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इ. अ. सं. केि()कृत भना/ अनगुमन स3म3त - २०७९ 
भना/ स8ालन काय/;व3ध 

1. स>बि(धत @या>पस/कलेजहDले सबै आवेदन तथा भना/ सूचीहD स;हतको भना/ स>बि(ध पूण/ ;ववरण 
@या>पस/कलेजको भना/ Online Portal बाट उपलQध गराउन ुपनRछ। 

2. इ. अ. सं. को शैिVक बष/ २०७९/८० को BE/BArch भना/ काय/Yमका ला3ग सबै 
@या>पस/कलेजले Admission Priority Application फारम Online Portal माफ/ त भनR [यव\था 
3मलाउन ुपनRछ । उ] Online Portal को link केि()य भना/ Portal मा रा^ ुपनR भएकोले सबै 
@या>पस/कलेजहDले 3म3त २०७९-०८-२७ गते 3भ` केि()कृत भना/ अनगुमन स3म3तलाई सो 
स>बि(ध जानकारb गराई स@न ुपनRछ । 

3. ;वcाथdहDले जनु-जनु @या>पसमा अeययन गन/ चाहेको हो सो;ह @या>पसको Online Portal माफ/ त 
fाथ3मकता स;हतको छुटा-छुgै आवेदन hदन ुपनRछ। 

भना/ काय/ ता3लका 
3`. ;व., इ. अ. सं. का आ;iक @या>पसहD तथा स>ब(धन fाj त कलेजहDमा शैिVक वष/ २०७९/८० 
को \नातक (बी.ई./ बी.आक/ .) ;वcाथdहDको भना/ काय/Yम 3म3त २०७९-०८-२९ गते देिख शlु 
हनेुछ । उ] भना/ स>ब(धी स>पूण/ काय/Yम र समय ता3लका 3न>न अनसुार हनेुछ । 

fथम भना/ सूची: काय/Yम र समय ता3लका 

fथम, दोmो तथा तेmो भना/ सूची (First, Second & Third 

Admission List) fकाशनका ला3ग आवेदन खोnने । 
२०७९-०८-२९ गते 3बहान १०:०० बजे देिख 
२०७९-०९-०४ गते साँझ 3:०० बजे स>म । 

आवेदकले fाथ3मकता संशोधन गन/ स@ने । 

संशो3धत आवेदकको fाथ3मकताYमको अि(तम सूची 
केि()य भना/को Email: admission@ioe.edu.np  मा 
पठाउने। 
BArch झकुाव परbVा 3लन स@ने । 

२०७९-०९-०५ गते 3बहान १०:०० बजे देिख 
२०७९-०९-10 गते साँझ 3:०० बजे स>म । 

fथम भना/ सूची fकाशन गनR । २०७९-०९-१1  गते 3बहान १०:०० बजे स>म। 

fथम भना/ सूची उपर दा3ब ;वरोध गनR । २०७९-०९-१1 गते 3बहान ११:०० बजे देिख 
hदउँसो २:०० बजे स>म । 
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संशो3धत fथम भना/ सूची fकािशत गuर केि()य भना/को 
Email: admission@ioe.edu.np  मा उ] सूची पठाउने । 

२०७९-०९-१1 गते साँझ ६:०० बजे स>म । 

fथम भना/ सूची बाट ;वcाथd भना/ गनR । २०७९-०९-१2 गते 3बहान ११:०० बजे देिख 
२०७९-०९-१7 गते hदउँसो ३:०० बजे स>म । 

दोmो भना/ सूची: काय/Yम र समय ता3लका 

दोmो भना/ सूची fकाशन गनR । २०७९-०९-१9  गते 3बहान १०:०० बजे स>म। 

दोmो भना/ सूची उपर दा3ब ;वरोध गनR । २०७९-०९-१9 गते 3बहान ११:०० बजे देिख 
hदउँसो २:०० बजे स>म । 

संशो3धत दोmो भना/ सूची fकािशत गuर केि()य भना/को 
Email: admission@ioe.edu.np  मा उ] सूची 
पठाउने। 

२०७९-०९-१9 गते साँझ ६:०० बजे स>म । 

दोmो भना/ सूचीबाट ;वcाथd भना/ गनR । २०७९-०९-20 गते 3बहान ११:०० बजे देिख 
२०७९-०९-21 गते hदउँसो ३:०० बजे स>म । 

तेmो भना/ सूची: काय/Yम र समय ता3लका 

तेmो भना/ सूची fकाशन गनR ।  २०७९-०९-२4 गते 3बहान १०:०० बजे स>म। 

तेmो भना/ सूची उपर दा3ब ;वरोध गनR। २०७९-०९-२4 गते 3बहान ११:०० बजे देिख 
hदउँसो २:०० बजे स>म । 

संशो3धत तेmो भना/ सूची fकािशत गuर केि()य भना/को  
Email: admission@ioe.edu.np  मा उ] सूची पठाउने । 

२०७९-०९-२4 गते साँझ ६:०० बजे स>म । 

तेmो भना/ सूचीबाट ;वcाथd भना/ गनR । २०७९-०९-२5 गते 3बहान ११:०० बजे देिख 
२०७९-०९-२6 गते hदउँसो ३:०० बजे स>म । 

चौथो र प3छnला भना/ सूची 

चौथो र प3छnला भना/ सूचीहD स>ब(धमा । स>बि(धत @या>पस/कलेजहDको अ(य भना/ सूचीका 
ला3ग पूव/ सूचना माफ/ त काय/ता3लका fकाशन गरb 
केि()य भना/ पोट/लबाटै भना/ गनु/ पनRछ। 

)y[य : 
- @या>पस/कलेजहDले दोmो तथा तेmो भना/ सूची fकाशन गदा/ यसै भना/ काय/ ता3लकाको पuर3ध3भ` रहने 

गरb सूचना गरb थप आवेदन 3लन स@नेछन ्। यो [यव\था गनR @या>पस/कलेजहDले यस स>बि(ध 
जानकारb पूव/ सूचना माफ/ त hदन ुपनRछ । 
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- @या>पस/कलेजहDले कुनै प3न आवेदन कुन सूचीस>म मा(य हनेु हो र कुन 3म3तमा नया ँआवेदन hदन ुपनR 
हो सो को \पy जानकारb पूव/ सूचना माफ/ त गनु/ पनRछ । 

- स>पूण/ ;वcाथdहDको भना/ केि()य भना/ पोट/लबाटै गनु/ पनRछ । यhद कुनै प3न @या>पस/कलेजले केि()य 
भना/ पोट/लमा ;वcाथdको भना/ गन/ छुटाएमा, {य\ता ;वcाथdहDको भना/ भएको मा3नने छैन र {यसबाट 
उ{प| हनेु कुनै प3न सम\याको स>पूण्/ िज>मेवारb स>बि(धत @या>पस/कलेजले नै 3लनपुनR छ । 

- मा3थ उnलेिखत ता3लका अनसुार भना/ fकृया कुनै प3न आकि\मक तथा साव/ज3नक 3बदाका hदनहDमा प3न 
स8ालन गन/ स;कनेछ । 

- भना/ र} शnुक \नातक (BE/BArch) तहको fवेश-परbVा तथा @या>पस भना/ स>ब(धी जानकारb तथा 
3नदR िशका २०७९ मा उnलेख गरे अनसुार हनेुछ । 

- तेmो भना/ 3लy प3छ कुनै @या>पस/कलेजहDले बीचमा भना/ fकृया \थगन गदा/ बाँ;क स>पूण/ 
@या>पस/कलेजहDको भना/मा असर पनR हनुाले @या>पस/कलेजहDले भना/ fकृया सचुाD Dपमा संचालन 
गनु/ पनRछ। ;वशेष कारणवश भना/ fकृया \थगन गनु/ परेमा के()bकृत भना/ स3म3त सँग सम(वय गरb 
के()bकृत भना/ स3म3तको 3नदRशन बमोिजम गनु/ पनRछ। 

 

4. सबै @या>पस/कलेजहDले fथम, दोmो र तेmो सूची लगायत प3छnला सबै भना/ सूचीहD Entrance 

Rank को यो~यताYम (Merit Basis) अनसुार नै fकािशत गरb इ. अ. सं. ले उपलQध गराएको 
केि()य भना/ Portal बाटै भना/ गनु/ पनRछ । 

5. कुनै प3न ;वcाथdले कुनै @या>पस/कलेजको एक काय/Yममा भना/ भइसकेप3छ स>बि(धत 
@या>पस/कलेजबाट भना/ भएको ;ववरण (केि()य भना/ Portal को Confirmation Page) 3लन ुपनRछ 
र केि()य भना/ Portal (admission.ioe.edu.np) बाट य;कन (Verify) गनु/ पनRछ। केि()य भना/ 
Portal मा आ�नो भना/ ;ववरण य;कन नभएको खÄडमा उ] ;वcाथd भना/ भएको मा3नने छैन । 

6. आ;iक @या>पसहDको हकमा ;वदेशी ;वcाथdहDको भना/ तथा ;व3भ| आरिVत कोटामा गरbने 
भना/ स>ब(धमा इ. अ. सं. को BE/BArch तहको fवेश परbVा तथा @या>पस भना/ स>बि(ध 
जानकारb पिु\तका-२०७९ मा उnलेख भए अनसुार हनेुछ । 

7. कुनै ;वcाथdले एउटा @या>पस/कलेजमा भना/ भइसकेप3छ अकÇ @या>पस/कलेजमा नाम 3न\केको 
खÄडमा उ] @या>पस/कलेजमा भना/ हनु ुपवु/ प;हले भना/ भएको @या>पस/कलेजमा भना/ र} 
गरेप3छ मा` अकÇ @या>पस/कलेजमा भना/ हनु स;कनेछ। @या>पस/कलेजहDमा भना/ र} गनR 
स>व(धी Qयब\था इ. अ. सं. को BE/BArch तहको fवेश परbVा तथा @या>पस भना/ स>बि(ध 
जानकारb पिु\तका-२०७९ मा उnलेख भए बमोिजम हनेुछ । 
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8. एउटै @या>पस/कलेज 3भ` काय/Yम पuरवत/न गनR काय/ fवेश परbVाको न3तजाको यो~यताYमको 
आधारमा @या>पस/कलेज भना/ स3म3तले गन/ स@नेछ । 

9. सबै @या>पस/कलेजहDले आ�ना ;वcाथdहDको भना/ र} र काय/Yम पuरवत/न गनR काय/ केि()य 
भना/को @या>पस/कलेज Login Portal बाटै गनु/ पनRछ । 

10. आवेदन सूची, भना/ सूची लगायत भना/ स>ब(धमा कुनै गनुासो भएमा आवेदकहDले स>वि(धत 
@या>पस/कलेजमा गनुासो रा^छेन।् उ] गनुासोको स>बि(धत @या>पस/कलेजबाट मना3सव 
सनुवुाइ नभएको ठानेमा आवेदकहDले भना/ अवधी 3भ` इ. अ. सं. केि()य भना/ अनगुमन स3म3तमा 
3नवेदन hदन स@नेछन;् उ] गनुासो भना/ अनगुमन स3म3तको ईमेल: admission@ioe.edu.np मा 
प3न fमाण स;हत पठाउन स;कनेछ । 

11. २०८० बैशाख ११ गते साँझ ५:०० बजे स>म भना/ भइसकेका ;वcाथdहDको Unique IOE 

Roll Number २०८० बैशाख १३ गते उपलQध गराइनेछ। त{पÉात ्uर] रहेका \थानहDमा 
भना/ 3लन स;कनेछ तर भना/ भई Unique IOE Roll Number fाÑ गuरसकेका ;वcाथdहDले उ] 
@या>पस/कलेजमा काय/Yम पuरवत/न गन/ पाइने छैन । ज\तै एउटै @या>पसको Computer	
Engineering	काय/Yममा भना/ भई Unique IOE Roll Number fाÑ गuरसकेको ;वcाथdले उ] 
@या>पसको Civil Engineering काय/Yममा Shift	 हनु पाउने छैन । तर Computer	Engineering 
काय/Yमको नै Full Fee Category	बाट Regular Category मा भने Shift	हनु पाउने छ ।  

12. 207९ सालको fथम वष/ fथम खÄडको कVा स8ालन २०८० बैशाख १७ गते देिख हनेुछ र 
कVा स8ालन भएप3छ प3न कारणवश uर] रहेका \थानहDमा स>बि(धत @या>पस/कलेजहDले 
भना/ काय/Yम fकािशत गरb 3म3त २०८० बैशाख ३१ गते 3भ` नयाँ भना/ गन/ स@नेछन ्। 
यसरb भना/ भएका ;वcाथdहDको Unique IOE Roll Number २०८० जेठ ३ गते सबै 
@या>पस/कलेजहDलाई केि()कृत भना/ अनगुमन स3म3तले उपलQध गराउने छ।  

13. केि()कृत भना/ अनगुमन स3म3तले 3म3त २०८० जेठ ५ गते सबै @या>पस/कलेजहDमा भना/ भएका 
;वcाथdहDको ;ववरण (Unique IOE Roll Number स;हत) इ. अ. सं. डीन काया/लयलाई बझुाउने 
छ र उ] ;ववरण नै यस वष/को अि(तम भना/ ;ववरण हनेुछ । 

*** 
 


