
नेपाल सरकार 


श�ा, व�ान तथा �व�ध म��ालय 

छा�बिृ�त शाखा, केशरमहल  

               �काशन 
म त २०७५।०४।२२ 

PTAP काय��म अ	तरगतको BSc. Engineering �वषयको छा�बिृ�तमा पवू� मनोनयन ग�रएको  ज�र� सचूना । 

नेपाल सरकारलाई श)ै�क स� २०१८/२०१९ का ला�ग पा.क/तान सरकारबाट Pakistan Technical Assistance Programme 

(PTAP) अ�तरगत BSc. Engineering वषयमा �ा3त भएको ६ 
सट छा�बिृ�तमा छा�विृ�त स8ब�धी  नयमावल: २०६० 

(ससंोधन स<हत) बमोिजम म��ालयको 
म त २०७५।४।१० को  नण?यानसुार समहुगत योAयताBम (Merit List) सचूी �काशन 

गर: 
म त २०७५।४।१७ स8म सो स8बि�ध कुन ै दावी वरोध भएमा स�माण छा�व�ृती शाखामा  नवेदन <दने सचूना  

�काशन गFरएकोमा योAयताBम सचूी उपर कुन ैदावी वरोध नपरेको हँुदा म��ालयको 
म त २०७५।४।२१ को  नण?यानसुार 

सोह: सचूीको योAयताBमका आधारमा तप
शल अनसुारका उ8मेदवारहJलाई मKुय उ8मेदवार र बकैिLपकका Jपमा  

मनोनयन गFरएकोले छनौट भएका मKुय उ8मेवारहJले 
म त २०७५।४।२८ गत े५.०० बजे 
भ� देहायका कागजात स<हत 

स8पक?  गन? र पवू? मनोनयनमा परेका उ8मेदवार मOये अOययनका ला�ग असमथ? उP8मेदवारले सोह: अव�ध 
भ� अOययन 

असमथ?ताको 
लQखत जानकार: गराउन र मनोनयन स8ब�धमा कुन ैदावीवरोध भए  उ8मेदवार /वयं उपि/थत भई 
लQखत 

जानकार: गराउन एवम ् मKुय उ8मेदवारको Jपमा स�ूचकृत नभएका Fरत पवू?कका सब ै उ8मेदवारहJलाई बकैिLपक 

उ8मेदवारका Jपमा स�ूचकृत गFरएकाले बकैिLपक उ8मेदवारले 
म त २०७५।४।२८ गत ेकाया?लय समय 
भ� छा�विृ�त शाखा 

केशरमहलमा स8पक?  गनु?हुन स�ुचत गFरएको छ । 

                                  PTAP Scholarship 2075  

   

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

  

 

   

Group : General  

S.N. 
Moe 

Reg. 

IoE 

Rank 
Candidate Name Gender 

School 

Type Group 

Status 

1 6 476 Mahesh Sharma Male Community General Pre Nomination 

2 4 1647 Pappu Thakur Male Community General Pre Nomination 

3 3 3378 Ram Pujan Barhi Male Community General Pre Nomination 

4 1 3791 Sandip Jaiswal Male Community General Pre Nomination 

5 7 4292 Rahul Yadav Male other General Pre Nomination 

6 5 4799 Santosh kumar Sah Male Community General Alternatives 

   

Group : Madhesi  

S.N. 
Moe 

Reg. 

IoE 

Rank 
Candidate Name Gender 

School 

Type 
Madhesi 

Status 

2 2 2088 Manish Kumar Mahato Male Community Madhesi Pre Nomination 

5 5 4799 Santosh kumar Sah Male Community Madhesi Alternatives 

 

 



क) छनौट भएका उ&मेदवारह�ले पेश गनु�पन- आव/यक कागजातह�ः 
1. 
श�ा, व�ान तथा �व�ध म��ालको योAयताBम दरखा/त दता?को  न/साको सTकलस<हत १� त � त
लप । 

2. नेपाल: नागFरकताको �माणप�को सTकलस<हत १ � त � त
लप । 

3.  नरो�गताको �माणप�को सTकलस<हत १ � त � त
लप । 

4. SLC को माक? 
शट, Original  चाFर_�क �माणप�को सTकलस<हत १ � त � त
लप । 

5. +2 वा सो सरहको bा�/कृ3ट, �ो
भजनल स<ट?.फकेटको सTकलस<हत१/१� त � त
लप । 
6. +2 वा सो सरहको चाFर_�क �माणप�को सTकलस<हत१/१� त � त
लप । 
7. ������ 	�
 
���  Eligibility �� ��
 ������� ��
����� �  
8. हालसालै Qख�चएको अटो साइजको फोटो ३ � त । 

9. मा�थ बुँदा नं.  ४ र � मा उिLलQखत शै)�क योAयताका �माण प�हJको स8बि�धत बोड?, 
श�ा, व�ान तथा �व�ध 

म��ालय र परराkb म��ालय बाट स�यापन गFरएका ३/३ � त सTकल  

10. सबै कागजाताहJको छाया � त Software मा अपलोड गनु?पनp भएकोले Electronic copy .jpeg format मा 


लइआउनुहुन अनुरोध छ । 

 


