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माध्यममक मिद्यालय स्थान मिमनयोजन प्रणाली 2021/2023 

माध्यममक एक मििेकी स्थानहरूको लामि आिेदनमा अमििािकहरूको लामि नोटहरू 

(िैर-सहिािी विद्यार्थीहरूको लावि लािू) 

 

माध्यवमक विद्यालय स्र्थान आिंटन (SSPA) प्रणाली 2021/2023 मार्फ त माध्यवमक 1 (S1) वििेकी 

स्र्थान (DP) को लािी आिेदन वदन चाहने प्रार्थवमक 6 विद्यार्थीका अवििािकहरूलाई यो कािजात 

(अवििािकहरूको लावि नोटहरू) ध्यानपूिफक पढ्न सल्लाह वदइन्छ र माध्यवमक एक स्ववििेकीय स्र्थान 

(Application Form) को लावि आिेदन र्ारम र त्यसमा ध्यान वदनुपने विन्दुहरू सन्दिफ िनुफहोस्।  सारै्थ, 

“Smart Government” रणनीवत अनुरूप, विक्षा बू्यरो (EDB) ले 2023 िाट चरणिद्ध रूपमा S1 िनाफको 

व्यापक विवजटलाइजेिन लािू िनेछ।  SSPA e-Platform प्रयोिकताफहरूको रूपमा दताफ िएका र 

आफ्नो खातालाई “iAM Smart+”1 सँि िाँविएका अवििािकहरूका लावि Application Form िाहेक, 

उनीहरूले SSPA e-Platform मार्फ त DP आिेदनहरू पेि िनफ पवन छनौट िनफ सक्छन्। 

 

2.  विद्यार्थी आिेदकहरू हङकङ वनिासी हुनुपछफ  (अर्थाफत् हङकङमा सािफजवनक के्षत्रका 

विद्यालयहरूमा विक्षा प्राप्त िनफ योग्य); SSPA मार्फ त S1 स्र्थान कवहलै्य विवनयोजन िररएको छैन; 

हङकङको कुनै पवन सरकारी, सहायता प्राप्त, क्यापुट र प्रत्यक्ष अनुदान योजना (DSS) माध्यवमक 

विद्यालयहरूमा कवहलै्य पढेको छैन; SSPA मा सहिािी प्रार्थवमक विद्यालयमा अध्ययन निने; हालको 

विवनयोजन चक्रको लावि माध्यवमक एक वििेकी स्र्थानको लावि Application Form र्ारम कवहलै्य जारी 

िररएको छैन; र अिस्ट 2023 मा प्रार्थवमक विक्षा पूरा िरेको छ। यवद मावर्थको कुनै पवन स्स्र्थवतको सन्दिफमा 

पररितफनहरू िएमा, विद्यार्थी आिेदकले तुरुनै्त EDB को सू्कल पे्लस एलोकेिन (SPA) खण्डमा सम्पकफ  

िनुफपछफ , र DP का लावि उसको/उनका सिै सम्बस्ित आिेदनहरू जर्त हुन सक्छ। 

 

आिश्यकताहरु 

 

3.  कािजी रूपमा िा SSPA e-Platform मार्फ त पेि िररएका आिेदनहरूलाई िेिास्ता िनुफहोस्, 

प्रते्यक विद्यार्थीले माध्यवमक एक वििेकी स्र्थानहरू (Handbook) को लावि आिेदनको लावि ह्यान्डिुकमा 

सूचीिद्ध दुई िन्दा बढी सहिािी माध्यवमक विद्यालयहरूमा आिेदन वदन सकै्दनन्, अन्यर्था उसको DP 

प्राप्त िने मौका खोमसनेछ।  कृपया ध्यान वदनुहोस् वक यवद अवििािकहरूले माध्यवमक विद्यालयमा 

कािजी Application Form पेि िरेका छन् िने, उनीहरूले SSPA e-Platform मार्फ त नक्कल आिेदन 

पेि िनुफ हँुदैन, र यसको विपरीत हो।  यवद आमािािुले नक्कल आिेदनहरू पेस िरेका छन् (अर्थाफत 

कािज र्ारम र SSPA e-Platform मार्फ त एउटै माध्यवमक विद्यालयमा एउटै आिेदन नम्बर सवहत पेि 

िररएका आिेदनहरू), यी आिेदनहरूलाई एक आिेदन मात्र मावननेछ।  तसर्थफ, नक्कल आिेदनहरूले 

विद्यालयमा विवनयोजन हुने सम्भािना िढाउँदैन।  सारै्थ, अवििािकहरूले कािज र्ारम र SSPA e-

Platform मार्फ त क्रमिः विविन्न माध्यवमक विद्यालयहरूमा एउटै आिेदन नम्बर िएको आिेदनहरू पेि 

िनुफ हँुदैन।  अन्यर्था, मतनीहरूको बच्चाले DP प्राप्त िने मौका खोसे्नछ। 

 

4.  Handbook EDB द्वारा प्रकावित छ।  अवििािकहरूले सूचीहरू िाउनलोि िनफका लावि EDB 

को िृहपृष्ठ (www.edb.gov.hk) (चयन िनुफहोस्: Home > Education System and Policy > Primary and 

Secondary Education > School Places Allocation Systems > Secondary School Places Allocation  

(SSPA)  System ) मा पवन जान सकु्नहुन्छ। 2891 0088 मा EDB को 24-घण्टा स्वचावलत टेवलर्ोन 

                                                 
1 “iAM Smart+” दताफको वििरणहरूको लावि, कृपया “iAM Smart” िृहपृष्ठ (www.iamsmart.gov.hk) मा जानुहोस्। (छनोट 

िनुफहोस्: Home > “iAM Smart” Registration > Registration Methods) । 

https://edb.gov.hk/en/index.html
https://www.iamsmart.gov.hk/en/
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सोिपुछ प्रणालीलाई कल िनुफहोस् (पे्रस 2 (अंगे्रजी) ＞ 5 (फ्याक्स सेिाहरू) ＞ 04 (माध्यवमक विद्यालय 

स्र्थानहरू िाँिर्ाँि प्रणाली: विद्यालय सूचीहरू)) फ्याक्सद्वारा सूचीहरू प्राप्त िनफ हो। 

 

आिेदन अिमि 

 

5.  DP आिेदन अिमि 3 जनिरी (मङ्गलबार) देखख 17 जनिरी 2023 (मङ्गलबार) सम्म दुिै 

मममतहरू समािेि िरी सिै सहिािी माध्यवमक विद्यालयहरूको लावि समान हुनेछ।  व्यस्िित 

विद्यालयहरूको सञ्चालन समयको लावि, सोिपुछ विद्यालयहरूलाई सीिा िररनु पछफ । 

 

आिेदन प्रमिया 

 

6.  SSPA e-Platform प्रयोिकताफहरूको रूपमा दताफ िएका र आफ्नो खातालाई “iAM Smart+” 

सँि िाँधे्न अवििािकहरूका लावि, कािजी Application Form िाहेक, उनीहरूले SSPA e-Platform 

मार्फ त DP आिेदनहरू पेि िनफ पवन छनौट िनफ सक्छन्। 

 

(a) कािजी Application Forms मार्फ त आिेदनहरू पेश िनुफहोस् 

 

7.  Application Form वििेष िरी सरकारी, सहायता प्राप्त र क्यापुट माध्यवमक विद्यालयहरू सारै्थ 

SSPA प्रणालीमा िाि वलने DSS secondary schools (जसै्त Handbook मा सूचीिद्ध सू्कलहरू)2 मा DP 

आिेदन वदन विद्यार्थीहरूको प्रयोिको लावि वििेष रूपमा विजाइन िररएको हो।  प्रते्यक विद्यार्थीले 

दुईिटा Application Forms प्राप्त िछफ न्। 

 

8.  प्रते्यक Application Form लाई चार िािमा वििाजन िररएको छ: EDB को प्रवतवलवप (नीलोमा), 

विद्यालयको प्रवतवलवप (हररयोमा), अवििािकको प्रवतवलवप (रातोमा), र सू्कल प्रार्थवमकताको क्रम (सू्कल 

प्रार्थवमकताको क्रम 1 पवहलो छनोट र अिफर अर् सू्कल प्रार्थवमकता 2 दोस्रो छनोट हो) (रातोमा) हो।  

विद्यार्थी वििरणहरू Application Form को प्रते्यक िािमा पूिफ-मुवित िररएको छ।  अवििािकको 

प्रवतवलवपलाई उदाहरणको रूपमा वलनुहोस्, पूिफ-मुवित जानकारीमा समािेि छ: 

 
 विवनयोजन चक्र 

 विद्यार्थी सन्दिफ नम्बर 
 आिेदन नम्बर 
 विद्यार्थीको नाम 

 ल िंग 

 जन्म वमवत 

 

                                                 
2 Application Form SSPA प्रणाली (NDSS secondary schools) मा सहिािी नहुने Jockey Club Ti-I College र DSS secondary 

schools मा आिेदनको लावि लािू हँुदैन।  Jockey Club Ti-I College मा S1 िनाफको लावि आिेदन अिवि 3 जनिरी 

(मंिलिार) देस्ख 19 जनिरी 2023 (विहीिार) सम्म छ।  SSPA 2021/2023 मा Secondary Schools Not Participating in 

SSPA 2021/2023 सूचीको सन्दिफमा, अवििािकहरूले EDB को िृहपृष्ठ (www.edb.gov.hk) मा जान सकु्नहुन्छ।   (चयन 

िनुफहोस्: Home > Education System and Policy > Primary and Secondary Education > School Places Allocation Systems > 

Secondary School Places Allocation (SSPA)  System ) मा पवन जान सकु्नहुन्छ। 2891 0088 मा EDB को 24-घण्टा स्वचावलत 

टेवलर्ोन सोिपुछ प्रणालीलाई कल िनुफहोस् (पे्रस 2 (अंगे्रजी) ＞ 5 (फ्याक्स सेिाहरू) ＞ 04 (माध्यवमक विद्यालय स्र्थानहरू 

िाँिर्ाँि प्रणाली: विद्यालय सूचीहरू)) फ्याक्सद्वारा सूचीहरू प्राप्त िनफ हो।  NDSS secondary schools को आिेदनको 

लावि आफ्नै तावलका िएकोले,  कृपया वििरणहरूको लावि सम्बस्ित विद्यालयहरूलाई सीिा सम्पकफ  िनुफहोस्। 

https://edb.gov.hk/en/index.html
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9.  यवद आिेदन र्ारमहरू सङ्कलन िरेपवछ व्यस्िित वििरणहरूमा संिोिन आिश्यक छ िने, 

अवििािकहरूले तुरुनै्त EDB को SPA Section मार्फ त संिोिन िनुफपछफ ।  आमािािुले Application 

Form मा कुनै पवन पूिफ-मुवित जानकारी आर्ैं ले पररमाजफन िनुफ हँुदैन, र उनीहरूले आिेदन वदने माध्यवमक 

विद्यालयहरूले Application Form प्राप्त िदाफ उनीहरूको लावि पूिफ-मुवित जानकारी पररमाजफन िदैनन्। 

 

10.  यवद आमािािुले कािजी Application Forms मार्फ त DP आिेदनहरू िनाउने वनणफय िनुफहुन्छ 

िने, उनीहरूले वनम्न प्रवक्रयाहरू पालना िनुफपछफ : 

 

 (i) 

 
प्रार्थवमकताका आिारमा Application Form को चारै िािमा उपलब्ध िराइएको ठाउँमा 

आिेदन वदनको लावि माध्यवमक विद्यालयको नाम िनुफहोस्। 

 (ii) 

 
अििारण र रेकिफको लावि सू्कल प्रार्थवमकताको आदेि समािेि िररएको िािलाई अलि 

िनुफहोस् (विद्यार्थीहरूले उनीहरूले आिेदन िने विद्यालयहरूमा उनीहरूको प्रार्थवमकताको 

क्रम संकेत िनफ आिश्यक छैन)।  अन्य तीन िािहरू अकु्षण्ण राख्नुपछफ । 

 (iii) 

 
EDB को प्रवतवलवप, विद्यालयको प्रवतवलवप, र अवििािकको प्रवतवलवप जसमा एउटै 

Application Number (तीनिटा िािहरू अकु्षण्ण छन्) माध्यवमक विद्यालयलाई आिश्यक पने 

सम्बस्ित कािजातहरूसँिै माध्यवमक विद्यालयमा पेि िनुफहोस्। (उदाहरणका लावि, 

माध्यवमक विद्यालयको विविित िनाफ र्ारम) 

 (iv) माध्यवमक विद्यालयद्वारा जाँच िनफको लावि विद्यार्थीको पररचय पत्रको मूल उत्पादन िनुफहोस्। 

 (v) अन्तमा, माध्यवमक विद्यालयिाट अवििािकको प्रवतवलवप प्राप्त िनुफहोस् जसमा विद्यालयको 

चप, विद्यालयको नाम र विद्यालयको कोि रास्खएको र रेकिफ रास्खएको छ। 

 
 

अमििािकहरूले ध्यान मदनुपछफ  मक एक पटक पेश िरेपमछ, Application Form पुन: प्राप्त िनफ िा 

रद्द िनफ समकिँ दैन र मिद्यालय प्राथममकताको िममा कुनै पररितफन िनफ समकिँ दैन। 
 

 

11.  यवद विद्यार्थीहरूले एउटा मात्र माध्यममक मिद्यालयमा आिेदन मदएमा, सू्कल प्रार्थवमकता 1 को 

आदेि सवहतको Application Form प्रयोि िनुफपछफ ।  यवद कुनै विद्यार्थीले आफ्नो दुिै Application Forms 

एउटै विद्यालयमा िुझाउछ िने, EDB ले आिेदनलाई सू्कल प्रार्थवमकता 1 को आदेिको सार्थ मात्र प्रवक्रया 

िनेछ, र अिफर अर् सू्कल प्रार्थवमकता 2 िएको आिेदन िून्य र खाली हुनेछ।  कुनै पवन प्रयोि निररएको 

Application Forms हस्तान्तरण योग्य छैन।  आिेदन अिवि पवछ आमािािुले आरै्ले Application 

Forms राख्न िा नष्ट िनफ सक्छन्। 

 

12.  वनम्न पररस्स्र्थवतहरूमा, माध्यवमक विद्यालयद्वारा Application Forms ह्यान्डल िररने छैन: 

 
 समयसीमा पवछ पेि िररएको Application Forms 

 विवनयोजन चक्र, विद्यार्थी सन्दिफ नम्बर र आिेदन नम्बरमा संिोिन सवहतको Application 

Forms 
 विद्यार्थीको नाम, वलंि र जन्म वमवत पररमाजफन सवहतको Application Forms, प्रार्थवमक 

विद्यालयको छाप विना 
 िुस्प्लकेट, क्षवतग्रस्त िा अपूणफ Application Forms 
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(b) SSPA e-Platform मार्फ त आिेदनहरू पेश िनुफहोस् 

 

13.  यवद आमािािुले SSPA e-Platform मार्फ त DP आिेदनहरू िनाउने वनणफय िनुफहुन्छ िने, 

उनीहरूले तलका प्रवक्रयाहरू पालना िनुफपछफ : 

 

 (i) SSPA e-Platform मा लिइन िनुफहोस्।3  SSPA e-Platform खाता वसजफना र लिइन 

प्रवक्रयाहरूको लावि, कृपया EDB को िृहपृष्ठ (www.edb.gov.hk) मा अपलोि िररएका 

सम्बस्ित विवियोहरू र अवििािकहरूको िाइि हेनुफहोस्। (चयन िनुफहोस्: Home > 

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

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

Digitalisation of S1 Admission). 

 (ii) DP को लावि पृष्ठ प्रविष्ट िनफ “Apply Now” चयन िनुफहोस्। 

 (iii) आिेदन वदन चाहने माध्यवमक विद्यालयहरूको लावि सू्कल प्रार्थवमकताको क्रम (जसै्त सू्कल 

प्रार्थवमकता 1 िा सू्कल प्रार्थवमकता 2 को क्रम) चयन िनुफहोस्। 

 (iv) “Name of secondary school applied to” चयन िनुफहोस्/इनपुट िनुफहोस्। 

 (v) माध्यवमक विद्यालयको सन्दिफको लावि विद्यार्थीको पवहचान कािजात(हरू) 4  

(उदाहरणका लावि, हङकङ पररचयपत्र, हङकङ जन्म प्रमाणपत्र िा अन्य पवहचान 

कािजातहरू) (अवनिायफ) को प्रवतवलवप अपलोि िनुफहोस्। 

 (vi) माध्यवमक विद्यालयलाई आिश्यक कािजातहरू अपलोि िनुफहोस् (उदाहरणका लावि, 

माध्यवमक विद्यालयको विविित िनाफ र्ारम, प्रमाणपत्र र पुरस्कारहरू) हुन्। 

 (vii) सुवनवित िनुफहोस् वक “name of secondary school applied to”, विद्यालय प्रार्थवमकताको 

क्रम र अपलोि िररएका कािजात(हरू) सही छन्। 

 (viii) वििेकपूणफ स्र्थानहरू र व्यस्िित जानकारी सङ्कलन कर्थनका लावि आिेदनमा नोट िनफका 

लावि अंकहरू पढ्नुहोस् र स्वीकार िनुफहोस्। 

 (ix) “iAM Smart+” को सार्थ विवजटल रूपमा साइन इन िनुफहोस्। 

 (x) पुवष्ट िनुफहोस् र आिेदन पेि िनुफहोस्। 

 

14.  अनुप्रयोिहरूको ठूलो संख्यालाई कुिलतापूिफक ह्यान्डल िनफ, SSPA e-Platform प्रते्यक 

लिइन 30 ममनेटमा सीममत छ।  कृपया 30 वमनेट वित्र आिेदन प्रवक्रया पूरा िनुफहोस्।  आिश्यक 

िएमा, अवििािकहरूले “Save as draft” प्रकायफ प्रयोि िनफ सक्छन् र अको लिइनमा सम्बस्ित 

अनुप्रयोिसँि जारी राख्न सक्छन्। 

 
 

अमििािकहरूले ध्यान मदनुपछफ  मक एक पटक पेस िररसकेपमछ, कािजी र्ारममा िा SSPA e-

Platform मार्फ त बेिास्ता िरेपमछ, आिेदनहरू पुन: प्राप्त िनफ िा रद्द िनफ समकिँ दैन, र मिद्यालय 

प्राथममकताको िममा कुनै पररितफन िनफ समकिँ दैन। 
 

 

  

                                                 
3  SSPA e-Platform मा देखाइएको जानकारीमा विन्नताहरू िएमा, कृपया सुिारको लावि तुरुनै्त EDB को SPA section लाई सूवचत 

िनुफहोस्। 
4 Tप्रते्यक विद्यार्थीको लावि अविकतम र्ाइल साइज कुल 25MB हो (दुई माध्यवमक विद्यालयहरूमा DP आिेदनहरूको लावि अपलोि 

िररएका सिै र्ाइलहरू सवहत हो)।  प्रणालीले PDF ढाँचा र साझा छवि र्ाइल ढाँचाहरू (GIF, BMP, PNG र JPEG) समर्थफन िदफछ। 

https://edb.gov.hk/en/index.html
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मिद्यालय स्थानको मिमनयोजन 

 

15.  सहिािी माध्यवमक विद्यालयले आफ्नो विक्षा दिफन र संसृ्कवत अनुसार आफ्नो िनाफ मापदण्ड 

िनाउन सक्छन ।  वतनीहरुले आफ्नो िनाफ मापदण्ड र वसमा सारै्थ आिेदनको लावि DP संख्या सािफजवनक 

िनुफपदफछ, जुन विद्यालयको प्रमुख ठाउमा रास्खनुपदफछ िा िनाफ हुनु अिािै आिेदन वदने प्रते्यक विद्यार्थीलाई 

वलस्खतरुपमा प्रदान िनुफपदफछ ।   कुनै विद्यालयमा आिेदन वदनु िन्दा पवहला, अवििािकले विद्यालयका 

समू्पणफ पक्षलाई ध्यान वदनुपदफछ, जसै्त , त्यसको िैवक्षक दिफन,  संसृ्कवत, िमफ, िनाफ मापदण्ड र िजन, कक्षा 

संरचना,  विकास र संचालन, र आफ्नो िच्चाको क्षमता, लिाि र ब्याज उपयुि विद्यालय छनोट िनफको 

लावि ।   विद्यालयले अन्तिाफताफको व्यिस्र्था िनफ सक्छ, तर कुनै पवन वकवसमका वलस्खत पररक्षा संचालन 

हुनुहुदैन । 

 

16.  सिै सहिािी माध्यवमक विद्यालयहरूले (Jockey Club Ti-I College सवहत) DP आिेदनहरू 

प्रिोिन िरेपवछ, सर्ल आिेदकहरू (िैर-सहिािी विद्यार्थीहरू सवहत) का अवििािकहरूलाई सूवचत 

िनफ आिश्यक छ, 31 मार्फ 20235  मा पत्र र र्ोन मार्फ त वििेकपूणफ स्र्थानहरूको लावि सर्ल सूचीमा 

वतनीहरूका िच्चाहरूको समािेि छन्।.  विद्यालयहरूले अवििािकहरूलाई अविसूचना व्यिस्र्थाहरू 

िारे राम्ररी जानकारी िराउन आिश्यक छ, र पवहले नै अवििािकहरूिाट आिश्यक सम्पकफ  जानकारी 

सङ्कलन िनफ आिश्यक छ।  यी अविसूचना व्यिस्र्थाहरू आरवक्षत र असर्ल आिेदकहरूलाई लािू हँुदैन, 

न त सूर्नाहरू आिंटन पररणामहरू हुन्।  सम्बस्ित अवििािकहरूले सूचनाहरूको जिार् वदन 

आिश्यक छैन। 

 

17.  अनुचे्छद 16 मा व्यिस्र्थाहरू प्रिासवनक उपायहरू हुन् र अिस्स्र्थत SSPA संयन्त्र अपररिवतफत 

रहन्छ।  प्रते्यक एस्प्लकेसनमा विद्यार्थीको सू्कल प्रार्थवमकताको क्रम पवहचान िनफको लावि एक अवद्वतीय 

नम्बर हुन्छ।  EDB ले विद्यालयहरूको सर्ल/वििेकीय स्र्थानहरूको लावि ररजिफ सूचीहरू विरुद्ध 

विद्यार्थीहरूको प्रार्थवमकताहरू वमलाउनेछ।  यवद कुनै विद्यार्थीले आरू्ले आिेदन वदने दुिै विद्यालयमा 

सर्ल िएमा, उसलाई उसको/उनको प्रार्थवमकताको क्रमको आिारमा उसको/उनको पवहलो रोजाइको 

विद्यालयको S1 स्र्थान छुट्याइनेछ।  यवद अवििािकहरूले माध्यवमक विद्यालयमा आिेदन वदएका छन् 

जसले अन्ततः यस विवनयोजन चक्रमा SSPA प्रणाली अन्तिफत S1 स्र्थानहरू प्रस्ताि िदैन िने, त्यो आिेदन 

प्रवक्रयामा जानेछैन। 

 

18.  DP र Central Allocation (CA) को नमतजा एकै समयमा 11 जुलाई 20236 मा जारी िररनेछ.  

नवतजा घोषणा हुनु अवघ अवििािकहरूले उनीहरूले आिेदन वदने विद्यालयहरूमा सोिपुछ िनुफ पदैन।  

DP चरणमा सहिािी माध्यवमक विद्यालयहरू िा Jockey Club Ti-I College द्वारा िैर-सहिािी 

विद्यार्थीहरू िनाफ िएमा, सम्बस्ित माध्यवमक विद्यालयले उनीहरूलाई आविकाररक आिेदन नवतजा र 

सम्बस्ित व्यिस्र्थाहरू िारे जानकारी िराउन अवििािकहरूलाई 11 जुलाई 2023 मा कल िनेछ, अर्थाफत् 

विवनयोजन नवतजाको घोषणाको वमवत हो।    िैर-सहिािी विद्यार्थीहरूका अवििािकहरूले आिश्यक 

परेमा विवनयोजन नवतजा घोषणा िएको वमवतमा आिेदन वदएका माध्यवमक विद्यालय (हरू) मा सम्पकफ  िनफ 

सक्छन्। 

 

 

                                                 
5 SSPA e-Platform प्रयोिकताफहरूको रूपमा दताफ िएका अवििािकहरूका लावि, उनीहरूले SSPA e-Platform मार्फ त सर्ल 

DP आिेदकहरूका लावि सोही वदन सूचनाहरू प्राप्त िनफ सक्छन्। 
6 SSPA e-Platform प्रयोिकताफहरूको रूपमा दताफ िएका अवििािकहरूका लावि, उनीहरूले सोही वदन SSPA e-Platform 

मार्फ त विवनयोजन पररणामहरू प्राप्त िनफ सक्छन्। 
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19.  यमद िैर-सहिािी मिद्याथीहरूले उनीहरूको DP आिेदनहरू असर्ल िएमा सािफजमनक 

के्षत्रको S1 स्थान छुट्याउन र्ाहन्छन् िने, मतनीहरूले आफ्नो पररर्यको मूल कािजात ल्याई मे 

देखख अिस्त 2023 सम्मको कायाफलय समयमा EDB को SPA Section मा दताफ िनुफपछफ ।  CA पमछ 

उपलब्ध स्थानहरू EDB द्वारा योग्य मिद्याथी आिेदकहरूलाई बािँडर्ािँड िररनेछ।  आिेदनको 

पवहलो ब्याचको नवतजा जुलाई 2023 को मध्यमा, दोस्रो ब्याचको जुलाईको अन्त्यमा, तेस्रो ब्याचको अिस्ट 

2023 मा र त्यसपवछ विद्यार्थीहरूलाई व्यस्िित रूपमा जानकारी वदइनेछ। 

 

Application Form प्रमतस्थापनको लामि आिेदन 

 

20.  क्षवतग्रस्त िा हराएको Application Forms प्रवतस्र्थापन विद्यार्थी आिेदकको पररचय कािजातको 

मूलको सार्थ SPA Section मा व्यस्िित रूपमा प्राप्त िनफ सवकन्छ।  प्रवत प्रवतस्र्थापन HK$125 को िुल्क 

लिाइनेछ।  यवद हराएको दािी िररएको Application Form प्रवतस्र्थापन प्रवतवलवप जारी िररसकेपवछ 

रे्ला पयो िने, आमािािुले प्रवतस्र्थापन प्रवतवलवप प्रयोि िनुफपछफ  र रे्ला परेकोलाई नष्ट िनुफपछफ ।  

आमािािुले एक िन्दा िढी माध्यवमक विद्यालयमा आिेदन वदनको लावि सू्कल प्रार्थवमकताको एउटै आदेि 

िएको Application Form प्रयोि िनुफ हँुदैन, अन्यर्था, उनीहरूका िच्चाहरूको DP प्राप्त िने मौका 

खोसे्नछ। 

 

सोिपुछ 

 

21.  र्थप सोिपुछका लावि, अवििािकहरूले आफ्ना िालिावलकाको प्रार्थवमक विद्यालयमा परामिफ 

वलन िा EDB को SPA Section (SSPA) लाई 2832 7740 िा 2832 7700 मा सम्पकफ  िनफ सकु्नहुन्छ। 

 

विद्यालय स्र्थान विवनयोजन खण्ड 

विक्षा बू्यरो 

विसेम्बर 2022 

 

 


