरेपमछ, उनीहरूले मिद्याथीको पमहचान कागजातहरू र/िा 

अपलोि गनुापनेछ। आिेदन पूरा गना माध्यममक मिद्यालयहरूले आिश्यक कागजातहरू 

हुन्। 
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(8) Q यमद मिद्याथीले दुई सहभािी माध्यममक मिद्यालयहरूमा आिेदन मदएका छन् र दुिै 

स्वीकार िररएको छ भने, DP िााँडफााँडको मापदण्ड के हो? 

 

 A प्रते्यक आिेदन र्ारम माध्यममक एक मििेचना स्थानमा बोमकएको अमद्वतीय आिेदन 

नम्बरको आिारमा, EDB ले प्रते्यक मिद्याथीको पमहलो र दोस्रो छनोटहरू मनमित गनेछ 

(कागज आिेदन र्ारम र SSPA e-Platform मार्ा त आिेदनमा मिद्यालय प्राथममकताको 

समान क्रमका आिेदनहरूको लामग एउटै आिेदन नम्बर हुन्छ)। त्यसपमछ EDB ले 

मिद्यालयहरूको सर्ल/मििेचनाय स्थानहरूको लामग ररजभा सूचीहरू मिरुद्ध मिद्याथीहरूको 

प्राथममकताहरू ममलाउनेछ। यमद मिद्याथी दुिै मिद्यालयमा सर्ल हुन्छ जसमा उसले/उनले 

आिेदन मदन्छ भने, मिमनयोजन मिद्याथीको प्राथममकताको क्रममा आिाररत हुनेछ। अको 

शब्दमा, मिद्याथीलाई उसको/उनको पमहलो रोजाइमा आिंमटत गररनेछ। 

 

यमद अमभभािकहरूले माध्यममक मिद्यालयमा आिेदन मदएका छन् जुन यस चक्रको 

अिमिमा SSPA प्रणाली अन्तगात S1 स्थानहरू प्रस्ताि गदैन भने, त्यो आिेदन प्रमक्रयामा 

जानेछैन। 
 

(9) Q दुई भन्दा िढी सहभािी माध्यममक मिद्यालयहरूको लामि आिेदन निनुाको अमिररक्त, 

मिद्याथीहरूले एकै समयमा Jockey Club Ti-I College मा आिेदन मदन सक्छन्? 

 

 A हो। Jockey Club Ti-I College S1 भनााको लामग आिेदनको अिमि 3 जनिरीदेखि 19 

जनिरी 2023 सम्म हो। यमद मिद्याथीहरू Jockey Club Ti-I College आिेदन मदन सर्ल 

भएमा, उनीहरूलाई DP िा CA मा SSPA प्रणालीमा स्थान मिमनयोमजत गररने छैन।यमद 

मतनीहरू मतनीहरूको आिेदनमा असर्ल भएमा, मतनीहरूलाई अझै पमन SSPA प्रणाली 

मार्ा त S1 स्थान आिंमटत गना समकन्छ। 

 

(10) Q के मिद्याथीहरूले एकै समयमा SSPA (NDSS secondary schools) मा सहभािी 

नभएको प्रत्यक्ष अनुदान योजना माध्यममक मिद्यालयहरूमा आिेदन मदन सक्छन्? 

 

 A हो, मिद्याथीले आिेदन मदन सके्न NDSS secondary schools को संख्याको कुनै सीमा 

नभएकोले, उसलाई बहुमिि NDSS secondary schools द्वारा स्वीकार गना समकन्छ। यद्यमप, 

यमद अमभभािकले हस्तािररत अमभभािकीय प्रमतबद्धता र मौमलक प्राथममक 6 मिद्याथी रेकिा  

र्ारम प्रस्ताि गने मिद्यालयहरू मधे्य एउटामा बुझाउनुभयो भने, यसले NDSS secondary 

school द्वारा प्रस्ताि गरेको S1 स्थानको स्वीकृमतको पुमिको रूपमा काम गनेछ। र अन्य कुनै 

पमन अनुदान प्राप्त S1 स्थानहरू (सहभागी माध्यममक मिद्यालय र Jockey Club Ti-I College 

मा S1 स्थानहरू समहत) त्यागे्न सम्झौता। मिद्यालयले मे २०२३ को शुरुमा अमभभािकको 

मनणायको EDB लाई सूमचत गनेछ। NDSS secondary schools बाट सहभागी मिद्याथीहरूको 

सर्ल सूची प्राप्त गरेपमछ, EDB ले सूचीमा रहेका मिद्याथीहरूलाई SSPA प्रणाली मार्ा त 

अन्य माध्यममक मिद्यालयहरूमा मितरण गने छैन। 
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सफल DP आिेदकहरूलाई सूमचि िने व्यिस्था (सूचना व्यिस्थाहरू) 

 

(11) Q माध्यममक मिद्यालय स्थान मिभाजन (SSPA) प्रणाली अन्तिाि सफल मििेचना 

स्थानहरू (DP) आिेदकहरू (सूचना व्यिस्थाहरू) सूमचि िने व्यिस्थाहरू के छन्? 

 

 A SSPA 2020 बाट सुरु हँुदै, सबै सहभागी माध्यममक मिद्यालयहरू (Jockey Club Ti-I 

College समहत), DP आिेदनहरू प्रशोिन गरेपमछ, केन्द्रीय आिंटन (CA)2 अमघ सबै सर्ल 

आिेदकहरूका अमभभािकहरूलाई पत्र र र्ोन कलहरू पठाउनेछन्। मिद्यालयहरूले 

अमभभािकहरूलाई राम्ररी जानकारी मदनुपछा । सूचना व्यिस्था र अमग्रम आिश्यक सम्पका  

जानकारी सङ्कलन। यस SSPA अिमिको अखन्तम मममत 31 माचा 2023 हो। SSPA e-Platform 

प्रयोगकतााहरूको रूपमा दताा भएका अमभभािकहरूको लामग, मतनीहरूले SSPA e-

Platform मार्ा त सर्ल DP आिेदकहरूको लामग उही मदन सूचनाहरू प्राप्त गना सक्छन्। 

यी अमिसूचना प्राििानहरू आरमित र असर्ल आिेदकहरूलाई लागू हँुदैन, न त आिंटन 

पररणामहरूको सूचना हो। सम्बखित आमाबाबुले सूचनाहरूको जिार् मदन आिश्यक छैन। 

सर्ल आिेदनहरूको सहभागी माध्यममक मिद्यालयहरूबाट सूचनाहरू प्राप्त गरेका 

अमभभािकहरूले अमप्रलमा सुरु हुने CA चरणमा मिद्यालय चयन र्ारम (Choice Form) 

भनुा आिश्यक छैन। 

 

मामथको सूचना प्रशासमनक उपाय हो। अिखस्थत SSPA संयन्त्र र प्रमक्रयाहरू अपररिमतात 

रहन्छन्। यस SSPA चक्रका सबै मिद्याथीहरूले 11 जुलाई 2023 मा SSPA आिंटन 

पररणामहरू (DP र CA चरणहरूमा पररणामहरू समहत) प्राप्त गनेछन्। 

 

यमद SSPA प्रणालीमा गैर-सहभागी प्राथममक मिद्यालयहरूमा अध्ययन गने मिद्याथीहरूलाई 

DP चरणमा मिद्यालय स्थान तोमकएको छ भने, सहभागी माध्यममक मिद्यालयहरू िा Jockey 

Club Ti-I College ले अमभभािकहरूलाई 11 जुलाई 2023 मा उनीहरूलाई आमिकाररक 

DP नमतजा र सम्बखित जानकारीको जानकारी गराउन र्ोन गनेछ। (यो आिंटन पररणाम 

घोषणाको मममत हो)। आिश्यक भएमा, अमभभािकहरूले 11 जुलाई 2023 मा आिेदन 

मदएका माध्यममक मिद्यालय(हरू) मा पमन सम्पका  गना सक्छन्। 

 

(12) Q यमद मिद्याथीहरूले दुई सहभािी माध्यममक मिद्यालयहरूमा DP आिेदनहरू पेश 

िरेका छन् भने, के उनीहरूलाई िमशः दुिै मिद्यालयहरूले सफल आिेदकहरूको 

रूपमा सूमचि िनेछन्? 

 

 A दुई सहभागी माध्यममक मिद्यालयहरूमा DP आिेदन पेश गरेका र दुिै आिेदनमा सर्ल 

भएका व्यखक्तगत मिद्याथीहरूका लामग उनीहरूका आमाबुबाहरूले क्रमशः दुई सहभागी 

माध्यममक मिद्यालयहरूबाट सूचनाहरू प्राप्त गनेछन्। सम्बखित मिद्याथीहरूलाई अिखस्थत 

SSPA संयन्त्र अनुसार उनीहरूको पमहलो रोजाइको मिद्यालयमा मबभाजन गररनेछ। 

 
 

  

                                         
2 कृपया EDB सकुा लर नम्बर 18/2019 लाई सन्दभा गनुाहोस् सर्ल मििेकपूणा स्थानहरू आिेदकहरूलाई सूमचत गने व्यिस्थाको मििरण र नमूना 

सूचना पत्र हो। 
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(13) Q अमधसूचना व्यिस्था अन्तिाि, आरमक्षि र असफल आिेदकहरूलाई माध्यममक 

मिद्यालयहरूमा भाि मलएर उनीहरूको आिेदनको नमिजाको अमिम सूमचि िररनेछ? 

   

 A अमिसूचना व्यिस्थाहरू अन्तगात, सहभागी माध्यममक मिद्यालयहरूले मिद्यालयहरूको 

स्वमििेचनाय स्थानहरूको लामग सर्ल सूचीहरूमा उनीहरूको समािेशको बारेमा सर्ल 

आिेदकहरूलाई मात्र सूमचत गना आिश्यक छ। अनािश्यक गलतर्हमीबाट बच्न 

मिद्यालयहरूलाई उनीहरूको DP आिेदन नमतजाहरूको आरमित र असर्ल 

आिेदकहरूलाई सूमचत गना अनुममत छैन। 

   

(14) Q आरमक्षि आिेदकहरूलाई सहभािी माध्यममक मिद्यालयहरूले कमहले सूमचि िनेछन् 

मक उनीहरूलाई DP िााँडफााँड िररएको छ? 

   

 A आरमित र असर्ल आिेदकहरूको लामग अमिसूचना व्यिस्था लागू हँुदैन। यस SSPA 

चक्रका सबै मिद्याथीहरूले (आरमित आिेदकहरू समहत) EDB बाट 11 जुलाई 2023 मा 

आमिकाररक आिंटन पररणामहरू प्राप्त गनेछन्। 

   

(15) Q सहभािी माध्यममक मिद्यालयहरूिाट सूचनाहरू प्राप्त िरेपमछ, के सम्बखिि 

आमािुिाहरूले उनीहरूको सू्कल प्राथममकिाको िम सम्बखिि मिद्यालयहरूलाई 

िुलासा िनुा पछा  र प्रस्ताि िररएको DP स्वीकार िरेको पुमि िनुापछा? 

 

 A अिखस्थत SSPA प्रणाली अन्तगात, अमभभािकहरूले उनीहरूले आिेदन गने 

मिद्यालयहरूलाई आफ्नो मिद्यालय प्राथममकता आदेश िुलासा गनुा पदैन। अमिसूचना 

व्यिस्था अन्तगात सहभागी माध्यममक मिद्यालयहरूबाट अमभभािकहरूलाई सूचनाहरू 

आिंटन पररणामहरूको आमिकाररक मिज्ञखप्त होइनन्। तसथा, अमभभािकहरूले आफ्ना 

बच्चाहरूको सर्ल DP आिेदनहरूको सूचना प्राप्त गरेपमछ प्रस्तामित DP को स्वीकृमत पुमि 

गना सम्बखित मिद्यालयहरूलाई आफ्नो मिद्यालय प्राथममकता आदेश िुलासा गनुा पदैन। 
 

(16) Q सफल DP आिेदकहरूको रूपमा सहभािी माध्यममक मिद्यालयहरूिाट सूचनाहरू 

प्राप्त िरेपमछ, के आमािािुले आफ्ना िच्चाहरूको लामि मिद्यालय प्राथममकिाको िम 

पररििान िना सकु्नहुन्छ? 

   

 A अिखस्थत SSPA संयन्त्र अनुसार, एक पटक पेस गररसकेपमछ, कागजको रूपमा िा SSPA 

e-Platform मार्ा त, माध्यममक एक मििेचना स्थानको लामग आिेदन र्ारम पुन: प्राप्त गना िा 

रद्द गना समकँदैन, र मिद्यालय प्राथममकताको क्रममा कुनै पररितान गना समकँदैन। तसथा, 

सहभागी माध्यममक मिद्यालयहरूबाट आफ्ना बच्चाहरूको सर्ल DP आिेदनहरूको 

सूचनाहरू प्राप्त गरेपमछ आमाबुबाहरूलाई मिद्यालय प्राथममकताको क्रम पररितान गना 

अनुममत छैन। 

 

(17) Q के सहभािी माध्यममक मिद्यालयहरूले आमािुिाहरूलाई आफ्ना िालिामलकाको 

मिद्यालय प्राथममकिाको िमिारे सोधपुछ िना सक्छन्? 

   

 A अिखस्थत SSPA प्रणाली अन्तगात, आफ्ना बच्चाहरूको लामग DP को लामग आिेदन गने 

आमाबुबाहरूले सम्बखित मिद्यालयहरूलाई आफ्नो सू्कल प्राथममकताको क्रम िुलासा गनुा 

पदैन। अमिसूचना व्यिस्था अन्तगात अिखस्थत SSPA संयन्त्र अपररिमतात रहन्छ। तसथा, 

सहभागी माध्यममक मिद्यालयहरूले सम्बखित जानकारीको बारेमा आमाबुबाहरूलाई सोध्नु 

हँुदैन। 



   Nepali 

 

7 

(18) Q आफ्ना िालिामलकाको सफल DP आिेदनहरूको सहभािी माध्यममक 

मिद्यालयहरूिाट सूचनाहरू प्राप्त िरेका आमािुिाहरूका लामि, के उनीहरूले DP 

आत्मसमपाण िना र CA मा भाि मलनको लामि Choice Form भना सक्छन्? 

   

 A अिखस्थत SSPA संयन्त्र अन्तगात, DP सँग आिंमटत सबै मिद्याथीहरूलाई CA चरणमा अन्य 

मिद्यालय स्थानहरू आिंमटत गररने छैन। तसथा, सर्ल DP आिेदकका आमाबुबाहरूले 

Choice Form मा मिद्यालय छनोट गना आिश्यक पदैन। यमद उनीहरूले अमप्रलमा सुरु हुने 

CA चरणमा Choice Form मा मिद्यालय छनोट गरेका छन् भने पमन उनीहरूका 

बच्चाहरूलाई मिद्यमान संयन्त्र अनुसार DP चरणमा सर्लतापूिाक आिेदन गरेका माध्यममक 

मिद्यालयहरूमा मबभाजन गररनेछ। 

   

(19) Q के अमधसूचना व्यिस्थाहरू DP नमिजाको आमधकाररक मिमोचन जसै्त हो? सफल DP 

आिेदकहरूको रूपमा सहभािी माध्यममक मिद्यालयहरूिाट सूचनाहरू प्राप्त 

िरेपमछ, के अमभभािकहरूले सम्बखिि मिद्यालयहरूमा दिाा प्रमियाहरू िुरुनै्त पूरा 

िना आिश्यक छ? 

 

 A प्रशासमनक उपायहरूको रूपमा अमिसूचना व्यिस्थाहरू अखन्तम मिभाजन पररणामहरू 

जारी गने समान होइन। अिखस्थत SSPA संयन्त्र र प्रमक्रयाहरू अपररिमतात रहन्छन्। यस 

SSPA चक्रका सबै मिद्याथीहरूले जुलाईमा आफ्नो SSPA आिंटन पररणामहरू (DP र CA 

चरणहरूमा पररणामहरू समहत) प्राप्त गनेछन्। 

 

 

 

 सहभागी माध्यममक मिद्यालयहरूबाट अमभभािकहरूलाई सूचनाहरू आिंटन 

पररणामहरूको आमिकाररक मिज्ञखप्त होइन, अमभभािकहरूले एकै पटक सम्बखित 

मिद्यालयहरूमा दताा प्रमक्रयाहरू पूरा गना आिश्यक छैन। 11 जुलाई 2023 मा SSPA 

नमतजाको आमिकाररक मिमोचन पमछ, अमभभािकहरूले आिंटन खिप र भनाा खिपहरू 

प्राप्त गनेछन्। त्यस समयमा, अमभभािकहरूले तोमकएको अिमि (जसै्त 13 जुलाई देखि 14 

जुलाई 2023) मभत्र आिंमटत माध्यममक मिद्यालयहरूसँग दताा प्रमक्रयाहरू पूरा गना आिश्यक 

छ। 

   

(20) Q सहभािी माध्यममक मिद्यालयहरूले िोमकएको मममिमा सफल DP आिेदकहरूका 

आमािुिाहरूलाई पत्र र फोनद्वारा सूमचि िदाा के ध्यान मदन आिश्यक छ? 

   

 A अमभभािकहरूबाट DP आिेदनहरू प्राप्त गदाा (मिशेष गरी हङकङ बामहर बसे्न/काम गने 

अमभभािकहरूका लामग), मिद्यालयहरूले उनीहरूलाई समयमै सम्पका  जानकारी 

अद्यािमिक गना सम्झाउनु पछा । सर्ल DP आिेदकहरूलाई तोमकएको मममतहरूमा पत्र र 

र्ोनद्वारा सूमचत गने व्यिस्थाबारे पमन अमभभािकहरूलाई राम्ररी जानकारी गराउनु पछा । 

थप रूपमा, मिद्यालयहरूले उनीहरूको मिद्यालय-आिाररत पररखस्थमत अनुसार उपयुक्त 

व्यिस्था गनुापछा , जसमा सर्ल आिेदकहरूका अमभभािकहरूले तोमकएको मममतमा 

सर्लताको मलखित सूचना प्राप्त गना सुमनमित गना सम्बखित अमभभािकहरूलाई र्ोन कल 

गने समयतामलका समहत, र मिशेष गरी अमभभािकहरूलाई सम्पका  नगने व्यिस्था गने। । 

मममत, आमद 
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(21) Q सहभािी माध्यममक मिद्यालयहरूले आफ्ना छोराछोरीहरू मिद्यालयका सफल DP 

आिेदकहरू छन् िा छैनन् भने्न सम्बिमा आमािुिाहरूिाट फोन सोधपुछ कसरी 

िने? 
   

 A र्ोनमा कल गने व्यखक्तको पमहचान प्रमामणत गना कमठनाइहरूलाई ध्यानमा राख्दै, व्यखक्तगत 

िाटा (गोपनीयता) अध्यादेशको उल्लङ्घन नगनाका लामग मिद्यालयहरूलाई व्यखक्तगत सर्ल 

DP आिेदकहरूको जानकारी िुलासा नगना मसर्ाररस गररन्छ। सू्कलहरूले सर्ल DP 

आिेदकहरूका आमाबुबाहरूलाई सूमचत गररने तररकाहरूबारे आमाबुबाहरूलाई 

जानकारी गराउन सक्छन्, र उनीहरूलाई सम्झाउन सक्छन् मक SSPA e-Platform 

प्रयोगकतााहरूको रूपमा दताा भएका आमाबुबाहरूले पमन SSPA e-Platform मार्ा त सर्ल 

DP आिेदकहरूको लामग सूचनाहरू प्राप्त गना सक्छन्। यमद आमाबाबुसँग अन्य 

मजज्ञासाहरू छन् भने, मिद्यालयहरूले उनीहरूको मिद्यालय-आिाररत सोिपुछ संयन्त्र 

अनुसार व्यिस्थापन गना सक्छन्। 
   

(22) Q सफल DP आिेदकहरूका आमािुिाहरूलाई पत्र र फोनद्वारा सूमचि िनुा िाहेक, के 

माध्यममक मिद्यालयहरूले मिनीहरूलाई सूमचि िना अन्य माध्यमहरू प्रयोि िना 

सक्छन्?  
   

 A सर्ल DP आिेदकहरूका आमाबुबाहरूलाई पत्र र र्ोनद्वारा सूमचत गनुाको अमतररक्त, 

सू्कलहरूले आिश्यक भएमा अन्य माध्यमबाट सर्ल DP आिेदकहरूका 

आमाबुबाहरूलाई पमन सूमचत गना सक्छन्। यद्यमप, मिद्यालयहरूले अन्य माध्यमबाट 

सम्बखित आमाबुबाहरूलाई सूमचत गदाा व्यखक्तगत िेटा (गोपनीयता) अध्यादेशको मसद्धान्त 

र आिश्यकताहरूको पालना गना आिश्यक छ। 
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(23) Q केही मिद्याथीहरूलाई माध्यममक मिद्यालयहरू सफल DP आिेदकहरूको रूपमा 

सहभािी भई सूमचि िररन्छ र NDSS secondary school ले S1 स्थान प्रस्ताि िरेको 

छ। यमद मिनीहरूले NDSS secondary school िाट प्रस्ताि अस्वीकार िने मनणाय 

िछा न् भने, मिनीहरूले मकन सम्बखिि NDSS secondary school िाट हस्ताक्षररि 

आमािुिाको उपिम र प्राथममक 6 मिद्याथी रेकडा  फारमको मूल पुन प्राप्त िनुापछा? 

यमद कािजािहरू पुन प्राप्त भएन भने, मिद्याथीहरूलाई अन्ति सहभािी माध्यममक 

मिद्यालयहरूलाई मिभाजन िररनेछ? 

 

 A मिद्यमान संयन्त्रका अनुसार, सािाजमनक स्रोतको प्रभािकारी उपयोगको आिारमा, NDSS 

secondary schools हरूले S1 स्थानहरू स्वीकार गने मिद्याथीका आमाबुबाहरूबाट 

स्वीकृमतको पुमिको लामग प्राथममक 6 मिद्याथी रेकिा  र्ारमको साथमा हस्तािर गररएको 

आमाबुबाको प्रमतबद्धतालाई स्वीकार गनेछन्। सम्बखित मिद्याथीहरूले SSPA प्रणाली मार्ा त 

अन्य S1 अनुदान प्राप्त माध्यममक मिद्यालयहरू (सहभागी माध्यममक मिद्यालयहरू र Jockey 

Club Ti-I College S1 स्थानहरू समहत) मा आिंमटत हुने अिसरलाई पमन आत्मसमपाण 

गनुापनेछ। यो सम्बखित मिद्याथीहरूलाई एकै समयमा दुई सहायता प्राप्त माध्यममक 

मिद्यालयहरू कब्जा गनाबाट रोक्नको लामग हो। अमिसूचना व्यिस्था अन्तगात, यमद 

मिद्याथीहरूलाई माध्यममक मिद्यालयहरू (Jockey Club Ti-I Collegeसमहत) सर्ल DP 

आिेदकहरूको रूपमा सहभागी भई सूमचत गररएको छ र NDSS secondary school ले S1 

स्थान प्रस्ताि गरेको छ भने, उनीहरूले NDSS secondary school बाट प्रस्ताि अस्वीकार 

गने मक नगने मनणाय गना सक्छन्। अमप्रलमा तोमकएको समयािमि मभत्र माध्यममक मिद्यालय 

(अथाात माचाको अन्त्यमा सर्ल DP आिेदकहरूको रूपमा सू्कलहरूबाट सूचनाहरू प्राप्त 

गरेको लगभग 5 काया मदन मभत्र; SSPA 2023 को लामग NDSS secondary schools हरूलाई 

अमिसूचनाको अखन्तम मममत 12 अमप्रल 2023 सामान्य पररखस्थमतमा) हो । यमद आमाबुबाहरूले 

सम्बखित NDSS secondary schools हरूलाई सूमचत नगरेमा र तोमकएको अिमि मभत्र 

हस्तािर गररएको आमाबुबाको प्रमतबद्धता र प्राथममक 6 मिद्याथी रेकिा र्ारमको मूल पुन: 

प्राप्त गरेन भने, अिखस्थत संयन्त्र अन्तगात, सम्बखित मिद्याथीहरूलाई अझै पमन NDSS 

schools का सहभागी मिद्याथीहरूको सर्ल सूचीमा समािेश गररनेछ जुन मेको सुरुमा पेश 

गररनेछ र यसरी उनीहरूलाई सर्ल DP आिेदकहरूको रूपमा चयन गररएकाहरू समहत 

सहभागी माध्यममक मिद्यालयहरूको S1 स्थानहरू आिंमटत गररने छैन। 
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(24) Q के NDSS secondary schools ले मूल हस्ताक्षर िरेको अमभभािक उपिम र प्राथममक 

6 मिद्याथी रेकडा फारम पुन: प्राप्त िना अमभभािकको अनुरोध अस्वीकार िना सक्छ? 

   

 A आमाबुबाको मनणायको पुमिको रूपमा हस्तािर गररएको आमाबुबाको उपक्रम र प्राथममक 6 

मिद्याथी अमभलेि र्ारमको मौमलक सङ्कलन गनाको लामग मिद्यमान व्यिस्था सािाजमनक 

स्रोतको उपयोगलाई अनुकूलन गने र एकै समयमा सम्बखित मिद्याथीहरूलाई दुई अनुदानमा 

माध्यममक मिद्यालय स्थानहरू कब्जा गनाबाट रोक्नको मसद्धान्तमा आिाररत छ। अमिसूचना 

व्यिस्था अन्तगात, यमद सर्ल DP आिेदकहरूका आमाबुबाहरूले NDSS secondary 

schools हरूबाट प्रस्ताि अस्वीकार गने मनणाय गरेमा, उनीहरूले सम्बखित NDSS 

secondary schools हरूलाई सूमचत गना सक्छन् र हस्तािर गररएको आमाबुबाको उपक्रम 

र प्राथममक 6 मिद्याथी रेकिा  र्ारम तोमकएको मभत्रमा प्राप्त गना सक्छन्। समय अिमि (अथाात् 

माचाको अन्त्यमा सर्ल DP आिेदकहरूको रूपमा सू्कलहरूबाट सूचनाहरू प्राप्त गरेको 

लगभग 5 काया मदन मभत्र, SSPA 2023 को लामग NDSS secondary schools हरूलाई 

अमिसूचनाको अखन्तम मममत 12 अमप्रल 2023 सामान्य पररखस्थमतमा हो)। NDSS secondary 

schools आमाबुबाको अनुरोिमा सम्बखित कागजातहरू मर्ताा गनुापनेछ। एक पटक 

हस्तािर गररएको आमाबुबाको उपक्रमको मूल पुन: प्राप्त गररसकेपमछ, यसले आमाबाबुले 

NDSS secondary schools हरूमा मिद्यालय स्थानहरू आत्मसमपाण गरेको पुमिको रूपमा 

काम गनेछ। यसरी, मनणाय गनुा अमघ आमाबाबुले होमसयारीपूिाक मिचार गनुापछा । 

   

 

(25) Q यमद सफल DP आिेदकहरूका अमभभािकहरूले िोमकएको समयमभत्र NDSS 

secondary schools िाट मौमलक हस्ताक्षर िरेको अमभभािकीय उपिम र प्राथममक 6 

मिद्याथी रेकडा  फारमहरू पुन: प्राप्त िरेनन् भने, के उनीहरूले यी कािजािहरू पमछ 

सम्बखिि मिद्यालयिाट पुनः प्राप्त िना सक्छन्, िामक उनीहरूले NDSS secondary 

schools मा आफ्नो स्थान त्याग्न सक्छन्? 

 

 A अिखस्थत व्यिस्थाहरू अन्तगात, NDSS secondary schools माध्यममक मिद्यालयहरूको 

प्रस्ताि स्वीकार गना र SSPA प्रणाली (सहभागी माध्यममक मिद्यालय र Jockey Club Ti-I 

College मा S1 मिद्यालय स्थानहरू समहत) मार्ा त अन्य S1 स्थानहरूमा आिंटन अस्वीकार 

गना, अमभभािकहरूले NDSS secondary schools मा हस्तािर गरेको अमभभािक उपक्रम 

र प्राथममक 6 मिद्याथी रेकिा र्ारम बुझाउनु पछा । अकोतर्ा , अमिसूचना व्यिस्था अन्तगात, 

सर्ल DP आिेदकहरूको रूपमा सहभागी माध्यममक मिद्यालयहरूबाट सूचनाहरू प्राप्त 

गरेपमछ केही मिद्याथीहरूले NDSS secondary schools हरूले प्रस्ताि गरेको मिद्यालय 

स्थानहरू अस्वीकार गना सके्न भएकाले, सम्बखित आमाबुबाहरूले हस्तािर गररएको 

आमाबुबाको प्रमतबद्धता र प्राथममकलाई पुन: प्राप्त गना सके्नछन्। NDSS secondary 

schools हरूले ररक्त पदहरू भनाको लामग उनीहरूको प्रमतिा सूची अनुसार अन्य 

मिद्याथीहरूलाई भनाा गना र सहभागी मिद्याथीहरूको सर्ल सूमचहरू मेको सुरुमा EDB मा 

पेश गनाको लामग तोमकएको समयािमिमभत्र NDSS secondary schools हरूबाट मिद्याथी 

रेकिा  र्ारममा प्राथाममक 6 हुन् सक्छ। यस सम्बिमा, सामान्य पररखस्थमतमा, सर्ल DP 

आिेदकहरूका आमाबुबाहरूले तोमकएको अिमि पमछ NDSS secondary schools 

हरूबाट हस्तािर गररएको आमाबुबाको उपक्रम र प्राथममक 6 मिद्याथी रेकिा  र्ारमहरू पुन: 

प्राप्त गनुा हँुदैन। 

   

 

  



   Nepali 

 

11 

(26) Q यमद आमािािुले प्रस्तामिि मिद्यालय स्थानहरूको आत्मसमपाण पुमि िना NDSS 

secondary schools िाट हस्ताक्षररि आमािुिाको उपिम र प्राथममक 6 मिद्याथी रेकडा 

फारमहरू प्राप्त िरेका छन् भने, के उनीहरूले भमिष्यमा आफ्ना िच्चाहरूलाई फेरर 

भनाा िना सम्बखिि NDSS secondary schools हरूलाई अनुरोध िना सक्छन्?  

   

 A यमद आमाबाबुले NDSS secondary schools हरूबाट हस्तािररत आमाबुबाको उपक्रम र 

प्राथममक 6 मिद्याथी रेकिा  र्ारमको मूल पुन: प्राप्त गरेका छन् भने, यसले उनीहरूले NDSS 

secondary schools हरूले प्रस्ताि गरेको ठाउँहरू समपाण गने मनणाय गरेको संकेत गदाछ। 

जुलाईमा SSPA नमतजा प्रकामशत भएपमछ, यमद आमाबुबाहरूले सम्बखित NDSS 

secondary schools हरूमा S1 स्थानहरूको लामग पुन: आिेदन मदन चाहनुहुन्छ भने, 

मिद्यालयहरूले उनीहरूको मिद्यालयमा आिाररत मिद्याथी भनाा संयन्त्र अनुसार 

मिद्याथीहरूलाई भनाा गने मक नगने मनणाय गना सक्छन्। 

 

(27) Q के सहभािी माध्यममक मिद्यालयहरूले EDB मा पेश िरेपमछ मििेचना स्थानहरूको 

लामि सफल/ररजभा सूचीहरू पररमाजान िना सक्छन्? 

 

 A सहभागी माध्यममक मिद्यालयहरूले मनमित मममतमा िा अमघ (SSPA 2023 को लामग 

तोमकएको मममत 30 माचा 2023 हो) EDB लाई मििेचना स्थानहरूको लामग सर्ल/ररजभा 

सूचीहरू पेश गना आिश्यक छ। मिद्यालयहरूले पेस गनुा अमघ अत्यन्त साििानीपूिाक 

सूचीहरू जाँच गनुापछा । सूचीहरू पेश गरेपमछ, मिशेष पररखस्थमतहरूमा बाहेक 

मिद्यालयहरूलाई कुनै पररितान गना अनुममत छैन (जसै्त, आिेदकहरू DP आिेदनको लामग 

योग्य छैनन्, सू्कलले सूमचत गरेको सर्ल DP आिेदकहरूको सङ्ख्या सू्कलको DP कोटा 

भन्दा बढी , आमद) छ। यमद त्यहाँ मिशेष पररखस्थमतहरू छन् भने, मिद्यालयहरूले EDB लाई 

मलखित स्पिीकरण उपलब्ध गराउनु पछा  र प्रभामित मिद्याथीहरूको आमाबुबाहरूलाई सूमचत 

गनुा अमघ EDB बाट जमतसक्दो चाँिो पूिा स्वीकृमत मलनु पछा । 

   

(28) Q यमद मिद्याथीहरूलाई माध्यममक मिद्यालयहरू सफल DP आिेदकहरूको रूपमा 

सहभािी भई सूमचि िररएको छैन भने, के यसको मिलि उनीहरूलाई DP चरणमा 

मिद्यालय स्थानको साथ मिभाजन िररने छैन? 

 

 A अमिसूचना व्यिस्था अन्तगात, केही मिद्याथीहरूले दुई सहभागी माध्यममक मिद्यालयहरूबाट 

उनीहरूको सर्ल DP आिेदनहरूको सूचनाहरू प्राप्त गना सक्छन् र उनीहरूलाई अन्ततः 

अिखस्थत SSPA संयन्त्र अनुसार आफ्नो पमहलो रोजाइको मिद्यालयहरूमा छुट्याइनेछ, एउटा 

मिद्यालय ठाउँ उपलब्ध छािेर। साथै, केही सर्ल आिेदकहरूले उनीहरूलाई छुट्याइएको 

DP त्यागे्न र NDSS secondary schools प्रस्ताि गरेको ठाउँहरू स्वीकार गना सक्छन्। यी 

सर्ल DP आिेदकहरूलाई आिंमटत स्थानहरू पमन उपलब्ध गराइनेछ। तसथा, सूमचत 

नगररएका केही मिद्याथीहरूलाई उनीहरूले DP चरणमा आरमित आिेदकहरूको िमतामा 

आिेदन मदएका मिद्यालयहरूमा S1 स्थानको साथ मबभाजन गना समकन्छ। 
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(29) Q सहभािी माध्यममक मिद्यालयहरूले सफल DP आिेदकहरूलाई अमधसूचनाहरू जारी 

िररसकेपमछ के आमािुिाहरूले अन्य मनपने माध्यममक मिद्यालयहरूमा सम्पका  िना 

र भनााको लामि आिेदन मदन सक्छन्? 

 

 A मिद्यमान SSPA संयन्त्र अन्तगात, मिद्यालयहरूको S1 स्थानहरू, ररपीटर र DP कोटा घटाएर, 

CA को लामग प्रयोग गररनेछ। माध्यममक मिद्यालयहरूले जुलाईमा मबभाजन पररणामहरू 

जारी गनुा अमघ कुनै पमन सम्भामित अप्रयुक्त स्थानहरू भनाका लामग कुनै पमन भनाा 

प्रमक्रयाहरू (आिेदनहरू स्वीकार गने, मिद्याथी चयन गने िा भनाा गने प्रमक्रयाहरू समहत) 

सञ्चालन गनुा हँुदैन। यो आमाबुबा र मिद्याथीहरूलाई अनािश्यक दबाब ल्याउन र अनुमचत 

अिस्था मसजाना गनाबाट जोमगनको लामग हो। यसरी, मिद्यालयको सञ्चालनलाई असर गनाबाट 

बच्न आमाबुबाहरूले अन्य मनपने माध्यममक मिद्यालयहरूमा सम्पका  गनुापदैन। 

 

(30) Q के सहभािी प्राथममक मिद्यालयहरूले उनीहरूको मिभाजन ब्यान्डको िणनाको लामि 

सफल DP आिेदकहरूको रूपमा सूमचि िररएका मिद्याथीहरूको आन्तररक 

मूल्याङ्कन पररणामहरू पेश िना आिश्यक छ? 

   

 A अमिसूचना व्यिस्था अन्तगात, अिखस्थत SSPA संयन्त्र अपररिमतात रहन्छ। सहभागी प्राथममक 

मिद्यालयहरूले अझै पमन सबै मिद्याथीहरूको लामग प्राथममक 5 को अन्त्यमा, प्राथममक 6 को 

मध्यमा र अन्त्यमा आन्तररक मूल्याङ्कन (IA) नमतजा पेश गना आिश्यक छ(सर्ल DP 

आिेदकहरू िा NDSS secondary schools हरूद्वारा भनाा भएका माध्यममक 

मिद्यालयहरूलाई सहभागी गराएर सूमचत गररएकाहरू समहत) हो। CA चरणमा, िेत्र/एउटै 

मिद्यालय नेटमा सबै सहभागी मिद्याथीहरूको मापन गररएको अंकलाई कम्युटरद्वारा 

योग्यताको क्रममा राखिनेछ। त्यसपमछ मिद्याथीहरूलाई समान रूपमा तीन िेत्र/नेट 

ब्यान्डहरूमा मबभाजन गररनेछ, प्रते्यक िेत्र/एउटै सू्कल नेटमा सहभागी मिद्याथीहरूको कुल 

सङ्ख्याको एक मतहाइ समािेश हुनेछ। अको शब्दमा, प्रते्यक ब्यान्डमा मिद्याथीहरूको 

सङ्ख्या सहभागी मिद्याथीहरूको कुल सङ्ख्याद्वारा मनिाारण गररन्छ। अमिसूचना व्यिस्था 

अन्तगात, सबै सहभागी मिद्याथीहरूको मबभाजन ब्यान्डहरू (सर्ल DP आिेदकहरूको 

रूपमा सूमचत गररएकाहरू समहत) मतनीहरूको से्कल गररएको IA नमतजाहरूको आिारमा 

गणना गररनेछ। 

 

(31) Q मकन EDB ले प्रते्यक सहभािी प्राथममक मिद्यालयलाई अमप्रलको शुरुमा सफल DP 

आिेदकहरूको सम्बखिि सूची उपलब्ध िराउन िइरहेको छ? 

   

 A EDB ले प्रते्यक सहभागी प्राथममक मिद्यालयलाई अमप्रलको शुरुमा सर्ल DP 

आिेदकहरूको सम्बखित सूची उपलब्ध गराउने छ तामक प्राथममक मिद्यालयहरूलाई 

उनीहरूले CA चरणमा मिद्यालय छनोट गनुापदैन भने्न कुरा सम्झाउनको लामग, र उमचत 

सहयोग उपलब्ध गराउने हो। मिद्याथीहरूले CA को तयारीका लामग सूचना प्राप्त गरेका 

छैनन्। सम्बखित माध्यममक मिद्यालयहरूको नाम, DP आिेदनहरूमा मिद्यालय 

प्राथममकताको क्रम र मिद्याथीहरू एक िा दुई माध्यममक मिद्यालयहरूद्वारा सर्ल DP 

आिेदकहरूको रूपमा छनोट भएका छन् मक छैनन् भने्न कुरा सूचीमा देिाइने छैन। 
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(32) Q के प्राथममक िा माध्यममक मिद्यालयहरूले सफल DP आिेदकहरूको रूपमा सूमचि 

िररएका मिद्याथीहरूको अनुपाि िा सङ््खया िुलासा िना सक्छन्? 

   

 A अमिसूचना व्यिस्था अन्तगात, व्यखक्तगत मिद्याथीहरूलाई दुई सहभागी माध्यममक 

मिद्यालयहरूद्वारा सर्ल DP आिेदकहरूको रूपमा चयन गना समकन्छ। उनीहरूलाई 

अन्तत उनीहरूको पमहलो रोजाइका मिद्यालयहरूमा मबभाजन गररनेछ र केही सर्ल 

आिेदकहरूले NDSS secondary schools हरूमा अध्ययन गना रोज्न सक्छन्। तसथा, सर्ल 

DP आिेदकहरूको रूपमा चयन नगररएका केही मिद्याथीहरूलाई अझै पमन आरमित 

आिेदकहरूको िमतामा DP छुट्याउने अिसर हुन सक्छ। अको शब्दमा, यस्तो जानकारी 

अखन्तम DP आिेदन पररणाम होइन। मिद्यालयको मििेचना स्थानहरूको लामग सर्ल सूचीमा 

रहेका मिद्याथीहरूलाई अन्तत त्यो मिद्यालयमा आिंमटत गना समकँदैन। थप रूपमा, DP 

चरणमा मिद्याथीहरू सर्ल आिेदकहरूका रूपमा छनोट हुने िा नहुनेमा मिमभन्न 

कारकहरूले प्रभाि पाछा , जसमा सू्कलहरू छनौट गना आमाबुबाहरूको रणनीमत, 

आिेदकहरूको सङ्ख्या, भनााको मापदण्ड र िजनहरू, र सू्कल स्थानहरूको सङ्ख्या 

आमद हुन्। त्यसकारण, सहभागी माध्यममक मिद्यालयहरूमा उनीहरूको सर्ल DP 

आिेदनहरूको सूचनाहरू प्राप्त गने मिद्याथीहरूको अनुपात िा सङ्ख्या िास्तिमा 

सम्बखित मिद्यालयहरूको शैमिक स्तर िा समग्र प्रदशानको सूचक होइन। प्राथममक िा 

माध्यममक मिद्यालयहरूलाई CA चरणमा मिद्यालय छनोट गनाका लामग अन्य मिद्याथीहरूको 

रणनीमतहरूलाई असर गनाबाट बच्न सम्बखित जानकारी/िेटाहरू िुलासा गना अनुममत छैन। 
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