सुदरू पश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र सं चालन गने सम्बन्धमा व्यर्वस्था गनन बनेको वर्वधेयक, २०७६
प्रस्िार्वना : सद
ु रू पश्चिम प्रदे शमा आयुर्वेद स्र्वास््य वर्वज्ञानको क्षेत्रमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको व्यर्वस्था गरी

ु लाई आर्वश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गनन िथा गुणस्िरीय आयुर्वेद स्र्वास््य सेर्वामा सर्वनसाधारण नागररकको
मुलक
पहुुँचलाई सहज एर्वम् सुलभ िुल्याउन सद
ु रू पश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र सं चालन गने सम्बन्धमा आर्वश्यक
व्यर्वस्था गनन र्वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको सं वर्वधान को धारा १९७ बमोक्तजम सद
ु रू पश्चिम प्रदे शको प्रदे श सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द -१
प्रारक्तम्भक

1. सं क्तक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "सद
ु रू पश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान ऐन, २०७६" रहे को छ ।
(२) यो ऐन िुरुन्ि प्रारम्भ हुनछ
े ।

(३) यो ऐन सद
ु रू पश्चिम प्रदे शभर लागू हुनेछ ।

2. पररभाषा: तबषय र्वा प्रसं गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,(क)

"आयुर्वेद क्तचवकत्सालय" भन्नाले दफा १5 बमोक्तजम स्थापना भएको क्तचवकत्सालय सम्झनु
पछन ।

(ख)

"उपकुलपति" भन्नाले दफा 18 बमोक्तजम तनयुि उपकुलपति सम्झनु पछन ।

(ग)

"कायनकारी पररषद्" भन्नाले दफा ११ बमोक्तजम गठन भएको कायनकारी पररषद् सम्झनु पछन ।

(घ)

"कुलपति" भन्नाले दफा १6 बमोक्तजम तनयुि कुलपति सम्झनु पछन ।

(ङ)

"डीन" भन्नाले दफा 19 बमोक्तजम तनयुि डीन सम्झनु पछन ।

(च)

"िोवकएको" र्वा "िोवकएबमोक्तजम" भन्नाले यस ऐन अन्िगनि बनेको तनयममा िोवकएको र्वा
िोवकएबमोक्तजम सम्झनु पछन ।

(छ)

"तनदे शक" भन्नाले दफा २1 बमोक्तजम तनयुि तनदे शक सम्झनु पछन ।

(ज)

“पदातधकारी” भन्नाले प्रतिष्ठानको उपकुलपति, डीन, रक्तजष्ट्रार र तनदे शकलाई सम्झनु पछन ।

(झ)

"प्रतिष्ठान" भन्नाले दफा ३ बमोक्तजम स्थापना भएको सद
ु रू पश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान सम्झनु
पछन ।

(ञ)

"प्राक्तज्ञक पररषद्" भन्नाले दफा ९ बमोक्तजम गठन भएको प्राक्तज्ञक पररषद् सम्झनु पछन।

(ट)

"मन्त्रालय" भन्नाले सामाक्तजक वर्वकास मन्त्रालय सद
ु रू पश्चिम प्रदे श सम्झनु पछन।

(ठ)
(ड)

"रक्तजष्ट्रार" भन्नाले दफा २0 बमोक्तजम तनयुि रक्तजष्ट्रार सम्झनु पछन ।

"क्तशक्षक" भन्नाले आयुर्वेद क्तचवकत्सा क्तशक्षाको अध्यापनको लातग सम्बक्तन्धि तबषयमा कक्तम्िमा
स्नािकोत्तर गरी आयुर्वेद क्तचवकत्सा क्तशक्षा प्रदान गने क्तशक्षण सं स्थामा अध्यापन, सेर्वा िथा
अनुसन्धान गने, गराउने प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक सम्झनु पछन ।

(ढ)
(ण)
(त)

"शैक्तक्षक सं स्था” भन्नाले दफा १4 बमोक्तजम स्थापना भएको शैक्तक्षक सं स्था सम्झनु पछन ।
"सभा" भन्नाले दफा ७ बमोक्तजम गठन भएको सभा सम्झनु पछन ।

"सहकुलपति" भन्नाले दफा १7 बमोक्तजम तनयुि सहकुलपति सम्झनु पछन ।
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पररच्छे द- २
प्रतिष्ठानको स्थापना, स्र्वरूप िथा काम, किनव्य र अतधकार
3. प्रतिष्ठानको स्थापना: (१) आयुर्वेद वर्वज्ञानको क्षेत्रमा अध्ययन, अध्यापन िथा अनुसन्धान गनन िथा स्र्वास््य
सेर्वामा सर्वनसाधारण नागररकहरुलाई सहज, सुलभ एर्वम् गुणस्िरीय स्र्वास््य सेर्वा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको
लातग सद
ु रू पश्चिम प्रदे शमा एक सद
ु रू पश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान रहनेछ ।
(२) प्रतिष्ठानको मुख्य कायानलय धनगढी, कैलालीमा रहनेछ ।

4.

प्रतिष्ठान स्र्वशातसि संस्था हुन:े (१) प्रतिष्ठान अवर्वतछन्न उत्तरातधकारर्वाला एक स्र्वशातसि सं स्था हुनेछ ।
(२) प्रतिष्ठानको आफ्नो एउटा छु ट्टै छाप हुनेछ ।

(३) प्रतिष्ठानले प्रतिष्ठानको सर्वोत्तम वहिलाई ध्यानमा राखी दे हाय बमोक्तजम काम गनन सक्नेछ:(क)

नातलस उजुर गनन र्वा नातलस उजुर उपर प्रतिरक्षा गनन र्वा गराउन,

(ख)

चल अचल सम्पक्तत्त प्राप्त र्वा उपभोग गनन, र

(ग)

प्रचतलि कानुन बमोक्तजम करार गनन ।

5. प्रतिष्ठानको स्र्वरूप : दे हाय बमोक्तजमको सं गठनहरुको सामूवहक रुप नै प्रतिष्ठानको स्र्वरूप हुनेछ:(क)

सभा,

(ख)

प्राक्तज्ञक पररषद्,

(ग)

कायनकारी पररषद्,

(घ)
(ङ)
(च)
(छ)

सं काय,

अनुसन्धान केन्र,
शैक्तक्षक सं स्था, र
क्तचवकत्सालय ।

6. प्रतिष्ठानको काम, किनव्य र अतधकार : (१) प्रतिष्ठानको काम, किनव्य र अतधकार दे हाय बमोक्तजम हुनेछ :(क)

आयुर्वेद स्र्वास््य वर्वज्ञानको क्षेत्रमा अध्ययन, अध्यापन, िथा अनुसन्धान गने र्वा गराउने, सोका
लातग स्र्वदे शी िथा तबदे शी विचिवर्वद्यालय, शैक्तक्षक सं स्था िथा क्तचवकत्सालयसुँग सम्झौिा गने,

(ख)
(ग)
(घ)

नागररकलाई सहज, सुलभ र गुणस्िरीय स्र्वास््य सेर्वा उपलब्ध गराउने,

आयुर्वेद स्र्वास््य सेर्वाको लातग आर्वश्यक पने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गने,

आयुर्वेद स्र्वास््य सेर्वा सम्बन्धी िातलम, गोष्ठी, सेतमनार, अन्िरविया िथा स्र्वास््य क्तशवर्वर
आयोजना गने गराउने,

(ङ)

आयुर्वेद स्र्वास््य सम्बन्धी तबतभन्न पुस्िक, जननल, बुलेवटन िथा सचेिनामुलक पचान, पोष्टर
प्रकाशन गने, गराउने, र

(च)

िोवकएबमोक्तजमको अन्य काम गने, गराउने ।
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पररच्छे द-३

सभाको गठन िथा काम, किनव्य र अतधकार
7. सभाको गठन : (१) प्रतिष्ठानको सर्वोच्च तनकायको रुपमा एक सभा रहनेछ ।
(२) सभाको गठन दे हायबमोक्तजम हुनेछ :(क)
(ख)

कुलपति

-अध्यक्ष

सहकुलपति

-उपाध्यक्ष

(ग)

उपकुलपति

(घ)

सक्तचब, मुख्यमन्त्री िथा मक्तन्त्रपररषद्को कायानलय

-सदस्य

(ङ)

सक्तचर्व, आन्िररक मातमला िथा कानून मन्त्रालय

(च)

सक्तचर्व, आतथनक मातमला िथा योजना मन्त्रालय

(छ)

सक्तचर्व, सामाक्तजक वर्वकास मन्त्रालय

-सदस्य

-सदस्य
-सदस्य

-सदस्य

(ज)

सक्तचर्व, उद्योग, र्वन, पयनटन िथा र्वािाबरण मन्त्रालय

(झ)

डीन

-सदस्य

र उप-प्रमुखहरुबाट एकजना गरर सभाले मनोतनि गरे को दुईजना

-सदस्य

(ञ)
(ट)

-सदस्य

सद
ु रू पश्चिम प्रदे श तभत्रका क्तजल्ला समन्र्वय सतमतिका प्रमुखहरु मध्येबाट एकजना
सद
ु रू पश्चिम प्रदे श तभत्रका स्थानीय िहका प्रमुखहरु मध्येबाट एकजना र
उप-प्रमुख मध्यबाट एकजना गरर सभाले मनोतनि गरे को दुईजना

(ठ)
(ड)

-सदस्य

प्रतिष्ठान मािहिका शैक्तक्षक सं कायका वर्वभागीय प्रमुखहरु

-सदस्य

सबै भन्दा बढी चन्दा ददने चन्दादािाहरु मध्येबाट

सभाबाट मनोतनि कक्तम्िमा एकजना मवहला सवहि दुईजना व्यक्ति
(ढ)

रक्तजष्ट्रार

-सदस्य
-सदस्य सक्तचर्व

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ञ) (ट) र (ड) बमोक्तजम मनोतनि सदस्यहरुको पदार्वतध िीन बषनको
हुनेछ।

(४) उपदफा (२) को खण्ड (ञ) (ट) र (ड) बमोक्तजम मनोतनि सदस्यको पद कुनै कारणले ररि हुन

गएमा बाुँकी अर्वतधको लातग सो पदमा जुन प्रवियाबाट पूतिन गररएको हो, सोवह प्रविया बमोक्तजम अको
व्यक्तिलाई मनोनयन गररनेछ ।

(५) सभाको बैठक सम्बन्धी कायनवर्वतध िोवकएबमोक्तजम हुनेछ ।

8. सभाको काम, किनव्य र अतधकार : (१) सभाको काम, किनव्य र अतधकार दे हायबमोक्तजम हुनेछ:(क)
(ख)
(ग)
(घ)

प्रतिष्ठानको नीति, योजना िथा कायनिम स्र्वीकृि गने,
प्रतिष्ठानको बावषनक बजेट स्र्वीकृि गने,
प्रतिष्ठानको वर्वतनयम स्र्वीकृि गने,

प्रतिष्ठानको िफनबाट प्रदान गररने मानाथन र्वा शैक्तक्षक उपातध, छात्रर्वृक्तत्त प्रमाणपत्र, पदक र
पुरस्कारको सम्बन्धमा तनणनय गने,

(ङ)
(च)

आफ्नो मािहिमा रहे का वर्वतभन्न तनकायलाई मागनदशनन गने र्वा तनदे शन ददने,

प्रादे क्तशक आयुर्वेद क्तशक्षा नीति तनमानण गने सम्बन्धमा प्रदे श सरकारलाई आर्वश्यक सुझाब
ददने,
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(छ)

प्रतिष्ठानको बावषनक प्रतिर्वेदन स्र्वीकृि गने,

(ज)

लेखापररक्षणको प्रतिबेदन कायानन्र्वयन गने, गराउने, र

(झ)

िोवकएबमोक्तजमको अन्य काम गने, गराउने ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको काम, किनव्य र अतधकार प्रयोग गदान प्रतिष्ठानको सबोत्तम वहिलाई
ध्यानमा राख्नुपनेछ ।
पररच्छे द -४
प्राक्तज्ञक पररषद्को गठन िथा काम, किनव्य र अतधकार
9. प्राक्तज्ञक पररषद्को गठन : (१) प्रतिष्ठानको शैक्तक्षक, प्राक्तज्ञक िथा अनुसन्धानात्मक कायनलाई व्यर्वक्तस्थि एर्वम्
तनयतमि गने प्रयोजनको लातग दे हाय बमोक्तजमको एक प्राक्तज्ञक पररषद् रहनेछ:उपकुलपति

-अध्यक्ष

(ग)

प्रतिष्ठान मािहिका वर्वतभन्न शैक्तक्षक सं कायका प्रमुखहरु

-सदस्य

(घ)

प्रतिष्ठान मािहिका पाठ्यिम िथा परीक्षा व्यर्वस्थापन महाशाखा प्रमुख

-सदस्य

प्राक्तज्ञक पररषद्वारा मनोतनि कक्तम्िमा एकजना मवहला सवहि दुईजना

-सदस्य

(क)
(ख)

(ङ)

(च)

डीन

-सदस्य

प्रतिष्ठान अन्िगनिका क्तशक्षकहरु मध्येबाट

आयुर्वेद क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धानमा वर्वक्तशष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरु
मध्येबाट प्राक्तज्ञक पररषद्वारा मनोतनि कक्तम्िमा एकजना
मवहला सवहि दुईजना

(छ)

तनदे शक

-सदस्य

-सदस्य सक्तचब

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम मनोतनि सदस्यहरुको पदार्वतध िीन बषनको हुनेछ ।

(३) मनोतनि सदस्यको पद कुनै कारणले ररि हुन गएमा बाुँकी अर्वतधको लातग सो पदमा पवहले जुन
प्रवियाबाट पूतिन गररएको हो, सोही प्रविया बमोक्तजम अको व्यक्तिलाई मनोनयन गररनेछ ।

(४) प्राक्तज्ञक पररषद्को बैठक सम्बन्धी कायनवर्वतध िोवकएबमोक्तजम हुनेछ ।

10. प्राक्तज्ञक पररषद्को काम, किनव्य र अतधकार : (१) प्राक्तज्ञक पररषद्को काम, किनव्य र अतधकार दे हायबमोक्तजम
हुनेछ :(क)

प्रतिष्ठानको शैक्तक्षक, प्राक्तज्ञक िथा अनुसन्धानात्मक कायनलाई व्यर्वक्तस्थि एर्वम् तनयतमि गनन
नीति, योजना िथा कायनिम बनाई स्र्वीकृतिको लातग सभामा पेश गने,

(ख)

आयुर्वेद स्र्वास््य वर्वज्ञान सम्बन्धी वर्वतभन्न तबषय र िहमा क्तशक्षा प्रदान गनन अध्ययन िथा
अनुसन्धान कायनिम सं चालन गने, गराउने,

(ग)
(घ)

शैक्तक्षक सं स्थाको लातग आर्वश्यक पने क्तशक्षकको योग्यिा तनधानरण गने,

प्रतिष्ठानबाट सं चालन हुने अध्ययन, अनुसन्धान, िातलम र प्रक्तशक्षण कायनिमको स्िर तनधानरण
िथा पाठ्यिम स्र्वीकृि गने,

(ङ)
(च)

परीक्षाको मापदण्ड तनधानरण गने,

परीक्षा सं चालन र नतिजा प्रकाशन गने,
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(छ)

प्रतिष्ठानबाट सं चातलि अध्ययन कायनिममा सफल हुने वर्वद्याथीलाई उपातध प्रदान गनन सभामा
तसफाररस गने,

(ज)

प्रतिष्ठानको िफनबाट प्रदान गररने मानाथन उपाधी, छात्रर्वृक्तत्त, पदक र पुरस्कार प्रदान गनन
सभामा तसफाररस गने,

(झ)
(ञ)

गुणस्िरीय पाठ्यपुस्िक ियार गने ,

प्रतिष्ठानबाट सं चालन हुने अध्ययन, अनुसन्धान, िातलम, िथा प्रक्तशक्षण कायनिमको अनुगमन
िथा मुल्यांकन गने,

(ट)
(ठ)
(ड)

अध्ययन, िातलम िथा अनुसन्धान बापिको शुल्क तनधानरण गने,

सभाबाट स्र्वीकृि प्राक्तज्ञक पररषद्सं ग सम्बक्तन्धि तनणनय कायानन्र्वयन गने, र
िोवकएबमोक्तजम अन्य काम गने ।

पररच्छे द -५

कायनकारी पररषद्को गठन िथा काम, किनव्य र अतधकार
11.

कायनकारी पररषद्को गठन : (१) प्रतिष्ठानको कायनकारी तनकायको रुपमा काम गनन एक कायनकारी पररषद्
रहनेछ।

(२) कायनकारी पररषद्को गठन दे हायबमोक्तजम हुनेछ:(क)

उपकुलपति

-अध्यक्ष

(ख)

डीन

-सदस्य

(घ)

शैक्तक्षक सं स्थाका प्रमुखहरुमध्येबाट बररष्ठ एकजना

-सदस्य

(ङ)

क्तशक्षकहरु मध्येबाट समार्वेक्तशका आधारमा बररष्ठ दुईजना

(ग)

(च)

रक्तजष्ट्रार

तनदे शक

(३) कायनकारी पररषद्को बैठक बषनमा कक्तम्िमा ४ पटक बस्नेछ ।

-सदस्य
-सदस्य

-सदस्य सक्तचर्व

(४) कायनकारी पररषद्को बैठक सम्बन्धी कायनवर्वतध आफैले बनाए बमोक्तजम हुनेछ ।

12.

कायनकारी पररषद्को काम, किनव्य र अतधकार : (१) कायनकारी पररषद्को काम, किनव्य र अतधकार दे हाय
बमोक्तजम हुनेछ:(क)
(ख)

सभाको तनणनय िथा तनदे शन कायानन्र्वयन गने गराउने,

प्रतिष्ठानको लातग आर्वश्यक पने वर्वतनयमको मस्यौदा ियार गरी स्र्वीकृतिको लातग सभामा पेश
गने,

(ग)

प्रतिष्ठानको नीति, योजना, बावषनक कायनिम, प्रगति वर्वर्वरण, बावषनक बजेट, लेखापरीक्षण
प्रतिर्वेदन िथा अन्य प्रस्िार्वहरु ियार गरी स्र्वीकृतिको लातग सभामा पेश गने,

(घ)

मािहिका तनकायबाट सम्पन्न भएका काम, कारबाहीको अनुगमन िथा मुल्यांकन गने िथा
आर्वश्यकिानुसार त्यस्िा तनकायलाई तनदे शन ददने,

(ङ)

सभाको नीति तनदे शनको अतधनमा रही प्रतिष्ठानको कोष िथा चल, अचल, सम्पतिको
व्यर्वस्थापन, रे खदे ख र सं रक्षण गने,
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(च)

प्रदे श लोकसेर्वा आयोगबाट तसफाररस भै आएका क्तशक्षक िथा कमनचारीको तनयुक्ति िथा
पदस्थापन गने,

(छ)

प्रचतलि सेर्वा सम्बन्धी कानून बमोक्तजम बढु र्वा गने,

(ज)

प्रतिष्ठानलाई प्राप्त वर्वतभन्न वकतसमका सहयोग सम्बक्तन्धि तनकायको अनुमति तलई ग्रहण गने, र

(झ)

िोवकएबमोक्तजम का अन्य काम गने, गराउने ।
पररच्छे द -६
संकाय, शैक्तक्षक संस्था, क्तचवकत्सालय िथा अनुसन्धान केन्र सम्बन्धी व्यर्वस्था

13.

संकाय िथा अनुसन्धान केन्र सम्बन्धी व्यर्वस्था : (१) प्रतिष्ठानमा दे हाय बमोक्तजमका संकायहरु रहने छन:(क)

काय-क्तचवकत्सा सं काय, (सामान्य क्तचवकत्सा वर्वभाग)

(ख)

शल्य-शालाक्य सं काय, (नाक, कान, घाटी रोग वर्वभाग)

(ग)

कौमारभृत्य िथा स्त्री एर्वम् प्रसूति सं काय, (बालरोग, स्त्री एर्वम् प्रसुिी वर्वभाग)

(घ)

रब्यगुण िथा रसशास्त्र सं काय, (आयुर्वेददय औषतध वर्वज्ञान र औषतध तनमानण वर्वभाग) र

(ङ)

पं चकमन िथा योग संकाय, (आन्िररक शरीर सुविकरण वर्वतध वर्वभाग)

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम स्थावपि सं कायको काम, किनव्य र अतधकार िोवकएबमोक्तजम हुनेछ ।
(३) प्रतिष्ठानमा एक अनुसन्धान केन्र रहनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोक्तजम स्थावपि अनुसन्धान केन्रको काम, किनव्य र अतधकार िोवकएबमोक्तजम
हुनेछ।

14. शैक्तक्षक संस्थाको स्थापना िथा संचालन: (१) प्रतिष्ठानले आयुर्वेद स्र्वास््य वर्वज्ञान सम्बन्धी वर्वतभन्न तबषयमा
अध्ययन िथा अध्यापन गने, गराउने उद्देश्यले शैक्तक्षक सं स्था स्थापना गनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको स्थावपि शैक्तक्षक सं स्थाको सं चालन िोवकएबमोक्तजम

हुनेछ ।

15. आयुर्वेद क्तचवकत्सालय स्थापना र संचालन: (१) नागररकलाई सहज, सुलभ एर्वम् गुणस्िरीय स्र्वास््य सेर्वा
उपलब्ध गराउनको लातग आयुर्वेद क्तचवकत्सालयको स्थापना गररनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम स्थावपि क्तचवकत्सालय शैक्तक्षक सं स्थामा अध्ययनरि वर्वद्याथीहरुको लातग
क्तचवकत्सा अभ्यासस्थलको रुपमा समेि रहनेछ ।

(३) आयुर्वेद क्तचवकत्सालयको सं चालन िथा व्यर्वस्थापन िोवकएबमोक्तजम हुनेछ ।
पररच्छे द-7
प्रतिष्ठानका पदातधकारी, क्तशक्षक िथा कमनचारी सम्बन्धी व्यर्वस्था
16.

कुलपति: (१) मुख्यमन्त्री प्रतिष्ठानको कुलपति हुनेछ ।
(२)

कुलपति प्रतिष्ठानको प्रमुख सं रक्षकको भूतमकामा रहनेछ ।

17. सहकुलपति: (१) सामाक्तजक तबकास मन्त्री प्रतिष्ठानको सहकुलपति हुनेछ ।
(२) सहकुलपति प्रतिष्ठानको सहसं रक्षकको भूतमकामा रहनेछ ।

18. उपकुलपति: (१) प्रतिष्ठानमा एकजना उपकुलपति रहनेछ र तनजले प्रतिष्ठानमा प्रमुख व्यर्वस्थापकको रुपमा
पूरा समय काम गनेछ ।
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(२) उपकुलपतिको तनयुक्तिको लातग तसफाररस गनन दे हाय बमोक्तजमको तसफाररस सतमति रहनेछः(क)

सहकुलपति

-अध्यक्ष

(ख)

प्रमुख सक्तचर्व, मुख्यमन्त्री िथा मक्तन्त्रपररषद् कायानलय

-सदस्य

(ग)

सक्तचर्व, सामाक्तजक वर्वकास मन्त्रालय

-सदस्य

(३) उपदफा (२) बमोक्तजमको सतमतिको तसफाररसमा कुलपतिले उपकुलपतिको तनयुक्ति गनेछ।

(४) दे हायको योग्यिा भएको नेपाली नागररक प्रतिष्ठानको उपकुलपतिको पदमा तनयुक्तिका लातग योग्य
हुनेछ :(क)
(ख)
(ग)
(घ)

मान्यिाप्राप्त विचिवर्वद्यालयबट आयुर्वेद स्र्वास््य वर्वज्ञानमा स्नािकोत्तर उपातध प्राप्त गरे को,
ु र्व भएको,
सम्बक्तन्धि क्षेत्रको नीति तनमानण िहमा कक्तम्िमा १० बषन कायाननभ
तनयुक्ति हुुँदाको बखि कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहे को,
कुनै फौजदारी अतभयोगमा सजाय नपाएको,

(ङ)

दामासाहीमा नपरे को,

(च)

उमेरको हकमा ४० बषन पुरा भएको र ६५ बषन ननाघेको, र

(छ)

उच्च नैतिक चररत्र भएको ।

(५) प्रतिष्ठानको उपकुलपतिको पदार्वतध तनयुक्ति भएको तमतिले ४ बषन हुनेछ ।
(६) उपकुलपतिको काम, किनव्य र अतधकार िोवकएबमोक्तजम हुनेछ ।

19. डीन: (१) प्रतिष्ठानको सम्पूणन संकायहरुको प्रमुख भई काम गननको लातग उपकुलपतिको तसफाररसमा
सहकुलपतिले एकजना डीनको तनयुक्ति गनेछ ।

(२) डीन प्रतिष्ठानको पुरा समय काम गने पदातधकारी हुनेछ।

(३) दे हायको योग्यिा भएको नेपाली नागररक प्रतिष्ठानको डीनको पदमा तनयुक्तिका लातग योग्य हुनेछ :(क)
(ख)

मान्यिाप्राप्त वर्वश्ववर्वद्यालयबाट आयुर्वेद स्र्वास््य वर्वज्ञानमा स्नािकोत्तर उपातध प्राप्त गरे को,

नेपाल सरकार र्वा प्रदे श सरकार र्वा अन्िरावष्ट्रयस्िरको मान्यिा प्राप्त आयुर्वेद सं स्थाको नीति
ु र्व भएको,
तनमानण िहको पदमा कक्तम्िमा नर्वौ िहमा ५ बषन कायाननभ

(ग)

तनयुक्ति हुुँदाको बखि कुनै राजनीतिक दल र्वा पेशागि सं घसं स्थाको सदस्य नरहे को,

(घ)

कुनै फौजदारी अतभयोगमा सजाय नपाएको,

(ङ)

दामासाहीमा नपरे को,

(च)
(छ)

उमेरको हकमा ३५ बषन पुरा भएको र ६0 बषन ननाघेको, र
उच्च नैतिक चररत्र भएको ।

(४) प्रतिष्ठानको डीनको पदार्वतध तनयुक्ति भएको तमतिले ४ बषन हुनेछ ।
(५) डीनको काम, किनव्य र अतधकार िोवकएबमोक्तजम हुनेछ ।

20. रक्तजष्ट्रार: (१)

प्रतिष्ठानको

प्रशासकीय

प्रमुखको

उपकुलपतिको तसफाररसमा सहकुलपतिले गनेछ ।

रुपमा

एकजना

रक्तजष्ट्रार

रहनेछ

र

तनजको

तनयुक्ति

(२) दे हायको योग्यिा भएको नेपाली नागररक प्रतिष्ठानको रक्तजष्ट्रारको पदमा तनयुक्तिको लातग योग्य
हुनेछ:(क)

स्र्वास््य र्वा वर्वज्ञान िथा प्रवर्वतध र्वा इक्तन्जतनयररङ्ग र्वा व्यर्वस्थापन र्वा जनप्रशासन र्वा कानून र्वा
मानवर्वकी सं कायमा स्नािकोत्तर उपाधी हातसल गरे को,

(ख)

सम्बक्तन्धि क्षेत्रमा उच्च प्रशासक/व्यर्वस्थापकको रुपमा कक्तम्िमा १० र्वषन काम गरे को,
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(ग)

तनयुक्ति हुुँदाको बखि कुनै राजनीतिक दल र्वा पेशागि सं घसं स्थाको सदस्य नरहे को,

(घ)

कुनै फौजदारी अतभयोगमा सजाय नपाएको,

(ङ)

दामासाहीमा नपरे को,

(च)

उमेरको हकमा ३५ बषन पुरा भएको र ६0 बषन ननाघेको, र

(छ)

उच्च नैतिक चररत्र भएको ।

(३) प्रतिष्ठानको रक्तजष्ट्रारको पदार्वतध तनयुक्ति भएको तमतिले ४ बषन हुनेछ ।
(४) रक्तजष्ट्रारको काम, किनव्य र अतधकार िोवकएबमोक्तजम हुनेछ।

21.

तनदे शक: (१) रक्तजष्ट्रारको तसफाररसमा उपकुलपतिले क्तचवकत्सालयमा कायनरि बररष्ठ आयुर्वेद क्तचवकत्सकलाई सो
क्तचवकत्सालयको तनदे शकको रुपमा काम गनन िोक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको तनदे शकले क्तचवकत्सालयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गनेछ ।
(३) तनदे शकको काम, किनव्य र अतधकार िोवकएबमोक्तजम

हुनेछ ।

22. पद ररि हुन:े (१) दफा १8 को उपदफा (५), दफा 19 को उपदफा (४) र दफा २0 को उपदफा (३)
मा जुनसुकै कुरा लेक्तखएको भए िापतन दे हायको अर्वस्थामा उपकुलपति, डीन र रक्तजष्ट्रारको पद ररि हुनेछ:(क) सहकुलपति माफनि कुलपति समक्ष तलक्तखि राक्तजनामा ददएमा,
(ख) उपदफा ५ बमोक्तजम पदमुि भएमा,

(ग) शारीररक र्वा मानतसक अस्र्वस्थिाको कारणले सेर्वामा रही कायनसम्पादन गनन असमथन रहे को भनी

मेतडकल बोडनले ददएको तसफाररसको आधारमा कुलपतिले पदमुि गरे मा, र

(२)

(घ) तनजको मृत्यु भएमा ।

प्रचतलि

कानूनको

उल्लङ्घन

गरे को, कायनक्षमिाको

अभार्व

र्वा

खराब

आचरण

भएको

र्वा

इमान्दारीपूर्वक
न
आफ्नो पदीय किनव्यको पालना नगरे को र्वा आचारसं वहिाको गम्भीर उल्लङ्घन गरे को भनी
सभामा रहे का सम्पूणन सदस्य सं ख्याको कक्तम्िमा पचास प्रतिशि सदस्यले आरोपको प्रस्िार्व सभामा पेश गनन
सक्नेछन् ।

(३) उपदफा (२) बमोक्तजम आरोपको प्रस्िार्व पेश भई दिान भएमा त्यस्िो प्रस्िार्वमा उक्तल्लक्तखि आधार र

कारण वर्वद्यमान भए नभएको सम्बन्धमा छानवर्वन गरी प्रतिर्वेदन पेश गनन आरोपको प्रस्िार्व दिान भएको तमतिले

िीस ददनतभत्र सभाले एक छानवर्वन सतमति गठन गनेछ र आरोवपिलाई सो अर्वतध तभत्र सफाईको मौका समेि
ददईनेछ।

(४) आरोपको प्रस्िार्व उपर छानवर्वन गने सम्बन्धी अन्य व्यर्वस्था िोवकएबमोक्तजम हुनेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोक्तजमको सतमतिले पदमुि गने भनी तसफाररस सवहिको प्रस्िार्व सभामा पेश गरे मा
र सभाको सम्पूणन सदस्य सं ख्याको दुई तिहाई बहुमिले प्रस्िार्व पाररि गरे मा आरोवपि पदातधकारी पदबाट मुि
हुनेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोक्तजम पदमुि भएको व्यक्तिले त्यस्िो पदबाट पाउने कुनै सुवर्वधा तलन र भवर्वष्यमा

कुनै पतन सार्वनजतनक पदमा तनयुक्ति र्वा मनोतनि हुन सक्नेछैन ।
23.

पाररश्रतमक र सेर्वाका शिन: प्रतिष्ठानका उपकुलपति, डीन र रक्तजष्ट्रारको पाररश्रतमक र सेर्वाका शिन
िोवकएबमोक्तजम हुनेछ र तनजहरु आफ्नो पदमा बाहाल रहे सम्म मकान पने गरर पाररश्रतमक र सेर्वाका शिन
पररर्विनन गररने छै न िर,
छै न ।

चरम आतथनक वर्वशृंखलिाका कारण सं कटकाल घोषणा भएको अर्वस्थामा यो व्यर्वस्था लागू हुने
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24. प्रतिष्ठानका क्तशक्षक िथा कमनचारी: (१) प्रतिष्ठानमा सं गठन िथा व्यर्वस्थापन सर्वेक्षणबाट एवकन भएको सं ख्यामा
क्तशक्षक िथा कमनचारीहरु रहने छन् ।

(२) प्रतिष्ठानका क्तशक्षक िथा कमनचारीको भनान र तसफाररसका लातग प्रदे श लोकसेर्वा आयोगले परीक्षा

तलनेछ ।

(३) प्रतिष्ठानका क्तशक्षक िथा कमनचारीको काम, किनव्य र अतधकार, पाररश्रतमक, सुतबधा र सेर्वाका अन्य

शिन प्रदे श कानून बमोक्तजम हुनेछ ।
(४) प्रतिष्ठानले

कमनचारीलाई

आबश्यकिा बमोक्तजम नेपाल सरकार एर्वम् प्रदे श सरकारका आयुर्वेद समूहका

सम्बक्तन्धि तनकायको स्र्वीकृतिमा प्रतिष्ठानमा काम गराउन सक्नेछ ।

25. प्रदे श लोकसेर्वा आयोगलाई अनुरोध गने: दफा २4 को उपदफा (२) को प्रयोजनको लातग प्रदे श लोकसेर्वा
आयोगलाई अनुरोध गनुप
न नेछ

।

26. कमनचारी काजमा खटाउन सक्ने: (१) प्रदे श सरकारले आयुर्वेद स्र्वास््य सेर्वाको सम्बक्तन्धि तनजामिी
कमनचारीलाई प्रतिष्ठानको अनुरोधमा प्रतिष्ठानमा काजमा खटाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम काजमा खवटएको कमनचारीले प्रतिष्ठानका कमनचारीले पाए सरहको सुतबधा

पाउनेछ िर दोहोरो सुतबधा पाउने छै न ।

पररच्छे द -8
प्रतिष्ठानको कोष ,लेखा िथा लेखापरीक्षण
27. प्रतिष्ठानको कोष: (१) प्रतिष्ठानको एउटा छु ट्टै कोष हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको कोषमा दे हायका रकमहरु रहनेछ :(क)

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र स्थानीय िहबाट प्राप्त रकम,

(ख)

शैक्तक्षक शुल्क िथा सेर्वा शुल्कबाट प्राप्त रकम,

(ग)
(घ)

स्र्वदे शी र्वा वर्वदे शी व्यक्ति, सं घ, सं स्था, र्वा वर्वदे शी सरकारबाट अनुदान स्र्वरूप प्राप्त रकम, र
अन्य श्रोिबाट प्राप्त रकम ।

(३) उपदफा (२)को खण्ड (ग) बमोक्तजम प्रतिष्ठानले वर्वदे शी व्यक्ति, सं घ, सं स्था र्वा सरकारबाट कुनै

रकम प्राप्त गनुन अक्तघ प्रदे श सरकार माफनि नेपाल सरकारको स्र्वीकृति तलनुपनेछ ।

(४) प्रतिष्ठानको कोषको रकम प्रदे श लेखा तनयन्त्रक कायानलयले िोकेको कुनै र्वाक्तणज्य बैंकमा खािा

खोली जम्मा गररनेछ ।

(५) प्रतिष्ठानको सबै खचनहरु उपदफा (१) बमोक्तजमको कोषबाट व्यहोररनेछ।
(६) प्रतिष्ठानको कोष र खािाको सं चालन िोवकएबमोक्तजम हुनेछ।

(७) स्रोिको सनु िश्चितता नगरी िथा कोषले नधान्ने गरी कुनै प्रकारको दावयत्र्व तसजनना गररने छै न र

कोषको क्षमिा वर्वपररि दावयत्र्व तसजनना गरे मा सो दावयत्र्व तसजनना गने व्यक्ति क्तजम्मेर्वार हुनेछ ।

28. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) प्रतिष्ठानको आय-व्ययको लेखा प्रचतलि कानून बमोक्तजम राक्तखनेछ।

(२) प्रतिष्ठानको आन्िररक लेखा पररक्षण प्रदे श लेखा तनयन्त्रक कायानलयबाट र अक्तन्िम लेखा पररक्षण

महालेखा परीक्षकबाट हुनछ
े ।
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पररच्छे द -9
वर्ववर्वध

29. प्रर्वेश परीक्षा सम्बन्धी व्यर्वस्था: (१) प्रतिष्ठान आफैले र्वा िोकेको सं स्थाले सं चालन गरे को प्रर्वेश परीक्षामा
उत्तीणन मध्ये प्राप्तांकको आधारमा योग्यिािम तनधानरण गरी भनान गररनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम सं चालन गरे को प्रर्वेश परीक्षाको योग्यिािमको आधारमा एवककृि सूची

ियार गरी प्रकाशन गनेछ । त्यसरी सूची प्रकाशन गदान प्रदे श सरकारलाई उपलब्ध गराइएको छात्रर्वृक्तत्तको

तसट सं ख्या, यो ऐन िथा प्रचतलि कानून बमोक्तजम आरक्षण गररएको तसट सं ख्या, तबदे शी वर्वद्याथीको लातग
छु ट्टयाइएको तसट सं ख्या र खुल्ला तसट सं ख्या समेि सूचीमा उल्लेख गनुप
न नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोक्तजम योग्यिािमको सूची ियार गदान स्नािक िह भन्दा मातथको िहमा िोवकएका

दुगम
न क्षेत्रमा सेर्वा गरे का क्तचवकत्सकलाई िोवकएबमोक्तजमको प्रतिशिमा वर्वशेष अंकभार प्रदान गरी योग्यिाको
सूची ियार गररनेछ ।

(४) तब.ए.एम.एस पूरा गरे का क्तचवकत्सकले कक्तम्िमा दुई बषन कायन अनुभर्व हातसल गरे पतछ मात्र

स्नािकोत्तर कायनिमको प्रर्वेश परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछ ।

(५) प्रर्वेश परीक्षाको पाठ्यिम, पाठ्यभार िथा परीक्षा सम्बन्धी अन्य व्यर्वस्था िोवकएबमोक्तजम हुनेछ ।

30. सम्बन्धन ददन प्रतिबन्ध: प्रतिष्ठानले कुनै पतन शैक्तक्षक सं स्थालाई सम्बन्धन ददन सक्ने छै न।
31.

अन्य संस्थालाई समावहि गनन सक्ने: (१) प्रचतलि कानुन बमोक्तजम स्थापना भई संचालन भएका आयुर्वेद वर्वज्ञान

सम्बन्धी कुनै सं स्था प्रतिष्ठानसं ग समावहि हुन चाहे मा प्रतिष्ठानले त्यस्िो सं स्थालाई प्रतिष्ठानमा समावहि गनन
सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम प्रतिष्ठानमा समावहि गने सम्बन्धी आधार िथा कायनवर्वतध िोवकएबमोक्तजम

हुनेछ ।
32.

प्रचतलि कानून बमोक्तजम हुन:े यस
बमोक्तजम हुनेछ ।

33.

ऐनमा उल्लेक्तखि कुरामा यसै ऐन बमोक्तजम र अन्य कुरामा प्रचतलि कानून

वर्वद्याथी भनान सम्बन्धी व्यर्वस्था: (१) प्रतिष्ठानले प्रत्येक शैक्तक्षक सत्रमा स्नािक र स्नािकोत्तर िहमा वर्वद्याथी
भनान गदान सामूदावयक वर्वद्यालयबाट अध्ययन गरे का वर्वद्याथीहरुका लातग ४५% सीटको व्यर्वस्था गररनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम छु ट्याइएको सीट सं ख्यालाई समार्वेशी बनाउन िोवकएबमोक्तजम भनान

गररनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोक्तजम छु ट्याई बाुँकी रहे को सीटमा खुला प्रतिस्पधानबाट योग्यिािमको आधारमा

भनान गररनेछ ।

34. छात्रर्वृक्तत्त उपलब्ध गराउनुपने: (१) प्रतिष्ठानले प्रत्येक शैक्तक्षक सत्रमा भनान गने कुल वर्वद्याथी सं ख्याको कक्तम्िमा
पन्र प्रतिशि तसटमा वर्वपन्न, वपछतडएका क्षेत्र र समार्वेक्तश तसिान्िका आधारमा वर्वद्याथीलाइ पूणन रुपमा
छात्रर्वृक्तत्त उपलब्ध गराउनुपनेछ ।
स्पवष्टकरण: यस दफाको प्रयोजनको लातग "तबपन्न" भन्नाले वर्वपन्न घर पररर्वार पररचय पत्र तलएका
पररर्वारको सदस्यलाई र्वा सम्बक्तन्धि स्थानीय िहको कायनपातलकाको तनणनयबाट वर्वपन्न भनी प्रमाक्तणि भएको
व्यक्तिलाई सम्झनुपछन ।

(२) प्रतिष्ठानले जेहन्दार वर्वद्याथीलाई आंक्तशक र्वा पूणन रुपमा छात्रर्वृक्तत्त उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
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(३) उपदफा (१) र (२) बमोक्तजम छात्रर्वृक्तत्त उपलब्ध गराउने अन्य आधार िोवकएबमोक्तजम हुनेछ ।

(४) भनानका लातग छनौट भएको वर्वद्याथीलाई कुनै तनकाय र्वा सं स्थाले प्रतिष्ठानमा अध्ययनको लातग
छात्रर्वृक्तत्त उपलब्ध गराउन सक्नेछ, सोका लातग त्यस्िो तनकाय र्वा सं स्थाले प्रतिष्ठानसं ग सम्झौिा गनुप
न नेछ |

35. कबुतलयिनामा गनुप
न ने:

दफा ३३ को उपदफा (१) बमोक्तजमको तसटमा र्वा दफा ३४ बमोक्तजमको छात्रर्वृक्तत्तमा

अध्ययन गने वर्वद्याथीले अध्ययन पचिात प्रदे श सरकार र्वा नेपाल सरकारले खटाएको दुगम
न मा दुई र्वषन र
सुगममा िीन बषन काम गने गरी कबुतलयिनामा गनुप
न नेछ ।
36.

िोकेको स्थानमा काम गनुप
न ने: (१) दफा ३३ को उपदफा (१) बमोक्तजमको तसटमा र्वा दफा ३४ बमोक्तजमको

छात्रर्वृक्तत्तमा अध्ययन गरे को वर्वद्याथीले दफा ३५ बमोक्तजमको कबुतलयनामामा िोकेको अर्वतधभर, िोवकएको
क्षेत्रमा काम गनुप
न नेछ ।

(२) दफा ३३ को उपदफा (१) बमोक्तजम िोवकएको तसट र्वा छात्रर्वृक्तत्तमा अध्ययन गने वर्वद्याथीले दफा

३५ बमोक्तजमको कबुतलयनामामा िोकेको अर्वतधभर, िोवकएको क्षेत्रमा काम गरे पतछ मात्र प्रतिष्ठानले त्यस्िो
वर्वद्याथीलाई शैक्तक्षक योग्यिाको स्थायी प्रमाणपत्र ददनेछ ।

37. बावषनक प्रतिर्वेदन: (१) प्रतिष्ठानले प्रत्येक आतथनक बषन समाप्त भएको िीन मवहनातभत्र आफूले बषनभरी गरे को

कामकारबाहीको आय-व्यय वर्वर्वरण समेिको बावषनक प्रतिर्वेदन िथा आगामी र्वषनको कायनयोजना प्रदे श सरकार
समक्ष पेश गनुप
न नेछ |

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको प्रतिर्वेदनमा अन्य कुराको अतिररि प्रतिष्ठानले बषनभरीमा कामको सं क्तक्षप्त

वर्वर्वरण र प्रतिष्ठानको उपलक्तब्ध लगायिका कुराहरु उल्लेख गनुप
न नेछ ।

38. अतधकार प्रत्यायोजन: (१) सभाले यस ऐन बमोक्तजम आफूलाई प्राप्त अतधकारहरुमध्ये आर्वश्यकिा अनुसार केही
अतधकार प्राक्तज्ञक पररषद् र्वा कायनकारी पररषद् र्वा उपकुलपतिलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ ।

(२) प्राक्तज्ञक पररषद् र्वा कायनकारी पररषद्ले यस ऐन बमोक्तजम आफूलाई प्राप्त अतधकारहरुमध्ये

आर्वश्यकिा अनुसार केवह अतधकार प्रतिष्ठानका कुनै पदातधकारी र्वा मािहिका कुनै तनकायलाई प्रत्यायोजन
गनन सक्नेछ ।

39. तनदे शन ददन सक्ने : प्रतिष्ठानको काम कारबाहीको सम्बन्धमा प्रदे श सरकारले प्रतिष्ठानलाई आर्वश्यक तनदे शन
ददन सक्नेछ र त्यस्िो तनदे शनको पालना गनुन प्रतिष्ठानको किनव्य हुनेछ ।

40. प्रदे श सरकार संग सम्पकन : प्रतिष्ठानले प्रदे श सरकार सं ग सम्पकन राख्दा सामाक्तजक वर्वकास मन्त्रालय माफनि

/fVg'kg]{5 .

41. शपथ तलनुपने : प्रतिष्ठानको पदातधकारीको पदमा तनयुि भएको व्यक्तिले आफ्नो पदको कायनभार सम्हाल्नु
अक्तघ िोवकएबमोक्तजम को ढाचामा शपथ तलनुपनेछ।

42. वर्वतनयम बनाउने अतधकार : (१) यस ऐनको कायानन्र्वयनको लातग प्रतिष्ठानले आर्वश्यक वर्वतनयम बनाउन
सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१)मा जुनसुकै कुरा लेक्तखएको भएिा पतन प्रदे श सरकारलाई थप आतथनक भार पने तबषयमा

वर्वतनयम बनाउदा आतथनक मातमला िथा योजना मन्त्रालयको स्र्वीकृति तलनुपनेछ ।
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प्रदे श सभाको सम्बि् २०७६ श्रार्वण ०३ गिे शुिबारका ददन बसेको बैठकले नेपालको सं वर्वधानको धारा
१९९ बमोक्तजम यो वर्वधे यक पाररि गरे को हुदा नेपालको सं वर्वधानको धारा २०१ को उपधारा (1) बमोक्तजम
प्रमाक्तणि गदन छु ।

माननीय अजुन
न बहादुर थापा
सभामुख

सुदरू पश्चिम प्रदे श
तमति :- २०७६।०४।०८
सद
ु रू पश्चिम प्रदेश सभाका सभामख
ु बाट प्रमाणित यो णिधेयक

नेपालको संणिधानको धारा २०१ को उपधारा (2)

बमोक्तजम

प्रमाक्तणकरण गदन छु ।
तमति :-...........................

माननीय मोहनराज मल्ल
प्रदे श प्रमुख
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