
 

1 
 

िचिकत्सा िशक्षासम्बन्धी ूमाणपऽ तहभन्दा मनुीका कायर्बम स ालन गनर् अनमुित ूा  
गरेका संःथाको ःतरो ितसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ 

(कायर्कारी सिमितबाट ःवीकृत िमितः िव.सं. २०७७ असोज ८ गते) 
 

ूःतावनाः राि य िचिकत्सा िशक्षा ऐन, २०७५ को दफा १५ को उपदफा (५) मा व्यवःथा भए 
बमोिजम ूमाणपऽ तहभन्दा मनुीका ःवाःथ्य िशक्षासम्बन्धी कायर्बम स ालन गनर् अनमुित ूा  गरेका 
संःथाको फेजआउट वा ःतरो ितसम्बन्धी कायर् गनर् वाञ्छनीय भएकाले,  
राि य िचिकत्सा िशक्षा ऐन, २०७५ को दफा ९ को खण्ड (ग) मा व्यवःथा भएबमोिजम कायर्कारी 
सिमितले यो मापदण्ड तयार गरेको छ । 
 

१. संिक्ष  नाम र ूारम्भः  (१) यस मापदण्डको नाम “िचिकत्सा िशक्षासम्बन्धी ूमाणपऽ तहभन्दा 
मनुीका कायर्बम स ालन गनर् अनमुित ूा  गरेका संःथाको ःतरो ितसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ 
रहेको छ । 

(२) यो मापदण्ड तु न्त लागू हनेुछ । 
२. पिरभाषाः िवषय वा ूसंगले अक  अथर् नलागेमा, यस मापदण्डमा 

(क)  “आयोग” भ ाले िचिकत्सा िशक्षा ऐन, २०७५ को दफा ३ बमोजमको आयोग सम्झन ु
पदछर् । 

(ख)  “िचिकत्सा िशक्षा” भ ाले ःवाःथ्य पेसासम्बन्धी सवै िवधा र तहका िशक्षा (हेल्थ ूोफेसन 
एजकेुशन) सम्झन ुपदर्छ । 

(ग) “पिरषद” भ ाले ूािविधक िशक्षा तथा व्यावसाियक तािलम पिरपद भ े सम्झन ुपदर्छ । 
(घ) “सिमित” भ ाले राि य िचिकत्सा िशक्षा ऐन, २०७५ को दफा ८ बमोिजमको कायर्कारी 

सिमित सम्झन ुपदर्छ । 
(ङ) “िशक्षण संःथा” भ ाले ूचिलत काननुबमोिजम ःथािपत िचिकत्सा िशक्षा ूदान गन मेिडकल 

कलेज वा िशक्षण संःथा सम्झन ुपदर्छ ।  
३. ःतरो ितसम्बन्धी व्यवःथाः (१) िचिकत्सा िशक्षाका ूवीणता ूमाणपऽ तहभन्दा मनुीका कायर्बम 
स ालन गिररहेका िशक्षण संःथाले मािथल्लो तहको कायर्बमका लािग पिरषदले तोकेका ूचिलत शतर् 
र मापदण्ड परुा गरेमा सम्बन्धन िलएका कायर्बमसँग िमल्दो ू माण पऽ तहका ःवाःथ्य िशक्षासम्बन्धी 
कायर्बम संचालन गनर् ूाथिमकता िदइने छ ।ःतरो ित हनेु कायर्बम देहायबमोिजम हनेुछन ्। 



 

2 
 

ब.सं. िू िडप्लोमा 
कायर्बम 

ूमाणपऽ तहमा ःतरो ित हनेु कायर्बम 

१ अनमी निसर् , िमडवाईफरी, सामान्य िचिकत्सा, मेिडकल ल्याब 
टेक्नोलोजी, आयवुद िचिकत्सा, आम्ची साइन्स, अंकुपंचर, 
अक्कुूसेर एण्ड मोिक्सवसुनमध्ये एकमाऽ िूिडप्लोमा 
कायर्बममा  स ालन गरेको भए ूमाणपऽ तहको कुनै एक 
माऽ कायर्बममा तोिकएको मापदण्ड परुा गरेमा ःतरो ित 
हनुसक्नेछ । एकभन्दा बढी िूिडप्लोमा कायर्बम स ालन 
गरेका संःथाका हकमा जितसकैु कायर्बम स ालन भएका 
भएपिन बढीमा दइुवटा कायर्बममा माऽ ःतरो ितका लािग 
अवसर िदइनेछ । 

२ िसएमए 
३ ल्याव अिस ेन्ट 
४ आयवुद सहायक 
५ आम्ची 
६ अकुपंचर 

 

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको ःतरो ित गदार् निसर्  वा िमडवाईफरी 
कायर्बमका लािग किम्तमा आफ्नै १०० शैयाको अःपताल र अन्य कायर्बमका लािग 
किम्तमा  ५० शैयाको अःपताल रहेको हनुपुछर् । 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोिजम ःतरो ित हनु नसकी फेजआउटमा 
परेका कायर्बमह  स ालन गन संःथाह का लािग काठमाण्डौ उपत्यका बाहेक अन्य 
िजल्लाह को हकमा एकपटकको लािग माऽ ठाँउसारी, नामसारी, ःवािमत्व पिरवतर्न 
(िकनबेच) र मजर् (गािभने) को अवसर ूदान  
गिरनेछ । यसरी ठाँउसारी वा नामसारी वा ःवािमत्व पिरवतर्न गदार् अन्य िजल्लाबाट 
काठमाण्डौ उपत्यकामा ल्याउन पाईने छैन तर काठमाण्डौ उपत्यकामा स ािलत 
कायर्बमलाई उपत्यका बािहर जान िदनका लािग बाधा पन छैन । 

तर यसरी ठाँउसारी, नामसारी, ःवािमत्व पिरवतर्न र मजर् भएका 
संःथाह ले तोिकएको शतर् र मापदण्ड परुा गरेमा िू-िडप्लोमा तहमा चिलरहेका 
कायर्बमलाई ूमाणपऽ तहको कायर्बमको लािग माऽ ःतरो ित गनर् 
सिकनेछ।  

(४) उपदफा (१) र (३) बमोिजम ःतरो ित गनर् नसकेका संःथाह लाई 
उपलब्ध पा बमह मध्ये कायर्बमको लािग पिरषदले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड परुा 
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भएको अवःथामा ःवाःथ्यबाहेकका समान तह (िू िडप्लोमा तह) कै अन्य कुनै पिन 
कायर्बममा समायोजन हनु सक्नेछन । 

(५) उपदफा (१), (३) र (४) मा बमोिजमका कुनैपिन िबकल्पमा जान 
नचाहने संःथाह ले पिरषद्को कायार्लयमा जम्मा गरेको धरौटी शलु्क िफतार् िलन 
सक्नेछन ्। यःता संःथाह को सम्बन्धन ःवीकृित ःवत: खारेज हनेुछ । 

(४) ःतरो ि का लािग न्यूनतम शतर्/आधारह ः (१) िवगत दईु आिथर्क वषर्देिख िनरन्तर 
नवीकरण गरी फेजआउटमा परेका संःथाह को माऽ कायर्बम ःतरो ित गिरने छ। 

 तर ूािविधक िशक्षा तथा व्यावसाियक तािलम पिरषदबाट सम्बन्धन 
ःवीकृित िलई गत दईु वषर् कायर्बम संचालन नगरेका वा कारबाहीमा परेका संःथाह को 
कायर्बम ःतरो ित वा मजर् गिरने छैन । 

(२) ःतरो ित गन संःथाह ले पिरषदले तोकेको ूमाणपऽ तहको 
कायर्बम सञालनका लािग चािहने न्यूनतम मापदण्ड परुा गरेको हनुपुनछ ।  

(३) दईु वा दईुभन्दा बढी संःथाह  काननुबमोिजम गािभई (मजर्) भै 
आएमा ःतरो ितमा जान सक्नेछन ्। 

(४) फेज आउटमा परेको कायर्बम सम्बन्धन ूा  संःथाह ले सोही 
िबधाको ूमाण पऽ तहको ःवाःथ्यसम्बन्धी कायर्बम संचालन गिररहेको भएमा दफा ३ 
बमोिजमको ःतरो ित ूिबयामा संलग्न हनु पाउने छैन। 

 (५) पवुार्धार िनरीक्षण गदार् सम्बिन्धत पिरषद र आयोगको संयकु्त 
समन्वयमा हनेुछ ।  

(५) अपिरवतर्नीय हनेुः (१) एकपटक ःतरो ितको लािग दफा ३ बमोिजम छनोट गरेको िबकल्प 
पनु: पिरवतर्न गनर् पाईने छैन । 

(२) एकपटक पूवार्धार िनरीक्षण गरी मापदण्ड नपगुेका संःथाह को पनु: 
िनरीक्षण गिरने छैन । 

 (६) सूचना ूकाशनः (१) दफा ३ बमोिजमको िवकल्पमध्ये कुन िवकल्पमा जान चाहेको हो, सोको 
ूःट िववरण खलु्ने गरी कम्तीमा १० (दश) िदनको म्याद िदई सम्बिन्धत िशक्षण संःथासँग पिरषदले 
िनवेदन माग गनर् सूचना ूकाशन गनछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम ूा  िनवेदनका आधारमा तोिकएको मापदण्ड 
पूरा गरेका िशक्षणसंःथालाई पिरषदले मजर्, ःतरो ित वा फेजआउट गनछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम मजर्, ःनरो ित वा फेजआउट  भएका िशक्षण 
संःथा बारेको जानकारी पिरषदले सावर्जिनक गनुर्पनछ । 

(४) ःतरो ित हनेु संःथाह को कायर्बम सम्बन्धन ःवीकृितसम्बन्धी अन्य 
ूिबया पिरषद ऐन तथा िनयमावलीअनसुार हनेुछ । 

(५) ःतरो ित हनेु िशक्षण संःथाले राि य िचिकत्सा िशक्षा ऐन, २०७५ 
ले व्यवःथा गरेबमोिजमको मापदण्ड पूरा गनुर्पनछ ।  

(७) मापदण्डको कायार्न्वयनः (१) राि य िचिकत्सा िशक्षा ऐन, २०७५ को भावनाअनु प हनेु 
गरी आयोगको समन्वयमा यस मापदण्डअनु पका कायर् गन गराउने मखु्य िजम्मेवारी 
पिरषदको रहने छ र त्यसको ूगित  िववरण  आयोगमा पठाउन ुपनछ । 

     (२) एक पटकको लािग ःतरो ित, मजर् र फेजआउटको कायर् सम्प  
गरेपिछ यो मापदण्ड ःवत: िनःकृय हनेुछ । 

(८) समन्वय गनुर्पनः पिरषदले यस मापदण्डबमोिजम िचिकत्सा िशक्षासम्बन्धी ूवीणता ूमाणपऽ 
तहमनुीका कायर्बमको अपमडे, अपमडे पिछ िसट िनधार्रण, परीक्षा स ालन गदार् र 
सम्बन्धनसम्बन्धी कायर् गदार् आयोगको समन्वयमा गनुर्पनछ । 

(९) ूचिलत काननुबमोिजम हनेुः (१) यस मापदण्डमा उल्लेख भएका िवषयको सम्बन्धमा यसै 
मापदण्डबमोिजम र अन्य िवषयमा ूचिलत काननु बमोिजम हनेुछन ्।    

    (२) यस मापदण्डमा नपरेका िवषयमा सिमितले गरेको िनणर्य नै अिन्तम  
 हनेुछ ।  
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