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िमित: २०७४।१२।१९

ःनातको र (M. Sc.) तहमा िरक्त ःथानमा भनार्का लािग पुनः आवेदन सम्बन्धी
सूचना ।
शैिक्षक वषर् २०७४।७५ मा यस क्याम्पसको ःनातको र (M. Sc.) तहका केही कायर्बमह मा भनार् नभई तथा भनार् र
भई िनम्नानुसार ःथान िरक्त रहन गएको तथा यस पिछ भनार् र गिर थप ःथान िरक्त हुन गएमा समेत त्यःता सबै ःथानह मा
भनार् हुन चाहने आवेदकह को लािग पुन: आवेदन फाराम भनर् यो सूचना ूकाशन गिरएको छ ।
 पुन: आवेदनका लािग २०७४ चैत २२ र २३ गते ११:०० बजेदेिख ३:०० बजे सम्म यस पुल्चोक क्याम्पसको सूचना
ूिविध केन्िमा उपलब्ध फाराम भरी बुझाउनु पनछ । फाराम बुझाउँदा ूित िवषय

३००।– का दरले शुल्क

लाग्नेछ।
 इिन्जिनयिरङ अध्ययन सं ःथान ारा िलइएको ःनातको र (M. Sc.) तहको ूवेश परीक्षा २०७४ मा सिम्मिलत भई उ ीणर्
भएकाह

मध्येबाट िनम्न बमोिजम आवेदकह ले पुन: आवेदन िदन सक्नेछन् :

क) यस क्याम्पसमा यस भन्दा पिहलेका भनार् कायर्बमह मा फाराम भनर् छु ट भएकाह

।

ख) यस क्याम्पसमा यस भन्दा पिहलेका भनार् कायर्बमह मा फाराम भिर नाम ूकािशत नभएकाह
ग) कुनै पिन सूिचमा नाम ूकािशत भइ भनार् हुन छु ट भएकाह
घ) यस क्याम्पसको कुनै पिन कायर्बममा भनार् भइसकेकाह

।

।
।

 हाल िरक्त िसट सं ख्या
बम सं .

१.

कायर्बम
Computer System and Knowledge Engineering Full Fee

िरक्त ःथान सङ्ख्या

१

२. Disaster Risk Management Regular
३. Energy Systems Planning and Management Full Fee

१

४. Technology and Innovation Management Full Fee
५. Material Science and Engineering Full Fee

३

६. Climate Change and Development Regular
७. Climate Change and Development Full Fee

१

८. Energy for Sustainable Social Development Full Fee

२

१
४
४
जम्मा

हाल सम्म उपरोक्त बमोिजम िरक्त ःथान भएतापिन सूची ूकाशन पूव र् भनार् र
िरक्त रहन गएमा सो िरक्त ःथान समेत सं लग्न गिर सूची ूकाशन गिरनेछ ।

१७
भई कुनै पिन कायर्बममा थप ःथान
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 भनार् भइसकेका आवेदकह ले भनार् र गरे को खण्डमा तथा भनार् भइसकेकाह ले पिन आवेदन िदन सक्ने भएकोले िनज
भनार् भएको कायर्बममा ःथान िरक्त हुन आउन सक्नेछ । तसथर् आफूलाई इच्छा लागेका सबै कायर्बमह मा ूाथिमकता
राख्न सूिचत गिरन्छ ।
 उपरोक्त आवेदकह ले िदएको आवेदनको आधारमा ूवेश परीक्षाको योग्यताबमानुसार िनम्न भनार् कायर्बम अनुसारका
सूची ूकाशन गिरनेछ ।

ःनातको र (M. Sc.) तहको पुन आवेदनको भनार् कायर्बम
िस. नं.

कायर्बम

िमित र समय

१.

आवेदन फाराम भन

: 207४/१२/२२ र २३ गते िबहान ११:०० बजेदेिख अपरान्ह ३:00 बजेसम्म।

२.

चौथो सूची ूकाशन

: 207४/१२/२६ गते िबहान १०:०० बजे ।

३.

चौथो सूची उपर दािब िवरोध

: 207४/१२/२६ गते िबहान ११:०० बजेदेिख अपरान्ह ३:00 बजेसम्म ।

४.

सं शोिधत चौथो सूची ूकाशन

: 207४/१२/२६ गते साँझ ६:00 बजे ।

५.

चौथो सूचीको भनार्

: 207४/१२/२७ गते िबहान ११:०० बजेदेिख अपरान्ह ३:00 बजेसम्म ।

६.

पाँच सूची ूकाशन

: 207४/१२/२९ गते िबहान १०:०० बजे ।

७.

पाँच सूची उपर दािब िवरोध

: 207४/१२/२९ गते िबहान ११:०० बजेदेिख अपरान्ह ३:00 बजेसम्म ।

८.

सं शोिधत पाँच सूची ूकाशन

: 207४/१२/२९ गते साँझ ६:00 बजे ।

९.

पाँच सूचीको भनार्

: 207४/१२/३० गते िबहान ११:०० बजेदेिख अपरान्ह ३:00 बजेसम्म ।

यस पिछका भनार् कायर्बमका लािग सूचना

: 207५/०१/०२ गते ।

१०.
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भनार् सिमित २०७४
पुल्चोक क्याम्पस

