
 
िमितः २०७८।११।०५ 

िवषयः िव ावािरिध (Ph.D) तहमा भनार् सम्बिन्ध सूचना । 

यस क्याम्पसमा िव ावािरिध (PhD) तहमा भनार्का लािग इ. अ. सं. डीनको कायार्लयबाट िमित 
२०७८।११।०४ गतेको पऽ बमोिजम िनम्न उम्मेदवारलाई सूचना ूिविध केन्िमा सम्पकर्  राखी उल्लेिखत 
िमित िभऽ भनार् हनु सूिचत गिरन्छ । 

ब.सं. नाम थर  ब.सं. नाम थर 
1. Kishor Kumar Shrestha  15. Khem Raj Pokharel 
2. Aakarsha Khawas  16. Naba Raj Khatiwada 
3. Ranjan Dhungel  17. Binod Sapkota 
4. Nirajan Devkota  18. Uttam Karki 
5 Govinda Prasad Poudel  19. Shambhu Singh Bista 
6. Anil Marsani  20. Rijina Bajracharya 
7. Sujan Nepal  21. Salik Ram Subedi 
8. Dinesh Prasad Bhatt  22. Radhe Shyam Bhagat 
9. Sanjeeb Baral  23. Pratibha Lamsal 
10. Buddhi Raj Joshi  24. Hari Gopal Shrestha 
11. Abhinab Malla  25. Lekh Nath Kandel 
12. Dinesh Kumar Gupta  26. Shiva Hari Subedi 
13. Nima Sthapit  27. Mani Ram Bhusal 
14. Kalyan Poudyal  28. Ravi Kishor Dutta 

 

भनार् हनु ेिमित र िविध: 
यस सूचीमा नाम भएका उमेदवारह ले २०७८ फागनु ०९, १० र ११ गते िबहान ११:०० बजे देिख 
अपरान्ह ३:०० बजेसम्म सूचना ूिविध केन्ि, पलु्चोक क्याम्पसमा सम्पकर्  रािख भनार् भइसक्न ुपन छ । 

 

भनार् हनुका लािग आवँयक कागजातह : 

१) Full Time समूहका आवेदकह ले २ वषर्सम्म क्याम्पसमा पूवर्कालीन शोधकतार्को पमा काम गनुर् पन 
भएकोले हाल कुनै कायार्लयमा सेवारत भए सेवाको िकिसम र अविध खलेुको एंव २ वषर्सम्म अध्ययन 
िवदा िदने पऽको सक्कल ूित । यिद त्यःता आवेदक कुनै कायार्लयमा कायर्रत नभएको भए आफू कुनै 
पिन कायार्लयमा कायर्रत नभएको भिन उल्लेख गिरएको ःवघोिषत पऽ । 

२) यिद इ. अ. स., डीन कायार्लयमा िनम्न मध्य कुनै कागजात नबझुाएको भए िनम्न कागजातह : 

क) भनार् हनु आउँदा SLC देिख ःनातको र सम्मका लब्धा  पऽ र चािरिऽक ूमाण पऽका सक्कल र 
ूमािणत ूितिलिप १/१ ूित । 



 
ख) नागिरकता ूमाण पऽको सक्कल र ूमािणत ूितिलिप । 

ग) िऽ.िव. बाहेक अन्य बोडर्बाट ःनातको र तह उ ीणर् गरेको भए सम्बिन्धत बोडर्को Migration 

Certificate र िऽ.िव.को Equivalence Certificate को सक्कल र ूमािणत ूितिलिप । 

घ) हालसालै िखिचएको पासपोटर् साइजको फोटो २ ूित । 

३) भनार् शलु्क वापत Rules and Regulations for Ph.D Program (2019) को बुदँा नं. ४ मा उल्लेिखत 
रकम  ९४,८९५।- यस क्याम्पसको िस ाथर् बकको खाता नं. ००९१५०१९२०३ मा जम्मा गरेको सक्कल 
भ चर भनार्को समयमा  बझुाउन ुपनछ । 

इिन्जिनयिर  अध्ययन संःथानसंग सम्बिन्धत आवेदकह को लािगः 
१) इ. अ. सं. का ःथायी िशक्षकह को धरौटी वापतको रकम ( . २५,०००।-) बझुाउन ुपन छैन।् 

२) पलु्चोक क्याम्पसमा कायर्रत ःथायी िशक्षकह ले िशक्षण शलु्क (Tution Fee) र धरौटी वापतको रकम 
( .६०,०००।-) बझुाउन ुपन छैन । 

 

िऽ. िव. दतार् नभएका आवेदकह ले िऽ. िव. दतार् बापत थप शलु्क . ५००।- (िवदेशबाट उ ीणर् गरेकाह का 
लािग १,०००।-) बझुाउन ुपनछ ।  

 
 

   
   

    ______________  

    अध्यक्ष 

                  भनार् सिमित २०७८ 


