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चिकित्सा चिक्षा आयोगिो एिीिृत प्रवेि परीक्षािो म्याचिङ्ग प्रणालीसम्बन्धी  िाययकवधध, 

२०७८ 

 

                                       स्वीिृत धमधत:२०७८।४।२१ 
                                         पकिलो संिोधन धमधत: २०७८।०८।२७ 

 

चिकित्सा चिक्षािो क्षेत्रमा स्वदेि तथा कवदेिबाट प्राप्त िनु े छात्रवचृि र स्वदेििा चिक्षण 
संस्थामा धन:िलु्ि वा स:िलु्ि अध्ययनिा लाधग धनधायररत धसटमा कवद्याथी भनायिा लाधग 
एिीिृत प्रवेि परीक्षािो योग्यताक्रमिा आधारमा म्याचिङ्ग प्रणालीद्वारा कवद्याथी छनौट गने 
राच् िय चिकित्सा चिक्षा धनयमावली, २०७७ (संिोधनसकित) िो धनयम १८ बमोचिमिो 
िाययलाई व्यवचस्थत, कवश्वसनीय र पारदिी बनाउन बाञ्छनीय भएिाले, 

  चिकित्सा चिक्षा आयोग, िाययिारी सधमधतले यो िाययकवधध बनाएिो छ । 

 

पररच्छेद – १ 

संचक्षप्त नाम र प्रारम्भ 

 

१.  संचक्षप् त नाम र प्रारम्भ (१) यो िाययकवधधिो नाम ×चिकित्सा चिक्षा आयोगिो एिीिृत 
प्रवेि परीक्षािो म्याचिङ्ग प्रणालीसम्बन्धी िाययकवधध, २०७८Æ रिेिो छ । 

    (२) यो िाययकवधध तरुुन्त प्रारम्भ िनुेछ । 

२. पररभाषा : कवषय वा प्रसङ् गले अिो अथय नलागेमा यस यस िाययकवधधमा,- 
(ि) "एिीिृत प्रवेि परीक्षा सधमधत" भन्नाले राच् िय चिकित्सा चिक्षा 

धनयमावली, २०७७ (संिोधन सकित) िो धनयम १४ बमोचिमिो 
एिीिृत प्रवेि परीक्षा सधमधत सम्झन ुपछय । 

(ख) "ऐन" भन्नाले राच् िय चिकित्सा चिक्षा ऐन, २०७५ सम्झन ुपछय । 

(ग) "आयोग" भन्नाले चिकित्सा चिक्षा आयोग सम्झन ुपछय । 

(घ) "धनयमावली" भन्नाले राच् िय चिकित्सा चिक्षा धनयमावली, २०७७ 
(संिोधन सकित) सम्झन ुपछय । 

(ङ) "म्याचिङ्ग प्रणाली" भन्नाले ऐनिो दफा १७ िो उपदफा (३) तथा 
राच् िय चिकित्सा चिक्षा धनयमावली, २०७७ (संिोधन सकित)  िो धनयम 
१८ बमोचिम कवद्याथीिो प्रवेि परीक्षािो योग्यताक्रम तथा धनिले 
प्राथधमिता ठदएिो "चिक्षण संस्था" वा ×चिक्षण संस्था र िैचक्षि 
िाययक्रमÆ मा भनायिा लाधग माधथल्लो योग्यताक्रममा रिेिा कवद्याथीले 
प्राथधमिता पाउन ेगरी कवद्याथी छनौट गररन ेप्रकक्रयालाई सम्झन ुपछय । 
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(ि) "योग्यताक्रम" भन्नाले राच् िय चिकित्सा चिक्षा ऐन, २०७५ िो दफा 
१६ बमोचिम आयोगद्वारा धनधायररत सबै प्रिारिा योग्यताक्रमलाई 
सम्झन ुपछय । 

 

पररच्छेद – २ 

आवेदन सम्बन्धी व्यवस्था 
३. प्राथधमिता धनधायरणिा लाधग सूिना प्रिािन :- (१)  आयोगले छात्रवचृि वा खलुा 

तफय  वा कवदेिी धसटमा अध्ययनिा लाधग प्राप्त भएिा वा धनधायरण गररएिा धसटमा 
कवद्याथी भनायिा लाधग " चिक्षण संस्था" वा "चिक्षण संस्था र िैचक्षि िाययक्रम" 
िरूिो उम्मेदवारबाटै प्राथधमिताक्रम धनधायरण गरी आवेदन पेस गनय सूिना प्रिािन 
गने छ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोचिम आयोगले अनलाइन प्राथधमिता धनधायरण 
(प्रायोररटी सेकटङ)िा लाधग दरखास्त आव्िान गदाय छात्रवचृि वा खलुातफय  वा कवदेिी 
कवद्याथीिरूिा लाधग िाययक्रमगत अलग अलग प्राथधमिताक्रम धनधायरण गनय पाउने 
गरी सूिना प्रिािन तथा म्याचिङ्ग प्रणाली सञ्चालन गनय सक्नेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोचिम धनधायररत अनलाइन प्राथधमिता धनधायरण 
(प्रायोररटी सेकटङ) समयावधधमा िाब ु बाकिरिो पररचस्थधत धसियना भएमा परीक्षा 
धनदेिनालयले आवेदनसम्बन्धी सूिना संिोधन गनय वा स्थधगत गनय वा समयावधध थप्न 
वा सूिना रद्द गनय सक्नेछ ।  

  (४) उपदफा (१) बमोचिम अनलाइन प्राथधमिता धनधायरण (प्रायोररटी 
सेकटङ) सम्बन्धी दरखास्त आव्िान गदाय समूिगत रूपमा योग्यताक्रममा रिेिा सबै 
कवद्याथी वा समूिगत रूपमा तोकिएिो क्रमसंख्यासम्मिा कवद्याथीले आवेदन गनय पाउन े
गरी दरखास्त आव्िान गनय सक्नेछ । 

४.  अनलाइन प्राथधमिता धनधायरण (प्रायोररटी सेकटङ) गनुय पने : (१) आयोगद्वारा धनधायररत 
छात्रवचृि वा खलुातफय  वा कवदेिी कवद्याथीिा लाधग धनधायररत धसटमा अध्ययनिा लाधग 
दफा ३ बमोचिम तोकिएिा योग्यताक्रममा रिेिा अध्ययनिा लाधग इच्छुि 
कवद्याथीिरूले सूिनामा उचल्लचखत समयावधध धभत्र वेभसाइट माफय त तोकिएिो ढााँिामा  
प्राथधमिता (Online priority) धनधायरण गनुयपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोचिम प्राथधमिता (Online priority) धनधायरण नगने 
उम्मेदवारिरूलाई समापन म्याचिङ्ग (Wrap-up matching) बािेि अन्य म्याचिङ्ग 
प्रणालीमा समावेि गररने छैन ।  
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  (३) उपदफा (१) बमोचिम अनलाइन आवेदन पेि गदाय आवेदनमा उल्लेख 
भएिा " चिक्षण संस्था" वा "चिक्षण संस्था र िैचक्षि िाययक्रम"िरूमध्ये आफूलाई 
अध्ययन गनय इच्छा भएिो एि वा एि भन्दा " चिक्षण संस्था" वा "चिक्षण संस्था र 
िैचक्षि िाययक्रम" िो प्राथधमिताक्रम उल्लेख गरी आवेदन गनय सकिनेछ । 

५. रूि ु तथा प्रकवकि: (१) दफा ४ बमोचिम प्रिाचित सूिना अनरुूपिो समायवधध धभत्र 
आवश्यिता अनसुार माग गररएिा िागिातिरू रूि ु गनुयपनेछ ।यसरी रूि ु गदाय 
ररतपूवयििो आवेदन गने कवद्याथीिरूलाई मात्र म्याचिङ्ग प्रकक्रयामा समावेि गनुयपने छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोचिम म्याचिङ्ग गने प्रयोिनिा लाधग खलुा तथा अन्य 
समूििो योग्यताक्रम र चिक्षण संस्था वा कवषयगत प्राथधमिताक्रम खलु्ने गरी 
समूिगत रूपमा ताधलिा तयार गनुयपने छ ।  

  (३)उपदफा(२) बमोचिम ताधलिा तयार गदाय दईु वा सोभन्दा बढी समूिमा 
योग्यताक्रमिो सूिीमा रिेिा कवद्याथीिरूिो समेत कववरण तयार गनुयपने छ ।  

 

पररच्छेद – ३ 

धसट बााँडफााँड तथा म्याचिङ्ग प्रकक्रया  

६.  धसट बााँडफााँट : (१) म्याचिङ्गसम्बन्धी प्रकक्रया अचघ आयोगले स्नातिोिर तििा लाधग 
धनयमावलीिो धनयम १७ र स्नाति तििा लाधग धनयम २० बमोचिम तोकिएिो 
प्रधतितिा आधारमा धसटिो वााँडफााँट गनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोचिम धसट वााँडफााँट गदाय सम्पूणय " चिक्षण संस्था" 
वा "चिक्षण संस्था र िैचक्षि िाययक्रम"िा लाधग धनधायररत धसटभन्दा बढी निनु ेगरी 
सम्भव भएसम्म सबै समूििा लाधग चिक्षण संस्था वा िैचक्षि िाययक्रमगत रूपमा धसट 
धनधायरण गनुयपने छ । 

  (३) उपदफा (१) बमोचिम धसट वााँडफााँट गदाय िुन ै समूिले दिमलव 
पधछिो अङ् ि अपगु भएिा िारणले धसट छुट्याउन नसकिएिो अवस्थामा सो 
दिमलव पधछिो अङ् िलाई आगामी वषय समायोिन गनुयपने छ । 

  (४) छात्रवचृि तफय  िुनै समूििा लाधग छुट्याइएिो धसटमा सो समूििो 
आवेदन पेि नभएमा वा उम्मेदवार छनौट िनु नसिेमा त्यस्तो धसट खलुा 
योग्यताक्रमिो छात्रवचृि धसटिो समूिमा समावेि गररनेछ। ।सो अनरुुप पधन छनौट 
िनु नसक्ने अवस्थामा खुला (सिलु्ि) तफय  समावेि गररनेछ।  

७.  म्याचिङ्गसम्बन्धी व्यवस्था : (१) कवद्याथी भनाय छनौटिो मलु आधार ऐनिो दफा १६ 
बमोचिमिो एिीिृत प्रवेि परीक्षािो योग्यताक्रम िनुेछ । 
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   (२) कवदेिी कवद्याथीिा लाधग छुट्याइएिो धसट र छात्रवचृििा 
लाधग छुट्याइएिो धसटमा म्याचिङ्ग गररसिेपधछ मात्र सिलु्ि धसटमा म्याचिङ्ग गररने 
छ ।कवदेिी धसटमा भनायिा लाधग पकिलो प्राथधमिता आयोगबाट सञ्चाधलत प्रवेि 
परीक्षामा सिभागी भइ सो परीक्षाबाट धनधायररत कवदेिी समूििो योग्यता क्रम अनसुार 
िनुेछ । सो बमोचिम धसट ररक्त भएमा सम्बचन्धत राष्ट्रिो राकष्ट्रयस्तरिो प्रवेि 
परीक्षािो प्राप्ताङ्किो आधारमा भनाय िनुिा लाधग तोकिएिै समयावधध धभत्र आवेदन 
गरेिा उम्मेदवारिरुिो योग्यताक्रम अनसुार भनाय गररनेछ ।  

  (३) स्वदेि तथा कवदेिबाट प्राप्त िनु ेछात्रवचृिमा कवद्याथी छनौट गदाय 
आयोगिो म्याचिङ्ग आवेदनसम्बन्धी सूिनामा तोकिएिो योग्यताक्रम धभत्रिा 
आवेदििरूले पेि गरेिो चिक्षण संस्था वा चिक्षण संस्था र िैचक्षि िाययिमिो 
प्राथधमिताक्रमिो आधारमा माधथल्लो योग्यताक्रममा रिेिा उम्मेदवारले प्राथधमिता 
ठदएिो " चिक्षण संस्था" वा "चिक्षण संस्था र िैचक्षि िाययक्रम"िरूमा भनायिा लाधग 
प्राथधमिता ठदई म्याचिङ्ग गनुयपने छ । स्नातिोिर तििो कवदेिी कवश्वकवद्यालयबाट 
प्राप्प्त धसटिो ििमा उम्मेदवार रिेसम्म सरिारी िोटाबाट योग्यताक्रमिा आधारमा 
म्याचिङ्ग गररने छ तर उम्मेदवार नपगेुिो ििमा खलुा तफय बाट समेत योग्यताक्रमिा 
आधारमा छनौट गनय सकिन ेछ । 

माधथ उल्लेख भए बमोचिम छात्रवचृिमा छनौट भइसिेिा उम्मेदवारिरुिो 
नाम एिीिृत प्रवेि परीक्षािो म्याचिङ्ग प्रणालीबाट िटाइनेछ ।  

 (४) उपदफा (३) बमोचिम " चिक्षण संस्था" वा "चिक्षण संस्था र 
िैचक्षि िाययक्रम"िा लाधग समूिगत रूपमा बााँडफााँड गररएिो धसट संख्याभन्दा बढी 
निनुे गरी समूिगत रूपमा माधथल्लो योग्यताक्रमबाट म्याचिङ्ग गनुयपनेछ । 

 (५) उम्मेदवारले पेि गरेिो आवेदन, उम्मेदवारिो प्राप्ताङ्क, समूिगत 

योग्यताक्रम, समूिगत आरक्षण प्रधतित र " चिक्षण संस्था" वा "चिक्षण संस्था र 
िैचक्षि िाययक्रम"िरूिो प्राथधमिता क्रमिा आधारमा माधथल्लो योग्यताक्रममा रिेिा 
उम्मेदवारलाई प्राथधमिता ठदइ भनायिा लाधग म्याचिङ्ग गनुयपने छ ।  

 (६) उपदफा (५) बमोचिम माधथल्लो योग्यताक्रममा रिेिा उम्मेदवारले 
प्राथधमिताक्रम खलुाएिा चिक्षण संस्था वा िैचक्षि िाययिममा धनिलाई धसट 
उपलब्ध गराइसिे पधछ मात्र धनि पधछिो उम्मेदवारिो म्याचिङ्ग गनुयपने छ । 

 (७) स्नाति तिमा आरक्षण गररएिो धसटमा सामदुाकयि कवद्यालयबाट 
िक्षा छ देचख माध्यधमि तििो िक्षा दििो अन्त्यमा सञ्चालन िनु ेपरीक्षा (एसईई) 
उिीणय गरेिा उम्मेदवारिो म्याचिङ्ग भै धसट खाली भएमा मात्र नेपालधभत्रिा अन्य 
कवद्यालयबाट माध्यधमि तििो िक्षा दििो अन्त्यमा िनुे परीक्षा उिीणय गरेिा सोिी 
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समदुायिा उम्मेदवारलाई योग्यताक्रमिा आधारमा म्याचिङ्ग प्रकक्रयामा सामेल गनुयपने 
छ । 

 (८) दधलत र मचुस्लम समदुायिा मकिलािा लाधग छुट् याइएिो धसटमा 
सम्बचन्धत समदुायिा मकिला उपलब्ध नभएमा त्यस्तो धसटमा अन्य समदुायिा 
मकिलालाई म्याचिङ्ग प्रकक्रयामा सामेल गनुयपने छ । 

  (९) मधेिी दधलत समदुायिा लाधग छुट् याइएिो धसटमा सम्बचन्धत 
समदुायिा व्यचक्तिरू उपलब्ध नभएमा त्यस्तो धसटमा मधेिी समदुायिा अन्य 
व्यचक्तलाई म्याचिङ्ग प्रकक्रयामा समावेि गनुयपने छ । 

(१०) माधथल्लो योग्यताक्रममा रिेिा उम्मेदवारले िुनै चिक्षण संस्था वा 
िैचक्षि िाययिममा प्राथधमिताक्रम नखलुाएिो अवस्थामा धनिले सो " चिक्षण संस्था" 
वा "चिक्षण संस्था र िैचक्षि िाययक्रम"मा अध्ययनिा लाधग इच्छुि नरिेिो मानी 
धनिभन्दा तल्लो योग्यताक्रममा रिेिा उम्मेदवारिो म्याचिङ्ग गनुयपने छ । 

(११) एउटै व्यचक्त दईु वा सोभन्दा बकढ समूििो योग्यताक्रममा रिी 
आवेदन गरेिो अवस्थामा धनििो प्राथधमिताक्रमिा आधारमा िनु समूिबाट 
माधथल्लो प्राथधमितामा रिेिो चिक्षण संस्था वा िाययक्रममा िनु समूिबाट मनोनयन 
िनु सक्ने िो सोिी समूिबाट धनिलाई छनौट गनुयपने छ । 

  उदािरण: 

  िुनै एि व्यचक्तिो खलुा तफय िो योग्यताक्रम ५५ र खस आयय तफय  
योग्यताक्रम १ मा रिी िुनै चिक्षण संस्थामा प्राथधमिताक्रम खलुाएिो 
अवस्थामा खलुा तफय िो धनिभन्दा अगाधडिो योग्यताक्रमिा उम्मेदवार 
छनौट भइसिेिा िारणले धसट खाली नभएिो अवस्थामा सो चिक्षण 
संस्थामा खस आययतफय  छुट्याइएिो धसटमा भनाय िनु े गरी धनििो 
म्याचिङ्ग गनुयपने छ । 

 (१२) एउटै व्यचक्त दईु वा सोभन्दा बकढ समूिबाट एिै चिक्षण संस्थामा 
मनोनयन िनु े अवस्थामा मनोनयन िनु े सबै समूििा लाधग छुट्याइएिो समूिगत धसट 
संख्या भन्दा तल्लो योग्यताक्रममा रिेिा उम्मेदवारमध्ये एिीिृत योग्यताक्रममा 
अगाधड रिेिो उम्मेदवार मनोनयन िनु सक्न ेगरी धनिलाई योग्यताक्रममा सबैभन्दा पछाधड 
रिेिो समूिबाट मनोनयन गनुयपने छ । 

  उदािरण: 
  िुनै एि व्यचक्तिो खलुातफय िो योग्यताक्रम ४५, मधेिीतफय  

योग्यताक्रम १ र मकिलातफय  २ योग्यताक्रममा रिी सबै समूिमा एउटै 
चिक्षण संस्थामा म्याचिङ्ग िनुसक्न ेअवस्थामा एिीिृत योग्यताक्रममा 
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खलुातफय िो िूल धसट भन्दा तल्लो उम्मेदवारिो योग्यताक्रम ८५, 

मधेिी तफय िो उम्मेदवारिो योग्यताक्रम ८० र मकिलातफय िो 
उम्मेदवारिो योग्यताक्रम ७५ रिेिो अवस्थामा उक्त व्यचक्तलाई िम 
योग्यताक्रम रिेिो मकिलातफय िो धसटमा भनाय िनु े गरी धनििो 
म्याचिङ्ग गनुयपने छ । 

(१३) िुनै समूििा लाधग िुन ै चिक्षण संस्था वा कवषयमा बााँडफााँड 
गररएिो धसटमा सो समूििा कवद्याथीले आवेदन नगरेिो वा प्राथधमिता नठदएिा 
िारणले ररक्त रिेिो धसटमा दिमलव पधछिो अङ् ििा िारणले धसट प्राप्त गनय 
नसिेिो अिो समूििो कवद्याथीलाई धनििो समूिलाई छुट्याइएिो िूल धसटभन्दा 
बढी निनुे गरी भनायिा लाधग म्याचिङ्ग गनय बाधा पनेछैन । 

(१४) िुनै समूििा लाधग िुन ै चिक्षण संस्था वा कवषयमा बााँडफााँड 
गररएिो धसटमा सो समूििा कवद्याथीले आवेदन नै नगरी वा प्राथधमिताक्रम नठदई 
ररक्त रिेिो धसट खलुा प्रधतयोधगताबाट िायम भएिो योग्यताक्रमिो छात्रवचृितफय िो 
धसटमा थप गनुयपने छ । 

(१५) ..........     

पररच्छेद – ४ 

प्रारचम्भि म्याचिङ्ग तथा पूवय-मनोनयन 

८.  पूवय-मनोनयन (pre-nomination) : (१) आयोगले यस िाययकवधधिो दफा ७ बमोचिम 
म्याचिङ्ग गरी उम्मेदवार खलुातफय िो योग्यताक्रम तथा समूिगत योग्यताक्रम र 
म्याचिङ्ग भएिो चिक्षण संस्था वा िैचक्षि िाययक्रम समेत खलुाई िचम्तमा तीन ठदनिो 
समयावधी ठदई पूवय-मनोनयन (pre-nomination) िो सूिी प्रिाचित गनुयपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचिमिो पूवय-मनोनयनसम्बन्धी सावयिधनि सूिना 
प्रिािन गदाय कवद्याथीले परूा गनुयपने वा पेि गनुयपने िागिातसकित पूरा गनुयपने प्रकक्रया 
तथा अन्य ितय समेत खलुाउन ुपनेछ ।  

(३) पूवय-मनोनयनमा परेिा धसटमा सम्बचन्धत उम्मेदवारले अधनवायय रूपमा 
स्वीिार (accept) वा अस्वीिार (withdraw) वा पररत्याग (drop) गनुय पने छ । 
तोकिएिो समयमा अध्ययन गनय िािेिो िैचक्षि िाययक्रम र संस्थािो िानिारी 
नगराएमा पूवय मनोनयनमा गररएिो मनोनयन न ैअचन्तम िनुे छ । 

(४) एिभन्दा बढी िैचक्षि िाययक्रममा पूवय-मनोनयनमा परेिो अवस्थामा 
सम्बचन्धत उम्मेदवारले अध्ययन गनय सिमत भएिो िुन ैएि धसट स्वीिार (accept) 
गरी अन्य िैचक्षि िाययक्रमिरू पररत्याग (drop) गनुय पने छ । सो नगरी एिभन्दा 
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बढी िैचक्षि िाययक्रममा स्वीिृत िनुे अवस्था आएमा सबै िैचक्षि िाययक्रमिरूबाट 
धनििो नाम िटाइने छ । 

९. मनोनयन : (१) ..............   

(२) पूवय-मनोनयन भएिा उम्मेदवारले अध्ययन असमथयतािो िानिारी 
गराएिा िारण धसट ररक्त भएमा सोिी समूििो पधछल्लो योग्यताक्रमिा 
उम्मेदवारिरूलाई पनु: म्याचिङ्ग गरी मनोनयनसम्बन्धी सूिना प्रिािन गनुयपने छ । 
यसरी पनु: म्याचिङ्ग गदाय अगाधड म्याचिङ्ग भएिो धसट भन्दा माधथल्लो प्राथधमिता 
क्रमिो "चिक्षण संस्था" वा "चिक्षण संस्था र िैचक्षि िाययक्रम"मा मातै्र गररने छ ।  

(३) िुनै उम्मेदवारले पवूय-मनोनयन भएिो िैचक्षि िाययक्रममा अध्ययन 
गनय अधनच्छा िारी गरी मनोनयनबाट नाम कफताय धलएिो (withdraw गरेिो) अवस्थामा 
म्याचिङ्गिो सूिी पररवतयन भै अवसर प्राप् त गने पधछल्लो योग्यताक्रमिा उम्मेदवारलाई 
एि ठदनिो समयावधधधभत्र आफ्नो मनोनयन स्वीिार (accept) वा अस्वीिार 
(withdraw) वा पररत्याग (drop) गने अवसर ठदइनेछ ।  

स्वीिार (accept) गररसिेपधछ भनाय भए वा नभएमा पधन धनििो नाम 
सम्पूणय िाययक्रम र समूििो सूिीबाट िटाइने छ । अस्वीिार (withdraw) गरी 
मनोनयनबाट िटेिा उम्मेदवारलाई िाल म्याचिङ्  भएिो धसटभन्दा माधथल्लो 
प्राथधमिताक्रममा मात्र म्याचिङ्ग िनु सक्ने गरी पधछल्लो िरणिो म्याचिङ्गमा समावेि 
िनुे अवसर प्रदान गररने छ ।पररत्याग (drop) गने उम्मेदवारिो नाम सो िैचक्षि 
सत्रिो िाययक्रमिो सूिीबाट िटाइने छ । 

(४) उपदफा ३ बमोचिम सम्बचन्धत उम्मेदवारले पूवय-मनोनयनसम्बन्धी 
सूिनामा उचल्लचखत अवधध धभत्र िुन ैिानिारी नगराएमा पूवय-मनोनयन स्वत: स्वीिार 
गरेिो माधनने छ ।  

(५) पूवय-मनोनयन पश् िात उम्मेदवारलाई पूवय-सूिना सकित िचम्तमा 
एिठदनिो समय ठदई "चिकित्सा चिक्षा एिीिृत परीक्षा सञ्चालन िाययकवधध २०७७ 
(संिोधन सकित)" िो दफा २० िो उपदफा (३), (५) र (६) मा उल्लेख भएिा 
पकिलो, दोस्रो र तेस्रो िरणिरू बमोचिम क्रमि: पकिलो, दोस्रो र तेस्रो भनायसूिी 
प्रिाचित गनुय पने छ । 

 (६) स्वदेििो छात्रवचृि भए मनोनयन भएिा उम्मेदवारिरूलाई अधभलेख 
राखी धनयमावलीिो अनसूुिी-६ बमोचिमिो ढााँिामा आयोगले िबधुलयतनामा गराइ 
भनाय पश् िात सोिो समच् टगत कववरण नेपाल सरिारिो स्वास््य तथा िनसंख्या 
मन्त्रालय र चिक्षा, कवज्ञान तथा प्रकवधध मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन ुपने छ । 
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(७) कवदेििो छात्रवचृि भए सम्बचन्धत देिबाट confirmation प्राप्त भए पधछ 
उम्मेदवारिरूलाई अधभलेख राखी धनयमावलीिो अनसूुिी-६ बमोचिमिो ढााँिामा 
आयोगले िबधुलयतनामा गराई सोिो समच् टगत कववरण नेपाल सरिारिो स्वास््य 
तथा िनसंख्या मन्त्रालय र चिक्षा, कवज्ञान तथा प्रकवधध मन्त्रालयमा उपलब्ध गराइनेछ  
।  

पररच्छेद – ५ 

कवकवध 

१०.  चिम्मेवारी : धनदेिनालयिो िाययक्षेत्र धभत्रिा िाम िारबािी धनदेिनालयिो चिम्मेवारी 
िनुेछ । नीधतगत र प्रिासधनि धनणययिा ििमा आयोगिो िाययिारी सधमधत तथा 
प्रिासधनि िाम िारबािीिो ििमा िाखा अधधिृत, उपसचिव, िाखा प्रमखु र सदस्य 
सचिवलाई तोकिए बमोचिम वा चिम्मेवारी ठदएबमोचिम िनुेछ ।  

११. िाययकवधधमा संिोधन : (१) चिकित्सा चिक्षा एिीिृत प्रवेि परीक्षा सधमधतिो 
धसफाररिमा िाययिारी सधमधतले यो िाययकवधधमा आवश्यि थपघट, पररमाियन वा 
संिोधन गनय सक्ने छ । 

(२) िाययिारी सधमधतले गरेिो धनणयय नै अचन्तम िनुेछ । 
१२. बाधा अड्िाउ फुिाउन सक्ने : यो िाययकवधधिो िायायन्वयनिा धसलधसलामा िुनै बाधा 

अड्िाउ उत्पन्न भएमा आयोगिो िाययिारी सधमधतले त्यस्तो वाधा अड्िाउ फुिाउन 
सक्नेछ । 

    


