
वैदेशिक अध्ययनका लाशि Eligibility Certificate शलन चाहने शवद्यार्थीहरूले देहायको सर्त 

बन्देज अध्ययन िरेर मात्र शनवेदन दर्ात िननतहोलााः 

१. जनु तहमा ऄध्ययन गनन जाने हो कम्ततमा सो भन्दा एक तह तलको शैम्िक योग्यता हाम्सल गरेको 

(ईदाहरणका लाम्ग MBBS ऄध्ययन गनन जान +२ वा सो सरहमा बायोलोजी म्िम्जक्स केमेष्ट्री 

सम्हतको म्वषय म्लइ कम्ततमा ५० प्रम्तशत वा २.४ म्जम्िए ल्याइईत्तीणन) हुनु िनेछ। 

२. म्चम्कत्सा म्शिा अयोगले म्लएको एकीकृत प्रवशे िरीिामा ईत्तीणन भएको स्कोर काडन प्राप्त गरेको 

हुनु िनेछ ।  

ऄथवा 

अयोगले मान्यता म्दएकादहेायका दशेका दहेायका संस्थाले म्लएको राम्ष्ट्रयस्तरको प्रवशे िरीिामा 

ईत्तीणन गरेको भए सो िरीिामा कम्ततमा ५० प्रम्तशत ऄङ्क ल्याआ ईत्तीणन गरेको स्कोर काडन हुनु िने 

छ । 

 भारतमा स्नातक तहमाMBBS ऄध्ययनका लाम्ग NEET 

 भारतमा स्नातकोत्तर तहमा MD/MS/MDSऄध्ययनका लाम्ग AIIMS 

 िाम्कस्तानमा म्िलोम्सिऄध्ययनका लाम्ग FCPS 

 बेलायत ऄध्ययनका लाम्ग FRCP, FRCS, PLAB, MRCP 

ऄथवा 

ऄको व्यवस्था नभएसतमका लाम्ग अयोगले एकीकृत प्रवशे िरीिा सञ्चालन नगरेका दहेायका 

तहका दहेायका म्वषय ऄध्ययनका लाम्ग सतवम्न्धत काईम्न्सलले सूचीकृतका लाम्ग योग्य भनी 

गरेको म्सिाररस ित्र र अयोगले सञ्चालन गरेको कुनै म्मल्दो जलु्दो म्वषयकोप्रवशे िरीिाईत्तीणन 

गरेको स्कोरकाडन  समेतः 

 Bachelor in Cardiovascular Technology 

 Bachelor in Anesthesia Technology 

 Bachelor in Anesthesia and Critical Care 

 Bachelor in Operation Theater Technology 

 Bachelor in Naturopathy and Yogic Science (BNYS) 

 Master in Physiotherapy (MPT) 

 Master in Operation Theater Technology and Anesthesia 



३. सतवम्न्धत म्वद्याथीले दहेायका कागजातहरूको सक्कल प्रमाणित्रहरूको िोटो म्खचेर वा स्क्यान 

गरी अयोगले ईिलब्ध गराएको ववेसाइटमा ऄिलोड गने साथै Eligibility Certificate म्लन 

अयोगमा सबै सक्कल कागजातहरू साथमा ल्याईनु िने छ । 

ऄ) स्नातक तह (Undergraduate Level): 

क. नागररकताको प्रमाणित्र 

ख. एसएलसी वा सो सरहको लब्धाङ्क ित्र 

ग. एसएलसी वा सो सरहको चाररम्त्रक प्रमाण ित्र 

घ. १०+२ वा सो सरहको रान्सम्िप्ट 

ङ. १०+२ वा सो सरहको चाररम्त्रक प्रमाण ित्र 

च. अयोगले सञ्चालन गरेको एकीकृत प्रवशे िरीिाको स्कोर काडन 

छ. ऄध्ययन गनन चाहकेो तह , म्वषय, Speciality,ऄध्ययन ऄवम्धबषन  र ऄध्ययन शुरू हुने 

म्मम्त समेत ईम्ल्लम्खत सतवम्न्धत संस्थाले जारी गरेको ित्र (ऄिरलेटर अआ ट्वान्टी अदी) 

४. स्नातकोत्तर तह (Postgraduate Level): 

क. स्नातक तह (Undergraduate Level) का लाम्ग तोम्कएका सबै कागजातहरू 

ख. स्नातक तह (Undergraduate Level) वा सो सरहको रान्सम्िप्ट 

ग. स्नातक तह (Undergraduate Level)  वा सो सरहको चाररम्त्रक प्रमाण ित्र 

घ. सतवम्न्धत काईम्न्सल दतान प्रमाणित्र 

५. िेलोम्सि (Fellowship) वा ईच्चस्तरको ताम्लम (High Level Training): 

क. स्नातकोत्तर तह (Postgraduate Level) का लाम्ग तोम्कएका सबै कागजातहरू 

ख. स्नातकोत्तर तह (Postgraduate Level)वा सो सरहको रान्सम्िप्ट 

ग. स्नातकोत्तर तह (Postgraduate Level) वा सो सरहको चाररम्त्रक प्रमाण ित्र 

६.  Eligibility Certificate म्लन Undergraduate level का लाम्ग रू ३००० र Postgraduate 

level का लाम्ग रू ५००० लाग्ने दस्तुर म्हमालयन बैङ्कमा Medical Education 

Commission का नाममा रहकेो खाता नं ०४३०८९३१६७००१७ मा जतमा गरी सो को भौचर 

ऄिलोड गनुन िने छ । दस्तुर बुझाआसके िछी रकम म्ितान नहुने भएकोले  अफ्ना कागज प्रमाण िुगे 

निुगेको एम्कन गरेर मात्र ऄनलाइन िाराम भनुन होला 

७. माम्थ ईम्ल्लम्खत योग्यता र कागज प्रमाण िेस भए िछी मात्र बैठकबाट Eligibility Certificate 

जारी गने नगने सतवन्धमा म्नणनय हुने भएकोले अवश्यक कागज प्रमाण िुगे निुगेको एम्कन गरी 

ऄनलाइन िाराम भनुन होला ।  

८. म्दआएको म्लङ्कमा ऄनलाइन िाराम भदान िमशः दहेाय बमोम्जम म्ववरण आन्री गने र कागजात 

ऄिलोड गनेः  



क. Personal Information (profile)मा रहकेा सबै म्ववरणहरू नछुटाइ भने र िासिोटन 

साआजको िोटो , नागररकताको प्रमाणित्र, राहदानी समेतका म्ववरण भरी िोटो वा स्क्यान 

कम्ि ऄिलोड गने  

ख. Academic Information मा SLC/SEE को म्ववरण त्यसिछी १० +२ वा रहकेा 

म्ववरण भने एवम् ररतले अिूले ऄध्ययन गनन जान चाहकेो तह भन्दा तल्लो तहसतमको 

म्ववरण भरी चाररम्त्रक प्रमाण ित्र समेतको िोटो वा स्क्यान कम्ि ऄिलोड गने , म्वदशेी 

बोडनबाट ईत्तीणन भएको भए प्रमाणित्रको समकिता िेस गने  

ग. Eligibility Information माअिू ऄध्ययन गनन जान चाहकेो तह म्वषय स्प्याम्सम्लटी 

SLC/SEE को म्ववरण त्यसिछी १० +२ वा रहकेा म्ववरण भने एवम् ररतले अिूले 

ऄध्ययन गनन जान चाहकेो तह भन्दा तल्लो तहसतमको म्ववरण भरी प्रमाणित्रको िोटो वा 

स्क्यान कम्ि ऄिलोड गने  

घ. मा SLC/SEE को म्ववरण त्यसिछी १० +२ वा रहकेा म्ववरण भने एवम् ररतले अिूले 

ऄध्ययन गनन जान चाहकेो तह भन्दा तल्लो तहसतमको म्ववरण भरी प्रमाणित्रको िोटो वा 

स्क्यान कम्ि ऄिलोड गने  

ङ. तोम्कए बमोम्जमको रकम बैक दाम्खला गरेको भौचरको म्ववरण आन्री गरी भौचरको िोटो 

म्खम्च ऄिलोड गने  

च. ऄनुसूचीमा रहकेो कवमु्लयतनामाको िाराममा अफ्नो म्ववरण िछी सतम िरक निने गरी 

भरी हस्तािर र दबुै हातका बुढी औलाको छाि लगाएर ऄिलोड गने । 

छ. वदैमे्शक ऄध्ययनका लाम्ग ऄनुमम्त ित्र EligibilityCertificate म्लन अईने आमेल प्राप्त 

भएको १ मम्हना म्भत्र प्रमाण ित्र म्लन े

९. अयोगले ईिलब्ध गराएको ववेसाआटमा म्वद्याथीले िेस गरेका वा गने म्ववरणहरू कानून बमोम्जम 

ऄम्धकार प्राप्त म्नकायले माग गरेमा वाहके ऄन्य कसैलाइ ईिलब्ध गराआने छैन , गोप्य र सुरम्ित 

रहनेछन् । 

१०. म्मम्त २०७९ साल साईन १ गते िछी वदैमे्शक ऄध्ययन ऄनुमम्त Eligibility Certificateम्लएका 

व्यम्िले ऄरू कुनै म्वषयमा ऄध्ययन गनन जान चाहमेा यसै म्लङ्कमा रहकेो Eligibility मा 

AddNew गरी म्ववरण भने  । 

 

 

 


