विधेयक सं ख्या :

खोप सेिा (सञ्चालन तथा व्यिस्थापन) सम्बन्धमा व्यिस्था गनन बनेको
विधेयक

प्रदे श सभा सचििालय
गण्डकी प्रदे श, पोखरा

खोप सेिा (सञ्चालन तथा व्यिस्थापन) सम्बन्धमा व्यिस्था गनन बनेको विधेयक
प्रस्तािनााः खोपको माध्यमबाट रोगको रोकथाम, ननयन्रण, ननिारण िा उन्मूलन गरी चशशु, बाल, मातृ
तथा अन्य व्यचिको मृत्यु दर घटाउन तथा खोप सेिाको विकास, विस्तार र सुदृविकरण गरी
गुणस्तरीय खोप सेिा प्रदान गने सम्बन्धमा आिश्यक व्यिस्था गनन िाञ्छनीय भएकोले,
गण्डकी प्रदे शको प्रदे श सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द– १
प्रारचम्भक

१. सं चिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “खोप सेिा (सञ्चालन तथा व्यिस्थापन) ऐन, २०७५”
रहे को छ ।
(२) यो ऐन गण्डकी प्रदे शमा लागू हुनेछ ।
(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषा : विषय िा प्रसं गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,(क) “अनुमनतपर” भन्नाले दफा ११ िमोचिमको अनुमनतपर सम्झनु पछन ।
(ख) “सनमनत” भन्नाले दफा १५ बमोचिमको प्रदे श खोप सनमनत सम्झनु पछन ।
(ग) “प्रदे श खोप प्राविनधक सनमनत” भन्नाले दफा १८ बमोचिमको सनमनत सम्झनु पछन ।
(घ) “कोष” भन्नाले दफा २० बमोचिमको प्रदे श खोप कोष सम्झनु पछन ।
(ङ) “खोप (भ्याचससन)” भन्नाले कुनै रोगको रोकथाम, ननयन्रण, ननिारण िा उन्मूलन गनन
ददइने खोप सम्झनु पछन ।
(ि) “खोप काडन” भन्नाले दफा १२ बमोचिम प्रदान गररएको खोप काडन सम्झनु पछन ।
(छ)

“खोप कायनक्रम” भन्नाले कुनै रोगको रोकथाम, ननयन्रण, ननिारण िा उन्मुलन गननको
लानग मन्रालयले ननयनमत िा अनभयानको रुपमा सञ्चालन गने प्रदे श खोप कायनक्रम
सम्झनु पछन र सो शब्दले खोपबाट बिाउन सवकने रोगको ननगरानी गने कायन
समेतलाइन िनाउँछ ।

(ि) “खोप ददने व्यचि” भन्नाले खोप ददने स्िास््यकमी िा चिवकत्सक सम्झनु पछन र सो
शब्दले खास प्रकारका खोप ददनको लानग मन्रालयले तोकेको अन्य व्यचि समेतलाइन
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िनाउँछ ।
(झ) “खोप सेिा” भन्नाले यस ऐन बमोचिम प्रदान गने खोप कायन सम्झनु पछन र सो शब्दले
खोप सेिा सञ्चालनको लानग खोप सामग्रीको व्यिस्थापन, आपूनतन, भण्डारण िा वितरण
गने काम समेतलाई िनाउँछ ।

(ञ) “चिवकत्सक” भन्नाले प्रिनलत कानून बमोचिम चिवकत्सकको रुपमा दतान भएको व्यचि
सम्झनु पछन ।
(ट) “तोवकएको” िा “तोवकए बमोचिम” भन्नाले यस ऐन अन्तगनत बनेको ननयममा तोवकएको
िा तोवकए बमोचिम सम्झनु पछन ।
(ठ) “मन्रालय” भन्नाले सामाचिक विकास मन्रालय सम्झनु पछन ।
(ड) “स्िास््यकमी” भन्नाले प्रिनलत कानून बमोचिम स्िास््यकमीको रुपमा दतान भएको व्यचि
सम्झनु पछन ।
पररच्छे द– २
खोप सेिा सम्बन्धी व्यिस्था
३. अननिायन रुपमा खोप लगाउनु पनेाः (१) मन्रालयले तोवकए बमोचिमका रोगको रोकथाम,ननयन्रण,
ननिारण िा उन्मुलन गननको लानग कुनै खोप अननिायन रुपले लगाउन पने गरी तोसन ससनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचिमको खोप लगाउनु सम्बचन्धत व्यचिको कतनव्य हुनछ
े ।
४. लचित िगनका व्यचिलाई खोप पाउने अनधकार हुनाःे (१) लचित िगनका व्यचिलाई खोप
कायनक्रममा समािेश भएका खोप ननशुल्क रुपमा लगाउन पाउने अनधकार हुनछ
े ।
स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोिनको लानग “लचित िगन” भन्नाले कुनै खास वकनसमका रोगको
रोकथाम, ननयन्रण, ननिारण िा उन्मूलन गननको लानग खोप ददनु पने भनी खोप कायनक्रममा
वकटान गररएका िगन, समुदाय िा िेरका व्यचि सम्झनु पछन ।
(२) मन्रालयले उपदफा (१) बमोचिमको खोप कुनै खास नमनत र समय तोकी कुनै
अस्पताल, स्िास््य सं स्था, खोप केन्र, घुम्ती खोपचसलननक िा अन्य स्थानबाट लगाउने व्यिस्था
गनेछ ।

(३) मन्रालयले यस दफा बमोचिम खोप ददने प्रयोिनका लानग सम्बचन्धत स्थानीय तह,
प्रहरी प्रशासन तथा स्ियं सेिकको सहयोग नलन ससनेछ ।
५.

सं रिक िा अनभभािकको दावयत्िाः आफ्नो सं रिकत्ि, अनभभािकत्ि िा अनधनमा रहे को चशशु,

बालबानलका िा कुनै व्यचिलाई खोप कायनक्रममा समािेश भएको खोप लगाउने व्यिस्था गनुन
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त्यस्तो सं रिक, अनभभािक िा व्यचिको दावयत्ि हुनेछ ।
६.

खोप ददन नहुनाःे यस पररच्छे दमा अन्यर िुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापनन कुनै व्यचिलाई

ननिको स्िास््यको कारण कुनै खोप ददन नहुने दे चखएमा खोप ददने व्यचिले त्यस्तो खोप सो
व्यचिलाई ददनु हुँदैन ।

७.

खोपका विषयमा िानकारी गराउनुपनेाः (१) खोप ददने व्यचिले खोप ददनु अचघ खोप नलने

व्यचिलाई मौचखक िा अन्य माध्यमबाट सो खोपको प्रकृनत, फाइदा र सम्भावित असरका बारे मा
िानकारी गराउनु पनेछ ।
नभएमा

(२) उपदफा (१) बमोचिम खोप नलने व्यचि नाबालक, अशि िा माननसक रुपमा ठीक
खोप

ददने

व्यचिले

सो

उपदफा

बमोचिमको

िानकारी

ननिको

सं रिक

िा

अनभभािकलाई गराउनु पनेछ ।
८.

खोप मापदण्ड बमोचिम हुन ु पने : यस ऐन बमोचिम ददइने खोप तोवकएको मापदण्ड बमोचिमको
हुन ु पनेछ ।

९.

चिम्मेिारी हुने : ऐन बमोचिम खोप ददने कायनमा सं लग्न हुन ु सम्बचन्धत चिवकत्सक तथा
स्िास््यकमीको चिम्मेिारी हुनेछ ।

१०. खोप कायनक्रम सञ्चालनमा अिरोध गनन नहुने : कसै ले पनन खोप सेिा सञ्चालन सम्बन्धी कायनमा
कुनै वकनसमको बाधा अबरोध गनन हुदैन ।
११. अनुमनतपर नलनु पने : (१) खोप सेिा सञ्चालन गनन िाहने ननिी, गैर सरकारी, सामुदावयक
अस्पताल िा स्िास््य सं स्थाले तोवकएको ननकायबाट तोवकए बमोचिम अनुमनतपर नलनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोचिम खोप से िा सञ्चालन गनन अनुमनतपर प्राप्त अस्पताल िा

स्िास््य सं स्थाले आफूले सञ्चालन गरे को खोप सेिाको प्रनतिेदन तोवकएको ननकाय िा स्िास््य
सं स्थामा ननयनमत रुपले पेश गनुन पनेछ ।

१२. खोप सेिाको अनभलेख राख्र्नु पने : (१) खोप ददने व्यचिले खोप लगाएका व्यचिको अनभलेख
अद्यािनधक रुपमा राख्नु पनेछ ।
(२) खोप ददने व्यचिले खोप लगाएको प्रमाण स्िरुप खोप लगाउने व्यचिलाई
तोवकएका िाँिामा खोप काडन प्रदान गनुन पनेछ ।
(३) खोप नलने व्यचि, ननिको सं रिक िा अनभभािकले खोप काडन सुरचित राख्नु पनेछ
।
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पररच्छे द– ३
खोपको आपूनतन र भण्डारण सम्बन्धी व्यिस्था
१३. दतान भएको खोप आपूनतन गनुन पनेाः (१) खोप आपूनतन गने सं स्थाले औषनध व्यिस्था विभागमा दतान
भएको खोप मार आपूनतन गनुन पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोचिमको आपूनतन गररने खोप असल उत्पादन प्रवक्रया अपनाई

उत्पादन भएको र विश्व स्िास््य सं गठनबाट गुणस्तरयुि रहे को भनी प्रमाचणत भएको हुन ु
पनेछ ।
(३) उपदफा (२) मा िुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापनन दे हायको अिस्थामा विश्व

स्िास््य सं गठनबाट गुणस्तरयुि रहेको भनी प्रमाचणत भई नसकेको खोप आपूनतन गनन
सवकनेछाः-

(क) असल उत्पादन प्रवक्रया अपनाई उत्पादन भएको,
ु िा अन्य दे शमा प्रयोग भइसकेको,
(ख) उत्पादन भएको मुलक
(ग) उत्पादन गने दे शको ननयमनकारी ननकायमा दतान भएको, र
(घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोचिमको व्यहोरा औषधी व्यिस्था विभागले प्रमाचणत
गरे को ।
१४. खोपको िुिानी, भण्डारण र वितरणाः खोपको िु िानी, भण्डारण र वितरण, सो को लानग प्रयोग
गररने उपकरण तथा खोप प्रयोग गदानको अिनधसम्म कायम राख्नु पने तापक्रम मन्रालयले
तोकेको मापदण्ड बमोचिमको हुनपु नेछ ।

पररच्छे द-४
सनमनत सम्बन्धी व्यिस्था
१५. सनमनताः

(१) खोप कायनक्रम सम्बन्धी नीनत ननमानण गनन मन्रालयलाई सुझाि ददने काम

समेतको लानग एक प्रदे श खोप सनमनत रहनेछ ।
(२) सनमनतको गठन दे हाय बमोचिम हुनेछाः
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(क) सचिि, सामाचिक विकास मन्रालय

- अध्यि

(ख) सचिि,आनथनक मानमला तथा योिना मन्रालय

- सदस्य

(ग) सचिि, आन्तररक मानमला तथा कानून मन्रालय

- सदस्य

(घ) बालरोग विशेषज्ञ

- सदस्य

(ङ) िनस्िास््य विशेषज्ञ िा स्िास््य अथनशास्त्रीहरुमध्येबाट
एकिना मवहला सवहत मन्रालयबाट मनोननत दुईिना-

सदस्य

(ि) महाशाखा प्रमुख, स्िास््य सेिा महाशाखा, सामाचिक विकास मन्रालय - सदस्य सचिि

(३) खण्ड (घ) र (ङ) बमोचिम मनोनीत सदस्यहरुको पदािनध िार िषनको हुनेछ ।
(४) उपदफा (३) मा िुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापनन कुनै मनोनीत सदस्यले पदीय

चिम्मेिारी पूरा नगरे मा मन्रालयले ननिलाई िुनसुकै बखत सदस्यबाट हटाउन ससनेछ ।

(५) उपदफा (४) िमोचिम कुनै सदस्यलाई पदबाट हटाउनु अचघ मन्रालयले ननिलाई
सफाई पेश गने मौका ददनु पनेछ ।
(६) सनमनतको सचििालयको काम मन्रालयको स्िास््य महाशाखाले गनेछ ।
१६. सनमनतको काम, कतनव्य र अनधकाराः यस ऐनमा अन्यर ले चखएका काम, कतनव्य र अनधकारको
अनतररि सनमनतको अन्य काम, कतनव्य र अनधकार दे हाय बमोचिम हुनेछ :–
(क) खोप कायनक्रम सम्बन्धी नीनत तिुम
न ा गरी मन्रालय समि पेश गने,
(ख) खोप कायनक्रमको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लानग सम्बचन्धत ननकायलाई ननदे शन
ददने,
(ग) खोप कायनक्रमलाई दीगो र भरपदो बनाउन आिश्यक स्रोत िुटाउने
(घ) खोप कायनक्रमको अनुगमन र मूल्याङ्कन गने, गराउने,
(ङ) खोपको विकास तथा विस्तारको लानग सम्बचन्धत ननकायसँग समन्िय गने,
(ि) खोप कायनक्रमलाई प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन गनन आिश्यकता अनुसार उपसनमनत
गठन गने,
(छ) खोप सम्बन्धी विषयमा खोप प्राविनधक सनमनतले ददएको सुझाि कायानन्ियन गनन सम्बचन्धत
ननकायलाई ननदे शन ददने ।
१७.सनमनतको बैठक र ननणनयाः (१) सनमनतको बैठक बषनमा कचम्तमा िार पटक बस्नेछ ।
(२) सनमनतको बैठक सनमनतको अध्यिको ननदे शनमा सदस्य–सचििले बोलाउनेछ ।
(३) सनमनतको बैठक बस्नुभन्दा कचम्तमा िौबीस घण्टा अगािै सदस्य सचििले बैठकमा
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छलफल हुने कायनसूिी सवहतको सूिना सनमनतको सबै सदस्यहरुलाई ददनु पनेछ ।
(४) सनमनतको कुल सदस्य सङ्खख्याको पिास प्रनतशतभन्दा बिी सदस्यहरु उपचस्थत
भएमा सनमनतको बैठकको लानग गणपूरक सङ्खख्या पुगेको मानननेछ ।
(५) सनमनतको बैठकको अध्यिता सनमनतको अध्यिले

र ननिको अनुपचस्थनतमा

बैठकमा उपचस्थत सदस्यहरुले आफूमध्येिाट छानेको सदस्यले गनेछ ।

सनमनतको

(६) सनमनतको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको

अध्यिता गने व्यचिले ननणानयक मत ददनेछ ।

(७) सनमनतले आिश्यक ठानेमा खोप कायनक्रमसँग सम्बचन्धत कुनै व्यचिलाई सनमनतको

बैठकमा आमन्रण गनन ससनेछ ।

(८) सनमनतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनविनध सनमनत आफैंले ननधानरण गरे बमोचिम
हुनेछ ।
१८. प्रदे श खोप प्राविनधक सनमनत : (१) खोप कायनक्रमको विकास, विस्तार एिं सञ्चालन गनन,
प्राकृनतक प्रकोप िा महामारी भएका बखत तत्काल खोप कायनक्रम सञ्चालन गने सम्िन्धमा राय
सल्लाह ददने तथा खोप लगाएपनछ हुनससने अनपेचच्छत घटनाको तत्काल अनुसन्धान गरी सोको
प्रनतिेदन सनमनत समि पेश गनन एक प्रदे श खोप प्राविनधक सनमनत रहनेछ ।
(२) प्रदे श खोप प्राविनधक सनमनतको गठन दे हाय बमोचिम हुनेछाः
(क) िनस्िास््य विषेशज्ञ चिवकत्सक िा िररष्ठ बालरोग विषेशज्ञहरुमध्येबाट
मन्रालयले मनोनीत गरे को व्यचि

- अध्यि

(ख) प्रमुख, स्िास््य सेिा महाशाखा, सामाचिक विकास मन्रालय

- सदस्य

(ग) नेपाल वपनडयाविक सोसाइटीले तोकेको प्रदे श चस्थत प्रनतनननध

- सदस्य

(घ) ईवपनडनमयलोचिष्ट, िनस्िास््य विज्ञ, स्िास््य अथनशास्त्री िा िररष्ठ

बालरोग विषेशज्ञहरुमध्येबाट मन्रालयले मनोनीत गरे का तीनिना

(ङ) बररष्ठ प्याथोलोचिष्टहरु मध्येबाट एकिना

- सदस्य
- सदस्य

(ि) प्रनतनननध, औषनध व्यिस्था विभाग िा बररष्ठ फामे चशष्टहरु मध्येबाट
मन्रालयले मनोनीत गरे को एकिना
(छ) प्रमुख, िनस्िास््य शाखा, सामाचिक विकास मन्रालय

-सदस्य
- सदस्य सचिि

(३) प्रदे श खोप प्राविनधक सनमनतको अध्यि तथा मनोनीत सदस्यहरुको पदािनध िार
िषनको हुनेछ।
(४) उपदफा (३) मा िुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापनन अध्यि तथा मनोननत सदस्यले
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पदीय चिम्मेिारी पुरा नगरे मा मन्रालयले ननिलाई िुनसुकै बखत हटाउन ससनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोचिम अध्यि िा सदस्यलाई हटाउनु अचघ मन्रालयले ननिलाई
सफाई पेश गने मौका ददनु पनेछ ।
(६)

प्रदे श

खोप

प्राविनधक

सनमनतको

सचििालयको

काम

मन्रालयको

स्िास््य

महाशाखाले गनेछ।
१९. सुझाि कायानन्ियन गनन ननदे शन ददन ससनेाः प्रदे श खोप प्राविनधक सनमनतको सुझाि तुरुन्त

कायानन्ियन गनुन पने प्रकृनतको दे चखएमा र सनमनतको बैठक तत्काल बस्न नससने भएमा
सनमनतको अध्यिले लगतै बस्ने सनमनतको बैठकबाट अनुमोदन गराउने गरी त्यस्तो सुझाि
कायानन्ियन गनन महाशाखालाई ननदे शन ददन ससनेछ ।

पररच्छे द– ५
खोप कोष सम्बन्धी व्यिस्था
२०. कोषाः (१) खोप कायनक्रम सञ्चालन, व्यिस्थापन र प्रबर्द्नन गने काम समेतको लानग खोप कोष
नामको एक कोष रहनेछ ।
(२) कोषमा दे हाय बमोचिमका रकमहरु रहनेछनाः–
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) प्रदे श सरकारिाट प्राप्त रकम,
(ग) कुनै व्यचि, वित्तीय, सहकारी िा अन्य सं घ िा सं स्थािाट प्राप्त रकम,
(घ) विदे शी व्यचि, सरकार िा दातृ सं स्था िा अन्तरानविय सं घ िा सं स्थािाट प्राप्त
रकम, र
(ङ) अन्य स्रोतिाट प्राप्त रकम ।
(३) सनमनतले उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोचिमको रकम प्राप्त गनुन अचघ नेपाल

सरकारको स्िीकृनत नलनु पनेछ ।

(४) सनमनतले कोषमा प्राप्त हुने रकम प्रिनलत कानून बमोचिम इिाितपर प्राप्त “क”

िगनको बाचणज्य बैंकमा खाता खोली िम्मा गनुन पनेछ ।

२१. कोषको प्रयोगाः (१) सनमनतले कोषको रकम दे हायको कायनमा खिन गनन ससनेछ :–
(क) खोप खररद गरी खोप कायनक्रम सञ्चालन गनन,
(ख) प्राकृनतक प्रकोप िा महामारीका कारण तत्काल खोप खररद गनन आिश्यक
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भएमा त्यस्तो खोप खररद गरी खोप कायनक्रम सञ्चालन गनन,
ु नभर
(ग) खोप कायनक्रममा प्रयोग हुने खोप ननिी िेरको साझेदारीमा मुलक
उत्पादन गनन लागत

प्रभािकाररताको दृवष्टले उपयुि हुने दे चखएमा त्यस्तो

खोप उत्पादन कायनमा लगानी गनन,

(२) सनमनतले कोषको रकम उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोचिमको

कायनमा खिन गदान मन्रालयको स्िीकृनत नलनु पनेछ ।

२२. कोषको रकम अन्य काममा खिन गनन नपाईनेाः सनमनतले कोषको रकम दफा २१ को उपदफा
(१) मा उल्ले ख भएको कायनमा बाहे क अन्य काममा खिन गनन पाइने छै न ।
२३. रकम व्यिस्था गनेाः (१) खोप कायनक्रमलाई ददगो रुपमा व्यिस्थापन गनन आिश्यक पने
रकमको व्यिस्था प्रदे श सरकारले गनेछ ।
(२) सनमनतले कोषको रकम दफा २१ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा उल्ले चखत
काममा बाहे क अन्य कामका लानग खिन गदान कचम्तमा पिास लाख रुपैयाँ कोषमा मौज्दात रहने
गरी खिन गनुन पनेछ ।
(३) दफा २१ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोचिमको कायनको लानग खिन भएको
रकम प्रदे श सरकारले यथाशीघ्र कोषमा सोधभनान गनेछ ।
२४.कोषको लेखा र लेखापरीिणाः (१) कोषको आय–व्ययको ले खा प्रदे श सरकारले अिलम्बन गरे को
लेखा प्रणाली बमोचिम राचखनेछ ।
(२) कोषको आन्तररक लेखापरीिण प्रदे श ले खा ननयन्रकको कायानलयिाट हुनेछ ।
(३) कोषको अचन्तम ले खापरीिण महाले खा परीिकिाट हुनेछ ।
पररच्छे द– ६

िनतपूनतन, सिाय र पुनरािेदन
२५.सिायाः (१) कसै ले अनुमनतपर ननलई खोप सेिा सञ्चालन गरे मा सनमनतले त्यस्तो खोप सेिा बन्द

गरी त्यस्तो खोप सेिा सञ्चालन गनेलाई तीन लाख रुपैयाँदेचख पाँि लाख रुपैयाँसम्म िररिाना
गनेछ।

(२) कसै ले दफा १३ विपरीत खोप आपूनतन गरे मा सनमनतले त्यस्तो खोप नष्ट गरी सो

खोप आपूनतन गनेलाई पच्िीस हिार रुपैयाँ दे चख एकलाख रुपैयाँसम्म िररिाना गनेछ ।

(३) कसै ले दफा १४ बमोचिम तोवकएको मापदण्ड विपरीत खोप वितरण गरे मा सनमनतले

त्यस्तो खोप नष्ट गरी खोप वितरण गनेलाई पिास हिार रुपैयाँ िररिाना गनेछ ।
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(४) कसै ले उपदफा (१), (२) िा (३) मा ले चखएदे चख बाहे क यो ऐन िा यस ऐन

अन्तगनत बनेको ननयम विपरीत अन्य कायन गरे मा सनमनतले त्यस्तो व्यचिलाई दश हिार रुपैयाँ
दे चख पच्िीस हिार रुपैयाँसम्म िररिाना गनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोचिम सिाय हुने कायन कुनै सरकारी िा सािनिननक सं स्थाका

कमनिारीले गरे को भए सनमनतले त्यस्तो कमनिारीलाई विभागीय कारिाही समेत गनन सम्बचन्धत
ननकायमा ले खी पठाउन ससनेछ ।

२६.उिूरी गनन ससनेाः (१) दफा २५ बमोचिम सिाय हुने कायन कसै बाट भए गरे को थाहा पाउने
व्यचिले त्यस्तो कायन भए गरे को नमनतले पैतीस ददननभर सनमनत समि उिूरी ददन ससनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापनन यस ऐन विपरीत भए गरे का

काम कारबाहीका सम्बन्धमा सनमनतमा उिूरी नपरे पनन त्यस्तो कायन भए गरे को विषयमा सनमनतलाई
कुनै स्रोतबाट िानकारी हुन आएमा सनमनतले सो विषयमा छानविन गरी दफा २५ बमोचिम सिाय
गनन ससनेछ ।
२७. उपिार तथा िनतपूनतन सम्बन्धी व्यिस्थााः(१) खोप लगाएकै कारणबाट खोप नलएको व्यचिको
स्िास््यमा गम्भीर असर परे को कुरा प्रदे श खोप प्राविनधक सनमनतले ठहर गरे मा सो खोप िुन

ननकाय िा सं स्थाबाट ददइएको हो सो ननकाय िा सं स्थाले त्यस्तो व्यचिको उपिार गरी िनतपूनतन
समेत ददनु पनेछ ।
(२) कुनै खोप लगाएकै कारणबाट कुनै व्यचिको अङ्ग भङ्ग भई गचम्भर प्रकारको

शारीररक िनत पुगक
े ो िा ननिको मृत्यु भएको प्रदे श खोप प्राविनधक सनमनतले ठहर गरे मा सनमनतले

अङ्ग भङ्ग भएकोमा ननि स्ियं लाई र मृत्यु भएकोमा ननिको नचिकको हकिालालाई त्यस्तो खोप
ददने ननकाय िा सं स्थाबाट िनतपूनतन उपलब्ध गराई ददनु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोचिम िनतपूनतन उपलव्ध गराउने आधार तोवकए बमोचिम
हुनेछ।
२८. विशेषज्ञ सनमनत गठन गनन ससनेाः सनमनतले दफा २५ बमोचिम सिाय गनन िा दफा २७ बमोचिम
िनतपूनतन ननधानरण गने सम्बन्धमा राय सुझाि पेश गनन सनमनतका सदस्यको सं योिकत्िमा एक
विशेषज्ञ सनमनत गठन गनन ससनेछ ।
२९. पुनरािेदनाः दफा २५ िा २७ बमोचिम सनमनतले गरे को ननणनय िा ददएको आदे शउपर चित्त
नबुझ्ने व्यचिले त्यस्तो ननणनय िा आदे श भएको नमनतले पैतीस ददननभर उच्ि अदालतमा
पुनरािेदन गनन ससनेछ ।
३०. प्रिनलत कानून बमोचिम मुद्दा िलाउन बाधा नपनेाः यस ऐन बमोचिम सिाय हुने कुनै काम
कारबाहीमा अन्य प्रिनलत कानून बमोचिम पनन सिाय हुने रहे छ भने त्यस्तो कानूनबमोचिम मुद्दा
िलाउन तथा कारबाही गनन यस ऐनले कुनै बाधा पुर्याएको माननने छै न ।
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पररच्छे द– ७
विविध
३१. प्रोत्साहन तथा पुरस्कार प्रदान गनन ससने : खोप सेिाको िेरमा उत्कृष्ट योगदान पुर्याउने व्यचि
िा सं स्थालाई मन्रालयले प्रोत्साहन िा पुरस्कार प्रदान गनन ससनेछ ।
३२. खोप काडन माग गनन ससनेाः (१) विद्यालयले बालबानलका भनान गदान ननिको सं रिक िा
अनभभािकसँग बालबानलकालाई ददइएको खोप काडन माग गनन ससनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापनन खोप काडन पेश गनन नसकेको

कारणबाट मार कुनै पनन बालबानलकालाई विद्यालयमा भनान गननबाट बचञ्चत गररने छै न।

(३) विद्यालयले खोप कायनक्रममा समािेश भएको खोप ननलएका बालबानलकाको

अनभले ख राखी सोको प्रनतिेदन स्थानीय सरकारी स्िास््य सं स्थामा पठाउनु पनेछ ।

३३. िेतनामूलक कायनक्रम सञ्चालन गनेाः सनमनतले खोप लगाउदाको फाइदा र समयमा खोप
नलगाएमा स्िास््यमा पनन ससने नकारात्मक प्रभािका बारे मा ननयनमत रुपमा िेतनामूलक
कायनक्रम सञ्चालन गनुन पनेछ ।
ँ समन्िय र सहकायन गनेाः मन्रालयले खोप सेिा सञ्चालन गदान सं घ र
३४. संघ र स्थानीय तहसग
स्थानीय तहसँग समन्िय र सहकायन गनेछ ।

३५. बैठक भत्तााः यस ऐन अन्तगनत गदठत विनभन्न सनमनत तथा उपसनमनतका अध्यि, सदस्य र
आमचन्रत सदस्यले बैठकमा भाग नलए िापत आनथनक मानमला तथा योिना मन्रालयले तोवकददए
बमोचिमको रकम बैठक भत्ता पाउने छन ।
३६. सहयोग गनुन पनेाः

खोप सेिा सञ्चालन गने सम्बन्धमा आिश्यक सहयोग गनुन सम्बचन्धत ननकाय

िा व्यचिको कतनव्य हुनछ
े ।

३७. अनधकार प्रत्यायोिनाः (१) मन्रालयले यस ऐन बमोचिम आफूलाई प्राप्त अनधकारमध्ये
आिश्यकता अनुसार केही अनधकार सनमनत िा कुनै ननकायलाई प्रत्यायोिन गनन ससनेछ ।

(२) सनमनतले यस ऐन बमोचिम आफूलाई प्राप्त अनधकारमध्ये आिश्यकता अनुसार केही

अनधकार सनमनतको अध्यि, सदस्य िा कुनै अनधकृत कमनिारीलाई प्रत्यायोिन गनन ससनेछ ।

३८. िावषनक प्रनतिेदन पेश गनेाः (१) सनमनतले आफूले िषनभररमा गरे को काम कारबाहीको िावषनक
प्रनतिेदन आनथनक िषन समाप्त भएको तीन मवहनानभर मन्रालयसमि पेश गनुन पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोचिमको प्रनतिेदन सनमनतले सािनिननक गनुप
न नेछ ।
३९. ननदे शन ददन ससनेाः (१) मन्रालयले सनमनतको काम कारबाहीको सम्बन्धमा सनमनतलाई
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आिश्यक ननदे शन ददन ससनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोचिम मन्रालयले ददएको ननदे शनको पालना गनुन सनमनतको कतनव्य
हुनेछ ।
४०. ननदे चशका बनाउन ससनेाः सनमनतले यो ऐन र यस ऐन अन्तगनत बनेको ननयमको अनधनमा रही
आिश्यक ननदे चशका बनाई लागू गनन ससनेछ ।
४१. ननयम बनाउने अनधकाराः (१) यस ऐनको कायानन्ियनको लानग प्रदे श सरकारले आिश्यक ननयम
बनाउन ससनेछ ।

प्रदे श सभाको सम्वत ् २०७५ साल असार २४ गते बसेको बैठकले नेपालको संववधानको धारा १९९ बमोजिम यो
ववधेयक पाररत गरे को ब्यहोरा संववधानको धारा २०१ बमोजिम प्रमाणित गदद छु ।
प्रदे श सभाका सभामख
ु बाट प्रमाणित यो ववधेयक

नेत्रनाथ अधधकारी

नेपालको

सभामुख

संववधानको

धारा

२०१

को

उपधारा(२)

बमोजिम प्रमािीकरि गदद छु ।

गण्डकी प्रदे श

बाबु राम कुुँवर

ममतत :२०७५।०३।२४

ममततिः
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प्रदे श प्रमुख

