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माध्यममक मिद्यालय स्थानहरू मिमनयोजन प्रणाली 2020/2022
(सेप्टेम्बर 2022 मा माध्यममक 1 मा भनााको लामि)
बारम्बार सोमिने प्रश्नहरू
स्वमनणायित स्थानहरू
(1)

(2)

प्रश्न

स्वमनणायित स्थानहरु (DP) के हुन्?

उत्तर

DP माध्यममक मिद्यालयहरूद्वारा मिद्यार्थीहरूको स्वमिर्णयमा उिीहरूको भिाण को
लामि आरमित माध्यममक 1 (S1) स्र्थािहरू हुि्। सरकारी, अिुदािप्राप्त र क्यापुट
माध्यममक मिद्यालयहरूले 30% प्रमतशत भन्दा बढी आरमित ििण पाउिे छै िि् र
माध्यममक मिद्यालय स्र्थाि मिमियोजि (SSPA) प्रर्ालीमा सहभािी डाइरे क्ट सब्सिडी
स्कीम (DSS) माध्यममक मिद्यालयहरूले सबै माध्यममक मिद्यालयहरुले उिीहरुको S1
स्र्थािको लामि 30% भन्दा बढी स्र्थाि डीपीका DP रुपमा आरमित ििण सक्छि्।

प्रश्न

डीपीका लामि आिेदन मदने प्रमियाहरु DP के हुन्?

उत्तर

यस चक्रका लामि डीपी DP आिेदि अिमि 3 जििरी (सोमबार) दे ब्सि 17 जििरी
2022 (सोमबार) सम्म छ। SSPA प्रर्ालीमा सहभािी हुिे सम्पूर्ण माध्यममक
मिद्यालयहरु (सहभामि हुिे माध्यममक मिद्यालयहरु) ले सोही अिमिमा आिेदि
स्वीकार ििेछि् ।
ितणमाि चक्रका सहभािी प्रार्थममक 6 (P6) मिद्यार्थीका आमाबुिाहरुले माध्यममक एक
स्वमिर्णयित स्र्थािका लामि आिेदि फारामका दु ई प्रमतहरु उिीहरुका
बालबामलकाका प्रार्थममक मिद्यालयमाफणत् मडसेम्बर 2021 को सुरुमा पाउिेछि्।
सहभािी प्रार्थममक मिद्यालयहरुमा िपमढरहे का मिद्यार्थीहरुले आिेदि फाराम मशिा
ब्युरो (EDB) को मिद्यालय स्र्थािहरू मिमियोजि शािाबाट मलि सक्छि् (ठे िािााः
Office 2, 2/F, Manulife Financial Centre, 223 Wai Yip Street, Kwun Tong,
Kowloon; फोि: 2832 7740 र 2832 7700) मा कायाण लय समयमा 6 मडसेम्बर 2021
दे ब्सि 17 जििरी 2022 सम्म मलि सक्नेछि्।
DP आिेदि मजल्लामा सीममत हुुँ दैि। प्रत्येक मिद्यार्थीले दु ईिटा मात्र सहभािी
माध्यममक मिद्यालयहरुमा आिेदि मदि सक्छि् , अन्यर्था उसको/उिको DP पाउिे
मौका िुम्नेछ। मिद्यार्थीले पाउिे दु ई िटा आिेदि फारामहरु मध्ये एउटामा मिद्यालय
प्रार्थममकता क्रम 1 र अकोमा मिद्यालय प्रार्थममकता क्रम 2 हुन्छ। मिद्यालय प्रार्थममकता
क्रम 1 मा मिद्यार्थीको पमहलो छिौट र मिद्यालय प्रार्थममकता क्रम 2 मा मिद्यार्थीको दोस्रो
छिौट हुन्छ।
सहभािी माध्यममक मिद्यालयहरुको सूचीका सम्बन्धमा आमाबुिाले मडसेम्बर 2021 को
सुरुमा प्रार्थममक मिद्यालयहरुमा बाुँ मडएको माध्यममक एक स्वमिर्णयित स्र्थािहरूको
आिेदिका लामि हातेपुब्सिका (Handbook) हे िणसक्नुहुन्छ। आमाबुिाहरू EDB को
िृहपृष्ठ (www.edb.gov.hk) मा पमि जाि सक्नुहुन्छ (चयि ििुणहोस् : चयि ििुणहोस् :
Home > Education System and Policy > Primary and Secondary School
Education > School Places Allocation Systems > Secondary School Places
Allocation (SSPA) System) अर्थिा फ्याक्सद्वारा सूची प्राप्त ििणलाई EDB को 24घण्टे स्वचामलत टे मलफोि इन्वायरी मसस्टमको 2891 0088 (मर्थच्नुहोस् 2 (इङ्ग्ब्सिश)
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＞5 (फ्याक्स समभणसेज) ＞04 (सेकेन्डरी स्कूल प्ले सेज एलोकेशि मसस्टम: स्कूल
मलस्ट् स) मा फोि ििुणहोस्। मिद्यालय सूचीहरू सूचीहरू फ्याक्सबाट पाउिका लामि।
(3)

प्रश्न

आमाबुिाले उनीहरुका बालबामलकाका लामि मिद्यालयको छनौट िदाा के
कुरामा मिचार िनुापछा ?

उत्तर

आमाबुिाहरुले मिद्यालयका सबै पिहरु जिै यसको शैमिक दशणि, संस्कृमत, किाको
ढाुँ चा, मिकास र सञ्चालि, र आफ्िा बालबामलकाको योग्यता, झुकाि र रुमच अिुसार
सुहाउुँ दो मिद्यालय छिौट ििुणपछण ।
मिद्यालयहरुले भिाण प्रमक्रया, भिाण मापदण्ड र अंक प्रर्ालीहरूबारे उिीहरुको आफ्िै
शैमिक दशणि र मिशेषताअिुरुप मिर्णय ििण सक्नेछि्। मिद्यालयले अपिाएको भिाण
मापदण्ड र अंक प्रर्ालीहरू मिष्पि, न्यायपूर्ण, िुल्ला तर्था शैमिक रुपमा राम्रो
हुिुपदण छ र भिाण अमघ िै मिद्यालयको प्रमुि स्र्थािमा प्रदशणि िरे र, मिद्यालयको
िृहपृष्ठमा अपलोड िरे र, माध्यममक मिद्यालयको प्रोफाइलमा प्रकाशि िरे र अर्थिा
प्रत्येक आिेदकलाई मलब्सित सूचिा मदएर सािणजमिक ििुणपछण । मिद्यालयहरुले
अन्तिाण ताण हरू मलि सक्छि् तर मलब्सित परीिा सञ्चालि ििण पाउुँ दैिि्।
आमाबुिाहरुले िृह-मिद्यालय सहयोि समममतद्वारा (Commitee on Home-School
Co-operation) मडसेम्बर 2021 को सुरुमा मितरर् िररएको माध्यममक मिद्यालय
प्रोफाइल हे िण सक्नुहुन्छ िा मिद्यालयका बारे र्थप जािकारी पाउिका लामि मिद्यालयको
िेबसाइट हे िण सक्नुहुन्छ।

(4)

(5)

प्रश्न

माध्यममक मिद्यालयहरूलाई भनााका लामि कुनै मलखित परीक्षा मलन पाउने
अनुममत नभएमा उनीहरुले आिेदकहरुको कायासम्पादनलाई कसरी मूल्याङ्कन
िछा न्?

उत्तर

आिेदिहरुको जाुँ च मिद्यालयले बिाएको भिाण मापदण्ड र अं क प्रर्ालीहरूको
आिारमा िररिेछ, जिै मिद्यार्थीहरूको शैमिक र िैर शैमिक कायणसम्पादि। केही
मिद्यालयहरूले आिदे कहरूको प्रमतभा, रूमच र िमता बुझ्न र भिाण का लामि योग्य
मिद्यार्थी छान्न अन्तिाण ताण पमि मलिे िछण ि्।

प्रश्न

आमाबुिाहरुले आफ्ना बालबामलकाका लामि डीपी DP आिेदन मनमााण िदाा
कुन कुरामा ध्यान मदनु जरुरी छ?

उत्तर

DP आिेदिमा सफल भएका मिद्यार्थीहरूका लामि केन्द्रीय मिमियोजि (CA) मा
मिद्यालय स्र्थाि मिमियोजि िररिेछैि। आमाबुिाहरुले त्यसैले आफ्िो प्रार्थममकताको
मिद्यालय(हरु) मा आिेदि मदिुपछण । माध्यममक एक स्वमिर्णयित स्र्थािका लामि
आिेदि फाराम एक पटक बुझाएपमछ मफताण िा रद्द ििण िसमकिे भएकोले र
मिद्यालयको छिौटको प्रार्थममकताको क्रममा कुिै पररितणि ििण िसमकिे भएकोले
आमाबुिाहरुले आिेदि बुझाउिुअमघ सुहाउुँ दो छिौट ििण र आिेदि बुझाउिु अमघ
मिकै ध्याि मदिुपछण ।
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(6)

(7)

प्रश्न

DP आिेदन मदनका लामि माध्यममक मिद्यालयमा कुन-कुन कािजातहरु
बुझाउन जरुरी छ?

उत्तर

बुझाउिु पिे कािजातहरुमा माध्यममक एक स्वमिर्ण यित स्र्थािका लामि आिे दि
फाराम र सम्बब्सन्धत मिद्यालयको आिश्यकता अिुसार अन्य कािजातहरु जिै ,
मिद्यार्थीको मिद्यालयको ररपोटण काडण हरु, पुरस्कार तर्था सम्मािहरु, सामुदामयक सेिा र
अन्य िमतमिमिका अमभलेि िा प्रमार्पत्रहरु समािे श हुिुपछण । छु ट्टाछु ट्टै मिषयमा
मिद्यार्थीहरुको अङ्क र स्र्थािहरुजिा तत्काल उपलब्ध िहुिे जािकारीहरू पे श ििुण
जरुरी छै ि।

प्रश्न

कुनै मिद्याथीले दु ई िटा सहभािी माध्यममक मिद्यालयहरुमा आिेदन मदएको छ
र दु िैबाट स्वीकार भयो भने यसको DP मिमनयोजन कुन मापदण्ड अनुसार
हुन्छ?

उ.

माध्यममक एक स्वमिर्ण यित स्र्थािको प्रत्येक आिेदि फाराममा मिद्यार्थीको मिद्यालय
प्रार्थममकताको क्रम पमहचाि ििणको लामि एउटा मिमशष्ट मििेदि सङ्ग्या हुन्छ। EDB
ईडीबीले मिद्यार्थीका प्रार्थममकताहरूलाई मिद्यालयको स्वमिर्णयित स्र्थािहरुको लामि
सफल/ ररजभण सूचीहरुसुँ ि ममलाउिेछ। मिद्यार्थी उसले आिे दि मदएको दु िै
मिद्यालयमा सफल हुन्छ भिे मिमियोजि मिद्यार्थीको प्रार्थममकता क्रममा आिाररत
हुिेछ। अको शब्दमा मिद्यार्थीलाई उसको पमहलो छिौटका आिारमा स्र्थाि
मिमियोमजत िररन्छ।
आमाबुिाहरूले यस मिमियोजि चक्रको SSPA प्रर्ाली अन्तिणत S1 स्र्थािहरू प्रदाि
िििे माध्यममक मिद्यालयमा मदिुभएको आिेदिलाई प्रमक्रयामा लमििेछैि।

(8)

(9)

प्रश्न

दु ई िटा भन्दा बढी सहभािी माध्यममक मिद्यालयहरुमा डीपी DP आिेदन मदिँ दा
के हुन्छ?

उत्तर

एक मिद्यार्थीले दु ई िटा भन्दा बढी सरकारी, सहयोिप्राप्त, क्यापुट िा सहभािी
डीएसएस माध्यममक मिद्यालय जिा जुिसुकै सहभािी माध्यममक मिद्यालयहरुमा
डीपीका DP लामि आिेदि मदन्छ भिे , उसको डीपी DP पाउिे DSS सम्भाििा िुम्नेछ।

प्रश्न

दु ईभन्दा बढी सहभािी माध्यममक मिद्यालयहरुमा डीपी आिेदन मदन छोडे र, के
मिद्याथीले सोही समयमा जोकी Jockey Club Ti-I College आिेदन मदन
सक्छन्?

उत्तर

सक्छि्। जोकी क्लब मट-आई कलेजमा Jockey Club Ti-I College S1 भिाण का लामि
आिेदिको अिमि 3 जििरी दे ब्सि 19 जििरी 2022 सम्म छ। मिद्यार्थीहरू Jockey
Club Ti-I College मदएको आिेदिमा सफल DP हुन्छि् भिे उिीहरूलाई डी पी मा
मिमियोजि CA िररिेछैि िा एसएसपीए SSPA प्रर्ाली अन्तिणत सीएमा स्र्थाि
मदइिेछैि। मिद्यार्थीहरू जोकी क्लब मट आई कलेजमा मदएको आिेदिमा अफल
भएमा मतिीहरू अझैपमि SSPA प्रर्ालीद्वारा S1 स्र्थािमा मिमियोमजत हुि सक्छि् ।
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(10)

(11)

प्रश्न

के मिद्याथीहरूले एउटै समयमा डायरे क्ट सखिडी स्कीम भएको माध्यममक
मिद्यालयहरूमा पमन आिेदन िना सक्छन् जस्ले SSPA (NDSS secondary
schools) मा भाि मलएका छै नन्?

उत्तर

सक्छि्। मिद्यार्थीहरूले आिेदि मदि पाउिे NDSS secondary schools सङ्ग्यामा
कुिै सीमा िभएकोले उसले /उिले िेरैिटा NDSS secondary schools लामि स्वीकृमत
पाउि सक्छ। यद्यमप, अमभभािकले यिो अफर मदिे स्कूलहरू मध्ये एकलाई
हिािररत बाचापत्र र प्रार्थममक 6 मिद्यार्थी अमभलेि फारामाको मूलप्रमत कापी
समपणर् िररएको हुिुपदण छ, जुि NDSS secondary school मदएको S1 स्र्थाि स्वीकार
िरे को पुमष्टको रुपमा र अन्य कुिै छु टप्राप्त S1 स्र्थािहरु (सहभािी माध्यममक
मिद्यालयहरू र Jockey Club Ti-I College S1 स्र्थािहरू लिायत) त्याग्ने सहममत हो।
मिद्यालयले मे 2022 को सु रुमा आमाबुिाको मिर्णय बारे EDB लाई सूमचत ििे छ।
NDSS secondary schools सहभािी हुिे सफल मिद्यार्थीहरुको सूमचहरु प्राप्त
िररसकेपमछ, EDB ले सूमचमा रहे का मिद्यार्थीहरुलाई SSPA प्रर्ाली माफणत अन्य
माध्यममक मिद्यालयहरुमा मििाण रर् ििेछैि ।

प्रश्न

सबै सहभािी मिद्याथीहरूले मे 2022 को सुरुमा माध्यममक एक मिद्यालय छनौट
फाराम (Choice Form) भरे र EDB लाई बुझाउन जरुरी छ?

उत्तर

मिद्यार्थीहरूले सहभािी माध्यममक मिद्यालयको DP का लामि माध्यममक
मिद्यालयहरू(Jockey Club Ti-I College समहत), अर्थि S1 स्र्थािका NDSS
secondary schools लामि आिेदि मदइसकेका भए िा िभएपमि उिीहरुले मे 2022
को सुरुमै माध्यममक एक मिद्यालय छिौट फाराम Choice Form भरे र प्रार्थममक
मिद्यालयहरू माफणत् ईडीबीलाई EDB बुझाउिु पछण । यो उिीहरु ती मिद्यालयहरूमा
आफूले मदएको आिेदिमा सफल िभएमा मतिीहरू CA सीएमा S1 स्र्थािमा अझैपमि
मिमियोमजत हुिेछि् भन्ने सुमिमितताका लामि िररएको हो।
यमद मिद्यार्थीलाई NDSS secondary school भिाण िररएको छ र उसको/उिको
अमभभािकले कािजातमा हिािर िरे का छि् र उसको/उिको प्रार्थममक 6 मिद्यार्थी
रे कडण फारम NDSS secondary school त्यािेका छि् , िा सहभािी हुिे माध्यममक
मिद्यालयले (Jockey Club Ti-I College समहत), सफल आिेदकको DP रुपमा सूमचत
िरे को छ, िा अन्य मिद्यालयले भिाण िरे को छ (जिै . अन्तराण मष्टिय मिद्यालयहरु िा मिजी
मिद्यालयहरु) र CA मा सहभािी िहुिे मिर्णय िरे मा, उसको/उिको अमभभािकले
रोजाईको फारममा Choice Form हिािर मात्र ििुणपिेछ र CA मा भाि िमलएको
अमभप्राय जिाउि मिद्यालयको रोजाईको भािमा क्रस ििुणपिेछ । यमद
अमभभािकहरुले कुिै पमि मिद्यालय िरोजेमा र रोजाईको फारममा CA मा भाि िमलिे
कुिै पमि अमभप्राय िदे िाएमा Choice Form, र मिद्यार्थीहरुलाई NDSS secondary
schools माध्यममक मिद्यालयहरु द्धारा भिाण ििरे मा िा DP चरर्मा मिद्यालय स्र्थाि
मििाण रर् ििरे मा, मिद्यार्थीहरुलाई स्र्थामपत मििाण रर् मक्रयामिमि अिुसार मिद्यालय स्र्थाि
मििाण रर् िररिेछ ।

(12)

प्रश्न

सूचना प्रबन्ध अन्तिात सफल DP आिेदकहरुको लामि (सूचना व्यिस्था),
मिद्याथीहरूले कमहले यो SSPA चिमा DP को लामि आिेदनको पररणामहरू
कमहले थाहा पाउिँ छन्?

उत्तर

यस SSPA 2020 चक्र सुरु भएसुँिै, भाि मलिे सम्पूर्ण मिद्यालयहरु ले (Jockey Club
Ti-I College समहत) ले, DP आिेदिहरुको चेकजाुँ चको प्रमक्रया पिात, सफल
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आिेदकहरुको अमभभािकहरुलाई उिीहरुको बच्चाहरु स्वमिर्णयित स्र्थािहरुको
लामि सफल सूमचमा समािे श भएको कुरा पत्र र फोि माफणत केब्सन्द्रय मििाण रर् (CA)1
भन्दा पमहले तोमकएको मममतमा सूमचत ििुणपिेछ । यस SSPA कालको तोमकएको मममत
31 माचण 2022 हो । यो सू चिा प्रबन्ध आरमित र असफल आिेदकहरुको लामि र
मििाण रर् िमतजाहरुको लामि लािू हुिे छै ि । सम्बब्सन्धत अमभभािहरुले सूचिाहरुको
जिाफ मदि आिश्यक छै ि ।
मामर्थ उल्लेब्सित सूचिा प्रबन्धहरु प्रशासमिक मक्रयामिमि हो । पमहल्यै रमह रहे को SSPA
को मिमि र प्रमक्रयाहरु अपररिमतणत रहिेछ । यस SSPA कालमा रहे का सम्पूर्ण
मिद्यार्थीहरुले SSPA मिमियोमजत िमतजाहरु 12 जु लाई 2022 मा प्राप्त ििेछि् (DP र
CA चरर्को िमतजाहरु समहत) ।
यमद मिद्यार्थीहरु SSPA प्रर्ालीमा सहभािी िहुिे प्रार्थममक मिद्यालयहरुमा पमढरहे का
छि् र DP चरर्मा मिद्यालय स्र्थािमा मििाण ररत भएका छि् भिे , सहभािी हुिे
माध्यममक मिद्यालयहरु िा Jockey Club Ti-I College अमभभािकहरुलाई DP को
औपचाररक िमतजा र सम्बब्सन्धत प्रबन्धहरुको बारे मा जािकारी िराउिको लामि 12
जुलाई 2022 मा सम्पकण ििेछि् (त्यो भिेको मििाण रर् िमतजाको घोषर्ा मममत हो) ।
यमद आिश्यक परे मा, अमभभािकहरुले आफूले आिेदि मदएको माध्यममक मिद्यालय
(हरु) मा 12 जुलाई 2022 मा सम्पकण ििण सक्छि् ।
(13)

(14)

प्रश्न

यमद मिद्याथीहरुले सहभािी हुने दु ईिटा मिद्यालयहरुमा DP आिेदन पेश िरे का
छन् भने, के मतनीहरुलाई दु िै मिद्यालयहरुले िमशः रुपमा सूमचत िनेछन्?

उत्तर

व्यब्सिित मिद्यार्थीहरु जसले सहभािी हुिे दु िै मिद्यालयहरुमा DP आिेदि पेश िरे का
छि् र दु िै आिेदिमा सफल भएका छि् भिे , मतिीहरुको अमभभािकहरुले सहभािी
हुिे दु िै मिद्यालयहरुबाट क्रमशाः रुपमा सूचिा प्राप्त ििेछि् । सम्बब्सन्धत
मिद्यार्थीहरुलाई पमहल्यै रमह रहे को SSPA को मक्रयामिमि अिुसार उिीहरुको पमहलो
रोजाईको मिद्यालयहरुको स्र्थािमा मििाण रर् िररिे छ ।

प्रश्न

सहभािी हुने माध्यममक मिद्यालयहरुबाट सूचना प्राप्त िरे पश्चात, के सम्बखन्धत
अमभभािकहरुले उनीहरुले रुचाएका मिद्यालयहरुको िमको बारे मा सम्बखन्धत
मिद्यालयहरुमा िुलाउनु पछा र मतनीहरुले प्रस्तामित DP को स्वीकार िरे को
भनी पुमि िनुापछा ?

उत्तर

पमहल्यैको SSPA प्रर्ाली अिुसार, अमभभािकहरुले आिेदि मदएको मिद्यालयहरुमा
उिीहरुले रुचाएका मिद्यालयहरुको क्रमको बारे मा िुलाउि पदै ि । सूचिा प्रबन्ध
अन्तिणत सहभािी हुिे मिद्यालयहरुले अमभभािकहरुलाई मदिे सूचिा औपचाररक
मििाण रर् िमतजा होइि । त्यसैले, अमभभािकहरुले रुचाएको मिद्यालयको क्रमको
बारे मा सम्बब्सन्धत मिद्यालयहरुमा िुलाउि पदै ि, ि त उिीहरुको बच्चाहरुको सफल
DP आिेदिको सूचिा प्राप्त िरे पिात प्रिामित DP स्वीकार िरे को भिी पुमष्ट िै
ििुणपछण ।

कृपया EDB सकुणलर िम्बर 18/2019 मा िएर सू चिा व्यिस्र्था अन्तिण त सफल मडब्सिशिरी प्लेसेस आिे दकहरुको लामि र िमूिा
अमिसू चिा मा हे िुणहोस् ।
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(15)

(16)

प्रश्न

केही मिद्याथीहरुलाई सहभािी हुने माध्यममक मिद्यालयहरुले सफल DP
आिेदकको रुपमा सूमचत िनेछन् र NDSS secondary school S1 स्थानको
प्रस्ताि पमन िनेछन् । यमद उनीहरुले NDSS secondary school प्रस्ताि
अस्वीकार िने मनणाय िरे मा, मकन उनीहरुले सम्बखन्धत NDSS secondary
school सक्कली अमभभािकले काम कािजातहरु र प्राथममक 6 मिद्याथी रे कडा
फारम पुनः प्राप्त िनुापछा ? यमद दस्तािेजहरु पुनः प्राप्त निरे मा, के
मिद्याथीहरुलाई अन्तमा सहभािी हुने सम्बखन्धत माध्यममक मिद्यालयहरुमा
मनिाारण िररने छ?

उत्तर

अिब्सस्र्थत संयन्त्रका अिुसार सािणजमिक स्रोतहरूको प्रभािकारी प्रयोिको आिारमा,
NDSS secondary schools S1 ठाउुँ हरू स्वीकार अमभभािकबाट संकलि ििेछ
प्रिािको स्वीकृमत कापी पुमष्टको लामि मतिीहरूका प्रार्थममक प्रार्थममक मिद्यार्थी 6
रे कडण फाराम मूल प्रमतमलमप हरूको सार्थ सक्कली हिािर िरीएको उपक्रमहरूको
प्रिाि िररयो र एसएसपीए प्रर्ाली माफणत मिमियोमजत अन्य अिुदाि प्राप्त S1
स्र्थािहरू (सहभािी माध्यममक स्कूलहरूको S1 स्र्थािहरू र Jockey Club Ti-I
College समहत) को समपण र् SSPA, जसले िदाण सम्बब्सन्धत मिद्यार्थीहरुले एकै समयमा
दु ईिटा अिुदामित माध्यममक मिद्यालय स्र्थािहरु ओिट् ि पाउिे छै िि् ।
आिेदकहरुको लामि सूचिा प्रबन्ध अन्तिणत, यमद मिद्यार्थीहरुलाई सहभािी हुिे
माध्यममक मिद्यालयहरुले (Jockey Club Ti-I College समहत) सफल DP आिेदकको
रुपमा सूमचत िरे मा र NDSS secondary school S1 स्र्थािको लामि प्रिाि िरे मा,
उिीहरुले NDSS secondary school प्रिाि अस्वीकार ििे िा िििे भन्ने बारे मा
अमप्रलमा (मिद्यालयबाट सू चिा DP प्राप्त िरे को लिभि 5 कायण मदि मभत्र; सामान्य
पररब्सस्र्थमतमा SSPA 2022 को लामि NDSS secondary schools हरुलाई अब्सन्तम
सूचिा मदिे मममत 8 अमप्रल 2022 हो) तोमकएको समय मभत्र मिर्णय ििण सक्छि् । यमद
अमभभािकहरुले पमहल्यैको कायणमिमि अन्तिणत, सम्बब्सन्धत NDSS secondary
schools माध्यममक मिद्यालयहरुलाई सूमचत ििरे मा र सक्कली हिािररत काम
कािजातहरु र प्रार्थममक 6 मिद्यार्थी रे कडण को फारम तोमकएको मममत मभत्र पुिाः प्राप्त
ििरे पमि सम्बब्सन्धत मिद्यार्थीहरु मे ममहिाको सुरु मा बुझाइिे NDSS schools
सहभािी मिद्यार्थीहरुको सफल सूमचमा समािेश हुिेछि् र उिीहरुलाई सहभािी हुिे
माध्यममक मिद्यालयहरुको S1 स्र्थािमा मििाण रर् िररिे छै ि, सफल DP आिेदकको
रुपमा छिोट भएका समहत ।

प्रश्न

सहभािी हुने माध्मममक मिद्यालयहरुबाट सूचना प्राप्त DP िररसकेपमछ, के
अमभभािकहरुले दताा पमियाहरु सम्बखन्धत मिद्यालयहरुसिँि एकै चोमट पूरा िना
आिश्यक छ?

उत्तर

सूचिा प्रबन्धहरु प्रशासमिक मक्रयामिमि हो । पमहल्यै रमह रहे को को मक्रयामिमि र
प्रमक्रयाहरु अपररिमतणत रहिेछ । अमभभािकहरुलाई सहभािी हुिे मिद्यालयहरुले मदिे
सूचिा औपचाररक SSPA मििाण रर् िमतजा होइि, र अमभभािकहरुले दताण प्रमक्रयाहरु
सम्बब्सन्धत मिद्यालयहरुसुँि एकै चोमट पूरा ििण आिश्यक छै ि । अमभभािकहरुले 12
जुलाई 2022 मा SSPA को िमतजा औपचाररक रुपमा प्रकामशत भएपमछ मििाण रर्
ब्सिप र भिाण ब्सिपहरु प्राप्त ििे छि् । त्यसपमछ, अमभभािकहरुले मििाण रर् िररएको
माध्यममक मिद्यालयहरुमा तोमकएको अिमि मभत्र दताण प्रमक्रयाहरु पूरा ििुणपिे हुन्छ ।
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(17)

(18)

प्रश्न

यमद मिद्याथीहरुलाई सहभािी हुने मिद्यालयहरुले सफल DP आिेदकको रुपमा
सूमचत निरे मा, के यसको अथा उनीहरुलाई DP चरणमा कुनै पमन मिद्यालय
स्थानमा मनिाारण िररने छै न भन्ने हो?

उत्तर

सफल आिेदकहरुको लामि सूचिा प्रबन्ध अन्तिणत, केही मिद्यार्थीहरुले सहभािी हुिे
दु ई माध्यममक मिद्यालयहरुबाट उिीहरुको सफल DP आिेदिको सूचिा प्राप्त ििण
सक्छि् र उिीहरुलाई अन्तताः SSPA मक्रयामिमि अिुसार उिीहरुको पमहलो रोजाईको
मिद्यालयमा स्र्थािमा मििाण रर् िररिेछ, र एउटा मिद्यालयको स्र्थाि िाली रहिेछ । यस
बाहे क, केही सफल आिेदकहरुले उिीहरुको लामि मििाण रर् िररएको DP त्याग्न पमि
सक्छि् र NDSS secondary schools प्रिाि िरे का स्र्थािहरु स्वीकार ििण सक्छि् ।
यसरी सफल DP आिेदकहरुको लामि मििाण रर् िररएको स्र्थािहरु पमि िाली रहिेछ
। त्यसैले, सूमचत ििररएको केही मिद्यार्थीहरुलाई DP चरर्मा आरमित आिेदकहरुको
िमता अिुसार उिीहरुले आिेदि मदएका मिद्यालयमा S1 स्र्थािमा मििाण रर् ििण
समकिेछ ।

प्रश्न

के सहभािी हुने माध्यममक मिद्यालयहरुले सफल DP आिेदकहरुलाई सूचना
जारी िरे पमछ अमभभािकहरुले मन परे का अन्य माध्यममक मिद्यालयहरुमा िएर
भनााको बारे मा सोिपुछ िना पाउिँ छन्?

उत्तर

पमहल्यैको SSPA प्रर्ालीको मक्रयामिमि अन्तिणत, पुिराितणक र DP कोटाको कटौटी
पिात मिद्यालयहरुलको S1 स्र्थािहरु, CA को लामि प्रयोि हुिेछ । माध्यममक
मिद्यालयहरुले जुलाईमा जारी िररिे मििाण रर् िमतजा भन्दा अिामड कुिै पमि सम्भामित
प्रयोि िभएका िाली ठाउुँ हरु (आिेदिहरु स्वीकार ििे , छिौट ििे िा मिद्यार्थी भिाण
ििे प्रमक्रया समहत) भिणको लामि छिोट िा भिाण प्रमक्रयाहरु सञ्चालि ििुण हुुँ दैि । यो
अमभभािकहरु र मिद्यार्थीहरुमा अिािश्यक दबाब ल्याउि र अिुमचत पररब्सस्र्थमत
मसजणिा ििणबाट बचाउि हो । जिै, मिद्यालयको सञ्चालिलाई प्रभाि पिणबाट जोिाउि
अमभभािकहरुलाई अन्य रुचाइएका माध्यममक मिद्यालयहरुमा जाि आिश्यक छै ि ।

मिद्यालय स्र्थाि मििाण रर् शािा
मशिा ब्यूरो
सेप्टेम्बर 2021
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माध्यममक मिद्यालय स्थानहरू मिमनयोजन प्रणाली 2020/2022
(सेप्टेम्बर 2022 मा माध्यममक 1 मा भनााको लामि)
बारम्बार सोमिने प्रश्नहरू

केन्द्रीय मिमनयोजन
(1)

(2)

प्रश्न

केन्द्रीय मिमनयोजन (CA) का लामि छनौट िने कािजातहरु आमाबुिाले कमहले प्राप्त
िनुाहुनेछ?

उत्तर

ितणमाि चक्रका सहभािी प्रार्थममक 6 (P6) मिद्यार्थीहरूका आमाबुिाले माध्यममक एकको
मिद्यालय छिोट फाराम (Choice Form) र सम्बब्सन्धत छिोट ििे कािजातहरू उिीहरूका
बालबामलकाका प्रार्थममक मिद्यालयहरूबाट अमप्रल 2022 को बीचमै पाउिे छि्।
आमाबुिाले भररएको Choice Form मशिा ब्युरो (EDB) मा उिीहरूका बालबामलकाका
प्रार्थममक मिद्यालयहरू माफणत मे 2022 को सुरुमतरै पठाउिु पछण ।

प्रश्न

माध्यममक एक मिद्यालय Choice Form भदाा आमाबुिाले के ध्यान मदनुपछा ?

उत्तर

आमाबुिाहरुले मिद्यालयका सबै पिहरु जिै यसको शैमिक दशणि, संस्कृमत, किाको ढाुँ चा,
मिकास र सञ्चालि, र आफ्िा बालबामलकाको योग्यता, झुकाि र रुमच अिुसार सुहाउुँ दो
मिद्यालय छिौट ििुणपछण ।
माध्यममक एक मिद्यालय Choice Form भाि A र भाि B िरी मिभामजत िररएको छ। भाि
A एको बन्दे ज िलिाइएको मिद्यालय छिोटमा आमाबुिाले आफ्िा बालबामलकाका आफ्िै
िेटका मिद्यालयहरुसमेत िरी अमिकतम तीि िटा माध्यममक मिद्यालयहरु कुिै पमि
मिद्यालय िेटबाट छान्न सक्नु हुन्छ। भाि B बन्दे ज लिाइएका मिद्यालय छिोटका सम्बन्धमा,
आमाबुिाले अमिकतम 30 िटा माध्यममक मिद्यालयहरु उिीहरुको बालबामलकाको
िेटमभत्रबाट छान्न सक्नेछि्। यमद भाि A मा उिीहरुले संकेत िरे का माध्यममक
मिद्यालयहरु पमि उिीहरुका बालबामलकाको मिद्यालय िेटमा छि् भिे उिीहरुले भाि B
मा पमि ती मिद्यालयहरु समािेश ििण सक्छि्। यद्यमप, आमाबुिाले एउटै भािमा समाि
मिद्यालय छिोट दोहोर् याउिु हुुँ दैि। मकिमक यसले उिीहरुका बालबामलकाको ती
मिद्यालयहरुमा मिमियोजि हुिे सम्भाििा बढाउुँ दैि।
आमाबुिाहरूले मिद्यालय छिोटका लामि भाि A पूरा िरे पमछ, उहाुँ हरूले जुि अमप्रल 2022
को बीचमै प्रार्थममक मिद्यालयहरूमा मितरर् िररएको बन्दे ज िलिाइएका मिद्यालय छिोट
हातेपुब्सिका (Handbook) हे िुणपछण । आमाबुिाहरू EDB को िृहपृष्ठ (www.edb.gov.hk)
मा पमि जाि सक्नुहुन्छ (चयि ििुणहोस् : Home > Education System and Policy >
Primary and Secondary School Education > School Places Allocation Systems >
Secondary School Places Allocation (SSPA) System) अर्थिा फ्याक्सद्वारा सूची प्राप्त
ििणलाई EDB को 24-घण्टे स्वचामलत टे मलफोि इन्वायरी मसस्टमको 2891 0088 (मर्थच्नु होस्
2 (इङ्ग्ब्सिश) ＞5 (फ्याक्स समभणसेज) ＞04 (सेकेन्डरी स्कूल प्लेसेज एलोकेशि मसस्टम:
स्कूल मलस्ट् स)) मा फोि ििुणहोस्। मिद्यालय सूचीहरू)) सूचीहरू फ्याक्सबाट पाउिका
लामि। आमाबुिाले भाि B को मिद्यालय छिोट पूरा िरे पमछ, उहाुँ हरूले आफ्िा
बालबामलकाको माध्यममक मिद्यालय सूचीको िेट हे िुणपिे हुन्छ। सन्दभणका लामि माध्यममक
मिद्यालय Choice Forms फारामसुँिै अमप्रलको मध्यमै आमाबुिालाई मितरर् िररन्छ।
8

Nepali

(3)

(4)

(5)

प्रश्न

SSPA प्रणाली (सहभािी हुने माध्यममक मिद्यालयहरु) मा सहभािी हुने माध्यममक
मिद्यालयहरुबाट 31 माचा 2022 मा सफल मडखिशनरी प्लेसेस (DP) आिेदकहरूको
रूपमा सूचना प्राप्त िने अमभभािकहरुको लामि, के मतनीहरुले CA को लामि
मिद्यालयको Choice Forms फारम भरे र पेश िनुापछा ?

उत्तर

जुि मिद्यार्थीहरुलाई सहभािी हुिे माध्यममक मिद्यालयहरुले स्वमिर्णयित स्र्थािहरु DP को
सफल आिेदक भिी सूमचत िरे को छ, उिीहरुको अमभभािकहरुले मिद्यालयको रोजाई भन्ने
भािमा क्रस मात्र िरे र Choice Form हिािर िरी, उिीहरुको बच्चाहरु जािे प्रार्थममक
मिद्यालयहरू Choice Form मफताण ििुणपछण ।

प्रश्न

सीएका लामि मापदण्ड के हुन् CA?

उत्तर

CA सीए मिद्यार्थीको मिमियोजि ब्यान्ड, आमाबुिाको मिद्यालय छिौट र अमियममत संयामा
आिाररत हुन्छ।

प्रश्न

मिमनयोजन ब्यान्ड कसरी मनिााररत िररन्छ? केका लामि त्यसको उपयोि हुन्छ?

उत्तर

मिद्यार्थीहरुले आफ्िा मिमियोजि ब्यान्डहरु उिीहरुको स्केल्ड आन्तररक जाुँ च (IA)
पररर्ामअिुसार पाउुँ छि्। मिद्यार्थीहरुको प्रार्थममक 5 को अन्त्यको, तर्था P6 को अन्त्यको
र मध्य िषण दु िैको आईए IA पररर्ामहरू मिद्यालयको पू िण माध्यममक एक हङ्गकङ्ग एटे न्मेन्ट
परीिर् (Pre-S1 HKAT) 2016 र 2018 को स्याम्पल्ड पररर्ामको औसतले मापि िरे र
स्याण्डडाण इज्ड िररिेछ। 2016 र 2018 Pre-S1 HKAT स्याम्पल्ड पररर्ामहरु िभएका
मिद्यालयहरु (जिै ियाुँ सहभािी मिद्यालय) का लामि एउटै मिद्यालय िेटका सबै
मिद्यालयहरुको सोही मिशे ष िषणको जाुँ चको औसत स्याम्पल्ड पररर्ामहरूलाई मापिका
लामि प्रयोि िररिेछ।
CA का भाि A बन्दे ज िलिाइएका मिद्यालय छिोटको मिमियोजिका लामि ती िेत्रका सबै
मिद्यार्थीहरुको मापि िररएका अङ्कहरु योग्यता क्रम अिुसार राब्सििेछ। त्यसपमछ सीमाको
आिारमा सहभािी हुिे प्रार्थममक मिद्यालयहरूको जम्मा संयाको 1/3 हुिे िरी
मिद्यार्थीहरूलाई समाि रूपमा तीििटा टे ररटोरी ब्याण्डहरूमा बाुँ मडिेछ। CA का भाि B
बन्दे ज लिाइएका मिद्यालयहरूको छिोटको मिद्यालय स्र्थाि बाुँ डफाुँ डका सम्बन्धमा समाि
मिद्यालय िेटका सबै मिद्यार्थीहरूको मापि िररएका अङ्कहरुलाई योग्यता क्रम अिुसार
राब्सििेछ। त्यसपमछ हरे क स्कूल िेटमा सहभािी हुिे प्रार्थममक मिद्यालयहरूको जम्मा
संयाको 1/3 हुिे िरी मिद्यार्थीहरूलाई समाि रूपमा तीििटा िेट ब्याण्डहरूमा बाुँ मडिेछ।
िेत्र ब्यान्ड बन्दे ज िलिाइएका CA भाि A मिद्यालय स्र्थािहरूको मिमियोजि मििाण रर्का
लामि प्रयोि िररुँ दा िेट ब्यान्ड बन्दे ज लिाइएका CA भाि B मिद्यालयको स्र्थािहरुको
मिमियोजिका लामि प्रयोि हुन्छ। मिमियोजि ब्यान्ड P6 मिद्यार्थीहरुको शैमिक
कायणसम्पादि जाुँ च्ने पूर्ण मापदण्ड है ि र व्यब्सिित मिद्यार्थीहरूको मिमियोजि ब्याण्ड
मिमियोजि कायणमिमि पुरा भएपमछ कायम रहिे छै ि।
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(6)

(7)

प्रश्न

माध्यममक मिद्यालय नेटहरु कसरी मनिााररत िररन्छ?

उत्तर

मिद्यालय स्र्थाि बाुँ डफाुँ डका CA भाि B को सीए मिद्यालय िेटबाटै सम्पन्न िररएझैं
प्रशासमिक मजल्लाअिुसार पूरै िेत्रलाई 18 िटा माध्यममक मिद्यालय िेटहरुमा मिभाजि
िररन्छ। मिद्यमाि िीमतअिु सार, मसद्धान्तमा, मिद्यार्थीको माध्यममक मिद्यालय िेटको मििाण रर्
उ/उिी उपब्सस्र्थत हुिे प्रार्थममक मिद्यालयको भौमतक स्र्थािअिुसार हुन्छ।

प्रश्न

प्रत्येक मिद्यालय नेटका लामि माध्यममक 1 (S1) स्थानहरु कसरी मनयुक्त िररन्छ?

उत्तर

सािणजमिक िेत्र माध्यममक मिद्यालय स्र्थािहरूको प्राििाि टे ररटोरी-िाइडको आिारमा
मियोमजत िररन्छ। SSPA प्रर्ालीले हरे क सहभािी मिद्यार्थीलाइ क्रमबद्ध रूपमा S1 स्र्थाि
मिमियोजि ििे लक्ष्य राख्छ। आमाबुिा र सहभािी मिद्यार्थीहरूको आिश्यकतालाइ
सम्बोिि ििण , आमाबुिाहरूले DP चरर्मा जुिसुकै मजल्लाबाट पमि मिद्यालय छान्न र CA
चरर्मा भाि A असीममत मिद्यालय छिोटहरू र CA चरर्को भाि B सीममत मिद्यालय
छिोटमा पिे सहभािी मिद्यार्थी संलग्न जुिसुकै मिद्यालय िेट छान्न सक्छि्। मिद्यालय िेटहरू
र जिसां ब्सयकीय चालको बीचमा माध्यममक मिद्यालयहरूको असमाि मितरर् मदइएको
भएपमि मडस्टि क्टमा मिद्यालय स्र्थािहरूको अभाि भएको बेलामा िेमटङ्ग व्यिस्र्थाहरू ििण
लामो स्र्थामपत कायण भएको छ। मिचार ििुणपिे मिषयहरूमा हरे क मिद्यालयमा माि र
आपुमतण , मिद्यालयको अिब्सस्र्थमत र उपलब्धतासमहत मिद्यालय िेटहरूबीचको यातायातका
साििको पहुुँ च, र िेमटङ्ग ढाुँ चाको स्र्थापिा, इत्यामद पदण छि्। हामीले SSPA समममत (हरे क
मिद्यालय िेटबाट माध्यममक/प्रार्थममक मिद्यालय प्रमतमििी र मुय माध्यममक र प्रार्थममक
मिद्यालय पररषद् का प्रमतमििीहरू) सुँिको परामशणमा, सम्पूर्ण प्रमक्रयामा सम्भि भएसम्म
मिमभन्न सरोकारिालाहरूको आिश्यकताबीच सन्तुलि िराउिेछौं।
िषैमपच्छे माि र आपूमतण को ब्सस्र्थमत पररितणि हुुँ दै जािे भएकोले, अन्य मजल्लामा उपलब्ध
िराइएको माध्यममक मिद्यालय र उिीहरुले प्रदाि ििे मिद्यालय स्र्थािहरु िषैमपच्छे फरक
हुि सक्छि्। आमाबुिाहरूले सम्बब्सन्धत चक्रका लामि िेमटङ्ग व्यिस्र्थापिको EDB हरे क
िषण अमप्रलमा बाुँ मडिे माध्यममक मिद्यालय सूची हे िुणपछण ।

(8)

प्रश्न

िस नेट मिमनयोजन के हो?

उत्तर

CA को भाि B को लािी स्कूल स्र्थािहरु को आबंटि स्कूल िेट द्वारा िरीन्छ र मबद्यार्थी
सम्बब्सन्धत स्कूलको िेट प्राध्यापक प्रार्थममक मिद्यालयको स्कूल िेटको मसद्धान्त हो जहाुँ
ऊ/उिी उपब्सस्र्थत हुन्छि्। यमद त्यहाुँ िािमिक आिश्यकता छ भिे , मिशेष कारर्को सार्थ,
स्कूल िेट पररितणि ििणका लामि, अमभभािकहरूले उिीहरूको बच्चाको प्रारम्भमा
भिणरको स्कूलमा भिाण भइरहे को प्रार्थममक मिद्यालयमाफणत EDB मा प्रासंमिक प्रु फ
कािजातहरूको सार्थ क्रस-िेट मिमियोजिको लामि आिेदि पेश ििण सक्दछि्। प्रार्थममक
मिद्यालयले आिेदि कािजातहरूको सबै प्रमामर्त प्रमतमलमपहरू EDB मा अिामड
प्रमक्रयाको लामि पठाउुँ िेछ। यमद मिद्यार्थीलाई उसको / उिको हं िकंि आिासीय ठे िािा
(उदाहरर्को लामि आिेदक मिद्यार्थी बसोबास ििे मििास स्र्थाि जहाुँ आिाश्यक मिद्यार्थी
बमसरहे को छ र जुि उसको / उिको एकमात्र िा मुय घर हो) मा सम्बब्सन्धत छ भिे स्कूल
िेटको लामि क्रस-िेट मिमियोजिको लामि अिुमोमदत छ भिे , ऊ / उिी ियाुँ स्कूल िेटमा
CA को भाि B मा भाि मलिेछ।
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(9)

(10)

(11)

प्रश्न

आिेदन मदने मिद्याथीको आिासीय ठे िाना घोषणा िदाा र उनीहरूले िस-नेट
मिमनयोजनको लामि आिेदन मदन चाहेमा प्रासंमिक प्रूफ कािजातहरू उपलब्ध
िराउिँ दा आमाबाबुले के कुरा ध्यान मदनु पछा ?

उत्तर

अमभभािकहरूले यो िोट ििुण पछण मक आिेदि ििे मिद्यार्थीको आिासीय ठे िािा हं िकंिमा
उसको / उिको एकमात्र िा प्रमुि आिासीय ठे िािा हुिुपदण छ, अर्थाण त एक मििास स्र्थाि
जहाुँ आिेदक मिद्यार्थी बसोबास िदण छ र जुि उसको / उिको एक्लो िा मुय घर िठि
िदण छ। स्वीकायण हं िकंि आिासीय ठे िािा प्रूफ कािजातहरूमा स्याम्प्ड टे न्सी सम्पझौता,
दरहरू र / िा सरकारी भाडाको लामि माि िोट, सािण जमिक आिास प्रामिकरर्हरू द्वारा
जारी िररएको टे िेसी सम्पझौता िा भाडामा मलिे व्यब्सिको भाडा काडण , आिासीय टे मलफोि
मबल, र मिमभन्न उपयोमिता कम्पिीहरूको मबल, जिै तोव्नन्िास, हं िकंि इलेब्सक्टिक कम्पिी
मलममटे ड, पािी आपूमतण मिभाि, आमद समािेस हुन्छ। अन्य कािजातहरू जिै बैंकको
स्टे टमेन्टहरू र मोबाइल फोि मबलहरू स्वीकार िररिे छै ि। यसका सार्थै अमभभािकको
िाम र ठे िािा (अर्थाण त् भुिािी ििे ) हं िकंिको आिासीय ठे िािा प्रूफ कािजातमा
छाप्नु पिेछ।

प्रश्न

मिद्याथी िस नेट मिमनयोजनका लामि स्वीकृत हुन्छ भने उसको/उनको नेट ब्यान्ड
नयािँ मिद्यालय नेटमा कसरी मनिाारण हुन्छ?

उत्तर

मिद्यार्थीलाई क्रस-िेट मििाण रर्को लामि स्वीकृत िररन्छ भिे ियाुँ मिद्यालय िेटमा
उसको/उिको िेट ब्याण्ड मििाण ररत ििण मूल मिद्यालयमा प्राप्त िरे को उसको/उिको स्केल्ड
अंकहरूलाई ियाुँ मिद्यालय िेटको मिद्यार्थीहरूको स्केल्ड अंकहरूसुँि तु लिा िररिेछ।
अको शब्दमा मिद्यार्थीको ियाुँ मिद्यालयको िेट ब्यान्ड उसको/उिको मूल मिद्यालयको
िेटभन्दा फरक हुि सक्छ।

प्रश्न

सीएको CA मिमनयोजन प्रमिया के हो?

उत्तर

भाि A को बन्दे ज िलिाइएका मिद्यालय छिोटलाई पमहला प्रशोिि िररन्छ। त्यसपमछ भाि
A मात्रै कम्पयुटरले भाि B को बन्दे ज लिाइएका मिद्यालयहरुको छिौट प्रशोिि सुरु िछण ।
भाि A को बन्दे ज िलिाइएका मिद्यालय छिोटको प्रशोििका बेला मिद्यार्थीहरुको मिद्यालय
छिोटको प्रार्थममकताको क्रम अिुसार कम्पयुटरले पमहले िेत्र ब्यान्ड 1 का मिद्यार्थीहरुलाई
मिद्यालय स्र्थािको मिमियोजि ििेछ। यी सबै मिद्यार्थीहरुको मिद्यालय छिोटलाई ब्सिमिङ्ग
िररसकेपमछ कम्पयुटरले िे त्र ब्यान्ड 2 का मिद्यार्थीहरुको मिद्यालय छिौटको प्रमक्रयाका
लामि पमि समाि प्रमक्रया अपिाउिेछ र अन्त्यमा िे त्र ब्यान्ड 3 का मिद्यार्थीहरुको पालो
आउुँ छ। भाि A मा स्र्थाि पाउि सफल मिद्यार्थीहरुलाई भाि B को स्र्थाि मिमियोमजत
हुिेछैि। मिद्यार्थीले भाि A मा उसले/उिले छिोट िरे को मिद्यालय छिोट अिुसार मिद्यालय
स्र्थाि पाएि भिे उसलाई/उिलाई भाि B मा स्र्थाि मिमियोजि िररिेछ।
भाि B मा मिद्यालय रोजाइहरू प्रमक्रया िदाण , कम्पयुटरले मिद्यार्थीहरूको िेट ब्याण्ड 1 र
मिद्यालय रोजाइहरूका प्रार्थममकताको क्रम अिुसार मिद्यार्थीहरूलाई मिद्यालय स्र्थािहरू
मििाण रर् ििेछ। यमद मिद्यामर्थणले उसको/उिको मिद्यालय छिोटहरू सबै छामिसक्दा पमि
मिद्यालय स्र्थाि िपाएमा कम्पयुटरले उसका/उिका लामि मिद्यालय िेटमा रहे का बाुँ की
स्र्थािहरुबाट स्र्थाि मिमियोजि ििेछ। िेट ब्याण्ड 1 का सबै मिद्यार्थीहरूलाई मिद्यालय
स्र्थािहरू मििाण ररत िरे पमछ कम्पयुटरले मिद्यार्थीहरूको मिद्यालय रोजाइहरूलाई िेट ब्याण्ड
2 मा र अन्तमा िेट ब्याण्ड 3 का मिद्यार्थीहरूले प्रमक्रया ििण समाि पद्धमत पालिा ििेछ।
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यसबाहे क, आमाबुिाहरूले यस मिमियोजि चक्रको SSPA प्रर्ाली अन्तिणत S1 स्र्थािहरू
प्रदाि िििे माध्यममक मिद्यालय रोजेको भएमा उि मिद्यालय रोजाइलाई प्रमक्रयामा
लमििेछैि।
(12)

प्रश्न

र् यान्डम संख्या केका लामि प्रयोि िररन्छ?

उत्तर

र् यान्डम संया केन्द्रीय मिमियोजि कायणक्रम सुरु हुिु अमघ िै मसजणिा िररन्छ। यो समाि
केन्द्रीय मिमियोजि ब्यान्डका मिद्यार्थीहरुका क्रम मििाण रर् ििण प्रयोि िररन्छ। यमद कुिै
माध्यममक मिद्यालयमा स्र्थािहरूको माि आपूमतणभन्दा बढी हुि िएमा, एउटै एलोकेशि
ब्याण्ड मभत्र सािो अमियममत िम्बर पाउिे मिद्यार्थीलाई पमहलो स्र्थाि मदइिेछ। मिद्यार्थी
सन्दभण संया िा मिद्यार्थीको व्यब्सिित मििरर्सुँि अमियममत िम्बरको कुिै सम्बन्ध छै ि र
मिमियोजि प्रमक्रया पूरा भएपमछ पुि: प्राप्त हुिेछैि।

मिद्यालय स्र्थाि मििाण रर् शािा
मशिा ब्यूरो
सेप्टेम्बर 2021
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माध्यममक मिद्यालय स्थानहरू मिमनयोजन प्रणाली 2020/2022
(सेप्टेम्बर 2022 मा माध्यममक 1 मा भनााको लामि)
बारम्बार सोमिने प्रश्नहरू
अन्य
मफडर र नामामङ्कत मिद्यालयहरू
(1)

प्रश्न

मफडर/नामामङ्कत मिद्यालयमा पमढरहेका प्राथममक 6 (P6) मिद्याथीलाई माध्यममक 1
(S1) मा भनाा िनाका लामि प्रमिया के-के हुन्?

उत्तर

सामान्य रूपमा ररमपटर र मडिेसिरी स्र्थािहरु (DP) घटाइसकेपमछ एउटा मफडर
माध्यममक मिद्यालयले 85% बाुँ की स्र्थाि आफ्िो मफडर माध्यममक मिद्यालय(हरु) का लामि
आरिर् ििण सक्छ, र एउटा िामामङ्कत(हरू) माध्यममक मिद्यालयले 25% बाुँ की स्र्थाि मध्य
मिमियोजि (CA) चरर्को लामि आफ्िा िामामङ्कत माध्यममक मिद्यालयका लामि छु याउि
सक्छ। मिद्यार्थी िेट ब्यान्ड 1 िा 2 मा छ र उसले/उिले आफ्िो भाि B सीममत पाररएको
मिद्यालय छिोटको पमहलो छिोटजिै मफडर/िामामङ्कत माध्यममक मिद्यालय छिोट िरे को
छ भिे उ मफडर/िामामङ्कत मिद्यालयका P6 मिद्यार्थी आरिर् स्र्थािका लामि योग्य हुन्छ।
आमाबुिाहरूले सीिै मफडर/िामामङ्कत माध्यममक मिद्यालय(हरू)मा सोिपू छ ििण
सक्नेछि्।
मिद्यार्थीहरूको सङ्ग्या आरमित स्र्थािहरूभन्दा बढी भएमा, सबै आरमित स्र्थािहरू
िभररुँ दासम्म मिद्यार्थीहरूको िेट ब्याण्ड र उिीहरूको अमियममत सङ्ग्याको आिारमा
स्र्थाि मििाण रर् िररिेछ। अकोतफण, सबै प्रयोि ििररएका आरमित ठाउुँ हरूलाई यमद छि्
भिे , मिमियोजिका लामि िुला ठाउुँ हरूको रूपमा स्वचामलत ढङ्गले प्रयोि िररिे छ।
यमद फीडर/िोममिेटेड प्रार्थममक मिद्यालयमा अध्ययि िरररहे को P6 मिद्यार्थी क्रस-िेट
मिमियोजिका लामि स्वीकृमत प्राप्त छ भिे , उ/उिी फीडर/िोममिेटेड माध्यममक
स्कूल(हरू)को आरमित स्र्थािका लामि योग्य हुिेछैि।

“थ्रु-टर े न” मिद्यालयहरु
(2)

प्रश्न

"थ्रु टर े न" मिद्यालयमा अध्ययन िरररहेका एक P6 मिद्याथीलाई S1 मा भनाा िने प्रमिया
के-के हुन्?

उत्तर

"थ्रु -टि े ि" मिद्यालयका एक P6 मिद्यार्थीले त्यससुँि आिद्ध माध्यममक मिद्यालयलाई सीिै छान्न
सक्छ। यमद मिद्यार्थीले सहभािी हुिे माध्यममक मिद्यालयको DP को लामि आिेदि मदएमा
िा माध्यममक मिद्यालय स्र्थाि मििाण रर् प्रर्ाली (NDSS secondary schools) मा सहभािी
िभएका प्रत्यि अिुदाि योजिाको माध्यममक मिद्यालयहरुको S1 स्र्थाि (हरु) मा आिेदि
मदएमा (सफल भए िा िभएपमि) मदन्छ िा CA मा सहभामिता जिाउुँ छ भिे ,
उसलाई/उिलाई मसिै आिद्ध माध्यममक मिद्यालयहरूमा प्रमक्रया ििण पाउिे अमिकारको
अिुममत मदइिे छै ि।
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प्रत्यक्ष अनुदान योजना मिद्यालयहरू
(3)

(4)

(5)

प्रश्न

आमाबुिाहरूले आफ्नो बच्चालाई डीएसएस (DSS) मिद्यालयमा पठाउन चाहेको
िण्डमा उनीहरूले के कुरा ध्यानमा राख्न जरूरी छ?

उत्तर

आमाबुिाहरूले यो कुरा ध्यािमा राख्न जरूरी छ मक डीएसएस DSS मिद्यालयहरूले मशिा
शुल्क लिाउि सक्छि्। माध्यममक 3 पास िरे का मिद्यार्थीहरुले सोही DSS माध्यममक
मिद्यालयमा माध्यममक 4 (S4) मा जारी राख्न सक्छि् र उिीहरुलाई केब्सन्द्रय रुपमा मशिा
ब्युरो (EDB) द्वारा अिुमदत अन्य मिद्यालयहरुमा S4 स्र्थािमा राब्सििे छै ि।

प्रश्न

सहभािी डीएसएस DSS माध्यममक मिद्यालयहरुका माध्यममक मिद्यालयहरुका
लामि सरकारी, सहयोि प्राप्त र क्यापुट माध्यममक मिद्यालयहरुका तुलनामा
मिमनयोजनको प्रमियासम्बन्धी के मभन्नता छ?

उत्तर

सहभािी डीएसएस DSS माध्यममक मिद्यालयहरुका लामि, उिीहरुको स्र्थाि मिमियोजिको
प्रमक्रया आिारभूत िरमा सरकारी, सहयोि प्राप्त र क्यापुट माध्यममक मिद्यालयहरु सरह
िै हुन्छ, फरक भिे सहभािी डीएसएस DSS माध्यममक मिद्यालयहरुले उिीहरूको S1
स्र्थािहरुको 30% भन्दा बढी स्र्थािहरू DP रुपमा आरिर् ििण सक्छि् र सहभािी
डीएसएस DSS माध्यममक मिद्यालयहरुको S1 स्र्थािहरु मसएको कडाइ िररएका
मिद्यालयहरूको भाि बीमा "िो-चोइस िो-एलोकेशि" को मसद्धान्तमा मिमियोमजत िररन्छ,
जिै -मिद्यार्थीहरुले CA भाि B मध्ये एकको रूपमा मिद्यालयलाई सामेल िरे का छै िि् भिे
उिीहरुलाई सहभािी DSS माध्यममक मिद्यालयमा CA भाि B स्र्थाि मिमियोमजत
िररिेछैि।

प्रश्न

NDSS secondary schools लामि भनाा प्रमिया के छ?

उत्तर

NDSS secondary schools लामि, उिीहरुले आफ्िै प्रमक्रया र समय तामलका अिुसार
मिद्यार्थीहरु भिाण ििण सक्छि् र माध्यममक मिद्यालय स्र्थाि मिमियोजि (SSPA) प्रर्ाली
माफणत् मिद्यार्थीहरु मिमियोजि िररिे छै ि। मिद्यार्थीहरुले NDSS secondary schools
आिेदि मदिसक्ने संयामा कुिै सीममतता छै ि र भिाण मिद्यालयहरुद्वारा मििाण ररत मापदण्ड
अिुसार हुन्छ। NDSS secondary schools मे ममहिाको सुरु सम्म सहभािी हुिे सफल
मिद्यार्थीहरुको सूमच EDB लाई पेश ििण आिश्यक छ । NDSS secondary schools
सहभािी हुिे मिद्यार्थीको सफल सूमचमा समािेश भएका मिद्यार्थीहरुलाई सहभािी हुिे
माध्यममक मिद्यालयहरुको S1 स्र्थािमा मििाण रर् िररिे छै ि, त्यिा आिेदक जो सफल DP
आिेदकको रुपमा छिोट भएका समहत ।

मचमनयािँ भाषा नबोल्ने मिद्याथीहरु
(6)

प्रश्न

मचमनया नबोल्ने (NCS) मिद्याथीहरुका लामि मिमनयोजन व्यिस्था कस्तो छ?

उत्तर

प्रत्येक योग्य मिद्यार्थीहरुले, उिीहरुको जात िा जन्म स्र्थािको बाबजुद, मिष्पि र पारदशी
SSPA प्रर्ाली अन्तिणत सािणजमिक िेत्रको माध्यममक मिद्यालयहरुमा भिाण को लामि समाि
अिसर आिन्दको सार्थ पाउुँ छि् । अको शब्दमा भन्नुपदाण (NCS मिद्यार्थीहरुको) सार्थसार्थै
मचमिया भाषी मिद्यार्थीहरुलाई यस मक्रयामिमि अिुसार S1 स्र्थािमा मििाण रर् िररिेछ । NCS
मिद्यार्थीहरुले DP चरर्मा सहभािी हुिे कुिै पमि दु ई माध्यममक मिद्यालयहरुमा आिेदि
मदि सक्नेछि् । CA चरर्मा छिोट ििणकालामि, उिीहरुले भाि A मा अमिकतम तीि िटा
14

Nepali

मिद्यालय िेटहरू र भाि B मा उिीहरूका आफ्िै मिद्यालय िेटबाट अमिकतम तीस
मिद्यालयहरूको छिौट िरे र आफ्िा प्रार्थममकताहरु पमि दशाण उि सक्छि्।

मिद्यालय स्र्थाि मििाण रर् शािा
मशिा ब्यूरो
सेप्टेम्बर 2021
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