
 

 
 
 

प्रेस विज्ञप्ति 

नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास र विस्तारमा विगत २८ िर्षदेखि कार्ष गदै 
आईरहेको कम्प्र्ुटर एशोससर्सन नपेाल महासंघले प्राविधिक सशक्षा तर्ष  विगत दईु बर्ष देखि 
प्रदान गदै आईरहेको छात्रबतृतको ‘नेसनल आईसीटी स्कलरससप– २०७७’ को लागी आिेदन िुल्ला 
गरेको छ ।  

क्र्ान महासंघले, राष्ट्रसित्र सूचना प्रविधिको अध्र्र्न अध्र्ापन गने गराउने कलेजहरुको 
सहर्ोगमा गरीि, जेहेन्दार, विद्र्ाथीहरुको लाधग छात्रबदृ्धि प्रदान गदै आएको विददतै छ। र्ो 
छात्रबतृत काठमाण्डौंको मैतीदेविमा रदह विगत दइृु दशकदेखि सूचना प्रविधि बबर्र्मा अध्र्ापन 
गराउने कलेज - लडष बुद्ि एजकेुसन र्ाउन्डेसन संगको सहकार्षमा शुरु गररएको हो । र्ो 
छात्रबतृत मार्ष त र्स बर्ष पतन ४९ जना विद्र्ाथीहरुलाई आंसशक तथा पुर्ष छात्रबदृ्धि प्रदान 
गनष लाधगएको हो ।  

‘नेसनल आईसीटी स्कलरससप– २०७७’ मा देशको सातै प्रदेशका विद्र्ाथीहरुले समान अिसर 
पाउने गरी प्रत्र्ेक प्रदेशबाट १ जना छात्रा लाई पूर्ष छात्रबतृत र बाकंी ४२ जनालाई आंससक 
छात्रबतृत प्रदान गरीने छ । ग्रासमर् क्षेत्रमा समेत सूचना प्रविधिको विकास र सबै नागरीकमा 
र्सको पहुुँच परुाउनमा र्स कार्षले टेिा परु्ाषउदै आएको छ । विगत २ िर्षदेखि सञ्चासलत र्स 
छात्रितृी कार्षक्रम अन्तरगत हालसम्पम २८ जना विद्र्ाथीहरु अध्र्र्नरत छन ्।   

र्ो िर्ष पतन फर्मेल मेररट आईसीटी स्कलरससपमा प्रत्र्ेक प्रदेशबाट चार जनाका दरले २८ जना 
छात्रालाई छात्रबतृत प्रदान गररनछे िने आईसीटी मेररट स्कलरससप अन्तगषत प्रत्र्के प्रदेशबाट 
तीनजनाका दरले २१ जनालाई छात्रबतृत प्रदान गररनछे ।  

क्र्ान महासंघ र कलेजविच िएको सम्पझौताअनुसार ४९ जना विद्र्ाथीले एक करोड ९६ लाि 
४२ हजार पाुँच सर् रुपरै्ाुँबराबरको छात्रिवृि पाउनछेन ्। 

छात्रबतृत प्रा्त विद्र्ाथीहरुले मलेससर्ाको एससर्ा ्र्ासेफर्क र्ुतनिषससदट अर् टेक्नोलाजी एण्ड 
इनोिेसनको संबंिनमा सञ्चालीत लडष बुद्ि एजकेुशन र्ाउण्डेसनमा स्नातक तह अन्तगषत वि. 
एस. सी. आईटी (BSc IT )को अध्र्र्न गनष पाउनेछन ्। 



 

नेपाल सरकारिाट मान्र्ताप्रा्त सशक्षर् संस्थाबाट ५० प्रततशत अंकसदहत ्लस टु िा सो सरह 
अध्र्र्न गरेका र कक्षा १० को गखर्त विर्र्मा कम्पतीमा ५० प्रततशत अंक ल्र्ाई सीटीईिीटीबाट 
कम्प्र्टुर इन्न्जतनर्ररङमा डड्लोमा गरेकाहरुले छात्रिवृिका लाधग आिेदन ददन सक्नेछन। 
छात्रबतृतका लाधग हाल कक्षा १२ परीक्षा कुरेर बसेका विद्र्ाथीहरुले पतन आिेदन ददन सक्न े 
छन ्। 

छात्रिवृि प्रदान गनषका लाधग क्र्ान महासघंले केन्न्िर् स्तरमा तनितषमान अध्र्क्ष हेमन्त कुमार 
चौरससर्ाको सरं्ोजकत्िमा सधचिद्िर् शेिर दलुाल र ददपेन्ि कुमार ससहं रहेको छात्रबतृत छनौट 
ससमतत गठन गरेको छ ।  

छात्रिवृिका लाधग इच्छुक विद्र्ाथीले क्र्ान महासंघको िेबसाइट www.can.org.np र लडषबुद्ि 
एजुकेसन र्ाउन्डेसनको िेबसाइट www.lbef.org मार्ष त २०२० से्टेम्पबर २५ ताररिसित्र आिेदन 
ददनुपनेछ । आिेदन ददुँदा कक्षा १२ उविर्ष गररसकेकाहरुले कक्षा १० र १२ को माकष ससटको 
प्रततसलवप तथा कक्षा १२ को पररक्षा निैसकेकाहरुले, कक्षा  १२ मा अध्र्र्नरत रहेको प्रमार् 
का साथै एउटा र्ोटो, नागररकता िा जन्मदताष प्रमार्पत्र र स्थानीर् सरकारको ससर्ाररसपत्र पेस 
गनुषपनेछ । 

र्स छात्रितृी मार्ष त कोविड महामारी िाबजुत पतन विपन्न िगषका विद्र्ाथीहरुलाई आफ्नो कररर्र 
बनाउन मद्दत पुग्ने र कार्ाषन्िर्नको चरर्मा रहेको डडन्जटल नेपाल फे्रमिकष लाई सहर्ोग पुग्न े
कुरा क्र्ान महासंघका अध्र्क्ष निराज कंुिरले व्र्क्त गनुषिर्ो । 

र्ो छात्रिवृिका तनन्म्पत क्र्ान महासघंसंगको सहकार्षले डडन्जटल-डडिाईड कम गनष मद्दत पगु्न े
र िविस्र्मा र्स्तै कार्षमा सािषजतनक-तनन्ज साझदेाररको तनन्म्पत प्रोत्साहन समल्ने लडष बुद्ि 
एजुकेशन र्ाउण्डेशनका अध्र्क्ष  ई. पंकज जालानल ेिताउनुिर्ो । 
 

िन्र्िाद । 
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