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माध्यममक मिद्यालय स्थान मिभाजन प्रणाली 2021/2023 

(सेप्टेम्िर 2023 मा माध्यममक 1 मा भनााको लामि) 

सधै सोमधने प्रश्नहरू 

 
केन्द्रीय मिमनयोजन सयंन्द्र 

 

(1) Q के केन्द्रीय मिमनयोजन (CA) को मापदण्ड के हो? 

 

 A CA विद्यार्थीको विभाजन ब्यान्ड, विद्यालयको अवभभािकीय छनोट र अवनयवित सङ्ख ्यािा आधाररत हुन्छ। CA को विभाजन 

प्रवियाहरूको लावि, आिािुिाहरूले िध्य अवप्रल 2023 िा विक्षा ब्यरूो (EDB) द्वारा वितररत "केन्रीय विभाजनिा 

आिािुिाहरूको लावि नोटहरू" लाई सन्दभभ िनभ सक्नहुुन्छ। 

 

(2) Q CA को लामि मिमनयोजन प्रमिया के हो? 

 

 A भाि A िा अप्रवतिवन्धत विद्यालय छनौटहरू पवहल ेप्रिोधन िररन्छ। भाि A िा सिै विद्यार्थीहरूको स्कूल छनौटहरू प्रिोधन 

िररसकेपवछ िात्र, कम्प्यटुरले भाि B िा प्रवतिवन्धत स्कूल छनौटहरू प्रिोधन िनभ र्थाल्नेछ। 

 

भाि A िा अप्रवतिवन्धत विद्यालय छनोटहरू प्रिोधन िदाभ, कम्प्यटुरले पवहल े के्षत्र ब्यान्ड 1 िा विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको 

विद्यालय छनौटहरूको प्रार्थविकताको िि अनसुार विद्यालय स्र्थानहरू छुटखयाउनेछ। यी सिै विद्यार्थीहरूको स्कूल छनोटहरू जााँच 

िरेपवछ, कम्प्यटुरले के्षत्र ब्यान्ड 2 र अन्तिा के्षत्र ब्यान्ड 3 िा विद्यार्थीहरूको स्कूल छनोटहरू प्रिोधन िनभको लावि उही प्रविया 

अनसुरण िनेछ। भाि A िा स्र्थान प्राप्त िनभ सफल भएका विद्यार्थीहरूलाई भाि B िा स्र्थान विभाजन िररने छैन। यवद कुनै 

विद्यार्थीलाई उसको/उनको सिै विद्यालय छनौटहरू सिाप्त भइसकेपवछ भाि A िा विद्यालयको स्र्थान छुटखयाइएको छैन भने, भाि B 

िा उसलाई/उनीलाई स्र्थान विभाजन िररनेछ। 

 

भाि B िा प्रवतिवन्धत विद्यालय छनौटहरू प्रिोधन िदाभ, कम्प्यटुरले पवहले नेट ब्यान्ड 1 िा विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको विद्यालय 

छनौटहरूको प्रार्थविकताको िि अनुसार विद्यालय स्र्थानहरू छुटखयाउनेछ। यवद नेट ब्यान्ड 1 िा विद्यार्थीलाई उसको/उनको सिै 

विद्यालय छनोटहरू सिाप्त भइसकेपवछ पवन विद्यालय स्र्थान आिंवटत िनभ सवकाँ दैन भन,े कम्प्यटुरले उसलाई/उनीलाई विद्यालय नेटिा 

िााँकी रहकेा ठाउाँहरूिाट स्र्थान छुटखयाउनेछ। नेट ब्यान्ड 1 का सिै विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयको स्र्थान तोवकएसम्पि, कम्प्यटुरले नेट 

ब्यान्ड 2 र अन्तिा नेट ब्यान्ड 3 का विद्यार्थीहरूको छनोट प्रिोधन िनभको लावि एउटै प्रविया अपनाउनेछ। 

 
यवद आिािुिाहरूले िाध्यविक विद्यालय छनोट िरेका छनख जसले यस विभाजन चििा िाध्यविक विद्यालय स्र्थान विभाजन 

(SSPA) प्रणाली अन्तिभत िाध्यविक 1 (S1) स्र्थानहरू प्रस्ताि िदैन भन,े त्यो विद्यालय छनौट प्रवियािा जानेछैन1
। 

 

(3) Q अमनयममत सङ्ख ्या के को लामि प्रयोि िररन्द्छ? 

 

 A केन्रीय विभाजन कायभिि चलाउन ुअवि कम्प्यटुर द्वारा अवनयवित सङ्ख ्या उत्पन्न हुन्छ। यो सिान विभाजन ब्यान्ड वभत्र विद्यार्थीहरूको 

विभाजन को िि वनधाभरण िनभ प्रयोि िररन्छ। यवद कुनै वनवित िाध्यविक विद्यालयको विद्यालय स्र्थानहरूको िाि आपवूतभ भन्दा िढी 

छ भने, एउटै विभाजन ब्यान्ड वभत्र सानो अवनयवित सङ्ख ्या भएको विद्यार्थीलाई पवहले स्र्थान विभाजन िररनेछ। अवनयवित नम्पिरको 

विद्यार्थी सन्दभभ नम्पिर िा विद्यार्थीको व्यविित डेटासाँि कुनै सम्पिन्ध छैन। विभाजन प्रवियाको िखत, प्रत्येक विद्यार्थीलाई एउटा 

अवनयवित नम्पिर िात्र वदइनेछ। विभाजन प्रविया परूा भएपवछ अवनयवित नम्पिर रावखन ेछैन। 

 

  

                                                      
1 विभाजन प्रवियाको िििा, कम्प्युटरले सम्पिवन्धत विद्यालय छनोट(हरू) छोडखनेछ र िाध्यविक 1च्िाइस अफ स्कूल फारि (Choice Form) िा पवछल्ला विद्यालय छनोटहरू 

(यवद कुनै हो भने) अिावड िढाउनेछ। 
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केन्द्रीय मिमनयोजन मा छनौट िने अभ्यास 

 

(4) Q आमािुिाहरूले CA का लामि छनौट िने कािजातहरू कमहले प्राप्त िनेछनख? 

 

 A हालको चिका सहभािी प्रार्थविक 6 (P6) विद्यार्थीहरूका आिािुिाहरूले िध्य अवप्रल 2023 िा आफ्ना िालिावलकाको प्रार्थविक 

विद्यालयहरू िाफभ त िाध्यविक एक छनोटको स्कूल फारि (Choice Form) र सम्पिवन्धत छनोट िने कािजातहरू प्राप्त िनेछनख। 

आिािुिाहरूले परूा िरेको छनोट वफताभ िनुभपछभ िे 2023 को िरुुिातिा आफ्ना िालिावलकाका प्रार्थविक विद्यालयहरू Choice 

Form लाई EDB िा। SSPA e-Platform प्रयोिकताभहरूको रूपिा दताभ भएका र आफ्नो खाता "iAM Smart + "2 

साँि िााँवधएका आिािुिाहरूका लावि, कािजी आिेदन फारिको अवतररि, SSPA e-Platform िा उनीहरूल ेCA आिेदन 

िाफभ त पेि िनभ रोज्न सक्छनख।  यवद आिािािुले आफ्नो िच्चाको प्रार्थविक विद्यालयिा कािजी आिेदन फारि पेि िनुभभएको छ भने, 

कृपया SSPA e-Platform िाफभ त नक्कल आिेदन पेि निनुभहोसख, र यसको विपरीत। र्थप वििरणहरू सियिै EDB को िेिसाइट 

र सम्पिवन्धत कािजातहरूिा िोषणा िररनेछ। 

 

(5) Q Choice Form भदाा आमािुिाले के कुरामा ध्यान मदनुपछा? 

 

 A आिािुिाहरूले विद्यालयको िैवक्षक दिभन, संस्कृवत, धिभ, ििभ संरचना, विकास र सञ्चालन र आफ्ना िालिावलकाको क्षिता, झकुाि 

र रुवचलाई उपयिु विद्यालय छनोट िनभका लावि विद्यालयका सिै पक्षहरूलाई विचार िनुभपछभ। 

 

Choice Form भाि A र भाि B िा विभाजन िररएको छ। भाि A अप्रवतिवन्धत विद्यालय छनोटहरूको लावि, आिािुिाहरूले 

आफ्ना िालिावलकाको आफ्नै नेटिा रहकेा स्कूलहरू सवहत कुनै पवन स्कूल नेटहरूिाट अवधकति तीन िाध्यविक विद्यालयहरू छनौट 

िनभ सक्छनख। भाि B प्रवतिवन्धत विद्यालय छनोटहरूको लावि, आिािािुले नेटिाट विद्यालयहरू भनुभपछभ जसिा उनीहरूका छोराछोरीहरू 

उनीहरूको प्रार्थविकताको िििा छनख र सम्पभि भएसम्पि 30 छनौटहरू भनुभपछभ। यवद वतनीहरूले भाि A िा संकेत िरेका िाध्यविक 

विद्यालयहरू पवन वतनीहरूका िालिावलकाको विद्यालय जालिा अिवस्र्थत छनख भन,े वतनीहरूल ेयी विद्यालयहरूलाई भाि B िा 

सिािेि िनभ सक्छनख। यद्यवप, आिािुिाहरूले एउटै भाििा एउटै विद्यालयको िारम्पिार छनोट िनुभ हुाँदैन वकनभन ेयसल ेउनीहरूका 

िच्चाहरूलाई यी विद्यालयहरूिा छुटखयाउने सम्पभािना िढाउाँदैन। 

 

जि आिािुिाहरूले विद्यालय छनोटहरूको सार्थ भाि A परूा िछभनख, उनीहरूले िध्य अवप्रल 2023 िा प्रार्थविक विद्यालयहरूिा 

वितरण िररएको अप्रवतिवन्धत विद्यालय छनौटहरूको लावि ह्यान्डिुक (Handbook) लाई सन्दभभ िनुभपछभ। आिािुिाहरूले EDB 

को िहृपषृ्ठ (www.edb.gov.hk) िा पवन जान सक्नहुुन्छ। (चयन िनुभहोसख: होि (Home) > विक्षा प्रणाली र नीवत > 

प्रार्थविक र िाध्यविक विक्षा  (Primary and Secondary Education )> विद्यालय स्र्थानहरू विभाजन प्रणालीहरू 

(School Places Allocation Systems) > िाध्यविक विद्यालय स्र्थान विभाजन प्रणाली (Secondary School 

Places Allocation) (SSPA) सचूीहरू डाउनलोड िनभ िा 2891 0088 िा EDB को 24-िण्टा स्िचावलत टेवलफोन 

सोधपछु प्रणालीिा कल िनुभहोसख।(2 (अङ्ख रेजी) > 5 (फ्याक्स सेिाहरू) > 04 (िाध्यविक विद्यालय स्र्थान विवनयोजन प्रणाली: 

विद्यालय सचूीहरू)) फ्याक्सद्वारा सचूीहरू प्राप्त िनभ वर्थच्नहुोसख। जि आिािुिाहरूले विद्यालय छनोटहरूको सार्थ भाि B परूा िछभनख, 

उनीहरूल ेआफ्ना िालिावलकाहरू सम्पिवन्धत विद्यालयको नेटको िाध्यविक विद्यालय सचूीहरू सन्दभभ िनुभपछभ। Choice Forms 

हरू साँिसाँिै, िाध्यविक विद्यालय सचूीहरू सन्दभभको लावि िध्य अवप्रलिा आिािुिाहरूलाई वितरण िररन्छ। 

 

 

  

                                                      
2 "iAM Smart+" दताभको वििरणहरूको लावि, कृपया "iAM Smart" िहृपषृ्ठ (https://www.iamsmart.gov.hk) िा जानुहोसख (चयन िनुभहोसख: Home > 

"iAM Smart" Registration > Registration Methods) िनुभहोसख। 

https://www.edb.gov.hk/en/index.html
https://www.iamsmart.gov.hk/en/
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(6) Q के आमािुिाहरूले CA चरणमा Choice Form भनुा आिश्यक छ यमद मतनीहरूका िच्चाहरूले SSPA प्रणाली 

(सहभािी माध्यममक मिद्यालयहरू) मा सहभािी माध्यममक मिद्यालयहरूिाट सफल मििेकाधीन स्थानहरू (DP) 

आिेदकहरूको रूपमा सचूनाहरू प्राप्त िरे? 

 

 A विद्यार्थीहरूले भाि वलने िाध्यविक विद्यालय (Jockey Club Ti-I College सवहत) को DP को लावि आिेदन वदएका छनख 

िा छैननख, उनीहरूले िे 2023 को िरुुिा प्रार्थविक विद्यालयहरू िा SSPA e-Platform िाफभ त EDB लाई परूा िरेको 

Choice Form वफताभ िनुभपछभ। यवद उनीहरूले यी विद्यालयहरूिा आिेदन वदन सफल भएननख भने, उनीहरूलाई अझै पवन CA िा 

S1 स्र्थान छुटखयाइनेछ भन्ने सवुनवित िनभ हो।  

 
यवद आिािुिाहरूलाई सहभािी िाध्यविक विद्यालयहरूल ेउनीहरूका छोराछोरीहरूलाई वििेकी स्र्थानहरूको लावि सफल सचूीिा 

सिािेि िरेको िारे सवूचत िरेको छ िा उनीहरूका िच्चाहरूलाई Jockey Club Ti-I College ले भनाभ िरेको छ भने,  

उनीहरूल ेसम्पपकभ  जानकारी भरेपवछ िात्र Choice Form िा हस्ताक्षर िनुभपछभ र विद्यालय छनोटहरू िनभ आिश्यक छैन भनी संकेत 

िनभ विद्यालय छनोटहरूिा भािहरू काटखन ुपछभ। 

 

यवद आिािािुले कुनै विद्यालय छनोट िदैननख र Choice Form िा CA िा सहभािी नहुने आफ्नो िनसायलाई संकेत िरेका छैननख 

भने,  र विद्यार्थीहरूलाई न त DP चरणिा विद्यालय स्र्थान तोवकएको छ, न त Jockey Club Ti-I College/प्रत्यक्ष अनदुान 

योजना िाध्यविक विद्यालयहरूले SSPA प्रणाली (NDSS secondary schools) िा भाि वलइरहकेा छैननख, स्र्थावपत 

विवनयोजन संयन्त्र विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयको स्र्थानहरू तोवकएको छ। 
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मिमनयोजन ब्यान्द्डहरू 

 

(7) Q मिमनयोजन ब्यान्द्डहरू कसरी मनधाारण िररन्द्छ? मतनीहरू केका लामि प्रयोि िररन्द्छ? 

 

 A विद्यार्थीहरूले आफ्नो िापन िररएको आन्तररक िलू्याङ्खकन (IA) नवतजा अनसुार आफ्नो विवनयोजन ब्यान्डहरू प्राप्त िछभनख। 

विद्यार्थीहरूको IA नवतजा प्रार्थविक 5 को अन्त्यिा, र िध्य-िषभ र P6 को अन्त्यिा िानकीकृत िररनेछ र विद्यालयको वप्र-सेकेन्डरी 

िन हङ्कङ् अटेन्िेन्ट टेस्ट (Pre-S1 HKAT) 2016 र 2018 को निनूा पररणािहरूको औसतिाट िापन िररएको छ। Pre-

S1 HKAT 2016 िा 2018 (जस्तै भखभरै सहभािी विद्यालय) को निनूा नवतजा नभएका विद्यालयहरूका लावि त्यस वििेष 

िषभको परीक्षािा एउटै विद्यालय नेटिा रहकेा सिै सहभािी प्रार्थविक विद्यालयहरूको निनूा नवतजाको औसत िापनको लावि प्रयोि 

िररनेछ।  

 

CA को भाि A अप्रवतिवन्धत विद्यालय छनोटहरूिा विद्यालय स्र्थानहरूको विभाजनको लावि, के्षत्रका सिै विद्यार्थीहरूको िापन 

िररएको अंकलाई योग्यताको िििा रावखनेछ। त्यसपवछ विद्यार्थीहरूलाई सिान रूपिा तीन के्षत्रीय ब्यान्डहरूिा विभाजन िररनेछ, प्रत्येक 

के्षत्रका प्रार्थविक विद्यार्थीहरूको कुल सङ्ख ्याको 1/3 सिािेि हुनेछ। CA को भाि B प्रवतिवन्धत स्कूल छनोटहरूिा स्कूल स्र्थानहरू 

विभाजनको सन्दभभिा, एउटै स्कूल नेट वभत्रका सिै विद्यार्थीहरूको स्केल अंकहरू योग्यताको िििा रावखनेछ। त्यसपवछ विद्यार्थीहरूलाई 

सिान रूपिा तीनिटा नेट ब्यान्डहरूिा विभाजन िररनेछ, प्रत्येकिा स्कूल नेटिा प्रार्थविक विद्यार्थीहरूको कुल सङ्ख ्याको 1/3 सिािेि 

हुनेछ। 

 

जिवक टेररटरी ब्यान्ड CA को भाि A िा प्रवतिवन्धत विद्यालय स्र्थानहरूको लावि विद्यार्थीको विभाजनको िि वनधाभरण िनभ प्रयोि 

िररन्छ, नेट ब्यान्ड CA को भाि B िा प्रवतिवन्धत विद्यालय स्र्थानहरूको विभाजनको लावि हो। विभाजन ब्यान्ड P6 विद्यार्थीहरूको 

िैवक्षक कायभसम्पपादन िलू्याङ्खकन िनभको लावि पणूभ िानक होइन, र विभाजन प्रविया परूा भएपवछ व्यविित विद्यार्थीहरूको विभाजन 

ब्यान्डलाई कायि रावखने छैन। 

 

(8) Q यमद कुनै मिद्याथीलाई िस-नेट मिभाजनका लामि स्िीकृत िररएको छ भने, नयााँ मिद्यालय नेटमा उसको नेट ब्यान्द्ड कसरी 

मनधाारण िररन्द्छ? 

 

 A िस-नेट विभाजनका लावि स्िीकृत विद्यार्थीको लावि, उसले/उनको िलू विद्यालय नेटिा विद्यालयिा प्राप्त िरेको िापन िररएको अंकलाई 

नेट ब्यान्ड वनधाभरण िनभ नयााँ विद्यालय नेटिा विद्यार्थीहरूको िापन िररएको अंकसाँि तुलना िररनेछ। अको िब्दिा, नयााँ विद्यालय नेटिा 

विद्यार्थीको नेट ब्यान्ड उसको िलू विद्यालयको नेटभन्दा फरक हुन सक्छ। 
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स्कूल नेट 

 

(9) Q स्कूल नेट के हो? माध्यममक मिद्यालय नेटहरू कसरी मसमाङ्ख कन िररन्द्छ? 

 

 A वजल्ला प्रिासनको वसिाना अनसुार, सम्पपणूभ के्षत्रलाई विद्यालय स्र्थानहरू विभाजनको लावि 18 िाध्यविक विद्यालय नेटहरूिा विभाजन 

िररएको छ वकनवक भाि B िा CA स्कूल नेटद्वारा िररन्छ। प्रत्यके विद्यालय नेटिा वजल्लािा भौवतक रूपिा अिवस्र्थत सिै सहभािी 

प्रार्थविक र िाध्यविक विद्यालयहरू र अन्य वजल्लाहरूिा नेटका लावि विद्यालय स्र्थानहरू उपलब्ध िराउने विवभन्न प्रकारका िाध्यविक 

विद्यालयहरू सिािेि हुन्छनख। िाध्यविक विद्यालयहरू र अन्य वजल्लाहरूका विद्यालयहरू िषभ-िषभ फरक हुन सक्छनख। विद्यिान नीवत 

अनसुार, ती विद्यार्थीहरू िाहके जसका िस-नेट विभाजनका लावि आिेदनहरू स्िीकृत हुन्छनख, वसद्धान्तिा, िाध्यविक विद्यालय नेट 

जनु विद्यार्थीसाँि सम्पिवन्धत छ त्यो विद्यार्थीले उपवस्र्थत हुने प्रार्थविक विद्यालयको भौवतक स्र्थानद्वारा वनधाभरण िररन्छ, विद्यार्थी िसोिास 

िने वजल्ला होइन। 

 

(10) Q स्कूल नेटहरू कसरी व्यिमस्थत छनख? 

 

 A सािभजवनक के्षत्रको िाध्यविक विद्यालय स्र्थानहरूको प्रािधान के्षत्र-व्यापी आधारिा योजना िररएको छ। विद्यालय जाल र जनसांव्यकीय 

आन्दोलन िीच िाध्यविक विद्यालयहरूको असिान वितरणलाई ध्यानिा रा्दै, वजल्लािा विद्यालय स्र्थानहरूको अभाि हुाँदा जालीको 

व्यिस्र्था िने यो लािो सियदेवख स्र्थावपत अभ्यास हो। विचार िररन ुपने कारकहरूिा प्रत्येक वजल्लािा विद्यालय स्र्थानहरूको िाि र 

आपवूतभ, विद्यालयहरूको स्र्थान र उपलब्धता सारै्थ विद्यालय नेटहरू िीचको यातायात साधनको पहुाँच, र स्र्थावपत नेवटङ् ढााँचा, आवद 

सिािेि छनख। हािी, SSPA सविवत (प्रत्येक विद्यालय नेटिाट एक िाध्यविक/प्रार्थविक विद्यालय प्रवतवनवध र प्रिुख िाध्यविक र 

प्रार्थविक विद्यालय पररषदखका प्रवतवनवधहरू सवम्पिवलत सदस्यहरू) साँि पराििभिा सम्पपणूभ प्रवियािा सम्पभि भएसम्पि विवभन्न 

सरोकारिालाहरूको आिश्यकताहरू िीच सन्तुलन कायि िनेछौं। 

 

अन्य वजल्लाहरूिाट उपलब्ध िराइएका िाध्यविक विद्यालय र विद्यालय स्र्थानहरूको सङ्ख ्या िाि र आपवूतभको अिस्र्थाअनुसार िषभ-

िषभ फरक हुन सक्छ। आिािुिाहरूले सम्पिवन्धत चिको लावि नेवटङ् प्रिन्धका लावि EDB द्वारा प्रत्येक िषभ वितररत िाध्यविक 

विद्यालय सचूीहरू सन्दभभ िनुभपछभ। 

 

(11) Q सफल DP आिेदकहरूलाई समूचत िने व्यिस्था (सचूना व्यिस्था) अन्द्तिात, अमप्रलमा सरुु हुने CA को सम्िमन्द्धत 

कािजातहरूमा देखाइएका मिद्यालय स्थानहरूको सङ्ख ्या अद्यािमधक िररनेछ, CA चरणमा आमािुिाहरूलाई मिद्यालय 

छनोट िना सहज िनाउन प्रस्ताि िररएको DP को सङ्ख ्या अनुसार कटौती िररयो? 

 

 A अवधसचूना व्यिस्र्था अन्तिभत, केही विद्यार्थीहरूल ेदईु सहभािी िाध्यविक विद्यालयहरूिाट उनीहरूको सफल DP आिेदनहरूको 

सचूनाहरू प्राप्त िनभ सक्छनख र उनीहरूलाई अन्ततः अिवस्र्थत SSPA संयन्त्र अनसुार आफ्नो पवहलो रोजाइको विद्यालयहरूिा 

छुटखयाइनेछ, एउटा विद्यालय ठाउाँ उपलब्ध छाडेर। सारै्थ, केही सफल आिेदकहरूले उनीहरूलाई छुटखयाइएको DP त्याग्न ेर NDSS 

secondary schools प्रस्ताि िरेको ठाउाँहरू स्िीकार िनभ सक्छनख। यी सफल DP आिेदकहरूलाई आिंवटत स्र्थानहरू पवन 

उपलब्ध िराइनेछ। अिवस्र्थत SSPA संयन्त्र अन्तिभत, केही विद्यार्थीहरूलाई यी प्रयोि निररएका DP हरू ररजभभ आिेदकहरूको 

क्षितािा विभाजन िनभ सवकन्छ र िााँकी ठाउाँहरू CA को लावि प्रयोि िररनेछ। CA सम्पिन्धी कािजातहरू िाचभिा छा्न ु पछभ 

आिािुिाहरूलाई उनीहरूको सन्दभभको लावि अवप्रलिा वितरण िनभ। तसर्थभ, कडा तावलकाका कारण सम्पिवन्धत विद्यालयहरूको सङ्ख ्या 

अद्यािवधक िनभ सम्पभि छैन। 
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(12) Q िस-नेट मिमनयोजन के हो? 

 

 A CA को भाि B को लावि स्कूल स्र्थानहरूको विभाजन स्कूल नेट द्वारा िररन्छ र स्कूल नेट जसिा विद्यार्थी सम्पिवन्धत छ त्यो सैद्धावन्तक 

रूपिा उसले/उनी पढेको प्रार्थविक विद्यालयको स्कूल नेट हो। यवद विद्यालयको नेट पररितभन िनभको लावि वििेष कारणहरू सवहत, 

िास्तविक आिश्यकता छ भने, आिािुिाहरूले िस-नेट विभाजनका लावि सम्पिवन्धत प्रिाण कािजातहरू सवहत EDB िा आफ्नो 

िच्चाले िाचभको प्रारम्पभिा पवढरहकेो प्रार्थविक विद्यालय िाफभ त आिेदन पेि िनभ सक्छनख। प्रार्थविक विद्यालयले र्थप प्रवियाको लावि 

आिेदन कािजातहरूको सिै प्रिावणत प्रवतवलवपहरू EDB लाई पठाउनेछ। यवद विद्यार्थीलाई उसको हङ्कङ्को आिासीय ठेिाना 

(अर्थाभतख आिेदक विद्यार्थी िस्न ेिासस्र्थान र जनु उसको एकिात्र िा िु् य िर हो) को विद्यालय नेटिा िस-नेट विभाजनका लावि 

स्िीकृत भएिा, उसले/उनको नयााँ स्कूल नेटिा CA को भाि B िा भाि वलनेछ। 

 

(13) Q आिेदन मदने मिद्याथीको आिासीय ठेिाना घोषणा िदाा र िस-नेट मिभाजनका लामि आिेदन मदन चाहनुहुन्द्छ भने सान्द्दमभाक 

प्रमाण कािजातहरू उपलब्ध िराउाँदा आमाििुाहरूले के कुरामा ध्यान मदनुपछा? 

 

 A आिािुिाहरूले ध्यान वदनपुछभ वक आिेदन वदन ेविद्यार्थीको आिासीय ठेिाना हङ्कङ्िा उसको/उनको एकिात्र िा िु् य आिासीय 

ठेिाना हुनपुछभ, अर्थाभतख आिेदक विद्यार्थी िस्न ेिासस्र्थान र जनु उसको/उनको एकिात्र िा िु् य िर हो। स्िीकायभ हङ्कङ् आिासीय 

ठेिाना प्रिाण कािजातहरूिा स्टखयाम्पप िररएको भाडा सम्पझौता, दरहरू र/िा सरकारी भाडाको लावि वडिान्ड नोट, सािभजवनक आिास 

प्रावधकरणहरूद्वारा जारी िररएको भाडा सम्पझौता िा भाडािा वलने भाडा काडभ, आिासीय टेवलफोन विल, र विवभन्न उपयोविता कम्पपनीहरू 

जस्तै टाउनिास (Towngas), हङ्कङ् इलेवक्िक कम्पपनी वलविटेड (Hong Kong Electric Company Ltd.), पानी 

आपवूतभ विभाि (Water Supplies Department), आवद अन्य कािजातहरू जस्तै िैंकको वििरण र िोिाइल फोन विलहरू 

स्िीकार िररने छैन। यसिाहके, हङ्कङ्को आिासीय ठेिाना प्रिाण कािजातिा आिािुिाको नाि र ठेिाना (अर्थाभत भिुानीकताभ) 

छावपएको हुनपुछभ। 

 

(14) Q यमद मिद्याथीहरूले िस-नेट मिभाजनका लामि आिेदन िनुा अमघ एक िा दुई माध्यममक मिद्यालयहरूमा DP को लामि 

आिेदन मदएका छनख, र उनीहरूको िस-नेट आिेदनको कारणले उनीहरूको DP आिेदन (हरू) रद्द िरेका छनख भने, के 

मतनीहरूका आमािुिाहरूले CA चरणमा Choice Form भनुापछा? 

 

 A अिवस्र्थत SSPA संयन्त्र अन्तिभत, विद्यार्थीहरूल ेिस-नेट विभाजनका लावि आिेदन वदन आिश्यक भएिा उनीहरूले आफ्ना एक 

िा दिुै DP आिेदनहरू रद्द िनभ सक्छनख। यवद उनीहरूल े उनीहरूको िस-नेट आिेदनको कारणले उनीहरूको एक िा दिुै DP 

आिेदनहरू रद्द िरेका छनख भने, उनीहरूलाई सचूना व्यिस्र्था अन्तिभत सफल आिेदकको रूपिा सवूचत िररएको भए पवन, सम्पिवन्धत 

DP स्ित रद्द हुनेछ। सहभािी िाध्यविक विद्यालयहरूले प्रस्ताि िरेका सिै DP िस-नेट आिेदनको कारणले रद्द िररएको छ भन,े 

सम्पिवन्धत आिािुिाहरूले Choice Form भनुभ पनेछ तावक उनीहरूका छोराछोरीहरूल ेCA िा भाि वलन सकूनख। यवद सम्पिवन्धत 

आिािुिाहरूले Choice Form िा कुनै विद्यालय छनोट निरेिा र सम्पिवन्धत विद्यार्थीहरूलाई कुनै पवन NDSS secondary 

schools विद्यालय स्र्थान प्रस्ताि निरेको खण्डिा, सम्पिवन्धत विद्यार्थीहरूलाई स्र्थावपत विवनयोजन संयन्त्र अनसुार विद्यालय स्र्थान 

प्रदान िररनेछ। 
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