
 

 

प्रसे विज्ञवि 

नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविविको विकास र विस्तारमा विगत ३० िर्षदेवि कार्ष गदै आईरहेको 

कम्प्र्टुर एशोवसर्सन नेपाल महासंघले प्राविविक वशक्षा तर्ष  विगत चार बर्ष देवि प्रदान गदै आईरहेको 

छात्रबवृतको ‘नेसनल आईसीटी स्कलरवसप– २०७९’ को लागी आिेदन िलु्ला गरकेो छ ।  

क्र्ान महासंघल,े राष्ट्रवित्र सूचना प्रविविको अध्र्र्न अध्र्ापन गने गराउने कलेजहरुको सहर्ोगमा गरीि, 

जेहेन्दार, विद्याथीहरुको लावग छात्रबवृि प्रदान गदै आएको विवदतै छ। र्ो छात्रबवृत काठमाण्डौंको मैतीदेविमा 

रवह विगत दइृु दशकिन्दा बवि समर् देवि सूचना प्रविवि वबर्र्मा अध्र्ापन गराउने कलेज - लडष बुि 

एजकेुसन र्ाउन्डेसन संगको सहकार्षमा शुरु गररएको हो । र्ो छात्रबृवत मार्ष त र्स बर्ष पवन ४९ जना 

विद्याथीहरुलाई आंवशक तथा परु्ष छात्रबवृि प्रदान गनष लावगएको हो ।  

‘नेसनल आईसीटी स्कलरवसप– २०७९’ मा देशको सातै प्रदेशका विद्याथीहरुले समान अिसर पाउने गरी 

प्रत्र्ेक प्रदेशबाट १ जना छात्रा लाई पूर्ष छात्रबवृत र बांकी ४२ जनालाई आंवसक छात्रबवृत प्रदान गरीने छ । 

ग्रावमर् क्षेत्रमा समेत सूचना प्रविविको विकास र सबै नागरीकमा र्सको पह ुँच परुाउनमा र्स कार्षले टेिा 

परु्ाषउदै आएको छ । विगत चार िर्षदेवि सञ्चावलत र्स छात्रितृी कार्षक्रम अन्तरगत हालसम्पम ४६ जना 

विद्याथीहरु अध्र्र्नरत छन् ।   

र्ो िर्ष पवन वर्मेल मेररट आईसीटी स्कलरवसपमा प्रत्र्ेक प्रदेशबाट चार जनाका दरले २८ जना छात्रालाई 

छात्रबवृत प्रदान गररनेछ िने आईसीटी मेररट स्कलरवसप अन्तगषत प्रत्र्ेक प्रदेशबाट तीनजनाका दरले २१ 

जनालाई छात्रबृवत प्रदान गररनेछ ।   

क्र्ान महासंघ र कलेजविच िएको सम्पझौताअनसुार ४९ जना विद्याथीले १ करोड ९५ लाि ५८ हजार 

रुपैर्ाुँबराबरको छात्रिवृि पाउनेछन् । 

छात्रबवृत प्राप्त विद्याथीहरुले मलेवसर्ाको एवसर्ा ्र्ासेवर्क र्वुनिषवसवट अर् टेक्नोलाजी एण्ड इनोिेसनको 

संबंिनमा सञ्चालीत लडष बिु एजुकेशन र्ाउण्डेसनमा स्नातक तह अन्तगषत वि. एस. सी. आईटी (BSc. 

IT) को अध्र्र्न गनष पाउनेछन् । 

नेपाल सरकारिाट मान्र्ताप्राप्त वशक्षर् संस्थाबाट ५० प्रवतशत अंकसवहत ्लस टु िा सो सरह अध्र्र्न 

गरकेा र कक्षा १० को गवर्त विर्र्मा कम्पतीमा ५० प्रवतशत अंक ल्र्ाई सीटीईिीटीबाट कम्प्र्टुर 



 

इवन्जवनर्ररङमा वड्लोमा गरकेाहरुले छात्रिवृिका लावग आिेदन वदन सक्नेछन। छात्रबवृतका लावग हाल 

कक्षा १२ परीक्षा कुररे बसेका विद्याथीहरुले पवन आिेदन वदन सक्नेछन् । 

छात्रिवृि प्रदान गनषका लावग क्र्ान महासंघले केवन्िर् स्तरमा वनितषमान अध्र्क्ष हेमन्त कुमार चौरवसर्ाको 

संर्ोजकत्िमा सवचिद्वर् शेिर दलुाल र वदपेन्ि कुमार वसंह तथा केवन्िर् सदस्र्द्वर् सररता वसंह र विम 

मल्ल रहेको छात्रबवृत छनौट सवमवत गठन गरकेो छ । 

छात्रिवृिका लावग इच्छुक विद्याथीले क्र्ान महासंघको िेबसाइट www.can.org.np र लडषबिु एजकेुसन 

र्ाउन्डेसनको िेबसाइट www.lbef.org मार्ष त २०७९ साल िदौ ९ गतेवित्र आिेदन वदनपुनेछ । 

आिेदन वदुँदा कक्षा १० र १२ को माकष वसटको प्रवतवलवपका साथै एउटा र्ोटो, नागररकता िा जन्मदताष 

प्रमार्पत्र र स्थानीर् सरकारको वसर्ाररसपत्र पेस गनुषपनेछ । छात्रिवृिका वनवम्पत प्राप्त आिेदकहरुको 

अनलाईन परीक्षा २०७९ साल िदौ १० गते ह नेछ िने २०७९ साल िदौ १२ गते छात्रिवृिको पररर्ाम 

घोर्र्ा ह नेगरी कार्षक्रम वमलाईएको छ । 

र्स छात्रितृी मार्ष त देशका दगुषम क्षेत्रका विपन्न िगषका विद्याथीहरुले पवन सचुना तथा संचार प्रविविको 

क्षेत्रलाई आफ्नो पेशा/ब्र्बसार् बनाउन मद्दत पगु्ने र कार्ाषन्िर्नको चरर्मा रहेको वडवजटल नेपाल 

फे्रमिकष लाई सहर्ोग पगु्ने कुरा क्र्ान महासंघका अध्र्क्ष निराज कंुिरले व्र्क्त गनुषिर्ो । 

र्ो छात्रिवृिका वनवम्पत सुचना प्रविवि क्षेत्रको अग्रर्ी एिं छाता संस्था क्र्ान महासंघसंगको सहकार्षले देश 

वित्र रहेको वडवजटल-वडिाईड कम गनष मद्दत पगु्ने र िविस्र्मा र्स्तै कार्षमा अन्र् संस्थाहरुलाई पवन 

सािषजवनक-वनवज साझेदाररको वनवम्पत प्रोत्साहन वमल्ने लडष बिु एजकेुशन र्ाउण्डेशनका अध्र्क्ष ई. पंकज 

जालानले िताउनिुर्ो । 

िन्र्िाद । 
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