आवेदकहरुलाई जानकारी तथा ननदे शन
१. आवेदकहरुले सबै आवेदन तथा भनाा सूचीहरु सहहतको भनाा सम्बन्धि पूर्ा हववरर् क्याम्पस/कलेजको भनाा Portal
बाट हेन ा सक्नेछन्।
२.

cfkm'n] cWoog ug{ rfx]sf] SofDk;÷sn]hx?df tf]lsPsf] ldlt leq sfo{qmd k|fyldstf ;lxtsf] cfj]bg
ug]{ . cfj]bg SofDk;÷sn]hn] Joj:yf u/] cg';f/sf] Online kmf/d e/L cfj]bg ug{ ;lsg]5 .

३. आवेदकहरुले जुन क्याम्पस/कलेजमा अध्ययन गना चाहेको हो सोहह क्याम्पस/कले जको Web Portal मार्ात
प्राथनमकता सहहतको छु टा-छु ट्टै आवेदन ददनु पनेछ।
४. आवेदकहरुले

s'g} SofDk;÷sn]hdf cfj]bg lbFbf cfkm'n] cWoog ug{ rfx]sf] ljifox?df dfq k|fyldstf
qmd /fVbf /fd|f] x'g] ePsfn] Wofg k'¥ofpg cg'/f]w ul/G5 .

५.

cfkm'n] cfj]bg lbPsf SofDk;÷sn]hx?n] sfo{tflnsf adf]lhd k|sflzt u/]sf] cfj]bs÷egf{ ;"rLx?
;dodf x]/L lrQ ga'em]df tf]lsPsf] ;do leq ;DalGwt SofDk;÷sn]hx?df bfjL lj/f]w ug]{ .

६.

s'g} pDd]bjf/sf] gfd Ps eGbf a9L SofDk;÷sn]hdf k|sflzt x'g ;Sg]5 t/ egf{ Ps SofDk;÷sn]hdf
dfq} ug{ ;lsg] 5 . k|sflzt ;"rL jf To; nut}sf] csf]{ ;"rLdf csf]{ SofDk;÷sn]hdf gfd k|sflzt
eO{ egf{ x'g rfx]df o; cl3 egf{ eO;s]sf] SofDk;df egf{ /2 u/]/ dfq} csf]{ SofDk;÷sn]hdf egf{
ug{ ;lsg]5।

७. कुनै पनन हवद्याथीले कुनै क्याम्पस/कलेजको एक कायाक्रममा भनाा भैसकेपनछ सम्बन्धित क्याम्पस/कलेजबाट
केन्धिय भनाा पोटालले उपलब्ि गराएको भनाा भएको हववरर् (Confirmation Page) नलनु पनेछ र केन्धिय भनाा

Portal (http://admission.ioe.edu.np) बाट यहकन (Verify) गनुा पनेछ। केन्धिय भनाा Portal मा आफ्नो भनाा
हववरर् यहकन नभएको खण्डमा उक्त हवद्याथी भनाा भएको माननने छै न।
८. कुनै हवद्याथीले एउटा क्याम्पस/कलेजको कुनै एक कायाक्रममा भनाा भैसकेको भएता पनन अधय क्याम्पस/कलेजको
कुनै कायाक्रममा जान चाहेमा उक्त भनााको म्याद सहकनु अगावै केन्धिय भनाा Portal मा Login गरी “अधयमा जान
चाहेको (Switching Interest)” भनन Confirm गनुा पनेछ। यसरी Switching Interest को Confirm नगरे को
खण्डमा एक क्याम्पस/कलेजको कुनै एक कायाक्रममा भनाा भैसकेको नबद्याथीको नाम अधय क्याम्पस/कलेजको
पनछल्ला भनाा सूचीमा ननस्कने छै न। Switching Interest को Confirm गने नबद्याथीहरुले अननवाया रुपमा

Switching गरे को Confirmation Slip नलनु पनेछ।
(भनाा भैसकेको हवद्याथीले कुनै क्याम्पस/कलेजमा भनाा भैसकेपनछ पनन उक्त भनाा रद्द गने चाहना अनुसार
अधय क्याम्पस/कलेजको पनछल्ला भनाा सूचीमा प्रकान्शत भै भनाा हुन चाहेमा मात्र केन्धिय भनाा Portal
मार्ात Confirm Switching Interest भन्ने मेन ु मार्ात Login गरर Switching Interest को Confirm
गनेछन्। तर यसरी Switching Interest को Confirm गदै मा हाल भनाा भएको क्याम्पस/कलेजको
ुँ ै न। यो व्यवस्थाले केवल भनाा भैसकेका आवेदकहरुको नाम अधय क्याम्पस/कलेजको
आफ्नो भनाा रद्द हुद
पनछल्ला आवेदन सून्चमा ननकाल्ने वा नननकाल्ने भन्ने मात्र यहकन गदाछ।त्यस्तै एक क्याम्पस/कलेजको
कुनै कायाक्रममा भनाा भएको र त्यसै क्याम्पस/कलेजको अधय कायाक्रममा जान चाहेमा वा कायाक्रम
पररवतान गना चाहेमा भने “अधयमा जान चाहेको (Switching Interest)” भनन Confirm गनुा पदै न।
एउटै क्याम्पस/कलेज नभत्र कायाक्रम पररवेतन
ा गने काया योग्यताक्रमको आिारमा क्याम्पस/कलेज भनाा
सनमनतले गना सक्नेछ।

t/ s'g} SofDk;÷sn]hdf Ps sfo{qmddf egf{ eO{ To; kl5sf] k|sflzt
;"rLx?df ;f]xL SofDk;÷sn]hdf cfˆgf] k|fyldstfn] EofPdf dflyNnf] k|fyldstfdf :jtM ;g]{5 .)

९. आवेदन ददएका तर अन्िल्ला भनाा सूचीमा पना नसकेका साथै “अधयमा जान चाहेको (Switching Interest)” भनन

Confirm गरे का हवद्याथीहरुको सूची सम्बन्धित क्याम्पस/कले जहरुले जुन सुकै बेला पनन क्याम्पस/कलेज Login
Portal बाट Download गरी पनछल्ला भनाा सूचीहरुमा अद्यावनिक गनेछन।
१०. भनाा रद्द गनुा परे मा नबद्याथीहरुले आर्ु भनाा भएको क्याम्पस/कलेजमा ननबेदन ददनु पनेछ। सम्बन्धित
क्याम्पस/कलेजहरुले ननयमानुसार आवदे न ददएका नबद्याथीहरुको भनाा रद्द गनेछन।
११. सबै सम्बधिन प्राप्त कलेजहरुमा भनाा रद्द गने सम्बन्धि व्यवस्था इ. अ. स. को BE/BArch तहको प्रवेश परीक्षा
ुँ ा
तथा क्याम्पस भनाा सम्बन्धि जानकारी तथा ननदे न्शका-२०७४ को बुुँदा ८.३ मा उल्ले ख गरे बमोन्जम हुनेछ।(बुद
८.३:

s'g} sf/0fjz sIff ;~rfng x'g' cufj} ljBfyL{ :jo+n] egf{ /2 u/]df lzIf0f z'Nssf] @%%-k|ltzt_
/sd / sIff ;'? ePsf] & lbg leq egf{ /2 u/]df lzIf0f z'Nssf] %)% -k|ltzt_ /sd s§f u/L egf{
/2 ul/g]5 . sIff ;'? ePsf] & lbgkl5 egf{ /2 ug{ rfx]df SofDk; w/f}6L nufot ;Dk"0f{ /sd hkmt
u/L egf{ /2 ul/g]5 .)
१२. सबै सम्बधिन प्राप्त कले जहरुमा महहला कोटा सम्बन्धि व्यवस्था इ. अ. स. को BE/BArch तहको प्रवेश परीक्षा
तथा क्याम्पस भनाा सम्बन्धि जानकारी तथा ननदे न्शका -२०७४ को बुुँदा ६.१ मा उल्लेख गरे बमोन्जम हुनेछ।
ुँ ा ६.१:
(बुद

dlxnf sf]6f : lgoldt tyf k"0f{z'NsLo sfo{qmdx¿df lq=lj= lgodfg';f/ cf/lIft sf]6f afx]s

!)% :yfg dlxnf cfj]bsx¿nfO{ ;'/lIft ul/Psf] 5 . k|sflzt egf{–;"rLdf !) % dlxnf cfj]bs
5gf]6 gePsf] v08df Go"gtd of]Uotf k'u]sf dlxnf cfj]bsx¿dWo]af6 of]Uotfqmdsf] cfwf/df !)%
dlxnf cfj]bsx¿sf] gfd egf{–;"rLdf k|sflzt ul/g]5 .)
१३. कक्षा सञ्चालन भएको प्रथम ७ ददन (२०७४-०८-०७) नभत्र इ. अ. स. को BE/BArch तहको प्रवेश परीक्षा
तथा क्याम्पस भनाा सम्बन्धि जानकारी तथा ननदे न्शका-२०७४ को बुुंदा ८.२ मा उल्लेख भए अनुसार खानल हुन
ुँ ा ८.२:
गएको नसटमा दोस्रो हप्ता नभत्र (२०७४-०८-१५ गते नभत्र) नयाुँ भनाा गना सहकनेछ। (बुद

egf{ eO{
sIff ;'? ePsf] ldltn] & lbg;Dd plrt sf/0f;lxtsf] ;"rgf lagf sIffdf cg'kl:yt /xg] tyf lq=lj=
btf{ kmf/d SofDk;df btf{ gu/fpg] ljBfyL{x¿sf] egf{ /2 u/L ;f] :yfgdf of]Uotfqmdfg';f/ k'gM gfd
k|sflzt u/L egf{ ul/g]5 .)
१४. आवेदन सूची, भनाा सूची लगायत भनाा सम्बधिमा कुनै गुनासो भएमा आवेदकहरुले इ. अ. स. केन्धिय भनाा
अनुगमन

सनमनतमा

ननवेदन

ददन

सक्नेछन्।

उक्त

गुनासो

भनाा

अनुगमन

सनमनतको

admission@ioe.edu.np मा पनन प्रमार् सहहत तल उल्लेन्खत हववरर्को ढाुँचामा पठाउन सहकनेछ।
Name of Candidate:
IOE Entrance Roll Number:
Contact Details:
Complain Details:

इ. अ. सुं . केन्धिय भनाा अनुगमन सनमनत-२०७४

ईमेल:

