
नेऩार सयकाय 

याष्ट्रिम ऩयीऺा फोर्ड 
ऩयीऺा ननमन्त्रण कामाडरम कऺा १० 

सानोठिभी बक्तऩुय 
 
 

वि. सं. २०७७ को माध्यममक मिक्षा ऩरीक्षा (SEE) कक्षा १०को नतिजा प्रमाणिकरि सम्फन्धी पे्रस विज्ञप्ति 

 
 

वि. सॊ. २०७७ सारको भाध्ममभक मिऺा ऩयीऺा मभनत २०७८/०२/१३ देखि सञ्चारनको रागि सम्ऩूणड तमायी 
बइसकेको अिस्थाभा कोमबर् – १९ भहाभायीका कायण याष्ट्रिम ऩयीऺा फोर्डको मभनत २०७८/०१/२७ को 
ननणडमफाट उक्त ऩयीऺा स्थगित िरयएकोभा नेऩार सयकाय भन्त्री ऩरयषद्को मभनत २०७८/०२/१७ ितेको 
ननणडम एिॊ नेऩार याजऩरभा प्रकामित सूचना फभोष्ट्जभ याष्ट्रिम ऩयीऺा फोर्डरे मभनत २०७८/०२/२८ को 
फैिकफाट “ माध्यममक मिक्षा ऩरीक्षा  (SEE) कक्षा १०को विद्यार्थी मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकािन िर्था 
प्रमाणिकरि काययविधध, २०७८” स्िीकृत ियी सोही कामडविगधका आधायभा विद्मारमद्िाया िरयएको अष्ट्न्त्तभ 
भूल्माङ्कनको विियण विद्मारमहरूरे सम्फष्ट्न्त्धत मिऺा विकास तथा सभन्त्िम इकाईहरूभा ऩिाई त्महाॉफाट 
प्रभाखणत बई आएको विियणका आधायभा प्रभाखणकयणिरयएकोछ। 
मस िषड कूर ५,१७,१२२ ( ऩाॉच राि सर हजाय एक सम फाइस) जना विद्माथॉहरूरे यष्ट्जरिेिन पायाभ 
बयेकोभा विद्मारमफाट ऩयीऺाका रागि मोग्म ४,८४,२७८ (चाय राि चौयासी हजाय दइुसम अिहत्तय) जना 
विद्माथॉहरूको प्रभाखणत प्राप्ताङ्क विियणमस कामाडरमभा प्राप्त बएकोरे सोही अनुसायननतजा 
प्रभाखणकयॊण िरयएकोछ। 
भाध्ममभक मिऺा ऩयीऺा (SEE) कऺा १० को ननतजा प्राप्त िनडका रागि मस िषडऩनन विित िषडहरूभा जस्तै 
टेमरपोन (IVR), एसएभएस (SMS) य Website को व्मिस्था िरयएकोछ। त्मसका रागि ननम्न सेिाप्रदामक 
सॊस्थाहरूको कोर् प्रमोि ियी देहाम फभोष्ट्जभको सेिा मरन सककनेछ ।  

 

१.टेमऱपोन (IVR) 

नेऩार टेमरकभको १६०० र्ामर ियी प्राप्त हुने ननदेिन फभोष्ट्जभ ननतजा सुन्त्न सककनेछ। 
 

२. एसएमएस (SMS) 
ननम्नानुसायका SMS प्रमोि ियी ननतजा जानकायी प्राप्त िनड सककनेछ  ्- 

क्र. सॊ. पभड/सॊस्थानको नाभ सेिाको विियण प्रमोि हुने सटड कोर्ड 

१ इजी समबडस प्रा. मर. SMS 34949 

२ आकाि टेक प्रा. मर. SMS 31003 

३ जानकी टेक्नोरोजी प्रा. मर. SMS 35001 

४ नेऩार टेमरकभ SMS 1600 

५ एनसेर प्रा. मर. SMS 1600 

 
 



 

३. Websites 

ननम्नानुसायका Website प्रमोि ियी ननतजा जानकायी प्राप्त िनड सककनेछ  ्- 

क्र. सॊ. पभड/सॊस्थाको नाभ Website 
१ या. ऩ. फोर्ड ऩयीऺा ननमन्त्रण कामाडरम कऺा १० www.see.gov.np 

२ याष्ट्रिम ऩयीऺा फोर्ड www.neb.gov.np 

३ द कन्त्सेप्ट प्रस प्रा. मर. www.theconnectplus.com 

४ इडर्मू सञ्जार www.see.edusanjal.com 

५ नेऩार टेमरकभ www.see.ntc.net.np 

६ काष्ट्न्त्तऩुय डर्ष्ट्जटर कऩड प्रा. मर www.ekantipur.com 

७ एनसेर प्रा. मर. www.ncell.axiata.com 

 
 

उष्ट्ल्रखित Website भध्मे याष्ट्रिम ऩयीऺा फोर्ड य ऩयीऺा ननमन्त्रण कामाडरम कऺा १० तथा नेऩार 
टेमरकभको Websiteभा ऩयीऺाथॉहरूको मसम्फोर नम्फय य जन्त्भमभनत प्रविरटी ियेय गे्रर् तथा स्तयीकृत 
अङ्क (GPA)प्राप्त िनड सककनेछ। 
ऩयीऺापर प्रभाखणकयणभा सकबय रुटी नहोस ्बन्त्ने प्रमास िरयएकोछ। रुटी यठहत ियाउने प्रमास िदाडिदै 
विविध कायणरे विद्माथॉहरूको ननतजा स्थगित बएभा, छुट बएभा िा नाभ, थय तथा जन्त्भमभनतभाकुनै 
रुटी बएभासम्फष्ट्न्त्धत विद्मारमको मसपारयस सठहत आजका मभनतरे ३५ ठदन मबर सम्फष्ट्न्त्धत मिऺा 
विकास तथा सभन्त्िम इकाईभा ननिेदन ठदनुऩनेछ। मिऺा विकास तथा सभन्त्िम इकाईहरूरे ननिेदन 
सङ्करन ियी ऩयीऺा ननमन्त्रण कामाडरमभा फुझाउनु ऩने व्मिस्था “माध्यममक मिक्षा ऩरीक्षा (SEE) कक्षा १० 
को विद्यार्थी मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकािन िर्था प्रमाणिकरि काययविधध, २०७८”  भा उल्रेि बएकोरे 
सम्फष्ट्न्त्धत सफैरे सोही फभोष्ट्जभ िनड ियाउनु हुन सभेत अनुयोधिरयन्त्छ। 
ननतजा प्रभाखणकयण ऩश्चात ऩुनमोि तथा ऩूयक गे्रर्फदृ्गध ऩयीऺा सञ्चारन सम्फन्त्धी कामड मस िषड हुने 
छैन। 

अन्त्त्मभा, भाध्ममभक मिऺा ऩयीऺा  (SEE) कऺा १० को ननतजा सािडजननक िने प्रमोजनका रागि 
विद्मारमका प्रधानाध्माऩक एिॊ भूल्माङ्कन समभनतका सदस्महरू, मिऺा विकास तथा सभन्त्िम इकाईका 
प्रभुि तथा अन्त्म कभडचायीहरू, स्थानीम तहका मिऺा सम्फद्ध कभडचायीहरू,प्रत्मऺ सयोकाय याखे्न 
अमबबािक, सूचना प्रिाहभा सहमोि ऩुमाडााउनुहुने ऩरकाय मभरहरू रिामत मससॊि सम्फद्ध सफैराई 
धन्त्मिाद ठदॊदै ननतजा प्राप्त िने सफै विद्माथॉ बाइफठहनीहरूराई फधाई ठदन चाहन्त्छु ।  

 

धन्त्मफाद । 

मभनत् २०७८/०४/२३ 

 
 

ननमन्त्रक 
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