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प्रगती िववरण 

२०७९ माघ 

 

 
िवषय प्रवेश 

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 कायर्क्षेत्र ि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 कामहरू प्रभावकारी ढगंबाट अगाडी बढकेा 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 रहरे िनयमपूवर्का काम गनुर् गौरवको िवषय भएता पिन ती िवषय बेलाबखत 
जोिखमपूणर् हुनसक्छन् । यसका साथै काउिन्सलका कामकारवाहीलाई जस्ताको तस्तै सञ्चार माध्यम माफर् त जनता तथा 
सरोकारवालाहरु समक्ष प्रस्तुत गनर् आवश्यक छ । 

यो प्रितबेदनमा गएका बषर्मा नेपाल मेिडकल काउिन्सलबाट भएगिरएका कामहरु, चुनौितहरु, अप्ठ्याराहरु तथा आगामी 
िदनमा गनुर् पनेर् कामहरुका बारेमा उल्लेख गिरएको छ । 

काम, कतर्व्य र अिधकार 

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 तोिकएबमोिजम 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 । 
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(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 कायर्क्षेत्रमा पनर् गएका छन् ।  

संरचना 

नेपाल मेिडकल काउिन्सल ऐन २०२० को दफा ३ बमोिजम स्थापना भएको काउिन्सलमा हाल एक अध्यक्ष र एक उपाध्यक्ष 
र १४ जना सदस्य सिहत जम्मा १६ जना कायर्कारीहरू रहकेा छन् । डीनहरु मध्यकेो मनोिनत एक सदस्य, एक उपभोक्ता 
प्रितिनधी, एक मनोिनत िवज्ञ सदस्य र एक िनवार्िचत सदस्यको पदपूितर्  हुन बाँकी रहकेो 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 
• िवदेशी िचिकत्सक दतार् सिमित 
• दन्तिचिकत्सा सिमित 
• परीक्षा सिमित 

प्रितिनिधत्व 

• िचिकत्सा िशक्षा आयोग– सदस्य 
• नेशनल बोडर् अफ मेिडकल स्पेिसयािलिटज (ि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 (िवदेशी स्वस्थ्यकमीर् िसफिरस)– सदस्य  
• यार्िपड रेस्पोन्स टीम- (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय)– सदस्य 
• अन्तरकाउिन्सल सूचना प्रिविध सिमित– संयोजक 
• 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 

प्रगित तथा उपलिब्धहरु 

एक रूपताका लािग सबै तथ्यांकहरू सन् २०२२ को िडसेम्बर ३१ गते अध्याविधक गिरएका हुन् । 
इिलिजिविलटी (योग्यता) प्रमाणपत्र- अध्ययन अनुमितका लािग आवश्यक 

मेिडकल र डणे्टल तफर् का स्नातक, स्नातकोत्तर, फेलोिसप र उच्चस्तरीय तािलमका लािग इिलिजिविलटी (योग्यता) 
प्रमाणपत्र िदंदै आएकोमा २०२० सेपे्टम्बर देिख िचिकत्सा िशक्षा आयोगबाट जारी हुन थालेको छ । 
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Year UG PG 

2015 1379 544 

2016 478 390 

2017 495 399 

2018 586 333 

2019 557 240 

2020 111 201 

२०२० सेपे्टम्बर देिख प्रयोगमा आएको िनदेर्िशका र फारम भनेर् वेवपेज 

https://eligibility.mec.gov.np/user/register 

https://www.mec.gov.np/public/uploads/shares/eligibility_guideline-2077_final.pdf 

 

लाईसेन्स परीक्षा  २०७९ पुष १६ (२०२२ िडसेम्बर ३१) सम्मको अध्याविधक 

स्नातक तहको दतार् प्रमाणपत्र परीक्षा 
Year	 Appeared Passed	 Pass % 

2018 4342 2408 55.5 

2019 5207 2672 51.3 

2020 2937 1813 61.7 

2021 2541 1354 53.28 

2022 5687 2386 42 

२०७९।०६।०६ गते िलइएको ६४ औं परीक्षासम्मको तथ्यांक समेिटएको 

 

स्नातकोत्तर तहको िवशेष परीक्षा  
Year Appeared Passed	 Pass	%	

2018 1182 745 63.0 

2019 1374 872 63.5 

2020 1163 755 64.9 

2021 808 494 61.1 

2022 1673 1234 73.8 

२०७९।०८।०९ गते िलइएको २४ औं परीक्षासम्मको तथ्यांक समेिटएको 
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स्वदेशी िचिकत्सक दतार् २०७९ पुष १६ (२०२२ िडसेम्बर ३१) सम्मको अध्याविधक 

2018 UG	 Male Female Total COMB Male Female Total 

 Medical 1274 690 1964 Medical 14126 6907 21033 

 Dental 99 275 374 Dental 999 1719 2718 

 Total 1373 965 2338 Total 15125 8626 23751 

         

2019 UG Male Female Total COMB Male Female Total 

 Medical 1359 754 2113 Medical 15485 7661 23146 

 Dental 119 363 482 Dental 1118 2082 3200 

 Total 1478 1117 2595 Total 16603 9743 26346 

         

2020 UG Male Female Total COMB Male Female Total 

 Medical 1074 594 1668 Medical 16559 8255 24814 

 Dental 318 145 463 Dental 1436 2227 3663 

 Total 1392 739 2131 Total 17995 10482 28477 

 	        

2021 UG Male Female Total COMB Male Female Total 

 Medical 882 416 1298 Medical 17381 8671 26052 

 Dental 110 308 418 Dental 1546 2535 4081 

 Total 992 724 1716 Total 18927 11206 30133 

         

2022 UG Male Female Total COMB Male Female Total 

 Medical 1139 614 1753 Medical 18520 9285 27805 

 Dental 76 256 332 Dental 1622 2791 4413 

 Total 1215 870 2085 Total 20142 12076 32218 
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स्नातक तहको दतार् २०७९ पुष १६ (२०२२ िडसेम्बर ३१) सम्मको अध्याविधक 
Subject Male Female TOTAL 
Basic Medicine       
Anatomy 33 28 61 
Biochemistry 25 35 60 
Community Medicine & Public Health 100 90 190 
Forensic Medicine 37 16 53 
Hospital Administration 3 1 4 
Microbiology 27 48 75 
Pathology 147 215 362 
Pharmacology 49 31 80 
Physiology 39 33 72 
Medicine and allied 0 0 0 
Internal Medicine 977 111 1088 
Endocrinology 21 7 28 
Cardiology 117 9 126 
Paediatrics Cardiology  0 1 1 
Clinical Genetics 1 1 2 
Critical care medicine 1 1 2 
Physical medicine & rehabilitation 3 0 3 
Gastroenterology 44 1 45 
Hematology 3 0 3 
Hepatology 1 0 1 
Nephrology 22 4 26 
Neurology 26 4 30 
Rheumatology 5 2 7 
Respiratory and TB 25 6 31 
Transfusion medicine & Tissue typing 3 0 3 
Tropical medicine 1 0 1 
Family Medicine  1 0 1 
Pulmonology  1 1 2 
Pallitive Medicine  1 0 1 
MPH 1 1 2 
Surgery and allied 0 0 0 
General Surgery 895 52 947 
Cardiothoracic & Vascular Surgery 15 2 17 
Cardic surgery 5 2 7 
Gastrosurgery 1 1 2 
Hepatobilary surgery 5 1 6 
Neurosurgery 59 0 59 
Pediatrics Surgery 16 3 19 
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Plastic surgery 10 3 13 
Surgical Oncology 21 0 21 
Urology 54 1 55 
Coloractal Surgery  1 0 1 
Thorasic Surgery 0 1 1 
Specialities 0 0 0 
Anaesthesiology 500 177 677 
Dermatology & Venerology 174 165 339 
ENT 241 87 328 
Emergency medicine 9 2 11 
General Practice 358 93 451 
Geriatric Medicine 4 1 5 
Neonatology 6 2 8 
Nuclear Medicine 14 2 16 
Obst & Gyne 288 706 994 
Oncology 11 0 11 
Ophthalmology 240 223 463 
Orthopaedic 798 7 805 
Pediatrics 554 227 781 
Pediatric hemato-oncology 0 1 1 
Pediatric nephrology 1 0 1 
Psychiatry 161 83 244 
Radiotherapy 18 11 29 
Radiology & Imaging 540 123 663 
Pediatrics Hematology 0 1 1 
Pediatrics Gastroentrology 1 2 3 
Dentistry    
MDS 144 87 231 
Community dentistry 3 3 6 
Conservative Dentistry & Endodontics 24 42 66 
Oral & Maxillofacial surgery 70 18 88 
Oral medicine & radiology 4 8 12 
Oral Pathology 5 10 15 
Oral Science 1 1 2 
Orthodontics 69 63 132 
Pedodontics 4 29 33 
Periodontics 17 41 58 
Prosthondtics 49 42 91 
Public health dentistry 5 1 6 
Forensic Odontology 1 0 1 
TOTAL 7110 2970 10080 
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दतार् खारेज 

• िदवंगत भएका र जाली प्रमाणपत्र प्रमािणत भएकाहरुको दतार् खारेजको िववरण नेमेका वेवसाइटको 
https://nmc.org.np/deregistration ठेगानामा रािखएको छ । हालसम्म १४३ जनाको दतार् खारेजी 
गिरएको छ । 

िवदेशी नागिरक िचिकत्सक दतार् 

• नेपालका मेिडकल कलेज, िचिकत्सा िवज्ञान प्रितष्ठान र नीिज अस्पतालमा कामगनेर् िवदेशी नागिरकता भएका 
िचिकत्सकहरूको िववरण नेमेका वेवसाइटको https://nmc.org.np/list/fnd-doctors ठेगानामा रािखएको छ । 
हाल ३१८ जनाको दतार् कायम गिरएको छ । 

िवदेशी िचिकत्सक दतार् निवकरण तथा िनयमनको प्रावधान–  
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 गनेर् । िनजहरुका लािग 
देहायका प्रावधान लागु हुन-े  

क. 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 आगामी 
२ बषर् सम्मका लािग पुनःदतार् नगनेर् ।  

ख. 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 । 

ग. प्रकरण क र ख 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 ।   

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

आचारसंिहता कारवाही  

सन् २०२२ मा व्यवसाियक आचारसंिहता सम्बन्धी ६६ वटा उजुरी परेकोमा २० वटाको िनणर्य भएको र ४६ वटा 
प्रिक्रयामा रहकेो छ । िनणर्य भएका २० वटा उजुरीहरू मध्ये ५ वटा कारवाही गिररहनु नपनेर्, ३ वटामा िचिकत्सकलाई 
सचेत गराइएको, ४ वटामा अस्पताललाई िनदेर्शन िदएको, ६ वटालाई थप कारबाही गनुर्पनेर् देिखएको, २ वटामा 
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो माफर् त कारबाही अगाडी बढाउनु पनेर् देिखएको ।  
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अनलाईन फारम तथा सभर्र 

• काउिन्सलबाट प्रदान गिरने सबै सेवाहरु अनलाईन सेवा माफर् त प्रवाह गरी िलिखत आवेदन िलने व्यवस्था बन्द 
गिरएको र आवेदन गरेको तीन िदन िभत्र सेवा प्रदान हुने व्यवस्था गिरएको छ । 

• प्रमाणपत्रमा उल्लेख हुने िमित परीक्षा उित्तणर् भै प्रमािणत भएको िमित उल्लेख गिरन्छ । 

उजुरी तथा गुनासा सुन्ने संयन्त्र 

• काउिन्सलको वेवपेज तथा कायार्लयमा गुनासो सुन्ने व्यवस्था िमलाईएको छ ।  

 

*** 

 


