SofDk;÷sn]h egf{ ;ldltn] egf{ sfo{tflnsf adf]lhd lgDgfg';f/ sfo{ ug]{5 M
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सम्बन्धित क्याम्पस/कलेजहरुले सबै आवेदन तथा भनाा सूचीहरु सहहतको भनाा सम्बन्धि पूर्ा हववरर् क्याम्पस/कलेजको
भनाा Portal बाट उपलब्ि गराउनु पनेछ।

O=c=;+= k|j]z k/LIff @)&$÷)&% df pQL0f{ cfj]bsx?af6
;DalGwt SofDk;÷sn]hn] cf–cfˆgf] SofDk;÷sn]hdf egf{ x'g OR5's cfj]bsx?sf]
k|fyldstf ;lxtsf] cfj]bg sfo{tflnsf adf]lhd Online मार्ात ;+sng ug]{ .
@=

इ. अ. स. को शैन्िक वर्ा २०७४/७५ को BE/BArch भनाा कायाक्रमका लागग सबै क्याम्पस/कले जहरुले Admission

Priority Application र्ारम Online मार्ात भने ब्यबस्था गमलाउनु पनेछ। उक्त Online Portal केन्धिय भनाा Portal
मा link राख्नु पने हुनाले सबै क्याम्पस-कलेजहरुले गमगत २०७४-०४-३१ गते सम्म केन्धिय भनाा अनुगमन सगमगतलाई
जानकारी गराइ केन्धिय भनाा Portal मा link राख्नु पनेछ।
क्याम्पस/कलेज भनाा सगमगतले गनम्न काया तागलका अनुसार काया गनुा पने।
प्रथम भनाा कायाक्रम र समय तागलका
प्रथम तथा दोस्रो भनाा सूची (First & Second

२०७४-०४-३२

गते

गबहान

१०:००

बजे

दे न्ख

Admission List) प्रकाशनका लागग आवेदन २०७४-०५-०३ गते सााँझ ५:०० बजे सम्म।
खोल्ने
आवेदकले प्राथगमकता सं शोिन गना सक्ने, BArch

२०७४-०५-०४, ०५ र ०६ गते गबहान १०:०० बजे दे न्ख

झुकाव परीिा गलने, प्रथम भनाा सूची प्रकाशन गने

सााँझ ५:०० बजे सम्म।

र आवेदन सूची सहहत प्रथम भनाा सूची केन्धिय
भनाा Portal मा Upload गने
२०७४-०५-०७ गते गबहान १०:०० बजे दे न्ख ददउाँसो २:००

प्रथम भनाा सूची उपर दागब हवरोि गने

बजे सम्म।
सं शोगित प्रथम भनाा सूची प्रकान्शत गरर केन्धिय

२०७४-०५-०७ गते ददउाँसो २:०० बजे दे न्ख सााँझ ५:००

भनाा Portal मा Upload गने

बजे सम्म।

प्रथम भनाा सूची बाट हवद्याथी भनाा गने

२०७४-०५-०८, ०९ र १० गते गबहान १०:०० बजे दे न्ख
सााँझ ५:०० बजे सम्म।

दोस्रो भनाा कायाक्रम र समय तागलका
दोस्रो भनाा सूची प्रकाशन गने र केन्धिय भनाा

२०७४-०५-११ गते गबहान १०:०० बजे गभत्र।

Portal मा Upload गने
दोस्रो भनाा सूची उपर दागब हवरोि गने

२०७४-०५-११ गते गबहान १०:०० बजे दे न्ख ददउाँसो २:००
बजे सम्म।

सं शोगित दोस्रो भनाा सूची प्रकान्शत गरर केन्धिय

२०७४-०५-११ गते ददउाँसो २:०० बजे दे न्ख सााँझ ५:००

भनाा Portal मा Upload गने

बजे सम्म।

दोस्रो भनाा सूचीबाट हवद्याथी भनाा गने

२०७४-०५-१२ र १३ गते गबहान १०:०० बजे दे न्ख सााँझ
५:०० बजे सम्म।
तेस्रो भनाा कायाक्रम र समय तागलका

तेस्रो भनाा सूचीका लागग नयााँ आवेदन गलन सक्ने,

२०७४-०५-१४ र १५ गते गबहान १०:०० बजे दे न्ख सााँझ

प्राथगमकताक्रम पररवतान गना सक्ने, BArch

५:०० बजे सम्म।

झुकाव परीिा गलने र आवेदन सूची अद्यावगिक
गरर तेस्रो भनाा सूची प्रकाशन गने
आवेदन सूची सहहत तेस्रो भनाा सूची केन्धिय भनाा

२०७४-०५-१६ गते गबहान १०:०० बजे गभत्र।

Portal मा Upload गने
तेस्रो भनाा सूची उपर दागब हवरोि गने

२०७४-०५-१६ गते गबहान १०:०० बजे दे खी ददउाँसो २:००
बजे सम्म।

सं शोगित तेस्रो भनाा सूची प्रकान्शत गरर केन्धिय

२०७४-०५-१६ गते ददउाँसो २:०० बजे दे न्ख सााँझ ५:००

भनाा Portal मा Upload गने

बजे सम्म।

तेस्रो भनाा सूचीबाट हवद्याथी भनाा गने

२०७४-०५-१७ र १८ गते १०:०० बजे दे न्ख सााँझ ५:००
बजे सम्म।

सबै क्याम्पस/कलेजहरुले प्रथम, दोस्रो र तेस्रो सूची लगायत पगछल्ला भनाा सूचीहरु Entrance Rank को योग्यताक्रम
(Merit Basis) अनुसारनै प्रकान्शत गरर इ. अ. स. ले उपलब्ि गराएको केन्धिय Portal बाटै भनाा गनुा पनेछ।

#=

sfo{tflnsf adf]lhd cfj]bg ug]{ Dofb ;lsPkl5 cfj]bsx?sf] k|fyldstf ;lxtsf] ;"rL tof/
u/L tf]lsPsf] ldltdf k|sflzt ug]{ / ;f] s]lGb|o Web Portal df Upload ug]{ .

$= cfj]bsx? dWo]af6 O=c=;+=n] tf]s]sf] sfo{qmdx?df :jLs[t l;6 ;+Vof leq /xg] u/L Merit
(Entrance Rank) sf] cfwf/df k|yd egf{ ;"rL tof/ u/L केन्धिय भनाा पोटालमा Entrance Roll
No. / sfoqmd Upload ug{] . o;/L भनाा सूची Upload u/L ;s] kl5 s]lGb|o Web Portal af6
egf{ ;"rLsf] Report Download u/L cf–cfˆgf] ;'rgf kfl6df 6fF; ug'{ kg]{5 . केन्धिय भनाा
पोटालमा Upload भएको हववरर् यहकन गरे र मात्र तोहकएको गमगतमा गबध्याथी भनाा गने। अधयथा
गरर गबद्याथी भनाा गरे मा सो बाट उत्पन्न हुने समस्याको भगगदार सम्वन्धित क्याम्पस/कलजेनै
हुनेछ।

%=

k|sflzt egf{ ;"rLdf bfjL lj/f]w kg{ cfO{ ;+zf]wg ug'{ kg]{ ePdf lgodfg';f/sf] ;+zf]lwt ;"rL
Upload ug]{ .

^=

egf{ ;"rLdf gfd k|sflzt ePsf pDd]bjf/ dWo]af6 O=c=;+=n] tf]s]sf] Go"gtd of]Uotf
k'u]sfx?sf] ;Ssn k|df0fkq ?h' u/L of]Uo cfj]bsx?nfO{ dfq केन्धिय egf{ Portal मार्ात egf{

ug]{ .

भनाा भएका गबद्यथीहरुलाई भनाा हुाँदाका बखतनै केन्धिय भनाा पोटालले उपलब्ि गराएको

Confirmation Page अगनवाया उपलब्ि गराउनु पनेछ।

&=

मनान्शव कारर् सहहत

egf{ /2 ug{

गनवेदन ददएका

;DalGwt cfj]bsx?sf] lgodfg';f/ egf{ /2

ug]{ .
*= k|yd egf{ ;"rLsf] nflu egf{ x'g tf]lsPsf] ldlt ;lsPkl5 l/Qm :yfgx?sf] nflu dfly a'Fbf g+
#, $, % cg'?k Updated Applicant List केन्धिय भनाा Portal बाट Download गरर bf];|f] egf{
;"rL k|sfzg Pj+ egf{ sfo{ ug]{ .
(=

तेस्रो भनाा सूचीका लागग नयााँ आवेदन गलने तथा प्राथगमकताक्रम अद्याबगिक गने र

#, $, % cg'?kनै

ते स्रो भनाा

;"rL k|sfzg Pj+ egf{ sfo{

dfly a'Fbf g+

गने।

१०.

dfly pNn]lvt a'Fbfx? Pj+ O=c=;+= 8Lgsf] sfof{nosf] )&$÷&% k|j]z k/LIffsf] egf{ ;DjGwL
gLlt lgodx? ;Fu gaflemg] ul/ egf{ sfo{ ;~rfng ug{ cfjZos yk gLlt lgod agfO ;f]
;Fu ;DalGwt cGo ;"rgfx? k|sfzg ug{ ;lsg]5 . o; k|sf/sf] ;"rgf k|sflzt ubf{ Plss[t
egf{ cg'udg ;ldltnfO{ hfgsf/L u/fpg' kg]{5 .

!!.

इ. अ. सं . केन्धिय भनाा अनुगमन सगमगत-२०७४ को भनाा सञ्चालन कायाहवगि र BE/BArch तहको
प्रवेश परीिा तथा क्याम्पस भनाा सम्बन्धि जानकारी तथा गनदे न्शका-२०७४ अनुरुप र गत्र हव
गनयमानुसार अधय कायाहरु गनुप
ा ने।

इ. अ. सं . केन्धिय भनाा अनुगमन सगमगत-२०७४

