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नेपाल मेडिकल काउन्सिलको चिककत्िक दर्ाा अभिलेख अध्यावचिकका  लाचि आवश्यक ववचि  

(२०७८/०३/०३) 

नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० को दफा १३ मा भएको व्यवस्थाबमोन्िम दर्ाा ककर्ाब दरुुस्र् राखी िमय–

िमयमा नाम दर्ाा भएका चिककत्िकहरूको नाम, ठेगाना र योग्यर्ा खोली दर्ाा ककर्ाबमा दर्ाा गने, ददबगंर् वा 
िदस्यर्ाबाट नाम हटाइने भएका चिककत्िकहरूको नाम हटाउने र कुन ैदर्ाावाला चिककत्िकले आफ्नो व्यविाय 

छािमेा वा आफ्नो ठेगाना बदलेमा रन्िष्ट्रारलाई एक मदहनाभभत्र ििूना गनुापने व्यवस्थाको अचिनमा रही दर्ाा 
अभभलेख अध्यावचिक गने काम िम्पसन गनुापने भएकाल ेयो ििूनामा उल्लखे भएबमोन्िम नेपाल मडेिकल 

काउन्सिलको चिककत्िक दर्ाा अभभलेखमा िरुू दर्ाा देखख दर्ाा न.ं २४२२९ िम्म दर्ाा न.ं भएका चिककत्िकहरूलाई 

र्ोककएबमोन्िमको व्यहोरा खुलाई काउन्सिललाई िानकारी गराउनहुन िचूिर् गररसछ । ििूना र्था अभभलेख 

अध्यावचिक नभएमा काउन्सिलबाट प्रदान गररने िेवािवुविामा दिलाई हुनिक्ने छ ।  
(नोटः दर्ाा न.ं २४२३० पछछका दर्ाावालको ििूना अध्याववक भ ैिकेकेको) 
 

दर्ाा अभिलखे अध्यावचिक िने प्रकृया  
आफ्नो ईमेल ठेगाना र मोबाइल नम्बर प्रयोगगरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलको वेविाईटमा राखखएको दर्ाा 
अभभलेख अध्यावचिक फारम भरेर काउन्सिलमा पठाउनका लाचग िम्बन्सिर् चिककत्िकले काउन्सिलबाट माग 

भ ैआएका कागिार्हरु स्क्यान गरी िोदह फारममा अपलोि गनुा पनेछ । दर्ाा अभभलेख अध्यावचिक भएका 
चिककत्िकलाई आवश्यकर्ा हेरी िब ैवववरण उल्लेख भएको नयााँ प्रमाणपत्र र्था दर्ाा पररियपत्र छनिःशलु्क प्रदान 

गररनेछ । 
अभभलेख अध्यावचिक गनाका लाचग फोटो र्था  प्रमाणपत्रहरुको डिन्िटल प्रछर् आवश्यक हुनेभएकाले 

छनम्नानिुार पवूार्यारी आवश्यक छ ।  
 

िामासय जानकारी 
 अपलोि गनुापने कागिार् १ एमबी देखख २ एमबी वा १५० िीपीआईमा कलर स्क्यान गरेको हुनपुनेछ । 

श्याम–स्वेर् रंगको, फोटो खखिेर पठाएको, िौकुना नभमलेको, अस्पष्ट्ट, बांगोदटगंो प्रमाणपत्र मासय हुनेछैन 

।  
 व्यन्क्र्को र्न्स्वरिः छ मदहना भभत्र खखिेको, रंचगन र डिन्िटल रुपमा प्रशोिन वा पररवर्ान नगरेको, दबु ै

कान देखखने गरी भििा क्यामरामा हेरेको, महुारको हेराई प्राकृछर्क वा िामासय भएको, प्राकृछर्क वाहेक 

कुन ैदाग नभएको, आाँखा खुला हुनकुो िाथै स्पष्ट्ट देखखने हुनपुने । यदद िस्मा लगाउन ुपने भएमा िस्माको 
फे्रम पार्लो र हलकुा रंगको हुनकुो िाथै आाँखा स्पष्ट्ट देखखने र नटन्ल्कएको हुनपुने । ववशषे 

िाभमाक/िांस्कृछर्क कारण बाहेक टाउको खुला भएको र गहना नलगाएको, र्न्स्वरको पषृ्ट्ठभभूम िादा र 

हलकुा रङ्ग भएको र्था बोिार नभएको हुनपुने । महुारमा िमानपुाछर्क रुपल ेउज्यालो भएको, छााँया 
नपरेको, प्रकाश ठीक मात्रामा भएको र फ्ल्यिका कारण आाँखा रार्ो नभएको र फोकि भमलेको हुनपुने । 
र्न्स्वरको िाईि छनम्नानिुार भएको हुनपुने ।  
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 डिन्िटल फोटोको आयर्ाकार १२००×१२०० वपक्िेलको sRGB रंचगन, JPEG/JPG फम्यााटमा २४० 

ककलोबाईट भसदा ठूलो वा उत्र ैिाईिको हुनपुने छ ।  
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कम््यटुरमा एउटा फाइल/फोल्िर बनाएर त्यिमा ननम्नभलखखर् कािजपत्रहरु माचि िननएअनिुार स्क्यान 

िरेर राख्ने र िननएअनिुार अपलोि िदै जाने ।  

स्क्यान गररनपुने कागिार्हरु (र्ह र आवश्यकर्ा अनुिार) 

१. फोटो* 

२. नेपाली नागररकर्ाको प्रमाणपत्र* (दबु ैपेि) 

३. एि.एल.िी./एि.ई.ई. र प्रमाणपत्र र्ह/प्लि टु/ए लेभलका शकै्षिक योग्यर्ाका प्रमाणपत्रहरू 

४. स्नार्क र्ह (एमबीबीएि/बीिीएि) र िो भसदा माचथल्लो र्हका ववश्वववद्यालयबाट ददइने रासिकृप्ट र 

असर्ररम/अन्सर्म प्रमाणपत्र)* – बावषाक प्राप्र्ांक आवश्यक नपने  

५. ईसटनाभिप परूागरेको प्रमाणपत्र* (ईसटनाभिप प्राविान लाग ुभएको हकमा) 
६. नेपाल मेडिकल काउन्सिलले प्रदान गरेका िब ैदर्ाा प्रमाणपत्रहरु* (परीिण दर्ाा, अस्थायी दर्ाा, स्थायी 

दर्ाा र ववशषेज्ञ दर्ाा)– प्राप्र् गरेअनिुार 

ववदेशमा अध्ययन परूा गनेको हकमा थप 

६. काउन्सिलबाट प्रदान गररएको इभलन्िबबभलटी प्रमाणपत्र (परीिण दर्ााको िट्टामा)- प्राप्र् गरेअनिुार 

७. आवश्यकर्ा/र्ोककएअनिुारको भाषा परीिा उन्त्र्णा प्रमाणपत्र (िीनमा अध्ययन गरी उपाचि हाभिल 

गनेहरूको हकमा र्ोककएको एिएिके प्रमाणपत्र) 

८. अध्ययन गरेको देशको भाषामा प्रदान गररएका िब ैप्रमाणपत्रहरु 

९. ववदेशमा अध्ययन गदााका बखर् प्रदान गररएको िम्बन्सिर् देशको काउन्सिल दर्ाा प्रमाणपत्र (दर्ाा 
प्राबिान भएमा) । 

अछनवाया गररएको प्रमाणपत्र र िूिनामा र्ारा (*) चिसह लगाईएको छ ।  
 

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको वेविाइट www.nmc.org.np खोली REGISTRATION UPDATE भभत्र गई फारम 

भने । फारम भदाा कम्प्यटुरको प्रयोग गनुा आवश्यक छ । मोबाईल फोनबाट फारम भदाा अनावश्यक झंझट 

आइलाग्न िक्नछे । 
 

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले परीिण, अस्थायी, स्थायी र्था ववशषेज्ञ चिककत्िक दर्ाा प्रमाणपत्रहरू नयााँ डििाइन 

िदहर्को स्वरूपमा प्रदान गना शरुुगरेको व्यहोरा िावािछनक भिैकेको छ । नयााँ िााँिा (डििाइन) को प्रमाणपत्रमा 
अछिल्लोपटक प्रदान गररएका िब ै प्रमाणपत्रहरुको वववरण िमेर् उल्लेख हुने हुनाले परुानो िााँिामा प्रदान 

गररएका िब ै दर्ाा प्रमाणपत्रको िक्कल ै प्रछर् काउन्सिलमा कफर्ाा बझुाउन ु पनेछ । कुन ै कारणवश कफर्ाा 
बझुाउनपुने िक्कल प्रमाणपत्र िाथमा नभएको/हराएको/नाभिएको अवस्थामा र्ोककएको प्रकिया परूा गरी िोको 
नक्कल प्रछर् (कपी अफ ओररन्िनल) भलएर काउन्सिलमा बझुाउन ुपनेछ ।  
 

दर्ाा प्रमाणपत्र हस्कर्ासर्रण   

र्यारभएको दर्ाा प्रमाणपत्र र्था दर्ाा पररियपत्र भलनका लाचग िम्बन्सिर् चिककत्िक स्वय ंउपन्स्थर् हुन ुपनेछ 

। चिककत्िक स्वय ंउपन्स्थर् हुननिकेमा आवेदक चिककत्िकको मञ्िुरीनामा िदहर् कुन ैवारेि वा प्रछर्छनचि िो 
प्रमाणपत्र भलन आएमा त्यस्र्ो ब्यन्क्र्लाई िमेर् प्रमाणपत्र हस्र्ासर्रण गना िककने छ । 
 

http://www.nmc.org.np/
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िप जानकारीका लाचि िम्पका   
फोन न.ं 4371954, 4377164 

मोबाइल न.ं Pradeep Rijal 9851206196 (office hours) 

 

 

रन्िष्ट्रार 


