
नेपाल सरकार 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय 
छारबवृि िाखा, केिरमहल  

 

               प्रकािन शमतत २०७५।०४।३० 

 
PTAP कार्यक्रम अन्तरगतको BSc. Engineering विषर्को छात्रबवृिमा मनोनर्न गररएको जरुरी सचूना । 

 
 

नेपाल सरकारलाई िैक्षक्षक सर २०१८/२०१९ का लाधि पाककस्तान सरकारबाट Pakistan Technical Assistance 

Programme (PTAP) अन्त्तरित BSc. Engineering विषयमा प्राप्त भएको ६ शसट छारबवृिमा छारिवृि सम्बन्त्िी 
तनयमािली २०६० (संसोिन सहहत) बमोजिम मन्त्रालयको शमतत २०७५।४।१० को तनर्णयानुसार समुहित 
योग्यताक्रम (Merit List) सूची प्रकािन िरी शमतत २०७५।४।१७ सम्म सो सम्बजन्त्ि कुनै दािी विरोि भएमा 
सप्रमार् छारििृी िाखामा तनिेदन हदने सूचना  प्रकािन िररएकोमा योग्यताक्रम सूची उपर कुनै दािी विरोि 
नपरेको हुुँदा मन्त्रालयको शमतत २०७५।४।२१ को तनर्णयानुसार सोही सूचीको योग्यताक्रमका आिारमा मुख्य 
उम्मेदिार र बैकजपपकका रुपमा  मनोनयन िरर छनौट भएका मुख्य उम्मेिारहरुले शमतत २०७५।४।२८ िते ५.०० 
बिे शभर आिश्यक काििात सहहत सम्पकण  िनण र पूिण मनोनयनमा परेका उम्मेदिार मध्ये अध्ययनका लाधि 
असमथण उरम्मेदिारले सोही अिधि शभर अध्ययन असमथणताको शलखखत िानकारी िराउन र मनोनयन सम्बन्त्िमा 
कुनै दािीविरोि भए  उम्मेदिार स्िंय उपजस्थत भई शलखखत िानकारी िराउन एिम ्मुख्य उम्मेदिारको रुपमा 
सूधचकृत नभएका ररत पूिणकका सबै उम्मेदिारहरुलाई बैकजपपक उम्मेदिारका रुपमा सूधचकृत िरर बैकजपपक 
उम्मेदिारले शमतत २०७५।४।२८ िते कायाणलय समय शभर छारिवृि िाखा केिरमहलमा सम्पकण  िनण सूचना प्रकािन 
िररएकोमा  पूिण मनोनयन  उपर कुनै दाबी विरोि नपरेको, पूिण मनोनयन भएका सािरर् समूह तर्ण का 
उम्मेदिारहरु श्री राहुल यादिले अध्ययन असमथणताको तनिेदन हदएका हुुँदा योग्यताक्रम सूची अनुसार बैकजपपक 
सूचीमा रहेका उम्मेदिारलाई तनयमानुसार पूिण मनोनयन सूचीमा समायोिन िरी तपशिल अनुसारका विषयित 
तथा समूहित उम्मेदिारहरुलाई सम्बजन्त्ित विश्िविद्यालयबाट Conformation प्राप्त भए बमोजिम हुने िरी र 
Conformation प्राप्त नभएमा नेपाल सरकारलाई छारिवृि सम्बन्त्िी कुन ैपतन दातयत्ि नपनिेरी मनोनयन िरी 
Conformation  लिाायत आिश्यक प्रकक्रयाका लाधि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्ण त पठाउने शमतत २०७५।४।२९ िते 
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रलायबाट तनर्णय भएको हुुँदा सम्बजन्त्ित सबैलाई यो सूचना प्रकािन िररएको छ । 
 
 
 

                          



तपशिल 
PTAP Scholarship 2075 

   
Based on IoE Entrance 2074, Nomination List, B.Sc. Eng.  

    

 

S.N. 
Moe 
Reg. 

IoE 
Rank 

Candidate Name Gender 
School 
Type Group 

Status 

1 6 476 Mahesh Sharma Male Community General  Nomination 

2 4 1647 Pappu Thakur Male Community General  Nomination 

3 3 3378 Ram Pujan Barhi Male Community General  Nomination 

4 1 3791 Sandip Jaiswal Male Community General  Nomination 

6 5 4799 Santosh kumar Sah Male Community General  Nomination 

2 2 2088 Manish Kumar Mahato Male Community Madhesi  Nomination 

 

क) छनौट भएका उम्मदेिारहरुले पेश गननयपने आिश्र्क कागजातहरुुः 
1. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालको योग्यताक्रम दरखास्त दताणको तनस्साको सक्कलसहहत १प्रतत प्रततशलवप । 
2. नेपाली नािररकताको प्रमार्परको सक्कलसहहत १ प्रतत प्रततशलवप । 
3. तनरोधिताको प्रमार्परको सक्कलसहहत १ प्रतत प्रततशलवप । 
4. SLC को माकण शिट, Original  चाररत्ररक प्रमार्परको सक्कलसहहत १ प्रतत प्रततशलवप । 
5. +2 िा सो सरहको रान्त्स्कृप्ट, प्रोशभिनल सहटणकर्केटको सक्कलसहहत१/१प्रतत प्रततशलवप । 
6. +2 िा सो सरहको चाररत्ररक प्रमार्परको सक्कलसहहत१/१प्रतत प्रततशलवप । 
7. दरखास्त माग गदाा  Eligibility का लागग तोककएका कागजातहरु ।  
8. हालसालै खखधचएको अटो साइिको र्ोटो ३ प्रतत । 
9. माधथ बुुँदा नं.  ४ र ५ मा उजपलखखत िैक्षक्षक योग्यताका प्रमार् परहरुको सम्बजन्त्ित बोर्ण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि 

मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय बाट सत्यापन िररएका ३/३ प्रतत सक्कल  
10. सबै काििाताहरुको छाया प्रतत Software मा अपलोर् िनुणपने भएकोले Electronic copy .jpg format मा 

शलइआउनुहुन अनुरोि छ । 

 


