इ. अ. सं . केि()कृत भना/ अनुगमन स3म3त - २०७८
भना$ स&ालन काय$*व,ध
1.

स.बि1धत 3या.पस/कलेजह8ले सबै आवेदन तथा भना$ सूचीह8 स*हतको भना$ स.बि1ध पूण$ *ववरण
3या.पस/कलेजको भना$ Online Portal बाट उपलEध गराउनु पनHछ।

2.

इ. अ. सं . को शैिOक बष$ २०७८/७९ को BE/BArch भना$ काय$Vमका ला,ग सबै
3या.पस/कलेजले Admission Priority Application फारम Online Portal माफ$त भनH EयबYथा
,मलाउनु पनHछ । उZ Online Portal को link केि1[य भना$ Portal मा रा\ु पनH भएकोले सबै
3या.पस/कलेजह8ले ,म,त २०७८-११-२३ गते ,भ` केि1[कृत भना$ अनुगमन स,म,तलाई सो
स.बि1ध जानकारc गराई स3नु पनHछ ।

3.

*वdाथeह8ले जुन-जुन 3या.पसमा अfययन गन$ चाहे को हो सो*ह 3या.पसको Online Portal माफ$त
gाथ,मकता स*हतको छु टा-छु hै आवेदन iदनु पनHछ।

भना$ काय$ ता,लका
,`. *व., इ. अ. सं . का आ*jक 3या.पसह8 तथा स.ब1धन gाkत कलेजह8मा शैिOक वष$ २०७८/०७९
को Yनातक (बी.ई./ बी.आक$.) *वdाथeह8को भना$ काय$Vम ,म,त २०७८-११-२५ गते दे िख शुn
हुनेछ । उZ भना$ स.ब1धी स.पूण$ काय$Vम र समय ता,लका ,न.न अनुसार हुनेछ ।
gथम भना$ सूची: काय$Vम र समय ता,लका

gथम, दोoो तथा तेoो भना$ सूची (First, Second & Third २०७८-११-२५ गते ,बहान १०:०० बजे दे िख
Admission List) gकाशनका ला,ग आवेदन खोpने ।

२०७८-११-२९ गते साँझ ५:०० बजे स.म ।

आवेदकले gाथ,मकता सं शोधन गन$ स3ने ।

२०७८-११-३० गते ,बहान १०:०० बजे दे िख

सं शो,धत आवेदकको gाथ,मकताVमको अि1तम सूची
केि1[य भना$को Email: admission@ioe.edu.np मा

२०७८-१२-०४ गते साँझ ५:०० बजे स.म ।

पठाउने।

BArch झुकाव परcOा ,लन स3ने ।
gथम भना$ सूची gकाशन गनH ।

२०७८-१२-०५ गते ,बहान १०:०० बजे स.म।

gथम भना$ सूची उपर दा,ब *वरोध गनH ।

२०७८-१२-०५ गते ,बहान ११:०० बजे दे िख
iदउँसो २:०० बजे स.म ।
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सं शो,धत gथम भना$ सूची gकािशत गuर केि1[य भना$को

२०७८-१२-०५ गते साँझ ६:०० बजे स.म ।

gथम भना$ सूची बाट *वdाथe भना$ गनH ।

२०७८-१२-०६ गते ,बहान ११:०० बजे दे िख

Email: admission@ioe.edu.np मा उZ सूची पठाउने ।

२०७८-१२-१० गते iदउँसो ३:०० बजे स.म ।

दोoो भना$ सूची: काय$Vम र समय ता,लका

दोoो भना$ सूची gकाशन गनH ।

२०७८-१२-१२ गते ,बहान १०:०० बजे स.म।

दोoो भना$ सूची उपर दा,ब *वरोध गनH ।

२०७८-१२-१२ गते ,बहान ११:०० बजे दे िख

सं शो,धत दोoो भना$ सूची gकािशत गuर केि1[य भना$को

२०७८-१२-१२ गते साँझ ६:०० बजे स.म ।

iदउँसो २:०० बजे स.म ।

Email: admission@ioe.edu.np मा उZ सूची
पठाउने।

दोoो भना$ सूचीबाट *वdाथe भना$ गनH ।

२०७८-१२-१३ गते ,बहान ११:०० बजे दे िख
२०७८-१२-१४ गते iदउँसो ३:०० बजे स.म ।

तेoो भना$ सूची: काय$Vम र समय ता,लका

तेoो भना$ सूची gकाशन गनH ।

२०७८-१२-१६ गते ,बहान १०:०० बजे स.म।

तेoो भना$ सूची उपर दा,ब *वरोध गनH।

२०७८-१२-१६ गते ,बहान ११:०० बजे दे िख

सं शो,धत तेoो भना$ सूची gकािशत गuर केि1[य भना$को

२०७८-१२-१६ गते साँझ ६:०० बजे स.म ।

तेoो भना$ सूचीबाट *वdाथe भना$ गनH ।

२०७८-१२-१७ गते ,बहान ११:०० बजे दे िख

iदउँसो २:०० बजे स.म ।

Email: admission@ioe.edu.np मा उZ सूची पठाउने ।

२०७८-१२-१८ गते iदउँसो ३:०० बजे स.म ।
चौथो र प,छpला भना$ सूची

चौथो र प,छpला भना$ सूचीह8 स.ब1धमा ।

स.बि1धत 3या.पस/कलेजह8को अ1य भना$ सूचीका

ला,ग पूव $ सूचना माफ$त काय$ता,लका gकाशन गरc
केि1[य भना$ पोट$लबाटै भना$ गनु$ पनHछ।

[xyय :
-

3या.पस/कलेजह8ले दोoो तथा तेoो भना$ सूची gकाशन गदा$ यसै भना$ काय$ ता,लकाको पuर,ध,भ` रहने
गरc सूचना गरc थप आवेदन ,लन स3नेछन् । यो EयवYथा गनH 3या.पस/कलेजह8ले यस स.बि1ध
जानकारc पूव $ सूचना माफ$त iदनु पनHछ ।
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-

3या.पस/कलेजह8ले कुनै प,न आवेदन कुन सूचीस.म मा1य हुने हो र कुन ,म,तमा नयाँ आवेदन iदनु पनH
हो सो को Yपx जानकारc पूव $ सूचना माफ$त गनु$ पनHछ ।

-

स.पूण$ *वdाथeह8को भना$ केि1[य भना$ पोट$लबाटै गनु$ पनHछ । यiद कुनै प,न 3या.पस/कलेजले केि1[य
भना$ पोट$लमा *वdाथeको भना$ गन$ छु टाएमा, {यYता *वdाथeह8को भना$ भएको मा,नने छै न र {यसबाट
् $ िज.मेवारc स.बि1धत 3या.पस/कलेजले नै ,लनुपनH छ ।
उ{प| हुने कुनै प,न समYयाको स.पूण

-

मा,थ उpलेिखत ता,लका अनुसार भना$ gकृया कुनै प,न आकिYमक तथा साव$ज,नक ,बदाका iदनह8मा प,न
स&ालन गन$ स*कनेछ ।

-

भना$ र} शुpक Yनातक (BE/BArch) तहको gवेश-परcOा तथा 3या.पस भना$ स.ब1धी जानकारc तथा
,नदH िशका २०७८ मा उpलेख गरे अनुसार हुनेछ ।

4.

सबै 3या.पस/कलेजह8ले gथम, दोoो र तेoो सूची लगायत प,छpला सबै भना$ सूचीह8 Entrance
Rank को यो~यताVम (Merit Basis) अनुसार नै gकािशत गरc इ. अ. सं . ले उपलEध गराएको
केि1[य भना$ Portal बाटै भना$ गनु$ पनHछ ।

5.

कुनै प,न *वdाथeले कुनै 3या.पस/कलेजको एक काय$Vममा भना$ भइसकेप,छ स.बि1धत
3या.पस/कलेजबाट भना$ भएको *ववरण (केि1[य भना$ Portal को Confirmation Page) ,लनु पनHछ
र केि1[य भना$ Portal (admission.ioe.edu.np) बाट य*कन (Verify) गनु$ पनHछ। केि1[य भना$
Portal मा आ•नो भना$ *ववरण य*कन नभएको ख€डमा उZ *वdाथe भना$ भएको मा,नने छै न ।

6.

आ*jक 3या.पसह8को हकमा *वदे शी *वdाथeह8को भना$ तथा *व,भ| आरिOत कोटामा गरcने
भना$ स.ब1धमा इ. अ. सं . को BE/BArch तहको gवेश परcOा तथा 3या.पस भना$ स.बि1ध
जानकारc पुिYतका-२०७८ मा उpलेख भए अनुसार हुनेछ ।

7.

कुनै *वdाथeले एउटा 3या.पस/कलेजमा भना$ भइसकेप,छ अक‚ 3या.पस/कलेजमा नाम ,नYकेको
ख€डमा उZ 3या.पस/कलेजमा भना$ हुन ु पुव $ प*हले भना$ भएको 3या.पस/कलेजमा भना$ र}
गरे प,छ मा` अक‚ 3या.पस/कलेजमा भना$ हुन स*कनेछ। 3या.पस/कलेजह8मा भना$ र} गनH
स.व1धी EयबYथा इ. अ. सं . को BE/BArch तहको gवेश परcOा तथा 3या.पस भना$ स.बि1ध
जानकारc पुिYतका-२०७८ मा उpलेख भए बमोिजम हुनेछ ।

8.

एउटै 3या.पस/कलेज ,भ` काय$Vम पuरवत$न गनH काय$ gवेश परcOाको न,तजाको यो~यताVमको
आधारमा 3या.पस/कलेज भना$ स,म,तले गन$ स3नेछ ।

9.

सबै 3या.पस/कलेजह8ले आ•ना *वdाथeह8को भना$ र} र काय$Vम पuरवत$न गनH काय$ केि1[य
भना$को 3या.पस/कलेज Login Portal बाटै गनु$ पनHछ ।
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10.

आवेदन सूची, भना$ सूची लगायत भना$ स.ब1धमा कुनै गुनासो भएमा आवेदकह8ले स.वि1धत
3या.पस/कलेजमा गुनासो रा\ेछन्। उZ गुनासोको स.वि1धत 3या.पस/कलेजबाट मना,सव
ु ाइ नभएको ठानेमा आवेदकह8ले भना$ अवधी ,भ` इ. अ. सं . केि1[य भना$ अनुगमन स,म,तमा
सुनव
,नवेदन iदन स3नेछन्; उZ गुनासो भना$ अनुगमन स,म,तको ईमेल: admission@ioe.edu.np मा
प,न gमाण स*हत पठाउन स*कनेछ ।

11.

२०७९ बैशाख ११ गते साँझ ५:०० बजे स.म भना$ भइसकेका *वdाथeह8को Unique IOE
Roll Number २०७९ बैशाख १३ गते उपलEध गराइनेछ। त{पƒात् uरZ रहे का Yथानह8मा
भना$ ,लन स*कनेछ तर भना$ भई Unique IOE Roll Number gा„ गuरसकेका *वdाथeह8ले उZ
3या.पस/कलेजमा काय$Vम पuरवत$न गन$ पाइने छै न । जYतै एउटै 3या.पसको Computer
Engineering काय$Vममा भना$ भई Unique IOE Roll Number gा„ गuरसकेको *वdाथeले उZ
3या.पसको Civil Engineering काय$Vममा Shift हुन पाउने छै न । तर Computer Engineering
काय$Vमको नै Full Fee Category बाट Regular Category मा भने Shift हुन भने पाउने छ ।

12.

कOा स&ालन भएप,छ प,न कारणवश uरZ रहे का Yथानह8मा स.बि1धत 3या.पस/कलेजह8ले
भना$ काय$Vम gकािशत गरc ,म,त २०७९-०१-३१ गते ,भ` नयाँ भना$ गन$ स3नेछन् । यसरc
भना$

भएका

*वdाथeह8को

Unique IOE Roll Number

२०७९

जेठ

३

गते

सबै

3या.पस/कलेजह8लाई केि1[कृत भना$ अनुगमन स,म,तले उपलEध गराउने छ।
13.

केि1[कृत भना$ अनुगमन स,म,तले ,म,त २०७९ जेठ ५ गते सबै 3या.पस/कलेजह8मा भना$ भएका
*वdाथeह8को *ववरण (Unique IOE Roll Number स*हत) इ. अ. सं . डीन काया$लयलाई बुझाउने

छ र उZ *ववरण नै यस बष$को अि1तम भना$ *ववरण हुनेछ ।

***
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