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माध्यममक मिद्यालय स्थान मिमनयोजन प्रणाली 2021/2023 

माध्यममक एक मििेकपरक स्थानको लामि आिेदनमा अमििािकको लामि  मिप्पणी 

  माध्यममक मिद्यालय स्थान मिमनयोजन(SSPA) प्रणाली 2021/2023 मार्फ त   माध्यममक 1 (S1) 

मििेकपरक स्थान (DP) को लामि आिेदन चाहने कक्षा 6 का मिद्याथीका अमििािकलाई यो कािजात 

(Notes for Parents) ध्यानपूिफक अध्ययन िनफ सुझाि मदइन्छ र  माध्यममक एक मििेकपरक स्थानको लामि 

आिेदन र्ारम (Application Form)  र त्यसमा नोट िनुफपने बुदालाई लाई सन्दिफ िनुफहोस्  ।   साथै, “Smart 

Government” रणनीमत अनुरुप, मिक्षा वु्यरो (EDB) ले  2023 बाट सुरु हुने िरर चरणिद्धरुपमा S1 िनाफको 

बृहत मिमजटलाइजेसन लािु िने छ ।  पेपर Application Form बाहेक, SSPA e-Platform प्रयोिकताफको 

रुपमा दताफ िरेका र “iAM Smart+”1  सँि आफ्नो खाता आिद्ध िरेका  अमििािकले पमन,   SSPA e-

Platform  मार्फ त DP  आिेदन बुझाउने मिकल्प छनोट िनफ सक्छन ।    

आिश्यकताहरु 

2. कािजी रूपमा िा SSPA e-Platform मार्फ त पेि िररएका आिेदनहरूलाई बेिास्ता िनुफहोस्, प्रते्यक

मिद्याथीले माध्यममक एक मििेकी स्थानहरू (Handbook) को लामि आिेदनको लामि ह्यान्डबुकमा सूचीबद्ध 

दुई िन्दा बढी सहिािी माध्यममक मिद्यालयहरूमा आिेदन मदन सकै्दनन्, अन्यथा उसको DP प्राप्त िने 

मौका खोमसनेछ।  कृपया ध्यान मदनुहोस् मक यमद अमििािकहरूले माध्यममक मिद्यालयमा कािजी 

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

हँुदैन, र यसको मिपरीत हो।  यमद आमाबाबुले नक्कल आिेदनहरू पेस िरेका छन् (अथाफत कािज र्ारम 

र SSPA e-Platform मार्फ त एउटै माध्यममक मिद्यालयमा एउटै आिेदन नम्बर समहत पेि िररएका आिेदन), 

यी आिेदनहरूलाई एक आिेदन मात्र मामननेछ।  तसथफ, नक्कल आिेदनहरूले मिद्यालयमा मिमनयोजन 

हुने सम्भािना बढाउँदैन।  साथै, अमििािकहरूले कािज र्ारम र SSPA e-Platform मार्फ त क्रमिः  

मिमिन्न माध्यममक मिद्यालयहरूमा एउटै आिेदन नम्बर िएको आिेदनहरू पेि िनुफ हँुदैन।  अन्यथा, 

मतनीहरूको बच्चाले DP प्राप्त िने मौका खोसे्नछ। 

3. DP Handbook   EDB  द्वारा प्रकािन िररएको हो र यो  Application Forms  र Notes for

Parents मितरण हुने मदन  प्राथाममक मिद्यालयका  अमििािकलाई ररर्रेन्सको  रुपमा  प्रदान िररनेछ।      

अमििािकहरूले सूचीहरू िाउनलोि िनफका लामि 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 पमन  

जान सकु्नहुन्छ।  2891  0088 मा  EDB को  24- घण्टा स्वचामलत टेमलर्ोन सोधपुछ प्रणालीलाई कल  

िनुफहोस्  ) मथचु्नहोस  2 ) अंगे्रजी  (＞ 5  ) फ्याक्स सेिा  (＞ 04  ) माध्यममक मिद्यालय स्थान बाँिर्ाँि प्रणाली  :

मिद्यालय सूची (फ्याक्सद्वारा सूचीहरू प्राप्त िनफ हो। 

1 “iAM Smart+” दताफको मििरणहरूको लामि, कृ पया “iAM Smart” िृहपृष्ठ  (www.iamsmart.gov.hk) मा जानुहोस्। (छनोट िनुफहोस्: 

Home > “iAM Smart” Registration > Registration Methods) । 
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4.   दुई िन्दा बढी सहिािी िएका  माध्यममक मिद्यालयमा DP आिेदन मदने बाहेक, S1 स्थानको लामि 

मिद्याथीले  Jockey Club Ti-I College2  र प्रत्यक्ष अनुदान योजना (DSS) माध्यममक मिद्यालय जुन  SSPA 

प्रणाली (NDSS secondary schools)3 अन्तिफत सहिािी िएको छैन त्यसमा पमन आिेदन मदन सक्छन।     
 

आिेदन अिमि  

 

5.   सहिािी िएका समू्पणफ माध्यममक मिद्यालयको DP आिेदन अिमध एउटै हुनेछ, जुन दुिै मममत 

सम्मिमलत समहत  3  जनिरी (मंिलबार) देम्मख सुरु िइ  17 जनिरी 2023 (मंिलबार) सि रहनेछ।    

कुनै पमन मिद्यालयको संचामलत घण्टाको लामि, मिद्यालयलाई सोझै सोधपुछ िनफ समकन्छ । 
 

आिेदन प्रमिया  

 

6.   कनै DP को लामि आिेदन मदने िा नमदने अमििािकले छनोट िनफ सक्छन ।  SSPA e-Platform 

प्रयोिकताफको रुपमा दताफ िएका र आफ्नो खाता “iAM Smart+”मा आिद्ध िरेका अमििािकले, SSPA 

e-Platform  मार्फ त DP आिदेन बुझाउने पमन छनोट िनफ सक्छन। 
 

(a)    Forms पेपर Application Forms मार्फ त आिेदन पेश िदाफ   
 

7.   सरकार, दाता र िीर्फ माध्यममक मिद्यालय साथै SSPA प्रणाली  ( अथाफत् Handbook मा सुमचत 

मिद्यालय) अन्तिफत सहिािी िएका DSS secondary schools  लाई आिेदन बनाउन मिद्याथीको प्रयोिको 

लामि मििेर्रुपमा  Application Form  िीजाइन िररएको छ ।  प्रते्यक सहिािी प्राथममक 6 का मिद्याथीले 

प्राथममक मिद्यालयमा उपस्स्थत हुदा दुई िटा   Application Forms प्राप्त िदफछन ।   
 

8.   प्रते्यक Application Form चार िािमा मििाजन िररएको छ: EDB को प्रमतमलमप ( मनलोमा), 

मिद्यालयको प्रमतमलमप (हररयोमा), अमििािकको प्रमतमलपी (रातोमा) र   मिद्यालय िररयताको क्रम (मिद्यालय 

िररयताको क्रम 1 िन्नाले पमहलो छनोट र  मिद्यालय िररयताको क्रम 2 िन्नाले दोस्रो छनोट) ( रातोमा) ।  

Application Form को प्रते्यक िािमा मिधाथीको मििरण अमग्रमरुपमा मुद्रण िररएको छ ।  अमििािकको 

प्रमतमलमपलाई उदाहरणको रुपमा मलनुहोस्, अमग्रमरुपमा मुद्रण िररएको िािमा देहायको समािेि छन्:   

 

 
2  S1 िनाफको लामि Jockey Club Ti-I College मा 3 जनिरी (मंिलबार) देस्ख 19 जनिरी 2023 (िुरुिार) सम्म आिेदन अिमध रहेको छ।  

यमद मिद्याथी आफ्नो  Jockey Club Ti-I College को आिेदनमा सर्ल िए, मतनीहरुलाई SSPA प्रणाली अन्तिफतको कुनै DP िा कुनै  

केस्िय मबतरणमा  स्थान मदइनेछैन।   यमद मतनीहरु आफ्नो आिेदनमा असर्ल िए, मतनीहरु अझै S1 स्थानको मबतरणको लामि SSPA 

प्रणाली मार्फ त जानसक्छन ।   
3 NDSS secondary schools को आिेदनको लामि आफ्नै तामलका छ ।  कृपया मिसृ्ततको लामि सम्बस्ित मिद्यालयलाई मसधै सम्पकफ  िनुफहोस् 

।  मिद्याथीले आिेदन मदने NDSS secondary schools को संख्यामा मसमा निएपमछ , उनीहरुलाई मिमिन्न NDSS secondary schools ले 

स्वीकृत िनफ सक्छन।   यद्यमप, अमििािकले अर्र िरेको कुनै एउटा मिद्यालयलाई आरु्ले हस्ताक्षर िरेको अमििािकको कायफिाही र  6 

कक्षाको मिद्याथीको अमिलेख र्ारमको सक्कल बुझाएमा,  NDSS secondary school द्वारा अर्र िररएको  S1 स्थानको लामि स्वीकृत 

िएको  र  SSPA प्रणाली अन्तिफत मितरण हुने अन्य कुनै अनुदामनत S1 स्थान ( सहिािी िएका माध्यममक मिद्यालय र Jockey Club Ti-I 

College को  S1 स्थान समहत ) त्यािेको प्रमाण मामननेछ ।   अमििािकको मनणफय मिद्यालयले EDB लाई मे 2023 को सुरुिातमा सुमचत 

िराउने छ ।  NDSS secondary schools बाट सहिािी िएका मिद्याथीले सर्ल िएको सुची प्राप्त िरेको खण्डमा, EDB ले SSPA प्रणाली 

मार्फ त मिद्याथीलाई अन्य माध्यममक मिद्यालयमा बाँिर्ाँि िनेछैन।   SSPA 2021/2023 मा List of DSS Secondary Schools Not 

Participating चामहएमा, अमििािकले आफ्नो बच्चाको प्राथममक मिद्यालयमा सम्पकफ  िनफ सक्छन।   अमििािकले सुची िाउनलोि िनफ  

EDB को िृहपृष्ठ (www.edb.gov.hk) मा जान सक्छन (सेलेक्ट: Home > Education System and Policy > Primary and Secondary 

Education > School Places Allocation Systems > Secondary School Places Allocation (SSPA) System) िा फ्याक्स मार्फ त सुची 

प्राप्त िनफ 2891 0088 मा  EDB को 24- घने्ट स्वचामलत टेमलर्ोन सोधपुछ प्रणालीमा सम्पकफ  िनफ सक्छन ( 2 मथचु्नहोस (अंगे्रजी) > 5 (फ्याक्स 

सेिा) 04 ( माध्यममक मिद्यालय स्थान मितरण प्रणाली : मिद्यालय सुची) ।   
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     मितरण चक्र 

     मिधाथीको सांकेमतकरण नम्बर 

     आिेदन नम्बर 

     मिधाथीको नाम 

     मलंि 

     जन्म मममत 

     प्राथममक मिद्यालय उपस्स्थमत  

 

9.    Application Form र प्राथममक कक्षा 6 का मिद्याथीको अमिलेख र्ारम सङ्कलन िरेपमछ4 , 

देहायको अमग्रम मुद्रण िररएको मििरण आफ्ना बच्चाको पमहचान हुने कािजातमा िएको व्यस्िित 

मििरणसँि मेल खान्छ मक नाइँ िमन अमििािकलाई तुरुन्त जाच िनफ अनुरोध िररन्छ:  

     मिधाथीको नाम 

     मलंि 

     जन्म मममत 

 

र्रक िएको खण्डमा, अमििािकले आफ्नो बच्चाको प्राथममक मिद्यालयमा तुरुन्त पररमाजफनको लामि 

जानकारी िराउनुपदफछ, जुनमा प्राथममक मिद्यालयको स्याम्पको छाप लिाइएको हुनुपदफछ।  अमििािकले 

आरै् Application Form मा अमग्रम मुद्रण िररएको मििरणलाई पररमाजफन िनुफहुदैन, र उनीहरुले आिेदन 

िने माध्यममक मिद्यालयले Application Form प्राप्त िने समयमा अमग्रम मुद्रण िररएको मििरणलाई 

पररमाजफन िनेछैन।  

 

10.  अमििािकले पेपर Application Forms मार्फ त DP आिेदन मदन चाहेमा, उनीहरुले देहायको 

प्रमक्रया पालना िनुफपनेछ:  

 

 (i) प्राथममकताको आधारमा रहेर Application Form को समू्पणफ चार िािमा प्रदान िररएको 

खामल ठाउमा माध्यममक मिद्यालयको नाम िनुफहोस् ।  

 (ii) ररटेंसन् र अमिलेखको लामि मिद्यालय प्राथममकताको क्रम रहेको िाि छुयाउनुहोस् 

(मिद्याथीहरुले आरु्ले आिेदन मदने मिद्यालयको प्राथममकताको क्रम दिाफउनुपदैन) ।   

अन्य तीन िाि अकु्षण्ण राख्नुपदफछ । 

 (iii) Application Number िएको EDB को प्रमतमलमप, मिद्यालयको प्रमतमलमप र अमििािकको 

प्रमतमलमप (समू्पणफ तीन िाि अकु्षण्ण राख्दै), र माध्यममक मिद्यालयलाई आिश्यक पने 

समू्पणफ कािजात समहत, माध्यममक मिद्यालयलाई सोझै बुझाउनुहोस (उदाहरणको लामि, 

मिमधितरुपमा सम्पन्न िएको माध्यममक मिद्यालयको िनाफ र्ारम) ।   

 (iv) माध्यममक मिद्यालयले जाच िदाफ मिद्याथीको पमहचान हुने कािजातको सक्कल मदनुहोस ।   

 (v) अन्त्यमा, ररटेंसन् र अमिलेखको लामि  माध्यममक मिद्यालयबाट मिद्यालयको छाप, 

मिद्यालयको नाम र मिद्यालयको कोि िएको अमििािकको प्रमतमलमप प्राप्त िनुफहोस् ।  

 
 

एकपिक बुझाएको Application Form पुन: प्राप्त िनफ िा रद्द िनफ िा मिद्यालयको प्राथममकताको 

िममा कुनै पररितफन िनफ पाइदैन िने्न कुरा अमििािकले बुझ्नुपदफछ ।   
 

   

 
4  मिद्याथीले Jockey Club Ti-I College र  NDSS secondary schools मा S1 िनाफको लामि आिेदन मदईरहदा ,प्राथममक कक्षा 6 का 

मिद्याथीको अमिलेख र्ारमलाई पमहचान हुने कािजातको रुपमा प्रयोि िररन्छ।   
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11.   यमद मिद्याथीले एउिा मातै्र माध्यममक मिद्यालयमा आिेदन िरेको छ िने, मिद्यालयको 

प्राथममकताको क्रम 1  को Application Form प्रयोि िररनेछ ।  यमद मिद्याथीले आफ्ना दुिै Application 

Forms एउटै मिद्यालयमा बुझायो िने,  EDB ले मिद्यालयको प्राथममकताको क्रम 1  को आधारमा कायफिाही 

अिािी बढाउनेछ, र मिद्यालयको प्राथममकताको क्रम 2 अनुरुपको आिेदन  मनस्िय र रद्द िएको मामननेछ 

।   कुनै पमन प्रयोि निररएको Application Form स्थानान्तरण योग्य हुनेछैन ।   

 

12.  मनम्न पररस्स्थमतहरूमा, माध्यममक मिद्यालयद्वारा Application Forms ह्यान्डल िररने छैन: 

 

  समयसीमा पमछ पेि िररएको Application Forms 

  मितरण चक्र, मिद्याथी सांकेमतकरण नम्बर र आिेदन नम्बरमा पररमाजफन िएको 

Application Forms  

  मिद्याथीको नाम, मलंि र जन्म मममत पररमामजफत िरेपमछ प्राथममक मिद्यालयको स्याम्पको 

छाप निएको Application Forms  

  कापी, क्षमतग्रस्त िा अपूणफ Application Forms 

 

(b)     SSPA e-Platform मार्फ त आिेदन पेश िदाफ   
 

13.  यमद अमििािकले SSPA e-Platform मार्फ त DP  आिेदन पेि िने मनणफय िनुफियो िने, उहाहरुले 

देहायको प्रमक्रया पालना िनुफपदफछ :  

 

 (i) SSPA e-Platform मा लिइन िनुफहोस5 ।  SSPA e-Platform मा अकाउन्ट बनाउन र 

लिइन प्रमक्रयाको लामि, कृपया EDB को िृहपृष्ठ(www.edb.gov.hk) मा अपलोि 

िररएको मिमियो र पारें ट्स िाइि हेनुफहोस (सेलेक्ट: 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 पेजमा जानको लामि “Apply Now” सेलेक्ट िनुफहोस् ।   

 (iii) आिेदन मदन चाहेको माध्यममक मिद्यालयको लामि मिद्यालयको प्राथममकताको क्रम 

(अथाफत मिद्यालयको प्राथममकताको क्रम 1 िा मिद्यालयको प्राथममकताको क्रम 2 ) सेलेक्ट 

िनुफहोस् । 

 (iv) “name of secondary school applied to” सेलेक्ट/ इनपुट िनुफहोस् । 

 (v) माध्यममक मिद्यालयको ररर्रेन्सको लामि मिद्याथीको पमहचान हुने कािजात(हरु) को 

प्रमतमलमप अपलोि िनुफहोस्6 (उदाहरणको लामि, हंिकंि पररचय पत्र, हंिकंि जन्म दताफ 

िा अन्य पमहचान हुने कािजात) जुन ( अमनिायफ) छ ।   

 (vi) माध्यममक मिद्यालयलाई चामहने कािजात अपलोि िनुफहोस् (उदाहरणको लामि, 

मिमिधतरुपमा माध्यममक मिद्यालयमा सम्पन्न िररएको िनाफ र्ारम, प्रमाणपत्र र अिािफ) ।   

 (vii) अपलोि िररएका “name of secondary school applied to”, मिद्यालय प्राथममकताको 

क्रम र कािजात(हरु) मठक छन् िमन सुमनमित िनुफहोस् ।  

 (viii) मििेकपन स्थान र व्यस्िित जानकारी सङ्कलन मििरणको लामि मदएको आिेदनका बुदा 

पढ्नुहोस र मनन िनुफहोस् ।    

 
5 SSPA e-Platform मा रहेको जानकारी र्रक पाएमा, कृपया पररमाजफनको लामि तत्कालै तपाईको प्राथममक मिद्यालयलाई जानकारी 

िराउनुहोस् ।   
6 Tप्रते्यक मिद्याथीको लामि अमधकतम र्ाइल साइज कुल 25MB हो (दुई माध्यममक मिद्यालयहरूमा DP आिेदनहरूको लामि अपलोि 

िररएका सबै र्ाइलहरू समहत हो)।  प्रणालीले PDF ढाँचा र साझा छमि र्ाइल ढाँचाहरू (GIF, BMP, PNG र JPEG) समथफन िदफछ। 
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 (ix) “iAM Smart+” मा मिमजटलरुपमै हस्ताक्षर िनुफहोस् ।  

 (x) पुमि िनुफहोस् र आिेदन पेि िनुफहोस् ।  

 

14.   आिेदनहरूको ठूलो संख्यालाई व्यिस्स्थत िनफ, SSPA e-Platform  को प्रते्यक  लिइनलाई 30 

ममनेि मात्र मदएको छ ।  कृपया आिेदन प्रमक्रया 30 ममनेटमा पुरा िनुफहोस् ।  आिश्यक परेमा, 

अमििािकले “Save as draft” रं्िसङ्क प्रयोि िनफ सक्छन र सम्बस्ित आिेदनसँि अको लिइनमा जारी 

राख्न सक्छन ।   

 
 

पेपर र्ारममा खारेज िररएको िा  SSPA e-Platform मार्फ त एकपिक बुझाइ सकेपछी,  पुन: प्राप्त 

िनफ िा रद्द िनफ िा मिद्यालयको प्राथममकताको िममा कुनै पररितफन िनफ पाइदैन िने्न कुरा 

अमििािकले बुझ्नुपदफछ ।   
 

 

मिद्यालय स्थानको मितरण  

 

15.  सहिािी माध्यममक मिद्यालयले आफ्नो मिक्षा दिफन र संसृ्कमत अनुसार आफ्नो िनाफ मापदण्ड 

बनाउन सक्छन ।  मतनीहरुले आफ्नो िनाफ मापदण्ड र मसमा साथै आिेदनको लामि DP संख्या सािफजमनक 

िनुफपदफछ, जुन मिद्यालयको प्रमुख ठाउमा रास्खनुपदफछ िा िनाफ हुनु अिािै आिेदन मदने प्रते्यक मिद्याथीलाई 

मलस्खतरुपमा प्रदान िनुफपदफछ ।   कुनै मिद्यालयमा आिेदन मदनु िन्दा पमहला, अमििािकले मिद्यालयका 

समू्पणफ पक्षलाई ध्यान मदनुपदफछ, जसै्त , त्यसको िैमक्षक दिफन,  संसृ्कमत, धमफ, िनाफ मापदण्ड र िजन, कक्षा 

संरचना,  मिकास र संचालन, र आफ्नो बच्चाको क्षमता, लिाि र ब्याज उपयुि मिद्यालय छनोट िनफको 

लामि ।   मिद्यालयले अन्तिाफताफको व्यिस्था िनफ सक्छ, तर कुनै पमन मकमसमका मलस्खत पररक्षा संचालन 

हुनुहुदैन ।   

 

16.   सहिािी समू्पणफ माध्यममक मिद्यालय (Jockey Club Ti-I College समहत )ले DP आिेदन 

प्रमकयामा लमिसकेपमछ, अमििािकलाई  31 माचफ 20237 मा पत्र र र्ोन मार्फ त मििेकपन स्थानको लामि 

मतमनहरुका बच्चा सर्ल सुमचमा परेको जानकारी िराउनुपदफछ ।   मिद्यालयले अमििािकलाई 

नोमटमर्केिन व्यिस्थाको बारेमा राम्रो सँि जानकारी मदनुपदफछ, र अमग्रमरुपमा अमििािकबाट आिश्यक 

पनफ सके्न सम्पकफ  मििरण मलनुपदफछ ।   यो नोमटमर्केिन व्यिस्था आरक्षण र असर्ल उमे्मदिारको लामि 

लािु हुनेछैन, न त नोमिमर्केशन मितरणको नमतजा नै ।  सम्बस्ित अमििािकले नोमटमर्केिनलाई 

उत्तर मदनुपदैन ।  

 

17.   सहिािी माध्यममक मिद्यालयबाट सूचना प्राप्त िरेका अमििािक जसले आफ्ना बच्चाको लामि 

NDSS secondary school मा पमन मिद्यालय स्थानको लामि सर्ल रुपमा आिेदन मदएका छन् िने, 

मतनीहरुले NDSS secondary school द्वारा मदएको मिद्यालय स्थान रास्खरहन चाहन्छन िा चाहदैन िने्न कुरा 

12 अमप्रल 2023 मा िा अिािै मनणफय िररसकु्नपदफछ ।   यमद अमििािकले NDSS secondary school द्वारा 

प्रदान िररएको मिद्यालय स्थान जारी राख्न चाहे िने, मतनीहरुले सहिािी माध्यममक मिद्यालयको 

जानकारीलाई इन्कार िनुफपदफछ ।   सम्बस्ित कािजात पुनप्राप्त िररसकेपमछ, सम्बस्ित अमििािकले 

NDSS secondary school द्वारा पमहला प्रस्ताि िररएको S1 मिद्यालय स्थान त्यािेको िने्न पुमि िनेछ ।   

 

 

 

 
7  SSPA e-Platformको प्रयोिकताफको रुपमा दताफ िएका अमििािकले, उही मदन SSPA e-Platform मार्फ त सर्ल िएका DP आिेदकले 

जानकारी पाउन पमन सक्छन ।   
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18.    सहिािी माध्यममक मिद्यालयले मििेकपन स्थानको लामि पेि िरेको सर्ल सूमचको 

आधारमा,अमप्रल  2023 को प्रारम्भमा EDB ले सहिािी प्रते्यक प्राथाममक मिद्यालयलाई DP उमे्मदिारको 

रुपमा सर्ल िएका मिद्याथीको सुची प्रदान िनेछ (जसमा सम्बस्ित माध्यममक मिद्यालयको नाम देखाइने 

छैन र एक िा दुई माध्यममक मिद्यालयद्वारा सर्ल उमे्मदिारको रुपमा मिद्याथी छनोट िए िा िएन िने्न पमन 

देखाइने छैन) ।   

 

19.   अनुचे्छद 16 देस्ख 18 सम्म िररएका व्यिस्था प्रिासमनक व्यिस्था  हुन् र प्रचमलत SSPA  संयन्त्र 

अपररिमतफत छ ।   मिद्याथीको मिद्यालयको प्राथममकताको क्रमको पमहचान िनफ प्रते्यक आिदेनको छुट्टाछुटै्ट 

नम्बर  हुन्छ ।   EDB ले मििेकपन स्थानको लामि मिद्याथीको प्राथममकता मिरुद्द  मिद्यालयको 

सर्ल/आरक्षण सुची िररएको ममलाउनेछ ।    यमद मिद्याथी आिेदन मदएका दुिै मिद्यालयमा सर्ल ियो, र 

कुनै NDSS secondary school बाट आएको मिद्यालय स्थान स्वीकृत िरेको छैन िने, उसको प्राथममकताको 

क्रमको आधारमा उसलाई S1 स्थानको लामि उसको छनोट अनुसारको पमहलो मिद्यालय मदइनेछ।     

 

20.   DP आिेदनमा सर्ल िएका मिद्याथीलाई CA मा रे्री मिद्यालय स्थान मदइनेछैन।  DP मा सर्ल 

निएकालाई CA मा स्थान मदइनेछैन ।   यमद अमििािकले SSPA प्रणाली अन्तिफतको यो मितरण चक्रमा 

S1 स्थान प्रस्ताि निने  माध्यममक मिद्यालयमा आिेदन मदएको िए, त्यो आिेदन प्रमक्रयामा जानेछैन ।   

 

21.  आफ्ना  बच्चाको लामि DPमा आिेदन नमदएका, िा सहिािी माध्यममक मिद्यालयबाट मििेकपन 

स्थानको लामि सर्ल सुचीमा आफ्ना बच्चा परेको नपरेको जानकारी प्राप्त निरेका अमििािकले  

मतनीहरुको प्राथममक मिद्यालय मार्फ त मे 2023 को प्रारम्भमा मिमिधतरुपमा EDB  लाई मिद्यालय र्ारमको  

माध्यममक एक छनोट (Choice Form) पेि िनुफ पदफछ ।  मिद्याथी  DP  आिेदनमा सर्ल निए पमन 

मतमनरुलाई अझै CA  मार्फ त S1 स्थान मितरण िररनेछ िने्न सुमनमित िनफ यो िररएको हो ।   सहिािी 

माध्यममक मिद्यालयबाट मििेकपन स्थानको लामि सर्ल सुमचमा आफ्नो बच्चा परेको िने्न सूचना पाएका 

अमििािकले मिद्यालय छनोट िनुफपदैन ।   मतनीहरुले  मिद्यालय छनोटको िािलाई काट्न सक्छन, सम्पकफ  

जानकारी िररसकेपछी Choice Form मा हस्ताक्षर िनफ सक्छन र मतनीहरुको बच्चा हामजर हुने मिद्यालयमा 

Choice Form  मर्ताफ िनफ सक्छन ।   DP र CA को नमतजा 11 जुलाई 2023मा एकसाथ प्रकामशत हुनेछ 
8 । नमतजाको घोर्णा हुनु अिािै अमििािकले मतनीहरुले आिेदन मदने मिद्यालयमा सोधपुछ िनुफहुदैन 9 ।   

 

Application Formको प्रमतस्थापनको लामि आिेदन  

 

22.  मिद्यालय स्थान मितरण (SPA) िाखामा व्यस्िितरुपमा िएर क्षमतग्रस्त िा हराएको Application 

Forms को प्रमतस्थापन िनफ समकन्छ ।  प्रमतस्थापन िदाफ जाचबुझको लािी पमहचान हुने कािजातमा 

आिेदकको मिद्याथी सांकेमतकरण नम्बर िएको पेि िनुफपने हुन्छ ।    प्रमतस्थापन िरेबापत HK$125 िुल्क 

लागे्नछ ।   यमद प्रमतस्थापन प्रमतमलमप जारी िररएपमछ हराएको िमनएको Application Form िेमटएमा, 

अमििािकले प्रमतस्थापन र्ारम प्रयोि िनुफपनेछ र िेमटएको िाला मनस्िय पानुफपनेछ ।   अमििािकले 

आिेदन मददा एक िन्दा बढी माध्यममक मिद्यालयमा एउटै मिद्यालय प्राथाममकताको क्रम िएको 

Application Forms प्रयोि िनुफ हुदैन,अन्यथा, मतनीहरुको बच्चाले DP प्राप्त िने अिसर िुमे्नछ।     

 
8  प्राथममक मिद्यालयले 10 जुलाई 2023 को मदन मितरण नमतजा संकलन िनफ सक्दछन ।  यमद EDB ले उष्णकमटबंधीय चक्रिात चेतािनी 

संकेत पूिफ-नम्बर. 8/ नम्बर. 8 िा मामथको कारण देखाई त्यो मदनको मबहान मिद्यालय बन्द िने घोर्णा िरेको छ िने, मितरण नमतजा सङ्कलन 

कायफ 11 जुलाई 2023 सम्म स्थमित िररनेछ ।  मितरण नमतजाको घोर्णा तदनुसार 11 जुलाई 2023 देस्ख  12 जुलाई 2023 सम्म स्थमित 

िररनेछ ।   यमद  नमतजा मितरणको मदन मबहान (अथाफत् 11 जुलाई 2023)मा EDB ले उष्णकमटबंधीय चक्रिात चेतािनी संकेत पूिफ-नम्बर. 

8/ नम्बर. 8 िा मामथ िा रेि िा ब्ल्याक रेनस्ट्र ोम  चेतािनीको संकेतको कारण देखाई त्यो मदनको मबहान मिद्यालय बन्द िने घोर्णा िरेको छ 

िने, नमतजा मितरणको कायफ अको मिद्यालय मदनमा िररनेछ ।   
9 SSPA e-Platform को प्रयोिकताफको रुपमा दताफ िएका अमििािकले, सोमह मदन SSPA e-Platform मार्फ त मितरण नमतजा प्राप्त िनफ पमन 

सक्छन ।    
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सोिपुछ  

 

23.   थप सोधपुछका लामि, अमििािकहरूले आफ्ना बालबामलकाको प्राथममक मिद्यालयमा परामिफ 

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

 

मिद्यालय स्थान मितरण िाखा  

मिक्षा बु्यरो  

मिसेम्बर 2022 
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