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खोप नियमावली, २०७४ 

िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत 

                                          २०७५।४।२१ 
खोप  ऐि, २०७२ को दफा ४२ ले ददएको अनिकार  प्रयोग  गरी  िेपाल  सरकारले  देहायका 

नियमहरू  बिाएको  छ।  

१. संशिप्त  िाम  र  प्रारम्भ : (१)  यी  नियमहरूको िाम “खोप  नियमावली, २०७४” रहेको छ । 

(२)  यो  नियमावली  तरुुन्त  प्रारम्भ  हिुेछ । 

२. पररभाषा :  ववषय  वा  प्रसङ्गले  अको  अर्थ  िलागेमा  यस  नियमावलीमा,– 

(क) “अिमुनतपत्र  प्राप्त  स्वास््य संस्र्ा” भन्नाले नियम ५ बमोशजम खोप सेवा 

सञ्चालि गिथ अिमुनत  प्राप्त  गरेको  स्वास््य  संस्र्ा  सम्झि ुपछथ । 

(ख)  “ऐि”   भन्नाले  खोप  ऐि, २०७२ सम्झि ुपछथ । 

(ग)  “कायाथलय” भन्नाले शजल्ला स्वास््य कायाथलय वा शजल्ला जिस्वास््य   

कायाथलय  सम्झि ुपछथ ।  

तर संङ्घीय संरचिामा शजल्ला स्वास््य कायाथलय वा शजल्ला जिस्वास््य 

कायाथलय िरहेको अवस्र्ामा प्रदेिको खोप सम्बन्िी ववषय हेिे 

कायाथलय सम्झि ुपछथ । 

(घ) “मन्त्रालय” भन्नाले खोप सम्बन्िी ववषय हेिे िेपाल सरकारको मन्त्रालय 

सम्झि ुपछथ । 

(ङ)  “ववभाग” भन्नाले संङ्घीय तर्ा प्रादेशिक स्वास््य  सेवा  ववभाग  सम्झि ु     

पछथ । 

(च)  “स्वास््य संस्र्ा” भन्नाले प्रचनलत कािूि बमोशजम स्र्ावपत सरकारी, 

गैरसरकारी, निजी वा सामदुावयक अस्पताल, िनसथङ्ग होम वा स्वास््य संस्र्ा 
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सम्झि ुपछथ  र सो िब्दले खोप सेवा सञ्चालि गिे प्रयोजिका लानग स्र्ावपत 

खोप  केन्र,  शललनिक  वा  पोनलशललनिकलार्थ  समेत जिाउँछ । 

३. अनिवायथ रूपमा खोप लगाउि ु पिे : सम्बशन्ित व्यशिले अिसूुची-१ मा उशल्लशखत रोगको 

रोकर्ाम, नियन्त्रण, निवारण  वा  उन्मूलिको  लानग  सोही  अिसूुचीमा  उशल्लशखत  खोप  अनिवायथ  

रूपमा  लगाउि ु पिेछ । 

४. खोप  सम्बन्िी  मापदण्ड : ऐि  तर्ा  यस नियमावली  बमोशजम  ददर्िे  खोपको मापदण्ड देहाय 

बमोशजम  हिु ुपिेछ :- 

(क) ववश्व स्वास््य सङ्गठिबाट गणुस्तरयिु रहेको भिी प्रमाशणत 

(वप्रलवालीफार्ड) भएको, 

(ख) उत्पादि भएको मलुकु वा अन्य मलुकुमा प्रयोग भर्सकेको, 

(ग) उपयोग  गिे  म्याद नभत्रको  भएको, 

(घ) खोपको  भायलमा  भ्याशलसि  भायल  मनिटरको  सूचक  भएको, 

(ङ) खोप  निकासी  गिे  देिको  नियामक  निकायमा  लट  ररनलज  प्रमाणपत्र  प्राप्त  

गरेको,   

(च) मन्त्रालयले  समय  समयमा  तोकेका  अन्य  मापदण्ड  पूरा  गरेको। 

५. अिमुनतपत्रको लानग निवेदि ददि ु पिे : (१) खोप सेवा सञ्चालि गिथ चाहिे स्वास््य संस्र्ाले 

अिमुनतपत्रको लानग एकहजार रुपैयाँ दस्तरु सवहत अिसूुची-२ बमोशजमको ढाचँामा सम्बशन्ित 

कायाथलयमा  निवेदि  ददि ुपिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम प्राप्त निवेदि जाँचबझु गदाथ निवेदकलाई अिमुनतपत्र ददि 

उपयिु  देखेमा कायाथलयले अिसूुची-३ बमोशजमको ढाँचामा अिमुनतपत्र  ददि ुपिेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोशजम प्राप्त निवेदि जाँचबझु गदाथ अिमुनतपत्र ददि िनमल्ि ेभएमा 

कायाथलयले  त्यसको  कारण  सवहतको  जािकारी  सात  ददि नभत्र  निवेदकलाई  ददि ु  

पिेछ । 



www.lawcommission.gov.np 

3 
 

(४) यस नियममा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि सरकारी  स्वास््य संस्र्ाले 

खोप  सेवा  सञ्चालिको  लानग  अिमुनतपत्र  नलिपुिे  छैि । 

६. अिमुनतपत्र प्राप्त स्वास््य संस्र्ाले पालिा गिुथ पिे ितथ : अिमुनतपत्र प्राप्त स्वास््य संस्र्ाले देहाय 

बमोशजमका ितथहरू  पालिा  गिुथ पिेछ :- 

(क) छुटै्ट  खोप  किको  प्रबन्ि  गिुथ पिे, 

(ख)  खोप  भण्डारण गिे रेविजेरेटर  वा  विजरमा  खोप  बाहेक  अन्य  सामग्री  

राख्न  िहिु,े 

(ग) खोप सेवा सञ्चालिबाट उत्सजथि हिुे खोपजन्य फोहोर  पदार्थको  

व्यवस्र्ापि ववभागले तोकेको  मापदण्ड  बमोशजम  गिुथ पिे, 

(घ) खोप  कायथक्रममा  समावेि भएका  खोप  नििःिलु्क  रूपमा  उपलब्ि  

गराउि ुपिे, 

(ङ) खोपको तानलका  सावथजनिक  गिुथ पिे, 

(च) खोप  सेवा सञ्चालि गदाथ  त्यस्तो  खोपको  प्रकृनत, फार्दा र सम्भाववत 

असरका बारेमा खोप नलि े  व्यशि, निजको  संरिक  वा  अनभभावकलाई  

जािकारी  गराउि ुपिे, 

(छ)  खोप कायथक्रममा समावेि भएका खोप खेर जािे दर राविय खोप 

कायथक्रमको मापदण्ड अिरुुप गिुथपिे, 

(ज) खोप सेवा सञ्चालिको सम्बन्िमा अिमुनतपत्रमा उशल्लशखत ितथ तर्ा 

ववभागले समय समयमा  ददएका  निदेिि  पालिा  गिुथपिे। 

७. अिमुनतपत्रको अवनि र िवीकरण : (१) अिमुनतपत्रको अवनि त्यस्तो अिमुनतपत्र  जारी भएको 

नमनतले  तीि  वषथको  हिुेछ । 
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(२) अिमुनतपत्र प्राप्त स्वास््य संस्र्ाले अिमुनतपत्रको अवनि समाप्त हिु ुभन्दा पन्र ददि 

अगावै अिमुनतपत्र  िवीकरणको लानग पाँचसय रुपैयाँ  िवीकरण दस्तरु सवहत अिसूुची-४ 

बमोशजमको  ढाँचामा  सम्बशन्ित  कायाथलयमा  निवेदि  ददि ु पिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोशजम निवेदि प्राप्त भएमा कायाथलयले सो सम्बन्िमा आवश्यक 

जाँचबझु  गरी  त्यस्तो  अिमुनतपत्र  िवीकरण  गररददि ु पिेछ ।  

८. अिमुनतपत्र  रद्द गिथ सलि े : (१) अिमुनतपत्र  प्राप्त  स्वास््य संस्र्ाले  नियम ७ बमोशजमको 

अवनिनभत्र  अिमुनतपत्र  िवीकरण  िगराएमा  सम्बशन्ित  कायाथलयले  त्यस्तो  अिमुनतपत्र  रद्द   

गिेछ । 

(२)  सम्बशन्ित  कायाथलयले  देहायको  अवस्र्ामा  अिमुनतपत्र  रद्द  गिथ  सलिेछ :- 

(क) यस  नियमावली  तर्ा  अिमुनतपत्रमा उल्लेशखत ितथ उल्लङ्घि गरेमा,  

(ख) ववभागले  ददएको  निदेिि  पालिा  िगरेमा। 

९. अनभलेख राख्न े : (१) स्वास््य संस्र्ाले आफूले ददएका खोपको वववरण तर्ा खोप नलि े व्यशिको  

िाम, र्र, उमेर, नलङ्ग समेतको  वववरण  खलु्िे  गरी  अनभलेख  राख्न ु पिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजमको वववरण कायाथलयले आवश्यकता अिसुार निरीिण तर्ा 

जाँच  गिथ  सलिेछ । 

१०. खोप  सेवाको प्रनतवेदि : (१) अिमुनतपत्र प्राप्त  स्वास््य  संस्र्ाले आफूले  सञ्चालि गरेको खोप 

सेवाको प्रनतवेदि प्रत्येक मवहिाको मवहिा समाप्त भएको सात ददिनभत्र मन्त्रालयले नििाथरण 

गरेको  ढाचँामा  सम्बशन्ित  कायाथलयमा  पेि  गिुथ पिेछ । 

(२)  उपनियम (१) बमोशजमको  प्रनतवेदिमा  देहायका  ववषय  समावेि गिुथ  पिेछ :- 

(क) खोप नलि े  सेवाग्राहीको िाम, र्र, उमेर, नलङ्ग तर्ा सङ्ख्या सवहतको  

वववरण, 

(ख)  कुि रोग ववरुद्ध खोप ददर्एको हो, सो को  वववरण, 
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(ग) खोपको कारणबाट खोप नलि ेव्यशिमा कुिै िकारात्मक असर देशखएको भए 

सो  को  वववरण, 

(घ) कायाथलयले  तोकेका  अन्य  आवश्यक  ववषय ।  

११. खोप  काडथको  ढाचँा : खोप ददि े व्यशिले खोप लगाएको प्रमाण स्वरूप खोप लगाउिे प्रत्येक 

व्यशिलाई  अिसूुची-५ बमोशजमको  ढाँचामा  खोपकाडथ  ददि ु पिेछ । 

१२. खोप  सेवाको अिगुमि गिुथ पिे : (१) कायाथलयले  स्वास््य संस्र्ाबाट सञ्चानलत खोप  सेवाको 

नियनमत  रूपमा  अिगुमि  गिुथ  पिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम अिगुमि गदाथ अन्य कुराको अनतररि देहायका ववषयमा 

अिगुमि  गिुथ पिेछ :- 

(क) ऐि  तर्ा  यस  नियमावली  बमोशजमको  खोप  सम्बन्िी  मापदण्ड  पूरा  गरे, 

िगरेको, 

(ख) अिमुनतपत्रमा  उल्लेख भए बमोशजमको  सेवा  सञ्चालि  गरे, िगरेको, 

(ग) खोप सेवा सञ्चालि गदाथ त्यस्ता खोपको प्रकृनत, फार्दा  र  सम्भाववत असरका 

बारेमा खोप नलि ेव्यशि, निजको संरिक वा अनभभावकलाई जािकारी गराए, 

िगराएको, 

(घ) सनमनतले  जारी  गरेको खोप सेवा सञ्चालि सम्बन्िी निदेशिका तर्ा ववभागले 

तोकेको  मापदण्ड  पालिा  गरे, िगरेको, 

(ङ) ऐि  तर्ा  यस  नियमावलीमा  तोवकएको  अन्य  ितथहरू  पालिा  गरे,    

िगरेको । 

(३) उपनियम (२) बमोशजम अिगुमि गदाथ कायाथलयले सम्बशन्ित स्वास््य संस्र्ालाई 

आवश्यक निदेिि  ददि  सलिेछ  र  त्यस्तो  निदेिि  पालिा  गिुथ  त्यस्तो  स्वास््य  संस्र्ाको  

कतथव्य हिुेछ । 
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१३.  मन्त्रालयको  स्वीकृनत  नलि ुपिे : (१) ऐिको दफा १३ को उपदफा (३) बमोशजम ववश्व  स्वास््य 

सङ्गठिबाट गणुस्तर यिु  रहेको  भिी प्रमाशणत  भई िसकेको खोप आपूनतथ  गिथ चाहि ेसंस्र्ाले 

प्रत्येक पटक  खोप  आपूनतथ  गिथ मन्त्रालयको  स्वीकृनत  नलि ु पिेछ । 

(२)  उपनियम (१) बमोशजम स्वीकृनत  नलि चाहि े संस्र्ाले  सल्लाहकार  सनमनतको  

नसफाररस  संलग्ि  गरी  अिसूुची-६ बमोशजमको  ढाँचामा  मन्त्रालयमा  निवेदि  ददि ु पिेछ । 

(३)  उपनियम (२) बमोशजम प्राप्त  निवेदि जाँचबझु  गदाथ  मिानसब  देशखएमा  

मन्त्रालयले  निवेदकलाई  अिसूुची-७  बमोशजमको  ढाँचामा  स्वीकृनतपत्र  ददिेछ । 

१४. सनमनतको काम, कतथव्य र अनिकार : ऐिको दफा १६ मा उशल्लशखत काम, कतथव्य र अनिकारको 

अनतररि  सनमनतको  अन्य   काम,  कतथव्य  र  अनिकार  देहाय  बमोशजम  हिुेछ :- 

(क) ऐिको दफा ३९ बमोशजम तयार पाररएको वावषथक प्रनतवेदिमा औलँ्यार्एका 

समस्या  तर्ा  चिुौती  समािािका  लानग  आवश्यक  पहल  गिे, 

(ख) खोप सेवाको प्रभावकारी सञ्चालिका सम्बन्िमा मन्त्रालयले समय समयमा 

ददएका  निदेिि  पालिा  गिे,  गराउिे । 

१५. सल्लाहकार सनमनतको बैठक सम्बन्िी व्यवस्र्ा : (१) सल्लाहकार सनमनतको बैठक आवश्यकता 

अिसुार  सो  सनमनतको  अध्यिले  तोकेको  स्र्ाि,  नमनत  र  समयमा  बस्िेछ । 

(२) सल्लाहकार  सनमनतको  बैठक  सो  सनमनतको अध्यिको  निदेििमा  सदस्य-

सशचवले  बोलाउिेछ ।  

(३) उपनियम (२) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि सल्लाहकार सनमनतको  

अध्यिको अिपुशस्र्नतमा  सदस्य-सशचवले  सदस्यहरूसँग  परामिथ  गरी  सल्लाहकार  सनमनतको  

बैठक  बोलाउि    सलिेछ । 

(४) सल्लाहकार सनमनतको बैठक बस्िभुन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा आगावै सदस्य-

सशचवले बैठकमा  छलफल  हिु े कायथसूची  सवहतको  सूचिा  सो  सनमनतका  सदस्यहरूलाई  ददि ु

पिेछ । 
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(५) सल्लाहकार सनमनतका कूल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रनतितभन्दा बढी सदस्यहरू 

उपशस्र्त भएमा  बैठकको  लानग  गणपूरक  सङ्ख्या  पगेुको मानििेछ । 

(६) सल्लाहकार सनमनतको बैठकको अध्यिता त्यस्तो सनमनतको अध्यिले र निजको 

अिपुशस्र्नतमा सो  बैठकमा  उपशस्र्त  सदस्यहरूले  आफूमध्येबाट  छािेको  सदस्यले  गिेछ । 

(७) सल्लाहकार सनमनतको बैठकमा बहमुतको राय मान्य हिुेछ र मत बराबर भएमा 

बैठकको अध्यिता  गिे  व्यशिले  निणाथयक  मत  ददि  सलिेछ । 

(८) सल्लाहकार सनमनतले आवश्यक ठािेमा खोप कायथक्रमसँग सम्बशन्ित िेत्रको 

वविेषज्ञलाई सो सनमनतको  बैठकमा  आमन्त्रण  गिथ  सलिेछ । 

(९) सल्लाहकार सनमनतको बैठक सम्बन्िी अन्य कायथववनि सो सनमनत आफैं ले नििाथरण 

गरे बमोशजम  हिुेछ ।   

१६. अिसुन्िाि सनमनतको बैठक सम्बन्िी व्यवस्र्ा : (१) अिसुन्िाि सनमनतको बैठक आवश्यकता 

अिसुार  सो  सनमनतको  अध्यिले  तोकेको  स्र्ाि,  नमनत  र  समयमा  बस्िेछ । 

(२) अिसुन्िाि  सनमनतको  बैठक  सो  सनमनतको  अध्यिको  निदेििमा  सदस्य-सशचवले    

बोलाउिेछ । 

(३) उपनियम (२) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि अिसुन्िाि सनमनतको 

अध्यिको अिपुशस्र्नतमा  सदस्य-सशचवले  सदस्यहरूसँग  परामिथ  गरी  अिसुन्िाि  सनमनतको  

बैठक  बोलाउि      सलिेछ ।   

(४) अिसुन्िाि  सनमनतको बैठक बस्िभुन्दा  कम्तीमा चौबीस घण्टा आगावै सदस्य-

सशचवले  बैठकमा  छलफल  हिु े  कायथसूची  सवहतको  सूचिा  सनमनतका  सदस्यहरूलाई  ददि ु  

पिेछ । 

(५) अिसुन्िाि  सनमनतका कूल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रनतितभन्दा बढी  सदस्यहरू 

उपशस्र्त भएमा  बैठकको  लानग  गणपूरक  सङ्ख्या  पगेुको मानििेछ । 
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(६) अिसुन्िाि  सनमनतको बैठकको अध्यिता त्यस्तो सनमनतको  अध्यिले  र  निजको 

अिपुशस्र्नतमा सो  बैठकमा  उपशस्र्त  सदस्यहरूले  आफूमध्येबाट  छािेको  सदस्यले  गिेछ । 

(७) अिसुन्िाि सनमनतको बैठकमा बहमुतको राय मान्य हिुेछ र मत बराबर भएमा 

बैठकको अध्यिता  गिे  व्यशिले  निणाथयक  मत  ददि  सलिेछ । 

(८) अिसुन्िाि सनमनतले आवश्यक ठािेमा खोप कायथक्रमसँग सम्बशन्ित िेत्रको 

वविेषज्ञलाई सो सनमनतको  बैठकमा  आमन्त्रण  गिथ  सलिेछ । 

(९) अिसुन्िाि  सनमनतको बैठक सम्बन्िी अन्य कायथववनि सो सनमनत आफैले नििाथरण 

गरे बमोशजम हिुेछ ।   

१७. कोषको खाता सञ्चालि : कोषको खाता ववभागका महानिदेिक र लेखा प्रमखुको संयिु 

दस्तखतमा सञ्चालि गिुथ पिेछ । संङ्घीय संरचिामा नबभाग िरहेमा मन्त्रालयका सशचव र 

लेखा प्रमखुको संयिु दस्तखतमा सञ्चालि गिुथ पिेछ  ।   

१८.  उजूरी  ददि सलि े : कुिै  खोप  लगाएकै  कारणवाट  खोप  नलएको व्यशिको स्वास््यमा 

प्रनतकूल असर परेमा वा निजको  अङ्गभङ्ग वा मतृ्य ु भएमा त्यस्तो खोपबाट पीनडत व्यशि वा 

निजको  पररवारको सदस्यले त्यस्तो  घटिा भएको सात ददिनभत्र उपचार तर्ा िनतपूनतथको लानग 

सम्बशन्ित कायाथलय माफथ त सनमनतमा उजूरी  ददि  सलिेछ । 

स्पष्टीकरण : यस  नियमको प्रयोजिको लानग “पररवार”  भन्नाले  पीनडत  वा मतृकको  

एकासगोलको  पनत, पत्नी,  बाब,ु  आमा  वा  सौतेिी  आमा,  दाज,ु  भाई,  दददी, बवहिी,  छोरा,  

छोरी,  बहुारी,  िानत  वा  िानतिी  सम्झि ु  पछथ  र  सो  िब्दले  निजको  संरिक  वा  

अववभावकलाई  समेत  जिाउँछ । 

१९. उपचार  तर्ा  िनतपूनतथ  सम्बन्िी  व्यवस्र्ा : (१) नियम १८  बमोशजम कुिै उजूरी परेमा 

सनमनतले सो ववषयमा  अिसुन्िािको  लानग  सात  ददि नभत्र  त्यस्तो  उजूरी  अिसुन्िाि  

सनमनतमा  पठाउि ुपिेछ । 
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(२) उपनियम (१) बमोशजम उजूरी प्राप्त  भएमा अिसुन्िाि सनमनतले सो उजूरीसँग 

सम्बशन्ित पिलाई बझु्िे, प्रमाण सङ्कलि गिे लगायतका कायथ गरी ऐिको दफा २८ बमोशजम 

उपचार गिुथ पिे तर्ा िनतपूनतथ  ददि ुपिे  वा  िपिे  सम्बन्िमा ठहर  गिुथ  पिेछ। 

(३) उपनियम (२) बमोशजम  िनतपूनतथ ददि ु पिे ठहर भएमा अिसुन्िाि सनमनतले 

देहायका आिारमा  िनतपूनतथ  रकम  नििाथरण  गिुथ  पिेछ :- 

(क)  खोपको कारणबाट खोप नलि ेव्यशिलाई परेको प्रनतकूल असर वा प्रभावको 

गम्भीरता, 

(ख)  खोप  नलि  िहिु ेव्यशिलाई खोप  ददए  वा  िददएको, 

(ग) ऐि  तर्ा  यस  नियमावली  बमोशजमको  प्रवक्रया  पूरा गरी खोप ददए वा 

िददएको, 

(घ) अिसुन्िाि  सनमनतले  आवश्यक  देखेका  अन्य  आिार । 

(४) उपनियम (१) बमोशजम  उजूरी  प्राप्त  गरेको नमनतले पैँतीस ददिनभत्र अिसुन्िाि 

सनमनतले आफ्िो  ठहर  सवहतको  अिसुन्िाि प्रनतवेदि  सनमनतमा  पेि गिुथ पिेछ । 

(५) उपनियम (४) बमोशजम प्रनतवेदि ददि ु पूवथ अिसुन्िाि सनमनतले ऐिको दफा २९ 

बमोशजम सनमनतबाट वविेषज्ञ सनमनत गठि गरेको भए त्यस्तो सनमनतको राय समेतको आिारमा 

प्रनतवेदि  पेि  गिुथ  पिेछ । 

(६) उपनियम (४)  बमोशजम प्रनतवेदि प्राप्त भएको पन्र ददिनभत्र सनमनतले सम्बशन्ित 

पीनडत वा निजको हकवालालाई अिसुन्िाि सनमनतबाट नसफाररस भए बमोशजमको िनतपूनतथ रकम 

उपलब्ि  गराउि ु पिेछ ।     

(७) खोप लगाए पश्चात खोप नलि ेव्यशिको स्वास््यमा प्रनतकूल असर परेको वा निजको 

अङ्गभङ्ग भएको भिी अिसुन्िाि सनमनतले नसफाररस गरेमा सो खोप ददि ेस्वास््य संस्र्ाले त्यस्तो 

व्यशिको उपचारको आवश्यक  प्रबन्ि गरी उपचार बापत लाग्िे सम्पूणथ खचथ व्यहोिुथ  पिेछ । 
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तर  सरकारी  स्वास््य  संस्र्ाको  हकमा  मन्त्रालयले  निणथय  गरे बमोशजम    

हिुेछ । 

२०. अिसूुचीमा हेरफेर वा र्पघट : मन्त्रालयले  िेपाल  राजपत्रमा सूचिा प्रकािि गरी अिसूुचीमा 

आवश्यक हेरफेर  वा  र्पघट  गिथ  सलिेछ । 
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अिसूुची-१  

(नियम ३ सँग  सम्बशन्ित) 

अनिवायथ  रूपमा  खोप  लगाउि ु पिे  रोग  र  त्यस  ववरुद्ध  ददर्ि े खोपको  सूची 
 

क्र.सं. रोग खोपको िाम 

१  ियरोग वव.सी.जी. 

२  भ्यागतेु रोग, लहरे खोकी, ििषु्टङ्कार, हेपाटाईवटस नब, हेमोफीलस 

ईन्फ्लनु्जा नब 

नड.पी.वट, हेप बी , 

वहब 

३  पोलीयोमाईलाईवटस ओ.वप.भी. 

४  पोलीयोमाईलाईवटस एफ.आई.पी.भी. 

५  न्यूमोनिया वप.सी.भी. 

६  दादरुा, रुवेला एम.आर. 

७  जापनिज ईन्सेफलाईवटस (मशस्तष्क ज्वरो) जे.ई 
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अिसूुची–२ 

(नियम  ५  को  उपनियम (१) सँग  सम्बशन्ित) 

अिमुनतपत्रको  लानग  ददर्ि े निवेदि 

 

श्री .............................................. कायाथलय  

................................................................... 

. 

ववषय: अिमुनतपत्र  सम्बन्िमा । 

 

खोप सेवा सञ्चालि गिथको लानग अिमुनतपत्र आवश्यक परेकोले देहाय बमोशजमको वववरण 

खलुाई खोप नियमावली, २०७४ को नियम ५ को उपनियम (१) बमोशजम  यो  निवेदि  पेि गरेको छु । 

१. स्वास््य संस्र्ाको,- 

(क)   िाम : 

(ख)   ठेगािा (सम्पकथ  िम्बर समेत) : 

(ग)   संस्र्ाको  प्रकार : 

(अ)  निजी/गैरसरकारी/सामदुावयक : 

(आ)  अस्पताल/िनसथङ्ग होम/पोनलशललनिक/खोपकेन्र/शललनिक : 

२. स्वास््य संस्र्ाको  भौनतक  अवस्र्ा : 

(क)  भवि/कोठा : 

(ख)  खोप सेवा सञ्चालि गिथ छुटै्ट कोठा भएको/िभएको : 

(ग)  खोप सेवा सञ्चालि गिथ फनिथचरको वववरण : 

(घ)  कोल्ड चेिको व्यवस्र्ा : 

(अ)   रेविजेरेटरको सङ्ख्या र प्रकार  

(आ)  कोल्ड बलस सङ्ख्या र प्रकार 
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(र्)  भ्याशलसि क्याररयर सङ्ख्या र प्रकार 

(र्थ)  आर्स प्याक सङ्ख्या र प्रकार 

(ङ)  हात ििुे व्यवस्र्ा भए/िभएको 

(च)  फोहरमैलाको  ववसजथि  गिे  व्यवस्र्ाको  वववरण : 

३. खोप  सेवा  प्रदाि  गिे  स्वास््यकमीको  सङ्ख्या  र  प्रकार : 

४. सञ्चालि  गिथ  चाहेको  खोप : 

(क)  खोप  कायथक्रममा  समावेि  भएका  खोपहरू : 

(ख)  अन्य  खोपहरू : 

क्र.सं. खोपको िाम उत्पादि गिे कम्पिीको िाम र 

ठेगािा 

प्रनत भायल 

मात्रा 

खोप ददि े

माध्यम 

कैवफयत 

      

      

      

५.  निवेदिसार्  संलग्ि  गिुथपिे  कागजातहरू :- 

(क)  संस्र्ा दताथ प्रमाणपत्र  

(ख)  स्र्ायी लेखा िम्बर/मूल्य अनभववृद्ध कर प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप 

(ग)  पनछल्लो आनर्थक वषथको कर नतरेको प्रमाण–पत्र 

(घ)  खोप  ददिे  स्वास््यकमीको  िैशिक योग्यताको प्रमाण  पत्र  र  काउशन्सल  दताथ प्रमाणपत्र 

संस्र्ाको  छाप :     संस्र्ाको  तफथ बाट  निवेदि  ददिे  व्यशिको,- 

दस्तखत : 

िाम, र्र : 

पद : 

नमनत : 

संस्र्ाको िाम र ठेगािा : 
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अिसुचुी–३ 

(नियम  ५  को  उपनियम (२) सँग  सम्बशन्ित) 

खोप  सेवा  सञ्चालि  गिे  स्वास््य  संस्र्ालाई  ददर्ि े अिमुनतपत्र 

  

िेपाल सरकार 

स्वास््य मन्त्रालय 

.......................................................... 

..................................................................... 

सेवा  सञ्चालि  गिे  अिमुनतपत्र 

 

अिमुनतपत्र  िं. :  

श्री ................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 

खोप सेवा सञ्चालि गिे अिमुनतको लानग नमनत .................................. मा  त्यस स्वास््य 

संस्र्ाबाट ददर्एको निवेदि उपर कारबाही हुँदा त्यस संस्र्ालाई खोप सेवा सञ्चालि गिे अिमुनतपत्र       

ददिे गरी नमनत ................................. मा  निणथय भएकोले खोप ऐि, २०७२, खोप नियमावली, 

२०६४ तर्ा  देहायका ितथहरूको अिीिमा  रही  देहायका  खोपहरू सञ्चालि गिे गरी खोप नियमावली, 

२०७४ को  नियम ५ को उपनियम (२) बमोशजम  यो  अिमुनतपत्र  ददर्एको छ । 

 

१. खोप  सेवा  सञ्चालि  गिथ  अिमुनत  ददर्एका खोपहरू 

(क) कायथक्रममा  समावेि  भएका  खोपहरू :  

(ख)  अन्य  खोपहरू : 
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क्र.सं. खोपको िाम उत्पादि गिे 

कम्पिीको िाम र 

ठेगािा 

प्रनत भायल 

मात्रा 

खोप ददि े

माध्यम 

कैवफयत 

      

      

 

२.  अिमुनतपत्र  कायम  रहिे अवनि :  

अिमुनतपत्र  ददि ेअनिकारीको,- 

कायाथलयको  छाप :     दस्तखत :  

 िाम र र्र :  

 पद :  

नमनत :  

 

 

३.  अिमुनतपत्र  प्राप्त  स्वास््य  संस्र्ाले  पालिा  गिुथ  पिे  ितथहरू : 

(क) खोप  सेवा  सञ्चालि  गदाथ  प्रयोग  हिुे  खोपहरू  ऐि  तर्ा  नियमावली बमोशजम नििाथररत 

मापदण्ड अिरुूपको हिु ुपिे, 

(ख) खोपको  भण्डारणको  लानग  नििाथररत  मापदण्ड  बमोशजमको  छुटै्ट  किको  व्यवस्र्ा  गिुथ पिे, 

(ग) खोप  कायथक्रममा  समावेि  भएका  खोपहरू  नििःिलु्क  रूपमा  उपलब्ि गराउि ुपिे, 

(घ) अिमुनतपत्र प्राप्त स्वास््य संस्र्ाले अिमुनतपत्रको अवनि समाप्त हिु ु अगावै अिमुनतपत्र 

िवीकरण गराउि ुपिे, 

(ङ) खोप  सेवाका  सम्बन्िमा  यस नियमावली  बमोशजमको  प्रनतवेदि  सम्बशन्ित  कायाथलयमा  

बझुाउि ुपिे, 
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(च) खोप  ददि ेव्यशिले खोप  नलएको  स्पष्ट देशखि ेगरी  खोप  नलि े  व्यशिलाई  खोप  काडथ  ददि ु

पिे, 

(छ) यस  नियमावली  बमोशजमका  ितथहरू  पालिा  गिुथ पिे । 

 

(अिमुनतपत्रको  पछानडको  पषृ्ठमा  लेशखिे) 

अिमुनतपत्रको िवीकरण 

िवीकरण 

नमनत 

बहाल रहिे नमनत िवीकरण गिे 

अनिकारीको िाम 

पद दस्तखत कायाथलयको 

छाप 
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अिसूुची-४  

(नियम  ७ को उपनियम (२) सँग सम्बशन्ित) 

अिमुनतपत्र  िवीकरणको  लानग  ददर्ि े निवेदि 

 

 

श्री .................................. कायाथलय 

.................................. । 

ववषय : अिमुनतपत्र िवीकरण सम्बन्िमा ।  

त्यस कायाथलयबाट नमनत ........................ मा प्रदाि गररएको अिमुनतपत्रको अवनि नमनत 

....................... मा समाप्त हिु े भएकोले अिमुनतपत्र िवीकरण गराउिको लानग खोप नियमावली, 

२०७४ को नियम ७ को उपनियम (२) बमोशजम  यो  निवेदि  पेि गरेको छु । 

 

स्वास््य  संस्र्ाको  तफथ बाट  निवेदि  ददि े व्यशिको,- 

स्वास््य  संस्र्ाको  छाप :   दस्तखत : 

िाम, र्र : 

पद : 

नमनत : 
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अिसूुची-५  

(नियम ११ सँग सम्बशन्ित) 

खोप  काडथ 
 

 

 

 

 

िपेाल सरकार 

Government of Nepal 

स्वास््य मन्त्रालय 

Ministry of Health 

....................................... 

........................................ 

 

 

 

 

खोप काडथ 
Immunization Card 

(Certificate of Vaccination) 

 

 

 

 

 

िपेाल सरकारको छाप िलगाएको काडथ मान्य हिु े

छैि 

This card is not valid unless it bears the seal of 

the Government of Nepal 
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खोप काडथको अग्र भाग 

  

 

 

  

 

 

 

 

िपेाल सरकार 

Government of Nepal 

स्वास््य मन्त्रालय 

Ministry of Health 

...................................................... 

 

…………………………………………………………………

. 

खोप लगाएको प्रमाणपत्र 

Immunization-Certificate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

खोप नलि ेव्यशिको िाम, र्र : ..................................  नलङ्ग : ........ रावियता : 

............................ 

 

Full Name : ………………………………………………………….………Sex : ……..… Nationality : 

………… 

बाबकुो िाम : 

....................................................................................................................... 

Father’s Name : 

....................................................................................................................... 

आमाको िाम : 

....................................................................................................................... 

Mother’s Name : 

....................................................................................................................... 

जन्म नमनत गते/मवहिा/साल : ……/……/…... काडथ जारी गरेको नमनत  गते/मवहिा/साल : 

……./………./….…… 
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Date of Birth (DD/MM/YY) : ………/………/………… Date of Card Issued (DD/MM/YY): 
..…../..…./….……… 

 

ठेगािा: प्रदेि : …………………………शजल्ला : …………………… पोस्टल/शजप कोड : ……..……………… 

 

Address: State …………….....………. District………………………….. Postal/ZIP Code: …….…….. 

 

गाउँपानलका/िगरपानलका : …..........………………वडा : ……….. टोल/गाउँ : 

……………………………… 

 

Village Body/Municipality : …………………………Ward No : …………….  Tole/Village : 

………………… 

खोप  काडथको  नभत्री  भागको  पवहलो पािा 

खोपको  मात्रा  ददएको  नमनत  (ग/म/सा) तल  लेख्नहुोस 

Write  the date (DD/MM/YY) of antigen dose given 

खोपको िाम 

Vaccine Name 

मात्रा १ 

Dose 1 

मात्रा २ 

Dose 2 

मात्रा ३ 

Dose 3 

मात्रा ४ 

Dose 4 

मात्रा ५ 

Dose 5 

नब.नस.जी. 
B.C.G. 

.…./.…../……... 

    

 

नड.वप.वट.-हेप नब.-

वहव 

DPT-Hep B-Hib 

.…./.…../……... .…./.…../……... .…./.…../……... 

  

ओ.वप.भी. 
O.P.V. 

.…./.…../……... .…./.…../……... .…./.…../……... 

  

वप.नस.भी. 
P.C.V. 

.…./.…../……... .…./.…../……... .…./.…../……... 
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एफ.आई.पी.नभ 

f.I.P.V. 

.…./.…../……... 

 

 

  

दादरुा, रुबेला 
M.R. 

.…./.…../……... .…./.…../……...  

  

जे.ई. 

J.E. 

.…./.…../……...   

  

रोटा भार्रस 

Rota Virus 

.…./.…../……... .…./.…../……... .…./.…../……... 

  

वट.डी. 
Td 

.…./.…../……... .…./.…../……... .…./.…../……... .…./.…../……. .…./.…../…… 

………………….. 

………………….. 
.…./.…../……... .…./.…../……... .…./.…../……... .…./.…../……. .…./.…../…… 

………………….. 

………………….. 
.…./.…../……... .…./.…../……... .…./.…../……... .…./.…../……. .…./.…../…… 

…………………… 

………………….. 
.…./.…../……... .…./.…../……... .…./.…../……... .…./.…../……. .…./.…../…… 

खोप लगाएको : 
Immunized 

 

हो (YES) 

होर्ि (NO) 

प्रमाशणत गिे (Certified By): 

 

िाम (Name) : ……………………………………………. पद 

(Designation)………………… 

 

दस्तखत (Signature) : ……………………………………… 

खोप काडथको नभत्री भागको दोस्रो पािा 
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खोप काडथ 
 Immunization Card 

(Certificate of Vaccination) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कृपया  यो  काडथ  कसैले  भेटेमा  िशजकको  स्वास््य  संस्र्ामा  बझुाई  ददि ु होला । 

 

खोप काडथको पषृ्ठ भाग 

रष्टव्यिः  काडथको नभत्री भागमा लेशखि ेसबै अिरहरू गाढा रातो रङ्गमा हिु ुपिेछ । काडथको अग्र पािा र पषृ्ठ 

पािाको पषृ्ठभनूम गाढा निलो रङ्गको बिाई त्यसमा लेशखिे अिरहरू सेतो रङ्गमा हिु ु पिेछ । काडथको 

लम्बाई (तेसो) बार्स सेन्टीनमटर (जसलाई बीचमा मोडी एघार−एघार सेन्टीनमटर बिाउि ुपिे) र चौडाई 

(ठाडो) तेह्र सेन्टीनमटर  हिु ु पिेछ । 
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अिसूुची–६ 

(नियम १३ को उपनियम (२) सँग सम्बशन्ित) 

खोप  आपूनतथ  गिे  स्वीकृनतको  लानग  ददर्ि े निवेदि 

 

श्री  स्वास््य  मन्त्रालय,  

काठमाडौँ । 

 

ववषय : स्वीकृनत  सम्बन्िमा । 

 

ववश्व स्वास््य सङ्गठिबाट गणुस्तरयिु रहेको भिी प्रमाशणत भई िसकेको देहाय बमोशजमको          

खोप आपूनतथ गिुथ पिे भएकोले आपूनतथ गिे स्वीकृनतको लानग देहायका कागजात संलग्ि गरी खोप         

नियमावली, २०७४ को नियम १३ को उपनियम  (२)  बमोशजम  यो  निवेदि  गरेको छु । 

 

 

क्र.सं. 

आपूनतथ गररिे खोप सम्बन्िी वववरण कैवफयत 

खोपको िाम खोपको उपयोग पररमाण उत्पादि भएको मलुकु  

      

      

      

खोप  आपूनतथ   गिे   संस्र्ाको,-  खोप  आपूनतथ  गिे  संस्र्ाको  तफथ बाट  

िाम  :   निवेदि  ददि े व्यशिको,- 

ठेगािा :                      दस्तखत  :  

छाप  :        िाम,  र्र  :  

       ठेगािा  :  

नमनत  : 
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निवेदि सार्  संलग्ि गिुथ  पिे  कागजात : 

(क) आपूनतथ  गिथ  लागेको  खोप  असल  उत्पादि  प्रवक्रया  अपिाई  उत्पादि  भएको  प्रमाशणत गिे 

कागजात, 

(ख) आपूनतथ गिथ लागेको खोप उत्पादि भएको मलुकु वा अन्य देिमा प्रयोग भर्सकेको प्रमाशणत गिे 

कागजात, 

(ग) आपूनतथ गिथ लागेको खोप उत्पादि गिे देिको नियमिकारी निकायमा दताथ भएको प्रमाशणत गिे 

कागजात, 

(घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोशजमको  व्यहोरा  औषनि व्यवस्र्ा  ववभागबाट  प्रमाशणत  गरेको  

कागजात, 

(ङ) खोप  आपूनतथ  गिे  संस्र्ाको  दताथ  प्रमाणपत्रको  प्रनतनलवप, 

(च) सल्लाहकार  सनमनतको  नसफाररस  पत्र । 
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अिसूुची–७ 

(नियम १३ को उपनियम (३) सँग सम्बशन्ित) 

खोप  आपूनतथको  लानग  ददर्ि े स्वीकृनतपत्र 

 

श्री ............................................................................. 
 

ववषय: स्वीकृनतपत्र   सम्बन्िमा । 

 

त्यस संस्र्ाबाट ववश्व स्वास््य सङ्गठिबाट गणुस्तरयिु रहेको भिी प्रमाशणत भई िसकेको खोप 

आपूनतथ गिथ पाऊँ भिी  नमनत ............................................................. मा ददएको निवेदि उपर 

कारबाही हुँदा त्यस संस्र्ालाई देहाय बमोशजमको खोप आपूनतथ गिथ खोप नियमावली, २०७४  को नियम 

१३ को उपनियम (३) बमोशजम यो स्वीकृनतपत्र ददर्एको छ । 

 

 

क्र.सं. 

आपूनतथ गररिे खोप सम्बन्िी वववरण कैवफयत 

खोपको िाम खोपको उपयोग पररमाण उत्पादि भएको मलुकु  

      

      

      

 

स्वीकृनतपत्र  ददि े अनिकारीको,- 

कायाथलयको  छाप :     दस्तखत : 

िाम, र्र : 

       पद : 

नमनत : 

 

 


