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उच्च शिक्षा तहका शिक्षकको (फ्याकल्टी) न्यूनतम योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ 

काययकारी समममतबाट स्वीकृत मममत: २०७९।४।२४ गते 

 

प्रस्तावनााः राष्ट्रिय शचष्ट्रकत्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा २१ बमोशिम ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय,  प्रमतष्ठान 
तथा शिक्षण संस्थाका शचष्ट्रकत्सा शिक्षा क्षेत्रका उच्च शिक्षा तहका शिक्षकको (फ्याकल्टी) न्यूनतम 
योग्यता मनधायरण गणुस्तरीय शचष्ट्रकत्सा शिक्षाको व्यवस्था गनय  बाञ्छनीय भएकाले, 

राष्ट्रिय शचष्ट्रकत्सा शिक्षा मनयमावली, २०७७ को मनयम ४६ बमोशिम आयोगको मममत 
२०७७।४।३० को बैठकबाट प्रत्यायोशित अमधकारका आधारमा राष्ट्रिय शचष्ट्रकत्सा शिक्षा 
मनयमावली, २०७७ को मनयम २७ को खण्ड (ख) को कायय गनयका लामग मनयमावलीको मनयम 
४ को खण्ड (झ) बमोशिम काययकारी समममतले यो काययष्ट्रवमध बनाएको छ । 

 

पररच्छेद: एक 

प्रारशम्भक 

1. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ:  (१) यो मापदण्डको नाम “उच्च शिक्षा तहका शिक्षकको (फ्याकल्टी) 
को योग्यतासम्वन्धी मापदण्ड, २०७९” रहेको छ । 

(२) यो मापदण्ड तरुुन्त लागू हनुेछ । 

2. पररभाषााः ष्ट्रवषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा, यस मापदण्डमा; 
(क) “आयोग” भन्नाले शचष्ट्रकत्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ३ बमोशिमको आयोग सम्झन ु

पदयछ । 

(ख) “उच्च शिक्षा” भन्नाले स्नातक तह वा सोभन्दा मामथल्लो तहमा प्रदान गररन ेशचष्ट्रकत्सा 
शिक्षा सम्झन ुपदयछ । 

(ग) “शचष्ट्रकत्सा शिक्षा” भन्नाले स्वास््य पेसासम्बन्धी सवै ष्ट्रवधा र तहका शिक्षा (हेल्थ प्रोफेसनल 
एिकेुिन) सम्झन ुपदयछ । 

(घ) “मनदेिनालय” वा “बोडय” भन्नाले राष्ट्रिय शचष्ट्रकत्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा २८ 
बमोशिमको मनदेिनालय वा वोडय सम्झन ुपदयछ । 

(ङ) “मनयामावली भन्नाले” राष्ट्रिय शचष्ट्रकत्सा शिक्षा मनयमावली, २०७७ सम्झन ुपदयछ ।  
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(च) “न्यूनतम मापदण्ड” भन्नाले शचष्ट्रकत्सा शिक्षाको उच्च शिक्षा तहका ष्ट्रवमभन्न काययक्रममा 
अध्यापन गनय शिक्षक (फ्याकल्टी) हनुका लामग आवश्यक पने न्यूनतम योग्यता भने्न 
सम्झन ुपदयछ । 

(छ) “पररषद” भन्नाले प्रचमलत काननुबमोशिम स्थापना भएको प्राष्ट्रवमधक शिक्षा तथा 
व्यावसाष्ट्रयक तामलम पररषद भन्ने सम्झन ु  पदयछ । 

(ि) “प्रमतष्ठान” भन्नाले शचष्ट्रकत्सा शिक्षा प्रदान गनय प्रचमलत काननुबमोशिम स्थाष्ट्रपत प्रमतष्ठान 
भने्न िनाउँछ । 

(झ) “ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय” भन्नाले शचष्ट्रकत्सा शिक्षा प्रदान गनय, गराउन प्रचमलत काननुबमोशिम 
स्थाष्ट्रपत ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय सम्झन ुपदयछ । 

(ञ) “शिक्षक (फ्याकल्टी” भन्नाले शचष्ट्रकत्सा शिक्षाको उच्च शिक्षा तहको अध्यापनका लामग 
सम्बशन्धत ष्ट्रवषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर िैशक्षक उपामध हामसल गरी शचष्ट्रकत्सा शिक्षा 
प्रदान गने शिक्षण संस्थाका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उप प्राध्यापक सम्झन ुपदयछ । 

(ट) “शिक्षण संस्था” भन्नाले प्रचमलत काननुबमोशिम स्थाष्ट्रपत शचष्ट्रकत्सा शिक्षा प्रदान गने 
मेमडकल कलेि वा शिक्षण संस्था सम्झन ुपदयछ ।  

(ठ) “समममत” भन्नाले राष्ट्रिय शचष्ट्रकत्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ८ बमोशिमको काययकारी 
समममत सम्झन ुपदयछ । 

 

पररच्छेदाः दईु 

शिक्षक (फ्याकल्टी)  को न्यूनतम योग्यता 

 

3. पदनाम सम्बन्धी व्यवस्था:  शिक्षक (फ्याकल्टी) को पद राष्ट्रिय शचष्ट्रकत्सा शिक्षा ऐन, 
२०७५ को दफा २१ बमोशिम प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उप प्राध्यापक हनुछे । यसलाई 
अंग्रिेीमा क्रमि Professor, Associate Professor र Assistant Professor  भमननेछ ।   

4. आवश्यक न्यूनतम योग्यतााः  (१) ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय वा प्रमतष्ठान वा  शिक्षण संस्था अन्तगयत 
मेमडकल र डेन्टलतफय को शिक्षक (फ्याकल्टी) हनुका लामग सम्बशन्धत ष्ट्रवषयमा स्नातकोत्तर 
उपामध प्राप्त गरी सम्बशन्धत काउशन्सलमा दताय भएको हनुपुनेछ । 
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   (२) शिक्षकको मनयशुिको प्रष्ट्रक्रया प्रचमलत काननुबमोशिम सम्बशन्धत 
प्रमतष्ठान/ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय/ शिक्षण संस्थाको मनयमानसुार हनुेछ ।  

    (४) शिक्षक (फ्याकल्टी) को लामग प्राशिक योग्यता देहायबमोशिम हनुेछ: 

(क) मडएम/एममसएच वा सो सरह तह र काययक्रमका लामग सम्बशन्धत 
ष्ट्रवषयमा मडएम/एममसएच वा एमडी/ /एमएस वा सो सरह उपामध प्राप्त  

(ख) मामथ "क" बाहेकका शचष्ट्रकत्सा शिक्षाका अन्य तह र काययक्रमका लामग 
न्यूनतम स्नातकोत्तर तह वा सो सरह उपामध प्राप्त ।  

5. मेमडकल र डेन्टल तफय का शिक्षक (फ्याकल्टी) का लामग चाष्ट्रहने न्यूनतम अनभुव तथा लेख 
प्रकािन:   
      (१) प्राध्यापक पदका लामग न्यूनतम अनभुव तथा लेख प्रकािन देहायबमोशिम  
हनुेछ । 

(क) सम्बशन्धत ष्ट्रवषयमा मडएम, एमसीएच, ष्ट्रपएचडी वा सोसरह वा 
स्नातकोत्तर वा सोसरह िैशक्षक योग्यता हामसल गरेको र सह–प्राध्यापक 
तहमा कम्तीमा पाँचवषय अनभुव प्राप्त वा  

स्नातकोत्तर तहको िैशक्षक योग्यता हामसल गरी १५ वषय शिक्षण/सेवा 
अनभुव गरेको र 

(ख) सह प्राध्यापक पदमा सम्बशन्धत ष्ट्रवषयमा वा शचष्ट्रकत्सा शिक्षा सम्बन्धी 
ष्ट्रवषयमा राष्ट्रिय वा अन्तरायष्ट्रिय Indexed Journal मा कम्तीमा छवटा 
मौमलक अनसुन्धान लेख प्रकािन गरेको, िसमध्ये दईुवटा लेखमा मखु्य 
लेखक (Principal Author) भएको। 

  (२) सहप्राध्यापक पदका लामग न्यूनतम अनभुव तथा लेख प्रकािन देहायबमोशिम 
हनुेछ । 

(क) सम्बशन्धत ष्ट्रवषयमा मडएम, एमसीएच, ष्ट्रपएचडी वा सोसरह वा स्नातकोत्तर 
वा सोसरह िैशक्षक योग्यता हामसल गरी ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय/प्रमतष्ठान/ शिक्षण 
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संस्थामा शचष्ट्रकत्सािास्त्र अन्तगयत कम्तीमा पाँच वषय उपप्राध्यापक पदको 
अनभुव प्राप्त र 

(ख) उप प्राध्यापक पदको सेवा अवमधमभत्र सम्बशन्धत ष्ट्रवषयमा वा शचष्ट्रकत्सा 
शिक्षा सम्बन्धी ष्ट्रवषयमा राष्ट्रिय वा अन्तरायष्ट्रिय Indexed Journal मा 
कम्तीमा चारवटा अनसुन्धान पत्र प्रकािन गरेको, िसमध्ये दईुवटा 
लेखमा मखु्य लेखक (Principal Author) भएको।  

(ग) मामथ खण्ड (क) मा िेसकैु कुरा लेशखएको भमनए तापमन सम्बशन्धत 
ष्ट्रवषयमा मडएम/एमसीएच वा सोसरह िैशक्षक योग्यता हामसल गरेको 
शिक्षक (फ्याकल्टी) को हकमा उपप्राध्यापक पदमा अध्यापन/सेवाको 
अनभुव दईुवषय हनुेछ ।  

  (३) उपप्राध्यापक पदका लामग न्यूनतम िैशक्षक योग्यता देहायबमोशिम हनुेछ । 

(क) प्रमतष्ठान/ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय/बोडय वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बशन्धत 
ष्ट्रवषयमा न्यूनतम स्नातकोत्तर तहको िैशक्षक योग्यता हामसल गरेको । 

(ख) सम्बशन्धत काउशन्सलमा स्नातकोत्तर तहको ष्ट्रवषय दताय भएको । 

तर सम्बशन्धत काउशन्सलमा दताय नभइ शिक्षक (फ्याकल्टी)का रूपमा 
अध्यापन गनय पाउने ष्ट्रवषयमा यो खण्ड लागू हनुे छैन । 

6. मेमडकल र डेन्टल बाहेकका शिक्षक (फ्याकल्टी) का लामग चाष्ट्रहन ेन्यूनतम िैशक्षक योग्यता, 
अनभुव तथा लेख प्रकािन: (१) प्रमतष्ठान/ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय वा शिक्षण संस्थाअन्तगयत मेमडकल र 

डेन्टल बाहेकका ष्ट्रवषयका लामग चाष्ट्रहने शिक्षक (फ्याकल्टी) को न्यूनतम िैशक्षक योग्यता, 
अनभुव तथा लेख प्रकािन देहायबमोशिम हनुेछ । 

(२) प्राध्यापक पदका लामग िैशक्षक योग्यता,  अनभुव र लेख प्रकािन 
देहायबमोशिम हनुेछ । 

(क) मान्यता प्राप्त ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट सम्बशन्धत ष्ट्रवषयमा 
ष्ट्रवद्यावाररमध वा सो सरह उपामध प्राप्त  

तर नमसयङ ष्ट्रवधाका शिक्षक (फ्याकल्टी) का लामग ष्ट्रवद्यावाररमध 
अमनवायय हनुे छैन  
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र 

(ख) सहप्राध्यापक तहमा प्रमतष्ठान/ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय/शिक्षण संस्थामा कम्तीमा 
पाँचवषय अध्यापन/सेवाको अनभुव प्राप्त र 

(ग)  सह प्राध्यापक तहमा रही सम्बशन्धत ष्ट्रवषय वा शचष्ट्रकत्सा शिक्षा सम्बन्धी 
ष्ट्रवषयमा राष्ट्रिय वा अन्तरायष्ट्रिय Indexed Journal मा कम्तीमा छवटा 
अनसुन्धान पत्र प्रकािन भएको िसमध्ये कम्तीमा दईुवटा लेखमा मखु्य 
लेखक (Principal Author) भएको । 

(३) उपदफा (२) मा िे सकैु लेशखए तापमन प्रमतष्ठान/ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय/वोडयमा 
आवश्यक पने ष्ट्रवषयको ष्ट्रविका रुपमा देहायको व्यशिसमेत प्राध्यापक पदमा मनयिु 
हनुसक्नेछ । 

(क) ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बशन्धत ष्ट्रवषयमा 
स्नातकोत्तर वा सम्बशन्धत ष्ट्रवषयमा ष्ट्रवद्यावाररमध उपामध प्राप्त गरी 
अष्ट्रवशच्छन्न रुपमा कम्तीमा १५ वषय अध्यापन/सेवा गरेको र 

(ख) शचष्ट्रकत्सा शिक्षा सम्बन्धी ष्ट्रवषयमा राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय Indexed 

Journal मा छवटा अनसुन्धान पत्र प्रकािन गरेको, िसमध्ये कम्तीमा 
दईुवटा लेखमा मखु्य लेखक (Principal Author) भएको । 

(४) सहप्राध्यापक पदका लामग न्यूनतम िैशक्षक योग्यता,  अनभुव र लेख प्रकािन 
देहायबमोशिम हनुेछ । 

(क) प्रमतष्ठान/ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बशन्धत 
ष्ट्रवषयमा स्नातकोत्तर वा सो सरह वा ष्ट्रवद्यावाररमध उपामध प्राप्त। 

(ख) प्रमतष्ठान/ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयको शिक्षण सेवामा रही कम्तीमा पाँचवषय 
उपप्राध्यापक पदमा अध्यापन/सेवाको अनभुव प्राप्त । 

(ग) उपप्राध्यापक पदको सेवा अवमधमभत्र सम्बशन्धत ष्ट्रवषय वा शचष्ट्रकत्सा 
शिक्षा सम्बन्धी ष्ट्रवषयमा राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय राष्ट्रिय Indexed Journal 
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मा कम्तीमा चारवटा मौमलक अनसुन्धान लेख प्रकािन गरेको, िसमध्ये 
कम्तीमा दईुवटा लेखमा मखु्य लेखक (Principal Author) भएको । 

(५) उपप्राध्यापक पदका लामग न्यूनतम िैशक्षक योग्यता र लेख प्रकािन 
देहायबमोशिम हनुेछ । 

(क) प्रमतष्ठान/ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय/बोडय वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट 
सम्बशन्धत ष्ट्रवषयमा स्नातकोत्तर तहको िैशक्षक योग्यता हामसल 
गरेको । 

(ख) सम्बशन्धत काउशन्सलमा स्नातकोत्तर तहको ष्ट्रवषय दताय भएको । 

तर सम्बशन्धत काउशन्सलमा दताय नभइ शिक्षक (फ्याकल्टी)का रूपमा 
अध्यापन गनय पाउने ष्ट्रवषयमा यो खण्ड लागू हनुे छैन । 

स्पष्टीकरण: (१) अशघल्लो पदका लामग प्रकाशित लेख पमछल्लो पदका लामग 
योग्य हनुछैेन । (२) उपप्राध्यापक पदमा प्रवेिका लामग लेख प्रकािनलाई 
अमनवायय मामनने छैन । 

 

पररच्छेदाः तीन 

ष्ट्रवष्ट्रवध 

7. समकक्षता सम्बन्धी व्यवस्था:  ष्ट्रवदेिी ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय/प्रमतष्ठान/वोडय वा सम्बशन्धत देिको 
आमधकाररक मनकायबाट प्रदत्त अमधकारद्वारा स्थाष्ट्रपत शिक्षण संस्थाबाट कुनैपमन व्यशि 
अध्ययन गरेको भए मनिले प्राप्त िैशक्षक योग्यताको समकक्षता प्रमाणीकरण भएपमछ मात्र 
शिक्षक (फ्याकल्टी) का लामग योग्य हनुेछ । 

8. मभशिष्ट्रटङ शिक्षक (फ्याकल्टी) सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय/प्रमतष्ठान/शिक्षण संस्थाले 
स्वदेिी तथा ष्ट्रवदेिी शिक्षक (फ्याकल्टी) लाई प्राशिक प्रयोिनका लामग मभशिष्ट्रटङ शिक्षक 
(फ्याकल्टी) का रुपमा आमन्त्रण गनय सक्नेछ । 

(२) मसट मनधायरण प्रयोिनका लामग मभशिष्ट्रटङ शिक्षक (फ्याकल्टी) लाई गणना 
गररने छैन ।  
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9. नेिनल बोडय अफ मेमडकल स्पेमसयामलष्ट्रटिका शिक्षक (फ्याकल्टी) सम्बन्धी व्यवस्थााः नेिनल 
बोडय अफ मेमडकल स्पेमसयामलष्ट्रटिका शिक्षक (फ्याकल्टी) सम्बन्धी व्यवस्था नेिनल बोडय 
अफ स्पेमसयामलष्ट्रटि काययक्रम सञ्चालन काययष्ट्रवमध, २०७७ बमोशिम हनुेछ । 

10. पररषदका प्रशिक्षकको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था: पररषद अन्तगयतका प्रशिक्षकको योग्यता 
आयोग वा आयोगले तोकेको मनकायले तोकेबमोशिम हनुेछ । 

11. शिक्षक (फ्याकल्टी) को ष्ट्रववरण अद्यावमधक गनुयपनेाः (१) ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय वा प्रमतष्ठान वा 
शिक्षण संस्थाले शिक्षक (फ्याकल्टी) पररवतयन वा थपघट भएमा ष्ट्रववरण अद्यावमधक गनुयपनेछ 
र सोको िानकारी आयोगमा अमनवायय रुपमा पठाउन ुपनेछ ।  

(२) अद्यावमधक शिक्षक (फ्याकल्टी) को ष्ट्रववरण सम्बशन्धत 
ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय/प्रमतष्ठानले वेवसाइटमा अमनवायय रुपमा गनुयपनेछ । 

(३) प्रत्येक वषय सम्बशन्धत शिक्षण संस्थाले काययरत शिक्षक (फ्याकल्टी) को 
भेररष्ट्रफकेिन गरी शचष्ट्रकत्सा शिक्षा आयोगमा पेस गनुयपछय । 

12. बशृत्त ष्ट्रवकास सम्बन्धी व्यवस्थााः यस मापदण्डको ममयबमोशिम हनुे गरी प्रमतष्ठान/ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय 
वा अन्तगयत शिक्षण संस्थामा काययरत शचष्ट्रकत्सा शिक्षा सम्बद्ध शिक्षक (फ्याकल्टी) को 
मनयशुि, बशृत्त ष्ट्रवकास एवम ् पदोन्नमतका लामग प्रमतष्ठान/ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयले प्रचमलत 
काननुबमोशिम समावेिीकरणको मसद्धान्तलाई अवलम्बन गरी खलुा, आन्तररक तथा 
बढुवाद्वारा पदपूमतयका लामग आन्तररक मापदण्ड तयार गरी कायायन्वयन गनय सक्नेछन ्। 

13. ष्ट्रवदेिी शिक्षक (फ्याकल्टी) सम्बन्धी व्यवस्थााः(१) शचष्ट्रकत्सा शिक्षाका ष्ट्रवमभन्न ष्ट्रवधामा 
अध्यापन गराउने प्रमतष्ठान/ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय/शिक्षण संस्थाले ष्ट्रविेषिता चाष्ट्रहने ष्ट्रवषयमा स्वेदिमा 
आवश्यक िनिशि उपलब्ध नभएमा ष्ट्रवदेिी प्राध्यापक/सहप्राध्यापकलाई शिक्षकको 
(फ्याकल्टी)  रूपमा कामकाि गराउन सष्ट्रकनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशिमको शिक्षक (फ्याकल्टी) को न्यूनतम योग्यता यस 
मापदण्ड बमोशिम नेपाली शिक्षक (फ्याकल्टी) का लामग चाष्ट्रहने न्यूनतम योग्यता न ै 
हनुेछ । 

(३) ष्ट्रवदेिी शिक्षक (फ्याकल्टी) लाई ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय वा प्रमतष्ठान वा शिक्षण 
संस्थाका शिक्षण अस्पताल वा सेटलाईट अस्पतालमा मात्र आधाररत भई अभ्यास गनय अनमुमत 
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ददइने छ । यस अवस्थामा वाहेक अन्य मनिी मेमडकल कलेि वा अन्य मनिी अस्पतालमा 
अभ्यास गनय पाइने छैन ।  

14. शिक्षक (फ्याकल्टी) को उमेर सम्बन्धी व्यवस्थााः अन्यत्र िेसकैु लेशखएको भए तापमन यो 
मापदण्ड लागू भएको पाचँवषय पमछ शचष्ट्रकत्सा शिक्षा क्षेत्रमा काययरत सवै ष्ट्रवधाका शिक्षकको 
(शिक्षक (फ्याकल्टी) ) को उमेर ७० बषयभन्दा बढी हनुे छैन । 

15. समान पद मान्य हनुेाः कुनै एक ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय/प्रमतष्ठानको प्रचमलत काननु अनसुार प्राध्यापक, 
सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक पद प्राप्त शिक्षक (फ्याकल्टी) अन्य ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय/प्रमतष्ठान वा 
अन्तगयतका शिक्षण संस्थामा आबद्ध भएमा पष्ट्रहले कायम भएको शिक्षक (फ्याकल्टी) पद 
राष्ट्रिय शचष्ट्रकत्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा २१ बमोशिम मान्य हनुेछ ।   

16. यसै मापदण्ड बमोशिम भएको मामनने: यो मापदण्ड लागू हनुपुूवय सम्बशन्धत ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय/ 
प्रमतष्ठानले ददएको प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक पदनाम यसै मापदण्ढ सरह भएको 
मामननेछ । 

17. व्याख्या र बाधा अड्काउ फुकाउने अमधकार: यो मापदण्डका सम्बन्धमा व्याख्या र बाधा 
अड्काउ फुकाउने अमधकार समममतमा मनहीत हनुेछ । 


