
 

एन एच गैर-नाफामूलक आपतकालीन राहत कोष 

 

बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू 

 

१.  एन एच गैरनाफामूलक आपतकालीन राहत कोषको लाधग रकम कहााँबाट आउाँछ ? 

यस काययक्रमको लागि संघीय CARES ऐन अन्तियत नु्य ह्याम्पशायर राज्यलाई गिइएको संघीय कोरोना भाइरस राहत 

कोष१.२५ गिगलयन डलर िाट आएको रकम हो। आपतकागलन राहत तथा स्वास्थ्यलाभका लागि िभनयरको कायायलय 

(GOFERR) ले संघीय र राज्य आवश्यकताहरू अनुरूप राज्यको तर्य िाट यस अनुिान काययक्रमको गवकास र 

प्रिन्धमा सहायताको लागि िैर-नार्ामूलक संस्थाहरूका लागि नु्य ह्याम्पशायर केन्द्र, नु्य ह्याम्पशायरपरोपकार 

संस्थान र सामुिागयक गवकास गवत्तप्रागिकरणसँि सम्झौता िरेको छ।  

 

२.  मेरो संगठनले यस धित्त व्यिस्थाकोलाधग कसरी आिेदन धदन्छ? 

सिै आवेिनहरू नु्य ह्याम्पशायर परोपकार संस्थानको अनलाइन अनुिान पोटयल,  

 GrantSource (https://nhcf.smartsimple.com/s_Login.jsp) मार्य त प्रगक्रया िररनेछ।  यस आवेिनमा पहँचको 

लागि पगहलो चरण भनेको संिठनात्मक प्रोर्ाइल अद्यावगिक वा गसर्यना िनुय हो। 

 

३.  कधत राहत रकम धदइनेछ? 

GOFERR ले यस एन एच  िैर-नार्ामूलक आपातकालीन राहत कोषको लागि ६० गमगलयन डलर छुट्याएको छ।  

 

४.  आिेदन धदनको लाधग को योग्य हुन्छ ? 

आवेिकहरू ५०१ (सी) (३) मा िताय िररएका परोपकारी संिठनहरूहनुपछय ; र गतनीहरू  CARES ऐन को कानून 

अनुरूपहनुपछय , साथै उनीहरूले कोगभड-१९ (COVID-19) सावयर्गनक स्वास्थ्य आपतकालको कारणले ििाय माचय १ िेखि 

गडसेम्बर ३०, २०२० सम्ममा अत्यावश्यक कुराको लागि िचय र/वा नोक्सानहरू व्यहोरेको वा व्यहोने भनै्द 

िेिाउनुपियछ।  थप योग्यता गववरणहरू तल व्याख्या िररएका छन्: 

 

५.  मेरो संगठन कधत राहत रकमको लाधग आिेदन धदन योग्य छ ? 

तपाईंको संिठन माचय १, २०२० िाट गडसेम्बर ३०, २०२० को अवगिमा कोगभड-१९ (COVID-19) को कारण 

व्यहोरेका सिै वास्तगवक िचय/नोक्सानहरू र अनुमागनत भावी िचय /नोक्सानहरूको  िरािर रकम, प्राप्त िररएका 

https://nhcf.smartsimple.com/s_Login.jsp


वा तपाईंले यी समान आवश्यकता/िचयहरू पूगतय िनयको लागि प्राप्त िनय पूवायनुमान िने अन्य कुनै पगन संघीय 

आपतकालीन ऋण वा अनुिान रकम भन्दा कमको लागि अनुरोि िनय योग्य छ । राहत कोषको ठूलो आवश्यकताको 

कारण, यो एन एच िैर-नार्ामूलक आपातकालीन राहत कोषले के्षत्रको आवश्यकताको१०० प्रगतशत पूगतय िनेछैन। 

  

६.  कोधिड–१९ (COVID-19) को कारणले खचच र/िा नोक्सानकोरूपमा के-के गणना हुन्छन ? 

यो राहत कोषको लागि सावयर्गनक स्वास्थ्य आपतकालग नको कारण भएका िचय वा नोक्सानहरूको एक व्यापक 

िायरा योग्य हन सक्छ। उिाहरणहरूमा गनम्न समावेश हन्छन्तर त्यगतमा मात्र सीगमत छैनन ्: 

िचयहरू: 

* सेगनटाइर् िने उत्पािनहरू र व्यखिित सुरक्षात्मक उपकरण सगहतका गचगकत्सा र सुरक्षात्मक आपूगतयहरूको 

अगिग्रहण रगवतरणको लागि िचयहरू  

* सुगविास्थलहरूमा सरसर्ाई िनय र कीटाणुरगहत िनाउनको लागि िचयहरू  

* व्यखिलाई अलि रािेर उपचार िराउने िचयहरू।  

* सावयर्गनक स्वास्थ्य आपतकालको कारण आय नोक्सानद्वाराप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेका व्यखि र 

पररवारहरूलाई प्रिान िररएक ा आपतकालीन गवत्तीय सहायता  

* सावयर्गनक स्वास्थ्य पूवयसाविानीहरू पालना िनय सक्षम िनाउनको लागि कमर्ोर तथा स्वास्थ्य र्ोखिममा 

भएका गनवासीहरूलाई िाना गवतरणको लागि लागे्न िचयहरू 

*वगियत प्रत्यक्ष हेरचाहका आवश्यकताहरूलाई सम्बोिन िनय वा स्वयंसेवकहरूलाईप्रगतस्थापन िनय अगतररि 

कमयचारीकोघण्टाको लाित रु्न सावयर्गनक स्वास्थ्य आपतकालग नको कारण उपलब्ध छैन 

* टेली वकय  क्षमता वृखि, वा अन्य उपकरणहरू वा समथयनको लागि आपूगतय िनय र सामागर्क िूरी सम्बखन्धत 

अभ्यास पररवतयनको लागि उपकरणहरूको लागि िचय र सेवा डेगलभरी।  

* सावयर्गनक स्वास्थ्य आपतकागलन अवस्था मा भाइरसको रै्लाव कम िनयको लागि   पँूर्ी सुिारका  

पररयोर्नाहरू गवशेष रूपमा लािु ििाय हने िचय।  

िुिनोक्सान: 

* चालु तथा प्रस्तागवत काययक्रमहरूको लागि अथय सङ्कलन सम्बन्धीआयोर्नाहरूलाई घरमै िसे्न आिेशका कारण 

रद्द िनुयपिाय भएको नोक्सान।   

* कम कमाई भएको कारण िुि नोक्सान(उिाहरण: गटकट गिक्री, सिस्यता) व्यापारमा भएको मन्दीको कारण 

वा घरमा-िसे्न आिेशको कारण वा सामागर्क िूरी प्रचार िनयको लागि  

* सावयर्गनक स्वास्थ्य आपतकालीन समयमा वस्तुवा सेवाको सावयर्गनक माि कम भएको कारण नोक्सानभएको 

अवस्थामा । 

 

७.  मेरो संगठनले कोधिड-१९ (COVID-19) साँग सम्बन्धित खचच िा नोक्सानकसरी प्रदर्चन गनच सक्छ ? 

तपाईंको संिठनले कोगभड-१९ (COVID-19) सँि सम्बखन्धत योग्य िचय वा नोक्सानगनिायरण सुरु िनुयभन्दा पगहले 

कृपया यस पेर् को समीक्षा िनुयहोस्। तपाईंले यो टेम्पलेट नै उपयोिमा ल्याउनुपछय  भने्न छैन, तर यसले िचय वा 

नोक्सानको िणना वा अनुमान कसरी िने भनेर एक राम्रो उिाहरण प्रसु्तत िियछ। यगि तपाईंलाई थप सहयोि 

https://www.nhcf.org/wp-content/uploads/2020/06/Financial-Worksheet.xlsx


चागहएमा, कृपया हाम्रा कुनै एक प्रगतगनगि / कमयचारीसँि कुरा िनयको लागि समय तागलकामा पहँच िनुयहोस्। हामी 

तपाईंलाइ मद्दत िनय पाउ ँिा िुसी हनेछौ।ं  

 

८.  के यो जो-पधहले-आयो-त्यसैले-पायो अन्तगचतको कायचक्रम हो ? 

होइन। यो काययक्रम चाँडै आवेिन िनेलाई प्राथगमकता गिइने भने्न िालको होइन । आवेिनपेश िने समय अवगिगभत्र 

प्राप्त भएका सिै अनुरोिहररूलाई समान रूपमा गवचार िररनेछ। 

 

९.  आिेदकहरूले कधत रकम प्राप्त गनच सक्दछन् ? 

राहत रकम सिै आवेिकहरूद्वारा अनुरोि िररएको कुल रकमको आकारमा गनभयर िियछ। हामीले कुल अनुरोिहरू 

६० गमगलयन डलर भन्दा िढी रकमको हने आशा िरेका छौ ं रु्न हाम्रा लागि उपलब्ध छ। यस अथयमा यो िेरै सम्भव 

छ गक संिठनहरूले अनुरोि िररएको रकम भन्दा कम प्राप्त िनेछन । 

 

१०.  कुन संस्थाले अनुदान रकम प्राप्त गने िने्न धनणचय कसले गछच  ? 

नार्ामूलक संस्थाको लागि नू्य ह्याम्पशायर केन्द्र, नु्य ह्याम्पशायरपरोपकार संस्थान, र सामुिागयक गवकास 

गवत्तप्रागिकरणका प्रगतगनगिहरू सखम्मगलत एक र्ण्डसगमगत िडा िररएको छ र्सले राहत अनुिान गनिायरण िियछ । 

सगमगतको उि गनणयय GOFERR लाई पेश िररने छ ।  त्यसपगछ GOFERR ले  नू्य ह्याम्पशायर राज्यको 

िवनयरलाइ अखन्तम स्वीकृगत को लािी पेश िने छ ।   

 

११.  अनुदान रकम कसले धितरण गने छन् ? 

नू्य ह्याम्पशायर राज्यको कोषािारले अनुिान रकमगसिै ँ िैर-नार्ामूलक संस्थालाई प्रिान िनेछ। 

 

१२.  यधद कुनै संगठनलाई अनुदान रकम धदइयो िने त्यस्तो अनुदान कुन उदे्दश्यका लाधग प्रयोग गनच 

सधकन्छ? 

हालको माियगनिेशनको आिारमा, यगि राहत अनुिान गिइन्छ भने अनुिान प्राप्त िने संस्थाले गवितका सम्बखन्धत 

नोक्सानवा िचयहरूको लागि अनुिान डलरलाई पररपूगतय को रूपमा गिएको मानु्न पने छ । र उि काम संिठनको 

उदे्दश्य प्राखप्तको लागि उपयुि गथयो भने्न मा पगन स्पष्ट हनुपनेछ। यगि राहत कोष भगवष्यको अनुमागनत िचयहरूको 

लागि प्रिान िररएको हो भने ती िचयहरूको लागि गवशेष रूपमा प्रयोि िररनुपने छ । 

 

१३.  के अनुदानको रकम खचच गनचको लागी धनधित समय सीमा छ ? 

छ । CARES ऐनको भाषा अनुसार, अनुिान रकम गडसेम्बर ३०, २०२० भन्दा पगहले वा त्यस समय सीमा गभत्र िचय 

िनय आवश्यक छ। 

 

 

https://go.oncehub.com/NERF


१४.  यी अनुदान रकमहरू कधहले धितरण गररने छ्न््? 

हामी अनुिान रकम रु्लाईको अखन्तम साता वा अिस्टको सुरुमा गवतरणहने आशा िियछौ।ं राहत रकम 

गनिायरणगववरण  GOFERR र िभनयरलाई िुझाइनेछ र राज्यले अखन्तम अनुिान गनणयय गलनेछ।  आवश्यक 

ितायहरूप्रमागणत हनेछन ्  (तल हेनुयहोस्) र राहत रकम र्ारी िनुय अगघ हस्ताक्षर िररएको अनुिान सम्झौताको 

आवश्यक पनेछ। 

 

१५.  यस कायचक्रमको लाधग आिेदन धदन को अयोग्य छ? 

गनम्न संिठनहरू यस कोषको लागि आवेिन गिन योग्य छैनन्: 

* ती अन्य संिठनहरू र्से्ल GOFERR- अनुमोगित कोष अन्तियत प्राथगमक राहतका लागि योग्यता प्राप्त 

िररसकेका छन्, गवशेषिरी नया ह्याम््शैर िाल्बागलका हेरचाह कोष र स्वास्थ्य सेवा राहत कोष।  

* नार्ामुिी संस्थाहरू 

* ती संिठनहररू र्ो ५०१ (च) (४) वा ५०१ (च) (६) अन्तियत िताय भएका छन्।   

* सु्कलहरू (कक्षा १ िेखि १२) - चाटयर, गनर्ी तथा सावयर्गनक सलहरू।    

* निरपागलका, निरपागलका उपगवभाि वा अन्य सरकारी गनकायहरू।  

* कलेर् वा गवश्वगवद्यालयहरू।  

* सहयोिी िसोिास तथा ररटायरमेन्ट समुिायहरू 

* संस्थानहरू 

*व्यापार संघहरू 

* के्रगडट युगनयनहरू 

* िीमा सगमगत तथा टरस्टहरू  

* छात्रवृगत्त तथा कोष काययक्रमहरू पूणय रूपमा अवखस्थत र प्रिन्ध िने संस्थाहरू  

* कन्टर ी क्लि, िोल्फ क्लि तथा अन्य गनर्ी क्लिहरू 

* कगिस्तान सम्बन्धी टरस्ट र संघहरू 

* भ्रातृ संिठनहरू 

 

१६.  यस कोषको उदे्दश्यको लाधग तीकुन "स्वास्थ्य सेिा संगठनहरू" हुन् जो आिेदनका लाधग योग्य 

छैनन्? 

त्यस्ता नार्ामूलक स्वास्थ्य संस्था र्सले खक्लगनकल स्वास्थ्य सेवा उपचार र सेवाहरू गिए िापत रकम असुल िछयन ् 

गतनीहरू एन एच आपातकालीन राहत कोषको लागि योग्य ह ँिैनन् त्यस्ता िैर- नार्ामूमुलक स्वास्थ्य संस्था र्सले 

खक्लगनकल स्वास्थ्य सेवा उपचार र सेवाहरू गिए िापत रकम असुल ििैनन् गतनीहरू एन एच आपातकालीन राहत 

कोषको लागि योग्य हन्छन् । 

https://www.goferr.nh.gov/covid-expenditures/nh-childcare-relief
https://www.goferr.nh.gov/covid-expenditures/healthcare-system-relief-fund


 

१७ के हुन्छ यधद मेरो संगठन अन्य GOFERR- अनुमोधदत CARES ऐन अनुरूप राहत कोषको लाधग आिेदन 

गनच हाम्रा बृहद कायचक्रमहरू मधे्य एक सानो िागको लाधग मात्र योग्य छ िने ? 

हामी िुझछौ ंकेही िैर-नार्ामूलक काययक्रम सञ्चालनिने संस्थाहरूले सेवाहरूको एक व्यापक िायरानै प्रिान 

िियछन ् । यगि एक संिठनले ती काययक्रमहरूको लागि महत्त्वपूणय िचय वा नोक्सानहरूको अनुभव िरेको छ र्ो 

GOFERR- अनुमोगित कोषहरूको लागि आवेिन िनय योग्य छैन भने त्यसले NH मा आवेिन गिन सक्छ । यस 

काययको अंशहरूको लागि िैरनार्ामूलक आपतकालीन राहत कोष र्ो अन्यको लागि योग्य छैन । आवेिन गिँिा 

GOFERR ले योग्य हनको लागि तोकेका काम र सेवाहरू छुट्याएर पेश िनुयपछय  गक एनएच िाल िेिभाल राहत 

कोष, स्वास्थ्य सेवा राहत कोष वा अन्य GOFERR- अनुमोगित काययक्रमहरू। 

 

१८.  के धिश्वासमा आिाररत िा िाधमचक संस्थाहरूले यो कोषका लाधग आिेदन धदन सक्छन् ? 

िागमयक संिठनहरूले गवश्वास, सम्बिता, िागमयक अभ्यासको पवायह निरी कुनै पूवायग्रह गिना सवयसािारणलाई सेवा 

प्रिान िनय रागर् हन्छन ् भने त्यस्ता काययका लागि आवेिन िनय पूणय रूपमा योग्य हन्छन्। उिाहरणको लागि यगि 

कुनै चचयले आफ्ना सिस्यलाइ मातै्र नभनी, आवश्यक परेका सिैका लागि िाद्यान्न पेन्टर ी चलाउँिछ भने त्यस्तो संस्था 

यस राहत रकमका लागि योग्य हन्छ । यस्तो अवस्थामा उि संस्थाले िाद्यान्न पेन्टर ी सञ्चालनको िचयका लागि 

आवेिनगिन सक्छ तर उसले चचयका अरू िगतगवगि समेट्ने िरर भने आवेिनगिन सकै्दन ।  

 

१९.  मेरो संगठनको मुख्यालय नु्यहेम्पर्ायर िन्दा बाधहर छ िने के हुन्छ? यधद हाम्रो मुख्यालय 

नु्यहेम्पर्ायरमा छ, तर हामी अन्य राज्यहरूमा पधन काम गदचछौ्ं िने के हुन्छ ? 

यो राहत कोष ती संिठनहरूलाई मात्र उपलब्ध हन्छ र्सको कायायलय नू्य हेम्पशायरमा छ, र्सका कमयचारीले नू्य 

हेम्पशायर राज्यमा तलि िुज्दछन ्, उनीहरूका काययके्षत्रयसै राज्यमा छन् र राहत सेवाको काम पगन यसै राज्यमा 

हन्छ। त्यसैले आवेिन गिँिा यस राज्यमा काम िने भनीगिनु पछय । िेरै राज्यहरूमा सेवा पुर् याएकासंिठनहरूले यस 

राज्यका लागि काम िनय आवेिन गिँिा यस राज्यमा िने/िरेका गवत्तीय िगतगवगिहरूको लेिा र्ोिा अलिै राख्न ुपछय । 

 

२०.  यधद मेरो संगठन स्यान्ड अलोन ५०१ (c) (३)) होइन र धित्तीय प्रायोजकमा धनिचर गदचछ िने के हामी 

त्यस अिस्थामा आिेदन पेर् गनच योग्य हुन्छौ्ं? 

र्िगक केवल ५०१ (c) (३) संिठनहरू नू्य हेम्पशायर िैर-नार्ामूलक आपतकालीन राहत कोषको लागि आवेिन िनय 

योग्य छन्, हामी िुझछौ ंगक त्यहाँ केही ५०१ (c) (३) संिठनहरू छन् र्सले एक वा अगिक सामुिागयक समूहका 

लागि गवत्तीय एरे्न्टका रूपमा काम िियछन्। त्यसैले ५०१ (c) (३) होस्ट संिठनले आफ्नो लागि मात्र काम िने िरर 

आवेिनपेश िनय सक्दछ। यगि अको सामुिागयक समूहको लागि एरे्न्टको रूपमा काम िने हो भने त्यसै व्यहोराको 

रे्रर अको आवेिनपेश िनुयपछय । यगि तपाईंसँि यसिारे प्रश्नहरू छन् वा यसिारे थप कुरा िनय चाहनुहन्छ भने, कृपया 

हामीलाई इमेल पठाउनुहोस्: nerf@nhcf.org 
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२१.  यधद मेरो संस्थाले पीपीपी (पेमेन्ट प्रोटेक्सन प्लान) ऋण िा अन्य संघीय कोषहरू प्राप्त गरेको छ िा 

अन्य संघीय कोष प्राप्त गने आर्ा गदचछ िने के हुन्छ? के म त्यस अिस्थामा पधन आिेदन धदन योग्य छु? 

हनुहन्छ, यद्यगप तपाईलें संघीय कोषिाट आपतकालीन राहत स्वरूप कगत रकम प्राप्त िनुयभयो वा कगत प्राप्त ििै 

हनुहन्छ भनी गवसृ्ततमा सोध्न सगकन्छ। एक कामको लागि  िोहोरो पटक रकम प्राप्त हन्न वा भनौ त्यहाँ कुनै "डिल 

डुिकी" छैन। संगघय कोषले आवश्यकता भन्दा कम रकम गिएको भए िाँकीरकम यस कोषिाट पूगतय हन्छ। 

 

२२.  यधद मेरो संस्थाले अन्य संघीय कोषहरूको लाधग आिेदन धदएको छ र उक्त आिेदनधिचारािीन छ, 

साथै  हामीलाइ अधहलेसम्म थाहा छैन धक हामी कधत संघीय कोष प्राप्त गनच सक्छौ ं? 

CARES ऐन र सम्बखन्धत संघीय गनिेगशका अनुसार, कुनै पगन संघीय काययक्रममा सहभािी भएर िचयहरू भएको छ 

वा हनेछ भने त्यसको गहसाि गकताि संघीय काययक्रमलाइ नै िुझाउनु पछय । संघीय काययक्रम मा भाि गलएर रकम 

पुिेन भने, त्यसलाई गतनय यो काययक्रम मार्य त रकम असुली िनय पाइिैन।  यगि तपाईंको संस्थाले यस काययक्रममा 

भाि गलयो र राहत रकम प्राप्त िर् योअगन पगछ एकै प्रयोर्न का लागि  संघीय राहत कोषिाट पगन रकम प्राप्त 

िर् योभने कुनै एक काम को लागि िुवै तर्य  िाट रकम गलन नगमल्ने भएकोले डुखिकेट रकम गर्ताय िनुयपछय ।    

 

२३.  यी कोषहरूको प्रापकको रूपमा कस्तो प्रकारको ररपोधटचङ आिाश्यक हुन्छ? 

परोपकारी संस्थाको लागि कुनै ररपोगटयङ आवश्यकता पिैन। राज्यले अझै यसलाई कसरी व्यखस्थत िने भने्न िारेमा 

अखन्तम रूप गि ँिैछ। तर प्रापकहरूले  GOFERR लाई र्नवरी १५, २०२१ गभत्र माचय १, २०२० िेखि गडसेम्बर ३०, 

२०२० सम्ममा भएका िुि िचय वा िुि नोक्सा सम्बन्धी  प्रगतवेिन िुझाउनु आवश्यक पियछ। िचय र नोक्सानभएको 

प्रमाण स्वरूप  रगसि, गिल र अन्य समान कािर्ात वा लेिा अगभलेिहरू भगवष्यमा राज्य अगडटको अंिको 

रूपमा राज्यद्वारा अनुरोि हन सक्छ । यस सन्दभयमा, राज्यिाट प्राप्त रकम भन्दा कम िचय वा नोक्सान भएको कुरा 

लेिा  परीक्षणमा िेखिएमा अगिक अनुिान रकम राज्यद्वारा प्रगतपूगतयका लागि माि हन सक्छ। 

 

२४.  आिेदकहरूलाई राहत अनुदान प्रदान गनचको लाधग कस्तो मापदण्ड प्रयोग गररनेछ? साथै, 

आिेदकहरूले कधत राहत रकम प्राप्त गनेछन् ?  

सिैभन्दा पगहले आवेिनहरू आिारभूत काययक्रमले माि िरे अनुरूप योग्यताको रूपमा मूल्याङ्कन िररनेछ साथै 

उनीहरूले CARES ऐन अन्तियत िचय र / वा नोक्सानको कािर्ात तयार िरर पेश िरेका छन् वा छैनन् त्यो पगन 

हेररनेछ। यस काययक्रमले िैरनार्ामूलक संस्थालाई उनीहरूको काययक्रम के्षत्रहरूको एक व्यापक िायरा (मानव 

सेवा, युवा, कला, वातावरण, नािररक संलग्नता,आगि) हेरी रकम प्रिान िियछ। राहत रकम प्रिान ििाय कोषमा 

रहेको कुल रकमलाइ आवेिन परेको रकमसँिमूल्याङ्कन िररनेछ र गनम्न मापिण्डलाई पगन ध्यानमा राखिने छ:  

* संिठनद्वारा सेवा प्रिान हने र्नसंख्या  

* संिठनले सेवा गिएका समुिायहरू 

* संिठनको उपलखब्ध र प्रभावको रेकडय  

* समुिायको माि संिठनले पूरा िनय सक्छ/सकै्दन 

तथागप केही प्राथगमकता त्यस्ता िैरनार्ामूलक संस्थाहरूलाई गिइनेछ र्सले र्ोखिममा रहेका, नू्यन आयस्रोत 

भएका तथा गवशेष आवश्यकता भएका समुिायलाई सहयोि िने वाचा आवेिन मा उले्लि िरेका छन ्।  त्यस्ता 

िैरनार्ामूलक संस्थाहरूलाई पगन राहत रकमका लागि उच्च प्राथमगकतामा राखिनेछ र्सले गवितमा भएका 



गवपतका समयमा एकिम राम्रो काम िरेर समुिायमा सेवा पुर् याएकाछन ्। यद्यगपहामी सिै िैरनार्ामूलक 

संस्थाहरू र्सले कोरोना भाइरस रोिलाई गनयन्त्रणमा ल्याउन र र्न समुिायलाई सेवा प्रिान िनय पहल िरे िापत 

प्रमाण सगहत राहत रकम प्राप्त िनयको लागि आवेिन िनुय हन अनुरोि िछौं। 

 

२५.  के यस अनुदान कायचक्रमका लाधग धित्तीय लेखा परीक्षण आिश्यक छ? 

यस काययक्रममा आवेिन िनयको लागि कुनै गवत्तीय लेिा परीक्षणको आवश्यकता  पिैन। यद्यगप, ती िैर-नार्ामूलक 

संस्थाहरू र्सले कुनै एक आगथयक वषयमा संघीय तथा राज्यका कोषिाट  गवगभन्न काययक्रमका लागि (संघीय CARES 

ऐन तथा एन एच िैरनार्ामूलक आपतकालीन राहत कोष समेत सखम्मगलत) ७५०,००० डलर भन्दा िढी रकम प्राप्त 

िछयन ् र िचय िछयन ् भने त्यस्ता संस्था हरूको संघीय एकल लेिा परीक्षण हन्छ। यस िारेमा अगिक र्ानकारी 

राख्नहुोस्। 

 

२६.  यधद मेरो आिेदनको बारेमा मलाई प्रश्न गनुच पर् योिने मैले कसलाई कल गनच सक्छु? 

कुनै पगन प्रश्नको र्वार्को लागि nerf@nhcf.org मा इमेल िनुयहोस् - कृपया तपाईंको सम्पकय  र्ानकारी समावेश 

िनुयहोस्। गवषय पगङ्कमातपाईंको संिठनको नाम लेख्नहुोस्। 
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