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आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन, २०४५
लालमोहि ि प्रिाशन मममि
२०४५।७।२८
सं शोधन गने ऐन
१.

आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् (पकहलो सं शोधन) ऐन, २०५५

२०५५।१०।२७
प्रमाणीििण ि प्रिाशन मममि

२.

गणिन्त्र सुदृढीििण िथा िेही नेपाल िानून
सं शोधन गने ऐन, २०६६

३.

२०६६।१०।७

िेही नेपाल िानूनलाई संशोधन, एिीििण, समायोजन
ि खािे ज गने ऐन, २०७४

२०७४।६।३०
२०४५ सालिो ऐन नं. २१

...........
आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्सम्बन्त्धी व्यर्वस्था गनन बनेिो ऐन
प्रस्िार्वना : सर्वनसाधािण जनिािो स्र्वास््य ि सुकर्वधा िायम िाख्न आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीलाई बढी
प्रभार्विािी बनाउने, आयुर्वेददि औषमधिो उत्पादन ि प्रयोग गने पद्धमिलाई कर्विास गने ि आयुर्वेददि
चिकित्सिहरूिो दिान गने समेि व्यर्वस्था गनन आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् स्थापना गनन र्वान्त्छनीय
भएिोले,
श्री ५ महािाजामधिाज र्वीिे न्त्र र्वीि कर्वक्रम शाहदे र्वबाट िाकिय पंिायििो सल्लाह ि सम्ममिले
यो ऐन बनाइबक्सेिो छ ।
परिच्छे द–१
प्रािचम्भि
१.१

संचिप्त नाम ि प्रािम्भ :
१.१.१.





यस ऐनिो नाम “आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन २०४५” िहे िो छ ।

यो ऐन सं र्वि् २०६५ साल जेठ १५ गिेदेचख लागू भएिो ।
यो ऐन सं र्वि् २०७५ साल भदौ १ गिेदेचख प्रािम्भ हुने ।

 गणिन्त्र सुदृढीििण िथा िेही नेपाल िानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वािा चिकिएिो ।
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१.२.३

यो ऐन नेपाल सििािले नेपाल िाजपरमा सूिना प्रिाचशि गिी िोिेिो

मममिदे चख प्रािम्भ हुनेछ ।
१.२

परिभाषा :
१.२.१ कर्वषय र्वा प्रसङ्गले अिो अथन नलागेमा यस ऐनमा,–
१.२.१.१

“परिषद्” भन्नाले

दफा

२.१

बमोचजम

स्थापना

भएिो

आयुर्वेद

चिकित्सा परिषद् सम्िनु पछन ।
१.२.१.२

“अध्यि” भन्नाले परिषद्िो अध्यि सम्िनु पछन ।

१.२.१.३

“सदस्य” भन्नाले परिषद्िो सदस्य सम्िनु पछन ि सो शदलदले अध्यि
समेिलाई जनाउनेछ ।

१.२.१.४

“िचजिाि” भन्नाले दफा ३.१ बमोचजम मनयुक्त गरिएिो परिषद्िो
िचजिाि सम्िनु पछन ।

१.२.१.५

“दिान कििाब” भन्नाले यो ऐन अन्त्िगनि चिकित्सिहरूिो नाम दिान गनन
खडा गरिएिो दिान कििाब सम्िनु पछन ।

१.२.१.६

“चिकित्सि” भन्नाले आयुर्वेद कर्वज्ञानमा दफा ४.२ मा उल्ले चखि
न्त्यूनिम योग्यिा ==.. .. प्राप्त गिी सो सम्बन्त्धी व्यर्वसायमा लागेिो
व्यचक्त सम्िनु पछन ।

१.२.१.७

“दिानर्वाला चिकित्सि” भन्नाले दफा ४.५ बमोचजम दिान कििाबमा
नाम दिान भएिो चिकित्सि सम्िनु पछन ।

१.२.१.८

“आयुर्वेददि औषमध” भन्नाले

आयुर्वेददि प्रणालीबाट बनाइएिो औषमध

सम्िनु पछन ।
१.२.१.९

“मनयम” भन्नाले यस ऐन अन्त्िगनि बनेिो मनयम सम्िनु पछन ।

१.२.१.१०

“िोकिएिो” र्वा “िोकिए बमोचजम” भन्नाले यस ऐन अन्त्िगनि बनेिो
मनयम र्वा कर्वमनयममा िोकिएिो र्वा िोकिए बमोचजम सम्िनु पछन ।



१. यो ऐनिो दफा ४.१, ४.२, ४.३, ४.४, ४.५, ४.६, ४.७, ४.८, ५.१, ५.२, ६.१, ६.२, ७.१, ७.२, ९.३ ि ९.३ि.

२.

बाहेि अन्त्य दफाहरू मममि २०५६।८।१६ दे चख प्रािम्भ हुने गिी नेपाल िाजपारमा सूिना प्रिाचशि भएिो ।

यो ऐनिो दफा ४.१, ४.२, ४.३, ४.४, ४.५, ४.६, ४.७, ४.८, ५.१, ५.२, ६.१, ६.२, ७.१, ७.२, ९.३ ि ९.३ि.
सम्र्वि् २०५८ साल फागुन १६ गिेदेचख प्रािम्भ हुने गिी नेपाल िाजपरमा सूिना प्रिाचशि भएिो ।



पकहलो सं शोधनद्वािा चिकिएिो ।

2

www.lawcommission.gov.np
परिच्छे द–२
परिषद्िो स्थापना ि व्यर्वस्था
२.१

परिषद्िो स्थापना : आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीलाई सुिारू रूपले सं िालन गनन आयुर्वेददि
औषमधिो उत्पादन ि प्रयोग गने पद्धमिलाई कर्विास गनन िथा

चिकित्सिहरूिो नाम दिान

गननिो लामग आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् स्थापना गरिएिो छ ।
२.२

परिषद् स्र्वशामसि संस्था हुने :
२.२.१ परिषद् अकर्वचच्छन्न उत्तिामधिािर्वाला स्र्वशामसि ि सं गदठि सं स्था हुनेछ ।
२.२.२ परिषद्िो सबक िाम िािबाहीिो मनममि आफनो एउटा छु ट्टक छाप हुनेछ ।
२.२.३ परिषद्ले व्यचक्त सिह िल अिल सम्पमि प्राप्त गनन, उपभोग गनन, बेिमबखन गनन र्वा
अन्त्य किमसमले बन्त्दोबस्ि गनन सक्नेछ ।
२.२.४ परिषद्ले व्यचक्त सिह नामलस उजुि गनन

ि परिषद् उपि पमन सोही नामबाट नामलस

उजुि लाग्ने सक्नेछ ।
२.३

परिषद्िो गठन :


२.३.१ दफा २.१ बमोचजम स्थापना भएिो परिषद्मा दे हायिा सदस्यहरु िहनेछन् :–
२.३.१.१

नेपाल सििािबाट मनोनीि चिकित्सि

२.३.१.२

चिकित्सिहरु मध्येबाट नेपाल सििािले मनोनीि

– अध्यि

गिे िा चिकित्सिहरु िीनजना

– सदस्य

२.३.१.३

मनदे शि, आयुर्वेद कर्वभाग

– सदस्य

२.३.१.४

दिानर्वाला चिकित्सिहरुले आफू मध्येबाट िोकिए
बमोचजम मनर्वानिन गिे िा चिकित्सिहरु िीनजना

२.३.१.५

– सदस्य

आयुर्वेद क्याम्पसिा प्रािायनहरु मध्येबाट नेपाल
सििािले मनोनीि गिे िो प्रािायन एिजना

– सदस्य

२.३.२ नेपाल सििािले आर्वश्यि ठानेमा परिषद्िो पिामशन मलई नेपाल िाजपरमा सूिना
प्रिाचशि गिी परिषद्िा सदस्यहरु थप ट र्वा हे िफेि गनन सक्नेछ ।



पकहलो सं शोधानद्वािा सं शोमधि ।
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२.३.२ि

उपदफा २.३.१.२ बमोचजम सदस्यहरुिो मनोनयन गदान उपदफा ४.२.१.१,
४.२.१.२ ि ४.२.१.३ बमोचजमिो योग्यिा प्राप्त चिकित्सिहरु मध्येबाट
गनुन पनेछ ।



२.३.२ख

उपदफा २.३.१.४ बमोचजमिा सदस्यहरु मनर्वानचिि भई नआएसम्मिो लामग
नेपाल

सििािले

चिकित्सिहरु

मध्येबाट

िीनजना

सदस्यिो

मनोनयन

गनेछ।


२.३.२ग

उपदफा २.३.१.५ बमोचजम प्रािायनहरु मध्येबाट सदस्य मनोनयन गदान
दिानर्वाला चिकित्सिहरु मध्येबाट गनुन पनेछ ।

२.३.३ परिषद्ले आर्वश्यि दे खेमा नेपाल सििाििो िुनक अमधिि र्वा



... ... ... अन्त्य िुनक

कर्वशेिज्ञलाई पयनर्वेिििो रुपमा परिषद्िो बकठिमा उपचस्थि हुन आमन्त्रण गनन
सक्नेछ ।
२.३.४ परिषद्िा सदस्यहरुिो पदार्वमध िाि र्वर्षकषिो हुनेछ । पदार्वमध समाप्त भएपमछ
मनजहरु पुनः मनोनीि र्वा मनर्वानचिि हुन सक्नेछन् ।
२.३.५ पदार्वमध समाप्त नहुुँदक िुनक सदस्यिो पद रिक्त हुन आएमा बाुँिी अर्वमधिा लामग अिो
सदस्य मनोनीि र्वा मनर्वानचिि हुनेछ।
२.३.६ .... ... ...
२.४

परिषद्िो िाम, ििनव्य, ि अमधिाि :
२.४.१ परिषद्िो िाम, ििनव्य ि अमधिाि दे हाय बमोचजम हुनेछ :–
२.४.१.१

आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीबाट िोगिो उपिाि गने व्यर्वस्थालाई सुदृढ
गिी आयुर्वेद चिकित्सालाई सुिारु रुपले सं िालन गनन आर्वश्यि
व्यर्वस्था गने ।

२.४.१.२

आयुर्वेददि

औषमधहरुिो

आर्वश्यि व्यर्वस्था गने ।



पकहलो सं शोधनद्वािा थप ।



पकहलो सं शोधनद्वािा चिकिएिो ।
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२.४.१.३

चिकित्सिहरुिो

योग्यिा

मनधानिण

गिी

चिकित्सिहरुिो नाम दिान गने व्यर्वस्था गने
२.४.१.४

योग्यिा

पुगेिा

।

आयुर्वेददि औषमधहरुिो उत्पादन िथा मबक्री, कर्वििण गने सम्बन्त्धमा
नेपाल सििािलाई पिामशन ददने ।



२.४.१.५

आयुर्वेद

अनुसन्त्धान

सम्बन्त्धमा

आर्वश्यि

व्यर्वस्था

गनन

नेपाल

सििािलाई सुिार्व ददने ।
२.४.१.६

आयुर्वेद चशिािो स्िि सम्बन्त्धमा सम्बचन्त्धि मनिायलाई सुिार्व
ददने।



२.४.१.७

आयुर्वेद सम्बन्त्धी कर्वषयहरु अध्ययन अध्यापन गिाउने िथा िामलम
ददने ददलाउने, नेपाल

...........

मा स्थापना भएिा चशिण सं स्था

िथा त्यस्िक उद्देश्यले स्थापना भएिा अन्त्य सं स्थाहरुलाई िोकिए
बमोचजम मान्त्यिा ददने ।
२.४.१.८

आयुर्वेद सम्बन्त्धी कर्वषयहरु अध्ययन अध्यापन गिाउने िथा िामलम
ददन ददलाउन नेपाल 

...... मा स्थापना भएिा चशिण सं स्था

िथा त्यस्िो उद्देश्यले स्थापना भएिा अन्त्य सं स्थाहरुिो पाठ्यक्रम,
भनानिा शिनहरु िथा पिीिा प्रणाली सम्बन्त्धी नीमि ि अन्त्य आर्वश्यि
न्त्यूनिम पूर्वानधािहरु मनधानिण गिी ित्सम्बन्त्धी िुिाहरुिो मूल्याङ्कन ि
पुनिार्वलोिन गने ।
२.४.१.९

आयुर्वेद िथा आधुमनि चिकित्सा एर्वं सजनिी ि चिकित्सा सहायि
कर्वषयमा प्रदान गरिएिा शकचिि योग्यिा िथा उपामधहरुलाई िोकिए
बमोचजम मान्त्यिा ददने ।

२.४.१.१०

आयुर्वेद चिकित्सा व्यर्वसाय सुिारु रुपले सन्त्िालन गनन आर्वश्यि
नीमि मनधानिण गने ।



पकहलो सं शोधनद्वािा थप ।

 गणिन्त्र सुदृढीििण िथा िेही नेपाल िानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वािा चिकिएिो ।
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२.४.१.११

चिकित्सिहरुिो िोकिए बमोचजमिो आिाि सं कहिा ियाि गने ि
त्यस्िा आिाि सं कहिा उल्ल ं न गने चिकित्सि उपि िोकिए बमोचजम
िािबाही गिी दिान कििाबबाट नाम हटाउने ।

२.५

सदस्यिो मनममत्त अयोग्यिा :
२.५.१ दे हायिो िुनक व्यचक्त परिषद्िो सदस्यमा मनर्वानचिि हुन, मनोनीि हुन र्वा बहाल िहन
अयोग्य मामननेछ :–
२.५.१.१

दिान कििाबबाट नाम हटाइएिो,

२.५.१.२

गकि नेपाली नागरिि,

२.५.१.३

साहुिो ऋण मिनन नसिी दामासाहीमा पिे िो,

२.५.१.४

नकमिि पिन दे चखने फौज्दािी अमभयोगमा अदालिबाट िसूिदाि ठहिी
सजाय पाएिो, र्वा

२.५.१.५
२.६

मगज कर्वग्रेिो ।

सदस्यिा समाप्त हुने अर्वस्था :
२.६.१ दे हायिो अर्वस्थामा परिषद्िो सदस्यिा समाप्त भएिो मामननेछ :–
२.६.१.१

दफा २.५ बमोचजम सदस्य िहन अयोग्य भएमा,

२.६.१.२

सदस्यिो पदबाट ददएिो िाजीनामा स्र्वीिि भएमा,

२.६.१.३

मत्यु भएमा, र्वा

२.६.१.४

परिषद्लाई िािण सकहििो सूिना नददई लगािाि िीन पटिभन्त्दा
बढी परिषद्िो बकठिमा अनुपचस्थि भएमा ।

२.७

परिषद्िो बकठि ि मनणनय :
२.७.१.परिषद्िो बकठि अध्यिले िोिेबमोचजम बस्नेछ ।
२.७.२ परिषद्िो बकठि साधािणिया र्वषनिो िीन पटि बस्नेछ ि अध्यिले आर्वश्यि
दे खेमा बढी पटि पमन बकठि बोलाउन सक्नेछ ।
२.७.३ परिषद्िो बकठििो अध्यििा अध्यिले गनेछ ि मनजिो अनुपचस्थमिमा सदस्यहरुले
आफूमध्येबाट छानेिो व्यचक्तले बकठििो अध्यििा गनेछ ।



पकहलो सं शोधनद्वािा थप ।
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२.७.४ परिषद्िो िुल सदस्य सं यायािो पिास प्रमिशि सदस्यहरु उपचस्थि भएमा परिषद्िो
बकठििो लामग गणपूिि सं याया पुगेिो मामननेछ ।
२.७.५ परिषद्िो

बकठिमा बहुमििो िाय मान्त्य हुनेछ ि मि बिाबि भएमा बकठििो

अध्यििा गने व्यचक्तले मनणनयात्मि मि ददन पाउनेछ ।
२.७.६ परिषद्िो मनणनय िचजिािद्वािा प्रमाचणि गरिनेछ ।
२.७.७ सदस्यहरुले बकठिमा भाग मलं दा पाउने भत्ता िथा अन्त्य सुकर्वधाहरु िोकिएबमोचजम
हुनेछ ।
२.७.८ परिषद्िो बकठिमा अपनाईने अन्त्य िायनकर्वमध परिषद् आफकले मनधानिण गनन सक्नेछ ।
२.८

अमधिाि प्रत्यायोजन : परिषद्ले आफनो अमधिाि आर्वश्यििानुसाि अध्यि, सदस्य र्वा
िोकिएबमोचजम

२.९

सदस्यहरुिो समममि र्वा उप–समममिलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ ।

िाम िािर्वाई बदि नहुने : िुनक सदस्यिो मनयुचक्तिो सम्बन्त्धमा यस ऐन अन्त्िगनििो िुनक
व्यर्वस्थािो पालन भएिो छक न भन्ने िुिा पमछ पत्ता लागेमा सो पत्ता लाग्नु भन्त्दा अगार्वक
त्यस्िो सदस्यले गिे िो िाम िािबाही सो िुिाले मार बदि हुने छक न ।
परिच्छे द–३
िमनिािी सम्बन्त्धी व्यर्वस्था

३.१

िचजिाि :
३.१.१ परिषद्िो प्रशासिीय िाम िािबाही गनन नेपाल सििािले एिजना िचजिाि मनयुचक्त
गनेछ ।
३.१.२ िचजिािले परिषद्िो सचिर्व भक िाम गनेछ ।
३.१.३ िचजिाििो से र्वा, शिन ि सुकर्वधा िोकिए बमोचजम हुनेछ ।
३.१.४ िचजिाििो अनुपचस्थमिमा मनजले गनुन पने सबक िाम िािबाही गनन नेपाल सििािले
परिषद्िो अन्त्य िुनक अमधिि िहिो िमनिािीलाई िोक्न सक्नेछ ।

३.२

िचजिाििो िाम, ििनव्य ि अमधिाि :
३.२.१ िचजिाििो िाम, ििनव्य ि अमधिाि दे हाय बमोचजम हुनेछ :–
३.२.१.१

नाम दिानिो लामग पिे िा दिखास्ि आर्वश्यि िािबाहीिो मनममत्त
उपदफा ४.४.१ बमोचजम गदठि जाुँिबुि समममिमा पेश गने ।
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३.२.१.२

यो ऐन ि मनयमिो अधीनमा िही परिषद्िो मनणनय बमोचजम समय
समयमा नाम दिान गनुप
न ने चिकित्सिहरुिो नाम, ठे गाना ि योग्यिा
खोली दिान कििाबमा नाम दिान गिी दिानिो प्रमाण पर ददने ।

३.२.१.३

िुनक दिानर्वाला चिकित्सििो मत्यु भएमा र्वा यो ऐन ि मनयम
बमोचजम दिान कििाबबाट नाम हटाइनु पने भनी परिषद्बाट मनणनय
भएिा चिकित्सिहरुिो नाम दिान कििाबबाट हटाउने ।

३.२.१.४

दफा ४.६ बमोचजम िुनक दिानर्वाला चिकित्सिले व्यर्वसाय छाडे िो र्वा
ठे गना बदले िो िुिािो सू िना प्राप्त भएमा सो अनुसाि दिान कििाबमा
व्यहोिा जनाउने ।

३.२.२ िचजिाििो अन्त्य िाम, ििनव्य ि अमधिाि िोकिएबमोचजम हुनेछ ।
३.३

परिषद्िा िमनिािीहरु :
३.३.१ परिषद्ले आर्वश्यि भएजमि िमनिािीहरु मनयुक्त गनन सक्नेछ ।
३.३.२ उपदफा ३.३.१ बमोचजम मनयुक्त भएिा िमनिािीहरु िचजिाििो िे खदे ख ि
मनयन्त्रणमा िहनेछन् ।
३.३.३ परिषद्िा िमनिािीिो सेर्वा, शिन ि सुकर्वधा िोकिएबमोचजम हुनेछ ।
पचच्छे द–४
चिकित्सिहरुिो नाम दिान सम्बन्त्धी व्यर्वस्था

४.१

दिान कििाबमा नाम दिान गिाउन दिखास्ि ददने :
४.१.१ आयुर्वेद चिकित्सा व्यर्वसाय गनन िाहने चिकित्सिले यो ऐन ि मनयमिा अधीनमा िही
दिान कििाबमा नाम दिान गिाउन िोकिए बमोचजम परिषद्मा दिखास्ि ददनु पनेछ ।
४.१.२ उपदफा ४.१.१ बमोचजम दिखास्ि ददने चिकित्सिले दिान कििाबमा नाम दिान
गिाउन िोकिएबमोचजम दस्िुि बुिाउनु पनेछ ।
४.१.३ यो ऐन प्रािम्भ भएिा बखि आयुर्वेद चिकित्सा व्यर्वसाय गरििहे िा चिकित्सिहरुले
दिान कििाबमा नाम दिान गिाउन यो ऐन प्रािम्भ भएिा मममिले छ महीनामभर
उपदफा ४.१.१ बमोचजम दिखास्ि ददनु पनेछ ।
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४.२ चिकित्सििो योग्यिा :
४.२.१ यस ऐन बमोचजम चिकित्सिहरुिो नाम दिान गने प्रयोजनिो लामग दे हाय बमोचजमिो
योग्यिा िोकिएिो छ :–
४.२.१.१

मान्त्यिा प्राप्त चशिण सं स्थाबाट आयुर्वेद कर्वज्ञानमा आयुर्वेदािायन र्वा
र्वकद्यित्न र्वा आयुर्वेद स्नािि र्वा सो सिह उत्तीणन ।

४.२.१.२

अन्त्य चिकित्सा प्रणालीमा स्नािि उपामध पश्चाि् आयुर्वेद कर्वज्ञानमा
स्नाििोत्ति उपामध प्राप्त ।

४.२.१.३

मान्त्यिा प्राप्त चशिण सं स्थाबाट आयुर्वेद िथा आधुमनि चिकित्सा एर्वं
सजनिीमा स्नाििोपामध प्राप्त ।

४.३

दिखास्िसाथ प्रमाण, कर्वर्विण ि सूिना संलग्न गनुप
न ने :
४.३.१ दफा ४.१ बमोचजम नाम दिान गिाउन दिखास्ि ददने चिकित्सिले दिखास्िसाथ
दे हायबमोचजम प्रमाण, कर्वर्विण एर्वं सूिनासमेि सं लग्न गनुन पनेछ :–
४.३.१.१

आफनो योग्यिा सम्बन्त्धी प्रमाणपर र्वा मसफारिसपर,

४.३.१.२

कर्वदे शिो िुनक आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् र्वा सो सिहिो सं स्थािो दिान
कििाबमा नाम दिान भएिो िहे छ भने सो दिान कििाबमा दिान भएिो
योग्यिा र्वा उपामध ि दिान नम्बिसमेि खुलाएिो कर्वर्विण,

४.३.१.३

यो

ऐन

ि

मनयमिो

अधीनमा

िही

िाम

गनेछु

भन्ने

िोकिए

बमोचजमिो प्रमिज्ञापर ।
४.४

दिखास्ि उपि िािबाही :
४.४.१.

दफा ४.१ बमोचजम पनन आएिा दिखास्ि उपि जाुँिबुि गिी प्रमिर्वेदन पेश
गनन परिषद्ले एि जाुँिबुि समममि गठन गनन सक्नेछ ।

४.४.२

जाुँिबुि समममिले दिखास्िर्वाला चिकित्सि योग्यिा प्राप्त चिकित्सि हो
होइन ि मनजिो दिखास्ि िीिपूर्वि
न छ छक न भन्ने िुिािो समेि जाुँिबुि गिी
पन्त्र ददनमभर परिषद्समि प्रमिर्वेदन पेश गनुन पनेछ ।

४.४.३.

परिषद्ले उपदफा ४.४.२ बमोचजमिो जाुँिबुि समममििो प्रमिर्वेदन उपि
कर्विाि गिी दे हायबमोचजम मनणनय गनन सक्नेछ :–



पकहलो सं शोधनद्वािा सं शोमधि ।

9

www.lawcommission.gov.np
४.४.३.१

िीिपूर्वि
न िो दिखास्ि ददने योग्यिा पुगेिो चिकित्सििो नाम दिान
कििाबमा दिान गने मनणनय गिी िचजिािलाई दिान गनन आदे श ददने,

४.४.३.२

िीि नपुगेिो दिखास्ि ददने व्यचक्तिो नाम दिान नगने गिी जुन
िािणबाट

नाम

दिान

नगरिएिो

हो

सो

िािण

खुलाई

दिखास्िर्वालालाई सूिना ददन िचजिािलाई आदे श ददने ।
४.४.४ उपदफा ४.४.३.२ बमोचजम दिान कििाबमा नाम दिान हुन नसिेिो चिकित्सिले
िीि पुयानई फेरि अिो दिखास्ि ददएमा पकहले दिान हुन नसिेिो िािणले मार
मनजिो नाम दिान कििाबमा दिान गनन अस्र्वीिाि गरिनेछकन ।
४.५

दिानिो प्रमाणपर

: परिषद्ले उपदफा ४.४.३.१ बमोचजम िुनक दिखास्िर्वाला चिकित्सििो

नाम दिान गने मनणनय गिी िचजिािलाई आदे श ददएमा िचजिािले त्यस्िो चिकित्सििो नाम
दिान
४.६

कििाबमा दिान गिी



... ... िोकिए बमोचजम दिानिो प्रमाण पर ददनु पनेछ ।

व्यर्वसाय छाडेमा र्वा ठे गाना बदलेमा सूिना गनुप
न ने : िुनक दिानर्वाला चिकित्सिले आफनो
व्यर्वसाय छाडे मा र्वा ठे गाना बदलेमा त्यस्िो चिकित्सिले व्यर्वसाय छाडे िो र्वा ठे गाना
बदलेिो एि महीनामभर िचजिािलाई िोकिए बमोचजम सूिना गनुन पनेछ ।

४.७

नाम हटाउने ि पुनः नाम दिान गने व्यर्वस्था :
४.७.१ दे हायिो िुनक अर्वस्थामा परिषद्ले िुनक दिानर्वाला चिकित्सििो नाम दिान कििाबबाट
हटाउन आदे श ददन सक्नेछ :–
४.७.१.१

नकमिि पिन दे चखने फौज्दािी अमभयोगमा अदालिबाट सजाय पाएिो,
र्वा

४.७.१.२

पेशा सम्बन्त्धी िोकिएिो आििण पालन नगिे िो भनी परिषद्िो दुई–
मिहाई बहुमिले ठहिाएिो, र्वा

४.७.१.३

मगज मबग्रेिो ।

४.७.२ उपदफा ४.७.१ बमोचजम दिान कििाबबाट नाम हटाईएिो चिकित्सिले मनामसब
माकफििो िािण दे खाई पुनः नाम दिान गिाउन दिखास्ि ददएमा परिषद्ले मनजिो
नाम पुनः दिान गनन मनामसब दे खेमा िचजिािलाई नाम दिान गने आदे श ददन सक्नेछ।



पकहलो सं शोधनद्वािा चिकिएिो ।
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४.७.३ उपदफा ४.७.२ बमोचजम आदे श प्राप्त भएमा िचजिािले िोकिए बमोचजमिो दस्िुि
मलई त्यस्िो चिकित्सििो नाम दिान कििाबमा पुनः दिान गिी प्रमाणपर ददनु पनेछ।
४.८

प्रमाण–पर िद्द गने : धोखा र्वा गल्िीले िुनक व्यचक्तिो नाम दिान कििाबमा दिान हुन गएिो
िहेछ भन्ने िुिा जानिािी हुन आई सो िुिा जाुँिबुि गदान साुँिो ठहरिन आएमा परिषद्ले
त्यस्िो व्यचक्तिो दिानिो प्रमाण–पर चखिी दिान िद्द गनन सक्नेछ ।
परिच्छे द–५
आयुर्वेद चिकित्सा व्यर्वसाय

५.१

दिान नभएिा चिकित्सिले व्यर्वसाय गनन नपाउने :
५.१.१ यो ऐन प्रािम्भ भएपमछ दिानर्वाला



चिकित्सिले

बाहेि अरु िसक ले प्रत्यि र्वा

अप्रत्यि रुपले आयुर्वेद चिकित्सािो व्यर्वसाय गनन पाउने छक न ।

M५.१.१ि

मामथ ५.१.१ मा जुनसुिक िुिा ले चखएिो भए िापमन परिषद्मा दिान गनन
न्त्यूनिम योग्यिा नपुगेिा िि आयुर्वेद कर्वज्ञानमा आयुर्वेदशास्त्री र्वा र्वकद्यभूषण,
आयुर्वेदमा प्रमाणपर र्वा सो सिह, सहायि आयुर्वेद िायनििान र्वा सो सिहिो
शकचिि योग्यिा हामसल गिी स्र्विन्त्र रुपमा चिकित्सा व्यर्वसाय गनन िाहने र्वा
नेपाल सििाििो सेर्वामा िहे िो आयुर्वेद समूहिा प्राकर्वमधिहरुले परिषद्द्वािा
गदठि उपसमममििो िचजष्टिमा दिान गिाई आयुर्वेद चिकित्सा व्यर्वसाय गनन
सक्नेछन् ।

M५.१.१ख.

आयुर्वेद चिकित्सामा िीन पुस्िादे चख सं लग्न िही अनुभर्व प्राप्त गिे िो भन्ने
व्यहोिािो सम्बचन्त्धि चजल्ला िायानलयिो मसफारिस प्राप्त ५० र्वषन उमेि
पुगेिो व्यचक्तिो हिमा यो ऐन प्रािम्भ भएिो मममिले एि र्वषनमभरमा
परिषद्ले िोिे बमोचजम छु ट्टक व्यर्वस्था अनुसाि अनुममि मलई चिकित्सा
व्यर्वसाय गनन सक्ने छन् ।



५.१.२

उपदफा ५.१.१ मा जुनसुिक िुिा लेचखएिो भए िापमन िोकिए बमोचजमिो
आयुर्वेददि औषमध उत्पादन गने र्वा कर्वक्री कर्वििण गने व्यर्वसाय िोकिए
बमोचजम हुनेछ ।



पकहलो सं शोधनद्वािा सं शोमधि ।

M

पकहलो सं शोधनद्वािा थप ।
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५.२

प्रमाण–पर ि प्रेशकक्रप्सन ददने अमधिाि :
५.२.१ दिानर्वाला चिकित्सिलाई दे हायिो िुिा प्रमाचणि गने ि प्रमाण पर ददने अमधिाि
हुनेछ :–
५.२.१.१

जन्त्म ि मत्युिो प्रमाण–परमा मनस्सा लगाउने ।

५.२.१.२

आयुर्वेद चिकित्सासम्बन्त्धी र्वा शािीरिि र्वा मानमसि योग्यिासम्बन्त्धी
प्रमाणपरमा सहीछाप गने र्वा प्रमाणपर ददने ।



५.२.२

िोकिएिो आयुर्वेददि औषमधहरुिो प्रेसकक्रप्शन ददने सम्बन्त्धी व्यर्वस्था िोकिए
बमोचजम हुनेछ ।
परिच्छे द–६
आयुर्वेददि औषमध उत्पादन ि मबक्री–कर्वििण

६.१

आयुर्वेददि औषमध उत्पादन गनन स्र्वीिमि मलनु पने :
६.१.१ नेपाल सििािले परिषद्िो पिामशन मलई नेपाल िाजपरमा सूिना प्रिाचशि गिी
िोकिददएिा खास किमसमिा आयुर्वेददि औषमधहरु उत्पादन गनन आयुर्वेद कर्वभागिो
पूर्वस्न र्वीिमि मलनु पनेछ ।
६.१.२ उपदफा ६.१.१ बमोचजम िोकिएिा आयुर्वेददि औषमधहरु उत्पादन गनन िाहने
व्यचक्तले स्र्वीिमििो लामग िोकिए बमोचजम आयुर्वेद कर्वभागमा मनर्वेदन ददनु पनेछ ।
६.१.३ उपदफा ६.१.२ बमोचजम प्राप्त मनर्वेदनमा आयुर्वेद कर्वभागले आर्वश्यि जाुँिबुि गिी
आर्वश्यि दे खेमा परिषद्िो पिामशन मलई मनर्वेदन ददने व्यचक्त दिानर्वाला चिकित्सि
नभएमा मनजले दिानर्वाला चिकित्सििो िे खदे ख ि मनयन्त्रणमा िही आयुर्वेददि औषमध
उत्पादन गनुप
न ने गिी िोकिए बमोचजम स्र्वीिमि ददन सक्नेछ ।
६.१.४ आयुर्वेददि औषमध उत्पादन सम्बन्त्धी अन्त्य व्यर्वस्था िोकिए बमोचजम हुनेछ ।

६.२

प्रेशकक्रप्सन मबना आयुर्वेददि औषमध मबक्री गनन नपाउने : नेपाल सििािले परिषद्िो पिामशन
मलई नेपाल

िाजपरमा सूिना प्रिाचशि गिी िोकिददएिा खास किमसमिा आयुर्वेददि

औषमधहरु दिानर्वाला चिकित्सििो प्रेशकक्रप्सन मबना मबक्री कर्वििण गनन पाइने छक न ।



पकहलो सं शोधनद्वािा सं शोमधि ।
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परिच्छे द–७
िोष ि लेखापिीिण
७.१

परिषद्िो िोषः
७.१.१ परिषद्िो िोषमा दे हायिा ििमहरु िहनेछन् :–
७.१.१.१

नेपाल सििािबाट प्राप्त ििम,

७.१.१.२

चिकित्सिहरुिो नाम दिान दस्िुि बापि प्राप्त ििम, ि

७.१.१.३

अन्त्य स्रोिबाट प्राप्त ििम ।

७.१.२ परिषद्िो िोषिो सं िालन िोकिए बमोचजम हुनेछ ।
७.२

लेखा ि लेखापिीिण :
७.२.१ िोषिो आय–व्ययिो लेखा िोकिए बमोचजम िाचखनेछ ।
७.२.२ िोषिो लेखापिीिण िोकिए बमोचजम हुनेछ ।
७.२.३ नेपाल सििािले िाहे मा िोििो कहसाब कििाब सम्बन्त्धी िागजाि जुनसुिक बखि
जाुँच्न र्वा जिाउन सक्नेछ ।
परिच्छे द–८
शकचिि योग्यिािो मान्त्यिा

८.१



परिषद्ले मान्त्यिा ददने :



८.१.१

परिषद्ले आयुर्वेद व्यर्वसाय सम्बन्त्धी शकचिि योग्यिािो प्रमाणपर र्वा अन्त्य
उपामधहरुलाई परिषद्मा नाम दिान गने प्रयोजनिो लामग िोकिए बमोचजम
मान्त्यिा प्रदान गनेछ ।



८.१.२

उपदफा ८.१.१ बमोचजम मान्त्यिा प्रदान गरिएिो शकचिि योग्यिािो
प्रमाणपर र्वा उपामधहरु नेपाल िाजपरमा प्रिाशन गरिनेछ ।

M

८.१ि.

कर्वर्विण माग गनन सक्ने :

दफा ८.१ िो उपदफा ८.१.१ बमोचजम मान्त्यिा

प्रदान गरिएिो शकचिि योग्यिािो प्रमाणपर र्वा अन्त्य उपामधहरु प्रदान गने चशिण
सं स्थाले त्यस्िो प्रमाणपर र्वा अन्त्य उपामधहरुिो मनममत्त मनधानरिि गिे िो पाठ्यक्रम


पकहलो सं शोधनद्वािा सं शोमधि ।



पकहलो सं शोधनद्वािा सं शोमधि ।

M

पकहलो सं शोधनद्वािा थप ।
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िथा भनानिो लामग मनधानरिि गिे िो शिनहरुिो मूल्यांिनिो लामग परिषद्ले समय
समयमा त्यस्िो सं स्थासं ग कर्वर्विण माग गनन सक्नेछ ि सो कर्वर्विण उपलदलध गिाउनु
त्यस्िो सं स्थािो ििनव्य हुनेछ ।

M

८.१ख.

पिीिािो मनिीिण :

दफा ८.१ िो उपदफा ८.१.१ बमोचजम मान्त्यिा प्रदान

गरिएिो शकचिि योग्यिािो प्रमाणपर र्वा अन्त्य उपामधहरुिो लामग सम्बचन्त्धि चशिण
सं स्थाबाट मलइने पिीिाहरु मनिीिण गननिो लामग परिषद्ले मनिीिि मनयुक्त गिी
पठाउन सक्नेछ । यसिी मनयुक्त गरिएिा मनिीििले आफूले मनिीिण गिे िा
पिीिािो सम्बन्त्धमा परिषद्ले िोिेिो कर्वर्विण खुलाई परिषद् समि प्रमिर्वेदन पेश
गनेछ ।
िि मनिीििले त्यस्िो पिीिामा िुनक किमसमिो हस्ििेप गनन पाउने छक न ।

M८.१ग.

मान्त्यिा हटाउने :
८.१ग.१

दफा ८.१ि. बमोचजम प्राप्त कर्वर्विण ि दफा ८.१ख. बमोचजम पेश गरिएिो
प्रमिर्वेदन उपि कर्विाि गदान दफा ८.१ िो उपदफा ८.१.१ बमोचजम मान्त्यिा
प्रदान गरिएिो िुनक शकचिि योग्यिािो प्रमाणपर र्वा उपामधहरुिो मनममत्त
सम्बचन्त्धि चशिण सं स्थाले मनधानिण गिे िो पाठ्यक्रम, भनानिा शिनहरु िथा
पिीिा सं िालन कर्वमध उपयुक्त एर्वं पयानप्त छक न भन्ने लागेमा सो सम्बन्त्धमा
परिषद्ले आफनो प्रमिर्वेदन नेपाल सििाि समि पेश गनेछ ।

८.१ग.२

उपदफा

८.१ग.१

बमोचजम

परिषद्िो

प्रमिर्वेदन

प्राप्त

भएपमछ

नेपाल

सििािले आर्वश्यि दे खेमा सम्बचन्त्धि चशिण सं स्थासं ग स्पष्टीििण माग गनन
सक्नेछ ि स्पष्टीििण प्राप्त भएमा सो उपि कर्विाि गिी अरु िुनक जाुँिबुि
गनुन पने भए आर्वश्यि जाुँिबुि गिी सो समेििो आधािमा नेपाल सििािले
त्यस्िो चशिण सं स्थाबाट िुनक खास मममि पमछ प्रदान गरिएिो आयुर्वेद
सम्बन्त्धी शकचिि योग्यिािो प्रमाणपर र्वा अन्त्य उपामधिो मान्त्यिालाई नेपाल
िाजपरमा सूिना प्रिाशन गिी हटाउन सक्नेछ ।

14

www.lawcommission.gov.np

परिच्छे द–९
कर्वकर्वध
९.१

असल मनयिले गिे िो िाममा बिाउ : यो ऐन र्वा मनयमिो अधीनमा िही असल मनयिले
गिे िो िुनक िाम िािबाहीिो सम्बन्त्धमा परिषद् र्वा िचजिाि जर्वाफदे ही हुनेछकन ।

९.२

परिषद्िो कर्व टन :
९.२.१ परिषद्ले यो ऐन ि मनयम बमोचजम आफूलाई प्राप्त अमधिाि प्रयोग गनन नसिेिो र्वा
अमधिाििो दुरुपयोग गिे िो र्वा प्राप्त अमधिाि भन्त्दा बढी अमधिाि प्रयोग गिे िो र्वा
यो ऐन ि मनयम बमोचजम परिषद्ले पालन गनुप
न ने ििनव्य पालन गनन नसिेिो भन्ने
नेपाल सििािलाई लागेमा नेपाल सििािले परिषद्लाई कर्व टन गनन सक्नेछ ।
९.२.२ उपदफा ९.२.१ बमोचजम परिषद् कर्व टन

भएपमछ नेपाल सििािले अिो परिषद्

गठन नभएसम्म यो ऐन ि मनयम बमोचजम परिषद्ले गनुप
न ने सबक िाम िािबाही
आफकले गनन र्वा िुनक समममि गठन गिी सो समममिबाट गिाउन सक्नेछ ।
९.२.३ उपदफा ९.२.१ बमोचजम परिषद् कर्व टन भएपमछ सो परिषद्िो िोष ि अरु सम्पचत्त
नेपाल सििािले आफनक चजम्मा िाखी अिो परिषद् गठन भएपमछ सो िोष ि सम्पचत्त
उक्त परिषद्लाई बुिाउनेछ ।
९.२.४ उपदफा ९.२.१ बमोचजम परिषद् कर्व टन भएिो साधािणिया िीन महीनामभर नेपाल
सििािले दफा २.३ बमोचजम अिो परिषद्िो गठन गनेछ ।
९.३

सजाय :
९.३.१ दफा ५.१ िो बचखनलाप आयुर्वेद चिकित्सा व्यर्वसाय गने व्यचक्तलाई



िीन र्वषनसम्म

िकद ि िीस हजाि रुपकयाुँसम्म जरिबाना हुनेछ ।
९.३.२ दफा ५.२ बमोचजमिो अमधिाि दुरुपयोग गने दिानर्वाला चिकित्सिलाई दुईहजाि
रुपकयाुँसम्म जरिबाना र्वा दुई महीनासम्म िकद र्वा दुर्वक सजाय हुनेछ ।
९.३.३ दफा ६.१ बमोचजम आयुर्वेद कर्वभागिो स्र्वीिमि नमलई आयुर्वेददि औषमध उत्पादन
गने व्यचक्तलाई िीनहजाि रुपकयाुँसम्म जरिबाना र्वा छ महीनासम्म िकद र्वा दुर्वक सजाय
हुनेछ ।


िेही नेपाल िानूनलाई सं शोधन, एिीििण, समायोजन ि खािे ज गने ऐन, २०७४ द्वािा सं शोमधि ।
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९.३.४ दफा ६.२ िो बचखनलाप हुने गिी आयुर्वेददि औषमध मबक्री कर्वििण गने व्यचक्तलाई


एि र्वषनसम्म िकद ि दश हजाि रुपकयाुँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

९.३.५ यस दफामा ले चखएदे चख बाहे ि यो ऐन र्वा मनयमिो बचखनलाप हुने िुनक िाम गने
व्यचक्तलाई दुइहजाि रुपकयाुँसम्म जरिबाना हुनेछ ।


९.३ि. अनुसन्त्धान िहकििाि गने िथा मुद्दा िलाउने अमधिािी :

दफा ५.१ ि ५.२ बमोचजमिो

िसूििो अनुसन्त्धान िहकििाि गने िथा मुद्दा िलाउने अमधिािी र्वा मनिाय ि ित्सम्बन्त्धी
िायनकर्वमध नेपाल सििािले नेपाल िाजपरमा सूिना प्रिाशन गिी िोकिददए बमोचजम हुनेछ।


९.४ यो ऐनिो उद्देश्य िायानन्त्र्वयन गनन परिषद्ले आर्वश्यि मनयमहरु बनाउन सक्नेछ ि त्यस्िो
मनयमहरु नेपाल सििािबाट स्र्वीिि भएपमछ मार लागू हुनछ
े ।

९.५

कर्वमनयम बनाउने अमधिाि : परिषद्ले आफनो दक मनि िायन सन्त्िालनिो लामग यो ऐन ि
मनयमिो अधीनमा िही नेपाल सििाििो स्र्वीिमि मलई कर्वमनयमहरु बनाउन सक्नेछ ।

 पकहलो सं शोधनद्वािा थप ।


पकहलो सं शोधनद्वािा सं शोमधि ।

रष्टदलय :– िेही नेपाल िानून सं शोधन गने ऐन, २०६३ द्वािा रूपान्त्िि भएिा शदलदहरूः–
“श्री ५ िो सििाि” िो सट्टा “नेपाल सििाि” ।
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