
 
नेपाल मेिडकल काउिन्सलको िनणर्य सावर्जिनकीकरण 

(२०७९ माघ १३ गते) 
२०७९ पुष २९ गतेको िनणर्य 
६. नेमेका ऐन, िनयम, आचारसंिहता र आवश्यक सूचना समेिटएको पकेट बुक 
६. सहज सूचना प्रवाहका लािग काउिन्सलमा अस्थायी, स्थायी र िवशेषज्ञ प्रमाणपत्र िलन आउने हरेक 

िचिकत्सकलाई िनःशुल्क िवतरणका लािग  नेमेका ऐन, िनयम, आचारसंिहता र आवश्यक सूचना समेिटएको 
पकेट बुकका साथै िचिकत्सकले जानु्नपनेर् शीपसंग सम्बिन्धत िवषयको सूची सिहत  प्रकाशन गनेर् िनणर्य भयो 
।  

८. िविवध  
क) काउिन्सलको दैिनक काम तथा रेकडर्का लािग आवश्यक सफ्टवेयरको से्पिशिफकेसन तोकी टेण्डर 

प्रकृयामा गरको जानकारी गराइयो ।  
 

२०७९ मंिसर १५ गतेको िनणर्य 
४. िविध िमचेर अनुमित बेगर गिरएको इन्टनर्िसप । 
४. िवद्यमान ऐन, िनयमावली, िनदेर्िशका इन्टनर्िसप गाइडलाईन र काउिन्सलको िनयम िवपिरत परीक्षण दतार् िवना 

स्नातक तहको इन्टनर्िसप गराउने कुनैपिन संस्थाको प्राचायर्, अस्पताल िनदेर्शक, िवभागीय प्रमुख, कायर्क्रम 
संयोजक, लगायत संलग्न सबैलाई िचिकत्सकको परीक्षण दतार् िवना के कित कारणले इन्टनर्िसप गराएको हो? 
िनयम उलं्लघन गरे बापत तपाईंलाई िकन कारवाही नगनेर्? कारवाही गनुर् नपनेर् कारण भए सात िदन िभत्र 
स्पिष्टकरण पेश गनर् पत्राचार गनेर्, यसमा िचत्तबुझ्दो जवाफ नआए दतार्वाल िचिकत्सकको हकमा ७ िदन 
िनलम्बन र गैरिचिकत्सकको हकमा सम्बिन्धत कायार्लयलाई िवभागीय कारबाहीका लािग लेिखपठाउने । 
यसको जानकारी सम्बिन्धत मेिडकल कलेज वा प्रितष्ठानको तालुकवाला िनकाय, िचिकत्सा िशक्षा आयोग र 
सम्बिन्धत मन्त्रालयलाई िदने ।  

 
६. अनुमित िबना संचािलत िचिकत्सा शास्त्रका कायर्क्रम  
६. िबिभन्न शैिक्षक संस्थाले नेपाल मेिडकल काउिन्सल र िचिकत्सा िशक्षा आयोगको अनुमित िबना संचालन 

गरेको िचिकत्सा शास्त्रका िविभन्न कायर्क्रमहरू िनयमन गनर् तथा अनुमित िबना संचालन गरेका त्यसता 
कायर्क्रममा रोक लगाउनका लािग िशक्षा, िवज्ञान तथा प्रिविध मन्त्रालयमा लेिख पठाउने िनणर्य भयो । 

  
२०७९ काितर् क २२ गतेको िनणर्य  

२. स्नातक तहको सीप परीक्षण पाठ्यक्रम िनधार्रण  
२. काउिन्सलले िवषय िवज्ञहरूको सहयोगमा तयार पारेको स्नातक तहको सीप परीक्षण पाठ्यक्रमलाई िमित 

२०७९ काितर् क २३ गते सरोकारवाला सिहतको सहभािगतामा अन्तिक्रर् या गरी अिन्तम रुप िदने िनणर्य भयो ।  
३. िचिकत्सा पेशा गनर् नचाहने व्यिक्तको थप अध्ययन 
३. िचिकत्सा शास्त्रको एमबीबीएस तथा बीडीएस उित्तणर् सबैले िचिकत्सा शास्त्रसंग सम्बिन्धत थप िवषय 

अध्ययन वा तािलमका गनर्का लािग यस काउिन्सलको लाइसेन्स परीक्षा उित्तणर् गरेको हुनुपनेर् हालको व्यवस्था 
रहकेो हँुदा िचिकत्सा पेशा गनर् नचाहनेका लािग बैकिल्पक िबषयमा थप अध्ययन िवकल्प िदन सरोकारवाला 
िनकायहरूसंग अन्तिक्रर् या गनेर् िनणर्य भयो ।  

४. फेलोिसप कायर्क्रम संचालन 
४. नेपालमा स्नातक तह पश्चात गिरने िक्लनकल फेलोिसप तािलम संचालनका लािग आवेदन िदने अस्पताल वा 

िशक्षाण संस्थाले पिहलो पटक कायर्क्रम संचालनका लािग अनुमित माग गदार् अनुगमन शुल्क रू. पचास हजार 
बुझाउनु पनेर् र फेलोिसप कायर्क्रममा संलग्न हुने िचिकत्सक िशक्षक िचिकत्सा शास्त्रको अन्य कायर्क्रममा 



 
सहभािग भएनभएको यिकन गनर् िचिकत्सा िशक्षा आयोग माफर् त जानकारी िलने िनणर्य भयो । फेलोिसप 
तािलम संचालन गिररहकेा शैिक्षक संस्थालाई अलगै्ग िनिरक्षण आवश्यक नपनेर् तर कायर्क्रम स्वीकृितका लािग 
काउिन्सलमा जानकारी िदनु पनेर् र िचिकत्सा िशक्षा आयोगसंगको समन्बयमा त्यस्ता कायर्क्रम रूजु गनेर् िनणर्य 
भयो ।  

५. अनुगम िनिरक्षण  
५. अिख्तयार दरुूपयोग अनुसन्धान आयोगको प.सं. ९(िशक्षा)१(क)-६६/०७९/८० च.नं. िशक्षा-१२९०० िमित 

२०७९।०५।३० को पत्रमा उले्लख भएबमोिजमका मेिडकल कलेजहरूको स्थलगत अनुगमन गरी राय सिहतको 
प्रितवेदन पेश गनर्का लािग काउिन्सलका अध्यक्षको अनुमितमा काउिन्सल उपाध्यक्ष डा. िशवजी पौडलेको 
संयोजकत्वमा संयोजकतत्वमा डा. सन्ध्या चापागाईं, डा. कुन्जाङ्ग शेपार्, डा. कालुिसंह खत्री, डा. पे्रिनत पोखरेल 
र रिजष्ट्रार सिहतको टोलीलाई तोिकएबमोिजमको काममा संलग्न हुने िनणर्य गिरयो । तोिकएका मेिडकल 
कलेजको अनुगमन िनिरक्षण पश्चात आवश्यकता अनुसार क्रमशः अन्य कलेजहरूको समेत िनिरक्षण गनेर् िनणर्य 
भयो ।   

६. िचतवन मेिडकल कलेजमा संचािलत FRCEM (Fellow of Royal College of Emergency 
Medicine) कायर्क्रम 

६. कुनैपिन मेिडकल कलेजमा संचािलत, काउिन्सलमा दतार् हुन योग्य, कायर्क्रम िचिकत्सा िशक्षा आयोग र 
सम्विन्धत िवश्विवद्यालयबाट अनुमित प्राप्त हुन अिनवायर् भएको हँुदा िचतवन मेिडकल कलेजमा संचािलत 
FRCEM (Fellow of Royal College of Emergency Medicine) कायर्क्रम सम्बिन्धत देशको रािष्ट्रय 
िनकायबाट मान्यता प्राप्त वा िवश्विवद्यालयबाट उपािध प्राप्त किम्तमा ३ बषेर् कायर्क्रममा भनार् हुन आयोगको 
योग्यता (इिलिजिबिलटी) प्रमाणपत्र िलएको भए काउिन्सल दतार्का लािग बाधा नहुने िनणर्यको जानकारी 
सम्बिन्धत सबैलाई िदने िनणर्य भयो ।  

७. िवज्ञ िवषय पिरवतर्न गरी िवशेष परीक्षामा सहभािगता  
७. िचिकत्सा शास्त्रको स्नातकोत्तर तहमा भनार् हुनलागेको िवषय र काउिन्सलबाट अध्ययन अनुिमत प्राप्त िबषयमा 

बेमेल भएमा अध्ययन गरेको िवषयको िवशेष परीक्षामा सहभािगता जनाउन आवेदन िदएका िचिकत्सकले 
िवश्विवद्यालयको भनार् पत्र, िनजले प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र र थेिससको िवषय हरेी  माग गिरएको परीक्षमा 
सामेल गराउन सिकने िनणर्य भयो । स्नातकोत्तर तहको थेिसस तोिकएबमोिजम स्तरीय हुनुपनेर् छ ।  

९. िचिकत्सकको आचारसंिहता र कारबाही 
९. नेपाल मेिडकल काउिन्सलको िमित २०७९ साउन ०९ गतेको िनणर्य बमोिजम िचिकत्सकको आचारसंिहता 

(सामािजक संजाल तथा िबदु्यतीय माध्यम प्रयोग समेत) सामाग्री सिहत सामािजक सञ्जाल तथा िवदु्यितय 
सञ्चार माध्यम उपयोग आचार संिहता र नेपाल मेिडकल काउिन्सल िनयमावली २०२४ को िनयम २२ र २३ मा 
भएको व्यवस्थाको अिधनमा रही कारबाही चलाउँदा िनम्नानुसार प्रावधानलाई आधार माने्न िनणर्य भयो ।  

 खराब आचरण गरेमा कारबाही हुनेः  
९क) कुनै पिन दतार्वाल िचिकत्सकले नेपाल मेिडकल काउिन्सलको िनयममा तोिकएको आचार संिहता िवपिरत 

कायर्गरेमा तोिकएबमोिजमको कारबाही हुनेछ  
९ख) काउिन्सलमा दतार् भएको दतार्वाल िचिकत्सकले देहायको खराब आचरण गरेमा काउिन्सलले देहायबमोिजम 

सचेत गराउने, चेतावनी िदने, िनलम्बन गनेर्, वा काउिन्सल दतार् खारेज गनर् सके्नछ ।  
(क)  देहायको कुनै खराब आचरण गरेमा सचेत गराउनेः  

१)  काउिन्सलबाट प्रदान नगिरएको उपाधी प्रयोग गरेमा 
२)  भ्रामक प्रचार-प्रसार तथा प्रशारण गरेमा 
३)  िबरामीलाई िदने पुजार् (पे्रषृ्कप्सन) नाम, उपािध र काउिन्सल दतार् नम्बर बुिझने गिर नलेखेमा 

(ख)  देहायको कुनै खराब आचरण गरेमा चेतावनी िदनेः  
१)  िबरामीलाई उपचार गदार् तोिकएको वैज्ञािनक पद्धित अनुसार सल्लाह सुझाव निदएमा  



 
२)  आफ्नो शैिक्षक योग्यता र दक्षता बाहकेको उपचार गरेमा  
३)  नैितक आचरण िवपिरत कायर् गरेमा 
४)  उपचारका लािग आएको िबरामीसंग आफु मातहत उपचारमा रहकेो बखत िचिकत्सकीय 

प्रभावमा पारी अनुिचत आिथर् क सम्वन्ध स्थािपत गरेमा 
(ग)  देहायको कुनै खराब आचरण गरेमा दईु मिहना सम्म िनलम्बन गनेर्ः  

१)  प्रकरण (ख) मा उले्लिखत कुनैपिन कसुर दोहोयार्एमा 
२)  प्रकरण (ख)१ र (ख)२ मा उले्लिखत कायर्बाट िबरामीलाई पुणर् रूपमा िनको हुन सके्न 

िकिसमको भौितक वा मानिसक क्षित भएमा 
३)  सम्बिन्धत िवषयको औपचािरक शीप र ज्ञान िबना गैर आकिस्मक समस्याका लािग िचरफार 

गरी वा नगरी शल्यकृया तथा यसै्त प्रकृितको उपचार गरेमा 
४)  कानुनद्वारा विजर् त कुनैपिन उपचार वा िवधी प्रयोग गरेमा  

(घ)  देहायको कुनै खराब आचरण गरेमा दइु मिहना देिख दईु बषर्सम्म िनलम्बन गनेर्–  
१)  प्रकरण (ग) बमोिजमका कसुरहरू दोहोयार्एमा 
२)  प्रकरण (ग)२  मा उले्लिखत कसुरबाट िबरामीलाई दीधर्कालीन असर पनेर् क्षित भएमा 
३)  प्रकरण (ग)३ मा उले्लिखत कसुरबाट िबरामीलाई कुनै प्रकारको क्षित भएमा  
४)  कुनैपिन नैितक पतन हुने िकिसमको कसुरमा अदालबाट अिन्तम फैसला भएर कारबाही भएमा 
५)  आफ्नो मातहतमा रहकेो कुनैपिन िबरामीको उपचार वा रोग िनदानको क्रममा िनजसंग अनुिचत 

शािरिरक सम्बन्ध स्थािपत गरेमा 
(ङ)  देहायको कुनै खराब आचरण गरेमा काउिन्सलबाट दतार् खारेज गनेर्–  

१)  प्रकरण (घ) बमोिजमको कसुरमा सजाय भुक्तान पश्चात सोिह कसुर दोहोयार्एमा 
२)  प्रकरण (घ)२ र (घ)३ बमोिजमको कसुरबाट िबरामीको मृतु्य भएमा 
३)  नैितक पतन देिखने फौजदारी अपराधमा अिन्तम अदालतबाट फैसला भई सजाय भएमा 

९ग) मुलुकी संिहताले बिजर् त गरेका कामकारबाही गरेको फौजदारी आरोपमा मुद्दा दतार् भएमा फैसला नहँुदासम्मका 
लािग आचरण तथा चािरित्रक लगायतका कुनैपिन प्रमाणपत्र जारी नगनेर् ।  

१०. िचिकत्सकको आचारसंिहता तथा फौजदारी िवषयको व्यवस्थापन  
१०क) िचिकत्सकीय अभ्यासका कारण उत्पन्न समस्या, ितनको उजुरी र संबोधनका बारेमा छलफल हँुदा िचिकत्कीय 

तु्रटी, लापवरबाही, क्षितपूितर्  दािव तथा फौजदारी कसुरमा उजुरी परेपिछ हुने प्रकृयागत ढीलाईलाई सम्बोधन 
गनर्का लािग सावर्जिनक भएको कुनैपिन िचिकत्सकीय घटनाको तत्काल कारबाही थाल्न र तथ्य संकलन गनर्  
joint rapid response team लाई सकृय बनाउन पहल गनेर् िनणर्य भयो । आवश्यकता बमोिजम यस्ता 
घटनाको तत्काल छानिवन थाल्नका लािग काउिन्सलले िवज्ञ टोली पठाउन सके्न पूवर्िनणर्य स्मरण गिरयो । 

१०ख) उपचार गदार्को िनहुमा हुने कुटिपट, सामािजक संजाल र समाचारमा आएको िवषय तथा फौजदारी मुद्दामा 
२०७९ भदौ ३१ को िनणर्य नं. ८ बमोिजम उपचारसंग सम्बिन्ध कानूनी व्यवस्था लागु गनर् गराउन िचिकत्सकलाई 
लागे्न फौजदारी मुद्दाका बारेमा गृह मन्त्रालय, महान्यािधववक्ता कायार्लय, प्रहरी प्रधान कायार्लय, सबै िजल्ला 
प्रशासन कायार्लय र  िजल्ला न्यायिधवक्ताको कायार्लयलाई िवद्यमान कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी 
गराउनका लािग पत्राचार गनेर् िनणर्य भयो ।  

१०ग) िचतवन मेिडकल कलेज र गोरखा अस्पतालमा भएको हुलहुज्जत तथा तोडफोडको घटना उपर सोही ऐन, कानुन 
र प्रावधान बमोिजम हुनका लािग लेिख पठाउने िनणर्य भयो ।  

११. व्यवसाियक आचरण र आचारसंिहताको कानुनी उपचार 
११. नेपाल मेिडकल काउिन्सलको व्यवसाियक आचरण, अनुगमन लगायतका काममा काउिन्सलको तफर् बाट खिटने 

सदस्य, िवषय िवज्ञ तथा कमर्चारी उपर काउिन्सलको काम गरेवापत लागेको मुद्दामािमलामा िनजको कानुनी 
प्रितरक्षामा लागे्न कानुनी तथा व्यवसाियक दसु्तर यसै काउिन्सलले ब्यहोनेर् िनणर्य भयो । तर यस्तो िनणर्य 



 
प्रकृयामा काउिन्सलबाट खिटने िवज्ञ, व्यिक्त वा सदस्यको व्यिक्तगत िजमे्मवारी देिखने अवस्थाको व्यवस्था 
रहमेा उक्त िनणर्य लागु नहुने िनणर्य भयो ।  

१२. िचिकत्सकीय त्रुटीमा क्षितपुितर्  
१२. नेमेका ऐन २०२० को दफा २६ को उपदफा (४) मा कसैले यस ऐन बमोिजमको कसूर गरेको कारणबाट कसैको 

ज्यान मरेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा वा अन्य हािन, नोक्सान वा क्षित पुगेकोमा कसूरदारबाट सम्बिन्धत पीिडतलाई र 
िनजको मृतु्य भएकोमा िनजको हकवालालाई मनािसब क्षितपूितर्  भराई िदनु पनेर्छ भने्न व्यबस्था रहकेो, स्वास्थ्य 
सेवालाई िनयिमत, भरपदोर्, मयार्िदत र प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य उपचारको क्रममा उत्पन्न हुन सके्न 
आकिस्मक घटना र आिथर् क दाियत्वबाट स्वास्थ्यकमीर् तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षाका लािग  स्वास्थ्यकमीर् 
तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बिन्ध ऐन २०६६ को दफा ८ मा स्वास्थ्यकमीर् तथा स्वास्थ्य संस्थाले तोिकएको 
दसु्तर स्वास्थ्यकमीर् तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय सिमितमा बुझाउनु पनेर् व्यवस्था भएको भएता पिन यो 
िवषय प्रावकारी रूपमा लागु हुन नसकेकाले सरोकारवालालाई यो िवषय अिनवायर् लागु गनर्गराउन अनुरोध गनेर् 
र यसको व्यवस्थापनका लािग स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा लेिखपठाउने िनणर्य भयो ।  

१३. सीपीडी गाइडलाइन 
१३. नेपाल मेिडकल काउिन्सलको िशक्षा तथा सीपीडी सिमितले पेश गरेको सीपीडी संचालन कायर्िविध पिरमाजर्न 

सिहत पािरत गनेर् िनणर्य भयो ।  
 
२०७९ भदौ ३१ गतेको िनणर्य 

२. स्नातक तहको सीप परीक्षण पाठ्यक्रम िनधार्रण  
२. काउिन्सलले तयार िवज्ञको सहयोगमा तयार पारेको स्नातक तहको सीप परीक्षण पाठ्यक्रमबारे सरोकारवाला 

सिहतको सहभािगतामा उपयुक्त समयमा सभा गरी यसबारे जानकारी गराउने िनणर्य भयो ।  
३. नेपालमा अध्ययन गरेका िवदेशी नागिरक िचिकत्सकको योग्यता परीक्षा 
३. नेपाल मेिडकल काउिन्सल िनयमावली २०२४ को िनयम २०ङ र २०च को पाँचौं संसोधनमा भएको व्यवस्था 

(राजपत्रमा प्रकािशत िमित २०७८ फागुन २६ गते) बारे छलफल हँुदा उक्त संसोधनमा थपभएको प्रावधान 
२०ङ. (३क) मा "नेपालमा िचिकत्साशास्त्रका मेिडकल वा डने्टल िवषयमा स्नातक तह उित्तणर् गरेका िवदेशी 
िवद्याथीर्ले समेत उपिनयम (१) बमोिजम दतार् प्रमाणपत्र परीक्षामा भाग िलन पाउनेछन्" र २०च. (३क) मा 
"नेपालमा िचिकत्साशास्त्रका मेिडकल वा डने्टल िवषयमा स्नातक तह उित्तणर् गरेका िवदेशी िवद्याथीर्ले समेत 
उपिनयम (१) बमोिजम दतार् प्रमाणपत्र परीक्षामा भाग िलन पाउनेछन्"  भिन उले्लख भएको िवषयमा नेपाल 
मेिडकल काउिन्सलको िमित २०७९ असार २० गतेको काउिन्सलको पूणर्बैठकले नेपालका मेिडकल कलेजमा 
अध्ययन गरेका िवदेशी नागिरक िचिकत्सकलाई िलने भिनएको परीक्षामा उित्तणर् व्यिक्तहरू स्वतः काउिन्सल 
दतार् नहुने तथा िनजहरूले काउिन्सल ऐन र िनयमको पिरधीमा रही भिवश्यमा नेपालमा दतार् हुन र िचिकत्सकीय 
अभ्यास गनर् चाहमेा िनयमावलीको िनयम २०ङ(५), २१च र अन्य िनयमकानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार छुटै्ट 
प्रकृया पूरागनुर् पनेर् तथा उक्त संसोिधत व्यवस्थाबाट परीक्षा उित्तणर् िवदेशी िचिकत्सक स्वतःदतार् हुने 
वाध्यात्मक पिरिश्थित हुनेनहुने थप ब्याख्या गनर् स्वास्थ्य  तथा  जनसंख्या मन्त्रालय माफर् त  
महान्यायिधवक्ताको  कायार्लयलाई लेिखपठाइएकोमा यस िवषयमा महान्यायिधवक्ताको कायार्लयबाट थप 
प्रिष्टकरण सिहत िमित २०७९।०५।२३ मा प्राप्त प्रिष्टकरणका आधार नेपालका मेिडकल कलेजमा अध्ययन 
गरेका िवदेशी नागिरक िचिकत्सक दतार् परीक्षामा सहभािग हुन पाउने तर सो परीक्षामा उित्तणर् भएकै कारण 
स्वतः दतार् नहुने र यस िवषयमा नेपाल मेिडकल काउिन्सल िनयमावली २०२४ को िनयम २१च मा िवदेशी 
नागिरक िचिकत्सकको नाम दतार् सम्बिन्ध गिरएको व्यवस्था आकिषर् त हुनेहँुदा िनयम २१च ले तोिकिदएको 
अवस्था र प्रकृया पूरा नगरी िवदेशी नागिरक िचिकत्सकले नेपाल िभत्रको कुने अस्पताल वा मेिडकल कलेजमा 
िचिकत्सा व्यवसाय गनर् नपाउने अथार्त, नेपाल मेिडकल काउिन्सल ऐन, िनयम र अन्य प्रचिलत कानून 
बमोिजमको शतर्, प्रकृया पूरागरे पश्चात मात्र नेपालमा िचिकत्सा व्यवसाय गनर् पाउने िनणर्य भयो । यसका साथै 



 
नेपालका मेिडकल कलेजमा अध्ययन गरेका िवदेशी नागिरक िचिकत्सकलाई काउिन्सलले िलने दतार् परीक्षा र 
िवशेष परीक्षामा सहभािग हुनका लािग िनजको प्रवेशपत्रमा "योग्यता परीक्षा" उले्लख गनेर्, हाल कायम रहकेो 
परीक्षा शुल्क िलने र उक्त योग्यता परीक्षामा उित्तणर् िचिकत्सकलाई तोिकएको तहको परीक्षा उित्तणर् भएको 
िनस्सा प्रदान गनेर् िनणर्य भयो । सो िनस्साको आधारमा मात्र िनजको नेपाली नागिरक सरह िचिकत्सा व्यवसाय 
गनर् योग्य नहुने िनणर्य भयो ।  यसबारे प्राप्त रायबमोिजमको सूचना प्रकािशत गरी आवश्यक जानकारी 
सवर्साधारणलाई िदने । 

 िमित २०७९।०५।२३ को महान्यायिधवक्ताको कायार्रलयबाट प्राप्त कानूनी राय अनुसूचीमा टाँस गिरएको छ ।  
४. आमजनता र िचिकत्सकका लािग जानकारी मुलक सने्दशको श्रव्यदृष्य 
४. मुलक सने्दशको श्रव्यदृष्यको िनमार्ण तथा प्रचार प्रसारको िजम्मा रिजष्ट्रारलाई िदने र यस्तो सूचनामूफक सने्दश 

नेपाल टेिलिभजन लगायत उपयुक्त संचार माध्यमबाट प्रसारण गनेर् िनणर्य भयो ।  
५. अल्ट्रासाउण्ड प्रिवधीको तािलम, प्रयोग र िरपोिटर्ं ग 
५. अल्ट्रासाउण्ड प्रिवधीको प्रयोग र सेवा प्रवाह र िरपोिटर्ं ग वारे िनम्नानुसार िनणर्य गरी सूचना प्रकाशन तथा 

अनुगमन गनेर् िनणर्य भयो ।  
देशका िविभन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आवश्यक नू्यनतम योग्यता िबना अनािधकृत रूपमा रेिडयोलोजी सेवा 
अन्तगर्तको अल्ट्रासाउण्ड सेवा प्रवाह भैरहकेो व्यापक गुनासाहरु प्रित नेपाल मेिडकल काउिन्सलको गम्भीर 
ध्यानाकषर्ण भएको छ । मान्यता प्राप्त िशक्षण संस्थाबाट िचिकत्सा शास्त्रको कुनै पिन िबषयमा स्नातकोत्तर 
उपािध प्राप्त गरी नेपाल मेिडकल काउिन्सलमा िविधवत िवशेषज्ञ दतार् प्रमाणपत्र प्राप्त िचिकत्सकहरुलाई मात्र 
िवशेषज्ञ िचिकत्सकको रूपमा गणना गिरने र त्यस्तो िबषय िवज्ञलाई सम्विन्धत िवषयको िवशेषज्ञ मानी 
व्यवसाियक सेवा प्रवाह गनर् अनुमित िदइने व्यहोरा अवगतै छ ।  

नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट जारी “स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा स्तरोन्नित मापदण्ड 
सम्बन्धी  िनदेर्िशका, २०७०” को दफा २३ मा उले्लख भए बमोिजम एक्स-रे, सीटी स्क्यान, एमआरआई, 
अल्ट्रासाउण्ड, लगायतका रेिडयोलोजी सेवा तथा सो को िरपोिटर् ङ्ग रेिडयोलोिजष्टहरुले मात्र गनर् पाउने व्यबस्था 
छ । यसका साथै जीवन बचाउने, हातगोडा बचाउने लगायतका आकिस्मक अवस्थाहरु बाहके अल्ट्रासाउण्ड 
सेवा रेिडयोलोिजष्ट आफैं  वा िनजको प्रत्यक्ष िनगरानीमा गनुर्पनेर् िवषयमा नेपाल मेिडकल काउिन्सल प्रष्ट छ । 

िमित २०७७/१०/०६ गते नेपाल मेिडकल काउिन्सलका अध्यक्षको अध्यक्षतामा नेपाल मेिडकल काउिन्सल, 
नेपाल रेिडयोलोिजस्ट एसोिसयसन, रािष्ट्रय तािलम केन्द्र तथा पिरवार स्वास्थ्य महाशाखाका प्रितिनिधहरू िबच 
भएको बैठकले यस सम्बन्धमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट जारी स्वास्थ्य संस्था 
स्थापना तथा स्तरोन्नित मापदण्ड सम्बन्धी  िनदेर्िशका, २०७० मा भएको व्यवस्थालाई आधार मानी 
अल्ट्रासाउण्ड सेवाको उिचत व्यवस्थापनका लािग भएको िनणर्यको सन्दभर् र िमित २०७९ भदौ ३१ गतेको नेपाल 
मेिडकल काउिन्सलको पूणर्बैठकको िनणर्य बमोिजम तपसील बमोिजम गनर्गराउन सम्बिन्धत सबैलाई अनुरोध 
गिरन्छ ।  

१.  नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नित 
मापदण्ड सम्बन्धी िनदेर्िशका, २०७० को दफा २३ को उपदफा (२) (ग) (१) (२) मा गिरएको व्यवस्था 
अनुसार  रेिडयोलोजी तथा इमेिजङको आिधकािरक िरपोिटर् ङ्ग नेपाल मेिडकल काउिन्सलमा 
रेिडयोलोिजष्टका रूपमा दतार् भएको िवशेषज्ञ िचिकत्सकले मात्र गनर् पाउने ।  

२. स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नित मापदण्ड सम्बन्धी िनदेर्िशका, २०७० को दफा २३ को 
उपदफा (२) (ङ) मा गिरएको व्यवस्थामा आधािरत रहरे आफ्नो के्षत्रमा मात्र प्रयोगमा ल्याउने गरी 
मान्यता प्राप्त संस्थाबाट कम्तीमा ३ मिहनाको अल्ट्रासाउण्ड तािलम प्राप्त नेपाल मेिडकल 
काउिन्सलको दतार्वाल स्त्री तथा प्रसूित रोग िवशेषज्ञ तथा जनरल प्रािक्टस/इमरजेन्सी मेिडिसन  



 
िवशेषज्ञले पेट र तल्लोपेट (एब्डोिमन एण्ड पेिल्भस) को अल्ट्रासाउण्डको प्रयोग गनर् पाउनेछन् । 
अल्ट्रासाउण्ड तािलमको आिधकािरकता तथा प्रमाण काउिन्सलबाट जाँचबुझ हुनसके्न छ ।  

३.  सीिमत सीप तथा कौशल सिहतको अल्ट्रासाउण्ड तािलम प्राप्त गरेका स्वास्थ्यकमीर्ले खास प्रयोजनका 
लािग सरकारले तोकेका स्थानमा तोिकएका िवषय तथा अङ्गको मात्र अल्ट्रासाउण्ड गनुर्का साथै त्यस्तो 
तािलमप्राप्त िचिकत्सक तथा स्वास्थ्यकमीर्ले सरकारी, नीिज तथा संस्थागत सेवा प्रदायक िनकायमा 
आफूले उपचार गदैर्आइरहकेो र उपचार गनुर्पनेर् िबरामीको रोग पिहचान, िनदान तथा उपचारमा सहयोग 
पुगे्न हतुेले अल्ट्रासाउण्ड गनर् पाउने तर व्यावसाियक िरपोिटर् ङ गनर् नपाउने । 

मािथ उले्लिखत बाहके ऐन, िनयम तथा व्यवस्थापनका िवपिरत अनािधकृत रूपमा अल्ट्रासाउण्ड गरेको वा 
गराईएको पाइएमा प्रचिलत कानून बमोिजम व्यहोरा सबैमा सूिचत गिरन्छ ।  

६. करार अविधको असल चािरित्रक प्रमाणपत्र  
६. करार अविधको असल चािरित्रक प्रमाणपत्र जारी गनेर् िवषयमा छलफल हँुदा करारका सतर् लागु गराउने 

िनकायबाट लेिखआएमा वा करार बमोिजम  १ बषर् सेवासतर् पूरागरेका िचिकत्सकलाई करारको सतर् उले्लख 
गरी असल चािरित्रक प्रमाणपत्र िदन सिकने िनणर्य भयो ।   

८. उपचारसंग सम्बिन्ध कानूनी व्यवस्था लागु गनेर् 
८. नेपाल मेिडकल काउिन्सलमा दतार् भई िचिकत्सकीय पेशा सञ्चालन गनेर् वा िचिकत्सकीय कायर् गनेर् 

िचिकत्सकहरुले कुनै व्यिक्तको स्वास्थ्योपचार गदार् ज्यान मनर् वा अङ्गभङ्ग हुन गएमा वा स्वास्थ्य उपचारको 
िसलिसलामा कुनै दघुर्टना हुनगै स्वास्थ्य उपचारमा संलग्न िचिकत्सक दोिष देिखने अवस्था भएमा सो 
िचिकत्सकको सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गनर् मुलुकी फौजदारी कायर्िविध संिहता २०७४ को दफा १८९ 
(३) मा नेपाल मेिडकल काउिन्सलले तोकेको सम्बिन्धत िवज्ञ िचिकत्सकको संयोजकत्वमा ५ जनाको 
अनुसन्धान सिमित रहने कानूनी व्यवस्था रहकेो हँुदा कुनै पिन िचिकत्सक तथा स्वास्थ्यकमीर्ले स्वास्थ्य 
उपचारका क्रममा कुनै लापरवाही वा हलेचेक्राई गरेको शंकालागेमा मुलुकी अपराध संिहता, २०७४ को 
पिरचे्छद १९ को इलाज सम्बन्धी कसूरको दफा २३१, २३२, २३३ र २३८ ले कानुनी उपचार सम्बिन्ध कानुनी 
व्यवस्था गरेको र उले्लिखत दफा बमोिजमको कानुनी उपचारको कायर्िविधले मुलुकी फौजदारी कायर्िविध 
संिहता, २०७४ को दफा १८९ को उपदफा ३ मा अनुसन्धान सिमितको व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा ४ मा 
सिमितको राय बमोिजम मातै्र सम्बिन्धत सरकारी वकील कायार्लयले मुद्दा दतार् गनेर् व्यवस्था गरेकोले, िनज 
िचिकत्सकले कुनै िहंसा वा स्वास्थ्य उपचार गदार् लापरवाही गरेको छ वा छैन तत् सम्बन्धमा अनुसन्धान 
सिमितले अनुसन्धान गनेर् हँुदा िपिडत पक्षले सिमितमा उजुरी गनर्पनेर् कानूनी व्यवस्था भएकोले, अनुसन्धान 
सिमितले स्वतन्त्र रुपमा गनेर् काम कारवाही प्रवािहत हुने िकिसमबाट मुद्दा दतार् तथा प्रक्राउपूजीर् जारी गनेर् वा 
प्रक्राउ गनेर् लगायतका काम कारवाही नगनर् नगराउन सम्बिन्धत सबैलाई जानकारीका गराउने िनणर्य भयो ।  

 
२०७९ भदौ ६ गतेको िनणर्य   

१. काउिन्सल अन्तगर्तका सिमितहरूको पुनगर्ठन 
१क) नेपाल मेिडकल काउिन्सलका अध्यक्षको प्रस्तावमा सबै सिमितहरूको सुपिरवेक्षण उपाध्यक्षबाट हुनेगरी 

िनम्नबमोिजम सिमितहरूको पुनगर्ठन गनेर् िनणर्य भयो ।  
१. िशक्षा तथा सी.पी.डी.सिमित  
डा. सन्ध्या चापगाईं – संयोजक 
डा. गुरु शरण साह – सहसंयोजक 
डा. रुपक िब.क. िघिमरे – सदस्य  
डा. हुलास अग्रवाल – सदस्य  
डा. तोिसमा काकीर् – सदस्य 



 
 
२. दतार् सिमित  
डा. िवश्वराज दवाडी – संयोजक 
डा. िवक्रान्त ढकाल – सहसंयोजक 
डा. रुपक िब.क. िघिमरे – सदस्य 
डा. रोिहत कुमार िमश्र – सदस्य  
डा. तोिसमा काकीर् – सदस्य 
 
३. िवदेशी नागिरक दतार् सिमित  
डा. लोचन काकीर् – संयोजक 
डा. िवश्वराज दवाडी – सहसंयोजक 
श्री िकशोरिवक्रम मल्ल – सदस्य 
डा. गुरु शरण साह – सदस्य 
डा. रोिहत कुमार िमश्र – सदस्य  
 
४. व्यावसाियक आचरण तथा स्वास्थ्य सिमित  
डा. कालुिसंह खत्री– संयोजक 
डा. कुञ्जाङ्ग शेपार् – सहसंयोजक 
डा. हिरहर वस्ती – सदस्य  
डा. गुरु शरण साह– सदस्य 
डा. सुिभत मासे्क – सदस्य 
 
५. परीक्षा सिमित  
डा. सुप्रभात शे्रष्ठ – संयोजक 
डा. सन्ध्या चापगाईं – सहसंयोजक 
डा. पे्रिणत पोखरेल – सदस्य 
डा. िवक्रान्त ढकाल – सदस्य 
डा. कुञ्जाङ्ग शेपार् – सदस्य 
 
६. दन्त सिमित  
डा. सुिभत मासे्क – संयोजक 
डा. पे्रिणत पोखरेल – सहसंयोजक 
डा. कालुिसंह खत्री  – सदस्य 
डा. सुप्रभात शे्रष्ठ – सदस्य 
डा. हुलास अग्रवाल – सदस्य 

१ख) व्यवसाियक आचरण तथा स्वास्थ्य सिमितलाई िचिकत्सकको व्यिक्तगत रेकडर् तथा असल चािरित्रक 
प्रमाणपत्रमा नजिनने गिर सिमितका बहुमत सदस्यको उपिस्थित तथा उपिस्थत सदस्यहरूको सबर्सम्मत 
िनणर्यका आधारमा दोषी िचिकत्सकलाई सचेत गराउन सके्न सम्मको अिधकार प्रदान गनेर् िनणर्य भयो ।  

१ग) व्यवसाियक आचरण सम्बिन्ध कामको सहजताका लािग व्यवसाियक आचरण तथा स्वास्थ्य सिमितको 
िसफािरसमा काउिन्सल सदस्यलाई प्रादेिशक िजमे्मवारी िदन सिकने िनणर्य भयो ।  

२. इिलिजिबिलटी प्रमाणपत्र जारी गनेर् 



 
२. तात्कािलन समयमा िचिकत्सा शास्त्र अध्ययनका लािग काउिन्सलले तोकेको नू्यनतम शैिक्षक योग्यताको 

मापदण्ड पुरा गरेका र अध्ययन गनर् जानुपूवर् कुनै एकपटक प्रवेश परीक्षा उितणर्लाई सो तहको अध्ययन गनर् 
योग्यमानी िनयमानुसारको दसु्तर िलई इिलिजिबिलटी प्रमाणपत्र जारी गनर् सिकने िनणर्य भयो ।  

३. फेलोिसप िनदेर्िशका र तािलम अनुमित  
३. िशक्षा सिमितले तयार पारेको फेलोिससप िनदेर्िशका पिहले जारी िनदेर्िशकामा भएका िवषयसमेत समावेश गरी 

पिरमाजर्न सिहत पािरत गिरयो । यो प्रितवेदन अनुसूचीमा टाँस गरी सवर्साधारणका लािग सावर्जिनक गनेर् 
िनणर्य भयो । यो िनदेर्िशका तयार गनर् सहयोग गनेर् सबैलाई धन्यबाद ज्ञापन गिरयो ।  

३क) बी.पी. कोइराला क्यान्सर अस्पतालबाट फेलोिसप कायर्क्रमका सञ्चालनका लािग अनुरोध भै आएकोमा यस 
काउिन्सलबाट िनधार्िरत िनदेर्िशका बमोिजम भएको अनुगमन तथा िनरीक्षण पश्चात िनम्नानुसार हुनेगरी उपािध, 
िवषय र सीट संख्या तोकी एकबषर्को अविध कायमगरी तपिसल बमोिजमका िवषयमा िक्लिनकल फेलोिसप 
तािलम सञ्चालन अनुमित प्रदान गनेर् िनणर्य भयो ।  
तपिसल 
1.  Clinical fellowship in Onco-anesthesiology- 1 (one) 
2. Clinical fellowship in Breast oncosurgery- 1 (one) 
3. Clinical fellowship in Gynae oncosurgery- 1 (one) 
4. Clinical fellowship in ENT, head and neck oncosurgery- 2 (two) 
5. Clinical fellowship in Medical oncology- 2 (two) 
6. Clinical fellowship in Orthopedics oncosurgery- 1 (one) 
7. Clinical fellowship in Oncopathology- 2 (two) 
8. Clinical fellowship in Uro-oncosurgery- 1 (one)  
9. Clinical fellowship in Pediatric hemato-oncology- 1 (one) 
10. Clinical fellowship in Oncological radiodiagnosis- 2 (two) 

४. प्रेिस्क्रप्सन अिडट तथा औषिध िविक्र िनयमन 
४. पे्रिस्क्रप्सन अिडट तथा औषिध िविक्र िनयमनका लािग नेपाल फामेर्सी काउिन्सलसंगको सहकायर्मा प्रािविधक 

सहयोग र िवज्ञ सहयोग गरी हाललाई काउिन्सलका तफर् बाट ५ लाख रकम, प्रािविधक सहयोग र िवज्ञ सहयोग 
उपलब्ध गराउने िनणर्य भयो । यस िनयमन कायर्को प्रगित तथा अिन्तम प्रितवेद तयार परी बुझाउन र रकम 
फछ्यौर्ट गनर् िनदेर्शन िदने िनणर्य भयो ।  

६. सूचना प्रिविध (information technology) को टेण्डर आह्वान 
६. यस काउिन्सलका लािग आवश्यक सफ्टवेयर तथा हाडर्वेयरका लािग आवश्यक सेवाका लािग बोलकबोल 

माफर् त सेवा िलनका लािग टेण्डर आह्वान गनेर् िनणर्य भयो ।  
७. काज अनुरोध 
७. काउिन्सलको परीक्षा, आचार संिहता लगायतका काममा संलग्न हुने िवज्ञलाई काउिन्सलको काममा संलग्न 

भएको अविधका लािग काजको व्यवस्था गनर् िवज्ञ कायर्रत सरकारी तथा नीिज कलेजलाई अनुरोध गनेर् िनणर्य 
भयो ।  

८. िबिभन्न िनदेर्िशकाहरू 
८. िचिकत्सकको आचार संिहता, इिथकल प्रािक्टस, गुड िक्लिनकल प्रािक्टस, informed consent- सुसूिचत 

अनुमित (साधारण र िवशेष), मृतु्य घोषणा प्रमाणपत्र, सिजर् कल चेकिलष्ट, पे्रशृ्कप्सन ढाँचा, आिदमा एकरूपता 
कायम गनर्का लािग िवज्ञ समुहको सुझाव बमोिजम अध्याविधक गिर पािरत गनेर् र सो दस्तावेजहरू सावर्जिनक 
गिर लागु गनेर् िनणर्य भयो ।  

१०. स्वदेश तथा िवदेशमा अध्ययनरत िवद्याथीर् बारे  



 
१०क) नेपालका िविभन्न कलेजमा स्नातक तहको अध्ययन पूरागरी इन्टनर्सीपका लािग अनलाइन फारम भरी 

िनयमानुसारको दसु्तर समय मै बुझाएका तर िनयमानुसारको आवेदन प्रकृया पूरानगरेका िवद्याथीर्हरुको हकमा 
िवद्याथीर् तथा कलेजलाई चेतावनी सिहत एक पटकका लािग परीक्षण दतार् गिरिदने िनणर्य भयो । तर अन्यको 
हकमा िनयमानुसारको सबै आवेदन प्रकृया पूरागरेको िमित पश्चात मात्र इन्टनर्सीपका लािग परीक्षण दतार् 
गिरिदने िनणर्य भयो । 

१०ख) िमित २०७९ असार १५ गतेको पूणर्बैठकको िनणर्य "चीनमा अध्ययनरत िचिकत्सा िशक्षाका िबद्याथीर्हरुको 
अध्ययन अविध र प्रमाणपत्र प्राप्त गनेर् समायविध बारे सम्बिन्धत कलेजमा सम्पकर्  गरी यथाथर् िववरण  बुझेर 
िनजहरूलाई अपुग अध्ययन अविध एिकन गरेरमात्र अध्ययन सुरूगनर् सूिचत गनेर्" स्मरण गिरयो । यसका 
आधारमा दोधारमा परेका र समय यिकन हुन बाँकी िवद्याथीर् तथा कलेजका लािग पत्राचार तथा सूचना प्रवाह 
गनेर् िनणर्य भयो ।  

११. िवदेशी िशक्षक िचिकत्सक तथा िवदेशी िवद्याथीर् दतार् बारे  
११क) नेपालका िवश्विवद्यालय र कलेजमा अध्यापन गनर् आउने िवदेशी िशक्षक िचिकत्सकले काउिन्सल दतार्का लािग 

आवेदन गदार् नेपालको सम्बिन्धत िवश्विवद्यालयले िनजको तहतोकी सोहीतहमा अध्यापन अनुमती प्रदान गनर् 
सिकने व्यहोरा खुलाई पठाए पश्चात मात्र िनजहरूको दतार् प्रकृया अगाडी बढाउन सिकने िनणर्य भयो ।  

११ख) नेपालका िवश्विवद्यालय र कलेजमा अध्यापन गनर् आउने िवदेशी िशक्षक िचिकत्सकको दतार् तथा िनयिमत 
उपिस्थित बारे जाँचबुझ र ताकेता गनेर् िनणर्य भयो ।  

११ग) नेपालका िवश्विवद्यालय र कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गनर् आउने िवदेशी िचिकत्सक िवद्याथीर्को  
काउिन्सल दतार् अिनवायर् भएकाले िनजहरूको दतार्को अवस्थाबारे सम्बिन्धत कलेजमा लेिखपठाउने र अिनवायर् 
दतार्का लािग ताकेत गनेर् िनणर्य भयो ।  

१२. िविवध-  
१२क) िविभन्न देशबाट उित्तणर् िचिकत्सकको उपाधी तथा प्रमाणपत्र रूजु गनेर् संस्था इसीएफएमजीले हरेक देशका 

िचिकत्सक दतार् गनेर् िनकायको आिधकािरकताका लािग सन् २०२४ सम्ममा दतार् सूिचकरण गनर्का लािग 
िदएको सूचना कायार्न्वयनका लािग िचिकत्सा िशक्षा आयोगसंगको सहकायर्मा नेपालका कलेज तथा 
प्रितष्ठानको मान्यताका लािग आयोगलाई लेिखपठाउने तथा दतार् सहिजकरण गनेर् िनणर्य भयो ।  

१२ख) िचिकत्सकको शीप परीक्षण प्रयोजनका लािग सुिवधा सम्पन्न िविभन्न कलेज तथा प्रितष्ठानसंग छलफल गरी 
सो संस्थाको अनुगमन पश्चात उपयुक्त देिखएमा त्यस्ता संस्थालाई शीप परीक्षणको प्रमाणपत्र जारी गनर्सके्न 
सम्मको अिधकार िदन सिकने िनणर्य भयो ।  

१२ग) एमबीबीएस र बीडीएस उित्तणर् िवद्याथीर्लाई िचिकत्सिकय अभ्यास नहुने नने्मिडकल िवषयको स्नातकोत्तर तहमा 
अध्ययन अनुमितका लािग सम्बिन्धत िनकाय (िवश्विवद्यालय तथा िचिकत्सा िशक्षा आयोग) संग छलफल 
चलाउने िनणर्य भयो ।  

 
 
 
 

२०७९ साउन ०९ गतेको िनणर्य 

२. िचिकत्सकको आचारसंिहता (सामािजक संजाल तथा िबद्युतीय माध्यम प्रयोग समेत) सामाग्री सिहत 
सामािजक सञ्जाल तथा िवद्युितय सञ्चार माध्यम उपयोग आचार संिहता  

२. नेपाल मेिडकल काउिन्सल िनयमावली २०२४ मा भएको िचिकत्सकीय आचार संिहता प्रावधानहरुको साथै 
सामािजक सञ्जाल तथा िवदु्यितय सञ्चार उपयोगका लािग देहायको आचार संिहता कायम गिरएको छः- 



 
(१)  दतार्वाल िचिकत्सकले आफुले नेपाल मेिडकल काउिन्सलामा दतार् रहकेा बाहकेका उपाधी प्रयोग गनर् 

गराउन हँुदैन, सामािजक सन्जालमा कुनै पेशागत िववरण राखु्न पनेर् भए काउिन्सल दतार् प्रमाणपत्रमा 
उले्लिखत उपाधी मात्र लेख्न पाइनेछ । 

(२) नेपाल मेिडकल काउिन्सलमा दतार् भएका िचिकत्सकहरुले सामािजक सञ्जाल तथा िवदु्यितय सञ्चार 
माध्यममा लेख्दा तथ्यपरक सान्दिभर् क िवषय वसु्त मात्र राखु्नपनेर् छ ।  

(३)  उपचारजन्य कुनै पिन जानकारी िदनु पनेर् भएमा वैज्ञािनक रुपमा स्थािपत तथ्य मात्र लेख्न पाइने छ । 
साथै सम्भव भएसम्म उक्त तथ्यको पिछल्लो सन्दभर् सामाग्री (reference) उले्लख गनुर् पनेर्छ ।  

(४)  कुनै पिन िबरामीसंग सम्बिन्धत िवषयवसु्त बारे जानकारी िदनुपनेर् भए िनजको वा िनजको हकवालाको 
सुसूिचत मनु्जरी (informed consent) िलन अिनवायर् छ । तर िबरामीको पिरचय खुले्नगिर कुनै पिन 
उपचारजन्य िभिडयो वा तिस्वर सामािजक संजालमा राख्न पाइने छैन ।  

(५)  उपचारसंग सम्बिन्धत रहरे िदइने अनलाइन सुझाव तथा परामशर्को हकमा िनम्नानुसार व्यवस्था लागु 
हुनेछ । 
क)  अनलाइन परामशर्मा समेत कानुनी पक्ष आकिषर् त हुनेहँुदा अिनवायर् रूपमा िलिखत अिभलेख 

राखु्न पनेर्छ । 
ख)  अनलाइन परामशर् तथा सुझाव प्रदान गदार् कुनैपिन रोगको िनदान तथा उपचार असहज हुने 

देिखएमा अिनवायर् रूपमा िबरामीलाई भौितक चेकजाँच गरेर मात्र उपचारजन्य सुझाव तथा 
सल्लाह िदनु पनेर्छ ।  

ग)  अनलाइन परामशर् र भौितक परामशर् दबैुको कानुनी दाियत्व बराबर हुनेहँुदा सोही अनुरूप गनर् 
गराउन अिनवायर् छ ।  

घ)  कुनै पिन समस्याका बारेमा अनलाइन छलफल गदार् आफ्नो धारणा प्रकट गनर् पाइने छ । तर 
अन्य व्यिक्त तथा संस्थाका धारणाहरुको आलोचना गदार् तथ्यपरक ज्ञान तथा जानकारी 
आवश्यक पनेर्छ । आलोचनात्मक अिभव्यिक्तमा समेत अपमानजनका शब्द प्रयोग गनर् पाईने 
छैन । 

ङ) अनलाइन परामशर् बारे अन्य व्यवस्था नेपाल मेिडकल काउिन्सलको Telemedicine 
guideline मा उले्लख छन् । 

(६)  सामािजक सन्जाल प्रयोगको क्रममा आफ्नो सहकमीर् िमत्रहरु प्रित अिनवायर् रूपमा नेपाल मेिडकल 
काउिन्सल िनयमावली २०२४ मा तोिकए बमोिजमको व्यवहार तथा आचरण पालना गनुर् पनेर्छ । 

(७)  सहकमीर् िचिकत्सकलाई अनुिचत शब्द प्रयोग गनर्, गालीगलौज गनर्  तथा त्यस्ता शब्दले सम्बोधन गनर् 
पाइने छैन ।  

(८)  कुनै पिन िचिकत्सकले आफ्ना पदीय वा पेशागत मयार्दा िवपिरतका अिभव्यिक्तहरु समे्प्रषण गनर् पाईने 
छैन । 

 सामािजक सञ्जाल तथा िवद्युितय सञ्चार उपयोग तथा अनलाइन सुझाव तथा परामशर् उपर कारबाही- 
(१)  सामािजक सञ्जाल तथा िवधुितय सञ्चार आचार संिहता उलङ्घन गरेमा काउिन्सलका साथै प्रचिलत ऐन 

तथा िनयमावलीमा भएको व्यवस्था बमोिजम कारवाही हुनेछ ।  
(२)  उपरोक्त आचार संिहता उलङ्घन कसैले गरेमा कसुरको प्रकृित हरेी  नेपाल मेिडकल काउिन्सलका साथ 

नेपाल प्रहरी साइवर बु्यरो,  केन्द्रीय अनुसन्धान बु्यरो,   लगायतका िनकायबाट समेत कारवाही हुन 
सके्नछ । 

४.  फेलोसीप मान्यता सम्बन्धी 
  



 
२०७९ असार २० गतेको िनणर्य 
नेमेका िनयमावली २०२४ को पाँचौं संसोधनका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरू बारे िनम्नानुसार प्रष्ट पारी कायार्न्वयन गनेर् 
सवर्सम्मत िनणर्य भयो ।  
१.  नेपालका मेिडकल कलेजमा अध्ययन गरेका िवदेशी नागिरक िचिकत्सकलाई िलने भिनएको परीक्षामा उित्तणर् 

व्यिक्तहरू स्वतः काउिन्सल दतार् नहुने स्पष्ट गिरयो । यसका साथै िनजहरूले नेमेका ऐन र िनयमको पिरधीमा 
रही भिवश्यमा नेपालमा दतार् हुन र िचिकत्सकीय अभ्यास गनर् चाहमेा िनयमावलीको िनयम २०ङ(५), २१च र 
अन्य िनयमकानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार छुटै्ट प्रकृया पूरागनुर् पनेर् ।  

२.  उक्त संसोिधत व्यवस्थाबाट परीक्षा उित्तणर् िवदेशी िचिकत्सक स्वतःदतार् हुने वाध्यात्मक पिरिश्थित हुनेनहुने  
थप ब्याख्या गनर् स्वास्थ्य  तथा  जनसंख्या मन्त्रालय माफर् त  महान्यायिधवक्ताको  कायार्लयलाई लेिखपठाउने 
।  

३. यस िवषयमा महान्यायिधवक्ताको कायार्लयबाट थप प्रिष्टकरण नहुने्जल िनजहरूको परीक्षा स्थिगत गनेर् ।  
४. नेपाल र भारत िबच उच्चस्तरीय स्तरमा छलफल भै अगाडी बढेको मेिडकल उपाधीहरूको आपसी मान्यताको 

पिछल्लो िस्थितको बारेमा जानकारी िलन भारतको नेशनल मेिडकल किमसनलाई लेिखपठाउने ।  
 
सन्दभर् सामाग्री 
नेपाल मेिडकल काउिन्सल िनयमावली २०२४ को िनयम २०ङ र २०च को पाँचौं संसोधनमा भएको व्यवस्था 
(राजपत्रमा प्रकािशत िमित २०७८ फागुन २६ गते) 
२०ङ. दतार् प्रमाणपत्र परीक्षाः (१) ऐनको दफा ७क. को उपदफा (१) को खण्ड (घ) को प्रयोजनको लािग काउिन्सलले 

दतार् प्रमाणपत्र परीक्षा िलनेछ । 
 (२) उपिनयम (१) बमोिजमको दतार् प्रमाणपत्र परीक्षा देहायको कुनै एक वा एकभन्दा बढी तरीकाबाट सञ्चालन 

गनर् सिकनेछः– 
 (क) िलिखत परीक्षा, 
 (ख) प्रयोगात्मक परीक्षा, र 
 (ग) अन्तवार्तार् । 
 (३) दतार् प्रमाणपत्र परीक्षा दसु्तर अनुसूची–९ मा तोिकए बमोिजम हुनेछ । 
 (३क) नेपालमा िचिकत्साशास्त्रका मेिडकल वा डेन्टल िवषयमा स्नातक तह उित्तणर् गरेका िवदेशी 

िवद्याथीर्ले समेत उपिनयम (१) बमोिजम दतार् प्रमाणपत्र परीक्षामा भाग िलन पाउनेछन् ।* 
 (४) दतार् प्रमाणपत्र परीक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था काउिन्सलले तोके बमोिजम हुनेछ । 
 (५) दतार् प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीणर् गरेको िचिकत्सकको नाम ऐन र यस िनयमावलीमा लेिखएका अन्य 

व्यवस्थाहरूको अधीनमा रही दतार् गिरनेछ । 
२०च. िवशेष परीक्षाः (१) ऐनको दफा २१घ. को प्रयोजनको लािग काउिन्सलले तोकेको पाठ्यक्रमको आधारमा िवशेष 

परीक्षा िलन सके्नछ । 
 (२) िवशेष परीक्षामा िलिखत परीक्षा अिनवायर् हुनेछ तथा काउिन्सलले आवश्यकता अनुसार प्रयोगात्मक 

परीक्षा, अन्तवार्तार् र अन्य िकिसमको परीक्षा पिन िलन सके्नछ । 
 (३) िवशेष परीक्षा दसु्तर अनुसूची–९ मा तोिकए बमोिजम हुनेछ । 
 (३क) नेपालमा िचिकत्साशास्त्रका मेिडकल वा डेन्टल िवषयमा स्नातकोत्तर तह उित्तणर् गरेका िवदेशी 

िवद्याथीर्ले समेत उपिनयम (१) बमोिजम दतार् प्रमाणपत्र परीक्षामा भाग िलन पाउनेछन् ।* 
 (४) िवशेष परीक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था काउिन्सलले तोकेबमोिजम हुनेछ । 
 * पाँचौं संसोधनबाट थप 

  



 
२०७९ असार १५ गतेको िनणर्य  

२. चीनमा अध्ययनरत िवद्याथीर्को बाँकी पढाइ अविध र इन्टनर्सीप 
 चीनमा अध्ययनरत २०१६ ब्याचका िवद्याथीर्को हकमा िनम्नानुसार गनेर् िनणर्य भयो  
२क) िनजहरूलाई अपुग प्रयोगात्मक अभ्यास १ बषर् तथा एक बषर् इन्टनर्सीप गरी जम्मा दइुबषर्को िचिकत्कीय 

अभ्यास तथा  तिलमको व्यवस्था गनर् उपयुक्तहुने भिन िचिकत्सा िशक्षा आयोगमा लेिखपठाउने िनणर्य भयो । 
२ख) १ बषेर् अिनवायर् इन्टनर्सीप 'National guidelines for medical internship training 2007' अनुसार 

वा िवश्विवद्यालयले तोकेबमोिजम पुरा गनुर्पनेर् । इन्टनर्सीप भन्दा पिहलेको १ बषेर् अध्ययनको हकमा ४ वटा 
प्रमुख िवषयहरू मेिडिसन, सजर्री, गाइनेअब्स र िपिडयािट्रक्स समावेश गनुर्पनेर् । 

३ख) अब उप्रान्त कोिभडसंग सम्बिन्धत रहरे िवदेशमा अध्ययन गरेका िवद्याथीर्को नेपालमा अध्ययन अध्यापन गनेर् 
िवषयको सम्बोधन नहुने िवषय लेिखपठाउने ।  

३ग) चीनमा अध्ययनरत िचिकत्सा िशक्षाका िबद्याथीर्हरुको अध्ययन अविध र प्रमाणपत्र प्राप्त गनेर् समायविध बारे 
सम्बिन्धत कलेजमा सम्पकर्  गरी यथाथर् िववरण  बुझेर िनजहरूलाई अपुग अध्ययन अविध एिकन गरेरमात्र 
अध्ययन सुरूगनर् सूिचत गनेर् ।  

३. तोिकएका िनदेर्िशकाहरूको अनुमोदन 
३. संलग्न िनदेर्िशकाहरू मुटुको उपचार र good clinical practice लाई स्वीकार गरी लागुगनर्का लािग अनुमित 

प्रदान गनेर् िनणर्य भयो ।  
४ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा परेको उजुरी र मुद्दा 
४. बंगालादेशमा अध्ययन गनर् जारी ईिलिजिबलीटी प्रमापत्र िलनका लािग प्रयोग भएको शैिक्षक प्रमाणपत्र 

छानिबनको क्रममा एसएलसीको प्रमाणपत्र नक्कली पेशगरेको भनी केन्द्रीय अनुसन्धान बु्यरो माफर् त अदालतमा 
मुद्दा चिलरहकेो तर अिन्तम फैसला नभएको र अन्य प्रितवादी उपर कुनै कारवाही नचलेको हँुदा िनज दीपेन्द्र 
गौतमलाई अदालतबाट हुने अिन्तम फैसला बमोिजम हुनेगरी हाललाई िनियमत दतार् गिरिदने िनणर्य भयो ।  

५ िविवध 
५क) असल तथा आिधकािरक िचिकत्सकीय अभ्यास बारे सवर्साधारण तथा सरोकारवालाहरूको जानकारीका लािग 

चेतनामुलक िभिडयो सने्दश तयारपारी प्रचारप्रसारमा लैजाने िनणर्य भयो ।  
५ख) अनिधकृत तथा िवनादतार् कुनै व्यिक्तले िचिकत्सकीय अभ्यास रोक्नका लािग आवश्यक प्रशासिनक सहयोग 

िलई त्यस्ता अभ्यास कडाइकासाथ िनयन्त्रण गनेर् िनणर्य भयो ।  
५ग) िफिलिपन्समा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गनर् गएका तर अध्ययनपूवर् गरेको सतर्हरू पूरागनर् नसकेका २०१९ 

ब्याचका िवद्याथीर्हरूलाई यस अगाडीको ब्याच सरह कागजपत्र मागगरी दतार् प्रकृया अगाडी बढाउने िनणर्य 
भयो ।  

५घ) िफिलिपन्समा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गनर् गएका नेपाली िवद्याथीर्ले सो देशको दतार् सुिनिश्चतता 
नभएसम्मका लािग अध्ययन अनुपित प्रदान नगनर् िचिकत्सा िशक्षा आयोगलाई लेिखपडाउने िनणर्य भयो ।  

५ङ) िवदेशमा अध्ययन गरेका िवद्याथीर्ले अस्थाई दतार् प्रमाणपत्रका लािग अनलाइनबाट बुझाएको प्रमाणपत्र र  
सक्कल प्रमाणपत्रमा रूजु गदार् िववरणहरू फरक पनर्गइ दतार्गनेर् िवषयमा व्यवधान आएकाले अब उप्रान्त दतार् 
प्रमाणपत्रका लािग आवेदन िदएको बखत नै सक्कल रुजु गनेर् व्यवस्था गरी त्यस पश्चात मात्र अस्थाई दतार् 
प्रमाणपत्र जारी गनेर् िनणर्य भयो । 

५च) माननीय गंगा चौधरीले सदनमा काउिन्सलको परीक्षाको बारेमा बोलेको िनराधार िवषयलाई संसदको रेकडर्बाट 
हटाउन अनुरोध गरी संसद सिचवालयलाई पत्र लेखे्न िनणर्य भयो । 

५च) छात्रबृित्तमा अध्ययन गरेका िचिकत्सकले सरकारी सेवा कबुिलयत गरेको अविधमा असल चािरित्रक प्रमाणपत्र 
(good standing certificate) माग गरेमा स्वास्थ्य सेवा िवभागको िसफािरसमा सेवासतर् तथा कबुिलयत 
उले्लख गरी सो प्रमाणपत्र प्रदान गनर् सिकने िनणर्य भयो ।  



 
५छ) स्नातक तह र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत िचिकत्सा शास्त्रका िवद्याथीर्ले काउिन्सलमा बुझाउनु पनेर् दतार् 

शुल्क बारे छलफल हँुदा शैिक्षक सत्र २०७८/७९ सम्मको दतार् शुल्क िलने र आगामी शैिक्षक सत्र सो शुल्क 
िमनाहा गनर् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा स्वीकृितका लािग लेिख पठाउने िनणर्य भयो ।  

 
२०७९ जेठ १६ गतेको िनणर्य 

१. ताकेताका लािग िविभन्न सिमितहरूको गठन 
१क) िचिकत्सक बाहके अन्य स्वास्थकमीर् अथवा गैर िचिकत्सकले डाक्टर (िचिकत्सक) उपाधी प्रयोग र दन्त 

िचिकत्सा, आँखा, रेिडयोलोजी, िफिजयोथेरापी, लगायतका िवषयको सेवा बारे नेपाल स्वास्थ्य व्यवसािय 
पिरषदसं्ग समन्वय गरी टंुगो लगाउन डा. सन्ध्या चापागाईंको संयोजकत्वामा डा. रूपक िधिमरे, डा. कालुिसंह 
खत्री  र रिजष्ट्रार सदस्य रहकेो टोली गठन गिरयो ।   

१ख) काउिन्सलको िमित २०७९ बैशाख २६ गतेको िनणर्य बमोिजम फेलोिसप उपाधीका लािग आवश्यक पाठ्यक्रम, 
िशक्षकको योग्यता, भौितक पूवार्धार लगायतका िवषयमा ताकेता गनर् र का लािग डा. िवश्वराज दवाडीको 
संयोजकत्वामा डा. पे्रिणतकुमार पोखरेल र डा. कुञ्जाङ्ग शेपार् सदस्य रहकेो टोली गठन गरी १० िदन िभत्र तयारी 
खेश्रा तयार पारी पूणर्बैठकमा पेशगनेर् िनणर्य भयो ।  

१ग) योग्यता प्रमाणपत्र (इिलिजिविलटी) का बाँकी काम सम्पन्न गनर् आवश्यक मापदण्ड तयार पारी काम अगाडी 
बढाउनका लािग िशक्षा तथा सीपीडी सिमित र दतार् सिमितलाई िनदेर्शन िदने िनणर्य भयो ।  

३. २०७९ जेठ १२, १३ र १४ गते सम्पन्न  ६३औं िचिकत्सक दतार् प्रमाणपत्र परीक्षामा अमयार्िदत कृयाकलापमा गनेर् 
सुिनमा बसे्नतलाई काउिन्सल परीक्षा िनदेर्िशका २०७८ मा भएको व्यवस्था बमोिजम िनजको यो परीक्षा रद्धगरी 
आगामी एक परीक्षामा सहभागी हुनबाट बिञ्चत गराउन परीक्षा सिमितबाट िसफािरस भै आएकोले सोही 
बमोिजम कारबाही गनेर् िनणर्य भयो ।  

४. उपचार िनदेर्िशका  
४. नेपाल स्वास्थ्य व्यवसािय पिरषदसं्गको सहकायर्मा छालारोग, रेिडयोलोजी, दन्त िचिकत्सा, आँखा लगायत 

अन्य िविशष्ठ सेवा प्रदान गनेर् स्वास्थ्य व्यवसािय तथा िचिकत्सकहरुको उपािध, तालीम तथा उपचार िनदेर्िशका 
तयार पानर्का लािग िशक्षा तथा सीपीडी सिमितलाई िनदेर्शन गनेर् र काउिन्सलको पूणर्बैठकबाट पािरत भएपिछ 
लागु गनेर् िनणर्य भयो ।  

५. कायर्स्थलमा यौन िहंसा  
५. कायर्स्थलमा यौन िहंसामा सुन्य सहनिशलता कायम राख्नका लािग अस्पताल, िक्लिनक तथा िशक्षण 

संस्थालाई यौन िहंसा रोक्नका लािग ठोस कायर्िवधी तयार पारी लागुगनर्का लािग सरोकारवाला सबैलाई 
लेिखपठाउने िनणर्य भयो ।  

 

२०७९ बैशाख २६ गतेको िनणर्य 

 नेपाल मेिडकल काउिन्सलको २०७९ सालको पिहलो पूणर्बैठक िमित २०७९ बैशाख २६ गते काउिन्सलका अध्यक्ष 
डा. भगवान कोईरालाको अध्यक्षतामा र देहायका सदस्यजू्यहरुको उपिस्थितमा बसी िनम्न बमोिजमको िनणर्य गिरयो । 

१. व्यवसाियक आचरण छानिवन िवज्ञ भत्ता, बकपत्रको िदनको भत्ता र अिभमुिखकरण 
१. व्यवसाियक अचरण तथा स्वास्थ्य सिमितको  िसफािरसमा अदालती काममा खिटइजाने िवज्ञलाई अन्य िवज्ञले 

पाउने बराबरको भत्ता सुिवधा, यातायात तथा अिभमुिखकरण प्रदान गनेर् नणर्य भयो ।   
३. लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा िविध र त्यसको पाठ्यक्रम 
३. लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षाको िविध र सोको कायार्न्वयनका लािग िवज्ञ टोलीले तयार पारेको पाठ्यक्रममा 

आधािरत रहरे सरोकारवाला सिहतको कायर्शाला गोष्ठी गरी अिन्तम रूप िदने िनणर्य भयो ।   
४. िशक्षा तथा सीपीडी सिमितको प्रगित िववरण 



 
४. २०७८ फागुन २६ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकािशत नेपाल मेिडकल काउिन्सल िनयमावली २०२४ को पाचौँ 

संशोधनले िनयम २२ उपिनयम (ट)(१) मा “काउिन्सलले तोकेबमोिजमको िनरन्तर व्यवसाियक प्रिक्रया पूरा 
गनुर्पनेर्” थप भई आएको हँुदा िनरन्तर व्यवसाियक िवकास (continuous professional development- 
CPD) कायर्क्रमको  व्यवस्थापन गनर् िनम्नानुसार िनणर्य भयो । 

४क) िशक्षा तथा िनरन्तर व्यवसाियक िवकास (CPD) सिमितले तयार गरेको िनदेर्िशका अनुमोदन गरी उक्त 
िनदेर्िशकालाई सरोकारवाला सिहतको कायर्शाला गोष्ठी माफर् त सावर्जिनिककरण गनेर् । अन्तरकृयाका लािग 
सरोकारवाला मन्त्रालय, िवश्विवद्यालय, प्रितष्ठान, मेिडकल कलेज, सरकारी अस्पताल, िवषयिवज्ञ संगठन तथा 
ितनका प्रितिनधी लगायतलाई आमन्त्रण गनेर् ।  

४ख) काउिन्सल सीपीडीका अिनवायर् िवषयको प्रिशक्षक तािलम (training of trainers) िलन बाँकी कायर्कारी 
सदस्यहरु र अन्य प्रिशक्षकको तािलमका लािग वािषर् क तािलका तयार पारी तािलम सञ्चालन गनेर् ।  

४ग) काउिन्सल सीपीडीका अिनवायर् िवषयहरूको तािलमलाई िचिकत्सकको पहँुचयोग्य बनाउन अनलाईन कोषर्का 
लािग आवश्यक सफ्टवेर िनमार्ण गनेर् । यसका साथै भौितकरूपमा िदइने तािलम जसै्त कािडर् योपल्मोनरी 
िरसिसटेशन, लगायतका सीप िवकासका लािग िवश्विवद्यालय, प्रितष्ठान, मेिडकल कलेज, सरकारी अस्पताल 
लगायतका संस्थामा सञ्चालन भईरहकेा तािलमलाई प्रमािणकरण र मान्यता िदने । 

४घ) मािथ उले्लिखत योजना कायार्न्वनयनका लािग आवश्यक भत्ता, भ्रमण खचर्, सामान खिरद तथा सफ्टवेयर 
िनमार्ण गनर् बजेट प्रस्ताव गनेर् ।  

५. फेलोसीप मान्यता 
५. हाल कायार्न्वयनमा रहकेो फेलोिसप व्यवस्थालाई िनम्नानुसार थपगरी अध्याविधक गनेर् ।  

क) शैिक्षक उपािध वाहकेका फेलािसप तािलमलाई सम्बिन्धत देशको िनयमन िनकाय वा काउिन्सलको 
स्वीकृित प्राप्त हुनुपनेर् र यसलाई नेमे काउिन्सलबाट पूवर्स्वीकृित िलइरहनु नपनेर् तर नेपालमा पिहलो 
पटक सुरू गनर्लािगएको कायर्क्रमका लािग तािलम िदने संस्थाले िवषय र संख्या खोली काउिन्सलको 
पूवर्स्वीकृित िलनुपनेर् । 

ख) फेलोिसप सञ्चालन गनर् पूवर्स्वीकृती माग गदार् काउिन्सलबाट िनिरक्षण गनर् सिकने ।  
ग) प्रयोगात्मक तािलम प्रयोजनका लािग कुनै िवदेशी िचिकत्सक समावेस हुनेभएमा िवदेशी िचिकत्सक 

दतार् प्रावधान लागु हुने ।  
घ) स्नातकोत्तर तहको मुलिवषय वा िवधासंग सम्बिन्धत िवषयमा मात्र फेलोिसप कायर्क्रम सञ्चालन 

अनुमित िदने र सम्बिन्धत िवषयमा मात्र फेलोिसप तािलम मान्न सिकने ।  
६.  स्नातकोत्तर तहको अध्ययन अविधको कायर्िदन र सुिवधा 
६. स्नातकोत्तर तहको अध्ययन अविधमा गनुर्पनेर् सेवा, सतर् तथा सुिवधा बारे िनम्ननुसार हुन उपयुक्त हुने भिन 

िचिकत्सा िशक्षा आयोगमा लेिखपठाउने िनणर्य भयो ।  
क) स्नातकोत्तर तहको अध्ययन अविधमा िशक्षण शुल्क, काममा खिटनुपनर् समय र पािरश्रिमक प्रचिलन 

ऐन िनयम र अन्तरािट्रय अभ्यास तथा प्रचलन हरेी िनयमन गनर् उपयुक्त हुने ।  
ख) शैिक्षक ऋणको व्यवस्था प्रचिलन ऐन िनयममा उले्लख भएबमोिजम गनर् आयोग तथा िशक्षा 

मन्त्रालयलाई  अनुरोध गनेर् । 
ग) िनिज शैिक्षक संस्थामाफर् त प्रदान गिरने िचिकत्सा िवज्ञानको स्नातकोत्तर तहको शुल्क तथा तािलमेले 

पाउने पािरश्रिमकमा एकरुपता कायम गनर् उपयुक्त हुने भएकाले नेशनल बोडर् अफ मेिडकल 
से्पिसयािलिटज र एमडी/एमएस कायर्क्रमको शुल्क लगायतका िवषयमा एकरूपता कायम गनर् 
िचिकत्सा िशक्षा आयोगलाई  अनुरोध गनेर् ।  

७. असल िचिकत्सकीय अभ्यास र अस्पताल अनुगमन  



 
७. असल िचिकत्सकीय अभ्यास र अस्पताल अनुगमनका लािग तयार पािरएको िरपोटर् उपर छलफल हँुदा हाल 

प्रचलनमा रहकेो दस्तावेजलाई िशक्षा तथा सीपीडी र व्यवसाियक आचरण तथा स्वास्थ्य सिमितले संयुक्त 
अध्ययनगरी सोको प्रितवेदन आगामी बैठकमा पेशगनर् िनदेर्शन िदने िनणर्य भयो ।  

 
२०७८ चैत्र ७ गतेको िनणर्य   

३. परीक्षाको पाठ्यक्रम र िवदेशी िवद्याथीर्को लाइसेन्स परीक्षा 
३. सैद्धािन्तक र व्यवहािरक लाइसेन्स परीक्षाको प्रयोजनका लािग हाल प्रचलनमा भएको पाठ्यक्रमहरूको अध्ययन 

गरी िचिकत्सा िशक्षा आयोग समेतको सहभािगतामा पाठ्यक्रम िनमार्ण गनेर् र सोही बमोिजम लागु गनेर् िनणर्य 
भयो । नेपाल मेिडकल काउिन्सल (पाँचौं संसोधन) िनयमावली, २०७८ बमोिजम प्रितकुल नहुने गरी नेपालमा 
अध्ययन पूरा गरेका स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका िवदेशी िवद्याथीर्को लाइसेन्स परीक्षा कायर्िविध तोकी सो 
परीक्षा िलन सिकने िनणर्य भयो ।  

७. फौजदारी सिमितको कायार्लय 
७. फौजदारी सिमितको कायार्लय र सोको व्यवस्थापन हालसम्म यस काउिन्सलले व्यवस्थापन गिरआएकोमा 

बैठक बस्न र कमर्चारी व्यवस्थापनमा व्यवधान हुनेभएकाले सो कायार्लय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा 
सानेर् पत्र लेिखएको र सोिह बमोिजम गनेर् िनणर्य भयो । 

२०७८ फागुन २ गतेको िनणर्य 

२. सम्बन्धन प्राप्त मेिडकल कलेजमा िवदेशीको इलेिक्टभ पोिष्टङ्ग 
२. िवदेशका कलेज तथा िवश्विवद्यालयमा अध्ययन गरीरहकेा िवदेशी नागिरकले नेपालमा िनयामक िनकायको 

पूवर्स्वीकृितमा मात्र इन्टनर्सीप लगायतका तािलम गनर्गराउन सिकने व्यहोरा स्मरण गिरयो । अन्तरार्िष्ट्रय मान्यता 
र प्रचलन अनुसार िवरामीको उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न नहुनेगरी अिधकतम तीन मिहनाको इलेिक्टभ पोिषं्टगलाई 
िवश्विवद्यालय र िनयामक िनकायको पूवर्स्वीकृितमा अनुमित िदन सिकने तर सो भन्दा लामो अविधको तािलम, 
अब्जरभेशन र इन्टनर्सीपलाई अनुमित िदन नसिकने िनणर्य भयो ।  

५. आचारसंिहतासंग सम्बिन्धत कागजपत्र 
५. आचारसंिहता िविपरत कायर् वा उपचारमा लापरवाही भएक िवषयमा उजुरीको छानिवन गनेर् क्रममा सम्बिन्धत 

अस्पताल, िनकाय तथा व्यिक्तले छानिवनका लािग आवश्यक कागजात तथा रेकडर्हरू लामो समयसम्म पिन 
नपठाउँदा अनुसन्धान प्रकृया लिम्बने र अवरोध हुने भएकाले काउिन्सलले माग गरेको कागजात तथा रेकडर्हरू 
सम्बिन्धत िनकाय वा व्यिक्तले जानकारी पाएको नबे्ब िदन िभत्र नपठाएमा वा सम्बोधन नगरेमा एकतफीर् 
सुनुवाई गरी िनणर्य िलनसिकने िनणर्य भयो । यसका साथै िवरामीको उपचारसंग सम्बिन्धत कागजातहरू पाँच 
बषर्सम्म सुरिक्षत राखु्नपनेर् िवषय सुिचत गनेर् िनणर्य भयो । यसको जानकारी सावर्जिनक सूचना माफर् त 
सम्विन्धत सबैलाई गराउने िनणर्य भयो । 

६. िविवध 
६क. परीक्षाको गोपिनयता तथा सुरक्षा कायम राख्नका लािग परीक्षा शाखाका लािग छुटै्ट आइपी ठेगाना भएको 

इन्टरनेट जडान गनेर् िनणर्य भयो । 
६ख. परीक्षामा संलग्न िवज्ञको पािरश्रिमक अध्ययन गरी नयाँ पािरश्रिमक दर कायम गनर्का लािग परीक्षा सिमितलाई 

अध्ययन गरी आगामी बैठकमा पेश गनर् िनदेर्शन िदने िनणर्य भयो ।  
६ग. कम्पु्यटरमा आधािरत परीक्षामा िभिडयो समेत रािख प्रश्न सोध्न सिकने व्यवस्था र परीक्षा हलमा सीसीिटभीको 

व्यवस्था िमलाउन इिन्जिनयिरंग अध्ययन संस्थानलाई अनुरोध गनेर् िनणर्य भयो ।   
६घ. लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुन चाहने परीक्षाथीर्लाई फारम भदार् भएको गल्ती सच्याउनका फारम भनेर् अिन्तम 

िमित पश्चात ७२ घंटाको समयसीमा प्रदान गनेर् िनणर्य भयो ।  
६ङ. काउिन्सलबाट इिलिजिविलटी प्रमाणपत्र िलंदाका बखत अध्ययन गनर् अनुमित मागेको िवषय र काउिन्सलबाट 

अनुमित िदइएको िवषय फरक पनर् गएको भए त्यस्ता िचिकत्सकलाई अध्ययन गरेर आएको िवषय 



 
(िवश्विवद्यायबाट प्राप्त शैिक्षक उपाधी) लाई नै आधारमानी परीक्षा िलने र दतार् प्रकृया अगाडी बढाउने िनणर्य 
भयो ।  

 
२०७८ माघ ५ गतेको िनणर्य 

३. काउिन्सलमा भएको िचिकत्सकको फोन र इमेलको प्रयोग 
३. यस सम्बन्धमा छलफल हँुदा सूचना, िशक्षा तथा तािलमको प्रयोजनका लािग मात्र हुनेगरी सरकारी िनकाय वा 

कुनै िचिकत्सा िवधासंग सम्बिन्धत आिधकारीक व्यवसाियक संस्थालाई प्रयोजन खुलाई नेपाल मेिडकल 
काउिन्सलमा दतार्भएका िचिकत्सकहरूको नाम, दतार् नम्बर, दतार्को प्रकार, योग्यता, िवज्ञता, इमेल र सम्पकर्  
नम्बर उपलब्ध गराउन सिकने िनणर्य भयो । 

२०७८ पुष २ गतेको िनणर्य 

१.  काउिन्सलका िनवतर्मान पदािधकारीको िबदाई 

१. नेपाल मेिडकल काउिन्सलमा २०७४ देिख २०७८ कायर्काल पूरा गरेका पूवर्पदािधकारीहरूलाई प्रसंसापत्र सिहत 
उज्वल भिवश्यको कामान सिहत हािदर् क िबदाई गिरयो ।  

२.  िनवार्चन पिरणाम प्रितवेदन 

२. नेपाल मेिडकल काउिन्सल पदािधकारी िनवार्चन प्रयोजनका लािग डा. गणेश राई संयोजक, डा. मधुसुदन पुन 
सदस्य र डा. मनोज हुमागाईं सदस्य रहकेो एक िनवार्चन सिमितले उपत्यका बािहर २०७८ मंिसर ३ र ४ गते र 
उपत्यका र धुिलखेल केन्द्रमा २०७८ मंिसर १० र ११ गते सम्पन्न भएको िनवार्चन पिरणाम िनम्नानुसार भएको 
जानकारी भयो । 

 उपाध्यक्ष प्राप्त मत कैिफयत 

१ डा. िशवजी पौडले  ५०७२ िबजयी 

    
 सदस्यहरु प्राप्त मत कैिफयत 
१ डा. हुलास अग्रवाल ४४५९ िबजयी 
२ डा. तोिसमा काकीर् ३९९९ िबजयी 
३ डा. कालु िसह ंखत्री ३४९० िबजयी 
४ डा. कुञ्जन शेपार् ३३५३ िबजयी 
५ डा. गुरु शरण साह ३३३१ िबजयी 
६ डा. रुपक िब.क. िघिमरे २७७६ िबजयी 
७ डा. िवश्वराज दवाडी २६७२ िबजयी 
८ डा. रोिहत कुमार िमश्र २३८४ िबजयी 

 
 िनवार्चन सम्पन्न गनर्का लािग २०७८ भाद्र ९ गतेको पूणर् बैठकले गठन गरेको िनवार्चन सिमितले िनवार्चनलाई 

उपत्यका बािहर १८ वटा िनवार्चन केन्द्र र उपत्यकािभत्र एवं धुिलखेल समेत गिर ३ वटा िनवार्चन केन्द्र तोकी 
सफलतापूवर्क िनवार्चन सम्पन्न गरेकोमा काउिन्सलको तफर् बाट िनवार्चन सिमितका पदािधकारीहरु एवं 
िनवार्चनसँग सम्बिन्धत भई कायर् गनेर् सबैलाई हािदर् क धन्यवाद व्यक्त गिरयो । 

३.  नविनवार्िचत पदािधकारीको स्वागत तथा सपथ ग्रहण 



 
३. नविनवार्िचत पदािधकारीहरुलाई नेपाल मेिडकल काउिन्सलमा हािदर् क स्वागत सिहत काउिन्सलका अध्यक्षबाट 

पद तथा, अनुशासन, गोपिनयता र स्वाथर्को द्वन्द नबािझने व्यहोराको सपथ गराई दशौं पूणर् बैठकमा 
सहभािगताका लािग आमन्त्रण गनुर् भयो । 

४.  असल िचिकत्सकीय अभ्यास कायर्िवधी 

४. नेपाल मेिडकल काउिन्सलको असल िचिकत्सकीय अभ्यास कायर्िवधी तयार पानर्का लािग आचारसंिहता तथा 
स्वास्थ्य सिमितलाई आगामी बैठकमा पेश गनर्का लािग िनदेर्शन िदने िनणर्य भयो ।  

६.  मेिडकल र डेण्टल कलेजबाट बुझाउनु पनेर् दस्तुर 

६. िविभन्न मेिडकल र डणे्टल कलेजले िवद्याथीर् भनार् भएबापतको शुल्क लामो समय देिख अटेरगरी नबुझाएको 
हँुदा शुल्क बुझाउनका लािग ताकेता गनेर् र अटेर गरेमा काउिन्सलबाट प्रदान गिरने  सेवा बन्द गनेर् िनणर्य भयो ।  

७.  मान्यता बारे  

७क. नेपाल मेिडकल काउिन्सलको िमित २०७८ भाद्र ९ को िनणर्य नं. ७ बमोिजम िफिलिपन्समा स्नातकोत्तर तहको 
अध्ययन पूरा गरेका िचिकत्सकहरूको अध्ययन बारे सम्बिन्धत देशको आिधकािरक िनकायबाट पत्र प्राप्त 
भएकाले िनयमानुसार दतार् प्रकृया अगाडी बढाउने प्रयोजनका लािग िनजहरूको रोिकएको परीक्षा नितजा 
प्रकाशन गरी उित्तणर्लाई िनयमानुसार दतार् गिरिदने िनणर्य भयो ।  

७ख. नेपाल िस्थत भारतीय दतुावासबाट लेिखआए बमोिजम िचिकत्सा शास्त्रको स्नातक तहमा भनार्का लािग 
िलइएएको कमे्पक्स छात्रबृित्त परीक्षा (COMPEX Scholarship Examination) लाई भारत सरकारको 
रािष्ट्रय स्तरको परीक्षाको मान्यता िदने िनणर्य भयो ।  

८.  चीन लगायत िवदेशी िविश्ववद्यालयमा अध्ययन गरेका तर अध्ययन पूरा नभै नेपाल आएका िवद्याथीर्को 
मान्यता 

८. यस िवषयमा छलफल हँुदा िचिकत्सा शास्त्रको अध्ययन मान्यता प्रचिलत ऐनकानुन बमोिजम िचिकत्सा िशक्षा 
आयोगको कायर्के्षत्रमा परेको स्मरण गिरयो । यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री कायार्लय, िशक्षा, िवज्ञान तथा प्रिविध 
मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, ित्रभुवन िवश्विवद्यालय, काठमाडौं िविश्ववद्यालय, िचिकत्सा िशक्षा आयोग, नेपाल 
मेिडकल काउिन्सल, नेपाल िचिकत्सक संघ लगायत सरोकारवाला िनकायको िबिभन्न िमितमा भएको बैठकको 
िनणर्य िशक्षा, िवज्ञान तथा प्रिविध मन्त्री माफर् त मन्त्रीपिरषद्मा पेशगरी िनणर्य िलन उपयुक्त हुने िसफािरस 
कायार्न्वयमा रहकेो हँुदा सोही िनकायबाट िनणर्य हुन र सो िनणर्य तत् तत् िनकायबाट कायार्न्वयन हुन उपयुक्त 
हुने िनणर्य भयो ।  

 यसका साथै काउिन्सलको पूवर्िनणर्य तथा िशक्षा, िवज्ञान तथा प्रिविध मन्त्रालयमा भएको सवर्पक्षीय िनणर्यका 
आधारमा िनजहरूको शैिक्षक अध्ययन पूरा भएको र समकक्षतामा कुनै बाधा नपनेर् ब्यहोरा खोली इन्टनर्िसपका 
लािग आवश्यक परीक्षण दतार्का लािग लेिख आएमा काउिन्सल दतार् गनर् कुनै बाधा नपुगे्न जानकारी गराउने 
िनणर्य भयो । 

 

२०७८ मंिसर ५ गतेको िनणर्य 

१. तथ्यांक तथा सूचनाको गोपिनयता तथा प्रयोग	 

 हालै केही अनलाइन पित्रका तथा सामािजक संजालमा नेपाल मेिडकल काउिन्सलले प्रयोग गनेर् गरेको 
एसएमएस प्रणालीबाट हजारौं व्यिक्तहरूलाई काउिन्सलका (पूवर्)पदािधकारी संलग्न भै व्यिक्त्तगत प्रकृितका 
सूचना (म्यासेज) गएको भने्न व्यहोरा सावर्जिनक भएको सन्दभर्मा िसरान टेक्नोलोजीसंग गरेको संझौता र 



 
िवगतमा सोही कम्पनीको एसएमएस प्रणाली माफर् त िचिकत्सकहरूलाई सने्दश पठाएको िवषयमा केकसो 
भएको हो यसबारे िनम्नानुसार 	गनेर् िनणर्य भयो ।	 

१(क) यस सम्दभर्मा के कसो भएको हो सत्यतथ्य पत्ता लगाउन लािग 	इिन्जिनयिरङ्ग अध्ययन संस्थानको सुचना 
प्रिविध केन्द्रलाई िनम्निलिखत िवषय समेत हनेेर्गरी अनुरोध गनेर्- 

क. नेपाल मेिडकल काउिन्सलको एसएमएस म्यासेज तथा सूचना प्रवाहमा प्रयोग भएको नम्बर ३७८८८ 
नेमेकाको लािग मात्र िथयो वा अन्य प्रयोजनका लािग समेत प्रयोग भएको िथयो? 

ख. िचिकत्सकहरूको गोप्य रहने भिनएको िववरण किहले र के प्रयोजनका लािग िदइएको िथयो? सो कायर्  
कम्पनीसंग भएको संझौता बमोिजम भएको िथयो िथएन? 

ग. व्यिक्तगत फोन नम्बरहरू नेमेकाको आिधकारी कायर् बाहके अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गनर् कसैले अनुमित 
िदएको िथयो िथएन?	आदेश िदनेको िलिखत वा िडजटल आदेश छ वा छैन? 

घ. सम्झौता गिरएको कम्पनीबाट ने.मे.का.का डाटा (सूचना) लाई गोपिनयत सिहत सुरिक्षत राख्न र 
सावर्जिनक हुन निदन के कस्ता प्रावधान लागु गनुर् पदर्छ? 

ङ. सूचना तथा तथ्यांकको सुरक्षाको दीधर्कालीन उपाय के कसो गनुर् गराउनु पदर्छ? 

१(ख) िसरान टेक्नोलोजी प्रािलसंगको संझौताको दफा ६ मा भएको व्यवस्था बमोिजम गोपिनयता भंग भएको 
पाइएमा संझौता बमोिजमको प्रकृया अवलम्बन गरी कानुनी उपचार गनेर् ।	 

१(ग) नेपाल मेिडकल काउिन्सलमा रहने दतार्वाल िचिकत्सकका व्यिक्तगत िववरणको गोपिनयता कायम राख्न 
पदािधकारी तथा कमर्चारीहरू पदमा रहँदा वा नरहँदा पालना गनुर्पनेर् अचारसंिहता सिहत दीधर्कालीन प्रािविधक 
तथा प्रशासिनक व्यवस्था सिहतको एक कायर्िविध तयार पारी कडाइका साथ लागु गनेर् । 

 

२०७८ मंिसर १ गतेको िनणर्य 

२. िचिकत्सक दतार् सीप परीक्षण परीक्षा 
२. नेपाल मेिडकल काउिन्सलले िनकट भिवश्यमा सञ्चालन गनर्लागेको सीप परीक्षण परीक्षाको तयारी अपुग 

भएकले आवश्यक पूवार्धार तयगरी आगामी (यो परीक्षा पछाडी) परीक्षाबाट सीप परीक्षण समेत समाबेश गरी 
दतार् प्रमाणपत्र परीक्षा िलने िनणर्य भयो ।  

४. नेपाल मेिडकल काउिन्सलको िमित २०७८ भाद्र ९ को िनणर्य नं. ७ बमोिजम िफिलिपन्समा स्नातकोत्तर तहको 
अध्ययन पूरा गरेका िचिकत्सकहरूको अध्ययन बारे सम्बिन्धत देशको आिधकािरक िनकायबाट पत्र प्राप्त 
भएकाले िनयमानुसार दतार् प्रकृया अगाडी बढाउने िनणर्य भयो ।  

 

२०७८ काितर् क ८ गतेको िनणर्य 

४. बािझएका ऐन बारे  
४. िचिकत्सा पेशा तथा व्यवहार सम्बिन्ध बािझएका ऐन बारे काउिन्सलबाट कानुन व्यवसाियको सहयोगमा तयार 

पािरएको प्रितवेदन आवश्यक पिरमाजर्न सिहत कायार्न्वयनका लािग सम्बिन्धत िनकायमा लेिखपठाउने िनणर्य 
भयो ।  

५. सूचना सम्प्रेशण 
५. काउिन्सलबाट िवगतमा भएका िनणर्य, सम्पन्न भएका कामहरू तथा चुनाव सम्बिन्ध िवषयमा यथोिचत सूचना 

समे्प्रशण गनर् प्रवक्तालाई िजम्मा िदने िनणर्य भयो ।  
६. काउिन्सलको प्यान नम्बर 



 
६. काउिन्सलको प्यान नम्बर िलनुपनेर् कानुनी व्यवस्था अनुसार प्यान नम्बर तथा िवथहोिलं्डग प्यान, करको 

दायराबाट उनु्मिक्त प्रमाणपत्र िलने िनणर्य भयो । 
७. शैिक्षक उपािध 
७. फेलोिसप तािलमको मान्यता, प्रमाणपत्र, एमसीएच उपाधीको मान्यता, िविश्ववद्यालयको उपाधी अनुसारको 

परीक्षा र प्रमाणपत्र प्रदान बारे िनदेर्िशका बनाइ पेशगनर् िशक्षा तथा सीपीडी सिमितलाई िजम्मा िदने िनणर्य 
भयो ।  

 

२०७८ भदौ २८ गतेको िनणर्य 

प्रस्ताव तथा िनणर्यहरू 
२. २०६८ फागुन २३ को िनणर्य र िवशेषज्ञ उपािध दतार् 
२. नेपाल मेिडकल काउिन्सलको िमित २०६८ फागुण २३ गते बसेको पूणर्बैठकले गरेको िनणर्य 'एमबीबीएस 

अध्ययन पिछ सोझै सुपरसे्पिसयािलटी िवषयमा अध्ययन गनर् जाँदा यस्तो अध्ययनको अविध कम्तीमा ५ बषर्को 
हुनुपनेर् जसमधे्य सोही िवषयको सम्बिन्धत अधारभूत (बेिसक) िवषयमा (इन्टनर्ल मेिडिसन, जनरल सजर्री 
आिदमा) किम्तमा दइु बषर्को अध्ययन हुनुपनेर् र पूरै अध्ययन उही कलेल िवश्विवद्यालयमा हुनुपनेर् सो सम्बिन्ध 
सूचना पत्रपित्रकामा प्रकाशन गरी सम्बिन्धत सबैलाई जानकारी गराउने' का आधारमा तीन बषर्को  
सुपरसे्पिसयािलटी गरेर आउने िचिकत्सकलाई आधारभूत िवषयमा दतार् गिररहकेो स्मरण गिरयो । यसै िनणर्यका 
आधारमा  सम्बन्धमा छलफल हँुदा २०७८ भाद्र १८ गते शुक्रबार सञ्चालन गरेको िबशेष परीक्षामा सामेल भएका 
केही िचिकत्सकको परीक्षाफल स्थिगत गिरएकोमा फुकुवा गनेर् तथा िवश्विवद्यालयबाट प्राप्त स्नातकोत्तर तहको 
उपािधका आधारमा दतार् गनेर् र यस अगाडी भएगरेका यसै प्रकृितका िवषयलाई समेत सम्बोधन गनेर् िनणर्य भयो । 

३. एमबीबीएस र बीडीएस भनार्को सतर् 
३. नेपाल मेिडकल काउिन्सलको िमित  २०६८ आषाढ ३ को सावर्जिनक सूचना र २०६८ श्रावण १० गते बसेको  

पूणर्बैठकको प्रिष्टकरणले एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनका लािग िवज्ञान िवषयको प्रमाणपत्र तह वा दशजोड 
दइुमा बायोलोजी िवषय िलइ पचास प्रितशत अंकका साथै िफिजक्स, केमेष्ट्री र बायोलोजी प्रते्यक िवषयमा 
समेत पचास प्रितशत अंक प्राप्त गरेको हुनुपनेर् प्रावधान रािखएको आधारमा सो बमोिजमको अंक नपुगे्न 
िवद्याथीर्लाई अध्ययनमा रोक लगाइएकोमा िविभन्न शैिक्षक सत्रमा नेपालका िविश्ववद्यालयमा  प्रमाणपत्र तह वा 
दशजोड दइुमा बायोलोजी िवषय िलइ पचास प्रितशत अंकका आधारमा िलइएको भनार्लाई दतार् गिरएको, 
सवोर्च्च अदालतको िमित २०७६।११।३० को आदेशका आधारमा िचतवन मेिडकल कलेजबाट एमबीबीएस 
उित्तणर् िवद्याथीर् प्रितमा बािनयाको दतार् गिरएको र िचिकत्सा िशक्षा आयोगले िलएको साझा प्रवेश परीक्षामा 
समेत प्रमाणपत्र तह वा दशजोड दइुमा बायोलोजी िवषय िलइ नु्यनतम पचास प्रितशत अंक ल्याई उित्तणर् 
िवद्याथीर्लाई अध्ययन अनुमित िदएको सन्दभर्मा यस िवषयलाई पिरमाजर्न गनर् उपयुक्त ठहरगरी िचिकत्सा िशक्षा 
आयोगले तयगरेको मापदण्ड पूरागरेकालाई दतार्का लािग नु्यनतम योग्यता पुगेको मािन दतार् गनेर् िनणर्य भयो ।  

५. िचिकत्सक उपािधको प्रयोग 
५. िबरामीको उपचारमा संलग्न हुने स्वास्थ्यकमीर्को उपािध र योग्यता बारे बेलाबेलामा प्रश्न उिठरहने सन्दभर्मा 

कुनकुन स्वास्थ्यकमीर्ले आफ्नो नामको अगािड डा. (डाक्टर) के, कुन आधारमा लेखे्न भने्न िवषयमा िनम्नानुसार 
िनणर्य हुन उपयुक्त हुने िनणर्य भयो ।  
क.  नेपाल मेिडकल काउिन्सल ऐन, २०२० को दफा २ को पिरभाषा (घ) मा “िचिकत्सक” भन्नाले मान्यता 

प्राप्त िशक्षण संस्थाबाट आधुिनक िचिकत्सा प्रणाली अन्तगर्त िचिकत्सा शास्त्रमा स्नातकोपािध प्राप्त गरी 
सो सम्बन्धी व्यवसायमा लागेको व्यिक्त सम्झनु पछर्, भने्न उले्लख छ । सोही ऐनको दफा २ को पिरभाषाः 
(घ१) मा “िवशेषज्ञ िचिकत्सक” भन्नाले सम्बिन्धत िवषयमा मान्यता प्राप्त िशक्षण संस्थाबाट स्नातकोत्तर 
उपाधी िडग्री, िडप्लोमा प्राप्त गरेको एवं तोिकएबमोिजमको िवशेषज्ञ तािलम प्राप्त गरी सम्बिन्धत 
व्यवसायमा लागेको िचिकत्सक सम्झनु पछर् भने्न व्यवस्था छ । यसै गरी नेपाल मेिडकल काउिन्सल ऐन, 



 
२०२० को दफा २७ (१) मा कुनै व्यिक्तले आधुिनक औषिध सम्बन्धी िचिकत्साको काम गनेर् हतुले आफूले 
नपाएको आधुिनक औषिध सम्बन्धी िडग्री, िडप्लोमा, सिटर् िफकेट, लाइसेन्स वा उपािध आफ्नो नामसँग 
जोडी लेख्न वा लेख्न लगाउन हँुदैन भने्न व्यवस्था रहकेो छ ।  

ख.  आधुिनक िचिकत्साको स्नातक तह र सोभन्दा मािथल्लो तहको अध्ययन पूरा गरेको ब्यिक्तलाई 
िवश्विवद्यालयबाट प्रदान गिरने उपािधमा िचिकत्सक वा डाक्टर भनी उपािध िदईएको हुन्छ । 

ग. िचिकत्सा शास्त्रमा स्नातक उपािध हािसल गरी नेपाल मेिडकल काउिन्सलमा प्रिक्रया बमोिजम 
िचिकत्सकको रूपमा नाम दतार् भएपिछ त्यस्तो व्यिक्तको नामको अगाडी िचिकत्सक वा डाक्टर उपाधी 
सिहत लाइसेन्स प्रमाणपत्र प्रदान गिरएको हुन्छ ।  

घ. सम्बिन्धत काउिन्सल वा पिरषद्बाट प्रदान गिरने दतार्मा िचिकत्सकको उपािध नभएका व्यिक्तले सो उपािध 
प्रयोग गनुर् गैरकानुनी हुने ठहछर् ।  

ङ. मािथ उले्लिखत व्यवस्था अनुसार िचिकत्सकको पिरभाषा प्रष्ट खुलाइएको तथा िचिकत्सक शब्दलाई 
अंगे्रजीमा डाक्टर सम्बोधन गनेर् गिरएको व्यहोरा िविदतै छ । यो सूचनाको सन्दभर् सामाग्रीको रूपमा नेपाल 
मेिडकल काउिन्सल ऐन, २०२० मा भएको व्यवस्थाहरू लागु हुन बान्छनीय हुनाले सोहीबमोिजमको सुचना 
जारी गनेर् ।  

 

२०७८ भदौ ९ गतेको िनणर्य 

३. सीपमा आधािरत स्नातक तहको परीक्षा तथा पाठ्यक्रम  
३. नेपाल मेिडकल काउिन्सल िनयमावली २०२४ को िनयम २०(ङ) को (२) क र ख बमोिजम अब उप्रान्त स्नातक 

तहको दतार् परीक्षामा सीपमा आधािरत प्रयोगात्मक परीक्षा समेत समावेस गनेर् िनणर्य भयो । सोका लािग 
आवश्यक पाठ्यक्रम, नु्यनतम शीपहरूको सूिच तथा मुल्यांकन िविध प्रकृयाहरु तय गनर् परीक्षा सिमितलाई 
िजम्मा िदने िनणर्य भयो । 

६. सूचनाको हक सम्विन्ध जारी गनर् िमल्ने सूचना 
६. सूचनाको हक अन्तगर्त काउिन्सलमा सूचना माग भै आउँदा जारी गनर् िमले्न सूचनाको सूिच बारे छलफल हँुदा 

कानुनले तोकेको बाहके गुनासोकतार्को व्यिक्तगत िववरण, तथा परीक्षा सम्बन्धी प्रकृयागत सूचनाहरू साबर्जिनक  
नगनेर् िनणर्य भयो ।  

७. िबदेशबाट अध्ययन पूरागरेर आएकाको मान्यता 
७. िबदेशबाट अध्ययन पूरागरेर आएका िचिकत्सकको मान्यताका लािग िचिकत्सा िशक्षा आयोगबाट समकक्षता 

िलई आउनु पनेर् िनणर्य भएकोमा २०७४ मा िनणर्य भै प्रकािशत सूचनामा िनम्नानुसारको संसोधन गनेर् िनणर्य भयो 
- ....... सम्विन्धत देशको बोडर् पिछ ' वा आिधकािरक िनकाय' थपे्न िनणर्य भयो ।  

१०. व्यवसाियक व्यवहार तथा आचरण 
१०. भुलबस हुने वा तु्रटीपूणर् िचिकत्सकीय व्यवहार कितपय अवस्थामा अपिरहायर् कृया बन्न पुग्दछ जुन िवषय 

पूवर्सावधानी अपनाउँदा उले्लख्य मात्रामा काम गनर् सिकए पिन िनिमट्यान्न पानर् किठन छ । िनयतबस गिरएका 
गिल्तहरूलाई फौजदारी कानुनले समेट्ने भएतापिन भुल बस हुने तु्रटीपूणर् िचिकत्सकीय व्यवहारलाई फौजदारी 
कानुन अन्तगर्त कारबािह गनर् निमले्न हुन्छ । यसको अलावा भुल बस हुने तु्रटीपूणर् व्यवहारका कारण पीिडत 
िबरामीलाई भने यसको गिम्भर मानिसक तथा आिथर् क मार पिररहकेो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा िचिकत्सकीय 
अभ्यास गनेर् स्वास्थ्यकमीर्लाई तािलम सिहतको चेतावनी िदइएपिन िबरामीलाई परेको असरलाई सम्बोधन गनर्का 
लािग क्षितपूितर्  उपयुक्य िवकल्प हुनेहुनाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई िनम्ननुसार लेिखपठाउन 
उपयुक्त हुने िनणर्य भयो ।  
(क) स्वास्थ्यकमीर् तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन तथा िनयमावलीमा भएको व्यवस्था अिनवायर् 

रूपमा लागु गनेर् । यसकालािग नेपाल मेिडकल काउिन्सलको भुिमका तोिकआएमा सोही बमोिजम गनेर् ।  



 
(ख) िचिकत्सकीय व्यवहारका कारण उत्पन्न समस्याको प्रारिम्भक छानिबन गनर्का लािग एकसय सैया भन्दा 

मािथक अस्पतालले एक आचारसंिहता सिमित बनाइ प्रारिम्भक छानिबन गनेर् र सोको प्रितवेदन स्वास्थ्य 
तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल मेिडकल काउिन्सललाई बुझाउने । 

(ग) सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले शल्यकृया गदार् िवश्व स्वास्थ्य संगठनले तयार पारेको िनदेर्िशका र 
चेकिलष्ट लागु गनेर् गराउने । 

२०७८ साउन १५ गतेको िनणर्य 
४. व्यवसाियक आचरण तथा स्वास्थ्य सिमितको बुलेिटन  
४. व्यवसाियक आचरण तथा स्वास्थ्य सिमितसंग सम्बिन्ध िवषयहरू समेटी समय-समयमा सोही िवषयको बुलेिटन 

िनयिमत अध्याविधक तथा प्रशािरत गनेर् िनणर्य भयो ।  
५. िवदेशी िचिकत्सकको काउिन्सल दतार् निवकरण 
५. केही  िवदेशी िचिकत्सकहरूको दतार् म्याद गुजे्रपिछ समेत िचिकत्सकीय अभ्यास गरेको कारण रोिकएको 

िनजहरुको दतार् निवकरण बारे छलफल हँुदा निवकरणको अिन्तम िमितको १ बषर् पश्चात  मात्र लागु हुनेगरी  
दतार् िनवकरण प्रकृया िनयमानुसार अगाडी बढाउन सिकने िनणर्य भयो । 

 
२०७८ असार २५ गतेको िनणर्य 
४. नेपाली मूलको िवदेशी नागिरक िचिकत्सकको दतार् 
४.  नेपाली मूलको (नेपाली नागिरकको छोराछोरी) िवदेशी नागिरक िचिकत्सकको दतार् प्रकृया के-कसरी 

सहिजकरण गनर् सिकन्छ भिन िवदेशी नागिरक िचिकत्सक दतार् सिमितको प्रस्ताव उपर छलफल हँुदा यसबारेमा 
कानुनी राय आवश्यक पनेर् भएकाले नातागोता िभषामा रहकेा िचिकत्सक सम्बन्धमा नेमेकाको कानुनी 
सल्लाहकारसंग राय िलने तथा गैरआवािसय नेपालीहरूको सम्बन्धमा महान्यािधवक्ताको कायार्लयलाई 
सोिधपठाउने िनणर्य भयो । 

५. काउिन्सलबाट तयार गिरएका िनदेर्िशका पािरत गनेर् िविध 
५. नेपाल मेिडकल काउिन्सलबाट समय-समयमा िवषयगत िनदेर्िशका तयार गनर्का लािग व्यवसाियक समाजबाट 

पेश भएका िनदेर्िशकाहरू पािरत गनेर् पिरपाटीलाई िनरन्तरता िदने िनणर्य भयो । यसरी तयार गिरने िनदेर्िशका 
िवज्ञटोली तथा िवज्ञ समाजबाट पिरमािजर् त भै आएबमोिजम काउिन्सलको जानकारीमा आएपश्चात पािरत गनेर् 
िवषय स्मरण गदैर् आवश्यक भए काउिन्सलबाट थप पिरमाजर्न गनर् सिकने िनणर्य भयो ।  

६. नेमेका र नेिचसं िबच सीपीडी सम्झौता  
६. नेपाल मेिडकल काउिन्सल र नेपाल िचिकत्सक संघ िबच िनरंतर व्यवसाियक उन्नयन (किन्टिनअस प्रोफेसनल 

डभेलपमेण्ट) कायर्क्रम सञ्चालनका लािग सम्झौता गनेर् िनणर्य भयो (अनुसूचीमा उले्लख भएको) । यसैगरी 
अन्य कुनै व्यवसाियक संगठनले िवषयगत िनरंतर व्यवसाियक उन्नयन (किन्टिनअस प्रोफेसनल डभेलपमेण्ट) 
सञ्चालनका लािग सम्झौता प्रस्ताव गनर्सके्न िनणर्य भयो ।  

 
२०७८ जेठ १० गतेको िनणर्य 
१. कोिभड महामारीका िवरामीलाई सामान्य िचिकत्सा लगायत अन्य िवधाका िचिकत्सकले उपचार गनेर् 
१. कोिभड िवश्वब्यापी महामारीका बखत कोिभड िबरामीहरूको उपचारमा संलग्न हुनु नेपाल मेिडकल काउिन्सलमा 

दतार्वाल सबै िचिकत्सकहरूको व्यवसाियक तथा नैितक िजमे्मवारी हुने भएकाले सबै दतार्वाल 
िचिकत्सकहरूलाई आफ्नो क्षमता तथा दक्षता अनुसार पीिडतहरूको उपचारमा संलग्न हुन प्रोत्साहन गनेर् र सोही 
बमोिजमको व्यवस्थापन गनर्का लािग सम्बिन्धत िनकाय तथा संस्थालाई अनुरोध गनेर् िनणर्य भयो ।  

२. इन्टनर्सीप बारे िचिकत्सा िशक्षा आयोगबाट आएको पिरपत्र  



 
२.  इन्टनर्सीपको प्रावधान एमबीबीएस अध्ययन अविध िभतै्र पनेर् तथा यसको आिधकारीकता र समकक्षता 

िनधार्रणको िवषय िचिकत्सा िशक्षा आयोगको कायर्के्षत्र िभत्र पनेर् हँुदा सम्बिन्धत िवदेशी िवश्विवद्यालयहरुको 
पूवर्सहमतीमा सोिह पत्रमा उले्लख भएबमोिजमको प्रावधानका लािग नजीर नबसे्न गरी आयोगले अनुमित 
िदएमा त्यस्ता िवद्याथीर्हरुको इन्टनर्सीप प्रयोजनका लािग परीक्षण दतार् प्रकृया िनयमानुसार अगाडी बढाउन 
सिकने व्यहोराको जानकारी िचिकत्सा िशक्षा आयोगलाई िदईएकोमा आयोगबाट सो िवषय काउिन्सलबाटै 
िनरूपण गनर् लेिखआएकोले कानून बमोिजम यस काउिन्सलले मात्र यो िवषय सम्बोधन गनर् नसके्न भएकाले 
आयोग र िवश्विवद्यालयहरू सिहतको संयुक्त बैठकबसी कायर्िविध तय गनेर् र सोिह बमोिजम इन्टनर्सीपको 
व्यवस्था िमलाउने िनणर्य भयो ।  

२०७८ वैशाख १७ गतेको िनणर्य 
१. रोयल कलेज क्यानाडा इन्टरनेशनल (रोयल कलेज अफ अफ िफिजिसयन्स एण्ड सजर्न्स अफ क्यानाडा) 

संगको संझौता 
१. रोयल कलेज क्यानाडा इन्टरनेशनल (रोयल कलेज अफ अफ िफिजिसयन्स एण्ड सजर्न्स अफ क्यानाडा) बाट 

प्रस्ताव गिर पठाएको संझौताको मस्यौदा पािरत गरी सोिहबमोिजमको सहमित गनर् अध्यक्षलाई अनुमित िदने 
िनणर्य भयो ।   

२.  सिमितहरूको  काम कतर्व्य र अिधकार   
२.  नेमेका िनयमावलीले तोकेबमोिजम सिमितहरूको  काम कतर्व्य र अिधकार सम्बिन्ध िविनयमावली तयार पारी 

स्वीकृितका लािग स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा लेिखपठाउने िनणर्य भयो ।   

 

२०७७ चैत्र १६ गतेको िनणर्य 
२. िचिकत्सक नाम दतार् प्रमाणपत्र परीक्षा (लाइसेन्स र िवशेष परीक्षा) सञ्चालन सम्बन्धी कायर्िविध २०७७ 
२. काउिन्सल बैठकमा पेशभएको िचिकत्सक नाम दतार् प्रमाणपत्र परीक्षा (लाइसेन्स र िवशेष परीक्षा) सञ्चालन 

सम्बन्धी कायर्िविध २०७७ सामान्य संसोधन सिहत पािरत गिरयो । यसको प्रित अनुसुचीमा संलग्न छ । 
३. िचिकत्सकको नाम दतार् अध्याविधक  
३क. नेपाली िचिकत्सकको नाम दतार् िनयिमत गदार् नागिरकताको िवषय िववािदत भएमा सो को आिधकिरकता बारे 

गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरी ठहर भएबमोिजम गनेर् र  िवदेशी नागिरकता प्रमािणत भएमा दतार् खारेिजको 
प्रकृया अगाडी बढाउने िनणर्य भयो । 

३ख. प्रकरण ३क बमोिजमको िचिकत्सकले पुनः नेपाली नागिरकता िलएको हकमा िवदेशी नागिरकता िलएको 
अवधीभरसम्मका लािग नेपालमा िचिकत्सकीय अभ्यास नगरेको जनाइ अनुभवको प्रमाणपत्र िदन सिकने िनणर्य 
भयो । 

४. िवदेशमा अध्ययनरतको नेपालमा इन्टनर्सीप  
४. इन्टनर्सीप बारे िमित २०७७ फागुन २३ मा िशक्षा मन्त्रालयबाट लेिखआएको पत्र तथा सो िवषय उपर छलफल 

हँुदा इन्टनर्सीपको प्रावधान एमबीबीएस अध्ययन अविध िभतै्र पनेर् तथा यसको आिधकारीकता र समकक्षता 
िनधार्रणको िवषय िचिकत्सा िशक्षा आयोगको कायर्के्षत्र िभत्र पनेर् हँुदा सम्बिन्धत िवदेशी िवश्विवद्यालयहरुको 
पूवर्सहमतीमा सोिह पत्रमा उले्लख भएबमोिजमको प्रावधानका लािग नजीर नबसे्न गरी आयोगले अनुमित 
िदएमा त्यस्ता िवद्याथीर्हरुको इन्टनर्सीप प्रयोजनका लािग परीक्षण दतार् प्रकृया िनयमानुसार अगाडी बढाउन 
सिकने व्यहोराको जानकारी िचिकत्सा िशक्षा आयोगलाई िदने िनणर्य भयो ।   

५. िवदेशी िचिकत्सक दतार् निवकरण तथा िनयमन – 
५. नेपाल मेिडकल काउिन्सलको िमित २०७२।०८।२१ गतेको िनणर्य अनुसार नेपाल मेिडकल काउिन्सलमा दतार् भै 

कायर्रत िवदेशी नागिरक िचिकत्सकले नवीरकणको म्याद सिकएको ३५ (पैंितस) िदनिभत्र िनयिमत नवीकरणका 
शुल्क ितरेर नवीकरणका लािग आवश्यक सबै प्रकृया पुरागरी नेपाल मेिडकल काउिन्सल वा स्वास्थ्य तथा 



 
जनसंख्या मन्त्रालयमा आवेदन दतार् भै आवेदन स्वीकृत भएमा सुरु िमित देिख नै दतार् िनयिमत गनर् सिकने िनणर्य 
गिरयो ।  

५क. काउिन्सलमा एकपटक दतार् भै कामगरेको िवदेशी िचिकत्सकले ३५ िभत्र निवकरणका लािग आवेदन दतार् 
नगरेको वा आवेदन स्वीकृत नभएको अवस्थामा िचिकत्सिकय अभ्यास गरेको पाइएमा त्यस्तो िवदेशी 
िचिकत्सकलाई बढीमा २ बषर् सम्मका लािग पुनःदतार् नगनेर् ।  

५ख. सूचनाको अवहलेना गरी वा जािनजािन िवना दतार् कामगनेर् िवदेशी िचिकत्सकलाई िनजले भिवश्यमा नेपालमा 
िचिकत्सकका रुपमा कामगनर् अयोग्य हुनेगरी कारबाही गनेर् । यसका साथै िनजको बारेमा सम्बिन्धत देशको 
काउिन्सल÷िनयमकारी िनकायलाई समेत लेिखपठाउने । 

५ग. प्रकरण ५क र ५ख बमोिजमको िवदेशी िचिकत्सकलाई िबना दतार् वा दतार् निवकरण नगरी िचिकत्सकीय 
काममा लगाउने संस्थालाई चेतावनी सिहत चेतावनीको िनणर्य भएको बढीमा २ बषर् सम्म सो संस्थामा कुनैपिन 
िवदेशी नागिरक िचिकत्सक दतार् तथा दतार् निवकरण नगनेर् ।   

५घ. िवदेशी नागिरक िचिकत्सकले िबना दतार् कामगरेको अविधमा िवरामीलाई हानी–नोक्सानी हुनगएको कुनै उजुरी 
वा िसकायत भए सोको िबवरण उले्लख गरी नेपाल मेिडकल काउिन्सलमा उजुर गनर् सिकने व्यहोराको 
सावर्जिनक सूचना प्रकाशन गनेर् र दोिष देिखएमा त्यस्ता िचिकत्सकलाई प्रचिलत कानुन बमोिजम कारबाही गनेर् 
।  

६. िवदेशमा स्नातकोत्तर अध्ययन पूरागरेका िचिकत्सकको मान्यता – 
६. िवदेशमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पूरागरी आएका िचिकत्सकको प्रमाणपत्रसंग सम्बिन्धत 

िवषयमा कायर्क्रम, अध्ययन अविध तथा मान्यता सम्बिन्ध िवषयमा कुनै प्रश्न उठेमा िचिकत्सा िशक्षा 
आयोगबाट समकक्षता िलई आउनुपनेर् र सोिह बमोिजम गनेर् िनणर्य भयो । 

७. इन्टनर्सीपको आवेदन िढलोगरी बुझाएको िवषय – 
७. इन्टनर्सीपका लािग आवश्यक परीक्षण दतार् प्रमाणपत्रका लािग आवेदन िदएका तर समयमै बुझाउनु पनेर् दसु्तर 

तथा अन्य आवश्यक प्रकृया पूरानगरेका कलेजलाई चेतावनी  सिहत आवश्यक िवलम्ब शुल्क बरावरको 
जिरवाना िलई इन्टनर्सीप सुरुभएको वास्तिवक िमित बमोिजमको प्रमाणपत्र जारी गनेर् िनणर्य भयो । 

 
२०७७ फागुन १२ गतेको िनणर्य 
३. स्नातकोत्तर तहको िवशेष परीक्षाको अंकभार – 
३. स्नातकोत्तर तहको िवशेष परीक्षाको अंकभार १०० र परीक्षा समय २ घण्टा कायम भएकोमा अबउप्रान्त 

परीक्षाको अंकभार १२० र परीक्षा समय २ घण्टा कायम गनेर् िनणर्य भयो । यसरी थिपने २० वटा प्रश्नहरु एक 
उत्तर हुने बसु्तगत प्रश्न हुनेछन् । 

४. परीक्षा पुनयोर्ग प्राप्तांक – 
४. तोिकएको िमित िभत्र िविधवत रुपमा लाइसेन्स परीक्षाको पुनयोर्गका लािग आवेदन गरेको ७ िदन िभत्र अध्यक्ष 

वा िनजले तोकेको परीक्षा सिमितको सदस्य तथा रिजष्ट्रारले परीक्षाथीर्ले प्राप्त गरेको अंक र नितजा रुजु गनेर् र 
सोको जानकारी परीक्षाथीर्लाई गराउने िनणर्य भयो ।  

५. िबना दतार् कामगनेर् िवदेशी िचिकत्सलाई कारबाही – 
५. नेपाल मेिडकल काउिन्सलको िमित २०७२।०८।२१ गतेको िनणर्य अनुसार नेपाल मेिडकल काउिन्सलमा दतार् भै 

कायर्रत िवदेशी नागिरक िचिकत्सकले नवीरकणको म्याद सिकएको ३५ (पैंितस) िदनिभत्र िनयिमत नवीकरण 
शुल्क ितरेर नवीकरणका लािग आवेदन गनर्सके्नछ भने्न िनणर्य स्मरण गिरयो । िवना दतार् वा िलिखत आदेश 
अटेर गरी वा दतार् प्रमाणत्रको म्याद सिकएपिछ निवकरण नगरी नेपालमा काम गनेर् िवदेशी नागिरक 
िचिकत्सकलाई िनम्नबमोिजम हुनेगरी कारवाही गनेर् िनणर्य गिरयो ।  



 
५क. काउिन्सलमा एकपटक दतार् भै कामगरेको िवदेशी िचिकत्सकले दतार् अबिध सिकनु अगाबै  आवेदन गनर् सके्न 

तर िनयमानुसार दतार् निवकरण नगरी वा िचिकत्सकीय अभ्यासका लािग स्वीकृित पत्र प्राप्त नहुञे्जल काम गनर् 
नहुने स्मरण गराउने ।  

५ख. निवकरण प्रकृया पूरा नगिर िचिकत्सकीय अभ्यास गरेको पाईएमा त्यस्तो िवदेशी िचिकत्सकलाई आगामी २ 
बषर्का लािग पुनःदतार् नगनेर् ।  

५ग. सूचनाको अवहलेना गरी वा जािनजािन िवना दतार् कामगनेर् िवदेशी िचिकत्सकलाई िनजले भिवश्यमा नेपालमा 
िचिकत्सकका रुपमा कामगनर् अयोग्य हुनेगरी कारबाही गनेर् । यसका साथै िनजको बारेमा सम्बिन्धत देशको 
काउिन्सल वा िनयमकारी िनकायलाई समेत लेिखपठाउने । 

५घ. प्रकरण ५ख र ५ग बमोिजमको िवदेशी िचिकत्सकलाई िबना दतार् वा दतार् निवकरण नगरी िचिकत्सकीय 
काममा लगाउने संस्थालाई चेतावनी सिहत चेतावनीको िनणर्य भएको बढीमा २ बषर् सम्म सो संस्थामा कुनैपिन 
िवदेशी नागिरक िचिकत्सक दतार् तथा दतार् निवकरण नगनेर् ।   

५ङ. िवदेशी नागिरक िचिकत्सकले िबना दतार् कामगरेको अविधमा िवरामीलाई हानी–नोक्सानी हुनगएको कुनै उजुरी 
वा िसकायत भए सोको िबवरण उले्लख गरी नेपाल मेिडकल काउिन्सलमा उजुर गनर् सिकने व्यहोराको 
सावर्जिनक सूचना प्रकाशन गनेर् र दोिष देिखएमा त्यस्ता िचिकत्सकलाई प्रचिलत कानुन बमोिजम कारबाही गनेर् 
।  

६. स्थायी दतार् प्रमाणपत्र दतार् र प्रमाणपत्र िवतरण प्रावधान – 
६. अस्थायी र स्थायी दतार् प्रमाणपत्रधारीको दतार् नम्बर, योग्यता, कामको प्रकृित, मान्यता र कबुिलयतमा कुनै 

िभन्नता नहुने हुनाले स्थायी दतार्का लािग तपसील बमोिजम गनेर्गराउने िनणर्य भयो । 
६क) स्थायी दतार्का लािग आवश्यक पनेर्ः आवेदन फारम (कम्पु्यटरमा भनर् सिकने), दसु्तर (भौचर), सक्कल अस्थायी 

दतार् प्रमाणपत्र (मञु्जरीनामा सिहत वारेस वा प्रितिनिधले बुझाए हुने), ट्रान्सकृप्ट र अिन्तम प्रमाणपत्रको 
प्रितिलपी (नबुझाएको भए), छात्रबृित्तमा अध्ययन गरेको भए सक्कल फुकुवा पत्र र दइु बषर् कामगरेको 
प्रमाणपत्र वा स्वयंघोिषत पत्र । 

६ख) स्थायी दतार्का लािग आवश्यक नपनेर्ः नेपाली कागजको आवेदन फारम (औंठा छाप र दतार्वाल िचिकत्सकको 
िसफािरस), कबुिलयतनामा, प्रितज्ञापत्र र थप कागजपत्र । 

६ग) प्रमाणपत्र हस्तान्तरणः िचिकत्सकको मञु्जरीनामा सिहत अस्थायी दतार्को सक्कल प्रमाणपत्रहरु र दसु्तर भौचर 
सिहत अिधकार प्राप्त कुनै वारेस वा प्रितिनिध सो प्रमाणपत्र िलन आएमा त्यस्तो ब्यिक्तलाई स्थायी प्रमाणपत्र 
हस्तान्तरण गनर् सिकने । 

७. दतार् प्रमाणपत्रमा उल्लेख हुने िमित – 
७क. काउिन्सलले िलने दतार् प्रमाणपत्र परीक्षा उित्तणर् िचिकत्सकको नामावली रुजुगरी दतार् सिमितले तोकेको िमित 

अनुसार प्रमाणपत्र िवतरण गिरंदै आएकोमा अब आईन्दा परीक्षाको नितजा प्रकािशत भै दतार् सिमितले 
रुजुगरेको िमितको पैंितस िदनिभत्र आवेदन गरेका िचिकत्सकलाई सोहीअनुसार र पैंितस िदनिभत्र आवेदन 
नगनेर्को हकमा आवेदन िदएको िमित अनुसार प्रमाणपत्रमा दतार् िमित उले्लख गनेर् िनणर्य भयो । 

७ख. काउिन्सलले प्रयोग गनेर् िमित िवक्रम सम्बतमा हुने र सोही िमित आिधकािरक हुनेछ ।  
८. काउिन्सलले प्रयोग गरेको सफ्टवेयर र प्रयोग – 
८. काउिन्सललाई हाल कायमरहकेो सेवाप्रदायकले उपलब्ध गराई प्रयोगमा रहकेो सफ्टवेयर, तथ्याङ्क प्रयोग र 

ितनको प्रभावकारी उपयोग भए–नभएको, समयमा काम सिकए–नसिकएको बारे अध्ययन गरी आवश्यक भएमा 
सो सेवाको िवकल्प सिहतको प्रितवेदन आगामी बैठकमा पेश गनर् रिजष्ट्रारलाई िजम्मा िदने िनणर्य भयो । 

९. िशक्षण संस्थाको िवभागीय प्रमुख – 
९. िविभन्न िशक्षण संस्थाबाट िवभागीय प्रमुखमा िक्लिनकल वा नन्–िक्लिनकल िशक्षक मधे्य कसलाई िवभागीय 

प्रमुख बनाउन उपयुक्त हुन्छ भिन सोिधएको प्रश्न उपर छलफल हँुदा िवभागीय प्रमुख पद प्रशासिनक पद समेत 



 
भएकोले सम्बिन्धत संस्थाको िनयम, परम्पराका साथै यस काउिन्सलबाट पत्रमाफर् त बखत–बखतमा िदईएको 
िनदेर्शन अनुसार गनर्हुन भने्न राय िदने िनणर्य भयो ।  

१०. स्वदेश तथा िबदेशमा स्नातकोत्तर तह अध्ययन पूरा गरेका िवद्याथीर्हरूको तािलम अनुमित – 
१०क. िवदेशमा स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका तर काउिन्सलको प्रावधान अनुसारको आवासीय 

अविध नपुगभएका िवद्याथीर्हरुको हकमा काउिन्सलबाट पािरत प्रावधान अनुसार िशक्षा तथा सी.पी.डी. 
सिमितको िसफािरस बमोिजम तोिकएका स्वास्थ्य संस्थामा अनुभव प्राप्त गनर् अनुमित प्रदान गनेर् िनणर्य भयो ।  

१०ख. उपरोक्त बमोिजमको तालीम िवश्विवद्यालय वा प्रितष्ठानसंगको संझौताको आधारमा शैिक्षक कायर्क्रम सञ्चालन 
भएको तर तालीम माग गिरएको िवषयमा स्नातकोत्तर तहको पढाई नभएको िवभाग वा अस्पतालमा समेत 
अनुमित िदन िमले्न िनणर्य भयो । 

११. काउिन्सलमा पनेर् उजुरी तथा कारबाही – 
११. यस काउिन्सलमा पनेर् उजुरी, कारबाही तथा पत्राचारका िवषयमा िनम्नानुसार गनेर् िनणर्य भयो– 
११क. काउिन्सलको के्षत्रािधकार िभत्रपनेर् िवषयभए काउिन्सलले गनेर् कारबाही पश्चात अन्य िनयमकारी िनकायमा 

कारबाहीका लािग लेिखपठाउने । 
११ख. कुनै पिन सिमितसंग सम्बिन्धत िवषयभए सोही सिमितको संयोजकलाई जानकारी िदई रिजष्ट्रारले प्रारिम्भक 

पत्राचार गनेर् र प्राप्त िववरण सम्बिन्धत सािमितमा पठाउने ।  
११ग. पूणर्बैठक तथा सिमितले गरेको िनणर्यभए सोिह िवषय उले्लख गरी पत्राचार गनेर् ।  
१३. काउिन्सलको बािषर् कोत्सव – 
१३. काउिन्सलको स्थापना िदवस २०७७ फागुन १६ गते परेकोले सो िदन काउिन्सल िदवस मनाउने िनणर्य भयो । 

काउिन्सल िदवस मनाउनका लािग आवश्यक आिथर् क तथा भौितक व्यवस्थापन प्रशासनले गनेर् िनणर्य भयो ।  
 
२०७७ माघ १६ गतेको िनणर्य 
२. िवदेशमा स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा गरेका तर तािलम समयाविध नपुगेकाहरूको थप तािलम कायर्िविध 

सम्बन्धमा – 
२क) िवदेशमा स्नातकोत्तर तहमा भनार् भई तेश्रो बषर्को अध्ययन अविध पूरागरी प्रमाण प्राप्त गरेका तर कोिभड 

महामारीका कारण अस्पतालमा गनुर्पनेर् आवासीय तािलम अविध पूरानभएका िचिकत्सकको हकमा 
काउिन्सलको २०७७ पौष ५ गतेको पूणर् बैठकको िनणर्यानुसार त्यस्तो िचिकत्सकहरूको नपुग अध्ययन 
अविधभरको अपुग अबिध बराबरको आवासीय अध्ययन तािलमको प्रयोजनका लािग आवेदक िचिकत्सकले 
गनेर् आवेदन, तािलम िदने स्वास्थ्य संस्था र तािलम प्रदान गनेर् िशक्षकको मञु्जरीनामा र काउिन्सलले िदने अनुमित 
पत्रहरु अनुसूचीमा टाँस भएबमोिजम गनेर् िनणर्य भयो ।  

२ख) िवदेशमा स्नातकोत्तर तहमा भनार् भई तेश्रो वषर्को अध्ययन अविध पूरा गरी उित्तणर् भएका तर प्रमाणपत्र प्राप्त 
गिरनसकेका िचिकत्सकले िवश्विवद्यालयबाट अध्ययन पूरा भई उित्तणर् भएको िनस्सा प्रमाण पेश गरेमा 
िनजहरूलाई समेत २क. बमोिजमको अपुग अध्ययन अविध बराबरको आवासीय अध्ययन तािलमको व्यवस्था 
गनेर् िनणर्य भयो ।  

२. २०७७ काितर् क १ गते सम्पन्न भएको दतार् प्रमाणपत्र परीक्षाको वीरगञ्ज परीक्षाकेन्द्रमा परीक्षाथीर् उमाशंकर 
रायले परीक्षा हलिभत्र गैरकानूनी कायर् गरेको सन्दभर्मा सोही िमितमै बसेको परीक्षा सिमितको बैठकले िनणर्य 
गरे बमोिजम िनज उमाशंकर रायलाई परीक्षा िमित २०७७ काितर् क १ गतेबाट एक वषर्सम्म काउिन्सलको दतार् 
प्रमाणपत्र परीक्षामा सहभागी नगराउने िनणर्यलाई अनुमोदन गिरयो । यसको जानकारी सम्बिन्धत व्यिक्तलाई 
गराउने समेत िनणर्य गिरयो । साथै आगामी परीक्षाहरूमा समेत सोही बमोिजम गनर् गराउन परीक्षा सिमितलाई 
िनदेर्शन िदने िनणर्य भयो ।  

 
  



 
२०७७ पुष ५ गतेको िनणर्य 
२. काउिन्सल ऐनको अवधारणा पत्र – 
२. सबै काउिन्सलहरुलाई समायोजन गरी एकै छातामुनी ल्याउनका लािग व्यवहािरक किठनाई हुनेहँुदा हाललाई 

सबै काउिन्सलहरुको गठन प्रकृया, काम, कतर्व्य, अिधकार तथा के्षत्रािधकार एकै प्रकारको बनाई 
काउिन्सलहरुको काममा समन्बय तथा एकरुपता ल्याउनका लािग अन्तर काउिन्सल समन्बय सिमितको 
व्यवस्था ऐनमा उले्लख हुनुका साथै नेपाल मेिडकल काउिन्सल पूणर्बैठकबाट पािरत ऐन संसोधन प्रस्ताव 
बमोिजम ने.मे.का. ऐन संसोधन तथा िवद्यमान काउिन्सल ऐनको दफा २६ मा रहकेो क्षितपुितर् को व्यवस्था 
खारेज हुनुपनेर् सुझाव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेिखपठाउने िनणर्य भयो । 

३. ईन्टनर्सीपको मान्यता र प्रमाणीकरण िवश्विवद्यालयबाट हुनुपनेर् प्रावधान – 
३. हालसम्म नेपालका मेिडकल कलेजबाट प्रदान गिरएको ईन्टनर्सीप अविध तथा प्रमाणपत्रलाई आिधकािरकता 

िदईएकोमा अब उप्रान्त सम्बिन्धत िवश्विवद्यालयबाट प्रमािणत ईन्टनर्सीप अविध तथा प्रमाणपत्रलाई मात्र 
मान्यता िदने िनणर्य भयो । 

४. अविध नाधेका परीक्षण दतार् प्रमाणपत्र अध्याविधक गणना – 
४. कोिभड–१९ का कारण थिपएको ईन्टनर्सीप अविध िवश्विवद्यालयको िसफािरस सिहत थपहुनका लािग आएमा 

िनयमानुसारको दसु्तर िलई निवकरण गिरिदने िनणर्य भयो । 
५. स्वदेश तथा िबदेशमा स्नातकोत्तर तह अध्ययन पूरा गरेका िवद्याथीर्हरूको समयाविध गणना – 
५. िवदेशमा स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका तर काउिन्सलको प्रावधान अनुसारको आवासीय 

अविध नपुगभएका िवद्याथीर्हरुको हकमा काउिन्सलबाट गिठत सुझाव सिमितको िसफािरस पिरत गरी सोको 
समन्वय तथा सहिजकरणका लािग लािग िचिकत्सा िशक्षा आयोग तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा 
िसफािरस गिरपठाउने िनणर्य भयो । सिमितको सुझाव अनुसुचीमा उले्लख गिरएको छ । 

६. परीक्षा प्रयोजनका लािग िवषय तथा अंकभार र िवशेषज्ञ दतार् प्रावधान – 
६. दतार् प्रमाणपत्र परीक्षा प्रयोजनका लािग मूल िवषय, शाखा िवषय, ितनको अंकभार, प्रश्नपत्रको संख्या तथा 

परीक्षा समय  तयगनर्का लािग परीक्षा तथा िशक्षा सिमितलाई िजम्मा िदने िनणर्य भयो । सोिह सिमितलाई 
स्नातकोत्तर तथा सो भन्दा मािथको प्रमाणपत्र िलएर आउने िचिकत्सकको प्रमाणपत्र दतार् सम्वन्धमा अध्ययन 
अविध र िवषयान्तर बारे समेत १५ िदन िभत्र रायसुझाव पेशगनर् िनदेर्शन िदने िनणर्य भयो । 

७. छोटो तािलम तथा तािलम िविनमयमा आउने िचिकत्सकको दतार् – 
७. काउिन्सलमा दतार्वाल िवशेषज्ञको िसफिरस तथा आिधकािरक संस्थाको िजम्मामा रहनेगरी बढीमा तीन 

मिहनासम्मको छोटो तािलम तथा तािलम िविनमयमा आउने िवदेशी िचिकत्सकका लािग दबैु संस्थाको िवचको 
समझदारी पत्र तथा असल चािरित्रक प्रमाणपत्र लगायतका आवश्यक प्रमाणहरुका आधारमा टुिरस्ट िभषामा 
नेपाल आएका समेतलाई िवदेशी िचिकत्सक दतार् सहिजकरण गनेर् िनणर्य भयो । तर खास प्रयोजनका लािग 
िलईएको िभषालाई यस प्रयोजनका लािग प्रयोग गनर् िदईने छैन । 

८. िवदेशी नागिरक िचिकत्सक िशक्षक दतार्का लािग िचिकत्सा िशक्षा आयोगको प्रमािणकरण िसफािरस 
आवश्यक – 

८. िविभन्न िशक्षण संस्थामा िशक्षक दतार्का लािग आउने िवदेशी नागिरक िचिकत्सकलाई प्रमाणपत्र प्रदान गनुर् 
अगाबै िचिकत्सा िशक्षा आयोगको िशक्षक प्रमािणकरण िसफािरस आवश्यक हुने िनणर्य गिरयो । यस 
सम्बन्धमा काउिन्सलले यसअिध गरेको उमेर हदको प्रावधान समेत उले्लख गरी यसको जानकारी िचिकत्सा 
िशक्षा आयोगलाई िदने िनणर्य भयो । 

९. िबदेशमा स्नातकोत्तर तह अध्ययन पूरा गरेका िवद्याथीर्हरूको समयाविध गणना अध्ययन सिमितको 
प्रितवेदन 

९. िवदेशमा स्नातकोत्तर तहमा भनार्भई तेश्रो बषर्मा अध्ययनरत िवद्याथीर्हरु अिन्तम परीक्षामा हुनु अगाबै कोिभड–
१९ महामारीका कारण नेपाल फकर् नु परेको तथा उनीहरुलाई िवश्विवद्यालयले अनलाइन तथा के्रिडट आवरका 



 
आधारमा प्रमाणपत्र जारी गरेको भएपिन उनीहरुले अस्पतलमा आवािसय िचिकत्सकको रुपमा गनुर्पनेर् अध्ययन 
अविध नपुग भएको र अध्यययन गरको देशमा सोही महामारीका कारण फकर् न समेत नसकेको अवस्थाका 
कारण िवशेषज्ञ दतार् प्रमाणपत्र परीक्षामा सामेलहुन नपाएको िवषयमा के कस्तो व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ भनी 
िमित २०७७ मंिसर १४ गतेको पूणर्बैठकबाट सुझाव पेश गनर् गिठत उप–सिमितबाट िनम्नानुसारको सुझाव 
िसफािरस गिरएको छ ।  

९क)  स्नातकोत्तर तहको तीन बषर्को अध्ययन अविधभरमा पाउने तीन मिहनाको िबदा अविधलाई गणना गनेर् । 
९ख)   तीन मिहना िबदा अविध गणना गदार् आवािसय अविध नपुग भएमा थप ६ मिहनासम्मका लािग मात्र िनम्नानुसार 

व्यवस्था भएको अस्पतालमा काउिन्सलको पूवर् स्वीकृित तथा िचिकत्सा िशक्षा आयोग र स्वास्थ्य तथा 
जनसंख्या मन्त्रालयको सहमितमा रेिजडने्सी तािलम अपुग अविध सम्म िशक्षण–प्रिशक्षण प्रकृयामा सामेल 
गराई, लगबुक तयार पारी गिरएको तािलमलाई मान्यता   िदने । 
क) स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय वा नेपाल मेिडकल काउिन्सलबाट मान्यता प्राप्त १०० सैयाको 

अस्पताल भएको, 
ख) आपूले अध्ययन गरेको िवषयको िवभाग स्थािपत भएको, 
ग) उपरोक्त िवभागमा आपूले अध्ययन गरेको िवषयमा नेपाल मेिडकल काउिन्सलमा िवशेषज्ञ दतार् भई 

पाँच बषर् कायर् अनुभव भएको वा सहप्राध्यापक उपािध प्राप्त िचिकत्सक कायर्रत रही िवद्याथीर्लाई 
तािलम प्रदान गनर् तयार रहकेो हुनु पनेर्छ । 

९ग)   यो व्यवस्था कोिभड–१९ महामारी अविधभर एकपटकका लािग मात्र लागु हुनेछ । 
९घ) यो व्यवस्था सम्बिन्धत िवश्विवद्यालयबाट स्नातकोत्तर तहको उित्तणर् प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका िचिकत्सकहरूका 

लािग मात्र लागू हुनेछ ।  
 
२०७७ मंिसर १४ गतेको िनणर्य 
१.  स्वदेश तथा िबदेशमा स्नातक तह अध्ययन पूरा गरेका िवद्याथीर्हरूको ईन्टनर्सीप अविध र मान्यता – 
१. काठमाडौं िवश्विवद्यालयबाट स्नातक तह उित्तणर् गरी २०७७ बैसाख १५ गते िभत्र ईन्टनर्सीप पूरा गरेका 

िवद्याथीर्हरुको दतार् प्रमाणपत्र िबतरण सुरु गिरसिकएको र ित्रभुवन िवश्विवद्यालयबाट स्नातक तह उित्तणर् गरी 
कोिभडको समयमा ईन्टनर्सीप पूरा गरेका िवद्याथीर्हरुको हकमा िवश्विवद्यालयसंग समन्बय गरी दतार् प्रमाणपत्र 
िबतरण गनेर् जानकारी बैठकमा गराईयो । 

२. स्वदेश तथा िबदेशमा स्नातकोत्तर तह अध्ययन पूरा गरेका िवद्याथीर्हरूको समयाविध गणना र मान्यता 
सम्बन्धमा – 

२. यस िवषयमा छलफल हँुदा स्वदेशबाट स्नातकोत्तर तह अध्ययन पूरा गरेका िवद्याथीर्हरूको हकमा सम्बिन्धत 
िवश्विवद्यालयबाट प्रदान गिरएको प्रमाणपत्र रुजु गरी प्रमाणपत्र जारी गनेर् । िबदेशबाट स्नातकोत्तर तह अध्ययन 
पूरा भयो भिन प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका तर आवािसय रुपमा पढाई पूरा नगरेका िवद्याथीर्हरूको हकमा कोिभड–१९ 
को िवश्वव्यापी महामारीको समयाविधभर मात्र लागु हुनेगरी के कस्तो व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ भिन अध्ययन 
प्रितवेदन पेश गनर् डा. अंकुर शाहको संयोजकत्वमा डा. लोचन काकीर्, डा. िशवजी पौडले, डा.कालुिसंह खत्री र 
डा. कृष्णप्रसाद अिधकारी रहकेो सिमित गठन गिरयो । उपरोक्त सिमितले आगामी बैठकमा पेशगनेर् अध्ययन 
प्रितवेदनका आधारमा िनणर्य वा िसफािरस गनेर् िनणर्य भयो ।  

३. दतार् प्रमाणपत्र परीक्षामा सामेल हुनका लािग सन् २०२० सेपे्टम्बर पिछ भनार् भई अध्ययनरत िवद्याथीर्हरूको 
समकक्षता सम्बन्धमा – 

३. उपरोक्त िवषयमा छलफल हँुदा सन् २०२० को सेपे्टम्बर शैिक्षक सत्र देिख िचिकत्सा िशक्षा आयोगबाट योग्यता 
प्रमाणपत्र (इिलिजिबिलटी सिटर् िफकेट) प्रदान गनर् सुरु गिरएको सन्दभर्मा सन् २०२१ जनवरीदेिख अध्ययन सुरु 
गरी अध्ययन पूरा गरेका िवद्याथीर्हरुको हकमा सोही आयोगबाट समकक्षता प्रमाणपत्र जारी भएपश्चात मात्र दतार् 



 
प्रमाणपत्र परीक्षामा समेल गराउने िनणर्य भयो । यसको जानकारी साबर्जिनक सूचना माफर् त गराउने िनणर्य 
भयो । 

४. नेपाल मेिडकल काउिन्सल ऐन, २०२० को दफा २६ को उपदफा (४) मा भएको व्यवस्था खारेजी– 
४. िमित २०७४।०६।३० को खण्ड ६७ अितिरक्ताङ्क २२ख राजपत्र भाग २ मा प्रकािशत बँुदा १० मा नेपाल मेिडकल 

काउिन्सल ऐन, २०२० मा िनम्नबमोिजमको संसोधन भएको पाईयोः नेपाल मेिडकल काउिन्सल ऐन, २०२० को 
दफा २६ को, (१) उपदफा (३) मा रहकेा “तीन बषर्सम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँ वा दबैु सजाय” भने्न शब्दहको 
सट्टा “तीत बषर्सम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जिरवाना” भने्न शब्दहरु रािखएका छन् । (२) उपदफा (३) 
पिछ देहायको उपदफा ४ थिपएको छ ◌ः– “(४) कसैले यस ऐन बमोिजमको कसूर गरेको कारणबाट ज्यान 
मरेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा वा अन्य हािन, नोक्सान वा क्षित पुगेकोमा कसूरदारबाट सम्बिन्धत पीिडतलाई र 
िनजको मृत्य भएकोमा िनजको हकवालालाई मनािसब क्षितपूितर्  भराई िदनुपनेर्छ ।”  

 यस िवषयमा छलफल हँुदा क्षितपूितर्  भराई िदने सम्बन्धी व्यवस्था अन्य ऐनले नै व्यबिस्थत गरी व्यवहारमा 
समेत लागु भैसकेको तथा काउिन्सलको वतर्मान कायर् प्रकृित भन्दा िभन्न  िवषय भएकाले उपरोक्त थप 
गिरएको दफा २६ को उपदफा (४) खारेज गनर् सम्बिन्धत िनकायमा लेिख पठाउने िनणर्य भयो । 

५. स्नातकोत्तर तहको िवशेष परीक्षाको समीक्षाः 
५. नेपाल मेिडकल काउिन्सलले िमित २०७७ मंिसर १२ र १३ गते िलएको स्नातकोत्तर तहको िवशेषज्ञ दतार् 

प्रमाणपत्र परीक्षा पिहलो पटक कम्पु्यटर प्रिविधबाट सफलतापूवर्क सम्पन्न भएको जानकारी परीक्षा सिमितबाट 
प्राप्त भयो । उपरोक्त परीक्षामा ८३९ जना सहभागी भधे्य ६१५ जना उित्तणर् भएको तथा सोिह परीक्षामा ४ जना 
अनुपिस्थत र १ जनाको परीक्षा रद्द गिरएको जानकारी बैठकलाई गराइयो । परीक्षाका िवषयमा संयोजकबाट 
प्रश्नपत्रको बनोट, टाइिपंग, हाडर्बेयर, सफ्टवेयर, भेिरिफकेशन, आिद बारे बैठकलाई जानकारी गराउँदै अवका 
िदनमा गनुर्पनेर् सुधारका कामहरु बारे जानकारी गराइयो । परीक्षा सञ्चालनको कायर्मा सहयोग समन्वय गनेर् 
सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गिरयो ।  

६. नयाँ प्रमाणपत्र, लोगो र छापको प्रयोगबारे सूचना– 
६. काउिन्सलका रिजष्ट्रारले नयाँ प्रमाणपत्र, लोगो र छाप प्रयोगमा आएको जानकारी गराउनु  भयो । यसबारे 

सवर्साधारणलाई सावर्जिनक सूचना माफर् त जानकारी गराउने िनणर्य भयो । 
८. िवदेशमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर वा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पश्चात अध्ययन गरेको देशमा दतार्वाल 

नेपाली िचिकत्सकको दतार्– 
८. िवदेशमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर वा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पश्चात अध्ययन गरेको देश मै दतार्वाल 

नेपाली िचिकत्सकको दतार् िविध तथा प्रकृया बारे छलफल हँुदा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पश्चात िवशेषज्ञको 
रुपमा दतार् भई १० बषर् िवशेषज्ञ िचिकत्सकको अनुभव प्राप्त व्यिक्तको हकमा िनजलाई स्नातक तहको दतार् 
प्रमाणपत्रको मौिखक परीक्षा र  स्नातकोत्तर तहको िवशेष दतार् प्रमाणपत्रको िलिखत परीक्षामा सामेल गराई 
उित्तणर्लाई नेपाली नागिरक सरह सुरु दतार् गनर् सिकने िनणर्य भयो । उपरोक्त प्रयोजनका लािग सम्बिन्धत 
देशको दतार्गनेर् िनकायबाट असल िचिकत्सकीय अभ्यास प्रमाणपत्र (गुड स्टािणं्डग सिटर् िफकेट) पेश गनुर् पनेर्छ । 

  
२०७७ काितर् क २१ गतेको िनणर्य 
१.  काउिन्सलको दतार् प्रमाणपत्र परीक्षा सम्बन्धी िनणर्य – 
१क) काउिन्सलले िलने दतार् प्रमाणपत्र परीक्षाको बािषर् क तािलका बारे छलफल हँुदा यसपटक कम्पु्यटरमा आधािरत 

सुरुहुने िवशेषज्ञ दतार् प्रमाणपत्र परीक्षाको अनुभव र प्रकृया अध्ययन गरेपश्चात तािलका िनमार्ण गनेर् िनणर्य भयो 
। 

१ख) २०७७ मंिसर १२ र १३ गते इिञ्जिनयिरङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोक, लिलतपुरमा हुने कम्पु्यटरमा आधािरत 
िवशेषज्ञ दतार् प्रमाणपत्र परीक्षाको पूवर्तयारीका बारेमा परीक्षा सिमितका संयोजकबाट बैठकलाई जानकारी 
गराईयो । तयारी संतोषजनक रहकेो पाईयो । 



 
१ग) कम्पु्यटरमा आधािरत परीक्षाको नितजा पुनयोर्ग बारे छलफल हँुदा परीक्षाको दईु प्रित सफ्टकपी १ बषर्सम्म 

सुरिक्षत राखे्न िनणर्य भयो । 
१घ) प्रश्नपत्र बनाउने र सच्याउने दर बारे छलफल हँुदा नयाँ प्रश्नपत्र बनाउने दर प्रित बसु्तगत प्रश्न (एमसीकू्य) रु. 

एकसय र प्रित बोधजन्य प्रश्न (पाँच प्रश्न समाबेस भएको सीएसकू्य) रु. पाँचसय िदने िनणर्य भयो । 
काउिन्सलबाट संकलन भै टाईप गिरएको प्रश्न सुधारेको वा सच्याएको वा नयाँ स्वरुपमा तयारी गरी पठाएको 
प्रित बसु्तगत प्रश्न रु. पचास िदने िनणर्य भयो । 

ङ) परीक्षा शुल्क र दतार् शुल्क पिरमाजर्न गनेर् वा परीक्षा शुल्कमा प्रमाणपत्र र पिरचयपत्र समेत समाबेस गिर िदन 
सिकने–नसिकने सम्बन्धमा छलफल हँुदा यसबारे काउिन्सलको आिथर् क िस्थितको िवशे्लषण गरी रिजष्ट्रारले 
आगामी बैठकमा पेश गनेर् िनणर्य भयो । 

२.  काउिन्सलमा कायर्रत कमर्चारी सम्वन्धी िनणर्य – 
२क) कमर्चारी िविनयमावली संसोधन । 
२ख) पिरवितर् त सन्दभर्मा काउिन्सलको संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन सवेर्क्षणको कायर् अिघ वढीरहकेो जानकारी 

गराईयो । हालका लािग कमर्चारी दरबन्दी िववरण तथा पदनाम तपिसल बमोिजम कायम गनेर् गरी स्वीकृत गनेर् 
िनणर्य भयोः 
िविनयम २.२(१) सँग सम्बिन्धत – अनुसूची–१ सँग सम्बिन्धत कमर्चारीको शे्रणी÷स्तर 
नेपाल मेिडकल काउिन्सलमा देहाय बमोिजमका शे्रणीहरु त्था दरबन्दीहरू कायम रहनेछन् ◌ः  
अिधकृत तफर् ः  
(क) िद्वितय शे्रणी –उपप्रशासक वा सो सरह – १ (एक)  (नयाँ थप १) 
(ख) तृितय शे्रणी – शाखा अिधकृत वा सो सरह – ३ (तीन) (नयाँ थप २) 
अिधकृत भन्दा तल  
(क) प्रथम शे्रणी –प्रशासन सहायक वा सो सरह –ना.सु सरह ८ (आठ) (सािबक ४, नयाँ थप ४) 
(ख) िद्वितय शे्रणी –अिसष्टने्ट वा सो सरह –खरदार सरह, ९ (नौ) (सािबक ५ नयाँ थप ४) 
(ग) शे्रणी िबहीन –सवारी चालक, कायार्लय सहयोगी वा सो सरह, ५ (पाँच) (हाल कायम) 
नोटः ‘मुिखया’ भने्न पदनाम हालको िविनयमावलीमा नरहकेो हुनाले सो पदमा कायर्रत कमर्चारीहरूलाई 
योग्यता पुगेको भए सो भन्दा मािथको िनकटतम पदमा समायोजन गनर् पदपूितर्  सिमितमा लेिख पठाउने ।  

५. काउिन्सलमा दतार् हुन योग्य आधारभूत, िवशेषज्ञ, सबस्पेिसयालीटी िवषयहरू बारे– 
५.क) काउिन्सलमा दतार् हुन योग्य िवषयहरूका लािग चािहने पूवर्योग्यता, आधारभुत िवषय,  िवज्ञ िवषय र 

सबसे्पिसयालीटी िवषयहरूका बारे िनणर्य हुन आवश्यक देिखएकाले यसबारे गृहकायर् गनर् तथा सरोकारवाला 
मन्त्रालय र िचिकत्सा िशक्षा आयोगसंग संयोजन गिर सुझाव पेश गनर् काउिन्सल अध्यक्षलाई िजमे्मवारी िदने 
िनणर्य भयो । 

५.ख) सन् २०२१ जनवरी देिख स्नातकोत्तर तहभन्दा मािथल्लो तहको शैिक्षक ९म्ःरःऋज, एजम् वा सो सरह) 
कायर्क्रममा भनार् हुने िचिकत्सकलाई सोही तहको परीक्षामा सामेल भई उित्तणर् भएपश्चात मात्र दतार् गरी 
प्रमाणपत्र प्रदान गनेर् िनणर्य भयो । शैिक्षक उपाधी बाहकेका तािलमको हकमा काउिन्सलको पूवर्िनणर्य अनुसार 
गनेर् िनणर्य भयो । 

५.ग) िवदेशमा िचिकत्सा शास्त्रको स्नातक तथा स्नातकोत्तर गिर िवज्ञ तहको दतार् पाएका नेपाली िचिकत्सकको दतार् 
सहिजकरण गनर् आवश्यक देिखएकाले यसबारे अध्ययन गरी राय उपलब्ध गराउन काउिन्सल अध्यक्षलाई 
िजमे्मवारी िदने िनणर्य भयो । 

६. मृत्यु भएका िचिकत्सकहरुको दतार् अध्याविधक– 
६. मृतु्य भएका िचिकत्सकहरुको दतार् खारेजी तथा अध्याविधक गनेर् काम सुरुभएको जानकारी बैठकलाई गराईयो 

। यसबारे सावर्जिनक सूचना माफर् त िनस्साप्रमाण पुगेका त्यस्ता िचिकत्सकहरुको दतार् खारेजी पकृया अगाडी 
बढाउने िनणर्य भयो । 



 
७. तािलम र अध्यययनमा आएका िवदेशी िचिकत्सकहरुको दतार् र निवकरण बारे– 
७. तािलम र अध्यययनमा आएका िवदेशी िचिकत्सकहरुको िनयमानुसार दतार् तथा निवकरण शुल्क िलई बािषर् क 

रुपमा अध्ययन अविधभरका लािग निवकरण गनेर् िनणर्य भयो । 
२०७७ असोज १५ गतेको िनणर्य 
१. शैिक्षक सत्र २०१४ का लािग चीनमा एम.बी.बी.एस. अध्ययन गनर् गएका िवद्याथीर्हरुको अध्ययन अविध 
१. शैिक्षक सत्र २०१४ का लािग चीन लगायतका अन्य देशमा एम.बी.बी.एस. अध्ययन गनर् गएका िवद्याथीर्हरुको 

योग्यता प्रमाणपत्रमा अध्ययन अविध नखुलेको हकमा िवश्विवद्यालयले प्रदान गरेको प्रमाणपत्रमा नेपाल 
मेिडकल काउिन्सलले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेको खण्डमा सोिह बमोिजम मान्यता िदने र योग्यता प्रमाणपत्रमा 
अध्ययन अविध खुलेको हकमा तोिकएबमोिजमको अविध पूरा भएपिछ मात्र दतार्का लािग मान्यता िदने िनणर्य 
भयो ।  

२. काउिन्सलको संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन सवेर्क्षण  
२. नेपाल मेिडकल काउिन्सलमा कायर्रत कमर्चारीको काम, पद, तह तथा बढुवा प्रयोजनका लािग नेपाल 

प्रशासिनक प्रिशक्षण प्रितष्ठनको सहयोगमा संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन सवेर्क्षण गनेर् तथा काउिन्सलको 
िविनयमावली संसोधनका लािग लोक सेवा आयोगको प्रितिनिध सिहतको सिमितले संसोधन प्रकृया सुरु 
गिरएको जानकारी गराईयो ।  

 
२०७७ आिश्वन ४ गतेको िनणर्य 
२. आगामी काितर् क १ गते हुने दतार् प्रमाणपत्र परीक्षा सञ्चालन नेपालगञ्ज, िचतवन, वीरगञ्ज, धरान गरी ४ वटा केन्द्र 

र काठमाडौ उपत्यकािभत्र आवश्यकतानुसार परीक्षा केन्द्र तय गनेर् िनणर्य गिरयो ।  
३. िवशेष परीक्षा यही आउने मंसीर १२ र १३ गते सञ्चालन गनेर् गरी तयारी गनेर् । परीक्षा कम्पु्यटर आधािरत हुनेगरी 

तयारी गनेर् ।  
४. परीक्षा सञ्चालनको लािग आवश्यक OMR form स्वदेशिभतै्र िवशेष गोपिनयता, सतकर् ता सिहत िप्रन्ट गनेर् 

िनणर्य गिरयो ।  
७. नेपाल सरकारको कबुिलयतनामा अन्तगर्त कायर्रत िचिकत्सकहरूलाई वृित्त िवकास प्रयोजनका लािग 

कबुिलयतको ६ मिहना भन्दा कम सेवा अविध बाँकी रहकेालाई मात्र सशतर् आचरणको प्रमाणपत्र (good 
standing certificate) प्रदान गनेर् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको राय िलने िनणर्य गिरयो ।  

९. प्रस्तािवत ऐन संसोधन अनुरोध गदार् नेपाल मेिडकल काउिन्सलको नाम नेपाल मेिडकल तथा डणे्टल काउिन्सल 
(Nepal Medical & Dental Council) राखे्न गरी नामाकरण हुन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा 
लेखी पठाउने िनणर्य गिरयो ।  

  
२०७७ भाद्र १ र २ गतेको िनणर्य 
१.  काउिन्सलको दतार् प्रमाणपत्र सम्बन्धी िनणर्य – 
१.क) भाद्र ७ गतेदेिख इिञ्जिनयिरङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोक, लिलतपुरमा कम्पु्यटरमा आधािरत िलने भिनएको दतार् 

प्रमाणपत्र परीक्षा तयारी रहकैे अवस्थामा देशका िविभन्न िजल्ला तथा स्थानीय तहहरूमा कोिभड महामारीको 
कारण कफु्यर्/िनषेधाज्ञा/बन्दाबन्दीको अवस्था सृजना भएकोले परीक्षाथीर्हरूको आवतजावतको समस्यालाई 
ध्यानमा रािख काठमाडौ उपत्यका लगायत िविभन्न िजल्लाहरूमा समेत परीक्षा केन्द्र स्थापना गरी परीक्षा 
सञ्चालन गनेर् िनणर्य गिरयो । परीक्षाको ढाँचा कागजमा आधािरत व्यवस्था अनुसार हुने िनणर्य गिरयो । एउटा 
परीक्षा हलमा २५ जना र एउटा परीक्षा भवनमा १०० जना परीक्षाथीर् सहभागी हुनेगरी योजना बनाउन परीक्षा 
सिमितलाई अनुमित िदने िनणर्य भयो ।  

१.ख) कोिभड–१९ को िवषम पिरिस्थितलाई ध्यानमा राखी परीक्षा सिमितले तोकेको िनम्नानुसारको स्वास्थ्य सुरक्षा 
सतकर् ता सम्बन्धी मापदण्डहरूको पालना गनेर् गराउने िनणर्य गिरयोः  



 
अ)  परीक्षाथीर् र परीक्षासँग सम्बिन्धत सबै व्यिक्तहरूको मूल प्रवेश द्वारमा शरीरको तापक्रम मापन गनेर् । 

१००.४ िडग्री फरेनहाईट भन्दा मािथ तापक्रम भएको व्यिक्तलाई परीक्षा केन्द्रिभत्र प्रवेश नगराउने । 
आ)  परीक्षाथीर्हरु एवं परीक्षासँग सम्बिन्धत सबै व्यिक्तहरू िबच दईु मीटरको सामािजक दरूी र मास्कको 

प्रयोग अिनवायर् गनेर् ।  
इ)  मुलप्रवेश द्वार, परीक्षा हल तथा बायोमेिट्रक हािजरी िलने ठाउँमा सािनटाइजर अिनवायर्   राखे्न ।   
ई)  परीक्षाथीर् बसे्न सीट प्रयोग गनुर् अिघ र पिछ आवश्यक सरसफाई र सािनटाइज गनेर् । 

 
१.ग) परीक्षा सिमितको िसफािरस अनुसार परीक्षा केन्द्र र परीक्षाकेन्द्रमा खिटने काउिन्सल पदािधकारी तोिकयो । 

आवश्यकता अनुसार परीक्षा सिमितले परीक्षाकेन्द्रमा खिटने पदािधकारी तथा कमर्चारी हरेफेर गनर्सके्न िनणर्य 
भयो । 

१.घ) परीक्षा सञ्चालनको क्रममा कुनै उपकेन्द्रमा व्यवधान भएमा केन्द्राध्यक्षको िसफािरश वा सोही उपकेन्द्रमा 
खिटएका काउिन्सल पदािधकारी वा प्रितिनिधको िनणर्यले कुनै एक परीक्षाथीर् वा परीक्षा केन्द्रको परीक्षा रद्द 
गनर् सिकनेछ ।  

१.ङ) परीक्षा सञ्चालनको लािग आवश्यक व्यवस्थापकीय िवषयहरु, यातायात व्यवस्था, प्रश्नपत्रहरूको सुरक्षा, 
गोपिनयता, परीक्षा केन्द्रको सुरक्षा, आिद िवषयको व्यवस्थापनका लािग नेपाल सरकार कोिभड संकट 
व्यवस्थापन केन्द्रसँग आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरणका लािग पत्राचार गनेर् िनणर्य गिरयो ।  

१.च) परीक्षा सञ्चालनका लािग आवश्यक सामग्रीहरू तथा कोिभड जोिखमसँग सम्बिन्धत स्वास्थ्य सुरक्षा सतकर् ताका 
सामग्रीहरू प्रिक्रया बमोिजम खिरद गनेर् िनणर्य गिरयो ।  

१.छ) परीक्षा सञ्चालन सम्पन्न भएपिछ परीक्षामा संलग्न कमर्चारी तथा काउिन्सल पदािधकारीलाई आवश्यकतानुसार 
एक हप्तासम्म क्वारेन्टाइनमा राखे्न तथा िपिसआर परीक्षण गनेर् व्यवस्था िमलाउने िनणर्य गिरयो ।  

१.ज) परीक्षा सिमितको िसफािरस अनुसार िमित २०७७ भाद्र २० गते हुने परीक्षाका लािग डा. अंकुर शाहलाई 
संयोजक तोके्न िनणर्य भयो ।  

१.झ) परीक्षा सञ्चालनसँग सम्बिन्धत प्रावधानहरूमा पिरमाजर्न गनर् र अन्य व्यवस्थापकीय िनणर्य आवश्यक भएमा 
परीक्षा सिमितले िनणर्य िलई कायर्सम्पन्न गनर्सके्न िजमे्मवारी िदईयो । 

१.ञ) नेपाल मेिडकल काउिन्सल÷नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी पिरषद÷्नेपाल निसंग काउिन्सल पिरसरमा कम्पु्यटरमा 
आधािरत परीक्षा सञ्चालन गनर्का लािग आवश्यक कम्पु्यटर तथा सहायक सामाग्रीहरु सिहतको केन्द्र िवकास 
गनर्का लािग आवश्यक पूवर्तयारी गनर् काउिन्सल प्रशासनलाई िनदेर्शन िदईयो ।   

२. कोिभड बीमा सम्बन्धी िनणर्य – 
२. कोिभड महामारीको सन्दभर्मा काउिन्सलका समू्पणर् कमर्चारी तथा काउिन्सल पदािधकारीको कोिभड बीमा गनेर् 

िनणर्य गिरयो ।  
३. िवशेषज्ञ दतार् तथा सेवा सम्बन्धी िनणर्य – 
३. नेपाल मेिडकल काउिन्सले परीक्षा िलई दतार् परीक्षा प्रमाणपत्र र  िवशेषज्ञ प्रमाणपत्र प्रदान गरेतापिन 

िचिकत्सकको अध्ययन र दतार् अनुरुपको सेवा सतर्, कायर्पिरिध र िजमे्मवारी नतोिकएकाले सोको िनयमनका 
लािग िवशेषज्ञ िचिकत्सकका लािग आवश्यक काम, कतर्ब्य, अिधकार व्याख्या गरी आगामी बैठकमा मस्यौदा 
पेश गनर् िशक्षा सिमित र दन्त सिमितलाई िजमे्मवारी िदईयो ।  

४. सीपीडी कायर्क्रममा डेण्टल िवधाका िवषयहरु समाबेस गनेर् सम्बन्धी िनणर्य –  
४. सीपीडी कायर्क्रममा डणे्टल िवधाका िवषयहरू समावेश गनर् दन्त सिमित र िसिपडी युिनटलाई आवश्यक 

व्यवस्था िमलाउन िनदेर्शन िदने िनणर्य भयो ।  
५. स्नातकोत्तर तहभन्दा मािथको डीएम, एमसीएच तथा पीएचडी तहको परीक्षा सम्बन्धी िनणर्य – 
५. नेपाल मेिडकल काउिन्सले स्नातकोत्तर तहभन्दा मािथको डीएम, एमसीएच तथा पीएचडी तहको परीक्षा 

निलईकन उपरोक्त उपािध प्राप्त िचिकत्सकहरुलाई प्रमाणपत्र प्रदान गदैर् आएकोमा उपरोक्त िवषयहरुमा समेत 



 
परीक्षा िलएरमात्र प्रमाणपत्र प्रदानगनर् उपयुक्त हुने देिखएकाले यस िवषयमा आगािम बैठकमा मस्यौदा पेश गनर् 
परीक्षा सिमितलाई िजमे्मवारी िदईयो । 

६. िवदेशमा अध्ययनरत नेपाली तथा नेपालमा अध्ययनरत िवदेशी िवद्याथीर्हरु बारेको िनणर्य – 
६. िवदेशमा अध्ययनरत नेपाली तथा नेपालमा अध्ययनरत िवदेशी िचिकत्सा शास्त्रका िवद्याथीर्हरु अध्यययन 

िनयिमत गनर्का लािग आफ्नो कलेज वा िवश्विवद्यालयमा जान असहज भएकाले यस बारेमा सहिजकरणका 
लािग सम्बिन्धत िनकायसंग समन्वयगरी सहिजकरण गनेर् िनणर्य भयो ।  

७. काउिन्सलका सिमित तथा कायर्सिमित सदस्यहरूको सुिवधा पूनरावलोकनका सम्बन्धी िनणर्य – 
७. काउिन्सलका िविभन्न सिमितहरुको पूनगर्ठन तथा काउिन्सलका कायर्सिमित सदस्यहरूको सुिवधा पूनरावलोकन 

गनर् आवश्यक देिखएकाले सोको तयारी तथा िनणर्य गनर् अध्यक्षजू्यलाई िजमे्मवारी िदइने िनणर्य भयो ।  
८. दतार् प्रमाणपत्रको नयाँ ढाँचा सम्बन्धी िनणर्य – 
८. काउिन्सलबाट प्रदान गिरने प्रमाणपत्रहरुमा एकरुपता ल्याउन तथा प्रमाणपत्रहरुको प्रमािणकरण सहज 

बनाउनकालािग अनुसुचीमा उले्लख भएबमोिजमको प्रमाणपत्रको ढाँचा पािरत गिर अबउप्रान्त सोिह 
बमोिजमका प्रमाणपत्र प्रदान गनेर् िनणर्य गिरयो ।  

९. नेपाल मेिडकल काउिन्सलको ऐनमा समसामियक संशोधन गनेर् सम्बन्धी िनणर्य – 
९. नेपाल मेिडकल काउिन्सलको ऐनमा समसामियक संशोधन गनेर् िवषयमा छलफल हँुदा अनुसुचीमा संलग्न 

मस्यौदा बमोिजमको संसोधन प्रस्ताव सवर्सम्मतीले पािरत गरी सोही बमोिजम प्रिक्रया अिघ वढाउन स्वास्थ्य 
तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा लेखी पठाउने िनणर्य गिरयो ।  

१०. उपचार सम्बन्धी अन्य ऐन संशोधन गनेर् सम्बन्धी िनणर्यः  
१०क) मुलुकी संहीताको उपचारको महल प्रयोजनको लािग गिठत सिमितको कायर्के्षत्र पूनः पिरभािषत गनर् िसफािरश 

गनेर् िनणर्य गिरयो ।  
१०ख) अङ्ग प्रत्यारोपण ऐनमा समसामियक संसोधन गनर् नेपाल मेिडकल काउिन्सलका प्रितिनिध माफर् त िसफािरस गिर 

पठाउने िनणर्य गिरयो ।  
 
२०७७ असार २४ गतेको िनणर्य 
१. काउिन्सलको लोगो र छाप– 
 नेपाल मेिडकल काउिन्सलका हाल प्रयोगमा रहकेा नेपाली र अंगे्रजी भाषाका अलग–अलग छापहरु प्रयोगमा 

असुिवधा भएको हँुदा नेपाली र अंगे्रजी दबैु भाषा उले्लिखत छाप बनाई प्रयोग गनेर् िनणर्य भयो ।   
२. काउिन्सलबाट प्रदान गिरने प्रमाणपत्र र पिरचयपत्र – 
 काउिन्सलबाट प्रदान गिरने प्रमाणपत्र र पिरचयपत्रहरु सुरक्षा मापदण्ड सिहत तथा बारकोड प्रयोगबाट 

आिधकािरकता पत्तालगाउन सिकने प्रिविध प्रयोगगरी तयार पानेर् िनणर्य भयो । 
३. अनलाईन सेवा र फारमहरु 
 काउिन्सलबाट प्रदान गिरने सबै सेवाहरु अनलाईन प्रिविधमैत्री हँुदै गरेको सन्दभर्मा सेवाग्राहीको सुिवधालाई 

मध्यनजर गदैर् दसु्तर भुक्तानी लगायत सबै सेवाहरुलाई अनलाईन प्रिविध माफर् त सेवा िलन प्रोत्सािहत गनेर् 
िनणर्य भयो । 

४. दतार् प्रमाणपत्र परीक्षा र िविध – 
४(क) कोिभड–१९ का कारण रोिकएको दतार् प्रमाणपत्र परीक्षा, पूनः सञ्चालनका लािग मापदण्डहरू तोके्न तथा 

कम्पु्यटर प्रणालीबाट श्रावण मिहनाको तेश्रो वा चौथौ हप्तामा परीक्षा सञ्चालन गनर् परीक्षा सिमितलाई िजम्मा 
िदने िनणर्य भयो ।  

४(ख) कम्पु्यटर प्रणालीबाट परीक्षा िलनका लािग पूवर्तयारी सिहत आवश्यक हाडर्वेयर, सफ्टवेयर, शुल्क लगायत अन्य 
के कस्तो व्यवस्था आवश्यक हुने हो भिन इिञ्जिनयिरङ अध्ययन संस्थानलाई लेिख पठाएकोमा उक्त संस्थानबाट 
प्रस्ताव गिरएको शुल्क तथा िविधलाई अनुमोदन गिरयो । (संलग्न) 



 
५. स्नातकोत्तर तहको योग्यता प्रमाणपत्र – 
 स्नातकोत्तर तहको अध्ययन अनुमितका लािग आवश्यक योग्यता प्रमाणपत्र िलनका लािग  नेपालको कुनैपिन 

िवश्विवद्यालय वा प्रितष्ठान वा िवदेशको रािष्ट्रय स्तरको स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षा उित्तणर् हुनुपनेर् र सोको 
मान्यता अविध दईु बषर् भएकोमा अवउप्रान्त एकपटक स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षा उित्तणर् वा स्नातकोत्तर 
अध्यययन पूरागरेका िचिकत्सकहरुलाई सोिह मापदण्डका आधारमा स्नातकोत्तर तहको योग्यता 
(ईिलिजिविलटी) प्रमाणपत्र प्रदान गनेर् िनणर्य भयो । 

६. क्वारेण्टाईन वा आईसोलेशनमा भएको मृत्यु र अन्य सेवा– 
 कोिभड–१९ का कारण क्वारेण्टाईन वा आईसोलेशनमा रािखएको व्यिक्तको जुनकुनै कारणवस भएको मृतु्यको 

िवसृ्तत जाँच गनेर् व्यवस्था गनर् तथा सुते्करी, क्यान्सर, मुटु रोग उपचार, डाएलाईिसस लगायतका अितिविशष्ठ 
सेवा सुिनिस्चत गनेर् व्यवस्थाका लािग स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी पठाउने िनणर्य भयो ।  

७. र्यािपड एक्सन टीम – 
 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको िमित २०७७÷०२÷२५ को मिन्त्रस्तरीय िनणर्य उले्लख गरी र्यािपड एक्सन 

टीम गठन गनर्का लािग काउिन्सलबाट प्रितिनिध तोिकपठाउन अनुरोध भएकोमा उक्त िटमका लािग अध्यक्ष वा 
िनजले तोकेको कायर्कारी सदस्य प्रितिनधका रुपमा पठाउने र प्रदेश स्तरीय र्यािपड रेस्पोन्स टीमका लािग प्रदेश 
१ का लािग डा. खुसु्ब िप्रया, प्रदेश २ का लािग डा. अंकुर साह, प्रदेश बागमतीका लािग डा. सुप्रभात शे्रष्ठ, 
प्रदेश गण्डकीका लािग डा. िशवजी पौडले, प्रदेश ५ का लािग डा. कृष्ण खरेल र प्रदेश कणार्ली र प्रदेश 
सुदरुपिश्चमका लािग डा. ढुण्डीराज पौडलेलाई प्रितिनिध तोके्न िनणर्य भयो ।  

८. ई–बैंिकङ्ग कारोवार 
८. काउिन्सलको रािष्ट्रय वािणज्य बैक िलिमटेड, महाराजगञ्जमा रहकेो चल्ती खाता नं ११५०००२३३१०१ बाट अब 

उप्रान्त ई-बैिकङ (फण्ड ट्रान्स्फर सिहतको ईन्टरनेट बैंिकङ्ग सुिवधा) को माध्यमबाट कारोवार गनेर् िनणर्य गिरयो 
। अिधकतम दैिनक रू पाँचलाख सम्मको कारोबार ई–बैंिकङ्ग बाट गनर्का लािग िहसाब तयारी गनेर् कमर्चारी, 
चेकमा हस्ताक्षर चले्न अध्यक्ष र रिजष्ट्रारको पिहचान खुले्न पासवडर् प्रयोग गनेर् र किम्तमा ३ वटा युजर आइडी 
बनाउने, जसमधे्य दइुवटा आइडीले भुक्तानीका लािग प्रमािणत गनेर् तथा एउटा आइडीले भुक्तानी प्रिक्रया 
बनाउने िनणर्य गिरयो । सो सञ्चालनका लािग एडिमन युजर रिजष्ट्रारको आिधकािरक ईमेल माफर् त सुरू गनेर् 
िनणर्य भयो ।  

१०. एक िचिकत्सक एक स्वास्थ्य संस्था  
१०. एक िचिकत्सक एक स्वास्थ्य संस्था लागु गनर्का लािग स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा काउिन्सलको 

तफर् बाट जाने प्रितिनिध माफर् त संस्थागत मेिडकल प्रािक्टस, नू्यनतम भौितक पूवार्धार तथा सबै स्वास्थ्यकमीर्को 
िहतलाई ध्यानमा राखी यो कायर्क्रमलाई अिघ बढाउन िसफािरस गनर् िनदेर्शन िदने िनणर्य भयो ।  

११. सीपीडी (किन्टिनअस प्रोफेसनल डेभलपमेण्ट) िनदेर्िशका 
११. सीपीडी (किन्टिनअस प्रोफेसनल डभेलपमेण्ट) युिनटबाट प्रसु्तत यस अन्तगर्तका एकृिडटेशन उपसिमित, 

मोडु्यल उपसिमित र तािलम प्रदान गनेर् संस्थाहरुमा स्थापना हुने सीपीडी युिनटहरुका लािग तयार पािरएका 
िनदेर्िशकाहरुलाई पिरमाजर्न सिहत पािरत गिरयो । 

 
२०७७ जेठ २० को िनणर्य 
२. िरपोिटर्ं ग तथा जानकारीहरू –  
२क)  परीक्षा शाखाका रहकेो तलामा हािलएको फल्सिसिलङ्ग जीणर् भएको, परेवाको गँुडका कारण कोठाहरु फोहोर 

भएको, दगुर्न्ध आएको र धेरै वषर् पुरानो भई मिक्कएको अवस्थामा भएकाले पुरानो छत सफा गनेर् तथा 
आवश्यक कोठाहरुमा फल्स िसिलङ्ग फेनेर् गनेर् कायर् गिरएको । 

२ख) काउिन्सलमा हाल चालु र सम्पन्न भएका सूचना–प्रिविधसँग सम्बिन्धत सम्झौता र कायर्प्रगित अनुसारको 
भुक्तानी प्रिक्रया िनयमबमोिजम गिरएको ।  



 
२ग)  आगामी िदनमा हुने दतार् प्रमाणपत्र परीक्षाहरू कम्पु्यटर–आधािरत हुने पूवर्िनणर्य अनुसार परीक्षा सञ्चालनका 

लािग आवश्यक मात्रामा प्रश्नहरू तयार गनुर्पनेर्, िवषयगत पाठ्यक्रमको ढाँचा तयार गनुर्पनेर् परीक्षासंग 
सम्बिन्धत भइ आउने व्यवस्थापकीय कायर्हरू गनर् तथा प्रश्नपत्रको सुरुवाती संकलन गनेर् प्रयोजनका सोही 
बमोिजम काम सुरु गिरएको ।  

२ङ)  नेपाल मेिडकल काउिन्सलमा अनलाइन आवेदनका साथ बुझाउनु पनेर् दसु्तर ईसेवा माफर् त् भुक्तानी हँुदै 
आएकोमा अब उप्रान्त ईसेवा प्रिविधको अलावा नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत स्वािमत्व र िनयन्त्रणमा रहकेो नेपाल 
िक्लयिरङ्ग हाउसबाट सञ्चािलत आई.पी.एस. सेवा माफर् त समेत रकम स्थान्तरण गनेर् व्यवस्था िमलाईएको ।  

२च) िमित २०७७ जेठ १८ गते नेपाल मेिडकल काउिन्सलका पूवर्अध्यक्षहरु, पूवर्उपाध्यक्षहरु, िवश्विवद्यालय तथा 
प्रिष्ठानका डीनहरुलाई िवदेशमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत तर कोिभड–१९ का कारण नेपाल 
आईसकेका िवद्याथीर्हरुले नेपालमा अध्ययन अनुमित माग गरेको सन्दभर्मा यसबारे रायसुझाव िदन आमन्त्रण 
गिर राय िलईएको ।   

२छ) िचिकत्सा िशक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तथा िनदेर्शकहरु र नेपाल मेिडकल काउिन्सलका पदािधकारीहरु िबच 
भएको छलफलमा कलेजहरुको िनिरक्षण, समकक्षता, योग्यता प्रमाणपत्र, अध्ययन–अध्यापन, आिद िवषयमा 
आयोग र काउिन्सलको कायर्के्षत्र स्पष्ट पानेर् िवषय उपर छलफल हँुदा प्रकृयागत िवषयहरु आयोगले गनेर् र 
दतार्संग सम्बिन्धत कामहरु काउिन्सलले गनेर् राय प्राप्त भएको ।    

३. िविभन्न िनदेर्िशकाहरू स्वीकृत –  
३. कोिभड–१९ रोकथाम िविधमा एकरूपता ल्याउन आवश्यक भएकोले काउिन्सल तथा व्यवसाियक संगठनहरु 

सिम्मिलत सिमितहरूले तयार पारेको कोिभड–१९ संग सम्बिन्धत िनदेर्िशकाहरु प्राप्त राय, सुझावहरू समेटी 
पिरमाजर्न सिहत पािरत गिरयो । पािरत िनदेर्िशकाहरु यस काउिन्सलको वेवपेजमा राखी सावर्जनीिककरण गनेर् 
िनणर्य भयो । 
a) Interim guidance for dental practices during COVID-19 global emergency in 

Nepal 
b) Advisory for safe Ear, Nose & Throat (ENT) practice during COVID pandemic  

c) Telemedicine practice guideline for registered medical practitioners in Nepal 

५. फेलोिसप दतार् – 
५. िलंकन िवश्विवद्यालयको सम्बन्धनमा िचतवन मेिडकल कलेजमा सञ्चािलत Fellowship in Pulmonary 

and critical care medicine िवषयको २ बषर्को कोषर् उित्तणर् िचिकत्सकहरुलाई प्रदान गिरएको 
उपािधका बारेमा िचतवन मेिडकल कलेजले िमित २०७६।११।२८ मा िदएको जवाफ िचत्तबुझ्दो भएकाले 
िलंकन िवश्विवद्यालय तथा काउिन्सलले िदएको मान्यताको पिरिध िभत्ररही िनजहरुको फेलोिसप प्रमाणपत्र 
दतार् गनेर् िनणर्य भयो । 

६. फेलोिसप िनदेर्िशका– 
 आन्तिरक छलफलमा पािरत गिरएको Guideline for recogniton of fellowship by Nepal 

Medical लाई स्वीकृत गिरयो । 
७. काउिन्सल पिरचयपत्र शुल्क – 
 नेपाल मेिडकल काउिन्सलको अस्थायी, स्थायी र िवशेषज्ञ दतार् गदार्का बखत दतार्वाल िचिकत्सकलाई हरेक 

दतार् प्रकृयामा प्रमाणपत्र बन्दाका बखत पिहलो एक पटकका लािग िनःशुल्क पिरचयपत्र प्रदान गनेर् िनणर्य 
भयो ।  

 
  



 
२०७७ बैशाख १७ गतेको िनणर्य 
१.  िनदेर्िशका अनुमोदन बारे – 
१.  नेपाल मेिडकल काउिन्सलको संयोजकत्वमा कोिभड–१९ संग सम्बिन्धत उपचार, रोकथाम, जानकारी तथा 

िवषयगत सेवासुरक्षा बारे िनमार्ण गिरएका दस्तावेजहरु लेखे्न, संयोजन गनेर् र योगदान गनेर् सबैलाई धन्यबाद 
प्रदान गिरयो । प्रसु्तत दस्तावेजहरुमा समय सापेक्ष पिरमाजर्न वा संसोधन गनुर्पनेर् भए िवज्ञहरुको सोही 
समूहलाई िजम्मा िदने िनणर्य भयो । पिरमािजर् त दस्तावेजहरू काउिन्सलको वेभसाइटमा राखे्न िनणर्य गिरयो । 
िवषयगत रूपमा िनमार्ण गिरएका उक्त दस्तावेजहरु िनम्नानुसार हुनेछन्ः 

१क)  िवदु्यितय माध्यमबाट प्रसु्तत भई पािरत Interim clinical guidance for care of patients with 
COVID-19 in healthcare settings पिरमाजर्न सिहत अनुमोदन गिरयो । 

१ख) िवदु्यितय माध्यमबाट प्रसु्तत भई पािरत Interim guidance for infection prevention and control 
when COVID-19 is suspected लाई िनम्नानुसारको पिरमाजर्न सिहत अनुमोदन गिरयो । प्रते्यक 
परीक्षणमा िबरामी िबचे्छ stethoscope, BP instrument चािहने व्यवहािरक नभएकोले पिरमाजर्न गनेर्, 
hand sanitizer मा प्रयोग हुने alcohol को मात्रा मापदण्ड अनुसार िमलाउने र personal protective 
equipment को व्यवस्था अनै्त उले्लख भएकोले रािखरहनु नपनेर् ।  

१ग) िवदु्यितय माध्यमबाट प्रसु्तत भई पािरत Professional ethics during COVID-19 Pandemic लाई 
िनम्नानुसारको पिरमाजर्न सिहत अनुमोदन गिरयो । बँुदा 1. a) मा भएको भाषा infection prevention को 
बँुदा V अनुरुप िमलाउने र मृतकको व्यवस्थापनका बारेमा अलगै्ग िनदेर्िशका बनाउने । 

१घ) िवदु्यितय माध्यमबाट प्रसु्तत भएको Interim guidelines for radiology practice during COVID-
19 pandemic लाई जस्ताको तसै्त अनुमोदन गिरयो । 

२.  टेिलमेिडिसन िनदेर्िशका िनमार्ण सिमित गठन बारे – 
२.  टेिलमेिडिसन िनदेर्िशका िनमार्ण सिमित गठन आवश्यक देिखएकोले अनुभव प्राप्त संस्थाहरु जसै्त काठमाडौं 

मोडले अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य िवज्ञान प्रितष्ठान, आिद समेतको अनुभव समेिटने गिर दईु हप्ता भरीमा दस्तावेज 
पेशगनेर् गरी अध्यक्षले िसफािरस गरेका ब्यिक्तहरु सिम्मिलत सिमित िनमार्ण गनेर् िनणर्य गिरयो । 

३. िचिकत्सक दतार् र िवशेषज्ञ दतार् परीक्षाको िमित र िविध बारे – 
३. २०७७ सालमा िलनुपनेर् दतार् परीक्षाहरुको समयसूची बन्दाबन्दी खुलेपिछको पिहलो पूणर्बैठक बसी िनधार्रण 

गनेर् िनणर्य भयो । सोिह बैठकले २०७६ चैत्र ८ गते िलने भिनएको तर स्थिगत दतार् प्रमाणपत्र परीक्षाको िमित 
तोके्न िजम्मा परीक्षा सिमितलाई िनणर्य भयो । अब आईन्दा हुने परीक्षाहरु कम्पु्यटरमा आधािरत परीक्षा िलने 
िनणर्य भयो ।  

४. िवदेशमा िचिकत्सा शास्त्र अध्ययन गनेर् िवद्याथीर्को अध्ययन अध्यापन मान्यता बारे – 
४. िवदेशमा िचिकत्सा शास्त्र अध्ययन गनेर् तर कोिभड–१९ महाव्यािधका कारण नेपाल आएर बसेका िचिकत्सा 

शास्त्रको स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका िवद्याथीर्को अध्ययन मान्यता बारे छलफल हँ◌ुदा शैद्धािन्तक कक्षाको 
पढाई बारे सम्विन्धत कलेज÷िवश्विवद्यालयले व्यवस्था गरेबमोिजम हुने तर प्रयोगात्मक र अस्पतालमा गई 
िवरामीको हरेचाह गनुर्पनेर् िवषयमा कलेज÷अस्पतालमा उपिस्थत भई पूर्वर्वत हािजर भएर गिरएको 
अध्ययनलाई मात्र मान्यता िदने िनणर्य भयो । यसको जानकारी सबै िवद्याथीर् तथा िवश्विवद्यालयलाई उपयुक्त 
माध्यमबाट िदने िनणर्य भयो ।  

५. शैिक्षक तािलका र अध्यापन बारे – 
५. िचिकत्सा शास्त्रको स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका िवद्याथीर्को अध्ययन मान्यता बारे छलफल हँ◌ुदा 

शैद्धािन्तक कक्षाको पढाई बारे सम्विन्धत कलेज÷िवश्विवद्यालयले व्यवस्था गरेबमोिजम हुने तर प्रयोगात्मक र 
अस्पतालमा गई िवरामीको हरेचाह गनुर्पनेर् िवषयमा कलेज÷अस्पतालमा उपिस्थत भई पूर्वर्वत हािजर भएर 
गिरएको अध्ययनलाई मात्र मान्यता िदने िनणर्य भयो । यसको जानकारी सबै िवद्याथीर् तथा िवश्विवद्यालयलाई 
उपयुक्त माध्यमबाट िदने िनणर्य भयो । 



 
६. िचतवन मेिडकल कलेजबाट प्रदान गिरएको फेलोिसप बारे – 
६. Fellowship in Pulmonary and critical care medicine को ३ बषर्को कोषर् पढाउने भिनएकोमा 

अन्य नाम रािख २ बषर्मा उपािध प्रदान गिरएकोले दतार् रोिकएकोमा िचतवन मेिडकल कलेजले िमित 
२०७६।११।२८ मा िदएको स्पिष्टकरणमा तोिकएको उपािध सच्याईएको र शैिक्षक अविधका लािग िलंकन 
िवश्विवद्यालयबाट अनुमित िलएको देिखयो । यस सन्दभर्मा फेलोिसप बारे के हुने भिन प्रश्न उठेको र फेलोिसप 
सम्बिन्ध िनदेर्िशका िनमार्णको क्रममा रहकेाले  आगामी बैठकमा पेशगरी िनणर्य िलने िनणर्य भयो ।   

७. IAMRA सदस्यता निवकरण बारे – 
७. २०७५ जेठमा आवश्यक शुल्क बुझाएर IAMRA (International Association of Medical 

Regulatory Authorities) को सांगठिनक सदस्यता िलएपिछ निवकरण शुल्क बुझाउन बाँकी रहकेाले 
बाँकी शुल्क बुझाएर सदस्यता निवकरण गनेर् िनणर्य भयो ।  

८. आगामी आिथर् क बषर् २०७७/७८ को बजेट तजुर्मा र बारे – 
८. बहु–उद्दशे्यीय भवन िनमार्ण प्रस्ताव र आई.टी.प्रिविध स्थापना सिहत प्रसु्तत आिथर् क बषर् २०७७÷७८ को 

अनुमािनत बजेट खाका केही आवश्यक पिरमाजर्न सिहत पािरत भयो ।  
 ९. बाह्य लेखापरीक्षकले िदएको आिथर् क बषर् २०७५/७६ को व्यवस्थापन प्रितबेदन र लेखा प्रितवेदनमा उले्लिखत 

िवषय बारे – 
९. बाह्य लेखापरीक्षकले िदएको आिथर् क बषर् २०७५/७६ को व्यवस्थापन प्रितबेदन र लेखा प्रितवेदनमा उले्लिखत 

िवषयमा छलफल हँुदा आिथर् क िनयमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार खिरद प्रिक्रयामा सावर्जिनक खिरद ऐन 
कायार्न्वयन,  सानो नगिद रकम सञ्चालन, तोिकएबमोिजम प्यान िवल अिनवायर् गनेर् र आगामी िदनमा 
काउिन्सलले लेखाङ्कन गनेर् खचर्हरुमा िविध अनुसार िनयिमत गनेर् गरी पेश भएको प्रितवेदन अनुसारको खचर् 
अनुमोदन÷िनयिमत गनेर् िनणर्य भयो ।  

१०. आन्तिरक र बाह्य लेखापरीक्षक िनयुिक्त बारे – 
१०क) लेखा प्रशासनलाई चुस्त दरुुस्त तथा िनयमसंगत बनाउन आन्तिरक लेखापरीक्षक िनयुिक्त आवश्यक भएकाले 

व्यवसाियक क्षमताका आधारमा चाटडर् एकाउने्टण्टले नेतृत्व गरेको संस्था वा व्यिक्तलाई आन्तिरक प्रकृयाबाट 
िनयुक्त गनेर् िनणर्य भयो ।  

१०ख) हाल कायर्रत RRP Associates का सीए प्रिदप िसगे्दललाई बाह्य लेखापरीक्षक िनयुक्त गिरएको तीन बषर् 
अविध पुगेको र आगामी आ.ब. २०७७/०७८ का लािग बाह्य लेखापरीक्षक िनयुक्त गनर् आवश्यक भएकाले 
व्यवसाियक क्षमताका आधारमा खुला प्रितस्पधार्बाट चाटडर् एकाउने्टण्टले नेतृत्व गरेको संस्था वा व्यिक्तलाई 
बाह्य लेखापरीक्षक िनयुक्त गनेर् िनणर्य भयो । 

११. प्रितमा बािनयाँको काउिन्सल दतार् बारे – 
११. ित्रभुवन िवश्विवद्यालयको सम्वन्धनमा सञ्चािलत िचतवन मेिडकल कलेजमा एम.बी.बी.एस. कायर्क्रममा 

अध्ययन गिर इन्टनर्िसपका लािग आवश्यक परीक्षण दतार्का लािग आवेदन िदएकी िवद्याथीर् प्रितमा बािनयाँको 
प्रमाणपत्रहरु अध्ययन गदार् उक्त कायर्क्रममा भनार् हुन आवश्यक नु्यनतम योग्यता पुगेको नदेिखएकोले दतार् 
अस्वीकार गिरएकोमा नीज िवद्याथीर्ले दतार् पाउनका लािग सवोर्च्च अदालतमा िरट िनवेदन िदएको र अदालतले 
दतार्का लािग अन्तिरम आदेश िदएको सन्दभर्मा छलफल हँुदा िमित २०७६।११।३० मा भएको अन्तिरम आदेश 
रद्दका लािग सम्मािनत सवोर्च्च अदालतमा िनवेदन दतार् गनेर् र अदालतबाट अन्तिरम आदेशको सन्दभर्मा िनणर्य 
भएपिछ सोिह बमोिजम गनेर् िनणर्य भयो ।  

१२. Automated Biometric Identification System (ABIS)** स्थापना बारे – 
१२. नेपाल मेिडकल काउिन्सलमा दतार् हुन योग्य ब्यिक्तको पिहचान अध्याविधक गनर्, योग्यता परीक्षा, पिरचय पत्र 

तथा एकपटक मात्र काउिन्सल आउनु पनेर् व्यवस्था गनर्का लािग स्थािपत Automated Biometric 
Identification System (ABIS)  िविधसम्मत ढंगले स्थापना गनर् आवश्यक गृहकायर् गरी प्रस्ताव पेश गनर् 
रिजष्ट्रारलाई िजम्मा िदने गनेर् िनणर्य भयो ।  



 
१३. प्रवेश पिरक्षा, योग्यता प्रमाणपत्र, शैिक्षक सत्र र िनिरक्षण बारे – 
१३. िचिकत्सा िशक्षा आयोग ऐन र नेपाल मेिडकल काउिन्सल ऐनमा उले्लिखत व्यवस्थालाई व्यवहारमा ल्याउनका 

लािग िनणर्य गनर् आवश्यक भएकाले प्रवेश पिरक्षा, योग्यता प्रमाणपत्र, शैिक्षक सत्र र िनिरक्षणसंग सम्बिन्धत 
िवषयहरुमा छलफल गनर् नेपाल मेिडकल काउिन्सलका कायर्कारी सदस्यहरु र िचिकत्सा िशक्षा आयोगका 
उपाध्यक्ष सिहत िनदेर्शकहरुसंग दईु हप्ता िभत्र संयुक्त बैठक गनेर् िनणर्य भयो ।  

१४. रेिजडेण्ट तथा इन्टनर्हरुको अध्ययन र कामगनेर् अविध र ितनको तलव सुिवधा बारे – 
१४. रेिजडणे्ट तथा इन्टनर्हरुको अध्ययन अविध, कामगनेर् अविध र ितनको तलव सुिवधा बारे व्यवहािरक किठनाई 

देिखएको सन्दभर्मा िचिकत्सा िशक्षा आयोगसंग परामशर् गिर िनणर्य  िलने । 
 

*** 

 


