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खोप ऐन, २०७२
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि
२०७२।१०।१२
सं शोधन गने ऐन
नेपालको सं विधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन
गने ऐन, २०७५

२०७५।११।१९
२०७२ सालको ऐन नं. १३
खोप सेिा सम्बन्धमा व्यिस्था गनन बनेको ऐन

प्रस्िािना : खोपको माध्यमबाट रोगको रोकथाम, मनयन्रण, मनिारण िा उन्मूलन गरी शशशु, बाल, मािृ
िथा अन्य व्यशिको मुत्यु दर घटाउन िथा खोप सेिाको विकास, विस्िार र सुदृढीकरण गरी
गुणस्िरीय खोप सेिा प्रदान गने सम्बन्धमा आिश्यक व्यिस्था गनन िाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको सं विधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोशिमको व्यिस्थावपका–सं सदले यो
ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द– १
प्रारशम्भक
१.

संशिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “खोप ऐन, २०७२” रहे को छ ।
(२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको एकानब्बेऔ ं ददनदे शख प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषा : विषय िा प्रसं गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“अनुममिपर” भन्नाले खोप सेिा सञ्चालन गनन दफा ११ िमोशिम ददइएको
अनुममिपर सम्झनु पछन ।

(ख)

“अनुसन्धान

समममि” भन्नाले

दफा

१९

बमोशिमको

अनपेशच्छि

घटना

अनुसन्धान समममि सम्झनु पछन ।
(ग)

“कोष” भन्नाले दफा २१ बमोशिमको खोप कोष सम्झनु पछन ।

(घ)

“खोप (भ्याशससन)” भन्नाले कुनै रोगको रोकथाम, मनयन्रण, मनिारण िा
उन्मूलन गनन ददइने खोप सम्झनु पछन ।
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(ङ)

“खोप कार्न” भन्नाले दफा १२ बमोशिम प्रदान गररएको खोप कार्न सम्झनु
पछन ।

(च)

“खोप कायनक्रम” भन्नाले कुनै रोगको रोकथाम, मनयन्रण, मनिारण िा उन्मूलन
गननको लामग मन्रालयले मनयममि िा अमभयानको रुपमा सञ्चालन गने राविय
खोप कायनक्रम सम्झनु पछन र सो शब्दले खोपबाट बचाउन सवकने रोगको
मनगरानी गने कायन समेिलाई िनाउँछ ।

(छ)

“खोप ददने व्यशि” भन्नाले खोप ददने स्िास््यकमी िा शचवकत्सक सम्झनु पछन
र सो शब्दले खास प्रकारका खोप ददनको लामग मन्रालयले िोकेको अन्य
व्यशि समेिलाई िनाउँछ ।

(ि)

“खोप सेिा” भन्नाले यस ऐन बमोशिम खोप प्रदान गने कायन सम्झनु पछन र सो
शब्दले खोप सेिा सञ्चालनको लामग खोप सामग्रीको व्यिस्थापन, आपूमिन,
भण्र्ारण िा वििरण गने काम समेिलाई िनाउँछ ।

(झ)

“शचवकत्सक” भन्नाले प्रचमलि कानून बमोशिम शचवकत्सकको रुपमा दिान भएको
व्यशि सम्झनु पछन ।

(ञ)

“िोवकएको” िा “िोवकए बमोशिम” भन्नाले यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयममा
िोवकएको िा िोवकए बमोशिम सम्झनु पछन ।

(ट)

“मन्रालय” भन्नाले स्िास््य िथा िनसं ख्या मन्रालय सम्झनु पछन ।

(ठ)

“समममि” भन्नाले दफा १५ बमोशिमको राविय खोप समममि सम्झनु पछन ।

(र्)

“सल्लाहकार समममि” भन्नाले दफा १८ बमोशिमको राविय खोप सल्लाहकार
समममि सम्झनु पछन ।

(ढ)

“विभाग” भन्नाले स्िास््य सेिा विभाग सम्झनु पछन ।

(ण)

“स्िास््यकमी” भन्नाले प्रचमलि कानून बमोशिम स्िास््यकमीको रुपमा दिान
भएको व्यशि सम्झनु पछन ।
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पररच्छे द– २
खोप सेिा सम्बन्धी व्यिस्था
३.

लशिि िगनका व्यशिलाई खोप पाउने अमधकार हुने : (१) लशिि िगनका व्यशिलाई खोप
कायनक्रममा समािेश भएका खोप मनशुल्क रुपमा लगाउन पाउने अमधकार हुनेछ ।
स्पस्टीकरण : यस दफाको प्रयोिनको लामग “लशिि िगन” भन्नाले कुनै खास वकमसमका
रोगको रोकथाम, मनयन्रण, मनिारण िा उन्मूलन गननको लामग खोप ददनु पने भनी खोप
कायनक्रममा वकटान गररएका िगन, समुदाय िा िेरका व्यशि सम्झनु पछन ।
(२) मन्रालयले उपदफा (१) बमोशिमको खोप कुनै खास मममि र समय िोकी कुनै
अस्पिाल, स्िास््य सं स्था, खोप केन्र, घुम्िी खोप शसलमनक िा अन्य स्थानबाट लगाउने
व्यिस्था गनेछ ।
(३) मन्रालयले यस दफा बमोशिम खोप ददने प्रयोिनका लामग सम्बशन्धि स्थानीय
िह, प्रहरी प्रशासन िथा स्ियं सेिकको सहयोग मलन ससनेछ ।

४.

अमनिायन रुपमा खोप लगाउनु पने : (१) मन्रालयले िोवकए बमोशिमका रोगको रोकथाम,
मनयन्रण, मनिारण िा उन्मूलन गननको लामग कुनै खोप अमनिायन रुपले लगाउन पने गरी
िोसन ससनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशिमको खोप लगाउनु सम्बशन्धि व्यशिको किनव्य हुनछ
े ।

५.

संरिक िा अमभभािकको दावयत्ि : आफ्नो सं रिकत्ि, अमभभािकत्ि िा अधीनमा रहे को
शशशु, बालबामलका िा कुनै व्यशिलाई खोप कायनक्रममा समािेश भएको खोप लगाउने
व्यिस्था गनुन त्यस्िो सं रिक, अमभभािक िा व्यशिको दावयत्ि हुनेछ ।

६.

खोप ददन नहुने : यस पररच्छे दमा अन्यर िुनसुकै कुरा ले शखएको भए िापमन कुनै व्यशिलाई
मनिको स्िास््यको कारण कुनै खोप ददन नहुने दे शखएमा खोप ददने व्यशिले त्यस्िो खोप सो
व्यशिलाई ददनु हुँदैन ।

७.

खोपका विषयमा िानकारी गराउनु पने : (१) खोप ददने व्यशिले खोप ददनु अशघ खोप मलने
व्यशिलाई मौशखक िा अन्य माध्यमबाट सो खोपको प्रकृमि, फाइदा र सम्भाविि असरका
बारे मा िानकारी गराउनु पनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोशिम खोप मलने व्यशि नािालक, अशि िा मानमसक रुपमा
ठीक नभएमा खोप ददने व्यशिले सो उपदफा बमोशिमको िानकारी मनिको सं रिक िा
अमभभािकलाई गराउनु पनेछ ।
८.

खोप मापदण्र् बमोशिम हुन ु पने : यस ऐन बमोशिम ददइने खोप िोवकएको मापदण्र्
बमोशिमको हुन ु पनेछ ।

९.

शचवकत्सक िथा स्िास््यकमी शिम्मेिारी हुने : यस ऐन बमोशिम खोप ददने कायनमा सं लग्न
हुन ु सम्बशन्धि शचवकत्सक िथा स्िास््यकमीको शिम्मेिारी हुनेछ ।

१०.

खोप कायनक्रम सञ्चालनमा अिरोध गनन नहुने : कसै ले पमन खोप सेिा सञ्चालन सम्बन्धी
कायनमा कुनै वकमसमको बाधा अिरोध गनन हुदैन ।

११.

अनुममिपर मलनु पने : (१) खोप सेिा सञ्चालन गनन चाहने मनिी, गैरसरकारी, सामुदावयक
अस्पिाल िा स्िास््य सं स्थाले िोवकएको मनकायबाट िोवकए बमोशिम अनुममिपर मलनु
पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशिम खोप सेिा सञ्चालन गनन अनुममिपर प्राप्त अस्पिाल िा
स्िास््य सं स्थाले आफूले सञ्चालन गरे को खोप सेिाको प्रमििेदन िोवकएको मनकाय िा
स्िास््य सं स्थामा मनयममि रुपले पेश गनुन पनेछ ।

१२.

खोप सेिाको अमभलेख राख्नु पने : (१) खोप ददने व्यशिले खोप लगाएका व्यशिको अमभले ख
अद्यािमधक रुपमा राख्नु पनेछ ।
(२) खोप ददने व्यशिले खोप लगाएको प्रमाण स्िरुप खोप लगाउने व्यशिलाई
िोवकएको ढाँचामा खोप कार्न प्रदान गनुन पनेछ ।
(३) खोप मलने व्यशि, मनिको सं रिक िा अमभभािकले खोप कार्न सुरशिि राख्नु
पनेछ ।
पररच्छे द– ३
खोपको आपूमिन र भण्र्ारण सम्बन्धी व्यिस्था

१३.

दिान भएको खोप आपूमिन गनुन पने : (१) खोप आपूमिन गने सं स्थाले औषमध व्यिस्था विभागमा
दिान भएको खोप मार आपूमिन गनुन पनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोशिमको आपूमिन गररने खोप असल उत्पादन प्रवक्रया अपनाई
उत्पादन भएको र विश्व स्िास््य सं गठनबाट गुणस्िरयुि रहे को भनी प्रमाशणि भएको हुन ु
पनेछ ।
(३) उपदफा (२) मा िुनसुकै कुरा लेशखएको भए िापमन दे हायको अिस्थामा विश्व
स्िास््य सं गठनबाट गुणस्िरयुि रहे को भनी प्रमाशणि भई नसकेको खोप आपूमिन गनन
सवकनेछ: –
(क) असल उत्पादन प्रवक्रया अपनाई उत्पादन भएको,
ु िा अन्य दे शमा प्रयोग भइसकेको,
(ख) उत्पादन भएको मुलक
(ग) उत्पादन गने दे शको मनयमनकारी मनकायमा दिान भएको, र
(घ)

खण्र् (क), (ख) र (ग) बमोशिमको व्यहोरा औषमध व्यिस्था
विभागले प्रमाशणि गरे को ।

१४.

खोपको ढुिानी, भण्र्ारण र वििरण : खोपको ढु िानी, भण्र्ारण र वििरण, सोको लामग प्रयोग
गररने उपकरण िथा खोप प्रयोग गदानको अिमधसम्म कायम राख्नु पने िापक्रम मन्रालयले
िोकेको मापदण्र् बमोशिमको हुन ु पनेछ ।
पररच्छे द– ४
विमभन्न समममि सम्बन्धी व्यिस्था

१५.

समममि : (१) खोप कायनक्रम सम्बन्धी नीमि मनमानण गनन मन्रालयलाई सुझाि ददने काम
समेिको लामग एक राविय खोप समममि रहनेछ ।
(२) समममिको गठन दे हाय बमोशिम हुनेछः–
(क)

मन्रालयको सशचि

– अध्यि

(ख)

विभागको महामनदे शक

– सदस्य

(ग)

सहसशचि, अथन मन्रालय

– सदस्य



(घ) सहसशचि, सं घीय माममला िथा सामान्य प्रशासन
मन्रालय





– सदस्य

(ङ) सहसशचि, शशिा, विज्ञान िथा प्रविमध मन्रालय

– सदस्य
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(च) सहसशचि, मवहला, बालबामलका िथा िेष्ठ नागररक
मन्रालय

(छ)

– सदस्य

बालरोग मबशेषज्ञ, िनस्िास््य मबशेषज्ञ िा स्िास््य
अथनशास्त्रीहरुमध्येबाट एकिना मवहला सवहि

(ि)

मन्रालयबाट मनोनीि दुईिना

– सदस्य

मनदे शक, बाल स्िास््य महाशाखा, विभाग

– सदस्य–सशचि

(३) उपदफा (२) बमोशिम मनोनीि सदस्यहरुको पदािमध चार िषनको हुनेछ ।
(४) उपदफा (३) मा िुनसुकै कुरा ले शखएको भए िापमन कुनै मनोनीि सदस्यले
पदीय शिम्मेिारी पूरा नगरे मा मन्रालयले मनिलाई िुनसुकै बखि सदस्यबाट हटाउन
ससनेछ।
(५) उपदफा (४) िमोशिम कुनै सदस्यलाई पदबाट हटाउनु अशघ मन्रालयले
मनिलाई सफाई पेश गने मौका ददनु पनेछ ।
(६) समममिको सशचिालयको काम विभागको बाल स्िास््य महाशाखाले गनेछ ।
१६.

समममिको काम, किनव्य र अमधकार : यस ऐनमा अन्यर ले शखएका काम, किनव्य र
अमधकारको अमिररि समममिको अन्य काम, किनव्य र अमधकार दे हाय बमोशिम हुनेछ :–
(क)

खोप कायनक्रम सम्बन्धी नीमि ििुम
न ा गरी मन्रालयसमि पेश गने,

(ख)

खोप कायनक्रमको विकास, विस्िार र सञ्चालनका लामग सम्बशन्धि
मनकायलाई मनदे शन ददने,

(ग)

खोप कायनक्रमलाई दीगो र भरपदो बनाउन आिश्यक स्रोि िुटाउने,

(घ)

खोप कायनक्रमको अनुगमन र मूल्याङ्कन गने, गराउने,

(ङ)

खोपको विकास िथा विस्िारको लामग सम्बशन्धि मनकायसँग समन्िय
गने,

(च)

खोप कायनक्रमलाई प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन गनन आिश्यकिा
अनुसार उपसमममि गठन गने,

(छ)

खोप सम्बन्धी विषयमा सल्लाहकार समममि िथा अनुसन्धान समममिले
ददएको सुझाि कायानन्ियन गनन विभागलाई मनदे शन ददने ।

१७. समममिको बैठक र मनणनय : (१) समममिको बैठक बषनमा कम्िीमा चार पटक बस्नेछ ।
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(२) समममिको बैठक समममिको अध्यिको मनदे शनमा सदस्य–सशचिले बोलाउनेछ ।
(३) समममिको बैठक बस्नुभन्दा कम्िीमा चौबीस घण्टा अगािै सदस्य–सशचिले
बैठकमा छलफल हुने कायनसूची सवहिको सूचना समममिको सबै सदस्यहरुलाई ददनु पनेछ ।
(४) समममिको कुल सदस्य सङ्खख्याको पचास प्रमिशिभन्दा बढी सदस्यहरु उपशस्थि
भएमा समममिको बैठकको लामग गणपूरक सङ्खख्या पुगेको मामननेछ ।
(५) समममिको बैठकको अध्यििा समममिको अध्यिले र मनिको अनुपशस्थमिमा
समममिको बैठकमा उपशस्थि सदस्यहरुले आफूमध्येिाट छानेको सदस्यले गनेछ ।
(६) समममिको बैठकमा बहुमिको राय मान्य हुनेछ र मि बराबर भएमा बैठकको
अध्यििा गने व्यशिले मनणानयक मि ददनेछ ।
(७) समममिले आिश्यक ठानेमा खोप कायनक्रमसँग सम्बशन्धि कुनै व्यशिलाई
समममिको बैठकमा आमन्रण गनन ससनेछ ।
(८) समममिको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनविमध समममि आफैंले मनधानरण गरे बमोशिम
हुनेछ ।
१८.

सल्लाहकार समममि : (१) खोप कायनक्रमको विकास, विस्िार एिं सञ्चालन गनन िथा प्राकृमिक
प्रकोप िा महामारी भएका बखि ित्काल खोप कायनक्रम सञ्चालन गने सम्बन्धमा समममिलाई
राय सल्लाह ददन एक राविय खोप सल्लाहकार समममि रहनेछ ।
(२) सल्लाहकार समममिको गठन दे हाय बमोशिम हुनेछः–
(क)

िनस्िास््य विषेशज्ञ शचवकत्सक िा िररष्ठ बालरोग
विषेशज्ञहरुमध्येिाट मन्रालयले मनोनीि गरे को
व्यशि

– अध्यि

(ख)

मनदे शक, बाल स्िास््य महाशाखा, विभाग

– सदस्य

(ग)

नेपाल वपमर्याविक सोसाइटीको सभापमि िा मनिले
िोकेको सो सोसाइटीको प्रमिमनमध

(घ)

– सदस्य

इवपमर्ममयोलोशिष्ट, िनस्िास््य विज्ञ, स्िास््य
अथनशास्त्री िा िररष्ठ बालरोग विषेशज्ञहरुमध्येिाट

(ङ)

मन्रालयले मनोनीि गरे का िीनिना

– सदस्य

प्रमुख, खोप शाखा, विभाग

– सदस्य–सशचि
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(३) सल्लाहकार समममिको अध्यि िथा मनोनीि सदस्यहरुको पदािमध चार िषनको
हुनेछ ।
(४) उपदफा (३) मा िुनसुकै कुरा लेशखएको भए िापमन सल्लाहकार समममिको
अध्यि िथा मनोनीि सदस्यले पदीय शिम्मेिारी पूरा नगरे मा मन्रालयले मनिलाई िुनसुकै
बखि हटाउन ससनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोशिम सल्लाहकार समममिको अध्यि िा सदस्यलाई हटाउनु
अशघ मन्रालयले मनिलाई सफाई पेश गने मौका ददनु पनेछ ।
(६) सल्लाहकार समममिको सशचिालयको काम विभागको बाल स्िास््य महाशाखाले
गनेछ ।
१९.

अनुसन्धान समममिः (१) खोप लगाएपमछ हुनससने अनपेशच्छि घटनाको ित्काल अनुसन्धान
गरी सोको प्रमििेदन समममि समि पेश गनन एक अनपेशच्छि घटना अनुसन्धान समममि
रहनेछ।
(२) अनुसन्धान समममिको गठन दे हाय बमोशिम हुनेछः–
(क)

िररष्ठ बालरोग विषेशज्ञहरुमध्येिाट मन्रालयले
मनोनीि गरे को व्यशि

– अध्यि

(ख)

प्रमिमनमध, औषमध व्यिस्था विभाग

– सदस्य

(ग)

प्रमिमनमध, नेपाल वपमर्याविक सोसाइटी

– सदस्य

(घ)

बररष्ठ बालरोग मबशेषज्ञहरुमध्येबाट एकिना

– सदस्य

(ङ)

बररष्ठ िनस्िास््य मबज्ञहरुमध्येबाट एकिना

– सदस्य

(च)

बररष्ठ प्याथोलोशिष्ठहरुमध्येबाट एकिना

– सदस्य

(छ)

प्रमुख, खोप शाखा, विभाग

– सदस्य–सशचि

(३) उपदफा (२) को खण्र् (घ), (ङ) र (च) बमोशिमका सदस्यहरुको मनोनयन
मन्रालयले गनेछ ।
(४) अनुसन्धान समममिको अध्यि िथा मनोनीि सदस्यहरुको पदािमध चार िषनको
हुनेछ ।
(५) उपदफा (४) मा िुनसुकै कुरा लेशखएको भए िापमन अनुसन्धान समममिको
अध्यि िथा मनोनीि सदस्यले पदीय शिम्मेिारी पूरा नगरे मा मन्रालयले मनिलाई िुनसुकै
बखि त्यस्िो पदबाट हटाउन ससनेछ ।
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(६) उपदफा (५) बमोशिम अध्यि िा कुनै सदस्यलाई पदबाट हटाउनु अशघ
मन्रालयले मनिलाई सफाई पेश गने मौका ददनु पनेछ ।
(७) अनुसन्धान समममिको सशचिालयको काम विभागको बाल स्िास््य महाशाखाले
गनेछ ।
२०.

सुझाि कायनन्ियन गनन मनदे शन ददन ससने : सल्लाहकार समममि िा अनुसन्धान समममिको
सुझाि िुरुन्ि कायानन्ियन गनुन पने प्रकृमिको

दे शखएमा र समममिको िैठक ित्काल िस्न

नससने भएमा समममिको अध्यिले लगिै िस्ने समममिको बैठकबाट अनुमोदन गराउने गरी
त्यस्िो सुझाि कायानन्ियन गनन विभागलाई मनदे शन ददन ससनेछ ।
पररच्छे द– ५
कोष िथा लेखा परीिण
२१.

कोष : (१) खोप कायनक्रमको विकास गने काम समेिको लामग खोप कोष नामको एक कोष
रहनेछ ।
(२) कोषमा दे हाय बमोशिमका रकमहरु रहनेछन्: –
(क)

नेपाल सरकारिाट प्राप्त रकम,

(ख)

स्िदे शी व्यशि, वित्तीय, सहकारी िा अन्य सं घ िा सं स्थािाट प्राप्त
रकम,

(ग)

विदे शी व्यशि, सरकार िा अन्िरानविय सं घ िा सं स्थािाट प्राप्त रकम,

(घ)

अन्य स्रोििाट प्राप्त रकम ।

(३) समममिले उपदफा (२) को खण्र् (ग) बमोशिमको रकम प्राप्त गनुन अशघ अथन
मन्रालयको स्िीकृमि मलनु पनेछ ।
(४) समममिले कोषमा प्राप्त हुने रकम प्रचमलि कानून बमोशिम इिाििपर प्राप्त “क”
िगनको िाशणज्य बैंकमा खािा खोली िम्मा गनुन पनेछ ।
२२.

कोषको प्रयोग : (१) समममिले कोषको रकम दे हायको कायनमा खचन गनन ससनेछ :–
(क)

खोप खररद गरी खोप कायनक्रम सञ्चालन गनन,

(ख)

प्राकृमिक प्रकोप िा महामारीका कारण ित्काल खोप खररद गनन
आिश्यक भएमा त्यस्िो खोप खररद गरी खोप कायनक्रम सञ्चालन
गनन,
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(ग)

खोप कायनक्रमको विकास िा विस्िार सम्बन्धी विषयमा अध्ययन िथा
अनुसन्धान गनन,

(घ)

खोप

कायनक्रममा

प्रयोग

हुने

खोप

मनिी

िेरको

साझेदारीमा

ु मभर उत्पादन गनन लागि प्रभािकाररिाको दृवष्टले उपयुि हुने
मुलक
दे शखएमा त्यस्िो खोप उत्पादन कायनमा लगानी गनन,
(ङ)

समममिको बैठक सञ्चालन लगायिका प्रशासमनक कायन गनन ।

(२) समममिले कोषको रकम उपदफा (१) को खण्र् (क), (ख) र (घ) बमोशिमको
कायनमा खचन गदान मन्रालयको स्िीकृमि मलनु पनेछ ।
२३.

कोषको रकम अन्य काममा खचन गनन नपाइने : समममिले कोषको रकम दफा २२ को
उपदफा

२४.

(१) मा उल्लेख भएको कायनमा बाहे क अन्य काममा खचन गनन पाइने छै न ।

रकम व्यिस्था गने : (१) खोप कायनक्रमलाई ददगो रुपमा व्यिस्थापन गनन आिश्यक पने
रकमको व्यिस्था नेपाल सरकारले गनेछ ।
(२) समममिले कोषको रकम दफा २२ को उपदफा (१) को खण्र् (ख) मा
उल्लेशखि काममा बाहेक अन्य कामका लामग खचन गदान कम्िीमा दश करोर् रुपैयाँ कोषमा
मौज्दाि रहने गरी खचन गनुन पनेछ ।
(३) दफा २२ को उपदफा (१) को खण्र् (ख) बमोशिमको कायनको लामग खचन
भएको रकम नेपाल सरकारले यथाशीघ्र कोषमा सोधभनान गनेछ ।

२५.

कोषको लेखा र लेखापरीिण : (१) कोषको आय–व्ययको ले खा नेपाल सरकारले अिलम्बन
गरे को लेखा प्रणाली बमोशिम राशखनेछ ।
(२) कोषको आन्िररक लेखापरीिण कोष िथा ले खा मनयन्रकको कायानलयिाट
हुनेछ ।
(३) कोषको अशन्िम ले खापरीिण महाले खा परीिकिाट हुनेछ ।
पररच्छे द– ६
सिाय, िमिपूमिन र पुनरािेदन

२६.

सिाय :

(१) कसै ले अनुममिपर नमलई खोप सेिा सञ्चालन गरे मा समममिले त्यस्िो खोप

सेिा बन्द गरी त्यस्िो खोप सेिा सञ्चालन गने लाई िीन लाख रुपैयाँदेशख पाँच लाख
रुपैयाँसम्म िररिाना गनेछ ।
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(२) कसै ले दफा १३ विपरीि दिान नभएको खोप आपूमिन गरे मा समममिले त्यस्िो
खोप नष्ट गरी सो खोप आपूमिन गनेलाई पच्चीस हिार रुपैयाँदेशख एक लाख रुपैयाँसम्म
िररिाना गनेछ ।
(३) कसै ले दफा १४ बमोशिम िोवकएको मापदण्र् विपरीि खोप वििरण गरे मा
समममिले त्यस्िो खोप नष्ट गरी खोप वििरण गनेलाई पचास हिार रुपैयाँ िररिाना गनेछ ।
(४) कसै ले उपदफा (१), (२) िा (३) मा ले शखएदे शख बाहे क यो ऐन िा यस ऐन
अन्िगनि बनेको मनयम विपरीि अन्य कायन गरे मा समममिले त्यस्िो व्यशिलाई दश हिार
रुपैयाँदेशख पच्चीस हिार रुपैयाँसम्म िररिाना गनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोशिम सिाय हुने कार्रयन कुनै सरकारी िा सािनिमनक सं स्थाका
कमनचारीले गरे को भए समममिले त्यस्िो कमनचारीलाई विभागीय कारिाही समेि गनन सम्बशन्धि
मनकायमा लेखी पठाउन ससनेछ ।
२७.

उिूरी गनन ससने : (१) दफा २६ बमोशिम सिाय हुने कायन कसै बाट भए गरे को थाहा
पाउने व्यशिले त्यस्िो कायन भए गरे को मममिले पैिीस ददनमभर समममिसमि उिूरी ददन
ससनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेशखएको भए िापमन यस ऐन विपरीि भए
गरे का काम कारबाहीका सम्बन्धमा समममिमा उिूरी नपरे पमन त्यस्िो कायन भए गरे को
विषयमा समममिलाई कुनै श्रोिबाट िानकारी हुन आएमा समममिले सो विषयमा छानविन गरी
दफा २६ बमोशिम सिाय गनन ससनेछ ।

२८.

उपचार िथा िमिपूमिन सम्बन्धी व्यिस्थाः (१) कुनै खोप लगाएकै कारणबाट खोप मलएको
व्यशिको स्िास््यमा गशम्भर असर परे को कुरा अनुसन्धान समममिले ठहर गरे मा सो खोप िुन
मनकाय िा सं स्थाबाट ददइएको हो सो मनकाय िा सं स्थाले त्यस्िो व्यशिको उपचार गरी
िमिपूमिन समेि ददनु पनेछ ।
(२) कुनै खोप लगाएकै कारणबाट कुनै व्यशिको अङ्ग भङ्ग भई गशम्भर प्रकारको
शारीररक िमि पुगेको िा मनिको मृत्यु भएको कुरा अनुसन्धान समममिले ठहर गरे मा
समममिले अङ्ग भङ्ग भएकोमा मनि स्ियं लाई र मृत्यु भएकोमा मनिको नशिकको हकिालालाई
त्यस्िो खोप ददने मनकाय िा सं स्थाबाट िमिपूमिन उपलब्ध गराई ददनु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोशिम िमिपूमिन उपलव्ध गराउने आधार िोवकए
बमोशिम हुनेछ ।
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२९.

विशेषज्ञ समममि गठन गनन ससने : समममिले दफा २६ बमोशिम सिाय गनन िा दफा २८
बमोशिम िमिपूमिन मनधानरण गने सम्बन्धमा राय सुझाि पेश गनन समममिको सदस्यको
सं योिकत्िमा एक विशेषज्ञ समममि गठन गनन ससनेछ ।

३०.

पुनरािेदन : दफा २६ िा २८ बमोशिम समममिले गरे को मनणनय िा ददएको आदे श उपर
शचत्त नबुझ्ने व्यशिले त्यस्िो मनणनय िा आदे श भएको मममिले पैिीस ददनमभर उच्च
अदालिमा पुनरािेदन गनन ससनेछ ।
िर

उच्च

अदालिले

आफ्नो

िेरामधकार

ग्रहण

नगरे सम्म

पुनरािेदन

अदालिमा पुनरािेदन गनन बाधा पने छै न ।
३१.

प्रचमलि कानून बमोशिम मुद्दा चलाउन बाधा नपने : यस ऐन बमोशिम सिाय हुने कुनै काम
कारबाहीमा अन्य प्रचमलि कानून बमोशिम पमन सिाय हुने रहे छ भने त्यस्िो कानून बमोशिम
मुद्दा चलाउन िथा कारबाही गनन यस ऐनले कुनै बाधा पुयानएको मामनने छै न ।
पररच्छे द–७
विविध

३२.

प्रोत्साहन िथा पुरस्कार प्रदान गनन ससने : खोप सेिाको िेरमा उत्कृष्ट योगदान पुयानउने
व्यशिलाई मन्रालयले प्रोत्साहन िा पुरस्कार प्रदान गनन ससनेछ ।

३३.

खोप कार्न माग गनन ससने : (१) विद्यालयले बालबामलका भनान गदान मनिको सं रिक िा
अमभभािकसँग बालबामलकालाई ददइएको खोप कार्न माग गनन ससनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेशखएको भए िापमन खोप कार्न पेश गनन
नसकेको कारणबाट मार कुनै पमन बालबामलकालाई विद्यालयमा भनान गननबाट बशञ्चि गररने
छै न ।
(३) विद्यालयले खोप कायनक्रममा समािेश भएको खोप नमलएका बालबामलकाको
अमभलेख राखी सोको प्रमििेदन स्थानीय सरकारी स्िास््य सं स्थामा पठाउनु पनेछ ।

३४.

सदभािना दूि िोसन ससने : नेपाल सरकारले खोप कायनक्रमको प्रिद्र्धन गनन रावियस्िरमा
ख्यािी प्राप्त व्यशिलाई सदभािना दू ि िोसन ससनेछ ।

३५.

चेिनामूलक कायनक्रम सञ्चालन गने : समममिले खोप लगाउँदाको फाइदा र समयमा खोप
नलगाएमा स्िास््यमा पनन ससने नकारात्मक प्रभािका बारे मा मनयममि रुपमा चेिनामूलक
कायनक्रम सञ्चालन गनुन पनेछ ।
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३६.

बैठक भत्ता : यस ऐन अन्िगनि गदठि विमभन्न समममि िथा उपसमममिका अध्यि, सदस्य र
आमशन्रि सदस्यले बैठकमा भाग मलए िापि अथन मन्रालयले िोवकददए बमोशिमको रकम
बैठक भत्ता पाउने छन् ।

३७.

सहयोग गनुन पने : खोप सेिा सञ्चालन गने सम्बन्धमा आिश्यक सहयोग गनुन सम्बशन्धि
मनकाय िा व्यशिको किनव्य हुनेछ ।

३८.

अमधकार प्रत्यायोिन : (१) मन्रालयले यस ऐन बमोशिम आफूलाई प्राप्त अमधकारमध्ये
आिश्यकिा अनुसार केही अमधकार समममि िा कुनै मनकायलाई प्रत्यायोिन गनन ससनेछ ।
(२) समममिले यस ऐन बमोशिम आपूmलाई प्राप्त अमधकारमध्ये आिश्यकिा अनुसार
केही अमधकार समममिको अध्यि, सदस्य िा कुनै अमधकृि कमनचारीलाई प्रत्यायोिन गनन
ससनेछ ।

३९.

िावषनक प्रमििेदन पेश गने : (१) समममिले आफूले िषनभररमा गरे को काम कारबाहीको िावषनक
प्रमििेदन आमथनक िषन समाप्त भएको िीन मवहनामभर मन्रालयसमि पेश गनुन पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशिमको प्रमििेदन समममिले सािनिमनक गनन ससनेछ ।

४०.

मनदे शन ददन ससने : (१) मन्रालयले समममिको काम कारबाहीको सम्बन्धमा समममिलाई
आिश्यक मनदे शन ददन ससनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशिम मन्रालयले ददएको मनदे शनको पालना गनुन समममिको
किनव्य हुनेछ ।

४१.

मनदे शशका बनाउन ससने :

समममिले यो ऐन र यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयमको अधीनमा

रही आिश्यक मनदे शशका बनाई लागू गनन ससनेछ ।
४२.

मनयम बनाउने अमधकार : (१) यस ऐनको कायानन्ियनको लामग नेपाल सरकारले आिश्यक
मनयम बनाउन ससनेछ ।
(२) उपदफा (१) ले ददएको अमधकारको सिनसामान्यिामा कुनै प्रमिकूल असर नपने
गरी खास गरी नेपाल सरकारले दे हायका विषयमा मनयम बनाउन ससनेछ: –
(क)

खोपको मापदण्र्,

(ख)

अनुममिपर ददने प्रकृया, अनुममिपर िथा निीकरण बापिको दस्िुर,
अनुममिपरको अिमध, रद्द िथा अनुममिपरिालाले पालन गनुन पने शिन,

(ग)

खोप सेिाको अनुगमन,

(घ)

स्िास््य सं स्थामा पेश गने प्रमििेदन,
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४३.

(ङ)

खोप सेिाको अमभलेख,

(च)

खोप कार्न,

(छ)

समममिको अन्य काम, किनव्य र अमधकार,

(ि)

सल्लाहकार समममि िथा अनुसन्धान समममिको बैठक,

(झ)

कोषको खािा सञ्चालन,

(ञ)

कोषको रकमको प्रयोग गने,

(ट)

खोप लगाउने व्यशिलाई ददइने िमिपूमिन सम्बन्धमा,

(ठ)

खोप सम्बन्धी अन्य आिश्यक विषयमा ।

खारे िी र बचाउ : (१) राविय खोप कोष (सञ्चालन) मनयमािली, २०७० खारे ि गररएको
छ ।
(२) राविय खोप कोष (सञ्चालन) मनयमािली, २०७० बमोशिम भए गरे का काम
कारबाही यसै ऐन बमोशिम भए गरे को मामननेछ ।
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