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नेपाल मे'डकल काउ+,ल  
-ेस 'व012 

२०७८ काितर् क १० गते 

'वषय -वेश 
नेपाल मेिडकल काउिन्सल ऐन २०२० अनुसार िचिकत्सक तथा िशक्षण संस्थाको िनयमन गनेर् व्यवस्था भएकोमा रािष्ट्रय िचिकत्सा 
िशक्षा ऐन, २०७५ बाट स्थािपत िचिकत्सा िशक्षा आयोगको गठन पश्चात काउिन्सलको कायर्के्षत्र िचिकत्सकको दतार्, दतार् परीक्षा, 
व्यवसाियक आचरण तथा िचिकत्सकहरुको उन्नयनमा सीिमत भएको छ । 

पदािधकारी, कायर्कारी सदस्य तथा कमर्चारीको लगन, ईमान्दारीता तथा िनष्ठाका कारण काउिन्सलको सेवा तथा िनयमनका 
िवषयहरु अगाडी बढेका छन् । आगामी िदनहरुमा यी काम कारवाहीहरु िनरन्तर र प्रशोिधत रुपमा अगाडी बढ्ने कायर्क्रम छ । 

नेपाल मेिडकल काउिन्सल आँफैमा अिख्तयार प्राप्त िनकाय भएता पिन यसले गरेका काम कारबाही बारे अदालत तथा अिख्तयार 
दरुुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले यसले गनेर् िनणर्य र कारबाहीहरु कानुनी िरत र िविध प्रकृया अनुसार 
गिरनु पदर्छ । कायर्कारीमा रहेर िनयमपूवर्का काम गनुर् गौरवको िवषय भएता पिन ती िवषय बेलाबखत जोिखमपूणर् हुन सक्छन ्
। यसका साथै काउिन्सलका कामकारवाहीलाई जस्ताको तसै्त सञ्चार माध्यम माफर् त जनता तथा सरोकारवालाहरु समक्ष प्रसु्तत 
गनर् आवश्यक छ । यो प्रितबेदनमा गएका बषर्मा नेपाल मेिडकल काउिन्सलबाट भएगिरएका कामहरु, चुनौितहरु, अप्ठ्याराहरु 
तथा आगामी िदनमा गनुर् पनेर् कामहरुका बारेमा उले्लख गिरएको छ । 

काम, कत78 र अ;धकार 
नेपाल मेिडकल काउिन्सल ऐन २०२० (२०४४, २०४७, २०५६ र २०५८ मा संसोिधत) अनुसार  काउिन्सलको काम, कतर्व्य र 
अिधकार देहाय बमोिजम तोिकएको छ । 

(क) िचिकत्साशास्त्र अध्ययन अध्यापन गराइने तथा तािलम िदने िदलाउने मेिडकल कलेजलाई तोिकए बमोिजम मान्यता 
िदने । 

(ख) िचिकत्साशास्त्र अध्ययन अध्यापन गराउने तािलम िदने िदलाउने मेिडकल कलेजको पाठ्यक्रम भनार्का शतर्हरू तथा 
परीक्षा प्रणाली सम्बन्धी तोिकए बमोिजमको नीित तथा अन्य आवश्यक पूवार्धारहरू तथा मापदण्ड सम्बन्धी कुराहरूको 
मूल्याङ्कन र पुनरावलोकन गदार् सो बमोिजम नभएको ठहर भएमा दतार् तथा स्वीकृित खारेजीको लािग िसफािरस गनेर् । 

(ग) िचिकत्सा व्यवसाय सुचारु रूपले सञ्चालन गनर् आवश्यक नीित िनधार्रण गनेर् । 

(घ) िचिकत्सकहरूको योग्यता िनधार्रण गरी योग्यता पुगेका िचिकत्सकहरूको तोिकए बमोिजमको दतार् प्रमाणपत्र परीक्षा 
(लाईसेन्स परीक्षा) िलई दतार् प्रमाणपत्र िदने । 

(ङ) िचिकत्सकहरूको तोिकएबमोिजम आचार संिहता तयार गनेर् र त्यस्ता आचार संिहता उल्लङ्घन गनेर् िचिकत्सक उपर 
तोिकएबमोिजम कारबाही गरी दतार् िकताबबाट नाम हटाउने । 

यस मध्ये क र ख का अिधकार िचिकत्सा िशक्षा आयोगको कायर्के्षत्रमा पनर् गएका छन् ।  

संरचना 
• नेपाल मेिडकल काउिन्सलको हालको संरचना 
• अध्यक्ष डा. भगवान कोईराला (िमित २०७६/०७/१७ मा मनोिनत) 
• सदस्य डा. लोचन काकीर् (ने.िच.संघ अध्यक्ष) 
• सदस्य डा. सुिभत मासे्क (ने.दन्त िच.संघ अध्यक्ष) 
• सदस्य डा. सुप्रभात श्रेष्ठ (िमित २०७६/०९/०७ मा मनोिनत) 
• सदस्य डा. प्रिेणत पोखरेल (िमित २०७६/०९/०७ मा मनोिनत) 
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• सदस्य डा. सन्ध्या चापागाईं (िमित २०७६/०९/०७ मा मनोिनत) 
• सदस्य डा. हरीहर वस्ती (िमित २०७६/०९/०७ मा मनोिनत) 
• सदस्य श्री िकशोरिवक्रम मल्ल (िमित २०७६/०९/०७ मा मनोिनत) 
• सदस्य डा. िवक्रान्त ढकाल (िमित २०७८/०५/१६ मा मनोिनत) 
• सदस्य डीनहरु मध्ये – (मनोनयन बाँकी) 
• रिजष्ट्रार डा. कृष्णप्रसाद अिधकारी (िमित २०७६/०९/०७ मा मनोिनत) 
िमित २०७४/०६/०३ मा िनवार्िचत उपाध्यक्ष लगायत ८ जना सदस्यको पदाविध सिकएकाले सोही प्रयोजनका लािग उपत्यका 
बािहर २०७८ मंिसर ३ र ४ गते र उपत्यका िभत्र २०७८ मंिसर १० र ११ गते िनवार्चन िमित तय गिरएको छ । िनवार्चनको िववरण 
यसैसाथ तल उले्लख गिरएको छ ।  

काउिन्सलका मनोनीत वा िनवार्िचत सदस्यहरूको पदाविध चार वषर्को हुन्छ । सिमितहरुको िनमार्ण तथा प्रवक्ता तोक्ने काम 
काउिन्सलबाट हुनेछ । हाल काउिन्सलमा िनम्नानुसारका सिमितहरु कृयािशल छन् ।  

• िशक्षा तथा सी.पी.डी. सिमित 
• व्यवसाियक आचरण तथा स्वास्थ्य सिमित 
• िचिकत्सक दतार् सिमित 
• िवदशेी िचिकत्सक दतार् सिमित 
• दन्तिचिकत्सा सिमित 
• परीक्षा सिमित 

-'त?न;ध@ 
• िचिकत्सा िशक्षा आयोग– सदस्य 
• नेशनल बोडर् अफ मेिडकल से्पिसयािलिटज (िचिकत्सा िशक्षा आयोग)– सदस्य 
• नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान पिरषद–् सदस्य 
• नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी पिरषद–् सदस्य 
• स्वास्थ्य िवज्ञान प्रितष्ठानहरु– सभासद ्
• मुलुकी फौजदारी कायर्िविध संिहता २०७४ दफा १८९(२) बमोिजमको सिमित– संयोजक 
• गुणस्तर सिमित (नापतौल तथा गुणस्तर िवभाग)– सदस्य 
• अंग प्रत्यारोपण समन्बय सिमित– सदस्य 
• स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय (िवदशेी स्वस्थ्यकमीर् िसफिरस)– सदस्य  
• यार्िपड रेस्पोन्स टीम (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय)– सदस्य 
• बे्रन गेन सेन्टर, परराष्ट्र मन्त्रालय– सदस्य 
• अन्तरकाउिन्सल सूचना प्रिविध सिमित– संयोजक 
• एक िचिकत्सक एक स्वास्थ्य संस्था कायर्िविध मस्यौदा सिमित– सदस्य 
• एकीकृत छाता ऐन मस्यौदा सिमित (पिरषदह्रुको एकीकृत ऐन, खाद्य तथ औषधी ऐन, एकीकृत स्वास्थ्य िवज्ञान 

प्रितष्ठान ऐन, रािष्ट्रय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्रािधकरण ऐन, एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान ऐन, एकीकृत अस्पताल िवकास 
सिमित ऐन, अन्य आवश्यक ऐनहरु)– सदस्य 

• स्नातक तह (िचिकत्सा शास्त्र) को पाठ्यक्रम िनमार्ण सिमित (गण्डकी िवश्विवद्यालय)– सदस्य 
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नेपाल मे'डकल काउ+,लले 'वगत २ बष7मा गरेका कामको जानकारी 
सGन भै काया7नवयनमा रहेको 
• भौितक सुधारका कामः पिरसरमा रािष्ट्रय बािणज्य बैंक काउन्टर, पािकर्ं ग (स्वचािलत इलेक्ट्रोिनक गेट सिहत), प्रवशेद्वारको 

बािहरी स्वरुप, लबीमा िनःशुल्क कफी, आवश्यकता अनुसार अिफस समयमा पदािधकारी भेट्न पाउने, ववेसाइट माफर् त 
उजुरी गनर् पाउन े 

• प्रशासिनक कामः २४ धण्टा िभत्र इमेलको जवाफ, तीन कायर्िदन िभत्र काम सम्पन्न, अस्थायी तथा िवशषेज्ञ प्रमाणपत्र िलन 
बाहेक काउिन्सल आउन नपनेर्, सबै काम इमेल माफर् त, व्यवसाियक आचारका उजुरीहरुको कारवाही र अिभलेख 
अध्याविधक, सबै काउिन्सल सदस्यलाई मेिडकल इिथक्स तािलम, उजुरीको व्यवस्थापन, िवदशेी नागिरक िचिकत्सकको 
व्यवसाियक काम, अनुगमन, िभषा, निवकरण सतर्, बैवािहक सम्बन्धमा रहेका िवदेशी िचिकत्सकको दतार् सहिजकरण 

• सबै प्रकारका आवदेन र शुल्क अनलाइन सेवा माफर् त प्रदान गरी दतार्, ईिलिजिविलटी, पिरचयपत्र, असल चािरित्रक 
प्रमाणपत्र, आिद सेवा तीन िदन िभत्र प्रदान गनेर् 

• उजुरी पेटीका, टीभी मिनटरमा बडापत्र र आवश्यक सूचना राखे्न  
• यातायात कायार्लयमा िचिकत्सकले प्रदान गनेर् प्रमाणपत्रको िनगरानी राखे्न 
• परीक्षा र प्रमाणपत्रः सन् २०२० नोभेम्बर २७ (२०७७ मंिसर १२) दिेख इिन्जिनयिरंग अध्ययन संस्थानमा कम्प्यटुरमा आधािरत 

लाईसेन्स र िवशेष परीक्षा, सुरक्षा प्रावधान र क्यूआर कोड सिहतको नयाँ ढाँचाको प्रमाणपत्र र पिरचयपत्र (सेल्फ 
भेिरिफकेशन सिहत), परीक्षाको स्तरीयता र एकरूपताका लािग प्रश्नपत्र बैंक, अंकभार र प्रयोगात्मक परीक्षा, अस्थायी र 
स्थायी दतार् िमितको िनरन्तरता, परीक्षाको नितजा प्रकाशन भएपिछ ३० िदन िभत्र आवेदन गरेमा दतार् प्रमाणपत्रमा परीक्षा 
उित्तणर् िमितको भोली पल्टको िमित राखेर दतार् प्रमाणपत्र िदने, अस्थायी र स्थायी प्रमाणपत्रको िमित िबचको अन्तर हटाउने 

• तथ्यांक र रेकडर्ः वेबसाइटमा कलेजहरुको िववरण, सबै कागजपत्र र प्रमाणपत्रको िडिजटफ कपी, िचिकत्सको सूची 
अध्याविधक गरी एकै पोटर्लबाट परीक्षा र अन्य सेवाको आवेदन र शुल्क ितनर् सिकने, अिहले तयारभएको पोटर्ल माफर् त 
िचिकत्सकले आवेदन गनर् पाउन े

• िनदेर्िशकाहरू 
क) कोिभड िनदेर्िशका 

1. Guidelines for use of PPE COVID  
2. Protocol for ILI Clinics  
3. Clinical Guidelines for COVID-19  
4. Interim clinical guidance for care of patients with COVID-19 in healthcare settings 
5. ICU Intermin Protocol for COVID19 
6. Interim guidance for infection prevention and control when COVID-19 is suspected 
7. Advisory for safe ear, nose & throat (ent) practice during COVID-19 pandemic 
8. Interim guidelines for radiology practice during COVID-19 pandemic 
9. Interim guidance for dental practices during COVID-19 global emergency in Nepal 
10. Telemedicine guidelines for registered medical practitioners in nepal 
11. Professional ethical guidelines during COVID-19 pandemic 
12. कोिभड-१९ का कारण मृत्यु भएका व्यिक्तहरूको शव व्यवस्थापन सम्बिन्ध संिक्षप्त कायर्िविध 

ख) िचिकत्सक नाम दतार् तथा िवशषे परीक्षा सञ्चालन कायर्िविध २०७७ 
ग) काउिन्सल सिमितहरुको कायर्िविध 
घ) नेपाल प्रशासिनक प्रिशक्षण प्रितष्ठानको सहयोगमा काउिन्सललाई आवश्यक दरवन्दी श्रृजना गिरएको छ । 
ङ) फेलोिसप िनदेर्िशका 
च) सीपीडी तािलम म्यानुअल 
छ) शल्यकृया सुरक्षा सूची 
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• चीनमा स्नातकोत्तर तहको पढाई पूरागरेको प्रमाणपत्र प्राप्त िचिकत्सकहरु कोिभडका कारण आवासीय तािलम अस्पतालमा 
पूरागनर् नपाउँदै नेपाल फकर् नु परेकाको हकमा िचिकत्सा िशक्षा आयोगको सहमतीमा िनजहरुको अपुग आवासीय तािलम 
नेपालमा गनर् अनुमित प्रदान गिरएको । 

• कोिभडका कारण चीन लगायतका देशमा एमबीबीएस इन्टनर्सीप सुरुगरी पूरागनर् नपाउँदै नेपाल फिकर् एका सन् २०१४ 
ब्याचका नेपाली िवद्याथीर्हरूलाई नेपालमा इन्टनर्सीप गनर्का लािग १६० जना िवद्याथीर्लाई अनुमित  

• कोिभडका कारण चीन लगायतका देशमा एमबीबीएस अध्ययन पूरागनर् नपाउँद ैनेपाल फिकर् एका सन् २०१५ पिछको 
ब्याचका लािग िशक्षा मन्त्रालयबाट आबदेन माग भएकोमा २०१५ ब्याचका २३ जना र २०१६ ब्याचका १५३ जनाको सूची 
तयार पारी सम्बिन्धत िनकायमा पठाइएको । 

8वसा'यक आचरण उजुरी तथा काया7Oयन 
• जम्मा उजुरी (िमित २०७७ श्रावण देिख २०७८ असोज सम्म)- ५७ 
• िनणर्य भएका- २० 
• छानिवनको क्रममा रहेका- ३१ 
• तामेलीमा रहेका- ६ 
 
काया7Oयनको Pममा रहेको 
• िचिकत्सकको पिहचानका लािग हस्ताक्षर र फोटो मात्र रािखएकोमा १० औंलाको छाप, फोटो, हस्ताक्षर  िलन ेव्यवस्था गनेर् 
• सी.पी.डी. कायर्क्रम सञ्चालनका लािग िवश्व स्वास्थ्य संगठन, रािष्ट्रय तािलम केन्द्र िवश्व िचिकत्सक संघस इन्टरेिक्टभ हेल्थ 

इन्टरनेशनल र रोयल कलेज अफ िफिजिसयन एण्ड सजर्नसंगको सहकायर् 
• भारतीय आयुिवर्ज्ञान पिरषद ्(हालको नेशनल मेिडकल किमसन) संग पारस्पिरक दतार् मान्यता संझौता  
• स्नातकोत्तर िवधाका मुख्य िवषयहरु र शाखा िवषयहरुको बिगर् करण 
• परीक्षा िदएको िवषयको मात्र प्रमाणपत्र िदने । डीएम तथा एमसीएच तहको परीक्षा िलने  
• स्नातक र स्नातकोत्तर उपािध दतार् भएका िचिकत्सकहरुको िवज्ञता अनुसारको कायर्िवभाजन  
• स्नातक तह पिछ लगातार स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पूरा गरेर आउने िचिकत्सकले दईु बषर् पिछ मात्र िवशेषज्ञ प्रमाणपत्र 

पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गनेर्  
• ऐन िनयमावली संसोधन प्रस्ताव (व्यवसाियक आचार संिहता सिहत) 
• काउिन्सलले परीक्षा िलएको िवषय वा तहको मात्र प्रमाणपत्र प्रदान 
• मेिडकल कलेजमा भनार् भएका िवद्याथीर्हरुको पिहलो वषर्बाट नै रिजष्ट्रेशन फाइल खडा गनेर् 
• कलेजहरुबाट उठाउन बाँकी रकम ताकेता  
• शुन्य बेरूजु बनाउने  
• पेशासंग सम्बिन्धत किमसन रोक्नका लािग आन्तिरक राजश्व कायार्लयसंग संझौता  
• भ्रमपूणर् िवज्ञापन रोक्नका लािग स्वास्थ्य सम्बिन्ध कुनैपिन िवज्ञापन गनर् काउिन्सल लगायत आिधकािरक िनकायको अनुमित 

िलनुपनेर् व्यवस्था  
• पिहचान सिहतको प्रिेष्क्रप्शनका आधारमा मात्र औषधी बचे्न पाउने व्यबस्था  
• पाँचवटै व्यवसाियक काउिन्सलहरुको काममा एकरुपता ल्याउन अन्तरकाउिन्सल समन्बय कायर्िविध  
• पाँचवटै व्यवसाियक काउिन्सलहरु, मन्त्रालय र औषिध व्यवस्था िवभाग समेतको सहभािगता हुनेगरी स्थायी प्रकृितको 

अनुगमन सिमित 
• भेिरफाई नभएका िचिकत्सकहरुको दतार् खारेजी बारे सूचना िदन े
• सी.पी.डी. कायर्क्रमसंग िमल्दोजुल्दो तािलम सञ्चालन भैरहेका तािलम िदने संस्था तथा िशक्षकलाई ितनले प्रदान गरेको 

तािलम अवलोकन गरी प्रमािणत गनेर् 
• सबै िचिकत्सकलाई व्यवसाियक आचरण लगायत अन्य अिनवायर् तािलम िदन े
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?नवा7चन सQ+R 
२०७८ भदौ ९ गतेको िनणर्यले नेपाल मेिडकल काउिन्सलको २०७८ देिख २०८२ कायर्कालका लािग एक जना उपाध्यक्ष तथा 
आठ जना पदािधकारी िनवार्चन प्रयोजनका लािग डा. गणेश राई संयोजक, डा. मधुसुदन पुन सदस्य र डा.मनोज हुमागाईं सदस्य 
रहेको एक िनवार्चन सिमित गठन गरी सो िनवार्चन सिमितलाई २०७८ मंिसर मिहनाको पिहलो हप्तासम्ममा िनवार्चन सम्पन्न 
गिरसक्न िनदेर्शन िदइएको । 
उपाध्यक्ष पदका उमे्मद्वारको नाम  
१. डा. प्रमोद कुमार यादव 
२. डा. रामपरीक्षण यादव 
३. डा. िशवजी पौडले 
सदस्य पदका उमे्मद्वारको नाम 
१. डा. अजय िसंह थापा 
२. डा. अिमत चतुवेर्दी 
३. डा. अमृत भुसाल 
४. डा. अनुप पन्थी 
५. डा. िवना श्रेष्ठ 
६. डा. िवश्वराज दवाडी 
७. डा. घनश्याम खरेल 
८. डा. गुरुशरण शाह 
९. डा. हुलास अग्रवाल  
१०. डा. जोन गुरूङ्ग 
११. डा. कालुिसंह खत्री 
१२. डा. कुम्भराज जोशी 
१३. डा. कुन्जाङ शेपार् 
१४. डा. लक्ष्मी पाठक 
१५. डा. लवकुमार साह 
१६. डा. नारायणिसंह गुरूङ 
१७. डा. िनमर्लप्रसाद साह 
१८. डा. प्रकाश पौडेल 
१९. डा. प्रवीणकुमार िगरी 
२०. डा. राजेशकुमार शाह 
२१. डा. राजेश यादव 
२२. डा. राजु पिण्डत 
२३. डा. रमेशकुमार यादव 
२४. डा. िरताकुमारी महासेठ 
२५. डा. रोिहत कुमार िमश्र 
२६. डा. रूपक िवश्वकमार् (िघिमरे) 
२७. डा. सन्दीप साह 
२८. डा. संजीतकुमार शाह 
२९. डा. सुिधरकुमार साह 
३०. डा. सुलोचन लोहनी  
३१. डा. सूयर्नारायण साह 
३२. डा. तोिसमा काकीर् 
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?नवा7चन केS, Tानीय ?नवा7चन अ;धकृत तथा मतदान 'म'त  
P.सं. -Wा'वत मतदान केS मतदान Xन े'म'त  Tानीय ?नवा7चन अ;धकृत 
१ मेची प्रादिेशक अस्पताल, भद्रपुर, झापा २०७८ मंिसर ४ गते डा. टंक प्रसाद बराकोटी 
२ कोशी अस्पताल, िवराटनगर, मोरङ्ग २०७८ मंिसर ३ र ४ गते डा. चुमनलाल दास 
३ िव.िप. कोइराला स्वास्थ्य िवज्ञान प्रितष्ठान, धरान २०७८ मंिसर ३ र ४ गते डा. गौरीशंकर साह 
४ गजेन्द्र नारायण िसंह मेमोिरयल अस्पताल, राजिवराज   २०७८ मंिसर ४ गते डा. रणिजत झा 
५ लहान िजल्ला अस्पताल, लहान, िसरहा २०७८ मंिसर ४ गते डा. िवरेन्द्र मण्डल 
६ जनकपुर प्रादेिशक अस्पताल, जनकपुर २०७८ मंिसर ३ र ४ गते डा. मिनष पाणे्ड 
७ नारायणी अस्पताल, वीरगञ्ज २०७८ मंिसर ३ र ४ गते डा. िवरेन्द्र बहादरु प्रधान 
८ मदन भण्डारी स्वास्थ्य िवज्ञान प्रितष्ठान, हेटौंडा २०७८ मंिसर ४ गते डा. रामचन्द्र सापकोटा 
९ भरतपुर अस्पताल, िचतवन २०७८ मंिसर ३ र ४ गते डा. कृष्णप्रसाद पौडेल 
१० पोखरा स्वास्थ्य िवज्ञान प्रितष्ठान, पोखरा, कास्की  २०७८ मंिसर ३ र ४ गते डा. भरत खत्री 
११ लुिम्बनी प्रादेिशक अस्पताल, बुटवल २०७८ मंिसर ४ गते डा. इन्द्र ढकाल 
१२ िजल्ला अस्पताल, पाल्पा  २०७८ मंिसर ४ गते डा. जगिदश कँुवर 
१३ राप्ती स्वास्थ्य िवज्ञान प्रितष्ठान, घोराही, दाङ २०७८ मंिसर ४ गते डा. प्रज्ञा बस्नेत 
१४ िभम अस्पताल, भैरहवा  २०७८ मंिसर ४ गते डा. शकुन्तला गुप्ता 
१५ भेरी अस्पताल, नेपालगञ्ज २०७८ मंिसर ४ गते डा. िवरेन्द्र बहादरु चन्द 
१६ प्रादिेशक अस्पताल, सुखेर्त २०७८ मंिसर ४ गते डा. डम्बर बहादरु खड्का 
१७ कणार्ली स्वास्थ्य िवज्ञान प्रितष्ठान, जुम्ला २०७८ मंिसर ४ गते डा. राजीव शाही 
१८ सेती प्रादेिशक अस्पताल, धनगढी  २०७८ मंिसर ४ गते डा. हेमराज पाणे्ड 
१९ धुिलखेल अस्पताल, धिुलखेल, काभ्र े २०७८ मंिसर १० गते डा. रमेश मकाजु 
२० नेपाल प्रज्ञा प्रितष्ठान, कमलादी, काठमाडौ २०७८ मंिसर १० र ११ गते डा. प्रणयरत्न शाक्य 
२१ स्थानीय िवकास प्रिशक्षण प्रितष्ठान, लिलतपुर २०७८ मंिसर १० र ११ गते डा. िववेक आचायर् 

 
मतदान गनर्का लािग मतदाताको नाम, दतार् नम्बर, मोवाइल नम्बर र इमेल ठेगाना िलन	ेव्यवस्था गिरएको छ । यसको आधारमा 
अध्याविधक गनर् छुट भएका िचिकत्सकको िववरण अध्याविधक गिरनेछ । २९५४९ सम्म दतार् नम्बर भएका २९,१२५ मतदाताले 
मतदान गनर् सक्ने छन् । मतदाता नामावली पुिस्तका रू. २,००० मा खिरद गनर् सिकने छ । 
 
?नवा7चन आचारसं?हता – २०७८ 
िनवार्चन कायर्क्रमलाई प्रभािवत नहुने गरी काउिन्सलको दैिनक कायर् लगायतलाई ध्यानमा िदई स्वच्छ, िनष्पक्ष, स्वतन्त्र, पारदशीर् 
र िवश्वसनीय ढंगबाट िनवार्चन सम्पन्न गनर्को लािग िनवार्चनको समयमा सरोकारवालाहरूले आधारभूत रूपमा पालना गनुर्पनेर् 
आचारसंिहतालाई ध्यानाकषर्ण गराउँदै िनम्नानुसारको िनवार्चन आचारसंिहता जारी गिरएको छः 
१) िनवार्चनको कायर्क्रममा कोिभड महामारीको जोिखमलाई ध्यानमा रािख स्वास्थ्य सुरक्षा सतकर् ताको अिनवायर्  पालना 

गनेर् ।   
२) नेपाल मेिडकल काउिन्सलमा दतार् भएका कुनै पिन िचिकत्सकले िनवार्चनलाई प्रभािवत पानेर् खालको कुनै पिन कायर्हरु 

िनवार्चन सम्पन्न नभएसम्म गनर् पाइने छैन ।  
३) कुनै पिन उमे्मद्वार वा िनजका प्रितिनिधले बल प्रयोग गरी वा नगरी डर, त्रास देखाई वा धम्की िदई वा प्रलोभन िदई 

मतदान केन्द्र जबरजस्ती कब्जामा िलने वा िलन प्रयास गनेर् वा मतपेिटका कब्जा गनेर्, मतपत्र च्यात्ने जस्ता कुनै पिन 
गितिविध गनर् पाइने छैन । यिद त्यस्तो कायर् गरेको वा गनर् लगाईएको प्रमािणत भएमा त्यस्तो उमे्मद्वारको उमे्मद्वारी रद्द 
गनर् सिकनेछ ।  
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४) प्रचार प्रसार भड्िकलो हुन निदन उमे्मद्वार र मतदाता अनुशािसत भई कसैको मयार्दामा असर पानेर् र भोज–भतेर, उपहार, 
प्रलोभनमा पानेर् काममा सिरक हुन पाइने छैन ।   

५) प्रचार प्रसारको क्रममा उमे्मद्वार तथा मतदाताल ेनकारात्मक प्रचार गनर् मनाही छ ।   
६) मतदान हुने समयको २४ घण्टा अिघदेिख मतदान कायर् सम्पन्न नभएसम्म प्रचारप्रसार गनेर् प्रचार सामाग्रीहरू (पचार्, पम्प्लेट, 

स्टीकर लगायत िनवार्चन प्रभािवत पानेर् सबै सामग्रीहरु) िवतरण गनेर् लगायतका काम गनर् पाईनेछैन । गलत उदे्दश्यल े
सामािजक सञ्जालमा र मोबाईलमा समेत प्रचारप्रसार गनर् पाईने छैन । 

७) मतदानको समयमा उमे्मद्वारले आफ्नो पिरचय पत्र बाहेक कुनै पिन प्रचार सामाग्रीहरू (पचार्, पम्प्लेट, स्टीकर लगायत 
िनवार्चन प्रभािवत पानेर् सबै सामग्रीहरु) िवतरण गनर् पाइने छैन ।  

८) मतदान गनर् जाँदा मोबाइल, क्यामेरा, स्माटर् वाच लगायत कुनै पिन िकिसमको िवद्युितय सामग्री साथमा लान पाईने छैन 
।  

९) काउिन्सलका बहालवाला कुनै पिन पदािधकारी तथा कमर्चारीहरूल ेिनवार्चनलाई प्रभािवत गनेर् वा नगनेर् गरी कुनै पिन 
उमे्मद्वारको लािग मत माग्न,े िनवार्चनको प्रचारप्रसारमा सिरक हुन ेजस्ता कायर्मा संलग्न हुन पाइनेछैन । यिद त्यसो गरेको 
प्रमािणत भएमा िनवार्चन सिमितले त्यस्तो पदािधकारी वा कमर्चारीलाई आवश्यक कायर्वाहीका लािग काउिन्सल समक्ष 
लेिख पठाउनछे ।   

मािथ उले्लिखत आचारसंिहता उल्लङ्घन भएको प्रमािणत भएमा त्यस्तो उमे्मद्वारको उमे्मद्वारी रद्द गनर् र मतदातालाई मतदान गनेर् 
कायर्बाट अलग गनर् सिकनेछ ।  
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