इ. अ. सं . केन्द्रिकृत भर्ना अर्ुगमर् समममत - २०७५
भर्ना सञ्चनलर् कनर्ाविमि
१. सम्बन्द्रित क्र्नम्पस/कलेजहरुले सबै आिेदर् तथन भर्ना सूचीहरु सवहतको भर्ना सम्बन्द्रि पूर्ा वििरर्
क्र्नम्पस/कलेजको भर्ना Online Portal बनट उपलब्ि गरनउर्ु पर्ेछ।
२. इ. अ. स. को शैन्द्िक बर्ा २०७५/७६ को BE/BArch भर्ना कनर्ाक्रमकन लनमग सिै क्र्नम्पस/कलेजहरुले
Admission Priority Application फनरम Online Portal मनफात भर्े ब्र्बस्थन ममलनउर्ु पर्ेछ। उक्त
Online Portal केन्द्रिर् भर्ना Portal मन link रनख्नु पर्े हुर्नले सबै क्र्नम्पस-कलेजहरुले मममत २०७५०५-०४ गते सम्म केन्द्रिर् भर्ना अर्ुगमर् समममतलनई जनर्कनरी गरनई केन्द्रिर् भर्ना Portal मन link रनख्नु
पर्ेछ।

३. विद्यनथीहरुले जुर् क्र्नम्पस/कलेजमन अध्र्र्र् गर्ा चनहेको हो सोवह क्र्नम्पस/कले जको Online Portal मनफात
प्रनथममकतन सवहतको छु टन-छु ट्टै आिेदर् ददर्ु पर्ेछ।
प्रथम भर्ना कनर्ाक्रम र समर् तनमलकन
प्रथम, दोस्रो तथन तेस्रो भर्ना सूची (First, Second and

२०७५-०५-०५

गते

मबहनर्

१०:००

बजे

Third Admission List) प्रकनशर्कन लनमग आिेदर्

२०७५-०५-०८ गते सनाँझ ५:०० बजे सम्म।

दे न्द्ख

खोल्र्े ।
आिेदकले प्रनथममकतन सं शोिर् गर्ा सक्र्े, BArch

२०७५-०५-०९, १०, ११ र १२ गते मबहनर् १०:००

झुकनि परीिन मलर्े, प्रथम भर्ना सूची प्रकनशर् गर्े र

बजे दे न्द्ख सनाँझ ५:०० बजे सम्म।

आिेदर् सूची सवहत प्रथम भर्ना सूची केन्द्रिर् भर्ना
Portal मन Upload गर्े ।

प्रथम भर्ना सूची उपर दनबी विरोि गर्े ।

२०७५-०५-१३

गते

१०:००

बजे

दे न्द्ख

ददउाँसो

२:०० बजे सम्म।
सं शोमित प्रथम भर्ना सूची प्रकनन्द्शत गरी केन्द्रिर् भर्ना

२०७५-०५-१३ गते ददउाँसो २:०० बजे दे न्द्ख सनाँझ ५:००

Portal मन Upload गर्े ।

बजे सम्म।

प्रथम भर्ना सूचीबनट विद्यनथी भर्ना गर्े ।

२०७५-०५-१४, १५, १६, १७ र १८ गते

मबहनर्

१०:०० बजे दे न्द्ख सनाँझ ५:०० बजे सम्म।

दोस्रो भर्ना कनर्ाक्रम र समर् तनमलकन
दोस्रो भर्ना सूची प्रकनशर्को लनमग आिेदकहरुको सूची

२०७५-०५-१८ गते सनाँझ ६:०० बजे पमछ।

सम्बन्द्रित क्र्नम्पस/कले जहरुले केन्द्रिर् भर्ना Portal
बनट Download गर्े ।

दोस्रो भर्ना सूची प्रकनशर् गर्े र केन्द्रिर् भर्ना Portal

२०७५-०५-२० गते मबहनर् १०:०० बजे मभत्र।

दोस्रो भर्ना सूची उपर दनबी विरोि गर्े ।

२०७५-०५-२० गते मबहनर् १०:०० बजे दे न्द्ख ददउाँसो

मन Upload गर्े ।

२:०० बजे सम्म।
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सं शोमित दोस्रो भर्ना सूची प्रकनन्द्शत गरी केन्द्रिर् भर्ना

२०७५-०५-२० गते ददउाँसो २:०० बजे दे न्द्ख सनाँझ ५:००

Portal मन Upload गर्े ।

बजे सम्म।

दोस्रो भर्ना सूचीबनट विद्यनथी भर्ना गर्े ।

२०७५-०५-२१ र २२ गते मबहनर् १०:०० बजे दे न्द्ख
सनाँझ ५:०० बजे सम्म।

तेस्रो भर्ना कनर्ाक्रम र समर् तनमलकन
क्र्नम्पस/कलेजहरुले आिश्र्कतन अर्ुसनर तेस्रो भर्ना

२०७५-०५-२३ र २४ गते मबहनर् १०:०० बजे दे न्द्ख

सूचीकन

सनाँझ ५:०० बजे सम्म।

लनमग

र्र्नाँ आिेदर्

थप गर्ा सक्र्े,

प्रनथममकतनक्रम पररितार् गर्ा सक्र्े, BArch झुकनि
परीिन मलर्े र आिेदर् सूची अद्यनिमिक गरी तेस्रो

भर्ना सूची प्रकनशर् गर्े। र्सरी थप आिेदर् मलर्े िन
प्रनथममकतनक्रम पररितार् गर्े भए सो को जनर्कनरी
क्र्नम्पस भर्ना कनर्ाक्रममन समनिेश गरी विद्यनथीलनई
पवहले र्ै जनर्कनरी ददर्ु पर्ेछ।
आिेदर् सूची सवहत तेस्रो भर्ना सूची केन्द्रिर् भर्ना

२०७५-०५-२५ गते मबहनर् १०:० बजे मभत्र।

तेस्रो भर्ना सूची उपर दनबी विरोि गर्े ।

२०७५-०५-२५ गते मबहनर् १०:०० बजे दे न्द्ख ददउाँसो

Portal मन Upload गर्े ।

२:०० बजे सम्म।
सं शोमित तेस्रो भर्ना सूची प्रकनन्द्शत गरी केन्द्रिर् भर्ना

२०७५-०५-२५ गते ददउाँसो २:०० बजे दे न्द्ख सनाँझ ५:००

Portal मन Upload गर्े ।

बजे सम्म।

तेस्रो भर्ना सूचीबनट विद्यनथी भर्ना गर्े ।

२०७४-०५-२६ र २७ गते मबहनर् १०:०० बजे दे न्द्ख
सनाँझ ५:०० बजे सम्म।

४.

सबै क्र्नम्पस/कले जहरुले प्रथम, दोस्रो र तेस्रो सूची लगनर्त पमछल्लन भर्ना सूचीहरु Entrance Rank को
र्ोग्र्तनक्रम (Merit Basis) अर्ुसनरर्ै प्रकनन्द्शत गरी इ. अ. स. ले उपलब्ि गरनएको केन्द्रिर् भर्ना Portal बनटै
भर्ना गर्ुा पर्ेछ।

५.

कुर्ै पमर् विद्यनथीले कुर्ै क्र्नम्पस/कले जको एक कनर्ाक्रममन भर्ना भइसकेपमछ सम्बन्द्रित क्र्नम्पस/कलेजबनट
भर्ना भएको वििरर् (केन्द्रिर् भर्ना Portal को Confirmation Page) मलर्ु पर्ेछ र केन्द्रिर् भर्ना Portal
(admission.ioe.edu.np) बनट एवकर् (Verify) गर्ुा पर्ेछ। केन्द्रिर् भर्ना Portal मन आफ्र्ो भर्ना वििरर्
एवकर् र्भएको खण्डमन उक्त विद्यनथी भर्ना भएको मनमर्र्े छै र्।

६.

६॰१ कुर्ै विद्यनथीले एउटन क्र्नम्पस/कलेजमन भर्ना भइसकेको भएतन पमर् अरर् क्र्नम्पस/कले जमन जनर्
चनहेमन उक्त भर्ना सूचीको म्र्नद सवकर्ु अगनिै केन्द्रिर् भर्ना Portal (admission.ioe.edu.np) मन Login
गरी अरर् क्र्नम्पस/कले जमन जनर् चनहेको भमर् Switching Interest Confirm गर्ुा पर्ेछ। र्सरी Switching
Interest Confirm र्गरे को खण्डमन एक क्र्नम्पस/कलेजमन भर्ना भइसकेको विद्यनथीको र्नम अरर्
क्र्नम्पस/कलेजको पमछल्लन भर्ना सूचीमन मर्स्कर्े छै र्। (जस्तै रनम भन्ने विद्यनथीले A र्नम गरे को
क्र्नम्पस/कलेजमन र्नम मर्स्केर भर्ना भएतन पमर् र्दद रनमलनई B र्नम गरे को अको क्र्नम्पस/कले जको पमछल्लन
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भर्ना सूचीमन आफ्र्ो र्नम मर्कनले र भर्ना हुर् जनर् मर् छ भर्े रनमले केन्द्रिर् भर्ना Portal मन Login गरी
Switching Interest Confirm गर्ुा पर्े छ। तर र्दद रनमलनई अको क्र्नम्पस/कले जमन जनर्ु छै र् र A र्नम
गरे कै क्र्नम्पस/कलेजमन पढ्र्ेहो भर्े रनमले केन्द्रिर् भर्ना Portal मन Login गरी Switching Interest
Confirm गर्ुा पर्े छै र्।)
६॰२ हरे क सूचीमन प्रत्र्ेक भर्ना पश्चनत् ६॰१ अर्ुरुपर्ै एउटन क्र्नम्पस/कलेजमन भर्ना भइसकेको भएतन पमर्
अरर् क्र्नम्पस/कलेजमन जनर् चनहेमन सोही भर्ना सूचीको म्र्नद सवकर्ु अगनिै Switching Interest
Confirm गर्ुा पर्ेछ।
६॰३ तर एक क्र्नम्पस/कलेजको कुर्ै एक कनर्ाक्रममन भर्ना भएको र सोवह क्र्नम्पस/कले जको अको
कनर्ाक्रममन जनर् चनहेमन Switching Interest Confirm गर्ुा पदै र्। (जस्तै रनम भन्ने विद्यनथीले A र्नम गरे को
क्र्नम्पस/कलेजको Civil Engineering कनर्ाक्रममन र्नम मर्स्केर भर्ना भएतन पमर् र्दद पमछ रनमको र्नम सोवह
क्र्नम्पस/कलेजको Computer Engineering कनर्ाक्रममन मर्स्केर रनमलनई उक्त क्र्नम्पस/कले जको Civil
Engineering कनर्ाक्रमबनट Computer Engineering कनर्ाक्रममन Shift गर्ा परे मन भर्े Switching Interest
Confirm गर्ुा पर्े छै र्। एउटै क्र्नम्पस/कलेज मभत्र कनर्ाक्रम पररितार् गर्े कनर्ा र्ोग्र्तनक्रमको आिनरमन
क्र्नम्पस/कलेज भर्ना समममतले गर्ा सक्र्ेछ।)
६॰४ विद्यनथीले एउटन क्र्नम्पस/कले जमन भर्ना भइसकेपमछ Switching Interest Confirm गरी अको
क्र्नम्पस/कलेजमन र्नम मर्स्केको खण्डमन उक्त क्र्नम्पस/कले जमन भर्ना हुर् पवहले भर्ना भएको
क्र्नम्पस/कलेजमन भर्ना रद्द गरे पमछ मनत्र अको क्र्नम्पस/कलेजमन जनर् सवकर्ेछ।
७.

आिेदर् ददएकन तर अन्द्िल्लन भर्ना सूचीमन पर्ा र्सकेकन सनथै अरर् क्र्नम्पस/कलेजमन जनर् चनहेको भमर्
Switching Interest Confirm गरे कन विद्यनथीहरुको सूची सम्बन्द्रित क्र्नम्पस/कलेजहरुले मनमथ उल्लेन्द्खत
गररएको समर् तनमलकन अर्ुसनर क्र्नम्पस/कलेज Login Portal बनट Download गरी पमछल्लन भर्ना सूचीहरुमन
अद्यनिमद्यक गर्ुा पर्ेछ।

८.

आविक क्र्नम्पसहरुको हकमन विदे शी विद्यनथीहरुको भर्ना तथन विमभन्न आरन्द्ित कोटनमन गरीर्े भर्ना सम्बरिमन
इ. अ. स. को BE/BArch तहको प्रिेश परीिन तथन क्र्नम्पस भर्ना सम्बन्द्रि जनर्कनरी पुन्द्स्तकन-२०७५ मन
उल्लेख भए अर्ुसनर हुर्ेछ।

९.

सबै क्र्नम्पस/कलेजहरुले आफ्र्न विद्यनथीहरुको भर्ना रद्द र कनर्ाक्रम पररितार् गर्े कनर्ा केन्द्रिर् भर्नाको
क्र्नम्पस/कलेज Login Portal बनटै गर्ुा पर्ेछ।

१०. सबै क्र्नम्पस/कलेजहरुमन भर्ना रद्द गर्े सम्िरिी ब्र्बस्थन ई. अ. स. को BE/BArch तहको प्रिेश परीिन
तथन क्र्नम्पस भर्ना सम्बन्द्रि जनर्कनरी पुन्द्स्तकन - २०७५ मन उल्ले ख भए बमोन्द्जम हुर्छ
े ।
११. आिेदर् सूची, भर्ना सूची लगनर्त भर्ना सम्बरिमन कुर्ै गुर्नसो भएमन आिेदकहरुले सम्िन्द्रित
ु नइ
क्र्नम्पस/कलेजमन गुर्नसो रनख्नेछर््। उक्त गुर्नसोको सम्िन्द्रित क्र्नम्पस/कले जबनट मर्नमसि सुर्ि
र्भएको ठनर्ेमन आिेदकहरुले इ. अ. स. केन्द्रिर् भर्ना अर्ुगमर् समममतमन मर्िेदर् ददर् सक्र्ेछर््; उक्त
गुर्नसो भर्ना अर्ुगमर् समममतको ईमेल: admission@ioe.edu.np मन पमर् प्रमनर् सवहत पठनउर्
सवकर्ेछ।
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१२. २०७५ कनमताक २७ गते सनाँझ ५:०० बजे सम्म भर्ना भइसकेकन विद्यनथीहरुको Unique IOE Roll Number
२०७५ कनमताक २८ गते उपलब्ि गरनइर्ेछ। तत्पश्चनत् ररक्त रहेकन स्थनर्हरुमन भर्ना मलर् सवकर्ेछ तर भर्ना
भइ Unique IOE Roll Number प्रनप्त गररसकेकन विद्यनथीहरुले उक्त क्र्नम्पस/कलेज मन कनर्ाक्रम
पररितार् गर्ा पनइर्े छै र्।
१३. किन सञ्चनलर् भएपमछ कनरर्िश ररक्त रहेकन स्थनर्हरुमन सम्बन्द्रित क्र्नम्पस/कले जहरुले भर्ना
कनर्ाक्रम प्रकनन्द्शत गरी मममत २०७५-०८-१७ गते मभत्र र्र्नाँ भर्ना गर्ा सक्र्ेछर््। र्सरी भर्ना भएकन
विद्यनथीहरुको Unique IOE Roll Number २०७५ मं सीर १८ गते उपलब्ि गरनइर्ेछ। २०७५ मं मसर १८
गते दे न्द्ख सबै क्र्नम्पस/कले जहरुले आफ्र्न कनर्ाक्रमहरुमन भर्ना भएकन विद्यनथीहरुको रोल र्म्बर
(Unique IOE Roll Number) केन्द्रिर् भर्ना Portal बनट Download गरी मलर् सवकर्े छ।
१४. केन्द्रिकृत भर्ना अर्ुगमर् समममतले मममत २०७५ मं मसर २० गते सबै क्र्नम्पस/कले जहरुमन भर्ना भएकन
विद्यनथीहरुको वििरर् (Unique IOE Roll Number सवहत) इ. अ. स. डीर् कनर्नालर्लनई बुझनउर्ु पर्ेछ
र उक्त वििरर्र्ै त्र्स बर्ाको अन्द्रतम भर्ना वििरर् हुर्ेछ।
१५. सबै सम्बरिर् प्रनप्त कले जहरुले आफ्र्न भर्ना भएकन विद्यनथीहरुको Certificate Verification को वििरर्
मममत २०७५ मं मसर ३० गते मभत्र इ. अ. स. डीर् कनर्नालर्मन बुझनइ सक्र्ु पर्ेछ।
***
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