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स्वास््य सामाग्री  तथा उपकरण आयातमा लाग्ने राजस्व छुट ससफाररस सम्बन्त्धी काययववधध, 
२०७९ 

                                                   स्वीकृत समततिः २०७९।०६।२५ 
 

प्रस्तावनााः आधथयक ऐनको पररधधसिर रही अस्पताल ले पठैारी गने स्वास््य सामाग्री  तथा 
उपकरणको लाधग आयातमा गररन े राजस्व छुटको ससफाररस गने व्यवस्थालाई पारदशी एंव 
प्रिावकारी बनाई राजस्व छुट सलएका अस्पताल बाट गररब, असहाय तथा ववपन्त्न बबरामीलाई सेवा 
शुल्कमा कम्तीमा दश प्रततशत तनशुल्क सेवा प्रदान गनुयपने व्यवस्थालाई प्रिावकारी बनाउन 
आवश्यक िएकोले,  

जनस्वास््य सेवा तनयमावली, 2077 को तनयम 11 सँग सम्बन्न्त्धत अनुसूची-8 मा उन्ल्लखित 
ववषयमध्ये स्वास््य सामाग्री  तथा उपकरणको लाधग आधथयक ऐनको व्यवस्था अनुसार आयातमा 
िन्त्सार छुट ददनुपने हँुदा जनस्वास््य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ ले ददएको अधधकार प्रयोग 
गरी मन्त्रालयले देहायको काययववधध जारी गरेको छ।  

1. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यो काययववधधको नाम "स्वास््य सामाग्री  तथा उपकरणको आयातमा 
लाग्ने राजस्व छुट ससफाररस सम्बन्त्धी काययववधध, २०७९" रहेको छ। 

(२) यो काययववधध तुरुन्त्त प्रारम्ि हुनेछ। 
2. पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा,- 

(क) "अस्पताल " िन्त्नाले ववरामी िनाय गरी धचककत्सकद्वारा स्वास््य सेवा पत्र्दान गन े
सरकारी अस्पताल सम्झनु पछय र सो शब्दले प्रचसलत कानून बमोन्जम स्थावपत 
गैरसरकारी वा तनजी वा सहकारी वा गैरनाफामूलक सामुदातयक अस्पताल वा 
बिबिबिकृत सेवा बिने स्वास्थ्य संस्था लाई समेत जनाउँछ। 

(ि) "मन्त्रालय" िन्त्नाले स्वास््य सम्बन्त्धी ववषय हेने संघीय स्वास््य तथा 
जनसंख्या मन्त्रालय सम्झनु पदयछ। 

(ग) "स्वास््य सामाग्री तथा उपकरण" िन्त्नाले आधथयक ऐनमा राजस्व छुटका लाधग 

उल्लेि िएबमोन्जमका स्वास््य सामाग्री तथा उपकरणलाई सम्झनु पदयछ।    

3. राजस्व छुट सम्बन्धी व्यवस्था: स्वास््य सामाग्री तथा उपकरणको आयातमा लाग्ने राजस्व 
छुटको ससफाररस प्रचसलत आधथयक ऐनमा उल्लेि िए अनुसार हुनेछ।   



 

 

4. राजस्व छुटका लाधि ससफाररस िने आधार तथा ववधधाः (१) अस्पतालले राजस्व छुट सुववधा 
सलनका लाधग अनुसूची-1 बमोन्जमको ढाँचामा देहाय बमोन्जमका प्रमाखणत कागजात अतनवायय 
रूपमा संलग्न गरी मन्त्रालयमा तनवेदन पेश गनुयपनेछ। तर सरकारी अस्पताल तथा सरकारी 
स्वास््य तनकायको हकमा तनवेदनसाथ ववजक, प्रततत पर र रेडडयोलोजी उपकरणको लाधग 
मन्त्रालयबाट जारी िएको आयात अनुमतत पर पशे गनुय पनेछ । 

 
(क) संघ वा प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अस्पताल  सञ्चालन इजाजत वा नवीकरण पर,  

(ि) संस्था दताय वा कम्पनी दताय प्रमाण पर, प्रबन्त्ध पर र तनयमावली समेत,  
(ग) स्थायी लेिा नम्बर वा मूल्य असिवदृ्धध कर (भ्याट) दताय प्रमाण पर, 
(घ) गत आधथयक वषयको लेिा पररक्षण प्रततवेदन र कर चकु्ता प्रमाण पर,  

(ङ) एन्क्जम कोड (Exim code) प्रमाण पर, 
(च) स्पष्ट मूल्य िलेुको ववजक, 
(छ) प्रततत पर (एल.सी) िोलेको बैंकको पर, 
(ज) रेडडयोलोजी सम्बन्त्धी उपकरणको हकमा मन्त्रालयबाट जारी िएको आयात अनुमतत पर। 

(झ) राजस्व छुटद्वारा आयात िएका वा आयात गररने स्वास््य सामाग्री  तथा उपकरणबाट 
प्रदान गररने सेवामा सरकारले तोकेको दरमा दश प्रततशत छुट ददने प्रत्यािूतत पर वा 
वववरण। 

(ञ)  अस्पतालमा काययरत धचककत्सक लगायत सम्पूणय कमयचारीको पाररश्रसमक (तलब ित्ता) बैंक 
माफय त ्िुक्तानी िएको प्रमाखणत हुने पतछल्लो मदहनाको कागजात वववरण। 

(ट) अस्पताल सञ्चालन स्वीकृत सलएको तनकायबाट स्वास््य सामाग्री तथा उपकरण आयातमा 
राजस्व छुटका लाधग ससफाररश गरेको पर। 

(ठ) ववपद् योजना अद्यावधधक गरेको सम्बन्न्त्धत हब अस्पताल को ससफाररस पर। 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको वववरण अनुसूची-२ बमोन्जम रूजु गनुयपनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोन्जमको सम्पूणय कागजात वा वववरण प्राप्त निएमा राजस्व छुटको 
लाधग ससफाररस गररने छैन। 

(4) अथय मन्त्रालयले जारी गरेको चालु आधथयक वषयको आधथयक ऐनमा उल्लेि िए 
बमोन्जमका स्वास््य सामाग्री  तथा उपकरणहरुमा मार राजस्व छुटको ससफाररस गररनेछ। 



 

 

(5) ररत पूवयक दताय िई प्रकिया पुरा गरी पेश िएका कागजातको अध्ययन गरी दफा 6 

बमोन्जमको ससमततको ससफाररसका आधारमा राजस्व छुटको ससफाररश गररनेछ।  

(6) राजस्व छुटको सलनका लाधग तनवेदक अस्पताल अतनवायय रूपमा सञ्चालनमा रहेको 
हुनुपनेछ । 

(7) राजस्व छुटको ससफाररस िई स्वास््य सामाग्री तथा उपकरण पैठारी िएपतछ सम्बन्न्त्धत 
िन्त्सार कायायलय र मन्त्रालयलाई सोको जानकारी तीन ददनसिर अतनवायय रूपमा गनुयपनेछ। 

(8) स्थानीय तहबाट सञ्चासलत आधारिुत अस्पताल र पन्त्र शैया वा सोिन्त्दा माधथका  
तनजी तथा सरकारी अस्पताललाई मार राजस्व छुट सुववधा प्रदान गररनेछ। 

(9) मनसाय पर मार सलएका र रेडडयोलोजी उपकरणको लाधग आयात अनुमतत प्राप्त 
गरेका तर सञ्चालन स्वीकृतत प्राप्त नगरेको अस्पताललाई राजस्व छुट ससफाररस गररने छैन। 

(10) मन्त्रालयले अतनवायय रूपमा सञ्चालन गनय िनी तोकेका स्वास््यका काययिम 
सञ्चालन गरेका अस्पताललाई मार राजस्व छुट ससफाररस गररनेछ।यसरी सरकारले तोकेका 
काययिम सञ्चालन नगने अस्पताललाई राजस्व छुट ससफाररस गररने छैन। 

5. अस्पतालले पालना िनुयपन ेशतयाः (१) राजस्व छुट सलएका अस्पतालले देहाय बमोन्जमको शतयहरूको 
पालना गनुयपनेछिः- 

(क) बबरामीहरूबाट सलने सेवा शुल्क वववरण अस्पताल को वबेसाइट र नागररक 
बडापरमा स्पष्ट रूपमा सबैले देख्न ेगरी राख्नपुनेछ। 

(ि) सामान्जक उत्तरदातयत्व अन्त्तगयत अस्पताल ले कूल शैयाको दश प्रततशत गररब, 

असहाय तथा ववपन्त्न बबरामीलाई तन:शुल्क उपचार गरेको हुनुपनेछ।  

(ग) िण्ड (ि) बमोन्जमको असिलेि तथा प्रततवेदन वववरण अस्पताल ले छुट्टै दरुूस्त 

राख्न ु पनेछ र सोको प्रततवेदन माससक रुपमा सावयजतनक गरी मन्त्रालयमा समेत 
पठाउनु पनेछ। 

(घ) राजस्व छुट िएका स्वास््य सामाग्री तथा उपकरणको प्रत्येक आधथयक वषयको 
वववरण र सोको प्रयोगबाट गररब, असहाय तथा ववपन्त्न बबरामीले प्राप्त गरेको सेवा 
शुल्क छुटको वववरण मन्त्रालयमा पेश गनुयपनेछ। 

(ङ) अस्पताल ले नेपाल सरकारको प्रचसलत कानूनको अधधनमा रही सेवा सञ्चालन 
गनुयपनेछ।  



 

 

(च) अस्पताल ले राजस्व छुट िएका उपकरणमा "नेपाल सरकारबाट राजस्व छुट" 
िएको िनी देखिने गरी अतनवायय रूपमा लेख्नपुनेछ। 

(छ) अस्पतालले सम्बन्न्त्धत स्वास््य कायायलय वा पासलकाबाट गररब, असहाय तथा 
ववपन्त्न बबरामीलाई नेपालसरकारले तोकेको छुट सुबबधा उपलब्ध गराएको रकम 
िलु्ने बबरामीको नामवली सदहतको वववरण साथ ै सम्पकय  नम्बर सदहतको 
प्रमाखणत कागजात पेश गनुयपनेछ। 

6. राजस्व छुट ससफाररस, अनुिमन तथा समन्वय ससमततको िठनाः (१) स्वास््य सामाग्री  तथा 
उपकरणको राजस्व छुट ससफाररसलाई पारदशी एव ं प्रिावकारी बनाउनका लाधग देहाय 
बमोन्जमको राजस्व छुट ससफाररस, अनुगमन तथा समन्त्वय ससमततको गठन गररनेछिः- 

(क) स्वास््य समन्त्वय महाशािा हेने बाह्रौँ तहको अधधकारी,  मन्त्रालय   -
संयोजक  

(ि) महाशािा प्रमुि, स्वास््य समन्त्वय महाशािा, मन्त्रालय           -
सदस्य 

(ग) महाशािा प्रमुि, नीतत योजना तथा अनुगमन महाशािा, मन्त्रालय -सदस्य 

(घ) महाशािा प्रमुि, गुणस्तर मापन तथा तनयमन महाशािा, मन्त्रालय    -सदस्य 

(ङ) महाशािा प्रमुि, उपचारात्मक सेवा महाशािा, स्वास््य सेवा वविाग -सदस्य 

(च) शािा प्रमुि, कानून शािा, मन्त्रालय        -सदस्य 

(छ) शािा प्रमुि, ववकास सहायता समन्त्वय शािा, मन्त्रालय         -
सदस्य सधचव 

(२) ससमततको बैठक कम्तीमा हरेक मदहना दईुपटक अतनवायय बस्नेछ। 

(3) ससमततले आवश्यकता अनुसार अन्त्य ववज्ञलाई बैठकमा आमन्न्त्रत गनय सक्नेछ। 

(४) ससमततको बैठक सम्बन्त्धी काययववधध ससमततले आफै तनधायरण गरेबमोन्जम हुनेछ। 

7. राजस्व छुट ससफाररस, अनुिमन तथा समन्वय ससमततको काम, कतयव्य र अधधकाराः राजस्व छुट 
ससफाररस, अनुगमन तथा समन्त्वय ससमततको काम, कतयव्य र अधधकारहरू देहाय बमोन्जम 
हुनेछिः- 

(क) मन्त्रालयमा राजस्व छुटका लाधग प्राप्त तनवेदन उपर छानबबन गरी प्रकिया पूरा 
गरेका अस्पताल तथा स्वास््य तनकाय लाई राजस्व छुटको लाधग ससफाररस गने, 



 

 

(ि) राजस्व छुट प्राप्त गरी पैठारी िएका स्वास््य सामाग्री तथा उपकरणबाट 

अस्पताल लगायत अन्त्य स्वास््य संस्थाहरुले तोककएको शतय बमोन्जम सेवा वा 
छुट ददए नददएको अनुगमन गने गराउने, 

(ग) स्वास््य सामाग्री  तथा उपकरण थपघट गनुयपन े िएमा राजस्व छुटको लाधग 
मन्त्रालयमा ससफाररस गने,  

(घ) अस्पताल ले आयात गने स्वास््य सामाग्री  तथा उपकरणमा राजस्व छुट 
ससफाररस गदाय अस्पताल  सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ ( संशोधन सदहत) मा 
तोककए बमोन्जमको संख्यामा नबढ्ने गरी ससफाररस गने,  

(ङ) प्रचसलत आधथयक ऐन र यस काययववधधको आधारमा तोककएका स्वास््य सामाग्री  
तथा उपकरणमा मार राजस्व छुटका लाधग ससफाररस गने। 

8. मन्रालयको काम तथा कतयव्याः यस काययववधध बमोन्जम सम्पादन गनुयपने कामका सम्बन्त्धमा 
मन्त्रालयको काम, कतयव्य देहाय बमोन्जम हुनेछिः- 

(क) स्वास््य सामाग्री  तथा उपकरणको राजस्व छुट ससफाररस गदाय दफा 6 
बमोन्जमको ससमततको ससफाररसमा आवश्यक तनणयय गने गराउने, 

(ि) िण्ड (क) बमोन्जमको ससफाररसको आधारमा मन्त्रालयले राजस्व छुटको 
ससफाररस गदाय अनुसूची-३ बमोन्जमको ढाँचामा गने गराउने, 

(ग) आधथयक ऐनको अनुसूचीमा स्वास््य सामाग्री  तथा उपकरण थपघट गनुय परेमा 
दफा 6 बमोन्जमको ससमततको ससफाररशका आधारमा सम्बन्न्त्धत तनकायसँग 
समन्त्वय गने, 

(घ) सरकारी स्वास््य तनकायका नाममा प्राप्त हुने वा पैठारी हुने स्वास््य सामाग्री  
तथा उपकरणको हकमा राजस्व छुटको लाधग अथय मन्त्रालयमा ससफाररस गरी 
पठाउने। 

9. असभलेख तथा प्रततवेदनाः  मन्त्रालयले राजस्व छुट ससफाररस गरेका स्वास््य सामाग्री तथा 
उपकरणहरुको असिलेि अनुसूची -4  बमोन्जमको ढाँचामा राख्नपुनेछ। 

10. काययववधधमा संशोधन तथा थपघटाः यस काययववधधमा केही संशोधन वा थपघट गनुय पने िएमा 
मन्त्रालयले संशोधन वा थपघट गनय सक्नेछ ।  

 

 

 



 

 

अनुसूची -१ 

दफा 4 को उपदफा (१) सँग सम्बन्न्त्धत 

स्वास््य सामाग्री  तथा उपकरण आयातमा लाग्ने राजस्व छुट तनवेदनको ढाँचा 
 

समततिः-   

श्रीमान ्सधचवज्यू,  
स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय,  
रामशाहपथ, काठमाडौ । 
  

             ववषयाः स्वास््य सामाग्री  तथा उपकरणको आयातमा राजस्व छुट पााँऊ। 
  

    उपरोक्त सम्बन्त्धमा यस..................................ले आयात गने देहायमा उन्ल्लखित स्वास््य 
सामाग्री  तथा उपकरणको लाधग प्रचसलत कानून बमोन्जम राजस्व छुट पाउन स्वास््य सामाग्री  तथा 
उपकरणको आयातमा लाग्ने राजस्व छुट ससफाररस सम्बन्त्धी काययववधध, २०७९ को दफा 4 को 
उपदफा (१) बमोन्जमका कागजात संलग्न गरी यो तनवेदन पेश गरेको व्यहोरा अनुरोध छ। 
आवेदन पेश गने अस्पताल को नामिः 
संस्थाको ठेगानािः प्रदेश............. न्जल्ला................गाँउ/नगरपासलका..................वडा नं...........   
सम्पकय  फोन नं.:              इमेलिः                                                                          
अध्यक्षको नाम, थरिः    
सम्पकय  नम्बरिः                                                                                                                     
 

आयात िने स्वास््य सामाग्री   तथा उपकरणको वववरण 

सामाग्री /उपकरणको  

नामिः 
संख्यािः  

ववजक जारी गने कम्पनीको 
नामिः 
ठेगानािः 
  



 

 

सामाग्री / उपकरणको मूल्यिः सामाग्री / उपकरण पैठारी हुने िन्त्सार ववन्त्दिुः 

ववजक नं. र  समततिः अन्त्य:  

उन्ल्लखित वववरण सही छ। गलत ठहरेमा काननू अनुसार सहँुला, बुझाउँला। 
संस्थाबाट अधधकार प्राप्त व्यन्क्तको  नाम, थरिः                                                                     

पदिः 
हस्ताक्षरिः                                                                                                           

 समततिः 
संस्थाको छापिः 
संलग्न कािजातहराः 
अनुसूची -2 बमोन्जमको रूजु सूची सलंग्न छ।   
  

                   



 

 

अनुसूची -2 
दफा 4 को उपदफा (२) सँग सम्बन्न्त्धत 

रजु सूची 

क्र.सं. वववरण छ छैन  

1.  संघ वा प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अस्पताल  सञ्चालन इजाजत वा 
नवीकरण पर ।(सरकारी अस्पताल  बाहेकको हकमा) 

  

2.  संस्था दताय वा कम्पनी दताय प्रमाण पर, प्रबन्त्ध पर र तनयमावली 
समेत 

  

3.  स्थायी लेिा नम्बर वा मूल्य असिवदृ्धध कर (भ्याट) दताय प्रमाण पर, 
 

  

4.  गत आधथयक वषयको लेिा पररक्षण प्रततवेदन र कर चकु्ता प्रमाण पर   

5.  एन्क्जम कोड (Exim code) प्रमाण पर   

6.  स्पष्ट मूल्य िलेुको ववजक   

7.  प्रततत पर (एल.सी) िोलेको बैंकको पर   

8.  रेडडयोलोजी सम्बन्त्धी उपकरणको हकमा मन्त्रालयबाट जारी िएको 
आयात अनुमतत पर  

  

9.  राजस्व छुटद्वारा आयात िएका वा आयात गररने स्वास््य सामाग्री  
तथा उपकरणबाट प्रदान गररने सेवामा सरकारले तोकेको दरमा दश 
प्रततशत छुट ददने प्रत्यािूतत पर वा वववरण। 

  



 

 

10.  अस्पताल मा काययरत धचककत्सक लगायत सम्पणूय कमयचारीको 
पाररश्रसमक (तलब ित्ता) बैंक माफय त ्िुक्तानी हुन ेपतछल्लो मदहनाको 
कागजात वववरण। 

  

11.  अस्पताल  सञ्चालन स्वीकृत सलएको तनकायबाट स्वास््य सामाग्री  
तथा उपकरण आयातमा राजस्व छुटका लाधग ससफाररश गरेको पर। 

  

12.  ववपद् योजना अद्यावधधक गरेको सम्बन्न्त्धत हब अस्पताल को 
ससफाररस पर। 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अनुसूची -३ 

दफा 8 को िण्ड (ि) सँग सम्बन्न्त्धत 

भन्सार महशुल तथा मुल्य असभवदृ्धध कर/अन्य कर छुटको ससफाररश पर 

समततिः- 
श्री..................िन्त्सार कायायलय, 
.......................................। 

ववषयिः भन्सार महशुल तथा म.ुअ.कर/ अन्य कर  छुट सम्बन्धमा ।  

   प्रस्ततु ववषयमा   ……………………………………ले उक्त संस्थाको नाममा िररद/सहायता माफय त पठैारी 
गने देहायमा उन्ल्लखित स्वास््य सामाग्री  तथा उपकरण आयातमा राजस्व छुट ससफाररस सम्बन्त्धी 
काययववधध, २०७९ को दफा ४ को उपदफा (१) बमोन्जम समतत...............मा  राजस्व छुटका लाधग तनवेदन 

ददएको हँुदा उक्त काययववधधको दफा 8 को िण्ड (ि) मा व्यवस्था िए अनुसार आधथयक ऐन.......को 
अनुसूची १ को दफा १५ को उपदफा (....) बमोन्जम िन्त्सार महशुल तथा मु.अ. कर /अन्त्य कर छुटका 
लाधग यस मन्त्रालय (........स्तर), समतत.................को तनणययानुसार अनुरोध छ।   

तपससलाः 
(१) कोसभड-१९ सामाग्री /उपकरणको राजस्व छुट ससफाररसको हकमा,- 

सहयोग प्राप्त 

गने अस्पताल 
को नाम 

सहयोग 

गने/पठाउने/िररद 

गने संस्थाको नाम 

बबजक नं./ 
समतत 

सामाग्री 
/उपकरण नाम 

रकम हस्तान्त्तरण 
गनुय पने 
तनकाय 

      

      

 

बोधाथय 
श्री...................  

  उपरोक्तानुसारका सामाग्री /उपकरण दाखिला गरी सोको जानकारी सम्बन्न्त्धत िन्त्सार कायायलय 
र यस मन्त्रालयलाई गराउन र राजस्व छुट िएका ती उपकरणमा नेपाल सरकारबाट राजस्व छुट 
िनी अतनवायय उल्लेि गनुयहुन। 



 

 

(२) अन्य स्वास््य सामाग्री /उपकरणको हकमा,-  

ि.स. सामाग्री /उपकरणको 
नाम 

संख्या  इकाई बबजक 

जारी गन े

संस्था 

बबजक नं. र 

समतत 

रकम कैकफयत 

        

 

        

 

        

 

 बोधाथय  

 श्री ......................, 
  उपरोक्तानुसारका सामाग्री /उपकरण दाखिला गरर सोको जानकारी सम्बन्न्त्धत िन्त्सार 
कयायलय र यस मन्त्रालयलाई गराउन र तोककएको मापदण्ड पुरा गरी तनयमानुसार सञ्चालन 
गनुयहुन साथ ै राजस्व छुट िएका ती उपकरणमा नेपाल सरकारबाट राजस्व छुट िनी अतनवायय 
उल्लेि गनुयहुन। 

 



 

 

अनुसूची -४ 

(दफा ९ सँग सम्बन्न्त्धत) 
राजस्व छुट ससफाररस गररएका स्वास््य सामाग्री /उपकरणहरुको असिलेि  

 

ि.

सं. 
संस्थाको नाम ठेगाना सामाग्री /उपकरण 

वववरण 

रकम ससफाररस तनणयय समतत कैकफयत 

नाम संख्या  

    
 
 

    
 

        
 
 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


