सं शो%धत

इ. अ. सं . केि-.कृत भना3 अनुगमन स%म%त Ñ २०७६
स;ब-धन =ा> कलेजहBको भना3 सCालन काय3Eव%ध

१. स;बि-धत कलेजहBले सबै आवेदन तथा भना3 सूचीहB सEहतको भना3 स;बि-ध पूण3 Eववरण
कलेजको भना3 Online Portal बाट उपलTध गराउनु पनUछ।
२. इ. अ. सं . को शैिXक बष3 २०७६/७७ को BE/BArch भना3 काय3Zमका ला%ग सबै कलेजले
Admission Priority Application फारम Online Portal माफ3त भनU \यव]था %मलाउनु पनUछ।
उ^ Online Portal केि-.य भना3 Portal मा link रा_ु पनU हुनाले सबै कलेजहBले %म%त
२०७६-०५-०४ गते स;म केि-.य भना3 अनुगमन स%म%तलाई जानकारc गराई केि-.य भना3
Portal मा link रा_ु पनUछ।
३. EवeाथfहBले जुन कलेजमा अgययन गन3 चाहे को हो सोEह कलेजको Online Portal माफ3त
=ाथ%मकता सEहतको छु टा-छु hै आवेदन iदनु पनUछ।

सं शो%धत भना3 काय3 ता%लका
%j॰Eव॰

इ॰अ॰सं ॰

का

स;ब-धन

=ा>

कलेजहBमा

शैिXक

वष3 २०७६/०77

को

]नातक

(बी॰ई॰/बी॰आक3) EवeाथfहBको भना3 स;ब-धी सं शो%धत भना3 काय3Zम र समय ता%लका %न;न अनुसार
हुनेछ।
=थम भना3 काय3Zम र समय ता%लका

=थम भना3 सूची बाट Eवeाथf भना3 गनU।

२०७६-०५-१५

गते

%बहान

११:००

बजे

दे िख

%बहान

१०:००

बजे

दे िख

२०७६-०५-१६ गते साँझ ५:०० बजे स;म।

दोoो भना3 काय3Zम र समय ता%लका

कलेजहBले दोoो भना3 सूचीका ला%ग नयाँ आवेदन

थप गनU, =ाथ%मकताZम पpरवत3न गनU, BArch
झुकाव परcXा %लन सqने।

२०७६-०५-१७

गते

२०७६-०५-२० गते साँझ ५:०० बजे स;म।

आवेदन सूची अeाव%धक गरc केि-.य भना3को
Email: admission@ioe.edu.np मा Email गनU।
दोoो भना3 सूची =काशन गनU।

२०७६-०५-२१ गते %बहान १०:०० बजे %भj।

दोoो भना3 सूची उपर दा%ब Eवरोध गनU।

२०७६-०५-२१ गते %बहान १०:०० बजे दे िख iदउँसो २:००
बजे स;म।
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सं शो%धत दोoो भना3 सूची =कािशत गpर केि-.य
भना3को

Email: admission@ioe.edu.np
सूची Email गनU।

२०७६-०५-२१ गते साँझ ५:०० बजे स;म।

मा उ^

दोoो भना3 सूचीबाट Eवeाथf भना3 गनU।

२०७६-०५-२२ गते %बहान ११:०० बजे दे िख २३ गते
iदउँसो ३:०० बजे स;म।

तेoो भना3 काय3Zम र समय ता%लका

कलेजहBले तेoो भना3 सूचीका ला%ग नयाँ आवेदन

थप गनU, =ाथ%मकताZम पpरवत3न गनU, BArch
झुकाव परcXा %लन सqने।

२०७६-०५-२४

गते

%बहान

१०:००

२०७६-०५-२४ गते साँझ ५:०० बजे स;म।

बजे

दे िख

आवेदन सूची अeाव%धक गरc केि-.य भना3को
Email: admission@ioe.edu.np मा Email गनU।
तेoो भना3 सूची =काशन गनU।

२०७६-०५-२५ गते %बहान १०:०० बजे %भj।

तेoो भना3 सूची उपर दा%ब Eवरोध गनU।

२०७६-०५-२५ गते %बहान १०:०० बजे दे िख iदउँसो २:००

सं शो%धत तेoो भना3 सूची =कािशत गpर केि-.य

२०७६-०५-२५ गते साँझ ५:०० बजे स;म।

भना3को

Email: admission@ioe.edu.np
सूची Email गनU।

बजे स;म।

मा उ^

तेoो भना3 सूचीबाट Eवeाथf भना3 गनU।

२०७६-०५-२६ गते %बहान ११:०० बजे दे िख २७ गते

चौथो र प%छsला भना3 सूिचहB

स;बि-धत कलेजहBको अ-य भना3 सूचीका ला%ग काय3ता%लका

iदउँसो ३:०० बजे स;म।

=काशन गरc नयाँ आवेदन %लएर मा%थ उsलेख गरे अनुसारकै

%नय%मत सबै =कृया पुरा गरc केि-.य भना3 पोट3लबाटै भना3 गनु3
पनU।

.u\य:

-

स;पूण3 EवeाथfहBको भना3 केि-.य भना3 पोट3लबाटै गनु3 पनUछ।यiद कुनै कलेजले केि-.य
भना3 पोट3लमा Eवeाथfको भना3 गन3 छु टाएमा, vय]ता EवeाथfहBको भना3 भएको मा%नने छै न
् 3 िज;मेवारc स;बि-धत कलेजहBले नै %लनुपनU छ।
र vयसबाट उvपw हुने सम]याको स;पूण

-

मा%थ उsलेिखत ता%लका अनुसार भना3 =कृया साव3ज%नक %बदाका iदनहBमा प%न सCालन
गनु3 पनUछ।
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भना3 रy शुsक

:gfts -aL=O{=÷aL=cfs{=_ txsf] k|j]z–k/LIff tyf SofDk; egf{ ;DaGwL
hfgsf/L tyf lgb{]lzsf २०७६ मा उsलेख गरे अनुसार हुनेछ।

-

४. सबै कलेजहBले =थम, दोoो र तेoो सूची लगायत प%छsला भना3 सूचीहB Entrance Rank को
योzयताZम (Merit Basis) अनुसार नै =कािशत गरc इ. अ. सं . ले उपलTध गराएको केि-.य
भना3 Portal बाटै भना3 गनु3 पनUछ।
५. कुनै प%न Eवeाथfले कुनै कलेजको एक काय3Zममा भना3 भैसकेप%छ स;बि-धत कलेजबाट भना3
भएको Eववरण (केि-.य भना3 Portal को Confirmation Page) %लनु पनUछ र केि-.य भना3
Portal (admission.ioe.edu.np) बाट एEकन (Verify) गनु3 पनUछ। केि-.य भना3 Portal मा
आ{नो भना3 Eववरण एEकन नभएको ख|डमा उ^ Eवeाथf भना3 भएको मा%नने छै न।
६. कुनै Eवeाथfले एउटा qया;पस/कलेजमा भना3 भैसकेप%छ अक~ qया;पस/कलेजमा नाम %न]केको
ख|डमा उ^ qया;पस/कलेजमा भना3 हुन पEहले भना3 भएको qया;पस/कलेजमा भना3 रy गरे प%छ
माj अक~ qया;पस/कलेजमा जान सEकनेछ। कलेजहBमा भना3 रy गनU स;व-धी Tयब]था ई.
अ. स. को BE/BArch तहको =वेश परcXा तथा qया;पस भना3 स;बि-ध जानकारc पुि]तका२०७६ मा उsलेख भए बमोिजम हुनेछ।
७. एउटै कलेज %भj काय3Zम पpरवत3न गनU काय3 योzयताZमको आधारमा कलेज भना3 स%म%तले
गन3 सqनेछ।
८. सबै कलेजहBले आ{ना EवeाथfहBको भना3 रy र काय3Zम पpरवत3न गनU काय3 केि-.य भना3को
Login Portal बाटै गनु3 पनUछ।
९. आवेदन सूची, भना3 सूची लगायत भना3 स;ब-धमा कुनै गुनासो भएमा आवेदकहBले स;वि-धत
ु ाइ नभएको ठानेमा
कलेजमा गुनासो रा_ेछन्। उ^ गुनासोको स;वि-धत कलेजबाट मना%सव सुनव
आवेदकहBले भना3 अवधी %भj इ. अ. सं . केि-.य भना3 अनुगमन स%म%तमा %नवेदन iदन सqनेछन्;
उ^ गुनासो भना3 अनुगमन स%म%तको ईमेल: admission@ioe.edu.np मा प%न =माण सEहत
पठाउन सEकनेछ।
१०.

२०७६ का%त3क २७ गते साँझ ५:०० बजे स;म भना3 भइसकेका EवeाथfहBको Unique

IOE Roll Number २०७६ का%त3क २८ गते उपलTध गराइनेछ। तvप‚ात् pर^ रहे का
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]थानहBमा भना3 %लन सEकनेछ तर भना3 भइ Unique IOE Roll Number =ा> गpरसकेका
EवeाथfहBले उ^ कलेजमा काय3Zम पpरवत3न गन3 पाइने छै न।
११.

कXा सCालन भएप%छ कारणवश pर^ रहे का ]थानहBमा स;बि-धत कलेजहBले भना3 काय3Zम

=कािशत गरc %म%त २०७६-०८-१७ गते %भj नयाँ भना3 गन3 सqनेछन्। यसरc भना3 भएका
EवeाथfहBको Unique IOE Roll Number २०७६ मं सीर १८ गते उपलTध गराइनेछ। २०७६
मं %सर १८ गते दे िख सबै कलेजहBले आ{ना काय3ZमहBमा भना3 भएका EवeाथfहBको रोल न;बर
(Unique IOE Roll Number) केि-.य भना3 Portal बाट Download गरc %लन सEकने छ।
१२.

केि-.कृत भना3 अनुगमन स%म%तले %म%त २०७६ मं %सर २० गते सबै कलेजहBमा भना3 भएका

EवeाथfहBको Eववरण (Unique IOE Roll Number सEहत) इ. अ. सं . डीन काया3लयलाई बुझाइने
छ र उ^ Eववरणनै vयस बष3को अि-तम भना3 Eववरण हुनेछ।
१३.

सबै स;ब-धन =ा> कलेजहBले आ{ना भना3 भएका EवeाथfहBको Certificate Verification

को Eववरण %म%त २०७६ मं %सर ३० गते %भj इ. अ. सं . डीन काया3लयमा बुझाइ सqनु पनUछ र
उ^ Eववरण नै vयस वष3को अि-तम भना3 Eववरण हुनेछ।
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