नेपाल सरकार

चिकित्सा शिक्षा आयोग
सानोठिमी, भक्तपुर

पत्रिार भेटघाट िाययक्रम
माघ २४, २०७६ सानोठिमी, भक्तपुर
नेपालको

राष्ट्रिय आवश्यकताअनरू
ु प

चिककत्सा

शिक्षाको क्षेत्रलाई ववकास गनन चिककत्सा

शिक्षाको

ननयमन र

व्यवस्थापनलाई एकीकृत तथा िुस्त बनाउँ दै चिककत्सा शिक्षासम्बन्धी शिक्षण संस्थाको स्थापना र सञ्िालनसम्बन्धी

कायनलाई व्यवष्ट्स्थत गनन, चिककत्सा शिक्षामा गुणस्तर, पेसाधशमनता, संस्थागत जवाफदे ही, भौगोशलक सन्तुलन र
सामाष्ट्जक न्याय कायम गरी ववपन्न लगायत सबै वगन र समद
ु ायका ववद्याथीहरूको समतामल
ू क पहुँि सनु नष्ट्श्ित

गनन ववशभन्न समयमा गठित आयोग, सशमनत तथा कायनदलको प्रनतवेदनको ममन र भावना समेतलाई दृष्ट्रिगत गरी
चिककत्सा शिक्षा आयोगको स्थापना तथा सञ्िालन गनन राष्ट्रिय चिककत्सा शिक्षा ऐन वव.सं २०७५ फागुन १०
गतेबाि जारी भई सोअनस
ु ार चिककत्सा शिक्षा आयोग स्थापना भएको व्यहोरा यहाँहरूलाई ववठदतै छ।

यो ऐन तत्काल लागू हुने प्रावधानबमोष्ट्जम २०७५ साल िैत्र ४ गते ऐन बमोष्ट्जम पठहलो बैिक बसेको चथयो भने
दास्रो बैिक २०७६ असोज १ मा बसेको चथयो । आयोगलाई पूणनता ठदने क्रममा नेपाल सरकार मष्ट्न्त्रपररषद्ले शमनत
२०७६।०५।२६ मा आयोगका उपाध्यक्षमा प्रा. डा. श्रीकृरण चगरीज्यूको ननयुष्ट्क्त गरे कोमा उहाँले

२०७६ भाद्र २९

गतेबाि कायन आरम्भ गनुन भएको चथयो । उक्त ऐन अनुसार आयोगमा योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन

ननदे िनालय, मापदण्ड तथा प्रत्यायन ननदे िनालय, परीक्षा ननदे िनालय, नेिनल बोडन अफ मेडडकल स्पेशियाशलठिज
गरी ४ ओिा ननदे िनालय रहने प्रावधान बमोष्ट्जम ४ जना ननदे िकहरुको मनोनयन २०७६।०८।५ गते भएको चथयो ।

ऐन अनुसार आयोगको ननयशमत कायन सञ्िालन गनन कायनकारी ननकायका रूपमा कायनकारी सशमनत रहने व्यवस्था
भएकामा हालसम्म उक्त सशमनतका ४४ ओिा बैिक बसी ववशभन्न नीनतगत तथा कायनगत ननणनय गरे को छ ।

चिककत्सा शिक्षा आयोगबाि हालसम्म भएगरे का कायनहरूका बारे मा सञ्िार जगतलाई समयसमयमा अवगत गराई
आयोगबाि सम्पन्न भएका तथा हुन गइरहे का कायनहरूको प्रिारप्रसार तथा प्रबोधीकरण गदै सञ्िार क्षेत्रले अनभ
ु त
ू
गरे अनुसार सुसूचित हुँदै अमूल्य सुझाव तथा परृ िपोषण प्राप्त गरी आयोगको कायन सञ्िालनमा थप प्रभावकाररता
ल्याउनका लाचग सञ्िार जगतसँग अन्तरकक्रया/साक्षात्कार गनन खोष्ट्जएको हो ।

सम्पादित मख्
ु य िाययहरू

१. आयोगिो िायायलय भवन व्यवस्थापन र भवन ननमायण िायय : आयोगका लाचग कायानलय भवन व्यवस्थान
सम्बन्धमा साबबकको िैज्ञक्षक जनिष्ट्क्त ववकास केन्द्र र िैज्ञक्षक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले प्रयोग गरे को भवन र
पररसर प्रयोग गने ननणनय भएअनुसार हाल प्रयोग भइरहे को छ । िालू आ.व. मा चिककत्सा शिक्षा आयोगको भवन
ननमानण सम्बन्धमा शिक्षा, वविान तथा प्रववचध मन्त्रालयको शमनत २०७६।०६।३० गतेको ननणनय (मा. मन्त्रीज्यूको
अध्यक्षतामा)बाि उपलब्ध गराइएको साववक िैज्ञक्षक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रमा चिककत्सा शिक्षा आयोगको भवन
ननमानणका लाचग चिककत्सा शिक्षा आयोगले बजेि तथा कायनक्रम व्यवस्था गरी अष्ट्ततयारी सठहत भवन (वप्रफ्याव)
ननमानणको ष्ट्जम्मा िहरी ववकास तथा भवन ननमानण ववभागलाई ठदएको ।
२. संगठन संरिना तयारी : चिककत्सा शिक्षा आयोगको कायानलयमा हाल अस्थायी स्वीकृत दरवन्दीका आधारमा
संिालन भई रहे को र स्थायी संगिन संरिना स्वीकृत नभएकोले राष्ट्रिय चिककत्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को भावना र
ममन अनस
ु ारको कायन गननका लाचग आवश्यक जनिष्ट्क्त व्यवस्थापन गनन संगिन संरिना तयार गरी शिक्षा, वविान
तथा प्रववचध मन्त्रालयमाफनत अथन मन्त्रालयमा सहमनतका लाचग पेि गररएको ।
३. चिकित्सा शिक्षा ननयमावली तर्म
ुय ा: राष्ट्रिय चिककत्सा शिक्षा ऐन, २०७५ लाई सहजरूपमा

कायानन्वयन गननका

लाचग चिककत्सा शिक्षा ननयमावली आवश्यक भएकाले यसको मस्यौदा तयारी कायन अष्ट्न्तम िरणमा पुगेको र शिक्षा,
वविान तथा प्रववचध मन्त्रालयमाफनत नेपाल सरकारमा स्वीकृनतका लाचग नछिै पेस गररने।

४. िुल्ि ननर्ायरण : नेपाल रारि बैंकको आचथनक वषन २०७५ को मुद्राष्ट्स्फनत ४.५ प्रनतितका दरले हुन आउने रकम
कायम गरी िैज्ञक्षक सत्र २०७६।०७७ को लाचग ननधानररत िुल्क दे हायबमोष्ट्जम रहे को छ ।
उपत्यिाशभत्र

उपत्यिाबादहर

एमबबबबएस

रु. ४०,२३,२५०

रु ४४,३६,०२५

बबडडएस

रु २०,१९,५८०

रु २०,१९,५८०

५. छात्रवत्ृ त्त ववतरण: चिककत्सा शिक्षाको स्नातक तहको ७५ प्रनतित ननिःिुल्क छात्रवष्ट्ृ त्तका लाचग नेपाल
सरकारबाि बजेि व्यवस्था भएको र यसै आचथनक वषनदेखख कायानन्वयनमा ल्याउन शिक्षा, वविान तथा प्रववचध
मन्त्रालयले छात्रवष्ट्ृ त्त सम्बन्धी ननयमावली २०७२ (छै िौं संिोधनसठहत) को आधारमा ननिुल्क छात्रवष्ट्ृ त्त पाउने
ववद्याथीहरू छनोि गरी अध्ययनका लाचग मनोनयन गररसकेको । सो अनस
ु ार आयोगबाि छात्रवष्ट्ृ त्त रकम उपलव्ध
गराउन तयारी अवस्थामा रहे को ।
६. प्रवेि परीक्षा तयारी पाठ्यक्रम : चिककत्सा शिक्षा आयोगको शमनत २०७६/६/१ गतेको ननणनयअनुसार चिककत्सा
शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा एकीकृत प्रवेि परीक्षा (Common Entrance Exam) िालु िैज्ञक्षक सत्र र स्नातक
तहको आगामी िैज्ञक्षक सत्रदे खख लागू गनन आवश्यक कानूनी तथा व्यवस्थापकीय व्यवस्था शमलाउन आयोगका
उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ववश्वववद्यालय र प्रनतरिानका डडनहरू सदस्य रहे को एकीकृत प्रवेि परीक्षा सशमनत गिन
गररएको । हाल स्नातकोत्तर तहको एकीकृत प्रवेि परीक्षा सञ्िालनका लाचग पाठ्यक्रमलगायत अन्य तयारी कायन
भईरहे को छ ।
७. िमयिारी व्यवस्थापन: राष्ट्रिय चिककत्सा शिक्षा आयोगले पूणनता नपाउञ्जेल, संगिन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण
स्वीकृत भई कायानन्वयन नभएसम्मका लाचग आयोगका दै ननक कायन सम्पादन लगायतका प्रिासननक कायनहरु सुिारु
रातन शिक्षा, वविान तथा प्रववचध मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था शमलाउने ननणनय भएअनुसार अस्थाई दरबन्दी
स्वीकृत भई
८. अनुगमन
संस्थाहरूको

कमनिारी व्यवस्थापन भएको ।
मूल्याङिन पद्धनत तथा मापिण्ड (Yardsticks) ननमायण िायय : काउष्ट्न्सलहरूले गदै आएको शिक्षण
शसि

ननधानरण

तथा

अनग
ु मन

कायन

आयोगले

गने

भएकाले

ववश्वववद्यालय

प्रनतननचधहरूको सहभाचगतामा अनुगमन मूल्याङकन पद्धनत एवम ् मापदण्ड (Yardsticks) ननमानण
९. िैक्षक्षि क्यालेण्डर ननमायण : शिक्षण संस्थाअनस
ु ार फरक

र

प्रनतरिानका

कायन

भईरहे को ।

िैज्ञक्षक क्यालेण्डर प्रयोग भईरहे कोमा राष्ट्रिय

चिककत्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार सबै शिक्षण संस्थाहरूलाई एउिै िैज्ञक्षक क्यालेण्डर लागू गरी िैज्ञक्षक कायनक्रम र
समयावचधमा एकरूपता कायम गने ध्येयका साथ ववश्वववद्यालय र प्रनतरिानका प्रनतननचधहरूको सहभाचगतामा
एकीकृत िैज्ञक्षक क्यालेण्डर ननमानण कायन भईरहे को ।
१०. मापिण्ड, िाययववचर् र ननिे शििा ननमायण : आयोगले राष्ट्रिय चिककत्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोष्ट्जम तोककएका
कायन

सहजकताका साथ सम्पादन गनन ननदे िनालय र बोडनका लाचग आवश्यक हुने कायनप्रकृनत अनुसारका मापदण्ड,

कायनववचध र ननदे शिका ननमानण गनन बजेि तथा कायनक्रम बाँडफाँड गरी ननदे िनालय र बोडनलाई

ष्ट्जम्मेवारी ठदई

सककएको ।
११. स्वास््य शिक्षा व्यवस्थापन

तथा सूिना प्रणाली (HEMIS) : “सूिना नै िष्ट्क्त हो” भन्ने उष्ट्क्तलाई मनन

गदै चिककत्सा शिक्षा आयोगले स्वास््य शिक्षा क्षेत्रको सि
ू ना तथा त्याङ्क संकलन, व्यवस्थापन, ववश्लेषण, प्रयोग
र प्रबोधीकरण गने उद्देश्यका साथ सफ्िवेयरमा आधाररत स्वास््य शिक्षा व्यवस्थापन तथा सूिना प्रणाली (HEMIS)
ववकास गने कायानरम्भ भएको छ ।
१२. ननिे िन तथा ववज्ञत्तत सम्प्रेषण: चिककत्सा शिक्षा आयोगले

तोककएको शिक्षण िुल्क मात्र शलन तथा अन्य

ववववध ववषयमा शिक्षण संस्थालगायत सम्बष्ट्न्धत ननकायहरूलाई समयसमयमा ननदे िन ठदने र प्रेस वविष्ट्प्तमाफनत
सबै सरोकारवालहरूलाई जानकारी ठदने कायन गरररहे को गरे को छ ।
१३.बढी िुल्ि किताय तथा समायोर्न: मेडडकल कलेजहरूले

ववद्याथी तथा अशभभावकबाि नेपाल सरकारले

ववगतमा तोकेको भन्दा बढी िुल्क शलएको भन्ने ववशभन्न सवालमध्ये िैज्ञक्षक सत्र २०७२/७३ र २०७३/७४ िुल्क

सम्बन्धमा चिककत्सा शिक्षा आयोगको कायनकारी सशमनतले कायनदल गिन गरे को र िुल्क सम्बन्धमा

कायनदलले

अध्ययन कायन सम्पन्न गरी प्रनतवेदन पेस गने अवस्थामा रहे को छ ।
अन्तमा, पत्रकार शमत्रहरू तथा सञ्िार जगतबाि सदा झैं रिनात्मक सहयोग प्राप्त हुने कुरामा आयोग ववश्वस्त
रहे को छ ।

र्न्यवाि

