ネパール語

Q＆ A
धेिै सोमधिे प्रश्नहरू

＜माध्याममक मिधालय छान्ने＞
Q1. प्रश्न१ मिधाारित समय प्रणाली िा दूि मिक्षा प्रणाली बाट माध्याममक मिधालय पास गदाा, पुणा
कामलि प्रणाली सिह योग्यता हुन्छ?
A1. माध्याममक मिधालय पास गिे को योग्यता, समाि हुन्छ।
Q2. प्रश्न२ औधोमगक मिषयको मिश्व मिधालय जािको लागी औधोमगक माध्याममक मिधालय
जािु पछा?
A2. औधोमगक माध्याममक मिधालय िगइ पमि औधोमगक कलेज जाि सककन्छ। औधोमगक
माध्याममक मिधालय िा व्यिसायीक माध्याममक मिधालय जािेहरु पास भएपमछ काममा (पुणा
कामलि िोजगाि) मा लाग्ने मामिस बकि हुन्छि्।
Q3.

प्रश्न३ माध्याममक मिधालय पास िगिे का मामिसहरूले पमि काममा (पुणा कामलि

िोजगाि)गिा सक्छि्?
A3. मिम्न माध्याममक मिधालय मात्र पास गिे कोहरुले, काममा (पुणा कामलि िोजगाि)गिा
सककिे कम्पिी मिकै कम छि्। प्राय सबै कामहरूमा माध्याममक मिधालय पास गिे को भन्दा
मामिको योग्यता आिश्यक पदाछ।
Q4. प्रश्न४ माध्याममक मिधालय छान्ने तरिका मसकाइ कदिुहोस्।

A4
・「आफ्िो भमिष्यको लागी काम लाग्ने पिाइ हुन्छ कक」「आफ्िो िैमक्षक क्षमता सँग ममल्छ कक」
「जापािी भाषा लगायतका सहयोगको प्रणाली तयाि छ कक」आकद बािे मबचाि गिे ि, माध्याममक
मिधालय छान्दा िाम्रो हुन्छ।
・आफू भन्दा मामिल्लो कक्षाका मसमियिको कु िा सुिेि पमि मबचाि गिा सककन्छ।
・आफू ले जाँच कदिे सम्भाििा भएका माध्याममक मिधालयको जािकािी कदिे कायाक्रममा भाग
मलएि, माध्याममक मिधालय हेिौं।
・आिेदि पत्र बुझाएपमछ, छोटो अिमधमै आिेदि परििताि（→प्रश्न७ हेिुाहोस्）बािे मिणाय मलिु पिे हुँदा,
३ िटा जमत माध्याममक मिधालय छामि िाखौं।
Q5. प्रश्न५ मिश्व मिधालय जािको लागी कस्तो माध्याममक मिधालय जािु िाम्रो हुन्छ?
A5. बजािमा मबक्री गरििे मिश्व मिधालयको जाँचबािे को गाइडबुक िा, माध्याममक मिधालयहरुको
होम पेज हेिेि 「मुख्य जािे गिे का ठाउँ 」त्यहाँका मिधािीहरु कस्तो कलेजहरू जािे गछाि् हेिेि
मबचाि गिुाहोस्। सामान्यतया िाइमसितेि(मिमामिको अंक) धेिै हुिे िा हेन्सामच (माध्याममक
मिधालयको जाँचको औसत) धेिै भएका माध्याममक मिधालयका मिधािीहरु मिश्व मिधालयमा धेिै जािे
गछाि्।
※िाइमसितेि भन्नाले, मिम्न माध्याममक मिधालयको प्राप्ताङ्कको कु ल अंक हो। दोस्रो िषाको १
मिषयमा ५ अंक×९ मिषय＋तेस्रो िषाको १ मिषयको १० अंक×९मबषय हो।
सबै जोड्दा १३५ पूणााङ्क हुन्छ।
※हेन्सामच भन्नाले, माध्याममक मिधालयको जाँच कदिे मिधािी सबैको िमतजाको औसत अंक मिकाली,
बीचमा पिे को व्यमिको हेन्सामचलाई ५० मािेि महसाब मिकामलन्छ।
माध्याममक मिधालय अिुसाि हेन्सामच फिक हुन्छ। सबैभन्दा हेन्सामच धेिै हुिे माध्याममक मिधालय
७०को लाइिमा हुन्छ।
Q6. प्रश्न६ मिम्न माध्याममक मिधालयको िमतजा िाम्रो छैि। तैपमि माध्याममक मिधालय जाि
सककन्छ?
A6.
・िाइमसितेिको अंक हेिेि जाि सककिे माध्याममक मिधालय कस्तो हो अडकल गिुास्। िाइमसितेि िपुगेका

व्यमिको हकमा पिाइको जाँच ि अन्तिााताामा िाम्रो अंक ल्याउिु पछा।
・प्रान्तीय मििासी मििेष आिेदिको प्राय सबै माध्याममक मिधालयमा मिमामिको िमतजा
(मिमामिको पत्र ि िमतजा) लाई पास फे लको मिणाय गिा प्रयोग गरिँ दि
ै ।
・कक्रयरटभ स्कू ल भन्ने, पिाइको िमतजा िहेिे माध्याममक मिधालय पमि छि्।
・दोस्रो पल्टको आिेदि िा, मिमित प्रणालीको माध्याममक मिधालयको जाँच कदि पमि पमहलेिै
मबचाि गिौं
Q7. प्रश्न७ जाि इच्छा गिे को ठाउँ परििताि कस्तो बेला गिा सककन्छ?
A7. जाि इच्छा गिे को ठाउँ परििताि, आिेदि कदए पमछ, पमत्रकामा छामपएको「जाि इच्छा
गिे को अिस्िा」हेिेि, 「खुला संख्या」ि 「आिेदक संख्या」हेिेि, आफ्िो क्षमता सँग सन्तुमलत
छ छैि मबचाि गिे ि जाि इच्छा गिे को ठाउँ परििताि गिे िगिे मिणाय गिुाहोस्। मिणाय गदाा
अमभभािक तिा सहयोग कताा, मिमामिको मिक्षकहरू सँग िाम्रिी सल्लाह गिुाहोस्। पमत्रकामा
छापेपमछ, जाि इच्छा गिे को ठाउँ परििताि गिे म्याद सम्म त्यमत समय हुँदि
ै । त्यसैले परििताि
गिे मि छ भिे आिेदि कदिु अगािै मबचाि तयाि गिा आिश्यक छ।
Q8. प्रश्न८ जाि इच्छा गिे को ठाउँ परििताि गिाको लागी के गिुा पछा?
A8. जाि इच्छा गिे को ठाउँ

परििताि गिाको लागी, अमभभािक बाट मिम्न माध्याममक

मिधालयको मिक्षकलाई भन्नु पदाछ। जाि इच्छा गिे को ठाउँ परििताि गिे सम्भाििा छ भिे,
मत्रपमक्षय अन्तिाातााको बेला, अमििाया रूपमा मिमामिको कक्षा मिक्षकलाई भिौं।
Q9. प्रश्न९ मिमामिको मिक्षकले मिजी माध्याममक मिधालयको जाँच पमि सँगै कदिु भिेको छ।
दुिै ददँदा ठीक होला?
A9.
・जसिी पमि जाि मि लागेको माध्याममक मिधालय छ, ति पास हुि गाहो छ भिे मिजी
पमि सँगै कदिे मबचाि गदाा हुन्छ। ति, मिजीमा पास भयो ति सािाजमिक मा फे ल भयो भिे
मिजी मा जािे पिे हुन्छ। सािै, मिजीमा पैसा पमि लाग्छ। पिाइको लागी सहयोग िकम कदिे
मियम अिुसाि कक्षा िुल्क सस्तो भएपमि त्यस बाहेक पैसा लाग्ने ठाउँ धेिै हुिे हुँदा मबचाि
गिुाहोला।

・दुिै सँगै िकदए पमि, सािाजमिक मिधालयको दोस्रो आिेदि खुला पमि हुन्छ, सािै मिधाारित
समय प्रणालीमा पमि जाँच कदि सककन्छ। दुिै सँगै जाँच कदिे िकदिे बािे अमभभािक सँग िाम्रिी सल्लाह
गिुाहोस्।

＜मििेष आिेदि＞
Q10. प्रश्न११ आफ्िो योग्यता प्रान्तीय मििासी मििेष आिेदि कदि ममल्छकक ममल्दैि बुमझएि।
A10. गाइडबुक को ५ पेजमा आिेदि कदिे योग्यता छ त्यो हेिुाहोस्। त्यस बाट बुमझएि भिे,
कािागािा प्रान्तीय मिक्षा परिषद् मा सम्पका गिुाहोस्।
Q11. प्रश्न१२ मिदेिमा २ िषा बकि गएको, बाबु आमा जापािमा हुिुहुन्छ, मिदेिमा पिेि
आएको मििेष आिेदिमा जाँच कदि ममल्छ?
A11. मिदेिमा पिेि आएको मििेष आिेदि, अमभभािक काम आकदको कािणले मिदेिमा िहेको
बेला, बाबु आमा सँगै मिदेिमा जीिि यापि गिे का व्यमि लमक्षत हो, मिधािी एक्लै मिदेि
गएि पिेमा त्यो मिदेि पिाइ मात्र हुन्छ, मिदेिमा पिेि आएको मििेष आिेदिमा सामेल हुँदि
ै ।
ति मििेष कािण बस मिधािी एक्लै मिदेिमा पढ्िु पिे बाध्यात्मक अिस्िा मियो भिे,
कािागािा प्रान्तीय मिक्षा परिषदमा सम्पका गिुाहोस्।
Q12. प्रश्न१३ पासपोटा हिाएको बेला, पुिािो पासपोटा पमि सािमा िभएको बेला, सािै
पासपोटामा अध्यागमिको छाप िभएको बेला के गिुा पछा?
A12. जापािको कािुि मन्त्रालयले जािी गिे को 「अध्यागमि िे कडा」आिश्यक पदाछ। कािुि
मन्त्रालयको होम पेज बाट आिेदि कदएि हुलाक माफा त प्राप्त गिा सककिेछ। ति, १ ममहिा जमत
समय लाग्ने हुँदा, मछटै आिेदि कदिुहोला।

＜बीचमा कक्षा मछिा＞
Q13. प्रश्न१४ मिदेिको माध्याममक मिधालयको प्रिम िषा सके ि जापािमा आएको अिस्िामा,
माध्याममक मिधालयमा मछिा सककन्छ?
A13. मिदेिको माध्याममक मिधालयको प्रिम िषा बिाबि सके ि जापािमा आएको अिस्िामा,
माध्याममक मिधालयमा मछिा सककन्छ ति, त्यस्तो मिधालय ि समय तोककएको छ। सािै, जापािी

भाषा कमजोि भए पमि भाषागत सहयोग िपाउिे, प्रिम िषामा पढ्िै पिे कु िा छु ट्िे, हुँदा,
गाइडबुकको १९ पेज मा भएको ＜बीचमा कक्षा मछिे सूचिा के न्र＞मा िाम्रोसँग सल्लाह
गिुाहोला।

＜अन्य＞
Q14. प्रश्न१५ पढ्िे तरिका बुमझएि। मसकाइ कदिुहोस्।
A14. एक्लै पढ्ि गाहो पिे व्यमि िा, ट्युसि पढ्ि िसक्ने अिस्िामा स्िािीय क्षेत्रमा पढ्ि
सहयोगी कक्षा हुन्छि्। प्राय मििःिुल्क पिाउिे ठाउँ हुन्छ। डकु मेन्टमा 「पढ्ि सहयोग गिे कक्षा
सूची」समेरटएको छ हेिुाहोला।
Q15. प्रश्न१६ अमतरिि कृ याकलाप गिे मा अन्तिााताामा काम लाग्छ?
A15. मिमामि को बेला अमतरिि कृ याकलाप गिे ि 「प्रान्तीय प्रमतयोमगतामा भाग मलएको」 िा
「पुिस्कृ त भएको」जस्ता कु िाहरू गदैमा यसले मात्र अन्तिााताामा काम लाग्ने भन्ने हुन्न। अन्तिााताामा,
अमतरिि कृ याकलापमा कसिी आफू ले मेहित गिे को हो भन्ने बािे मिस्तृत रूपमा भन्ने कु िा महत्ि
पुणा हुन्छ।
Q16. प्रश्न१७ अग्रजी भाषामा पिाइिे माध्याममक मिधालय बािे जान्न चाहन्छु ।
A16. कािागािा प्रान्तीय सािाजमिक माध्याममक मिधालयमा, सम्पूणा मिषय अग्रेजीमा मसकाउिे
मिधालय छैि। ति, के ही ठाउँ मा अंग्रेजीमा जोड कदएको माध्याममक मिधालयहरु छि्।

