
65 
 

अनसूुची-९ 

स्वास््य संस्था सञ्चालनका लागि गनवेदन ददंदा संलग्न िनुपुने कािजातहरु: 

१. गनवेदन फाराम  

२. कम्पनी दताु/संस्था दताुको प्रमाणित प्रगतगलपप  

३. संस्था/कम्पनीको पवधान/प्रवन्धपत्र/गनयमावलीको प्रगतगलपप  

४. मलु्य अगिवपृि कर वा स्थायी लेखा दताु प्रमाि पत्रको प्रगतगलपप  

५. स्थापना िन ुलागिएको ठाउँमा अस्पताल आवश्यक छ िन्ने सम्बणन्धत वडाको गसफाररसपत्र 

६. अस्पतालमा काम िने जनशणि सम्बन्धी पववरि  

(क) बायोडाटा  

(ख) शैणिक योग्यता, तागलमका प्रमाणित प्रगतगलपप  

(ि) प्रापवगधक कमचुारीहरुले सम्बणन्धत काउणन्सलको दताु प्रमािपत्रका प्रगतगलपप  

(घ) नािररकता प्रमािपत्रका प्रगतगलपप  

(ङ) जनशणिको काम िने समय (पाटुटामम/फुलटामम पकटान िनु ुपनेछ)  

(च) मञ्जुरीनामा/कबगुलयतनामा  

७. औजार उपकरिका पववरि   

८. िौगतक सामग्रीको पववरि  

९. सम्पूि ुसेवा शलु्क पववरि   

1०. प्रारणम्िक वातावरिीय परीिि (IEE) वा वातावरिीय प्रिाव मूल्यांकन (EIA) स्वीकृगतपत्रको प्रगतगलपप (अस्पतालको 
हकमा मात्र लािू हनुे)  

११. अस्पतालको पवस्ततृ सिेिि सपहतको प्रस्ताव  

१२. अस्पतालको आगथकु गनयमावली  

१३. अस्पतालले गलने सेवा शलु्क पववरि र िरीब तथा असहायलाई छुट ददने नीगत  

१४. प्रदान िररने सेवाको पववरि  

१५. जग्िा/घरको स्वागमत्व  

१६. घर/कोठा बहालमा गलम सञ्चालन िने िए घर बहाल सम्झौता-पत्र र िवन स्वास््य संस्था संचालन िन ुरापिय 
िवन संपहता बमोणजम उपयिु छ िन्ने सम्बन्धी गसफाररस पत्र 

१७. िवनको स्वीकृत नक्सा  
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१८. संस्थाको चल अचल सम्पणि पववरि तथा पविीय स्रोत  

१९. संस्थाको काय ुयोजना (Scheme)  

२०. मूल्य अगिवपृि कर वा आयकरमा दताु िएको प्रमािपत्र  

२१. कर चिुा प्रमािपत्र (लािू हनुे अवस्थामा मातै्र)  

२२. लेखापरीिि प्रगतवेदन (लािू हनुे अवस्थामा मातै्र)  

२३. नािररक बडापत्रको नमूना  

2४. सम्बणन्धत गनकायको िवन संपहता सम्बन्धी स्वीकृगतपत्र  

२५. रु. १० को हलुाक पटकट  

२६. िवन गनमाुि सम्पन्न प्रमािपत्र  

२८. फोहरमैला व्यवस्थापन पववरि  

२९. व्यवसायदताु प्रमािपत्रको प्रगतगलपप  

 

नोट: 

(क) उपयिु बमोणजम के कगत कमचुारीको संस्थामा संलग्न हनुे हो, स्पष्ट उल्लेख हनुपुनेछ । 

(ख) संस्थाले पेश िरेका आगधकाररक कािजातमा आगधकाररक व्यणिको हस्तािर र आगधकाररक छाप िएको हनुपुनेछ 
।  

(ि) सम्वणन्धत सेवा अनसुार गनधाुररत मापदण्ड र पूवाुधारहरु परुा िएपश्चात मात्र सेवा संचालन िन ुपामनेछ । 

(घ) सवै शलु्क पववरि पवस्ततृ रुपमा उल्लेख हनुपुनेछ ।  

(ङ) संस्थामा काम िने सम्पूि ु प्रापवगधक कमचुारीहरु सम्वणन्धत काउणन्सलमा दताु िएको हनुपुने र काउणन्सल 
प्रमािपत्रको प्रगतगलपप अगनवाय ुरुपमा पेश िनुपुनेछ । 

(च) कमचुारीको योग्यताका प्रमाणित प्रगतगलपपको साथै काय ुिने मन्जरुीनामा समेत संलग्न हनुपुनेछ ।  

(छ) नेपाल सरकारका कमचुारीहरु संलग्न हनुपुने िएमा नेपाल स्वास््य सेवा ऐन २०५३ अनसुारको स्वीकृगत पत्र 
संलग्न िनुपुनेछ ।  

(ज) सेवाको प्रकार अनसुारका छुट्टाछुटै्ट मापदण्ड परुा िनुपुनेछ ।  

(झ) थप कािजात आवश्यक िएमा महानिरपागलकाले माि िन ुसक्नेछ । 

 

 


