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माध्यममक मिद्यालय स्थान मिभाजन प्रणाली 2021/2023 

 (सेप्टेम्िर 2023 मा माध्यममक 1 मा भनााको लामि) 

सधै सोमधने प्रश्नहरू 

 
साधारण  

 

(1) Q माध्यममक मिद्यालय स्थान मिभाजन (SSPA) प्रणाली के हो? 

 

 A योग्य प्राथमिक 6 (P6) मिद्याथीहरूले SSPA प्रणालीिा भाग मलएर सािवजमिक क्षेत्रको िाध्यमिक 1 (S1) स्थाि प्राप्त गिव 

सक्छि।् SSPA प्रणालीलाई दईु चरणिा मिभाजि गररएको छ: मििेकाधीि स्थािहरू (DP) र केन्द्रीय मिमियोजि (CA) हुि।् 

 

DP चरणको लामग, मिद्याथीहरूले प्रत्यक्ष रूपिा कुिै पमि मजल्लािा SSPA िा भाग मलिे दईु भन्द्दा िढी िाध्यमिक मिद्यालयहरूिा 

आिेदि मदि सक्छि।् मिद्यालयहरूले आफ्िो S1 स्थािहरूको 30% भन्द्दा िढी DP को रूपिा आरमक्षत गिव सक्छि ्र उिीहरूको 

मिक्षा दिवि र मििेषताहरू अिसुार मिद्याथी भिाव गिव सक्छि।् 

 

CA चरणिा, कम्प्यटूरल ेSSPA िा सहभागी मिद्याथीहरूलाई उिीहरूको मिभाजि ब्यान्द्ड, मिद्यालयहरूको आिाििुाको छिोट र 

अमियमित सङ्््याका आधारिा मिद्यालय स्थािहरू छुट्याउँछ। 

 

सफल DP आिेदकहरूलाई CA िा फेरर स्थािहरू मिभाजि  गररिे छैि। DP र CA को आमधकाररक िमतजा जलुाई 2023 

िा एकै सियिा जारी गररिेछ। SSPA प्रणालीको मििरणहरूको लामग, आिाििुाहरूले SSPA प्रणालीिा जािकारी पमुस्तका र 

मभमडयोलाई सन्द्दभव गिव सक्िहुुन्द्छ। 

 

 
मिडर र नोममनेट मिद्यालयहरू 

 

(2) Q मिडर/नोममनेट स्कूलमा अध्ययन िरररहेका P6 मिद्याथीहरूको लामि S1 भनाा प्रिन्धहरू के छन?् 

 

 A सािान्द्यतया, ररपीटर र DP कटौती पमछ, मफडर िाध्यमिक मिद्यालयले आफ्िो मफडर प्राथमिक मिद्यालय (हरू) को लामग िाकँी 

स्थािहरूको 85% आरमक्षत गिुवपछव, र CA चरणिा िोमििेट िाध्यमिक मिद्यालयले आफ्िो िामित प्राथमिक मिद्यालय (हरू) को 

लामग िाकँी स्थािहरूको 25% आरमक्षत गिुवपछव। मफडर/िोमििेट स्कूलको P6 मिद्याथी िेट ब्यान्द्ड 1 िा 2 िा छ भिे र भाग B 

प्रमतिमन्द्धत स्कूल छिोटहरूिा उसको/उिको पमहलो रोजाइको रूपिा मफडर/िोमििेट गररएको िाध्यमिक मिद्यालय छिोट गरेको खण्डिा 

आरमक्षत स्थािको लामग योग्य हुन्द्छ। यमद मलङ््क गररएको िाध्यमिक मिद्यालयले िेट ब्यान्द्ड 3 मिद्याथीहरू स्िीकार गदवछ भिे, सि ै

3 ब्यान्द्डका मिद्याथीहरू योग्य हुिेछि।् आिािािलुे मफडर/िोमििेट िाध्यमिक मिद्यालय (हरू) मसध ैसोधपछु गिव सक्छि।् 

 

यमद योग्य मिद्याथीहरूको सङ्््या आरमक्षत स्थािहरूको सङ्््या भन्द्दा िढी छ भिे, सि ैआरमक्षत स्थािहरू भररएसम्पि मिद्याथीको 

िेट ब्यान्द्ड र अमियमित सङ्््यािा मिभाजिको लामग प्राथमिकताको क्रि आधाररत हुिेछ। अकोतफव , सि ैप्रयोग िगररएका आरमक्षत 

स्थािहरू, यमद कुि ैछि ्भिे, स्िचामलत रूपिा मिभाजिका लामग खलुा ठाउँहरूको रूपिा प्रयोग हुिेछि।् 

 

यमद मफडर िा िोमििेट मिद्यालयको P6 मिद्याथी क्रस-िेट मिभाजिका लामग स्िीकृत भएिा, ऊ मफडर िा ििोमित िाध्यमिक 

मिद्यालय(हरू) को आरमक्षत स्थािको लामग योग्य हुिे छैि। 
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(3) Q आ ना बालबािलकाको प्राथिमक िवद्यालयमा िफडर/नोिमनेट गिरएको मा यिमक िवद्यालय (ह ) छ िक छैन भनेर 

आमाबुवाह ले कसरी थाहा पाउन सक्छन?् 
 

 A आमाबवुाह ले प्र येक वषर् से टे बरमा प्रकािशत प्राथिमक िवद्यालय प्रोफाइल (प्रोफाइल) बाट सा दिभर्क जानकारी प्रा  गनर् सक्छन।् 
प्राथिमक िवद्यालयको िफडर/नोिमनटे मा यिमक िवद्यालय (ह ) प्रोफाइलमा सचूीबद्ध गिरनेछ। जानकारीको लािग आमाबवुाह ले 
प्राथिमक िवद्यालयमा िसध ैस पकर्  गनर् सक्छन।् 
 

(4) Q आ नो/उनको िफडर/नोिमनेट मा यिमक िवद्यालयमा िबभाजन गनर् योग्य P6 िवद्याथीर्को लािग, के उसले/उनले भाग A
अप्रितबंिधत िवद्यालय छनोट र भाग B प्रितबि धत िवद्यालय छनौट दुवैमा आ नो/उनको/उनको कूल छनोटह  म ये 
एकको पमा िफडर/नोिमनेट मा यिमक िवद्यालय राख्न आव यक छ? 
 

 A CA चरणमा, िफडर/नोिमनेट िवद्यालयह का लािग आरिक्षत थानह  भाग B प्रितबि धत िवद्यालय छनौटह मा मात्र लाग ूहु छन्। 
आमाबवुाह ले भाग B मा पिहलो रोजाइको पमा िफडर/नोिमनेट मा यिमक िवद्यालय समावेश गनुर्पछर्। यद्यिप, भाग A मा 
िफडर/नोिमनेट मा यिमक िवद्यालय समावेश गनेर् िक नगनेर् भ ने कुरा आमाबवुाह को आ नै िववेकमा छ। 
 

(5) Q के िफडर/नोिमनेट प्राथिमक िवद्यालयको योग्य िवद्याथीर्लाई  उसको िफडर/नोिमनेट मा यिमक िवद्यालयमा आवंटन गिरने
छैन? 
 

 A िन न कारणह को लािग एक िवद्याथीर्लाई उसको िफडर/नोिमनेट मा यिमक िवद्यालयमा आवंटन गनर् सिकँदनै: 
 

  (a) िवद्याथीर्ल ेआव यकता अनसुार भाग B प्रितबि धत िवद्यालय छनोटह मा िफडर/नोिमनेट गिरएको मा यिमक िवद्यालयलाई 
आ नो पिहलो िवद्यालय छनोटको पमा बनाएको छैन; 
 

  (b) 
 

योग्य िफडर/नोिमनटे P6 िवद्याथीर्ह  कूलको आरिक्षत थानह  भ दा बढी छन;् 
 

  (c) 
 

िवद्याथीर्ल ेसफलतापवूर्क अक  मा यिमक िवद्यालयमा विववेकीय थान प्रा  गरेको छ वा भाग A अप्रितबि धत िवद्यालय 
छनोटह मा िवद्यालय थान छुट्याइएको छ; वा 
 

  (d) िवद्याथीर्लाई क्रस-नटे िबभाजनका लािग अनमुोदन गिरएको छ। 
 

 
"Through-train" कूलह  
 
(6) Q "Through-train" िवद्यालयमा अ ययन गिररहेका P6 िवद्याथीर्ह को लािग S1 भनार् प्रब धह  के छन?् 

 
 A "Through-train" िवद्यालयको P6 िवद्याथीर्ले यसको िलङ्क गिरएको मा यिमक िवद्यालय िसध ैअगािड बढ्न रो न सक्छ। 

यिद िवद्याथीर्ले सहभागी मा यिमक िवद्यालयह को DP वा प्र यक्ष अनदुान योजना मा यिमक िवद्यालयह को S1 थान(ह ) मा 
मा यिमक िवद्यालय थान बाडँफाडँ प्रणाली (NDSS secondary schools) मा भाग निलने (सफल भए पिन वा नगनेर्) 
वा CA मा भाग िलएको ख डमा, उसले/उनीलाई जोिडएको मा यिमक िवद्यालयमा िसध ैअगािड बढ्ने अिधकार कायम राख्न 
अनमुित िदइने छैन। 
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(7) Q के अन्य प्राथममक मिद्यालयका मिद्याथीहरूलाई "through-train" माध्यममक मिद्यालयमा अध्ययन िने मौका 

छ? 

 

 A सि ै"through-train" मिद्यालयहरूले यो मसद्धान्द्तको पालिा गिव आिश्यक छ मक मलङ््क गररएको िाध्यमिक मिद्यालयिा 

S1 स्थािहरूको सङ्््या यसको मलङ््क गररएको प्राथमिक मिद्यालयिा P6 स्िातकहरूको सङ्््या भन्द्दा िढी हुिपुछव तामक DP 

को लामग िा CA िा भाग मलिे अन्द्य प्राथमिक मिद्यालयका मिद्याथीहरूलाई अझ ै पमि आिेदि मदएर भिाव गिव समकन्द्छ। 

"through-train" िाध्यमिक मिद्यालयहरू, दिैु अिमस्थत र भखवरै सञ्चामलत, सैद्धामन्द्तक रूपिा, DP आिेदि िाफव त अन्द्य 

प्राथमिक मिद्यालयका मिद्याथीहरू भिाव गिवको लामग, पिुराितृ्त स्थािहरू कटौती पमछ,  िा CA मतिीहरूको कुल S1 स्थािहरूको 

15% भन्द्दा कि आरमक्षत हुि ुहुदँिै। 

 
प्रत्यक्ष अनुदान योजना माध्यममक मिद्यालयहरू 

 

(8) Q आमािुिाहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई प्रत्यक्ष अनुदान योजना (DSS) माध्यममक मिद्यालयमा पठाउन चाहेमा के 

कुरामा ध्यान मदनुपछा? 

 

 A आिाििुाहरूले ध्याि मदि ुपछव मक DSS िाध्यमिक मिद्यालयहरूले िलु्क मलि सक्छ। िाध्यमिक 3 परूा गरेपमछ मिद्याथीहरूलाई 

मतिीहरूको आफ्िै DSS िाध्यमिक मिद्यालयहरूिा िाध्यमिक 4 (S4) िा िढुिा गिव समकन्द्छ र मिक्षा ब्यरूो (EDB) द्वारा 

अििुोमदत अन्द्य मिद्यालयहरूिा केन्द्रीय रूपिा S4 िा रामखिे छैि। 

 

(9) Q सहभािी DSS माध्यममक मिद्यालयहरूको लामि, सरकारी, सहायिा प्राप्त र क्यापुट माध्यममक मिद्यालयहरूको िुलनामा 

मिभाजन व्यिस्थामा के मभन्निाहरू छन?् 

 

 A सहभागी DSS िाध्यमिक मिद्यालयहरूको लामग, मतिीहरूको मिभाजि व्यिस्था िलूतः सरकारी, सहायता प्राप्त र क्यापटु िाध्यमिक 

मिद्यालयहरू जस्त ैहो, िाहके सहभागी DSS िाध्यमिक मिद्यालयहरूले उिीहरूको S1 स्थािहरूको 30% भन्द्दा िढी DP र 

सहभागी DSS िाध्यमिक मिद्यालयहरूको S1 स्थािहरू आरमक्षत गिव सक्छि,् CA को भाग B प्रमतिमन्द्धत मिद्यालय छिोटहरूिा 

"िो-च्िाइस िो-एलोकेिि" मसद्धान्द्तिा मिभामजत गररएको छ, अथावत ् मिद्याथीहरूलाई सहभागी DSS िाध्यमिक मिद्यालयिा 

मिभामजत गररिे छैि जिसम्पि उिीहरूल ेमिद्यालयलाई CA को भाग B िा छिोटहरू िध्ये एकको रूपिा सिािेि िगरेका हुन्द्छि।् 

 

(10) Q NDSS secondary schools भनाा प्रमिया के हो? 

 

 A NDSS secondary schools लामग, मतिीहरूले आफ्िै प्रमक्रया र तामलका अिसुार मिद्याथी भिाव गिव सक्छि ्र SSPA 

प्रणाली िाफव त मिद्याथीहरू छुट्याउिे छैिि।् मिद्याथीहरूले आिेदि मदि सक्िे NDSS secondary schools  सङ्््यािा 

कुिै सीिा छैि, र भिाव मिद्यालयहरूल ेतोकेको िापदण्डिा आधाररत हुन्द्छ। NDSS secondary schools आफ्िो सहभागी 

मिद्याथीहरूको सफल सचूी िेको िरुुिा EDB िा पेि गिव आिश्यक छ। NDSS secondary schools सहभागी 

मिद्याथीहरूको सफल सचूीिा सिािेि भएका मिद्याथीहरूलाई सहभागी िाध्यमिक मिद्यालयहरूको S1 स्थािहरू छुट्याइिे छैि, 

जसिा उिीहरूलाई सफल DP आिेदकहरूको रूपिा छिोट गररएको छ। 
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िैर-मचमनयााँ िोल्ने मिद्याथीहरू 

 

(11) Q SSPA प्रणाली अन्ििाि, िैर-मचमनयााँ भाषी (NCS) मिद्याथीहरूको लामि मिमनयोजन व्यिस्था के छ? 

 

 A सि ैयोग्य मिद्याथीहरू, मतिीहरूको जात िा जन्द्ि स्थािहरू मििा, SSPA प्रणाली अन्द्तगवत सािवजमिक क्षेत्रका मिद्यालयहरूिा 

भिावको लामग सिाि अिसरहरूको आिन्द्द मलन्द्छ, जिु मिष्पक्ष र पारदिी छ। अको िब्दिा, सि ै योग्य मिद्याथीहरू (NCS 

मिद्याथीहरू समहत) लाई सिाि संयन्द्त्र अिसुार S1 स्थाि मिभामजत गररिेछ। NCS मिद्याथीहरूले DP चरणिा कुिै पमि दईु 

सहभागी िाध्यमिक मिद्यालयहरूिा आिेदि मदि सक्छि।् CA चरणिा छिोटको लामग, मतिीहरूले भाग A िा कुिै पमि स्कूल 

िेटहरूिाट अमधकति तीि िाध्यमिक मिद्यालयहरू र भाग B िा उिीहरूको आफ्िै स्कूल िेटहरूिा उिीहरूको प्राथमिकता अिसुार 

अमधकति 30 िाध्यमिक मिद्यालयहरू छिौट गिव सक्छि।् 

 

(12) Q मिद्यमान मिभाजन व्यिस्था अन्ििाि, NCS मिद्याथीहरूले कसरी स्कूल छनोट िनुापछा? 

 

 A NCS मिद्याथीका आिाििुाहरूले मिद्यालयका सि ैपक्षहरूलाई मिचार गिुवपछव, उदाहरणका लामग यसको िमैक्षक दिवि, संस्कृमत, 

धिव, कक्षा संरचिा, मिकास र सञ्चालि, र उिीहरूका िालिामलकाको क्षिता, झकुाि र रुमचहरू उपयकु्त मिद्यालय छिोट गिवका 

लामग हो। आिाििुाहरूले आफ्िा िालिामलकाहरू पमढरहकेा प्राथमिक मिद्यालयहरूिाट सल्लाह मलि सक्छि ्र मिद्यालयको पमछल्लो 

घटिाक्रिहरूका लामग मिद्यालयको गहृपषृ्ठिा जाि सक्छि।् सािवजमिक क्षेत्रका मिद्यालयहरू छिोट गिव NCS मिद्याथीहरूको 

आिाििुाहरूलाई सहयोग गिव, EDB ले मिमभन्द्ि जामतहरूको प्रिखु भाषाहरूिा स्कूलहरूिा भिावसम्पिन्द्धी जािकारी उपलब्ध 

गराएको छ। साथ,ै NCS मिद्याथीका आिाििुाहरूका लामग एकैसाथ दोभाष ेसेिाहरू समहत सिमपवत ब्रीमफङ् सत्रहरू िामषवक रूपिा 

आयोमजत गररन्द्छ। 

 

2015/16 मिद्यालय िषविाट सरुु हुदँ,ै मिद्यालय छिोट गिे िारे आिाििुाहरूलाई थप मिस्ततृ जािकारी प्रदाि गिव, गहृ-मिद्यालय 

सहयोग समिमत (CHSC) ले प्राथमिक मिद्यालयहरू िाफव त P6 िा अध्ययि गरररहकेा NCS मिद्याथीहरूको आिाििुाहरूलाई 

मितरणको लामग िाध्यमिक मिद्यालय प्रोफाइलहरूको अगं्रेजी िमुरत संस्करण प्रकामित गरेको छ। 

 

2018/19 मिद्यालय िषविाट सरुु हुदँ,ै NCS मिद्याथीहरूको लामग उिीहरूको सिथविको िारेिा जािकारी प्रदाि गिव मिद्यालयहरूको 

लामग िाध्यमिक मिद्यालय प्रोफाइलहरूिा "NCS मिद्याथीहरूको लामग मिक्षा सिथवि" िा छुटै्ट स्तम्पभ थमपएको छ। सि ैसािवजमिक 

क्षेत्रका िाध्यमिक मिद्यालयहरू र प्रत्यक्ष अिदुाि योजिा िाध्यमिक मिद्यालयहरू जसले NCS मिद्याथीहरूलाई भिाव गछवि ्र थप 

कोष उपलब्ध गराउँछि,् यस स्तम्पभिा NCS मिद्याथीहरूको मचमिया ँभाषा मसक्िे र मिद्यालयहरूिा सिािेिी मसकाइ िातािरण 

मसजविा गिवका लामग थप सहयोग उपायहरू मिमदवष्ट गिव आिश्यक छ।  िाध्यमिक मिद्यालय प्रोफाइलहरू CHSC िेिपजेको मचमिया ँ

र अगं्रेजी संस्करणहरूिा अपलोड गररएका छि।् 

 

2019/20 मिद्यालय िषविाट सरुु हुदँ,ै EDB ल ेसम्पिमन्द्धत मिद्यालयहरूलाई सान्द्दमभवक सिथवि उपायहरूका िारेिा थप जािकारी 

उपलब्ध गराउि आिश्यक पारेर िया ँ थमपएको स्तम्पभलाई अझ िढाएको छ। EDB ले मिद्यालयहरूलाई िाध्यमिक मिद्यालय 

प्रोफाइलहरू र स्कूल िेिपषृ्ठहरूको मचमिया ँर अगं्रेजी संस्करणहरूको सािग्रीहरू सिदृ्ध ििाउि जारी रा्ि प्रोत्साहि मदन्द्छ। 
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(13) Q EDB द्वारा उपलब्ध िराइएका NCS मिद्याथीहरूलाई मचमनयााँ भाषा मसकाउनको लामि सहयोि िने उपायहरू के के 

छन?् 

 

 A सरकार NCS मिद्याथीहरूलाई स्थािीय मिक्षा प्रणालीिा प्रारमम्पभक रूपान्द्तरण र मचमिया ँभाषािा मिपणुताको समुिधा समहत सिदुायिा 

एकीकरण गिव प्रोत्साहि र सिथवि गिव प्रमतिद्ध छ। 2014/15 मिद्यालय िषव दमेख सरुु गद,ै EDB ले प्राथमिक र िाध्यमिक 

मिद्यालयहरूिा "मचमिया ँभाषा पाठ्यक्रि दोस्रो भाषा मसकाइ फे्रििकव " ("लमलवङ््ग फे्रििकव ") को कायावन्द्ियि सिािेि समहत 

पररष्कृत सिथवि उपायहरूको श्ृंखला लाग ूगरेको छ, मिद्यालयहरूलाई थप अिदुािको पयावप्त िमृद्ध, र NCS मिद्याथीहरूलाई मचमिया ँ

भाषा मसकाउि मिद्यालयहरूलाई सहयोग परु याउि मसकाइ र मसकाउिे स्रोतहरू, मिक्षक प्रमिक्षण र मिद्यालयहरूलाई व्यािसामयक 

सहयोग आमदको प्रािधाि, र सिािेिी मसकाइ िातािरणको सजृिा गछव । 

 

 सिथवि उपायहरूको मििरणहरूको लामग, कृपया EDB िेिपजे  िेिपजेिा जािहुोस।् 

 

 

 
मिद्यालय स्थाि मिभाजि सेक्सि 

मिक्षा ब्यरूो 
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