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िमित: २०७३।११।२५ 

इिन्जिनयिर  अध्ययन संःथान, पलु्चोक क्याम्पसको ःनातको र (M. Sc.) तहमा 
भनार् सम्बन्धी सूचना  

इिन्जिनयिर  अध्ययन संःथान, ूवेश परीक्षा बोडर् ारा शैिक्षक वषर् २०७३/७४ का लािग ःनातको र (M. Sc.) तहमा भनार्का लािग 
२०७३ फागनु मिहनामा िलइएको ूवेश परीक्षामा उ ीणर् भएका परीक्षाथीर्ह  मध्ये यस क्याम्पसमा भनार् हनु चाहने आवेदकह को 
लािग िनम्नानसुारको भनार् कायर्बम ूकाशन गिरएको छ ।  

ःनातको र (M. Sc.) तहको भनार् कायर्बम 

िस. नं. कायर्बम  िमित र समय 

१. Online Application Form भन : 
207३/११/2६ गते िबहान १०:०० बजेदेिख 207३/११/३० गते अपरान्ह 3:00 
बजेसम्म। 

२. 
Teachers/Sponsored/Foreign Quota को 
लािग िनवेदन िदनपुन 

: 
207३/११/2६ गते िबहान १०:०० बजेदेिख 207३/११/३० गते अपरान्ह 3:00 
बजेसम्म कायार्लय समय िभऽ सूचना ूिविध केन्ि, पलु्चोक क्याम्पसमा बझुाउन ुपनछ ।

३. आवेदकह को नामावली ूकाशन : 207३/१२/१ गते िबहान १०:०० बजे । 

४. ूाथिमकता थपघट / संशोधन : 207३/१२/२ गते िबहान ११:०० बजेदेिख अपरान्ह ३:00 बजेसम्म । 

7. ूथम सूची ूकाशन : 207३/१२/४ गते िबहान १०:00 बजे । 

8. ूथम सूची उपर दािब िवरोध : 207३/१२/४ गते िबहान ११:०० बजेदेिख अपरान्ह 3:00 बजेसम्म । 

9. संशोिधत ूथम सूची ूकाशन : 207३/१२/४ गते साँझ ६:00 बजे । 

10. ूथम सूचीको भनार् : 
207३ चैत ६, ७ र ८ गते िबहान ११:०० बजेदेिख अपरान्ह ३:०० बजेसम्म ( 

िवःततृ जानकारी ूथम भनार् सूची संगै ूकाशन गिरनछे ) । 
11. दोॐो सूची ूकाशन : 207३/१२/१० गते िबहान १०:00 बजे । 

१2. दोॐो सूची उपर दािब िवरोध : 207३/१२/१० गते िबहान ११:०० बजेदेिख अपरान्ह ३:00 बजेसम्म । 

१3. संशोिधत दोॐो सूची ूकाशन : 207३/१२/१० गते साँझ ६:00 बजे । 

१4. दोॐो सूचीको भनार् : 207३ चैत ११ र 1३ गते िबहान ११:०० बजेदेिख अपरान्ह ३:०० बजेसम्म । 

१5. तेॐो सूची ूकाशन : 207३/१२/१५ गते िबहान १०:00 बजे । 

१6. तेॐो सूची उपर दािब िवरोध : 207३/१२/१५ गते िबहान ११:०० बजेदेिख अपरान्ह ३:00 बजेसम्म । 

१7. संशोिधत तेॐो सूची ूकाशन : 207३/१२/१५ गते साँझ ६:00 बजे । 

१8. तेॐो सूचीको भनार् : 207३ चैत १६ र १७ गते िबहान ११:०० बजेदेिख अपरान्ह ३:०० बजेसम्म । 

१9. यस पिछका भनार् कायर्बमका लािग सूचना : 207३ चैत १८ गते । 

 

िं टब्य:  उपरोक्त कायर्बमह का िदन सावर्जिनक िबदा वा आकिःमक िबदा परेमा समेत यस भनार् सिमितको कायार्लय खलुा रहने तथा 
सम्पूणर् भनार् कायर्बमह  यथावत ्स ालन रहने व्यहोरा सम्बिन्धत सबैलाई जानकारी गराइन्छ। 
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यस क्याम्पसमा M. Sc. तहमा भनार् हनु चाहने आवेदकह का लािग भनार् सम्बन्धी िवःततृ सूचना िनम्न अनसुार िदइएको छ । Online 

Application Form भदार् Information Brochure on Entrance Examination and Admission Procedure for M.Sc. 

Programs under IOE 2073 र िवःततृ सूचना ध्यान िदएर पढ्न र सोिह अनसुार तोिकएको िमित र समयिभऽ आवँयक ूिबया 
परुा गनर् सूचीत गिरन्छ । कुनै थप जानकारीका लािग वा कुनै ि िवधा भएमा सूचना ूिविध केन्ि, पलु्चोक क्याम्पसमा सम्पकर्  राख् न 
सिकने ब्यहोरा यसै सूचना ारा जानकारी गराइन्छ । 

१. अनलाइन फारम भन ब्यवःथा 
यस क्याम्पसमा ःनातको र तहका िविभन् न कायर्बमह मा भनार् हनुको लािग िनम्न अनसुारको िमित र समयिभऽ Online 

Application Form भनुर् पनछ । Online Application Form भनुर् भन्दा पिहलेनै आवँयक रकम िस ाथर् बक पाटनढोकामा 
रहेको यस क्याम्पसको खाता नं. ००९१५०१९२०३ मा जम्मा गरेर माऽ Online आवेदन गनर् सिकनेछ । बक भौचरमा 
आवेदकको नाम तथा ूवेश परीक्षाको रोल नं. अिनवायर् पमा उल्लेख गनुर् पनछ । Online Form भिरसकेपिछ ूमाण ःव प 
ूाप् त Confirmation Page िून्ट गिर राख् न ुपनछ । 
 

 Online Application Form उपलब्ध हनेु Website:  www.pcampus.edu.np 

www.ioe.edu.np 

 Online Application Form उपलब्ध हनेु समय:  207३/११/2६ गते िबहान १०:०० बजे देिख  

207३/११/३० गते अपरान्ह 3:00 बजे सम्म 
 

Online Application Form भदार् ूित िवषय . ३००/- का दरले शलु्क लाग्नेछ । कुनैपिन कायर्बमको िनयिमत (Regular) 
र पूणर्शिुल्कय (Full-Fee) लाई छु ा छु ै िवषयका पमा गणना गिरनेछ । त्यसैले िनयिमत (Regular) र पूणर्शिुल्कय (Full-

Fee) दवैुमा ूाथिमकता बम राखी आवेदन िदएको खण्डमा यसलाई दईु िवषय मािननेछ । 

 

२. कायर्बम अनसुार भनार् िसट संख्या 
यस क्याम्पसमा ःनातको र तहका िविभन् न कायर्बमह मा भनार् क्षमता Information Brochure on Entrance Examination 

and Admission Procedure for M.Sc. Programs under IOE 2073 को बुदँा नं 1.५ अनसुार हनेुछ । 
 

३. कायर्बम अनसुार भनार्का लािग आवँयक न्यनुतम योग्यता 
ःनातको र तहका िविभ  कायर्बममा भनार् हनुका लािग Pre requisite degree र Entrance stream Information Brochure 

on Entrance Examination and Admission Procedure for M.Sc. Programs under IOE 2073 को बुदँा नं २.१ अनसुार 
हनेुछ । 

 

४. कायर्बम ःथगन हनु सक्ने 

कुनै पिन कायर्बममा ूथम भनार् सूची ूकाशन हनेु समयसम्म पणुर्शिुल्कय र ूायोिजत कोटाको ६० ूितशत िसट परुा हनेु 
नदेिखएमा क्याम्पसले सो कायर्बमलाई त्यस वषर्को िनिम्त ःथगन गनर् सक्ने भएकोले यःतो अवःथामा ःथिगत भएको कायर्बमलाई 
गणना नगरी भनार् सूची ूकाशन गिरनेछ । 
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तेॐो भनार् सूची प ात ्पिन पणुर्शिुल्कय र ूायोिजत कोटाको ६० ूितशत िसट मा भनार् नभएको खण्डमा समेत उक्त कायर्बम 
ःथिगत हनेुछ र आवेदकको भनार् शलु्क परैु िफतार् गिरनेछ । 

 
 

५. ूाथिमकता बममा थपघट वा संशोधन 

Online Application Form भदार् तोिकएको ूाथिमकता बममा थपघट वा संशोधन गनुर् परेमा िमित २०७३/१२/२ गते िवहान 
११:०० बजेदेिख अपरान्ह ३:०० बजेिभऽमा िनम्नानसुारको थप शलु्क सिहतको बक भौचर संलग्न गरी क्याम्पस भनार् सिमितमा 
िनवेदन िदन ुपनछ । 

 ूाथिमकता संशोधन शलु्क .    ३००/- 

 िवषय थप गनुर् परेमा ूित िवषय .   ३००/- 

 ूाथिमकता घटाएमा बझुाइसकेको शलु्क िफतार् हनेु छैन । 

 
 

६. Quota अन्तगर्त आवेदन सम्वन्धमा 
कुनै पिन Quota (IOE Reserved अथवा Sponsored) मा आवेदन िदने आवेदकह ले  ३00।- िस ाथर् बकमा बझुाइ 
कोटाका लािग छु ै Online Application Form भनुर् पन छ । Quota को लािग कुनै एउटा कायर्बममा माऽ आवेदन िदन 
पाइनेछ । कुनै पिन Quota मा नाम ूकािशत भएमा उक्त आवेदकको नाम अन्य ूाथिमकता बमबाट ःवत: हट्नेछ । कोटा 
अनसुार तपिसल बमोिजमका कागजातह  िमित 207३/११/2६ गते िबहान १०:०० बजेदेिख 207३/११/३० गते अपरान्ह 
3:00 बजेसम्म सूचना ूिविध केन्ि, पलु्चोक क्याम्पसमा बझुाउन ुपनछ । 

 
 

6.1 IOE Reserved Quota अन्तगर्त आवेदन सम्बन्धमा 
IOE Reserved Quota मा आवेदन िदने आवेदकह ले िनम्न अनसुारका कागजातह  तोिकएको िमित र समय िभऽ बझुाउन ु
पनछ । 

 IOE Reserved Quota का लािग Online Application Form भिरसकेपिछ ूमाण ःव प ूाप् त Confirmation Page 
। 

 आवेदन शलु्क . ३००/- िस ाथर् बकमा रहेको यस क्याम्पसको खातामा बझुाएको सक्कल बक भौचर । 

 सम्बिन्धत क्याम्पसमा हालसम्म कायर्रत रहेको ूमािणत पऽ । 

 IOE Reserved Quota मा भनार्को लािग इ. अ. सं. डीनको कायार्लयको िसफािरस पऽ । 

यस कोटामा इ. अ. संःथानमा कायर्रत ःथायी िशक्षकह लाई ूाथिमकता िदइनेछ । ःथायी िशक्षक नभएको खण्डमा कम्तीमा 
पाँच वषर् सेवा गिरसकेका अःथायी/करार िशक्षकलाई भनार् गनर् सिकनेछ । तर IOE Reserved Quota मा छनोट भएका 
अःथायी/करार िशक्षकको हकमा सम्बिन्धत कायर्बममा अध्ययनका लािग लाग्ने सम्पूणर् शलु्क आवेदक ःवयमले ब्यहोनुर् पनछ 
। 
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6.2 Sponsored Quota अन्तगर्त आवेदन सम्बन्धमा 
Sponsored Quota अन्तगर्त आवेदन िदने आवेदकह ले िनम्न अनसुारका कागजातह  तोिकएको िमित र समय िभऽ बझुाउन ु
पनछ । 

 Sponsored Quota का लािग Online Application Form भिरसकेपिछ ूमाण ःव प ूाप् त Confirmation Page । 

 आवेदन शलु्क . ३००/- िस ाथर् बकमा रहेको यस क्याम्पसको खातामा बझुाएको सक्कल बक भौचर । 

 कायर्रत संःथाले ूायोजन गन पऽ । 

 ूायोजन गन संःथाको दतार् ूमाणपऽ ( सरकारी कायार्लय बाहेकका लािग ) 

Sponsored Quota मा भनार् हनुका लािग तोिकएको शलु्क एकमुं  ठ चेकबाट भकु्तानी गनुर् पनछ । यसरी चेकबाट भकु्तानी गदार् 
ूायोजक संःथाको खाताबाट भकु्तानी हनेुगरी यस क्याम्पसको नाममा िखिचएको एकाउन्टपेयी चेक Good for Payment बाट 
हनु ुपनछ । 

Sponsored Quota मा भनार् हनु आवेदन िदने आवेदकह को भनार्को लािग नाम ूकाशन गदार् िनम्न बमोिजम ूाथिमकता 
िदइनेछ । 

 पिहलो ूाथिमकता  : सरकारी कायार्लयह  र सरकारको ःवािमत्व भएका संःथानह  

 दोॐो ूाथिमकता  : बाँकी सबै संःथानह  

कुनै आवेदकले Sponsored तथा Regular वा / र Full Fee दवैुतफर्  आवेदन िदएको खण्डमा Sponsored िसटमा ूाथिमकता 
हनेुछ । 

िवदेशी आवेदकह को हकमा Information Brochure on Entrance Examination and Admission Procedure for 
M.Sc. Programs under IOE 2073 को बुदँा नं 1.५.१ बमोिजम भनार् गिरनेछ । 
 

७. आवेदन िदँदा ध्यान िदनपुन कुराह  

मािथल्लो ूाथिमकतामा नाम ूकािशत भई भनार् भएका आवेदकले तल्लो ूाथिमकताका कायर्बममा भनार् गनर् पाउने छैनन ्। तर 
तल्लो ूाथिमकताका कायर्बममा नाम ूकािशत भई भनार् भइसकेका आवेदकह को योग्यताबमले भ्याएमा पिछल्ला सूचीह मा 
मािथल्लो ूाथिमकता तोकेका कायर्बमह मा नाम ूकािशत गिरनेछ । पूणर्शिुल्कय कायर्बम अन्तगर्त भनार्को लािग पिन यिह 
िनयम लागू हनेुछ । अथार्त ्कुनै िनयिमत कायर्बममा भनार् भएका आवेदकह को नाम मािथल्लो ूाथिमकता िदएको कारण पिछ 
पणुर्शिुल्कय कायर्बममा ूकािशत भएमा िनज पणुर्शिुल्कय कायर्बममा अिनवायर् भनार् हनु ुपनछ र अन्यथा िनजको भनार् खारेज 
हनेुछ । अतः पणुर्शिुल्कय तथा िनयिमत कुनै पिन कायर्बममा िन:सन्देह भनार् हनु चाहने आवेदकह लाई माऽ उक्त कायर्बमका 
लािग आवेदन िदन सतकर्  गराइएको छ । भनार् भइसकेपिछ भनार् भएकै कायर्बममा रही अन्य मािथल्लो ूाथिमकतामा नसन 
चाहना भएमा आफू मािथल्लो ूाथिमकतामा नसन भिन िलिखत िनवेदन िदन ुपनछ । तसथर् आफुलाई इच्छा नलागेको कायर्बममा 
ूाथिमकता नभनर् तथा इच्छा लागेका कायर्बमह मा माऽ आफ्नो चीको ूाथिमकताबमानसुार आवेदन गनर् सूिचत गिरन्छ । 

 IOE Reserved/Sponsored Quota को लािग कुनै एउटा कायर्बममा माऽ आवेदन गनर् पाइनेछ । 

 कुनै आवेदकले IOE Reserved/Sponsored तथा Regular र / वा Full-Fee दवैुतफर्  आवेदन िदएको छ भने Quota को 
लािग ूाथिमकता िदइनेछ । 
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 IOE Reserved/Sponsored Quota मा नाम ूकािशत भएमा उक्त आवेदकको नाम अन्य ूाथिमकता बमबाट ःवतः 
बािहिरनेछ। 

 

८. भनार् हनु आउँदा ध्यान िदनपुन कुराह  

 भनार्का लािग नाम ूकाशन भएपिछ अिनवायर् पमा तोिकएको िमित र समय िभऽ आवँयक शलु्क र कागजात पेश गरी 
भनार् हनु ुपनछ । 

 अिघल्लो कुनै सूचीमा नाम ूकािशत भएका आवेदकह ले कारणवश म्यादिभऽ भनार् हनु नसकेमा र िनजले पनु: भनार् हनु 
चाहेमा भनार् सिमित समक्ष िनवेदन िदन सक्नेछन ्। यसरी िनवेदन िदनेह को नाम िनवेदन िदएको लग ै पिछ िनःकन 
लागेको सूची पिछ िनःकने अक  सूचीमा ःथान िरक्त भएमा माऽ योग्यताबमानसुार समावेश गिरनेछ। 

 भनार् सूचीमा नाम ूकािशत भई भनार् भइसकेपिछ कुनै पिन आवेदकले आफू मािथल्लो ूाथिमकतामा अब उूान्त नसन भनी 
िलिखत िनवेदन िदएमा माऽ त्यःता आवेदक भनार् भएकै कायर्बममा रहन सक्नेछन ्। 

 भनार् हनु आउँदा िनम्न बमोिजम भनार् शलु्क र देहाय बमोिजम कागजातह  सँगै िलई तोिकएको िमित र समयिभऽ आउनपुनछ 
। 

िववरण िनयिमत पणुर् शिुल्कय  ूायोिजत िवदेशी 
ुसन शलु्क १२,१८०।- 37,680 1,35,000।- अमेिरकी $ १,800।-

परीक्षा शलु्क 1,000।- 1,000।- 1,000।- अमेिरकी $ 10।-
इन्टरनेट शलु्क 1,200।- 1,200।- 1,200।- अमेिरकी $ 1२।-
िफतार् हनेु धरौटी   
क्याम्पस धरौटी 1,000।- 1,000।- अमेिरकी $ 10।-
ूयोगशाला धरौटी 1,000।- 1,000।- अमेिरकी $ 10।-
पःुतकालय धरौटी 1,000।- 1,000।- अमेिरकी $ 10।-
िफतार् नहनेु शलु्क   
क्याम्पस िवकाश कोश 3,000।- 3,000।- अमेिरकी $ 200।-
ममर्त कोश 2,000।- 2,000।-  
पिरचय पऽ 175।- 175।- 175।- अमेिरकी $ 20।-
ःवाःथ्य िबमा  ५००।- ५००।- ५००।- अमेिरकी $ ५।-
भनार् हुँदा 2३,०५५।- 4८,५५५।- 5,4९,४75।- अमेिरकी $ 2,0७७।-
िऽ. िव. दतार् शलु्क  500।- ( िवदेशबाट उ ीणर् गरेकाह ले लािग  १,०००।- ) 

 

 नेपाली नागिरकताको वा पासपोटर्को ( िवदेशीका लािग ) सक् कल र ूमािणत ूितिलिप २ ूित । 

 हालसालै िखिचएको पासपोटर् साइजको फोटो २ ूित । 

 एस. एल. सी. र उच्च माध्यिमक तह (10+2) वा सो सरहका परीक्षाका लब्धा  पऽ र चािरिऽक ूमाणपऽह का 
सक् कल र ूमािणत ूितिलिप १।१ ूित । 
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 ःनातक तह वा सो सरहको लब्धा  पऽ र चािरिऽक ूमाणपऽको सक् कल र ूमािणत ूितिलिप १।१ ूित। 

 िऽ. िव. बाहेक अन्य बोडर्बाट ःनातक तह उ ीणर् गनह ले सम्बिन्धत बोडर्को माइमसेन सिटर्िफकेटको सक् कल र 
ूमािणत ूितिलिप १ ूित । 

 

भनार् सिमित २०७३ 

पलु्चोक क्याम्पस 
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पिरिशं ट 

 

१. बक भौचर नमूना: 

 
 

 


