माध्यममक मिद्यालय स्थानहरू मिमनयोजन प्रणाली 2019/2021
सकेण्डरी 1 खुला स्थानहरूको लामि आिे दनको सम्बन्धमा Notes for Parents

Nepali

प्राथमिक 6 पढ् ने मिद्याथीहरूको अमििािकहरुले जसले सेकेण्डरी स्कूल स्थान मिमनयोजन (SSPA)
प्रणाली 2019/2021 को िाध्यिबाट िाध्यमिक 1 (S1) स्वमनणणयगत स्थान (DP) को लामग आिेदन मदन चाहनु हुनेलाई
यस कागजातलाई ध्यानपूिणक पढ् नको लामग सल्लाह मदइन्छ (Notes for Parents) र सेकेण्डरी एक स्वमनणणयगत
स्थान को लामग Application Form (Application Form) सन्दिण बनाउनु होला र पोइन्टहरू नोट गनुण होला ।
आिश्यकताहरु
2.
िाध्यमिक एक खुला स्थानको लामग हाते पुस्तिका (Handbook) िा सूमचकृत सहिागी मिद्यालयहरु िध्ये
प्रत्येक मिद्याथीले दु ईिटा नबढाई आिेदन मदन पाउनेछन् , अन्यथा ऊ/उनको DP पाउने िौका गुम्नेछ ।
हातेपुस्तिकालाई Handbook मिक्षा ब्यूरो (EDB) द्धारा प्रकामित गररन्छ र आिाबुिाहरुको सन्दिणका लामग
Application Forms र Notes for Parents मितरण गररने मदन प्राथमिक मिद्यालयहरुिा उपलब्ध गराइनेछ ।
आिाबुिाहरु EDB को गृहपृष्ठ (www.edb.gov.hk) िा पमन जान सक्नुहुन्छ (सूमचहरु डाउनलोड गनणः Home >
Education System and Policy > Primary and Secondary School Education > School Places Allocation
Systems > Secondary School Places Allocation (SSPA) System) छनोट गनुणहोस् िा EDB को 24 घण्टे
स्वचामलत टे मलफोन सोधपू छ प्रणालीिा फोन गनुणहोस् 2891 0088 (मथच्नु स् 2 (अङ्ग्रेजी) > 5 (फ्याक्स सेिाहरु) > 04
(िाध्यमिक मिद्यालय स्थान मिमनयोजन प्रणालीः मिद्यालय सूमचहरु)) सूमचहरु फ्याक्सबाट पाउनको लामग ।
3.
दु ईिटा सहिागी िाध्यमिक मिद्यालयहरुिा नबढाई DP आिेदनहरु मदनुका अलािा मिद्याथीहरुले Jockey
Club Ti-I College1 र प्रत्यक्ष छु ट प्रणाली (DSS) िाध्यमिक मिद्यालयहरु जुन SSPA प्रणालीिा सहिागी निएका
(NDSS secondary schools)2 िा पमन S1 स्थानका लामग आिेदन मदन सक्छन् ।
आिेदन अिमि
4.
DP आिेदनको अिमध िरी सबै सहिागी सेकेण्डरी स्कूलहरुका लामग सिान रहन्छ, 4 जनिरी (सोमिार)
दे खख 18 जनिरी 2021 (सोमिार) सम्म, दु िै मममत समािेश हुन्छन् । छु ट्टाछु ट्टै स्कूलहरूको अपरे मटिं ग सियको
जानकारीको लामग, स्कूलहरूसँग मसधै सोधपुछ गनुण पनेछ।

1

Jockey Club Ti-I College का लामग S1 िनाण का लामग आिे दन अिमध 4 जनिरी (सोििार) दे स्तख 20 जनिरी 2021 (बुधिार) सम्म हुन्छ । यमद मिद्याथीहरु Jockey Club Ti-I College िा मदएको
उनीहरुको आिे दनिा सफल िए िने, उनीहरुलाई DP बाँ डफाँ ड गररने छै न िा SSPA प्रणाली अन्तगणत केस्तिय कुनै (CA) स्थान उपलब्ध गररने छै न । यमद उनीहरु आफ्नो आिे दनिा असफल
िए पमन, उनीहरु S1 स्थानको बाँ डफाँ डका लामग SSPA प्रणाली अन्तगणत जान सक्ने छन् ।

2

NDSS secondary schools को आिे दनका लामग उनीहरुको आफ्नै सिय तामलका हुन्छ । मििृ त जानकारीका लामग कृपया सम्बस्तित मिद्यालयमसत प्रत्यक्ष सम्पकण राख्नुहोस् । मिद्याथीहरुले
आिे दन मदन पाउने NDSS secondary schools सङ्ग्या कुनै सीमित निएकोले, ऊ/उनले धे रै NDSS secondary schools को स्थानको लामग स्वीकृमत पाउन सक्छ । तथामप, यसरी स्थान उपलब्ध
गराउने कुनै एउटा मिद्यालयिा आिाबुिाको हिाक्षररत िन्जु री तथा प्राथमिक 6 मिद्याथी रे कडण फारिको सक्कल प्रमत बुझाएको खण्डिा, यसिा NDSS secondary school द्धारा मदइएको S1
स्थान स्वीकार गने र अन्य कुनै पमन अनुदामनत S1 स्थानहरु त्याग्ने (सहिागी िाध्यमिक मिद्यालयहरुको S1 स्थान र Jockey Club Ti-I College समहत) सहिमत हुनेछ SSPA। मिद्यालयले िे को िुरु
मतर 2021 सम्म आिाबु िाको मनणण य बारे EDB लाई सू मचत गनेछ । NDSS secondary schools बाट सफल मिद्याथीहरुको सू मच प्राप्त गरे पमछ, EDB ले सू मचत गरे का मिद्याथीहरुलाई SSPA प्रणाली
िाफणत अन्य स्कूल स्थान मदइने छै न । 2019/2021 को SSPA प्रणालीिा सहिागी निएका DSS िाध्यमिक मिद्यालयहरुका सम्बस्तित आिाबु िाहरुले आफ्नो बच्चाको प्राथमिक मिद्यालयहरुलाई
सम्पकण गनण सक्नेछन् । आिाबुिाहरु EDB को गृ हपृ ष्ठ (www.edb.gov.hk) िा पमन जान सक्नुहुन्छ (सू मचहरु डाउनलोड गनणः Home > Education System and Policy > Primary and Secondary
Education > School Places Allocation System > Secondary School Places Allocation (SSPA) System) प्रणाली)) छनोट गनुणहोस् िा EDB को 24 घण्टे स्वचामलत टे मलफोन सोधपु छ
प्रणालीिा फोन गनुणहोस् 2891 0088 (मथच्नुहोस् 2 (अङ्ग्रेजी) > 5 (फ्याक्स से िाहरु) > 04 (िाध्यमिक मिद्यालय स्थान मिमनयोजन प्रणाली मिद्यालय सू मचहरु)) सू मचहरु फ्याक्सबाट पाउनको लामग ।
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Application Form
5.
Application Form मििेष गरी सरकारी, सहायता प्राप्त र क्यापुट DP सेकेण्डरी स्कूलहरुको साथसाथै
SSPA प्रणालीिा िाग मलने DSS सेकेण्डरी स्कूलहरु (जिै Handbook सूचीबद्ध स्कूलहरू) मिद्याथीहरूको
प्रयोगको लामग मिद्याथीहरूको लामग मडजाइन गररएको हो। प्रत्येक सहिागी प्राथमिक 6 को मिद्याथीले दु ई िटा
Application Forms सहिागी प्राथमिक मिद्यालयिाफणत पाउँ छन् ।
6.
प्रत्येक Application Form लाई चार िागिा मििाजन गररएको छ: EDB को प्रमतमलमप (मनलोिा), स्कूलको
प्रमतमलमप (हररयोिा), अमििािकको प्रमतमलमप (रातोिा) र स्कूल प्राथमिकताको अडण र (स्कूल प्राथमिकता 1 को
पमहलो मिकल्प छ र स्कूल प्राथमिकताको अडण र 2 दोस्रो मिकल्पको रूपिा मलइन्छ) (रातोिा)। मिद्याथीहरुको
मििरणहरू Application Form प्रत्येक िागिा पमहले नै मप्र-मप्रन्ट गररएको छ। उदाहरणको रूपिा अमििािकको
प्रमतमलमप मलनुहोस् , मप्रन्ट गररएको जानकारीले सिािेि गररएको हुन्छ:








मिमनयोजन चक्र
मिद्याथी सन्दिण नम्बर
आिेदन नम्बर
मिद्याथीको नाि
मलङ्ग
जन्म मिमत
सहिागी प्राथमिक मिद्यालय

7.
Application Form र प्राथमिक 6 मिद्याथी अमिलेख फाराि सिंकलन गरे पमछ आिाबुिाहरुलाई3 तुरुन्तै मनम्न
पमहले नै छामपएको (मप्र-मप्रन्ट गररएको) जानकारी उनीहरूको बालबामलकाको जारी गररएको पररचय कागजातिा
उल्लेख िएको व्यस्तिगत मििरणमसत मिल्छ िा मिल्दै न जाँ च्न अनुरोध गररन्छ जिै:




मिद्याथीको नाि
मलङ्ग
जन्म मिमत

फरक िएिा सिं िोधनका लामग आिाबुिाले बालबामलकाको प्राथमिक मिद्यालयिा तुरुन्त सूमचत गनुणपछण , जसलाई
प्राथमिक मिद्यालयको छाप लगाएर अनुिोदन गररनुपछण । आिाबुिाले कुनै पमन पमहले नै छामपसकेको (मप्र-मप्रन्ट
गररएको) जानकारी आफैले सिंिोधन गनुणहुँदैन िाथी Application Form, र उनीहरुले आिेदन मदने िाध्यमिक
मिद्यालयहरुले पमन Application Form मलने बेलािा उनीहरुको लामग पमहले नै छामपसकेको (मप्र-मप्रन्ट गररएको)
जानकारी सिंिोधन गने छै नन् ।
आिेदन पमियाहरु
8.
DP को लागी आिेदन मदने हो मक होइन िनेर आिा िा बुबाले छनौट गनण सक्दछन, यमद अमििािकले DP
आिेदन मदने मनणणय गनुणियो िने , िहाँ हरुले Application Form बुझाउँ दा मनम्न प्रमक्रयाहरु पालना गनुण पदण छ:

3

प्राथमिक 6 मिद्याथी अमिले ख फाराि मिद्याथीहरुले S1 Jockey Club Ti-I College तथा NDSS secondary schools क्ञ िनाण का लामग आिे दन मदँ दा पररचय कागजातका रुपिा प्रयोग गररन्छ ।

2

Nepali

(i) प्राथमिकताको आधारिा Application Form चारै िागहरूिा मदइएको स्थानिा आिेदन मदन को लामग
सेकेण्डरी स्कूलहरुको नाि िनुणहोस्।
(ii) ररटें िन र रे कडण को लामग अडण र अफ स्कुल प्रीफरें स सिािेि गररएको िाग लाई छु ट्ट्याउनुहोस्
(मिद्याथीहरुले आफूहरुले आिेदन मदने मिद्यालयहरुको प्राथमिकता सूमच सिंकेत गरररहन आिश्यक छै न)।
अन्य तीन िाग जिाको तिै राख्नु पनेछ।
(iii)EDB को प्रमतमलमप, स्कूलको प्रमतमलमप र अमििािकको प्रमतमलमप िा एउटै आिेदन नम्बर हुनु पदण छ (सबै
तीन िागहरू जिाको तिै सँगै हुनुपछण ) सेकेण्डरी स्कूलिा बुझाउनु होस, साथिा स्कूललाई आिश्यक
पने अन्य कागजातहरूको साथसाथै (पूरा िररएको मिद्यालयको िनाण फारािसिेत) बुझाउनुहोस्।
(iv) सेकेण्डरी स्कूल द्वारा जाँ चको लामग मिद्याथी आिेदकको पररचय पत्र को सक्कल प्रमतमलमप दे खाउनुहोस।
(v) अन्तिा सेकेण्डरी स्कूलबाट पठाएको स्कूलको छाप िएको अमििािकको प्रमतमलमप (पैरेंट कॉपी), स्कूलको
नाि र स्कूल ररटें िन र रे कडण को लामग सुरमक्षत राख्न िाध्यमिक मिद्यालयबाट प्राप्त गनुणहोस् ।
अमििािकहरूले ध्यान मदनुहोस् मक एक पटक पे श िरी सकेपमछ, Application Form पुन मिताा मलन िा रद्द िना
समकिँदै न र स्कूल छनोटको प्राथममकताको िममा कुनै पररितान िना समकिँदै न।

9.
यमद मिद्याथीहरुले एउटा मात्र सेकेण्डरी स्कूलमा आिेदन मदए िने अडण र अफ स्कुल प्रीफरें स 1 को
समहतको Application Form प्रयोग गनुणपछण । यमद मिद्याथीले दु िै Application Forms हरु एउटै मिद्यालयका लामग
बुझाए िने, EDB ले अडण र अफ स्कुल प्रीफरें स 1 को आिेदन िात्रै प्रिोधन गनेछ र अडण र अफ स्कुल प्रीफरें स 2
लाई िान्यता मदने छै न । प्रयोग निएका कुनै Application Form हिान्तरणयोग्य हुँ दैनन् । आिाबुिाहरुले आिेदन
अिमधपमछ Application Forms हरु आफैले राख्न िा नष्ट गनण सक्छन् ।
10.





मनम्न अिस्थाहरुिा Application Forms हरु सेकेण्डरी स्कूलहरुले स्वीकार गदै नन्ः
हुलाकबाट पठाइएका Application Forms हरु िा मनधाण ररत सियसीिा पमछ बुझाइएको फारािहरु
मिमनयोजन चक्र, मिद्याथी सन्दिण (ररफरे न्स) नम्बर र आिेदन नम्बरिा सिंिोधन गररएका Application
Forms हरु
मिद्याथीको नाि, मलङ्ग र जन्म मिमत सिंिोधन गररएका, EDB को छाप निएका Application Forms हरु
नक्कली, मबरेका िा अपूरो Application Forms हरु

मिद्यालय स्थानहरुको मिमनयोजन
11.
सहिागी सेकेण्डरी स्कूलहरुले आफ्नो िनाण िापदण्ड उनीहरुको िैमक्षक दिणन र सिंस्कृमत अनुसार बनाउन
सक्छन् । उनीहरुले आफ्नो िनाण िापदण्ड र तौलका साथसाथै आिेदनका लामग DP को सिंया पमन सािणजमनक गनुण
जरुरी छ । जसलाई मिद्यालयको एउटा िहत्वपूणण स्थानिा दे स्तखने गरी राख्नुपछण िा प्रत्येक आिेदक मिद्याथीलाई
िनाण हुनुअमघ मलस्तखत रुपिा मदनुपछण । कुनै मिद्यालयिा आिेदन मदनुअमघ, आिाबुिाहरुले िनाण को िापदण्ड र
मिद्यालयले मनधाण रण गरे को िार बुझ्नुपछण र मिद्यालयहरुले अन्तिाण ता मलन सक्छन् तर कुनै पमन मलस्तखत परीक्षा मलइने
छै न ।
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12.
सबै सहिागी िाध्यमिक मिद्यालयहरूले (Jockey Club Ti-I College समहत) DP चेकजाँ च गरे पमछ सफल
आिेदकहरूको अमििािकलाई (गैर-सहिागी मिद्याथीहरू समहत) स्वमनणणयगत स्थानहरुको सफल सूचीको लामग
उनीहरूको बच्चाहरूको सिािेि सूचीिा परे को पत्र(लेटर) र फोनबाट िाचण 31, 2021 मित्र सूमचत गनुण पदण छ।
स्कूलहरूले अमििािकलाई सूचना प्रबिहरूको बारे िा राम्रोसँग जानकारी गराउन आिश्यक हो, र
अमििािकहरूबाट आिश्यक सम्पकण जानकारी पमहल्यै सिंकलन गनुण जरुरी छ। यी सूचना व्यिस्था आरमक्षत र
असफल आिेदकहरूलाई लागू हुँ दैन, न त सूचनाहरु मनिाारण नमतजा नै हुन् । सम्बस्तित अमििािकहरुले
सूचनाहरुको जिाफ मदन आिश्यक छै न ।

13.
यमद सहिागी हुने िाध्यमिक मिद्यालयहरुबाट सू चना प्राप्त गने अमििािकहरुले उनीहरुको बच्चाहरुको
लामग NDSS secondary school को मिद्यालय स्थानिा पमन आिेदन मदएका छन् िने , उनीहरुले NDSS secondary
school ले गरे को प्रिाि स्वीकार गने िा नगने िन्ने कु रािा 12 अमप्रल 2021 िा अगािै मनणण य गनु पने छ । यमद
अमििािकहरूले NDSS secondary school द्वारा प्रिाि गररएको स्कू लको स्थान कायि गने मनणण य गरे िने ,
सहिागी हुने िाध्यमिक मिद्यालयहरुको सू चनाहरुलाई बेिािा गनुण पने छ । यमद उनीहरुले प्रिाि अस्वीकार गने
मनणण य गरे िा, उनीहरुले NDSS secondary school को सम्बस्तितलाई NDSS secondary school सू म चत गनण
सक्ने छन् र उनीहरुले सफलतापू िण क हामसल गरे को DP कायि राख्नको लामग 12 अमप्रल 2021 िा यस अगामड नै
सक्कली हिाक्षर गररएका काि कागजातहरु र प्राथमिक 6 मिद्याथी रे कडण फारिहरु पु न प्राप्त गनुण पछण । एक
पटक हिाक्षर गररएका काि कागजातहरु पु न प्राप्त गरर सके पमछ, यसले सम्बस्तित अमििािकहरुले NDSS
secondary school पमहले प्रिाि गरे को S1 मिद्यालय स्थान त्यागेको िन्ने कुरा पुमष्ट गदण छ ।
14.
सहिागी हुने िाध्यमिक मिद्यालयहरुले पे ि गरे को स्वमनणण यगत स्थानहरुको लामग सफल सू मचहरुको
आधारिा, EDB ले सहिागी हुने प्रत्ये क प्राथमिक मिद्यालयलाई सफल DP आिे द कहरुको (जसले सम्बस्तित
िाध्यमिक मिद्यालयहरुको नाि दे खाउने छै न र मिद्याथीहरुलाई सफल आिे दकको रुपिा एक िा दु ई िाध्यमिक
मिद्यालयहरुले छनोट गरे को छ िा छै न िन्ने कुरा दे खाउने छै न) सम्बस्तित सू मच अमप्रल 2021 को प्रारम्भिा प्रदान
गनेछ ।
15.
अनु च्छेद 12 दे स्तख 14 िा िएका प्रबिहरु प्रिासमनक मक्रयामिमध हुन् र पमहल्यै रमहरहे को SSPA मिमधहरु
अपररिमतण त रहने छ । प्रत्ये क Application Form िा मिद्याथीको मिद्यालय छनोट प्राथमिकता पमहचान गनण एउटा
मििे ष सिं या रास्तखएको हुन्छ । EDB ले मिद्याथीहरुको छनोट र मिद्यालयहरुको सफल र ररजिण सू मचहरु मिलान
गछण । यमद उसले /उनले आिे दन मदएको दु िै मिद्यालयिा मिद्याथी सफल िएिा, र कु नै पमन NDSS secondary
school बाट मिद्यालय स्थान स्वीकार गररएको छै न िने , उसको/उनको रुचाएको क्रि अनु स ारको पमहलो
मिद्यालयको S1 स्थानिा उसलाई/उनलाई मनधाण ररत गररनेछ ।

16.
DP आिेदनिा सफल िएका मिद्याथीहरुको लामग केस्तििंय बाँ डफाँ ड CA िा मिद्यालय स्थान बाँ मडने छै न ।
DP िा सफल निएकाहरुका लामग CA िा स्थान बाँ ड फाँ ड गररन्छ । आिाबु ि ाहरुले यस मिमनयोजन चक्रको
SSPA प्रणाली अन्तगणत S1 स्थानहरु प्रदान नगने िाध्यमिक मिद्यालयिा मदनु िएको आिे दनलाई प्रमक्रयािा लमगने
छै न ।
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17.
आफ्नो बच्चाहरुको लामग DP िा आिे दन नमदएका, िा सहिागी हुने िाध्यमिक मिद्यालयहरुबाट आफ्नो
बच्चाहरु स्वमनणण यगत स्थानहरुको लामग सफल सू मचिा सिािे ि िएको सू चना प्राप्त नगरे का अमििािकहरुले
मिमधित रुपिा पू रा िरे को िाध्यमिक एक मिद्यालयहरुको रोजाइण फारि (Choice Form) EDB िा िे 2021 को
प्रारम्भिा उनीहरुको प्राथमिक मिद्यालयहरु िाफण त बु झ ाउनु पदण छ । यो यमद उनीहरुको DP आिे दन सफल
निएिा मिद्याथीहरु अझै पमन CA द्धारा S1 स्थानहरुिा मनधाण र ण हुने छ न् िन्ने कु रा सु म नमित गनुण हो । त्यिा
अमििािकहरु जसलाइण सहिागी हुने िाध्यमिक मिद्यालयहरुले उनीहरुको बच्चाहरु स्वमनणण यगत स्थानहरुको
सफल सू मचिा सिािे ि िएको कु रा सू मचत गराइएका छन् िने मिद्यालयको रोजाईिा िनुण पने छै न । उनीहरुले
मिद्यालयको रोजाई िन्ने िागिा क्रस िात्र गरे र Choice Form हिाक्षर गनुण पदण छ, र उनीहरुको बच्चाहरु जाने
मिद्यालयहरुिा Choice Form मफताण गनुण पदण छ । DP र CA को नमतजा एकै चोमट 6 जु ल ाई 2021 4 मा जारी
िररनेछ । अमििािकहरुले आिेदन मदएको मिद्यालयहरुिा नमतजा आउनु अमघ सोधपुछ गनण आिश्यक छै न ।
Application Form को सट्टा िनाा पाउने आिेदन

18.
मिमरएका िा हराएका Application Forms हरु मिद्यालय स्थान प्रमतस्थापन मििागिा व्यस्तिगत रुपिा
पाउन सक्नु हुन्छ । हङ्गकङ्ग डलर $125 को िु ल्क प्रमत प्रमतस्थापन लगाइने छ। यमद हराएको िने र दािी गररएको
फारि प्रमतस्थापन प्रमतमलमप जारी गररए पमछ फेला पर् यो िने , अमििािकले प्रमतस्थापन प्रमतमलमप प्रयोग गनुणपदण छ
र फेला पाररएको प्रमतमलमपलाई Application Form नष्ट गनुण पदण छ। अमििािकहरूले एउटा िन्दा बमढ िाध्यमिक
मिद्यालयिा आिे द नको लामग एउटै अडण र अफ स्कु ल प्रीफरें स समहत आिे द न फारिहरूApplication Forms
प्रयोग गनुण हुँ दैन, अन्यथा, उनीहरूका बच्चाहरूको DP प्राप्त गने िौका गुम्नेछ ।

सोिपूछ
19.
थप सोधपुछको लामग, आिाबुिाहरुले उनीहरुको बालबामलकाको प्राथमिक मिद्यालयहरुिा सल्लाह गनण
सक्नेछन् िा EDB को मिद्यालय स्थान मिमनयोजन प्रणाली (SSPA) को 2832 7740 िा 2832 7700 िा सम्पकण गनण
सक्नेछन् ।

मिद्यालय स्थान मनधाण रण िाखा
मिक्षा ब्यूरो
मडसेम्बर 2020
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प्राथमिक मिद्यालयहरुिा बाँडफाँड नमतजाहरु जम्मा गने मिमत 5 जुलाई 2021 हो । यमद EDB ले उि मदनिा मप्र–निं 8/निं 8 िा िामथको टर मपकल साइक्लोन
िामनणङ्ग मसग्नल जारी गररएको कारणले मिद्यालयहरु बन्द गने घोषणा गरे को िएिा, बाँडफाँड नमतजाहरु जम्मा गने मिमत 6 जुलाई 2021 िा साररने छ । यसै
अनुसार बाँडफाँडका नमतजाको घोषणा 6 जुलाई 2021 दे स्तख 7 जुलाई 2021 िा साररने छ । यमद बाँडफाँड नमतजाको घोषणा गने मदनको मबहान (अथाणत 6 जुलाई
2021), EDB ले उि मदनिा मप्र– निं 8/निं 8 िा िामथको टर मपकल साइक्लोन अथिा रे ड िा ब्ल्याक रे नस्टिण िामनणङ्ग मसग्नल जारी गररएको कारणले मिद्यालयहरु
बन्द गने घोषणा गरे को िएिा, बाँडफाँड नमतजाको घोषणा अको मिद्यालय खु ल्ने मदनिा साररने छ ।
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