
 

चेक लिस्ट 

गैरसरकारी संस्थाहरु (Non-Government Organizations-NGOs) र समुदायमा आधाररत 

संस्थाहरु  (Community Based Organization- CBO)के्षत्र 

क्र.स. आवश्यक कागजातहरु  

१ सीसीएमको प्रतितितित्वबारे आफ्िो बुझाई िथा यस तिर्ााचि के्षत्रमा आफ्िो संलग्निा खुलाई 

एक पृष्ठको लेख 

☐ 

२.१  यलद औपचाररक भएमा  

२.१.१ एचआईभी, क्षयरोग र मलेररया मधे्य कम्तिमा एउटा रोगको कायाक्रममा संलग्न तर्द्यमाि 

समुदायमा आिाररि संस्था, गैर सरकारी संस्था, सञ्जाल र्ा छािा समूहबाट हालसालै तलएको 

तसफाररस पत्र 

☐ 

२.१.२ संस्था कम्तिमा दुई र्र्ा अति कािूिी रुपले तिल्ला प्रशासि कायाालयमा दिाा भएको र्ा 

समाि कल्याण पररर्दमा आर्द्धिा भएको प्रमाणपत्र 

☐ 

२.१.३ संस्था कम्तिमा दुई र्र्ा सम्वम्तिि के्षत्रमा काम गरेको प्रमातणि कागिाि ☐ 

२.१.४ EoI पेश गिे अम्तिम तमति अगारै् संस्था िर्ीकरण गरेको प्रमाणपत्र ☐ 

२.१.५ उक्त संस्था कम्तिमा दुई र्र्ा सम्म एचआईभी, क्षयरोग र मलेररया मधे्य कम्तिमा एउटा 

रोगको कायाक्रममा संलग्न भएको प्रमातणि कागिाि 

☐ 

२.१.६ उक्त संस्थाको रै्िातिक उदे्दश्य र कायाक्रमहरु उले्लम्तखि तबिाि ☐ 

२.१.७ कम्तिमा त्यस संस्थाको उच्च व्यर्स्थापि िहमा काम गरेको र्ा िेिृत्वदायी पद सम्हालेको 

प्रमातणि कागिाि 

☐ 

२.२ यलद अनौपचाररक भएमा   

२.२.१ रातरि य एड्स िथा यौि रोग तियन्त्रण केन्द्र/ रातरि य क्षयरोग तियन्त्रण केन्द्र / इतपडेतमयोलोिी 

िथा रोग तियन्त्रण महाशाखा/ प्रादेतशक स्वास्थ्य तिदेशािलय/ प्रादेतशक सामातिक तर्कास 

मन्त्रालय/ प्रादेतशक स्वास्थ्य िथा ििसंख्या मन्त्रालय /तिल्ला म्तस्थि स्वास्थ्य कायाालय/ 

स्थािीय सरकारबाट हालसालै तलएको तसफाररस पत्र । 

☐ 

२.२.२ एचआईभी, क्षयरोग र मलेररया मधे्य कुिै एक रोग तर्रुद्धको कायाक्रममा कम्तिमा दुई र्र्ा 

काम गरेको प्रमातणि अतभलेख (track record) 
☐ 

२.२.३ अिौपचाररक समूहले हस्ताक्षर गरेको अतभलेख (तिणायको प्रति) ☐ 

३ कुिै पति गैर कािुिी कायामा संलग्न िरहेको र्ा तिलम्बिमा िपरेको स्व-िोर्णा पत्र ☐ 

माथी उले्लम्तखि कागिािहरु मेरो आरे्दिसँग संलग्न छि् । 

तिरे्दकको पुरा िाम : 

तिरे्दकको ठेगािा : 

तिरे्दकको सतह : 

तमति :  

 

 

  



 

चेक लिस्ट 

एचआईभी संक्रलमत र प्रभालवत भएका व्यक्तिहरु 

क्र.स. आवश्यक कागजातहरु  

१ गि एक र्र्ा तभत्र तिरिररुपमा ARV तलइरहेको प्रमाण सतहिको हालको ART काडा को 

प्रतितलतप 

☐ 

२ सीसीएमको प्रतितितित्वबारे आफ्िो बुझाई िथा यस तिर्ााचि के्षत्रमा आफ्िो संलग्निा खुलाई 

एक पृष्ठको लेख  

☐ 

३ सञ्जाल/अिौपचाररक समूहमा सतक्रय सहभातगिा िथा सञ्चार च्यािलमा पहँच भएको खुलाई 

उक्त्त सञ्जाल/अिौपचाररक समूहले हस्ताक्षर गरेको अतभलेख (तिणायको प्रति) 

☐ 

४ कुिै पति गैर कािुिी कायामा संलग्न िरहेको र्ा तिलम्बिमा िपरेको स्व-िोर्णा पत्र ☐ 

 

माथी उले्लम्तखि कागिािहरु मेरो आरे्दिसँग संलग्न छि् । 

तिरे्दकको पुरा िाम : 

तिरे्दकको ठेगािा : 

तिरे्दकको सतह : 

तमति :  

 

 

  



 

चेक लिस्ट 

क्षयरोग संक्रलमत र प्रभालवत भएका व्यक्तिहरु 

क्र.स. आवश्यक कागजातहरु  

१.१ क्षयरोगबाट संक्रतमि भएको र गि पाँच र्र्ातभत्र क्षयरोगको उपचार पूरा गरेको कागिािको 

प्रतितलतप  

वा 

☐ 

१.२ औपचाररक/अिौपचाररक रुपमा क्षयरोग सभााइभल (survival) समूहसँग आफ्िो सम्बद्धिा 

ििाउिे स्विोर्णा पत्र 

☐ 

२ सीसीएमको प्रतितितित्वबारे आफ्िो बुभाई िथा यस तिर्ााचि के्षत्रमा आफ्िो संलग्निा खुलाई 

एक पृष्ठको लेख  

☐ 

३ सञ्जाल/अिौपचाररक समूहमा सतक्रय सहभातगिा िथा सञ्चार च्यािलमा पहँच भएको खुलाई 

उक्त्त सञ्जाल/अिौपचाररक समूहले हस्ताक्षर गरेको अतभलेख (तिणायको प्रति) 

☐ 

४ कुिै पति गैर कािुिी कायामा संलग्न िरहेको र्ा तिलम्बिमा िपरेको स्व-िोर्णा पत्र ☐ 

 

माथी उले्लम्तखि कागिािहरु मेरो आरे्दिसँग संलग्न छि् । 

तिरे्दकको पुरा िाम : 

तिरे्दकको ठेगािा : 

तिरे्दकको सतह : 

तमति :  

 

  



 

चेक लिस्ट 

मिेररया संक्रलमत र प्रभालवत भएका व्यक्तिहरु 

क्र.स. आवश्यक कागजातहरु  

१.१ गि एक र्र्ातभत्र मलेररया संक्रतमि भइ उपचार गरेको कागिािको प्रतितलतप 
वा 

☐ 

१.२ Malaria micro-stratification survey 2020/21 द्वारा प्रमातणि गररएका मध्यम/उच्च 

िोम्तखम के्षत्रहरूमा बसोबास गरेको िागररकिा प्रमाण पत्र सतहिको स्व-िोर्णा पत्र  

☐ 

२ सीसीएमको प्रतितितित्वबारे आफ्िो बुभाई िथा यस तिर्ााचि के्षत्रमा आफ्िो संलग्निा खुलाई 

एक पृष्ठको लेख  

☐ 

३ सञ्जाल/अिौपचाररक समूहमा सतक्रय सहभातगिा िथा सञ्चार च्यािलमा पहँच भएको खुलाई 

उक्त्त सञ्जाल/अिौपचाररक समूहले हस्ताक्षर गरेको अतभलेख (तिणायको प्रति) 

☐ 

४ कुिै पति गैर कािुिी कायामा संलग्न िरहेको र्ा तिलम्बिमा िपरेको स्व-िोर्णा पत्र ☐ 

 

माथी उले्लम्तखि कागिािहरु मेरो आरे्दिसँग संलग्न छि् । 

तिरे्दकको पुरा िाम : 

तिरे्दकको ठेगािा : 

तिरे्दकको सतह : 

तमति :  

  



 

चेक लिस्ट 

सुईद्वारा िागू पदाथथ प्रयोग गनेहरूको के्षत्र (People Who Inject Drugs Constituency) 

क्र.स. आवश्यक कागजातहरु  

१ सुईद्वारा लागू पदाथा प्रयोग गिेहरूलाई प्रतितितित्व गिा योग्य रहेको स्विोर्णा पत्र ☐ 

२ सीसीएमको प्रतितितित्वबारे आफ्िो बुभाई िथा यस तिर्ााचि के्षत्रमा आफ्िो संलग्निा खुलाई 

एक पृष्ठको लेख  

☐ 

३ कम्तिमा दुई र्र्ासम्म सुईद्वारा लागू पदाथा प्रयोग गिेहरूलाई लतक्षि एचआईभी कायाक्रममा 

संलग्न भएको प्रमातणि अतभलेख (track record) 
☐ 

४ सञ्जाल/समूहमा सतक्रय सहभातगिा िथा सञ्चार च्यािलमा पहँच भएको खुलाई उक्त्त 

सञ्जाल/समूहले हस्ताक्षर गरेको अतभलेख (तिणायको प्रति) 

☐ 

५ कुिै पति गैर कािुिी कायामा संलग्न िरहेको र्ा तिलम्बिमा िपरेको स्व-िोर्णा पत्र ☐ 

 

माथी उले्लम्तखि कागिािहरु मेरो आरे्दिसँग संलग्न छि् । 

तिरे्दकको पुरा िाम : 

तिरे्दकको ठेगािा : 

तिरे्दकको सतह : 

तमति :  

  



 

चेक लिस्ट 

जेिमा रहेका कैलदहरुको के्षत्र (Prisoner Inmates Constituency) 

क्र.स. आवश्यक कागजातहरु  

१ सीसीएमको प्रतितितित्वबारे आफ्िो बुझाई िथा यस तिर्ााचि के्षत्रमा आफ्िो संलग्निा खुलाई 

एक पृष्ठको लेख 

☐ 

२ कारगार व्यर्स्थापि तर्भागबाट हालसालैको तसफाररस पत्र  

 

☐ 

३ िेलमा रहेका कैतदहरुलाई लतक्षि एचआईभी कायाक्रममा संलग्न सञ्जाल/गैर सरकारी संस्था/ 
समुदायमा आिाररि संस्थाबाट हालसालै तलएको तसफाररस पत्र  

☐ 

४ संस्था कम्तिमा दुई र्र्ा अति कािूिी रुपले तिल्ला प्रशासि कायाालयमा दिाा भएको र्ा 

समाि कल्याण पररर्दमा आर्द्धिा भएको प्रमाणपत्र 

☐ 

५ संस्था कम्तिमा दुई र्र्ा सम्वम्तिि के्षत्रमा काम गरेको प्रमातणि कागिाि ☐ 
६ EoI पेश गिे अम्तिम तमति अगारै् संस्था िर्ीकरण गरेको प्रमाणपत्र ☐ 
७ उक्त संस्था कम्तिमा दुई र्र्ा सम्म िेलमा रहेका कैतदहरुलाई लतक्षि एचआईभी कायाक्रममा 

संलग्न भएको प्रमातणि कागिाि 

☐ 

८ उक्त संस्थाको रै्िातिक उदे्दश्य र कायाक्रमहरु उले्लम्तखि तबिाि ☐ 
९ सञ्जाल/समूहमा सतक्रय सहभातगिा िथा सञ्चार च्यािलमा पहँच भएको खुलाई उक्त्त 

सञ्जाल/समूहले हस्ताक्षर गरेको अतभलेख (तिणायको प्रति) 

☐ 

१० कुिै पति गैर कािुिी कायामा संलग्न िरहेको र्ा तिलम्बिमा िपरेको स्व-िोर्णा पत्र ☐ 

 

माथी उले्लम्तखि कागिािहरु मेरो आरे्दिसँग संलग्न छि् । 

तिरे्दकको पुरा िाम : 

तिरे्दकको ठेगािा : 

तिरे्दकको सतह : 

तमति :  

 

  



 

चेक लिस्ट 

यौनकमीहरुको के्षत्र (Sexworker Constituency) 

क्र.स. आवश्यक कागजातहरु  

१ यौिकमीहरुलाई प्रतितितित्व गिा योग्य रहेको स्व-िोर्णा पत्र ☐ 

२ सीसीएममा प्रतितितित्वबारे आफ्िो बुभाई िथा यस तिर्ााचि के्षत्रमा आफ्िो संलग्निा खुलाई 

एक पृष्ठको लेख  

☐ 

३ कम्तिमा दुई र्र्ासम्म यौिकमीहरुलाई लतक्षि एचआईभी कायाक्रममा संलग्न भएको प्रमातणि 

अतभलेख (track record) 

☐ 

४ सञ्जाल/समूहमा सतक्रय सहभातगिा िथा सञ्चार च्यािलमा पहँच भएको खुलाई उक्त्त 

सञ्जाल/समूहले हस्ताक्षर गरेको अतभलेख (तिणायको प्रति) 

☐ 

५ कुिै पति गैर कािुिी कायामा संलग्न िरहेको र्ा तिलम्बिमा िपरेको स्व-िोर्णा पत्र ☐ 

 

माथी उले्लम्तखि कागिािहरु मेरो आरे्दिसँग संलग्न छि् । 

तिरे्दकको पुरा िाम : 

तिरे्दकको ठेगािा : 

तिरे्दकको सतह : 

तमति :  

 

  



 

चेक लिस्ट 

पुरुष समलिगी/ंतेस्रोलिगीहंरुको के्षत्र  (MSM/TG Constituency) 

क्र.स. आवश्यक कागजातहरु  

१ पुरुर् समतलगी/ंिेस्रोतलगीहंरुलाई प्रतितितित्व गिा योग्य रहेको स्व-िोर्णा पत्र ☐ 

२ सीसीएममा प्रतितितित्वबारे आफ्िो बुभाई िथा यस तिर्ााचि के्षत्रमा आफ्िो संलग्निा खुलाई 

एक पृष्ठको लेख  

☐ 

३ कम्तिमा दुई र्र्ासम्म पुरुर् समतलगी/ंिेस्रोतलगीहंरुलाई लतक्षि एचआईभी कायाक्रममा संलग्न 

भएको प्रमातणि अतभलेख (track record) 

☐ 

४ सञ्जाल/समूहमा सतक्रय सहभातगिा िथा सञ्चार च्यािलमा पहँच भएको खुलाई उक्त्त 

सञ्जाल/समूहले हस्ताक्षर गरेको अतभलेख (तिणायको प्रति) 

☐ 

५ कुिै पति गैर कािुिी कायामा संलग्न िरहेको र्ा तिलम्बिमा िपरेको स्व-िोर्णा पत्र ☐ 

 

माथी उले्लम्तखि कागिािहरु मेरो आरे्दिसँग संलग्न छि् । 

तिरे्दकको पुरा िाम : 

तिरे्दकको ठेगािा : 

तिरे्दकको सतह : 

तमति :  

 

  



 

चेक लिस्ट 

प्रवासी श्रलमकहरुको के्षत्र (Migrants Constituency) 

क्र.स. आवश्यक कागजातहरु  

१ सीसीएमको प्रतितितित्वबारे आफ्िो बुझाई िथा यस तिर्ााचि के्षत्रमा आफ्िो संलग्निा खुलाई 

एक पृष्ठको लेख 

☐ 

२ प्रर्ासी श्रतमकहरुलाई लतक्षि एचआईभी कायाक्रममा संलग्न सञ्जाल/गैर सरकारी संस्था/ 

समुदायमा आिाररि संस्थाबाट हालसालै तलएको तसफाररस पत्र  
 

☐ 

३ संस्था कम्तिमा दुई र्र्ा अति कािूिी रुपले तिल्ला प्रशासि कायाालयमा दिाा भएको र्ा 

समाि कल्याण पररर्दमा आर्द्धिा भएको प्रमाणपत्र 

☐ 

४ संस्था कम्तिमा दुई र्र्ा सम्वम्तिि के्षत्रमा काम गरेको प्रमातणि कागिाि ☐ 
५ EoI पेश गिे अम्तिम तमति अगारै् संस्था िर्ीकरण गरेको प्रमाणपत्र ☐ 
६ उक्त संस्था कम्तिमा दुई र्र्ा सम्म प्रर्ासी श्रतमकहरुलाई लतक्षि एचआईभी कायाक्रममा 

संलग्न भएको प्रमातणि कागिाि 

☐ 

७ उक्त संस्थाको रै्िातिक उदे्दश्य र कायाक्रमहरु उले्लम्तखि तबिाि ☐ 
८ सञ्जाल/समूहमा सतक्रय सहभातगिा िथा सञ्चार च्यािलमा पहँच भएको खुलाई उक्त्त 

सञ्जाल/समूहले हस्ताक्षर गरेको अतभलेख (तिणायको प्रति) 

☐ 

९ कुिै पति गैर कािुिी कायामा संलग्न िरहेको र्ा तिलम्बिमा िपरेको स्व-िोर्णा पत्र ☐ 

 

माथी उले्लम्तखि कागिािहरु मेरो आरे्दिसँग संलग्न छि् । 

तिरे्दकको पुरा िाम : 

तिरे्दकको ठेगािा : 

तिरे्दकको सतह : 

तमति :  

  



 

चेक लिस्ट 

लनजी के्षत्र (Private Sector Constituency) 

क्र.स. आवश्यक कागजातहरु  

१ सीसीएमको प्रतितितित्वबारे आफ्िो बुझाई िथा यस तिर्ााचि के्षत्रमा आफ्िो संलग्निा खुलाई 

एक पृष्ठको लेख 

☐ 

२ तििी के्षत्र र्ा िाफामुलक संस्थाबाट हालसालै तलएको तसफाररस पत्र  
 

☐ 

३ संस्था कम्तिमा दुई र्र्ा अति कािूिी रुपले दिाा भएको प्रमाणपत्र ☐ 
४ समाि कल्याण पररर्द्सँग आबद्ध नभएका प्रमातणि कागिाि ☐ 
५ संस्थाले कम्तिमा दुई र्र्ा सम्म स्वास्थ्य सम्बिी के्षत्रमा काम गरेको प्रमातणि कागिाि ☐ 
६ कम्तिमा त्यस संस्थाको उच्च व्यर्स्थापि िहमा काम गरेको र्ा िेिृत्वदायी पद सम्हालेको 

प्रमातणि कागिाि 

☐ 

७ कुिै पति गैर कािुिी कायामा संलग्न िरहेको र्ा तिलम्बिमा िपरेको स्व-िोर्णा पत्र ☐ 

 

माथी उले्लम्तखि कागिािहरु मेरो आरे्दिसँग संलग्न छि् । 

तिरे्दकको पुरा िाम : 

तिरे्दकको ठेगािा : 

तिरे्दकको सतह : 

तमति :  

 

  



 

चेक लिस्ट 

शैलक्षक संस्थाहरुको के्षत्र (Academia Constituency) 

क्र.स. आवश्यक कागजातहरु  

१ सीसीएमको प्रतितितित्वबारे आफ्िो बुझाई िथा यस तिर्ााचि के्षत्रमा आफ्िो संलग्निा खुलाई 

एक पृष्ठको लेख 

☐ 

२ स्वास्थ्य सम्बिी शैतक्षक संस्थाबाट हालसालै तलएको तसफाररस पत्र 
 

☐ 

३ संस्था कम्तिमा दुई र्र्ा अति कािूिी रुपले दिाा भएको प्रमाणपत्र ☐ 
४ EoI पेश गिे अम्तिम तमति अगारै् संस्था िर्ीकरण गरेको प्रमाणपत्र ☐ 
५ कम्तिमा त्यस संस्थाको उच्च व्यर्स्थापि िहमा काम गरेको र्ा िेिृत्वदायी पद सम्हालेको 

प्रमातणि कागिाि 

☐ 

६ कुिै पति गैर कािुिी कायामा संलग्न िरहेको र्ा तिलम्बिमा िपरेको स्व-िोर्णा पत्र ☐ 

 

माथी उले्लम्तखि कागिािहरु मेरो आरे्दिसँग संलग्न छि् । 

तिरे्दकको पुरा िाम : 

तिरे्दकको ठेगािा : 

तिरे्दकको सतह : 

तमति :  

  



 

चेक लिस्ट 

अनुसन्धान (Research Constituency) 

क्र.स. आवश्यक कागजातहरु  

१ सीसीएमको प्रतितितित्वबारे आफ्िो बुझाई िथा यस तिर्ााचि के्षत्रमा आफ्िो संलग्निा खुलाई 

एक पृष्ठको लेख 

☐ 

२ स्वास्थ्य सम्बिी अिुसिाि संस्थाबाट हालसालै तलएको तसफाररस पत्र 
 

☐ 

३ संस्था कम्तिमा दुई र्र्ा अति कािूिी रुपले दिाा भएको प्रमाणपत्र ☐ 
४ EoI पेश गिे अम्तिम तमति अगारै् संस्था िर्ीकरण गरेको प्रमाणपत्र ☐ 
५ कम्तिमा त्यस संस्थाको उच्च व्यर्स्थापि िहमा काम गरेको र्ा िेिृत्वदायी पद सम्हालेको 

प्रमातणि कागिाि 

☐ 

६ कुिै पति गैर कािुिी कायामा संलग्न िरहेको र्ा तिलम्बिमा िपरेको स्व-िोर्णा पत्र ☐ 

 

माथी उले्लम्तखि कागिािहरु मेरो आरे्दिसँग संलग्न छि् । 

तिरे्दकको पुरा िाम : 

तिरे्दकको ठेगािा : 

तिरे्दकको सतह : 

तमति :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


