नेऩार सयकाय
शिऺा भन्त्रारम

ऩयीऺा ननमन्त्रण कामाारम
सानोठिभी, बक्तऩयु

२०७४ सारको भाध्ममभक मिऺा ऩयीऺा कऺा-१०भा एक्जेम्टे ड सभह
ु को आवेदन पायाभ बने–बयाउने य ननममभत
सभह
ु को प्रमोगात्भक अंक सहहत अन्म वववयण फझ
ु ाउने सम्फन्धी सच
ू ना

भाध्मशभक शिऺा ऩयीऺा कऺा-१० (Secondary Education Examination Grade-10) को ऩयीऺाभा सम्मभशरत हुन
एक्जेमटे ड सभूहतपा आवेदन पायाभ बयी फुझाउने य ननमशभत सभूहतपा पायाभसमफन्त्धी अन्त्म कामा गने समफन्त्धी मो सूचना
समफम्न्त्धत सफैको जानकायीका रागग याम्रिम ऩयीऺा फोडाको प्रत्मामोम्जत अगधकाय फभोम्जभ प्रकाशित गरयएको छ ।
(क)
१

एक्जेम्टे ड सभूह (साधायण, प्राववगधक, खुरा तथा वैकम्पऩक य अनौऩचारयक प्रौढ ववद्मारमका ऩयीऺाथॉ)

ववगतको एसएरसी ऩयीऺाभा अनुत्तीणा बएका ऩयीऺाथॉहरू, अऺयाङ्कन प्रणारीअन्त्तगातका ग्रेडववृ ि गना चाहने ऩयीऺाथॉहरू
य एक वा फढी ववषमभा ऩयीऺाभा सहबागी बई बफचैभा ऩयीऺा छोडेका ऩयीऺाथॉहरूसभेत भाध्मशभक शिऺा ऩयीऺा कऺा-१०

२

(एसईई) भा एक्जेमटे ड सभूहफाट ऩयीऺाभा सहबागी हुन सक्नेछन । ।
त्मस्ता ऩयीऺाथॉहरूरे हारसारै खखचेको ऩासऩोटा साइजको ३ (तीन) प्रनत पोटो टाॉसी आवेदन पायाभ बयी दे हामका
कागजातहरु याखी प्रनत ऩयीऺाथॉ ऩयीऺा दस्तुय रु ५००।– (ऩाॉच सम) सठहत २०७४ भॊशसय १२ गतेशबर आवेदन पायाभ
समफम्न्त्धत ववद्मारमभा फुझाइसक्नुऩनेछ ।

(क) यम्जरिे िन म्स्रऩको प्रनतशरवऩ (अननवामा),
(ख) ऩयीऺाभा अनुत्तीणा बएको बए रब्धाङ्कऩरको प्रनतशरवऩ,

(ग) अऺयाङ्कन प्रणारीअन्त्तगातका ग्रेडववृ ि गना चाहने ऩयीऺाथॉ बए ग्रेडशसटको प्रनतशरवऩ,
३
४

५

(घ) अनुऩम्स्थत बएको बए रेजय य प्रवेिऩरको प्रनतशरवऩ

पायाभ बदाा ऩयीऺाथॉरे ऩठहरे ठदएका ऩयीऺाका सफै वषाका शसमफोर नमफयहरु क्रभि: उपरेख गनुऩ
ा नेछ । एक्जेमटे ड

सभूहको सैिाम्न्त्तक य प्रमोगात्भक ऩयीऺा मस अगाडड कै ऩाठ्मक्रभका आधायभा हुनेछ ।
ऩयीऺा आवेदन पायाभ बदाा ऩयीऺाथॉरे आपूरे ननमशभत अध्ममन गये को ववद्मारमफाट नै बनुऩ
ा नेछ । अन्त्म ववद्मारमफाट
आवेदन पायाभ बये भा स्वत् यद्द हुनेछ । साथै अन्त्म ववद्मारमका ऩयीऺाथॉको आवेदन पायाभ बयाएभा प्रधानाध्माऩकराई
ववबागीम कायवाही हुनेछ ।
ववद्मारमहरुरे ऩयीऺाथॉहरुको आवेदन पायाभ ऩयीऺाथॉको वणाानुक्रभ अनुसाय शसरशसरा शभराई सो फभोम्जभको सभम्रटगत

पायाभ तमाय गयी ऩयीऺा दस्तुय फाऩतको याजस्व जमभा गये को बौचय वा नगदी यशसद सभेत सॊरग्न याखी २०७४ सार
६

भॊशसय १५ गतेशबर नै म्जपरा शिऺा कामाारमभा फुझाइसक्नुऩनेछ ।

ऩयीऺा दस्तुय फाऩतको याजस्व ववद्मारमहरुरे म्जपरा शिऺा कामाारम वा फैंकभा जमभा गरयसक्ने अम्न्त्तभ शभनत २०७४
भॊशसय १५ गतेसमभ य म्जपरा शिऺा कामाारमहरुरे फैंकभा जमभा गरयसक्ने अम्न्त्तभ शभनत २०७४ भङ्शसय २५ गतेसमभ
कामभ गरयएको छ । याजस्व खाता नॊ. १४२२३ यहे कोछ ।

७

म्जपरा शिऺा कामाारमहरुरे ववद्मारमहरूफाट प्राप्त आवेदन पायाभ तथा सभम्रटगत वववयण पायाभ रुजु गयी ववद्मारमगत
रुऩभा (ववद्मारम कोड नमफयको क्रभभा) ऩयीऺाथॉको वणाानुक्रभ अनुसाय एक्जेमटे ड सभूहको शसमफोर नमफय कामभ गयी
म्जपरा शिऺा अगधकायीफाट पायाभ स्वीकृत गयी प्रवेिऩर याखी अधाकट्टी २०७४ ऩौष १० गतेशबर ऩयीऺा ननमन्त्रण

८

कामाारमभा ऩिाइसक्नुऩनेछ ।

म्जपरा शिऺा कामाारमहरुरे आवेदन पायाभहरुभा शसमफोर नमफय कामभ गदाा एक्जेमटे ड सभूहका ऩयीऺाथॉहरुका रागग

ववगतभा झैं १ फाट नै सुरु गने। जस्तै: ताप्रेजुङ म्जपराको: एक्जेमटे ड सभूहको ऩठहरो शसमफोर नमफय १०१०००१ E हुन्त्छ।
शसमफोर नमफय ऩनछको अपपा कामभ गदाा शसमफोर नमफयराई २६ रे बाग गरय िेष यहे को अङ्कराई १ बए A, २ बए
B............गदै २४ बए X,२५ बए Y य िुन्त्म बए Z हुने गयी कामभ गने ।

(ख)

ननममभत सभूह (साधायण, प्राववगधक, खुरा तथा वैकम्पऩक य अनौऩचारयक प्रौढ ववद्मारमका ऩयीऺाथॉ)

१

म्जपरा शिऺा कामाारमरे २०७४ सार बाद्र १८ गतेसमभ बरयएका ववद्मारमफाट प्राप्त ननमशभत सभूहका ऩयीऺाथॉको आवेदन

२

पायाभ तथा सभम्रटगत वववयण पायाभ रुजु गयी म्जपरा शिऺा अगधकायीफाट पायाभ स्वीकृत गनुऩ
ा ने छ ।

ववद्मारमगत रुऩभा (केन्त्द्रगत वा ववद्मारम कोड नमफयको क्रभभा) शसमफोर नमफय कामभ गयी कमप्मुटयभा इन्त्िी गयाइ
इरेक्िोननक प्रनत २०७४ भॊशसय २९ गते समभभा य पायाभको अधाकट्टीभध्मे म्जशिका प्रनत य प्रवेिऩर म्जशिकाभा याखी
ऩननका प्रनत य कमप्मुटयभा इन्त्िीको प्रभाखणत भुठद्रत प्रनत २०७४ ऩुस १० गते समभभा ऩयीऺा ननमन्त्रण कामाारमभा

३

४
५

ऩिाइसक्नुऩनेछ ।

भाध्मशभक शिऺा ऩयीऺा कऺा १० (एसईई) भा सम्मभशरत हुन िैक्षऺक सर २०७४ भा कऺा १० भा ७५ प्रनतित हाम्जय बई
ववद्मारमभा ननमशभत रुऩभा अध्ममन गये को ववद्माथॉ हुनुऩनेछ । खुरा तथा वैकम्पऩक य अनौऩचारयक प्रौढ ववद्मारमका
ऩयीऺाथॉको हकभा खुरा ववद्मारम सञ्चारन ननदे शिका फभोम्जभ हुनेछ ।
२०७४ दे खख नमाॉ ऩाठ्मक्रभ रागू बएको हुनारे प्रत्मेक ववद्मारम (प्राववगधक तथा खुरासभेत) रे सोहीफभोम्जभका ववषम य
ऩूणााङ्कको प्रमोगात्भक ऩयीऺा शरई ऩयीऺाथॉरे प्राप्त गये को अङ्क प्राप्ताङ्क ताशरकाभा चढाउनुऩनेछ ।

ववद्मारमहरुरे ऩयीऺाभा सम्मभशरत हुन मोग्म ऩयीऺाथॉहरुको प्रमोगात्भक प्राप्ताङ्क ताशरका य प्रनत ववद्माथॉ रु ५००।–
ऩयीऺा दस्तुयसठहतको वववयण २०७४ सार पापगुण १० गतेशबर म्जपरा शिऺा कामाारमभा फझ
ु ाइसक्नुऩनेछ । सो फाऩतको

याजस्व यकभ म्जपरा शिऺा कामाारमरे २०७४ सार पापगुण १५ गतेशबर फैंकको याजस्व खाता नॊ. १४२२३ भा दाखखरा
६
७
८
९

गरयसक्नुऩनेछ ।

म्जपरा शिऺा कामाारमरे नमाॉ ऩाठ्मक्रभअनुसायको ववषम य ऩूणााङ्कको प्रमोगात्भक प्राप्ताङ्क प्राप्ताङ्क ताशरकाभा चढे नचढे को रुजु गयी ववद्मारम कोडको क्रभानुसाय शसरशसरा शभराई पाइर खडा गनुऩ
ा नेछ ।

ववद्मारमरे आवेदन पायाभ बरयसकेका, तय कऺा १० को ऩयीऺाभा सम्मभशरत हुन मोग्म नबएका तथा याजस्व जमभा
नगये का ऩयीऺाथॉको वववयणसभेत तमाय गयी २०७४ सार पापगण
ु १० गतेशबरै म्जपरा शिऺा कामाारमभा फुझाइसक्नुऩनेछ ।
म्जपरा शिऺा कामाारमरे ववद्मारमफाट प्राप्त वववयणको आधायभा ऩयीऺाभा सम्मभशरत हुन मोग्म नबएका ववद्माथॉहरुको
सक्करै प्रवेिऩर थुती ननजको वववयण सभम्रटगत पायाभभा काटी ववद्मारमगत रूऩभा नतनको वववयण तमाय गनुऩ
ा नेछ ।
म्जपरा शिऺा कामाारमहरूरे प्रमोगात्भक प्राप्ताङ्क ताशरका य ऩयीऺाभा सम्मभशरत हुन मोग्म नबएका ऩयीऺाथॉ वववयण
तथा याजस्व जमभा नगये का ऩयीऺाथॉको वववयण य अमोग्महरुको सक्कर प्रवेिऩरसभेत २०७४ सार पापगुण २० गतेशबर

ऩयीऺा ननमन्त्रण कामाारमभा ऩिाउनुऩनेछ । वववयण ऩिाउॉ दा ववद्मारमको कोड नॊ.को क्रभभा ववद्मारमको नाभ, ववद्माथॉ
११

सङ््मा य याजस्व यकभसभेत खुपने गयी ऩिाउनुऩनेछ ।

भाध्मशभक शिऺा ऩयीऺा कऺा १० (एसईई) का रागग ऩयीऺा केन्त्द्र ननधाायण गयी केन्त्द्र यहने ववद्मारमको नाभ (कोड नॊ.
सभेत अननवामा) त्मस केन्त्द्रभा साभेर हुने ववद्मारमको नाभ (कोड नॊ. सभेत अननवामा) ऩयीऺाथॉ सॊ्मा य ऐम्छछक ववषमको
वववयण (ननमशभत, एक्जेमटे डसभेत) खुराई ऩयीऺा केन्त्द्रको वववयण २०७४ ऩौष १० गतेशबर ऩयीऺा ननमन्त्रण कामाारमभा

१२

१३
१४

ऩिाइसक्नुऩनेछ । ऩिाइसकेको ऩयीऺा केन्त्द्रको वववयणभा कुनै हे यपेय गना ऩाइनेछैन ।

ऩयीऺा केन्त्द्र ननधाायण गदाा गत वषा कामभ बएका ऩयीऺा केन्त्द्रहरु नफढ्ने गयी ननदे शिकारे ननधाायण गये का आधायहरुभा
आफ्नै ववद्मारम (Home Centre) नऩने गयी गनुऩ
ा नेछ । ऩयीऺा केन्त्द्र थऩ नगयी नहुने अवस्था बएभा त्मसको औगचत्म य
ऩुर्माइॉसठहत ऩयीऺा ननमन्त्रण कामाारमफाट ऩूवस्
ा वीकृनत शरएय भार थऩ गनुऩ
ा नेछ ।
भाध्मशभक शिऺा ऩयीऺा कऺा १० (एसईई) भा सम्मभशरत हुन आवेदन पायाभ बये का ऩयीऺाथॉहरुको केन्त्द्र ऩरयवतान
हुनेछैन ।

कऺा ९ भा यम्जरिे िन पायाभ बये को ववद्मारमफाहे क अन्त्म ववद्मारमफाट ऩयीऺा आवेदन पायाभ बये को वा दोहोयो
यम्जरिे िन तथा आवेदन पायाभ बये को ऩाइएभा त्मस्ता ऩयीऺाथॉको ऩयीऺा स्वत् यद्द हुनेछ । मस्तो कामाभा प्रोत्साहन गने
गयाउने उऩय कायवाही हुनेछ ।
ऩयीऺा ननमन्त्रण कामाारम

सानोठिभी, बक्तऩयु ।

