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िमित: २०७८।१०।१३ 

ःनातको र तहमा भनार्का लािग पाँच  सूची ूकाशन गिरएको । 

ःनातको र तहको भनार्का लािग िमित २०७८/१०/०७ मा ूकािशत सूचना अनसुार पनुः आवेदन िदने आवेदकह  मध्ये 
चौथो भनार् सूचीको भनार् समा  हुँदा सम्म भनार् नभइ तथा भनार् र  गिर िरक्त रहेका ःथानह मा ूवेश परीक्षाको ूा ा को 
योग्यताबम तथा आवेदकह को ूाथिमकता बमका आधारमा भनार्का लािग पाँच  सूची ूकाशन गिरएको छ । 

भनार् सूची ूकाशन गदार् सकेसम्म ऽिुट रिहत बनाउने ूयास गिरएको छ । कारणवश ऽिुट हनु गएको पाइएमा दािब 
िवरोध गनर् सिकनेछ । पूवर् ूकािशत भनार् कायर्बम अनसुार दािब िवरोधका लािग िमित २०७८ माघ १४ गते िबहान 
११:०० बजेदेिख अपरान्ह ३:०० बजेसम्म सूचना ूिविध केन्िमा िलिखत पमा िनवेदन िदन ुपनछ तथा सूची ूकाशनमा 
कुनै ऽिुट भएको पाइएमा सोही िदन बेलकुा ५:०० बजे संशोिधत सूची ूकाशन गिरनेछ । 

पाँच  भनार् सूचीमा नाम ूकािशत भएका आवेदकह  २०७८ माघ १६ गते िबहान ११:०० बजेदेिख अपरान्ह ३:०० 
बजेसम्म भनार् भइसक्न ुपनछ । 

ि व्य: 
 भनार्का लािग नाम ूकाशन भएका आवेदकह ले उपरोक्त अनसुार तोिकएको िमित र समय िभऽ आवँयक शलु्क र 

तोिकएका कागजात पेश गरी भनार् हनु ुपनछ । 

 पाँच  भनार् सूचीमा नाम ूकाशन भएका आवेदकह ले भनार् नगरी ःथान िरक्त रहन गएमा माऽ छैठ  सूची ूकाशन 
गिरनेछ । 

 मािथल्लो ूाथिमकतामा नाम ूकािशत भई भनार् भएका आवेदकले तल्लो ूाथिमकताका कायर्बममा भनार् हनु पाउने 
छैनन ्। यस पाँच  भनार् सूचीमा तल्लो ूाथिमकताका कायर्बममा नाम ूकािशत भई भनार् भइसकेका आवेदकह को 
नाम योग्यताबमले भ्याएमा छैठ  सूचीमा मािथल्लो ूाथिमकता तोकेका कायर्बमह मा ूकािशत गिरनेछ ।  

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

भनार् हनु आउँदा िलई आउनपुन कागजातह  तथा आवँयक शलु्क 

 नेपाली नागिरकताको सक् कल र ूमािणत ूितिलिप २ ूित । 

 ःनातको र तह भनार्का लािग दोॐो चरणको Online माफर् त भिरएको Priority Application Form को Confirmation 

Page । 

 हालसालै िखिचएको पासपोटर् साइजको फोटो २ ूित । 

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

 िवदेशी बोडर्बाट ःनातक तह उ ीणर् गनह ले समकक्षताको ूमाणपऽको सक् कल र ूमािणत ूितिलिप १ ूित । 

 क्याम्पसमा भनार्का लािग २०७८।०९।१४ गते ूकािशत भनार् सम्बन्धी सूचनाको बुदँा नं ८ मा उल्लेख भएको 
िनम्नानसुारको रकम । 

 िनयिमतः २९,२५५।Ñ 

 पणुर्शिुल्कयः ७२,०७५।Ñ 

 Hydropower Engineering िनयिमतः ७९,२५५।Ñ 

 Hydropower Engineering पणुर्शिुल्कयः १२२,०७५।Ñ 
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TRIBHUVAN UNIVERSITY
INSTITUTE OF ENGINEERING

Pulchowk Campus
M.Sc. Fifth Admission List 2078

Computer System and Knowledge Engineering Full Fee (4)

SN
Applicant Detail Priority Detail

Remark
Roll No Applicant Name Gender District Rank 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th

1. 241 DANISH ANSARI Male Parsa 664 2 4 New 

Environmental Engineering Full Fee (14)

SN
Applicant Detail Priority Detail

Remark
Roll No Applicant Name Gender District Rank 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th

1. 1129 AASHISH POKHAREL Male Palpa 167 22 14 18 New 

Climate Change and Development Full Fee (36)

SN
Applicant Detail Priority Detail

Remark
Roll No Applicant Name Gender District Rank 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th

1. 1147 SANDEEP ARYAL Male Rupandehi 566 20 36 New 
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