


 

रागू  औषध ऩनुर्सथााऩना केन्द्रराई प्रदान गरयन ेअनदुान (आर्थाक सहामता) का रार्ग प्रर्सताव ऩेश गदाा सॊरग्न हनुऩुने कागजातको  

चेकर्रष्ट. २०७७ 

 

आवेदन प्रर्सतावका साथभा तऩसीर फभोजजभका सफै कागजऩत्रहरुको प्रर्तर्रऩी सॊरग्न गयेको हनुऩुनेछ। 

र्स.नॊ. सॊरग्न कागजातहरु सॊरग्न 
यहेको/नयहेको 

ऩाना 
सॊख्मा 

कैफपमत 

1. सॊर्सथा दतााको प्रभाणऩत्रको प्रर्तर्रफऩ    

2. सम्फजन्द्धत सॊर्सथा वा व्मवसाफमक पभाको फवधानको प्रर्तर्रफऩ    

3. भन्द्त्रारमभा आवद्धताको प्रभाणऩत्रको प्रर्तर्रफऩ    

४. भूल्म अर्बवफृद्ध कय/र्सथामी रेखा नम्फय दतााको प्रभाणऩत्रको प्रर्तर्रफऩ    

५. अजघल्रो आर्थाक वषाको कय चकु्ताको प्रभाणऩत्रको प्रर्तर्रफऩ    

६. केन्द्र/सॊर्सथा यहेको र्सथानको नक्सा प्रर्तर्रऩी    

७. अनसूुची २ फभोजजभको र्नरयऺण प्रर्तवेदन पायभ (सम्फजन्द्धत जजल्रा प्रशासन 
कामाारमरे तमाय गयेको) 

   

८. सॊर्सथाको फवजिम, बौर्तक य भानव सॊशाधन सम्फन्द्धी फववयण (अनसूुची ३ फभोजजभ 
ढाॉचाभा) 

   

9. अनदुान प्राप्त ऩश्चात गरयने सॊजऺप्त कामामोजना (अनसूुची ४ फभोजजभ ढाॉचाभा)    

10. अजघल्रो आ.व.को रेखा सर्भर्तको फाफषाक प्रर्तवेदनको प्रर्तर्रऩी    

11. अजघल्रो आ.व.को रेखा ऩरयऺण प्रर्तवेदन    

12. फाफषाक साधायण सबा सॊचारन गयेको भाइन्द्मटुको प्रर्तर्रऩी    

13. फवर्बन्न र्नकामफाट अनदुान वा सहमोग प्राप्त गयी सञ्चारन बईयहेको सॊर्सथाको हकभा 
दपा 3 को उऩदपा (1) ख फभोजजभको वाहेक अन्द्म अनदुान नर्रएको बर्न र्सवघोषणा 
गयेको कागज प्रर्तर्रऩी। 

   

14. उऩचाय तथा ऩयाभशा सेवा उऩरब्ध गयाउने भनोजचफकत्सकसॉग सम्झौता गयेको कागज 
प्रर्तर्रऩी 

   

15. सॊचारक सर्भर्त य रेखा सर्भर्तको आवेदन ददन ुअगार्ि सम्भको कुनै र्भर्तभा बएको 
र्नवााचनको प्रभाण खलु्ने कागज प्रर्तर्रऩी  

   

16. सॊर्सथा/केन्द्रको फाफषाक रेखाऩरयऺण प्रर्तवेदन प्रर्तर्रऩी    

17. अजघल्रो आ.व.को सॊर्सथा/केन्द्रको रेखा सर्भर्तको फाफषाक प्रर्तवेदन प्रर्तर्रऩी     
 

भाथी उजल्रजखत र्स.नॊ.1 देजख 17 सम्भका कागजात दिक दरुुर्सत छन।् 

 

प्रभाजणत गने (सॊर्सथाको तपा फाट)                                             कामाारमको छाऩ   

प्रभखुको नाभ,थय: 
दर्सतखत: 
ऩद: 
र्भर्त: 

   

रष्टव्म: 
क) सफै कागजातहरुको ऩाना ऩछार्ि सक्कर फभोजजभ नक्कर दरुुर्सत छ, बनी कामाारमको छाऩ सफहत हर्सताऺय गयेको हनुऩुने छ। 

ख) सॊर्सथाको फवजिम, बौर्तक य भानव सॊसाधन सम्फन्द्धी अनसूुची-3 फभोजजभको पायाभसॉग ैऩषु्ट्याईँ हनेु कागजातहरु (सॊझौता,र्नमकु्ती, कामाक्रभ 
सॊचारन आदी) सॊरग्न गनुाऩने छ। 

ग) अनदुान प्राप्त ऩश्चात गरयने सॊजऺप्त कामामोजना आर्थाक सहामताको यकभ कुन कुन प्रमोजनको रार्ग खचा गरयने हो कामाक्रभको फववयण र्सऩष्ट 
उल्रेख बएको हनुऩुने छ।  

घ) कुनै दिफवधा बएभा थऩ जानकायीको रार्ग गहृ भन्द्त्रारम रागू औषध र्नमन्द्त्रण शाखाको पोन नॊ. 01-4211222, 01-4211284 भा 
सम्ऩका  गना सक्नहुनेु छ।  


