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२०७६ सालको चैत्रमा स चालन हुने मा यिमक िशक्षा परीक्षा कक्षा-१० मा गे्रडविृ द गराउन 
चाहने परीक्षाथीर्ह को परीक्षा आवेदन फाराम भन–भराउने स ब धी सचूना 

मा यिमक िशक्षा परीक्षा कक्षा-१० (Secondary Education Examination Grade-10) को वािषर्क परीक्षामा सि मिलत 
भई गे्रडविृ द गराउन चाहने परीक्षाथीर्ह को परीक्षा आवेदन फाराम २०७६ मंिसर ९ देिख २०७६ पुष ८ गतेस म भरी 
बुझाउने स ब धी यो सूचना स बि धत सबैको जानकारीका लािग प्रकािशत गिरएको छ । 
गे्रडविृ द तफर्  (साधारण, प्रािविधक, खुला तथा वैकि पक र अनौपचािरक प्रौढ िव यालयका परीक्षाथीर्) 
१ २०७४ को िनयिमत परीक्षाथीर् भई एसइइ परीक्षामा सहभागी भएका परीक्षाथीर्ह ले िव यालय िशक्षामा अक्षराङ्कन 

प धित कायार्व यन कायर्िविध २०७२ को पिर छेद ३ को ३.१.३.४(ख)मा भएको "दईु िवषयभ दा बढी िवषयमा 
अनुपि थत रहेका वा गे्रड उ लेख नभएका परीक्षाथीर् वा आफूले चाहेको िवषयमा गे्रड विृ द गनर् चाहने पुराना 
परीक्षाथीर्ह लाई बढीमा ३ वषर्स मका लािग वािषर्क परीक्षामा गे्रड विृ द गन अवसर उपल ध गराइने छ" यव था 
बमोिजम गे्रडविृ द गनर् चाहेमा २०७६मा हुने मा यिमक िशक्षा परीक्षा कक्षा-१० (एसईई) मा गे्रडविृ द समूहबाट 
परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन� । साथ ै २०७४ साल भ दा अगािड िनयिमत परीक्षामा सहभागी भएका सबै 
परीक्षाथीर्ह ले अक्षाराङ्कन प धती नयाँ प यक्रम अनुसार स पूणर् िवषयमा परीक्षा िदन सक्नेछन । य ता 
परीक्षाथीर्ह ले परीक्षामा सहभागी हुन चाहेमा आ नो िव यालयमा गई पुन: प्रयोगा मक परीक्षामा सामेल हुने यव था 
िमलाई पुरानो परीक्षाथीर्का पमा सहभागी हुन सक्नेछन� । 

२ य ता परीक्षाथीर्ह ले हालसालै िखचेको पासपोटर् साइजको २ (दईु) प्रित फोटो टाँसी आवेदन फाराम भरी देहायका 
कागजातह  संलग्न राखी प्रित परीक्षाथीर् परीक्षा द तुर  ५००।– (पाँच सय) सिहत २०७६ पुष ८ गतेिभत्र आवेदन 
फाराम भरी स बि धत िव यालयमा बुझाइसक्नपुनछ । 

 (क) रिज टे्रशन ि लपको प्रितिलिप (अिनवायर्),  
 (ख) अक्षराङ्कन प्रणाली अ तगर्तका गे्रडविृ द गनर् चाहने परीक्षाथीर् भए गे्रडिसटको प्रितिलिप,  
 (ग) पुरानो परीक्षाथीर् सवै िवषय िदन चाहने परीक्षाथीर् भए माकर् िसट वा गे्रडिसटको प्रितिलिप, 
 (घ) अनुपि थत भएको भए लेजर र प्रवेशपत्रको प्रितिलिप  

३ फाराम भदार् परीक्षाथीर्ले पिहले िदएका परीक्षाका सबै वषर्का िस बोल न बरह  क्रमश: उ लेख गनुर्पनछ ।  
४ परीक्षा आवेदन फाराम भदार् परीक्षाथीर्ले आफूले िनयिमत अ ययन गरेको िव यालयबाट न ै भनुर्पनछ । अ य 

िव यालयबाट आवेदन फाराम भरेमा वतः र द हुनेछ । साथै अ य िव यालयका परीक्षाथीर्को आवेदन फाराम 
भराएमा प्रधाना यापकलाई  कारवाही हुनेछ । 

५ िव यालयह ले गे्रडविृ द परीक्षाथीर् र पुरानो परीक्षाथीर्ह को छु टाछु टै फायलमा परीक्षाथीर्ह को आवेदन फाराम 
परीक्षाथीर्को वणार्नुक्रम अनुसार िसलिसला िमलाई सो बमोिजमको समि टगत फाराम तयार गरी परीक्षा द तुर 
बापतको राज व ज मा गरेको भौचर वा नगदी रिसद समेत सलंग्न राखी २०७६ साल पुष ११ गतेिभत्र नै स बि धत 
िशक्षा िवकास तथा सम वय एकाईमा बुझाइसक्नुपनछ ।  २०७६ फा गुण १६ गते िभत्र पुराना (२०७४ भ दा 
अगािडका) परीक्षाथीर्ह  प्रयोगा मक परीक्षामा सहभागी हुन आएमा ितनीह को प्रयोगा मक परीक्षा िलइ अकं 
तािलकामा भरी िशक्षा िवकास तथा सम वय एकाईमा छु टै बझाइनु पनछ । 

६ परीक्षा द तुर बापतको राज व िव यालयह ले िशक्षा िवकास तथा सम वय एकाई वा बकमा ज मा गिरसक्ने 
अि तम िमित २०७६ पुष ११ गतेस म र िशक्षा िवकास तथा सम वय एकाईह ले बकमा ज मा गिरसक्ने अि तम 
िमित २०७६ पुष १५ गतेस म कायम गिरएको छ । राज व खाता नं. १४२२३ रहेकोछ ।  

७ िशक्षा िवकास तथा सम वय एकाईह ले िव यालयह बाट प्रा त आवेदन फाराम तथा समि टगत िववरण फाराम ज ु
गरी २०७६ पौष २० गतेिभत्र गे्रडविृ द र पुरानो परीक्षाथीर्ह को आवेदन अनलाइन इ ट्री गरी गराई एकाई प्रमुखबाट 
फाराम वीकृत गरी प्रवेशपत्र िव यालयमाफर् त परीक्षाथीर्ह सँग पगु्ने गरी आव यक यव था िमलाइ उक्त िववरण 
परीक्षा िनय त्रण कायार्लयमा पठाइसक्नुपनछ ।  

८ िनयिमतका लािग योग्य भएका र गे्रडविृ द दवुै परीक्षाथीर्ह को छु टाछु टै तेिरज खडा गरी राज व िववरण र 
परीक्षाथीर् संख्या िव यालयकोड अनुसार २०७६ साल फा गुण २० गतेिभत्र परीक्षा िनय त्रण कायार्लयमा पठाउनुपनछ । 
िववरण पठाउँदा िव यालयको कोड नं.को क्रममा िव यालयको नाम, िव याथीर् सङ्ख्या र राज व रकमसमेत खु ने 
गरी पठाउनुपनछ । 

९ गे्रडवृ िध तफर्  सहभागी हुने परीक्षाथीर्ह को परीक्षा के द्र केि द्रकृत गरेर सदरमुकाममा मात्र हुने छ र सोही अनुसार 
परीक्षा के द्र कायम गन यव था एकाईह ले िमलाउन ुपन छ । मा यिमक िशक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसईई) मा 
सि मिलत हुन आवेदन फाराम भरेका परीक्षाथीर्ह को के द्र पिरवतर्न हुनेछैन । 

परीक्षा िनय त्रण कायार्लय 
सानोिठमी, भक्तपुर । 


