आवेदकह'लाई जानकार. तथा 1नद2 शन
१.

आवेदकह(ले सबै आवेदन तथा भना2 सच
ू ीह( स6हतको भना2 स8बि:ध पण
ू 2 >ववरण @या8पस/कलेजको भना2
Portal बाट हे न2 स@नेछन ्।

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.

आवेदकह(ले जन
ु @या8पस/कलेजमा अLययन गन2 चाहे को हो सो6ह @या8पस/कलेजको Web Portal
माफ2त OाथPमकता स6हतको छुटा-छुQटै आवेदन 6दनु पनRछ।

४.

आवेदकह(ले

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.

कुनै पWन िव)ाथ+ले क.नै 1या2पस/कलेजको एक काय$%ममा भना$ भैसक9पिछ स2ब<=धत 1या2पस/कलेजबाट भना$

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

भएको िववरण (केि:Xय भना2 Portal को Confirmation Page) िलनु पनDछ र केि:Xय भना2 Portal
(admission.ioe.edu.np) बाट एिकन (Verify) गनु$ पनDछ। केि:Xय भना2 Portal मा आHनो भना$ िववरण
एिकन नभएको खJडमा उM िव)ाथ+ भना$ भएको मािनने छैन।
७.

७॰१ कुनै िव)ाथ+ले एउटा @या8पस/कलेजमा भना2 भैसकेको भएता पWन अ:य @या8पस/कलेजमा जान
चाहे मा उ@त भना2 सच
ू ीको 8याद स]कनु अगावै केि:Xय भना2 Portal (admission.ioe.edu.np) मा Login
गरc अ:य @या8पस/कलेजमा जान चाहे को भWन Switching Interest Confirm गनु2 पनRछ। यसरc
Switching Interest Confirm नगरे को खeडमा एक @या8पस/कलेजमा भना2 भैसकेको िव)ाथ+को नाम
अ:य @या8पस/कलेजको पWछgला भना2 सच
ू ीमा Wनhकने छै न। (जhतै राम भ:ने िव)ाथ+ले A नाम गरेको
@या8पस/कलेजमा

नाम

Wनhकेर

भना2

भएता

पWन

य6द

रामलाई

B

नाम

गरे को

अकk

@या8पस/कलेजको पWछgला भना2 सच
ू ीमा आlनो नाम Wनकालेर भना2 हुन जान मन छ भने रामले

केि:Xय भना2 Portal मा Login गरc Switching Interest Confirm गनु2 पनR छ। तर य6द रामलाई अकk
@या8पस/कलेजमा जानु छै न र A नाम गरेकN @या8पस/कलेजमा पnनेहो भने रामले केि:Xय भना2
Portal मा Login गरc Switching Interest Confirm गनु2 पनR छै न।)
७॰२ हरे क सच
ू ीमा Opयेक भना2 पqचात ् ७॰१ अन(
ु पनै एउटा @या8पस/कलेजमा भना2 भैसकेको भएता
पWन अ:य @या8पस/कलेजमा जान चाहे मा सोहc भना2 सच
ू ीको 8याद स]कने अगावै Switching
Interest Confirm गनु2 पनRछ।
७॰३ तर एक @या8पस/कलेजको कुनै एक काय2~ममा भना2 भएको र सो6ह @या8पस/कलेजको अकk
काय2~ममा जान चाहे मा Switching Interest Confirm गनु$ पदRन। (जhतै राम भ:ने िव)ाथ+ले A नाम
गरेको @या8पस/कलेजको Civil Engineering काय2~ममा नाम Wनhकेर भना2 भएता पWन य6द पWछ
रामको नाम सो6ह @या8पस/कलेजको Computer Engineering काय2~ममा Wनhकेर रामलाई उ@त
@या8पस/कलेजको Civil Engineering काय2~मबाट Computer Engineering काय2~ममा Shift
गन2 परे मा भने Switching Interest Confirm गनु2 पनR छै न। एउटै @या8पस/कलेज Pभ„ काय2~म
प…रवत2न गनR काय2 यो†यता~मको आधारमा @या8पस/कलेज भना2 सPमWतले गन2 स@नेछ।)

७॰४ िव)ाथ+ले एउटा @या8पस/कलेजमा भना2 भैसकेपWछ Switching Interest Confirm गरc अकk
@या8पस/कलेजमा नाम Wनhकेको खeडमा उ@त @या8पस/कलेजमा भना2 हुन प6हले भना2 भएको
@या8पस/कलेजमा भना2 रS गरेपिछ माT अकV @या8पस/कलेजमा जान स]कनेछ।
८.

आवेदन 6दएका तर अWघgला भना2 सच
ू ीमा पन2 नसकेका साथै अ:य @या8पस/कलेजमा जान चाहे को
भWन Switching Interest Confirm गरे का िव)ाथ+हXको सूची स2ब<=धत @या8पस/कलेजह(ले मा‰थ
उgलेŠखत ग…रएको समय ताPलका अनस
ु ार @या8पस/कलेज Login Portal बाट Download गरc
पWछgला भना2 सच
ू ीह(मा अ)ावि)क गनु$ पनDछ।

९.

भना2 रS गनु2 परे मा िव)ाथ+ह(ले आफू भना2 भएको @या8पस/कलेजमा Wनबेदन 6दनु पनRछ। स8बि:धत
@या8पस/कलेजह(ले Wनयमानस
ु ार आवदे न 6दएका िव)ाथ+ह(को भना2 रS गनRछन ्।

१०. सबै स8ब:धन Oा•त कलेजह(मा भना2 र‘द गनR स8बि:ध ’यवhथा इ. अ. स. को BE/BArch तहको Oवेश

परc•ा तथा @या8पस भना2 स8बि:ध जानकारc तथा WनदR Pशका-२०७५ मा उgलेख गरे बमोिजम हुनेछ।
११. सबै स8ब:धन Oा•त कलेजह(मा म6हला कोटा स8बि:ध ’यवhथा इ. अ. स. को BE/BArch तहको Oवेश

परc•ा तथा @या8पस भना2 स8बि:ध जानकारc तथा WनदR Pशका -२०७५ मा उgलेख गरे बमोिजम हुनेछ।
१२. क•ा स–चालन भएको Oथम ७ 6दन (२०७५-०८-०७) Pभ„ इ. अ. स. को BE/BArch तहको Oवेश परc•ा तथा

@या8पस भना2 स8बि:ध जानकारc तथा WनदR Pशका-२०७५ मा उgलेख भए अनस
ु ार खाPल हुन गएको Pसटमा
PमWत २०७५-०८-१७ गते Pभ„ नयाँ भना2 गन2 स]कनेछ।

१३. आवेदन सच
ू ी, भना2 सच
ू ी लगायत भना2 स8ब:धमा कुनै गन
ु ासो भएमा आवेदकह(ले इ. अ. स. केि:Xय

भना2 अनग
ु मन सPमWतमा Wनवेदन 6दन स@नेछन ्। उ@त गन
ु ासो भना2 अनग
ु मन सPमWतको ईमेल:
admission@ioe.edu.np मा पWन Oमाण स6हत तल उgलेŠखत >ववरणको ढाँचामा पठाउन स]कनेछ।
Name of Candidate:
IOE Entrance Roll Number:
Contact Details:
Complain Details:

इ. अ. सं. केि:Xय भना2 अनग
ु मन सPमWत-२०७५

