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नेशनल बोर्ड अफ मेडर्कल स्पेसियासलटिज कायडक्रम  

िञ्चालन कायडविधि, २०७७ 

चिकित्सा शिक्षािा क्षेत्रमा राष्ट्रिय आवश्यिता अनुरुप गुणस्तरीय जनिष्ट्तत उत्पादन गनन 
चिकित्सा शिक्षािा नववनतम प्रववचि तथा शिक्षण ववचििो अवलम्बन गदै चिकित्सा शिक्षािा 
वविामा स्पेशसयाशलटि तथा सवस्पेशसयाशलटि अध्ययनिा लाचग नयााँ िायनक्रमहरुिो तजुनमा तथा 
संिालन गनन स्थावपत नेिनल बोर्न अफ मेडर्िल स्पेशियाशलटिजिो िाम िारबाही, पाठ्यक्रम तथा 
मापदण्र् ननिानरण, िायनक्रम सञ्िालन अनुमनत प्रदान, शिक्षिहरु पटहिान, परीक्षा सञ्िालन तथा 
उपाचि प्रदान, ववशिन्न संघसंस्थासाँग समन्वय लगायतिा िायनिा लाचग राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा 
ऐन, २०७५ िो दफा २८ मा व्यवस्था िएिो नेिनल बोर्न अफ मेडर्िल स्पेशसयाशलटिजिो 
व्यवस्थापन गनन उतत ऐनिो दफा ६ िो खण्र् (छ) र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ननयमावली, २०७७ 

िो ननयम ३० र ३१ बमोष्ट्जमिा िाम, ितनव्य र अचििारिो व्यवष्ट्स्थत प्रयोग गनन बाञ्छनीय 
िएिाले, चिकित्सा शिक्षा आयोग  िायनिारी सशमनतले यो िायनववचि बनाएिोछ । 

 

पररच्छेद– १ 

प्रारष्ट्म्िि 

 

१. िंक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:  यो िायनववचििो नाम  “नेिनल बोर्न अफ मेडर्िल स्पेशसयाशलटिज  

िायनक्रम सञ्िालनिायनववचि, २०७७” रहेिो छ । यो िायनववचि तुरुन्त प्रारम्ि हुनेछ । 

२.  पररभाषााः ववषय वा प्रसंगले अिो अथन नलागेमा यस िायनववचिमा,  
(ि)   “आयोग”िन्नाले चिकित्सा शिक्षा आयोग सम्झनु पदनछ । 
(ख)  “ऐन”िन्नाले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ सम्झनु पदनछ । 
(ग)  “ननयमावली” िन्नाले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ननयमावली, २०७५ सम्झनु पदनछ । 
(घ)  “बोर्न”िन्नाले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ िो दफा २८ अनुसार गटित “नेिनल बोर्न 

अफ मेडर्िल स्पेशसयाशलटिज” सम्झनु पदनछ । 
(ङ)  “सशमनत” िन्नाले चिकित्सा शिक्षा आयोगिो िायनिारी सशमनत सम्झनु पदनछ । 
(ि) “तोकिएिो वा तोकिए बमोष्ट्जम” िन्नाले नेिनल बोर्न अफ मेडर्िल स्पेशसयाशलटिजले  

तोिेबमोष्ट्जम सम्झनु पदनछ । 
(ज)  “स्पेशसयाशलटि”िन्नाले चिकित्सा शिक्षािो स्नातिोत्तर तहिो िायनक्रम सम्झनु  पदनछ ।  
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(झ)  “सवस्पेशसयाशलटि” िन्नाले चिकित्सा शिक्षािो स्नातिोत्तर तहिन्दा माचथिोिायनक्रम सम्झन ु   

पदनछ । 
(ञ)    “िायनक्रम” िन्नाले नेिनल बोर्न अफ मेडर्िल स्पेशसयाशलटिजिा िायनक्रम सम्झनु पदनछ । 
(ि)   “ववषयगत सशमनत” िन्नाले ववषयगत पाठ्यक्रम ननमानणिो लाचग बोर्नबाि गटित सशमनत 

सम्झनु पदनछ । 
(ि)  “संस्था”िन्नाले नेिनल बोर्न अफ मेडर्िल स्पेशसयाशलटिजिा िायनक्रम सञ्िालन गन े

संस्था  सम्झनु पदनछ । 
(र्) “फ्यािल्िी” िन्नाले बोर्नबाि सञ्िाशलत िायनक्रम सञ्िालन गने अस्पताल वा स्वास््य 

संस्थामा अध्यापन िायनमा संलग्न शिक्षि सम्झनु पदनछ । 
(ढ)  “प्राज्ञिि एिाइ (Academic Unit)” िन्नाले दफा ८ (१) मा तोकिएबमोष्ट्जमिो शिक्षििो 

समूहलाई सम्झनुपदनछ । 
 

पररच्छेद– २ 

बोर्निो िाम, ितनव्य र अचििार 
 

३. बोर्डको काम, कतडव्य र अधिकार: (१) नेिनल बोर्न अफ मेडर्िल स्पेशियाशलटिजिो िाम, 

ितनव्य र अचििार देहायबमोष्ट्जम हुनेछन:्  

(ि) बोर्नबाि सञ्िाशलत िायनक्रमिो तयारीिा लाचग मापदण्र् तथा प्रत्यायन ननदेिनालयसाँग 
समन्वय गरी िायन गने, 

(ख) बोर्न अन्तगनत सञ्िालन हुने िायनक्रमहरुिो पाठ्यक्रम वविासगने, 
(ग) स्पेशसयाशलटि तथा सवस्पेशसयाशलटििा ववषयहरु अध्यापन गराउने शिक्षण संस्थािो 

पटहिान गरी सूिी तयार गने, 
(घ) अध्यापन गराउने शिक्षण संस्थाहरुिा लाचग आवश्यि शिक्षिहरुिो मापदण्र् तयार गने र 

उनीहरुिो क्षमता वविाससम्बन्िी िायनक्रम तय गने, 
(ङ) यस्तै प्रिृनतिा स्पेशसयाशलटि तथा सवस्पेशसयाशलटि ववषयहरु अध्यापन तथा ताशलम 

गराउने अन्य मुलुिहरुिा संस्थाहरुसाँग आवश्यितानुसार िायनक्रम सम्बन्िी परामिन तथा 
समन्वय गन,े 
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(ि) परीक्षा ननदेिनालयसाँग समन्वय गरी बोर्निो परीक्षािो मापदण्र् तयारी, परीक्षा सञ्िालन 
तथा व्यवस्थापन सम्बन्िी िायन गने, 

(छ) परीक्षिहरुिो सूिी तयार गने र परीक्षा ववचिबारे प्रशिक्षण गने, 
(ज) उपाचि प्रदान गने ववचि र प्रकक्रया तयार गने तथा चिकित्सा शिक्षा ऐनिो दफा ६(झ) 

बमोष्ट्जमिो उपाचि प्रदान गने, 
(छ) िायनक्रम मूल्याङ्िनसम्बन्िी िायनहरु गने । 
 

पररच्छेद– ३ 

पाठ्यक्रमसम्बन्िी व्यवस्था 
 

४. पाठ्यक्रमको ढााँचााः (१) नेिनल बोर्न अफ मेडर्िल स्पेशसयाशलटिजबाि सञ्िाशलत  
िायनक्रमहरुिा लाचग तयार पाररने पाठ्यक्रमिो उद्देश्य प्ररिरुपमा तोकिएिो हुनु पनेछ । 

(२) ववद्याथीिो शसिाइिो उद्देश्य (लनननङ्ग अब्जेष्ट्तिि) प्ररि रुपमा उल्लेख िएिो हुनु पनेछ । 
(३) अध्ययन–अध्यापनिो तररिा ववद्याथी िेष्ट्न्ित हुनु पनेछ । 
(४) पाठ्यक्रममा हरेि इिाईिो पाठ्यिार उल्लेख िएिो हुनु पनेछ । 
(५) अध्यापन गराइने ववशिन्न वविाग र इिाईहरुमा अध्ययन अवचििरिो पूवन ननिानररत 

खािािो आिारमा अध्ययन अध्यापनिो िायनक्रम ननिानरण गररएिो हुनुपनेछ । त्यस्ता 
वविाग र इिाईमा ताशलम गराउनिा लाचग बोर्निो पूवनस्वीिृनत आवश्यि हुनेछ । 

(६) बोर्नबाि सञ्िाशलत िायनक्रमहरुिो सामाष्ट्जि उत्तरदानयत्व अन्तरगत सामुदानयि 

       पोष्ट्रिङ गररनेछ । उतत पोष्ट्स्िङ सरिारी ननिाय अन्तरगतिा अस्पताल/स्वास््य  

       संस्थाहरुमा तीन मटहनासम्मिो हुनेछ । यसिा लाचग सम्बष्ट्न्ित स्वास््य ननिायसाँग 

आवश्यि समन्वय गररनछे । 
(७) पाठ्यक्रममा ववषय, पाठ्यिार र पूणानङ्ि, मूल्याङ्िन ववचि र उपाचिबारे उल्लेख िएिो 

हुनुपनेछ ।  

(८) पाठ्यक्रम अन्तगनत अननवायन रुपमा संिालन गररने ताशलमहरुमा व्यवसानयि आिरण, सञ्िार 
सीप, िाडर् नयोपल्मोनरी ररसशििेिन, संक्रमण ननयन्त्रण र मेडर्िोशलगल ववषयहरु समावेि 
िएिो हुनु पनेछ । 
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(९) हरेि पाठ्यक्रमले शसिाइिो गुणस्तरीयतािा अनतररतत ननम्नशलखखत वविाहरु अननवायन 
समेिेिो हुनु पनेछ: 

(ि) आिारिूत वविान तथा सम्वष्ट्न्ित तहिो सैध्दाष्ट्न्ति िान, 

(ख) सम्बष्ट्न्ित तहिो ष्ट्तलननिल सीप, 

(ग) चिकित्सा िास्त्रिा सम्बष्ट्न्ित  वविामा वविास िएिा नयााँ प्रववचि, िान र सीप, 

(घ) प्राज्ञिि उन्नयन, अनुसन्िान तथा सूिना प्रववचि, 

(ङ) जबाफदेटहता, व्यावसानयि सोि, व्यावसानयिता तथा पेिािशमनता, 
(ि) सामाष्ट्जि उत्तरदानयत्विो लाचग वहन गररने प्रकक्रयाहरु, 

(छ) नेततृ्व व्यवस्थापन र सामुटहिता (टिम विन ), 
(ज) ववषयगत िायनक्रम अन्तगनत अननवायन गररएिा अन्य वविाहरु । 

(१०) िायनक्रम संिालनिा लाचग हरेि ववषयिो पाठ्यक्रम अनुसार तोकिएिो ववषयिो ववि तथा 
ववषयसाँग सम्बष्ट्न्ित अन्य ववि सष्ट्म्मशलत ववषय सशमनत (सब्जेति िशमटि) हुनेछ । 
ववषय सशमनतले अनुसंिानात्मि लेखिो प्रिािन, लगबुि, हाष्ट्जरी, िोिपत्र अनुमनत, परीक्षा 
संिालनिो ढााँिा, अष्ट्न्तम परीक्षामा सामेल हुनिा लाचग आवश्यि योग्यता आटद ननिानरण 
गनेछ । 

(११) हरेिा शिक्षण संस्थामा दफा (१०) मा उल्लेखखत िामहरुिो सहजीिरणिो लाचग सम्बष्ट्न्ित 
ववषयिो पाठ्यक्रम अनुसार ववषय ववि, ववषयसाँग सम्बष्ट्न्ित अन्य ववि तथा िैज्ञक्षि 
प्रिासि सष्ट्म्मशलत ववषय सशमनत हुनेछ । 

५. भनाड हुन आिश्यक न्यूनतम योग्यतााः (१) नेिनल बोर्न अफ मेडर्िल स्पेशसयाशलटिज 
अन्तगनतिा िायनक्रममा िनान हुनिा लाचग नेपाल मेडर्िल िाउष्ट्न्सलमा दतान िई तोकिएिो 
प्रवेि परीक्षा उत्तीणन िएिो हुनु पनेछ । 

(२)  स्नातिोत्तर तहिो स्पेशसयाशलटि िायनक्रममा िनान हुनिा लाचग चिकित्सा शिक्षा आयोगबाि 

शलइने सोही तहिो एिीिृत प्रवेि परीक्षा उत्तीणन िएिो हुनु पनेछ । 
(३) स्नातिोत्तर तह िन्दा माचथिो सवस्पेशसयाशलटि िायनक्रममा िनान हुनिा लाचग नेपाल 

मेडर्िल िाउष्ट्न्सलमा वविषेििो रुपमा दतान िई चिकित्सा शिक्षा आयोगबाि तोकिएिो 
प्रवेि परीक्षा उत्तीणन िएिो हुनु पनेछ । 

(४) ववदेिी ववद्याथीिो हिमा चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा ननिानररत मापदण्र् लागू हुनेछ । 
(५) ननिानररत सीिमा योग्यता क्रमानुसार िनान शलइने छ ।  
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६. अध्ययन अिधिाः (१) नेिनल बोर्न अफ मेडर्िल स्पेशसयाशलटिज अन्तगनत सञ्िालन हुन े
स्पेशसयाशलटि तथा सवस्पेशसयाशलटि िायनक्रमिो अवचि प्रत्येििो तीन वषनिो हुनेछ । 

 

पररच्छेद – ४ 

फ्यािल्िी(शिक्षि) तथा सीि संख्यासम्वन्िी व्यवस्था 
 

७.  फ्याकल्िी (सशिक) को न्यूनतम योग्यतााः (१) बोर्न अन्तगनत सञ्िालन हुने िायनक्रमिो 
शिक्षि हुनिा लाचग िष्ट्म्तमा स्नातिोत्तर तह उत्तीणन गरी मेडर्िल िाउष्ट्न्सलमा वविषेि 
दतान िएिो हुनु पनेछ । 

(२) जुननयर फ्यािल्िी हुनिा लाचग सम्वष्ट्न्ित ववषयमा वविषेि दतान िई एि वषनिो िायन 
अनुिव तथा मुख्य लेखि िई राष्ट्रिय/अन्तरानष्ट्रिय जननलमा िष्ट्म्तमा एि अनुसन्िनात्मि 
लेख प्रिािन गरेिो वा ववश्वववद्यालय/प्रनतरिानमा सहायि प्राध्यापि तहमा प्राध्यापन 
गरेिो अनुिव हुनु पनेछ । 

(३) फ्यािल्िी हुनिा लाचग सम्बष्ट्न्ित ववषयमा वविषेि दतान िई पााँि वषनिो िायन अनुिव तथा 
मुख्य लेखि िई राष्ट्रिय/अन्तरानष्ट्रिय वपयर ररभ्यू जननलमा िष्ट्म्तमा दईु विा 
अनुसन्िनात्मि लेख प्रिािन गरेिो, जसमध्ये एि इन्र्तेस जननल हुनुपनछे । 

वा 
ववश्वववद्यालय / प्रनतरिानमा पााँि वषन उप प्राध्यापि तहमा  प्राध्यापन गरेिो अनुिव 
हुनुपनेछ । 

वा 
बोर्नबाि सञ्िाशलत स्पेशसयाशलटि तथा सवस्पेशसयाशलटि िायनक्रममा जुननयर फ्यािल्िी िई 
पााँि वषन िाम गरेिो हुनुपनेछ । 

(४) शसननयर फ्यािल्िी हुनिा लाचग सम्वष्ट्न्ित  ववषयमा वविषेि दतान िई पन्र वषनिो िायन 
अनुिव तथा मुख्य लेखि िई राष्ट्रिय/अन्तरानष्ट्रिय जननलमा िष्ट्म्तमा िार विा 
अनुसन्िनात्मि लेख प्रिािन गरेिो जसमध्ये िष्ट्म्तमा एि विा लेख इन्र्तेस जननलमा 
प्रिािन िएिो हुनुपनेछ । 

वा 
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ववश्वववद्यालय/प्रनतरिानबाि प्राध्यापि तहमा प्राध्यापन गरेिो अनुिव वा बोर्नबाि सञ्िाशलत 
स्पेशसयाशलटि/सवस्पेशसयाशलटि िायनक्रममा फ्यािल्िी िई पााँि बषन िाम गरेिो हुनु पनेछ 
तथा िार विा अनुसंिानात्मि लेख वपयर ररभ्यू जननलमा प्रिाशित गरेिो हुनुपनछे  
जसमध्ये एि विा लेख इन्र्तेस जननलमा प्रिािन गरेिो हुनुपनेछ ।  

(५)  बोर्निो ननयशमत शसननयर फ्यािल्िी, फ्यािल्िी वा जुननयर फ्यािल्िी हुनिा लाचग प्रत्येि ३ 
बषनमा मुख्य लेखि िई राष्ट्रिय/अन्तरानष्ट्रिय जननलमा िष्ट्म्तमा एिविा अनुसन्िनात्मि 
लेख प्रिािन गरी अद्यावचिि गनुनपनेछ । 

८.   कायडक्रम िञ्चालन गनडका लाधग आिश्यक फ्याकल्िी (सशिक): (१) बोर्न अन्तगनत िायनक्रम 
सञ्िालन गननिा लाचग िुनै पनन वविामा पूणनिालीन न्युनतम एिजना शसननयर फ्यािल्िी, 
एिजना फ्यािल्िी र एिजना जुननयर फ्यािल्िी 

वा 
एि जना शसननयर फ्यािल्िी र दईु जना जुननयर फ्यािल्िी 

वा 
 दईुजना फ्यािल्िी र दईुजना जुननयर फ्यािल्िी हुनु पनेछ । 
 माचथ उल्लेखखत समूहलाई शिक्षि (फ्यािल्िी) िो एि प्राज्ञिि इिाई माननने छ । 

(२)  दफा (१) अनुसारिो इिाईलाई प्रत्येि िजै्ञक्षि सत्रमा बढीमा दईुजना ववद्याथी िनानिो 
अनुमनत टदन सकिने छ । 

(३) दफा (१) बमोष्ट्जमिो एिाईिो मुख्य ष्ट्जम्मेवारी शसननयर फ्यािल्िी वा ननजिो 
अनुपष्ट्स्थनतमा फ्यािल्िीिो हुनेछ । 

 

पररच्छेद – ५ 

शिक्षण संस्थािो पवूानिारसम्बन्िी व्यवस्था 
 

 

९. सशिण िंस्थाको पूिाडिाराः (१) बोर्न अन्तगनत सञ्िालन हुने िायनक्रम सञ्िालन गनन इच्छुि 
ससं्थाले यस िायनववचिमा उल्लेख िएिो उद्देश्य पूरागने शलखखत प्रनतबध्दता जाहेर गनुन 
पदनछ । 
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(२)  बोर्न अन्तगनत सञ्िालन हुने िायनक्रममा आबध्द हुन िाहने संस्थाले आफ्नो संस्थािो 
संगिन संरिना, आचथनि अवस्था, शिक्षण संस्था हुनिा लाचग आवश्यि पूवानिार, शिक्षण 
िायनमा संलग्न हुन िाहनुिो उद्देश्य, राज्यिो आवश्यिता पररपूनत न गनन सतने क्षमता, 
सामाष्ट्जि उत्तरदानयत्व, ववद्याथीलाई प्रदान गररने सुवविा र सञ्िालन गनन िाहेिो 
िायनक्रम वा ववषयिा बारेमा प्ररिसाँग खलुाई आवेदन गनुनपनेछ । 

(३) िायनक्रममा आबध्द हुन िाहने संस्थाले बोर्नले ननिानरण गरेिो आवेदन फाराम र तोकिएिो 
िलु्ि नतरी आवेदन गनन सतनेछ । 

१०. कायडक्रम िञ्चालनका लाधग आिश्यक अस्पतालाः (१) बोर्न अन्तगनत िायनक्रम सञ्िालन हुने 
अस्पतालिो वगीिरण र िायनक्रम देहाय अनुसार हुनेछ: 

(ि)  ३०० िैया वा सोिन्दा माचथिो क्षमता  िएिा बहु वविा (मल्िी स्पेशसयाशलिी) अस्पतालले 
एििन्दा बढी ववषयिा िायनक्रम सञ्िालन गनन सतनेछन ्। 

(ख) १०० िैया वा सोिन्दा माचथिा ववशिरिीिृत सेवा िएिा अस्पतालले एििन्दा बढी 
स्पेशसयाशलटि ववषयिा िायनक्रम सञ्िालन गनन सतनेछन ्।  

(ग)  १०० िैयासम्म क्षमता िएिा वविषेि अस्पतालले सोही ववषयिा िायनक्रम सञ्िालन गनन 
सतनेछन।् 

(घ) बोर्न अन्तगनत सञ्िालन हुने िायनक्रममा आबध्द हुन िाहने संस्थाले                       
सम्बष्ट्न्ित सरिारिो स्वास््यसम्बन्िी मापदण्र् पुरा गरेिो हुनुपनेछ । 

(२)  बोर्न अन्तगनत संिालन हुने िायनक्रममा आबध्द हुन िाहने संस्थाले  स्पेशसयाशलटि तहमा 
अध्ययन गने ववद्याथीलाई िम्तीमा नेपाल सरिारिो मेडर्िल अचििृत र 
सवस्पेशसयाशलटि तहमा अध्ययन गन े ववद्याथीलाई िम्तीमा नेपाल सरिारिो वविषेिले 
पाउने तलब बराबरिो ननवानह ित्ता उपलब्ि गराउनु पनेछ ।  

(३)  उपदफा (२) बमोष्ट्जम बाहेि ववद्याथीलाई आवासीय/अन्य सुवविा सम्बष्ट्न्ित संस्थाले 
उपलब्ि गराउन सतनेछ ।  

(४)  िायनक्रममा आबध्द हुन िाहने अस्पताल/संस्थाले ववद्याथीलाई ननयशमत ओवपर्ी तथा 
ष्ट्तलननिल िाम वाहेि  हप्तामा दईु पिि िौबीस घण्िे ड्युिी लगाउन सतनेछ । अष्ट्न्तम 
परीक्षािो तयारीिा लाचग ववद्याथीलाई परीक्षािो िम्तीमा दईु हप्ता अगाडर् ष्ट्तलननिल 
दानयत्वबाि छुट्िी टदनुपनेछ । 
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(५)  बोर्न अन्तगनत सञ्िालन हुने िायनक्रममा आबध्द हुन िाहने अस्पताल/साँस्थामा तोकिएिो 
िायनक्रमिा लाचग आवश्यि िौनति संरिना तथा अनतररतत िृयािलापिो सुवविा िएिो 
हुनु पनेछ । 

(६)  बोर्न अन्तगनत सञ्िालन हुने िायनक्रममा आबध्द हुन िाहने अस्पताल/संस्थामा सम्बष्ट्न्ित 
िायनक्रमिो लाचग सो वविागमा तोकिएिो िैयामा ववगत तीन मटहनामा सरदर सािी 
प्रनतित ववरामी िनान िएिो हुनु पनेछ । 

(७)  प्रनतरिान, ववश्वववद्यालय वा ववश्वववद्यालयबाि सम्बन्िन प्राप्त शिक्षण संस्थामा यस 
िायनववचि बमोष्ट्जमिो िायनक्रम सञ्िालन हुनेछैन । 

 

पररच्छेद– ६ 

परीक्षा तथा मलू्याङ्िनसम्बन्िी व्यवस्था 
 

११. विद्याथीको हाजजरीाः(१) बोर्न अन्तगनत सञ्िालन हुने िायनक्रममा िनान िएिा ववद्याथीिो 
हाष्ट्जरी तथा उनीहरुिो िामिो वववरण उल्लेख िएिो लगबुि अननवायन रुपमा 
अध्यावचिि गरी राख्न ु पनेछ । त्यस्तो हाष्ट्जरी र लगबुि वववरण अध्यावचिि गराउन े
ष्ट्जम्मा फ्यािल्िीिो हुनेछ ।  

(२)  बोर्नले आवश्यिताअनुसार ववद्याथीिो हाष्ट्जरी र लगबुि वववरण िुनै पनन बखत माग गनन 
सतनेछ र सो उपलब्ि गराउने ष्ट्जम्मा सम्बष्ट्न्ित संस्थािो हुनेछ । 

(३)  िुनैपनन िायनक्रममा िनान िएिो ववद्याथी पूणनिालीन चिकित्सि र आवासीय हुनेछ । 
ववद्याथीले अध्ययन गरेिो संस्था वाहेि अन्यत्र ननजी अभ्यास गनन पाउने छैन । 

(४)  िुनैपनन ववद्याथी अष्ट्न्तम परीक्षामा बस्न योग्य हुनिा लाचग अध्ययन अवचििरिो नब्बे 
प्रनतित रुजु हाष्ट्जरी पुगेिो हुनुपनेछ । हाष्ट्जरी नपुगेिो ववद्याथी अष्ट्न्तम परीक्षामा 
बस्निा लाचग योग्य हुने छैन । 

१२. विद्याथीको मूल्याङ्कनाः (१) बोर्न अन्तगनत सञ्िालन हुने िायनक्रममा िनान िएिो 
ववद्याथीिो मूल्याङ्िन िान, सीप र क्षमतािा आिारमा गररनेछ । 

(२)  ववद्याथीिो मूल्याङ्िन सैध्दाष्ट्न्ति र प्रयोगात्मि दबुै पध्दनतबाि गररने छ । सैध्दाष्ट्न्ति 
र प्रयोगात्मि परीक्षामा छुट्िाछुट्िै पिास प्रनतित अङ्ि ल्याई उत्तीणन हुनुपनेछ । 
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(३) आन्तररि मूल्याङ्िन हरेि वषन सैध्दाष्ट्न्ति तथा प्रयोगात्मि पध्दनतबाि गररनेछ । 
आन्तररि मूल्याङ्िनमा िष्ट्म्तमा पिास प्रनतित अङ्ि नपाएिो ववद्याथी अष्ट्न्तम 
परीक्षािो लाचग योग्य हुने छैन । आन्तररि परीक्षािो अङ्ििार अष्ट्न्तम परीक्षामा जोडर्ने 
छैन ।  

(४)  फ्यािल्िीले ववद्याथीिो हरेि शसिाइिो रिनात्मि मूल्याङ्िन (फम्यानटिि इभ्यालुएिन) 
गनुनपनेछ । शसिाइिो क्रममा ववद्याथीलाई परृिपोषण (कफर् ब्याि) प्रदान गरी सोिो 
अशिलेख राख्न ुफ्यािल्िीिो ितनव्य हुनेछ । परृिपोषण प्रदान गदान सबल पक्ष, दबुनल पक्ष र 
सुिार गनुनपने पक्ष औलं्याई ववद्याथीिो सीप वविासमा मद्दत गनुनपनेछ । 

(५)  ववद्याथीिो सैध्दाष्ट्न्ति र प्रयोगात्मि मूल्याङ्िन तथा परीक्षािो ढााँिा र अिंिार अनुसूिी 
एिमा उल्लेख िएबमोष्ट्जम हुनेछ । 

(६)  बोर्न अन्तगनत सञ्िालन हुने िायनक्रममा िनान िएिो ववद्याथीले बढीमा पााँि पिि मात्र 
अष्ट्न्तम परीक्षामा सामेल हुन पाउनेछ । पााँिौं पििसम्ममा पनन उत्तीणन हुन नसिेमा िनान 
िएिो िायनक्रमबाि स्वतः ननस्िाशसत हुनेछ ।  

     तर पुनः एिीिृत प्रवेि परीक्षा टदई नयााँ िनान हुनिा लाचग बािा पनेछैन । 
१३. िैध्दाजन्तक परीिााः (१) ववद्याथीिो ववषयगत िान मापन गननिा लाचग शलइने सैध्दाष्ट्न्ति 

परीक्षामा  ववषयगत र वस्तुगत दबुै प्रिारिा प्रश्नहरु हुनेछन ्। 
(२) ववषयगत प्रश्निो िार पिास प्रनतित र वस्तगुत प्रश्निो िार पिास प्रनतित हुनेछ ।  

(३) ववषयगत प्रश्नमध्ये आिा प्रश्नपत्र लामो उत्तर टदनुपने र आिा प्रश्न पत्र छोिो उत्तर टदनु 
पने हुनेछन । 

(४) वस्तुगत प्रश्न वहु वैिष्ट्ल्पि हुनेछन ्। 
(५) प्रश्नपत्र याद गने वा िण्ि पाने (ररिल), बोिजन्य वा बुझाइ (अण्र्ररिाष्ट्ण्र्ङ्ग), र प्रयोग 

(एष्ट्प्लिेिन) मा आिाररत हुनेछ । 
(६) बोर्नले परीक्षा सञ्िालन गनन प्रश्नपत्र ननमानणिा लाचग ववशिरिीिरण ताशलिा ननमानण गनन 

सतनेछ ।  

१४. प्रयोगात्मक परीिााः (१) ववद्याथीिो सक्षमता (िष्ट्म्पिेन्सी) र सीप मापनिा लाचग शलइने 
प्रयोगात्मि परीक्षामा बबरामीिो छोिो खालिो र लामो खालिो मामला तथा दबुै प्रिारिा 
समस्याहरु िएिा प्रश्नहरु हुनेछन ्। 

(२)     दबुै प्रिारिा प्रश्नहरुिो छनोि परीक्षिहरुिो सहमनतमा तय गररन ेछ ।  
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१५. OSCE/OSPE/TOACS (१) ववद्याथीिो ननणनय क्षमता र सीप िौिल मापनिा लाचग शलइन े
प्रयोगात्मि शसिाइिो परीक्षामा दि विा स्िेिन िएिो छोिो परीक्षा शलइने छ । यस्तो 
परीक्षालाई अब्जेष्ट्तिि स्िििर्न ष्ट्तलननिल इतजाशमनेिन (OSCE), अब्जेष्ट्तिि स्िििर्न 
प्राष्ट्तििल इतजाशमनेिन (OSPE), िास्ि ओररएन्िेर् एशसस्मेन्ि ष्ट्तलननिल ष्ट्स्िल्स 
(TOACS) िननने छ । 

(२)  परीक्षा स्िेिनमा राखखने ववषयगत ववचि, प्रिृया, सरसामान, छााँयाचित्र, आटदिो छनोि 
परीक्षिहरुिो सहमनतमा तय गररने छन ्। यस्तो परीक्षामा िम्प्युिर प्रववचि समेत प्रयोग 
गनन सकिने छ ।  

(३)     हरेि स्िेिनिा लाचग पााँि देखख दि शमनेि समय टदइने छ ।  

१६. मौखिक परीिााः (१) ववद्याथीिो ववषयगत िान तथा तत्िाल ननणनय गनन सतने क्षमता 
मापनिा लाचग मौखखि परीक्षा वा िाइिा–िोस परीक्षा शलइने छ । यस्तो परीक्षामा 
ववषयबस्तुिो ववषयगत िान, सम्बष्ट्न्ित ववषयिा नयााँ खोज–अनुसन्िान, नयााँ प्रववचिहरु, 

ववषयिो ववशिरि प्राष्ट्प्तहरु, ववशिष्ट्रििृत सेवािो माध्यमबाि गनन सकिने योगदान आटद 
समावेि गररने छ । 

(२)     मौखखि परीक्षािो अवचि आिा घण्िादेखख एि घण्िािो हुनेछ । 
(३)    मौखखि परीक्षािो मूल्यांिन ववचि पूवनननिानररत तथा तोकिएिो ढााँिामा तयार पाररएिो हुन ु

पनेछ । यस्तो ढााँिा बोर्नले परीक्षा हुनु अगावै तयार पारी उपलब्ि गराउने छ ।  

१७. शोिकायडाः (१) बोर्न अन्तगनत सञ्िालन हुने स्पेशसयाशलटि िायनक्रममा िनान िएिा ववद्याथीिा 
लाचग िोििायन (थेशसस) अननवायन हुनेछ । 

(२)    िोििायनिो िीषनि छनोि शसननयर फ्यािल्िी तथा ववद्याथीिो समन्वयमा िायनक्रममा िनान 
िएिो छ मटहना शित्र तय गररसतनु पनेछ र त्यस्तो िोििायनिो िीषनि ववषयगत 
सशमनत वा बोर्नबाि स्वीिृत हुनु पनेछ । 

(३)   िोििायनिा लाचग शसननयर फ्यािल्िी वा फ्यािल्िी मात्र िोिपत्र टदग्दिनि (थेशसस गाईर्) 
हुन सतनेछन ्। 

(४)  िोििायन सुरु हुनु अगावै सम्बष्ट्न्ित ननिायबाि अनुसन्िानिा लाचग आवश्यि अनुमनत 
प्राप्त गररसिेिो हुनु पनेछ ।  
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(५)  िोििायन आफैं ले संिलन गरेिो प्राथशमि त्याङ्िमा आिाररत हुनुपनेछ । अन्यत्र शलइएिो 
वा पटहले संिलन गररएिो वा प्रयोग िइसिेिो त्याङ्िमा आिाररत िोििायन मान्य हुन े
छैन । 

(६)  िोििायन अष्ट्न्तम परीक्षा हुनुिन्दा छ मटहना पटहले बुझाउनु पनेछ । िोिपत्रिा मूल्याङ्िन 
वाह्य वविबाि गराइने छ । अष्ट्न्तम परीक्षामा सामेल हुनिा लाचग िोििायन स्वीिृत 
िएिो हुनु पनेछ । 

१८. िैज्ञाननक लेि प्रकाशनाः (१) बोर्न अन्तगनत सञ्िालन हुन े िायनक्रममा िनान िएिा 
ववद्याथीिा लाचग शिक्षण अवचििरमा स्पेशसयाशलटि तहिा लाचग एि विा अनुसंिानात्मि 
लेख प्रिािन अननवायन हुनेछ । 

(२)  सवस्पेशसयाशलटि तहिा लाचग िम्तीमा दईुविा मौशलि अनुसन्िानात्मि लेख प्रिािन 
अननवायन हुनेछ । जसमध्ये एि विा लेख इन्र्तेस जननलमा प्रिाशित िएिो हुनुपनेछ । 

(३)  ववद्याथीले िैज्ञक्षि सत्रिो पटहलो वषनदेखख नै ववषयगत शसिाइिा क्रममा अनुसन्िानात्मि 
लेख प्रिािन प्रकक्रया अगाडर् बढाउनु पनेछ । लेख प्रिािन लाचग बोर्नले सहजीिरण गनन 
सतनेछ ।  

(४)  प्रिाशित लेखिो अशिलेख अष्ट्न्तम परीक्षा हुनु अगावै बोर्नमा प्रस्तुत गरेिो हुनुपनेछ ।  

(५)  अप्रिाशित वा प्रिािनिा लाचग स्वीिृत मात्र िएिो अनुसन्िानात्मि लेख मान्य हुने छैन 

१९. परीिकको व्यिस्थााः (१) बोर्न अन्तगनत सञ्िालन हुने िायनक्रममा िनान िएिा ववद्याथीिो 
मूल्याङ्िनिा लाचग हरेि ववषय वा वविामा िष्ट्म्तमा िार जना परीक्षि अननवायन हुनेछन ् 

(२) परीक्षि हुनिा लाचग शसननयर फ्यािल्िी  तहिो योग्यता पुगेिो हुनु पनेछ । 
स्पेशसयाशलटि/सवस्पेशसयाशलटि तहिो परीक्षामा सलंग्न िइसिेिो फ्यािल्िी (शिक्षि) लाई 
ववद्याथीिो मूल्याङ्िनिा लाचग प्राथशमिता टदइने छ । 

(३) बोर्नबाि शलइने हरेिा वविािो परीक्षािा लाचग स्वदेि वा ववदेिबाि परीक्षि ियन गनन 
सकिनेछ । 

(४)  परीक्षििो पाररश्रशमि तथा अन्य सुवविा आयोगिो स्वीिृत नम्सन अनुसार हुनेछ ।  
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पररच्छेद – ७ 

उपाचि तथा मान्यतासम्बन्िी व्यवस्था 
 

२०. उपाधिको नामाकरणाः (१) बोर्न अन्तगनत सञ्िालन हुने स्नातिोत्तर तथा सोिन्दा माचथल्लो 
तहिो क्रमिः स्पेशसयाशलटि तथा सवस्पेशसयाशलटि िायनक्रममा िनान िई ववचिपूवनि 
अष्ट्न्तम परीक्षामा उत्तीणन िएिा ववद्याथीलाई आयोगबाि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 
२०७५ िो दफा ६ (झ) बमोष्ट्जम उपाचि प्रदान गररने छ ।  

(२)  स्पेशसयाशलटि तहिो िायनक्रम स्नातिोत्तर तह/ एमडर्/एमएस (MD/MS) सरहिो हुनेछ । यस 
िायनक्रममा उत्तीणन ववद्याथीलाई फेलोसटहतिो उपाचि प्रदान गररने छ । उदाहरणिा लाचग 
रेडर्योलोजी ववषयिा लाचग फेलो अफ नेिनल बोर्न अफ मेडर्िल स्पेशसयाशलटिज–

रेडर्योलोजी (एफएनबीएमएस–रेडर्योलोजी), जनरल सजनरीिा लाचग फेलो अफ नेिनल बोर्न 
अफ मेडर्िल स्पेशसयाशलटिज–जनरल सजनरी (एफएनबीएमएस–जनरल सजनरी) आटद । 

(३)  सवस्पेशसयाशलटि तहिो िायनक्रम डर्एम/एमशसएि (DM/ MCh) तह सरहिो हुनेछ । यस 
िायनक्रममा उत्तीणन ववद्याथीलाई फेलो सटहतिो उपाचि प्रदान गररने छ । उदाहरणिा लाचग 
इण्र्ोक्राइनोलोजी ववषयिा लाचग फेलो अफ नेिनल बोर्न अफ मेडर्िल स्पेशसयाशलटिज–

इण्र्ोक्राइनोलोजी (एफएनबीएमएस–इण्र्ोक्राइनोलोजी), थोराशसि सजनरीिा लाचग फेलो अफ 
नेिनल बोर्न अफ मेडर्िल स्पेशसयाशलटिज–थोराशसि सजनरी (एफएनबीएमएस–थोराशसि 
सजनरी) आटद । 

(४)  बोर्नबाि सञ्िालन हुने तहगत िायनक्रमिो सूिी अनुसूिीमा उल्लेख िएबमोष्ट्जम हुनेछ ।  
तहगत िायनक्रमहरुिो सूिी आवश्यिता अनुसार बोर्निो शसफाररसमा िायनिारी सशमनतले 
थपघि गनन सतनेछ । 

२१.  उपाधिको िमकिता: (१) बोर्न अन्तगनत सञ्िालन हुने स्नातिोत्तर तथा सो िन्दा माचथल्लो 
तहिो क्रमिः स्पेशसयाशलटि तहिो फेलोलाई एमडर्/एमएस वा सो सरहिो मान्यता प्रदान 
गररनेछ । सवस्पेशसयाशलटि तहिो फेलोलाई डर्एम/एमशसएि वा सो सरहिो मान्यता प्रदान 
गररनेछ । 
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पररच्छेद– ८ 

ववववि 

 

२२.  िमन्िय तथा िहयोगाः (१) चिकित्सा शिक्षा आयोगिो स्वीिृनतमा बोर्नले यो िायनववचिमा 
उल्लेख िए सरहिा िायनक्रम सञ्िालन गदै आएिा संस्थाहरुसाँग पाठ्यक्रम वविास, शिक्षण 
ववचि र प्रववचि, परीक्षा तथा मूल्यांिन ववचि, ववषयगत सशमनत गिन, चिकित्सा शिक्षािो 
के्षत्रिा ववववि ववषयमा हुने अनुसन्िान आटद ववषयमा समन्वय तथा सहयोग आदान–

प्रदान गनन सतनेछ ।  

(२)    बोर्नले आवश्यिता अनुसार समन्वय तथा सहयोगसम्वन्िी अन्य िायनहरु गनन सतनेछ ।  

२२. कायडक्रम मूल्याङ्कनाः (१) चिकित्सा शिक्षा आयोगले यो िायनववचिमा उल्लेख िएिा 
िायनक्रमहरुिो मूल्याङ्िन तथा अनुगमन गनन सतनेछ ।  

(२)   बोर्नले यो िायनववचिमा उल्लेख िएिा िायनक्रमहरुिो मूल्याङ्िन स्वतन्त्र संस्थाबाि समेत 
गराउन सतनेछ ।  

२३. कायडविधिमा िंिोिनाः (१) बोर्निो शसफाररसमा चिकित्सा शिक्षा आयोग िायनिारी समनतले 
यो िायनववचिमा आवश्यि संिोिन गनन सतनेछ । यो िायनववचििो व्याख्या गने अचििार 
चिकित्सा शिक्षा आयोग, िायनिारी सशमनतमा ननटहत रहनेछ । 
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k/LIffsf] 9fFrf / c+sef/ 

A. Theory Examination: Full Marks - 300  Pass Marks   50% 

Year Subject Type Full marks  Weightage 

3 Paper  I:  Basic Applied 

Science  

Written 100   

 

100% 
.3 Paper:  II   Discipline 

Related Subjects 

Written 100  

3 Paper  III:  Recent 

advances & Specialties  

Written 100  

1,2,3 Internal Assesment Written 

 

B. Practical  Examination: Full Marks - 300 Pass Marks    50% 

Year Subject Type Full Marks Weightage 

3  Long case 1, Short case 2 Clinical 140  

100% 3 OSCE/OSPE/TOACS 10 Stations 60 

3 VIVA Oral 100 

1,2,3 Internal Assesment Clinical/ OSCE/OSPE/TOACS/Viva 

 

C 

Thesis  

Evaluation 

 

Log Book 

Scientific Article 
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af]8{af6 ;~rfng x'g] txut sfo{qmd 

:k]l;oflnl6 txsf sfo{qmdx? 

1. Anaesthesiology 

2. Community Medicine and  Public Health 

3. Emergency Medicine 

4. General Practice 

5. General Surgery 

6. Health Care Management 

7. Internal Medicine 

8. Obstretrics and Gynaecology 

9. Ophthalmology 

10. Orthopaedics and Truama Surgery 

11. Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery 

12. Paediatrics 

13. Radiation Oncology 

14. Radiodiagnosis 

;j:k]l;oflnl6 txsf sfo{qmdx?  

1. Cardiology 

2. Cardiothoracic and Vascular Surgery 

3. Critical Care Medicine 

4. Endocrinology 

5. Gastrointestinal Surgery 

6. Gynae Oncology 

7. Haemato Oncology 

8. Hepatobiliary  & Pancreatic Surgery 

9. Hepatology  

10. Infectious Diseases 

11. Interventional Radiology 

12. Medical Oncology 

13. Nephrology 

14. Neurology 

15. Neuro Surgery 

16. Paediatric Anaesthesiology 

17. Paediatric Critical Care Medicine 

18. Plastic Surgery 

19. Pulmonology 

20. Rheumatology 

21. Reproductive and Fertility Medicine 

22. Surgical Oncology 

23. Thoracic Surgery 

24. Transplant Anaesthesiology 

25. Uro Surgery 

---O--- 
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