एन एच गै र-नाफामू लक आपतकालीन राहत कोष

बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू

१.

एन एच गै रनाफामू लक आपतकालीन राहत कोषको लाधग रकम कहााँ बाट आउाँ छ ?

यस काययक्रमको लागि सं घीय CARES ऐन अन्तियत न्यु ह्याम्पशायर राज्यलाई गिइएको सं घीय कोरोना भाइरस राहत
कोष१.२५ गिगलयन डलर िाट आएको रकम हो। आपतकागलन राहत तथा स्वास्थ्यलाभका लागि िभनय रको कायायल य
(GOFERR) ले सं घीय र राज्य आवश्यकताहरू अनु रूप राज्यको तर्य िाट यस अनु िान कायय क्रमको गवकास र
प्रिन्धमा सहायताको लागि िैर-नार्ामू लक सं स्थाहरूका लागि न्यु ह्याम्पशायर केन्द्र, न्यु ह्याम्पशायरपरोपकार
सं स्थान र सामु िागयक गवकास गवत्तप्रागिकरणसँ ि सम्झौता िरे को छ।

२.

मे रो संगठनले यस धित्त व्यिस्थाकोलाधग कसरी आिे दन धदन्छ?

सिै आवे िनहरू न्यु ह्याम्पशायर परोपकार सं स्थानको अनलाइन अनु िान पोटय ल,
GrantSource (https://nhcf.smartsimple.com/s_Login.jsp) मार्यत प्रगक्रया िररने छ । यस आवे िनमा पहँ चको
लागि पगहलो चरण भने को सं िठनात्मक प्रोर्ाइल अद्यावगिक वा गसर्य न ा िनुय हो।

३.

कधत राहत रकम धदइनेछ?

GOFERR ले यस एन एच िैर-नार्ामू लक आपातकालीन राहत कोषको लागि ६० गमगलयन डलर छु ट्याएको छ।

४.

आिे दन धदनको लाधग को योग्य हुन्छ ?

आवे िकहरू ५०१ (सी) (३) मा िताय िररएका परोपकारी सं िठनहरूहनु पछय ; र गतनीहरू CARES ऐन को कानू न
अनु रूपहनु पछय , साथै उनीहरूले कोगभड-१९ (COVID-19) सावयर्गनक स्वास्थ्य आपतकालको कारणले ििाय माचय १ िे खि
गडसे म्बर ३०, २०२० सम्ममा अत्यावश्यक कुराको लागि िचय र/वा नोक्सानहरू व्यहोरे को वा व्यहोने भन्दै
िे िाउनु पिय छ। थप योग्यता गववरणहरू तल व्याख्या िररएका छन् :
५.

मे रो संगठन कधत राहत रकमको लाधग आिे दन धदन योग्य छ ?

तपाईंको सं िठन माचय १, २०२० िाट गडसे म्बर ३०, २०२० को अवगिमा कोगभड-१९ (COVID-19) को कारण
व्यहोरे का सिै वास्तगवक िचय /नोक्सानहरू र अनु मागनत भावी िचय /नोक्सानहरूको िरािर रकम, प्राप्त िररएका

वा तपाईंले यी समान आवश्यकता/िचय हरू पू गतय िनय को लागि प्राप्त िनय पू वायनुमान िने अन्य कुनै पगन सं घीय
आपतकालीन ऋण वा अनु िान रकम भन्दा कमको लागि अनु रोि िनय योग्य छ । राहत कोषको ठू लो आवश्यकताको
कारण, यो एन एच िैर-नार्ामू लक आपातकालीन राहत कोषले क्षे त्रको आवश्यकताको१०० प्रगतशत पू गतय िने छैन।

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 हन्छन् तर त्यगतमा मात्र सीगमत छै नन ् :
िचय हरू:
* से गनटाइर् िने उत्पािनहरू र व्यखिित सु रक्षात्मक उपकरण सगहतका गचगकत्सा र सु रक्षात्मक आपू गतय ह रूको
अगिग्रहण रगवतरणको लागि िचय हरू
* सु गविास्थलहरूमा सरसर्ाई िनय र कीटाणु रगहत िनाउनको लागि िचय हरू
* व्यखिलाई अलि रािे र उपचार िराउने िचय हरू।
* सावयर्गनक स्वास्थ्य आपतकालको कारण आय नोक्सानद्वाराप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारे का व्यखि र
पररवारहरूलाई प्रिान िररएक ा आपतकालीन गवत्तीय सहायता
* सावयर्गनक स्वास्थ्य पू वयसाविानीहरू पालना िनय सक्षम िनाउनको लागि कमर्ोर तथा स्वास्थ्य र्ोखिममा
भएका गनवासीहरूलाई िाना गवतरणको लागि लाग्ने िचय हरू
*वगिय त प्रत्यक्ष हे रचाहका आवश्यकताहरूलाई सम्बोिन िनय वा स्वयंसेवकहरूलाईप्रगतस्थापन िनय अगतररि
कमय चारीकोघण्टाको लाित र्ु न सावयर्गनक स्वास्थ्य आपतकालग नको कारण उपलब्ध छै न
* टे ली वकय क्षमता वृखि, वा अन्य उपकरणहरू वा समथय न को लागि आपू गतय िनय र सामागर्क िू री सम्बखन्धत
अभ्यास पररवतय नको लागि उपकरणहरूको लागि िचय र से वा डे गलभरी।
* सावयर्गनक स्वास्थ्य आपतकागलन अवस्था मा भाइरसको र्ैलाव कम िनय को लागि

पूँ र्ी सु िारका

पररयोर्नाहरू गवशे ष रूपमा लािु ििाय हने िचय ।
िु िनोक्सान:
* चालु तथा प्रस्तागवत कायय क्रमहरूको लागि अथय सङ्कलन सम्बन्धीआयोर्नाहरूलाई घरमै िस्ने आिे शका कारण
रद्द िनुय पिाय भएको नोक्सान।
* कम कमाई भएको कारण िु ि नोक्सान(उिाहरण: गटकट गिक्री, सिस्यता) व्यापारमा भएको मन्दीको कारण
वा घरमा-िस्ने आिे शको कारण वा सामागर्क िू री प्रचार िनय को लागि
* सावयर्गनक स्वास्थ्य आपतकालीन समयमा वस्तुवा से वाको सावयर्गनक माि कम भएको कारण नोक्सानभएको
अवस्थामा ।

७.

मे रो संगठनले कोधिड-१९ (COVID-19) साँग सम्बन्धित खचच िा नोक्सानकसरी प्रदर्चन गनच सक्छ ?

तपाईंको सं िठनले कोगभड-१९ (COVID-19) सँ ि सम्बखन्धत योग्य िचय वा नोक्सानगनिायरण सु रु िनुय भन्दा पगहले
कृपया यस पे र् को समीक्षा िनुय होस् । तपाईंले यो टे म्पले ट नै उपयोिमा ल्याउनु प छय भन्ने छै न, तर यसले िचय वा
नोक्सानको िणना वा अनु मान कसरी िने भने र एक राम्रो उिाहरण प्रस्तु त ििय छ। यगि तपाईंलाई थप सहयोि

चागहएमा, कृपया हाम्रा कुनै एक प्रगतगनगि / कमय चारीसँ ि कुरा िनय को लागि समय तागलकामा पहँ च िनुय होस् । हामी
तपाईंलाइ मद्दत िनय पाउ ँ िा िु सी हने छौं।

८.

के यो जो-पधहले- आयो-त्यसैले- पायो अन्तगच तको कायच क्रम हो ?

होइन। यो काययक्रम चाँ डै आवे िन िने लाई प्राथगमकता गिइने भन्ने िालको होइन । आवेिनपे श िने समय अवगिगभत्र
प्राप्त भएका सिै अनु रोिहररूलाई समान रूपमा गवचार िररने छ।

९.

आिे दकहरूले कधत रकम प्राप्त गनच सक्दछन् ?

राहत रकम सिै आवे िकहरूद्वारा अनु रोि िररएको कुल रकमको आकारमा गनभय र ििय छ। हामीले कुल अनु रोिहरू
६० गमगलयन डलर भन्दा िढी रकमको हने आशा िरे का छौ ं र्ु न हाम्रा लागि उपलब्ध छ। यस अथय मा यो िे रै सम्भव
छ गक सं िठनहरूले अनु रोि िररएको रकम भन्दा कम प्राप्त िने छन ।

१०.

कुन संस्थाले अनुदान रकम प्राप्त गने िन्ने धनणच य कसले गछच ?

नार्ामू लक सं स्थाको लागि न्यू ह्याम्पशायर केन्द्र, न्यु ह्याम्पशायरपरोपकार सं स्थान, र सामु िागयक गवकास
गवत्तप्रागिकरणका प्रगतगनगिहरू सखम्मगलत एक र्ण्डसगमगत िडा िररएको छ र्सले राहत अनु िान गनिायरण ििय छ ।
सगमगतको उि गनणय य GOFERR लाई पे श िररने छ । त्यसपगछ GOFERR ले न्यू ह्याम्पशायर राज्यको
िवनय रलाइ अखन्तम स्वीकृगत को लािी पे श िने छ ।

११.

अनुदान रकम कसले धितरण गने छन् ?

न्यू ह्याम्पशायर राज्यको कोषािारले अनु िान रकमगसिै ँ िैर-नार्ामू ल क सं स्थालाई प्रिान िने छ।

१२. यधद कुनै संगठनलाई अनुदान रकम धदइयो िने त्यस्तो अनुदान कुन उद्दे श्यका लाधग प्रयोग गनच
सधकन्छ?
हालको माियगनिे शनको आिारमा, यगि राहत अनु िान गिइन्छ भने अनु िान प्राप्त िने सं स्थाले गवितका सम्बखन्धत
नोक्सानवा िचय हरूको लागि अनु िान डलरलाई पररपू गतय को रूपमा गिएको मान्नु पने छ । र उि काम सं िठनको
उद्देश्य प्राखप्तको लागि उपयुि गथयो भन्ने मा पगन स्पष्ट हनु पने छ। यगि राहत कोष भगवष्यको अनु मागनत िचय हरूको
लागि प्रिान िररएको हो भने ती िचय हरूको लागि गवशे ष रूपमा प्रयोि िररनु पने छ ।

१३.

के अनुदानको रकम खचच गनचको लागी धनधित समय सीमा छ ?

छ । CARES ऐनको भाषा अनु सार, अनु िान रकम गडसे म्बर ३०, २०२० भन्दा पगहले वा त्यस समय सीमा गभत्र िचय
िनय आवश्यक छ।

१४.

यी अनुदान रकमहरू कधहले धितरण गररने छ् न््?

हामी अनु िान रकम र्ु लाईको अखन्तम साता वा अिस्टको सु रुमा गवतरणहने आशा ििय छौं। राहत रकम
गनिायरणगववरण GOFERR र िभनय रलाई िुझाइने छ र राज्यले अखन्तम अनु िान गनणय य गलने छ। आवश्यक
ितायह रूप्रमागणत हने छन ् (तल हे नुयहोस् ) र राहत रकम र्ारी िनुय अगघ हस्ताक्षर िररएको अनु िान सम्झौताको
आवश्यक पने छ।

१५.

यस कायच क्रमको लाधग आिे दन धदन को अयोग्य छ?

गनम्न सं िठनहरू यस कोषको लागि आवेिन गिन योग्य छै नन् :
* ती अन्य सं िठनहरू र्स्ले GOFERR- अनु मोगित कोष अन्तियत प्राथगमक राहतका लागि योग्यता प्राप्त
िररसकेका छन् , गवशे षिरी नया ह्याम््शै र िाल्बागलका हे रचाह कोष र स्वास्थ्य से वा राहत कोष।
* नार्ामु िी सं स्थाहरू
* ती सं िठनहररू र्ो ५०१ (च) (४) वा ५०१ (च) (६) अन्तियत िताय भएका छन् ।
* स्कुलहरू (कक्षा १ िे खि १२) - चाटय र, गनर्ी तथा सावयर् गनक सलहरू।
* निरपागलका, निरपागलका उपगवभाि वा अन्य सरकारी गनकायहरू।
* कले र् वा गवश्वगवद्यालयहरू।
* सहयोिी िसोिास तथा ररटायरमे न्ट समु िायहरू
* सं स्थानहरू
*व्यापार सं घहरू
* क्रेगडट युगनयनहरू
* िीमा सगमगत तथा टर स्टहरू
* छात्रवृगत्त तथा कोष कायय क्रमहरू पू णय रूपमा अवखस्थत र प्रिन्ध िने सं स्थाहरू
* कन्टर ी क्लि, िोल्फ क्लि तथा अन्य गनर्ी क्लिहरू
* कगिस्तान सम्बन्धी टर स्ट र सं घहरू
* भ्रातृ सं िठनहरू

१६. यस कोषको उद्दे श्यको लाधग तीकुन "स्वास्थ्य सेिा संगठनहरू" हुन् जो आिे दनका लाधग योग्य
छै नन्?
त्यस्ता नार्ामू ल क स्वास्थ्य सं स्था र्सले खक्लगनकल स्वास्थ्य से वा उपचार र से वाहरू गिए िापत रकम असु ल िछय न ्
गतनीहरू एन एच आपातकालीन राहत कोषको लागि योग्य ह ँ िै नन् त्यस्ता िैर- नार्ामू मुलक स्वास्थ्य सं स्था र्सले
खक्लगनकल स्वास्थ्य से वा उपचार र से वाहरू गिए िापत रकम असु ल ििै नन् गतनीहरू एन एच आपातकालीन राहत
कोषको लागि योग्य हन्छन् ।

१७ के हुन्छ यधद मे रो संगठन अन्य GOFERR- अनुमोधदत CARES ऐन अनुरूप राहत कोषको लाधग आिेदन
गनच हाम्रा बृहद कायच क्रमहरू मध्ये एक सानो िागको लाधग मात्र योग्य छ िने ?
हामी िुझछौं केही िैर-नार्ामू ल क काययक्रम सञ्चालनिने सं स्थाहरूले से वाहरूको एक व्यापक िायरानै प्रिान
ििय छन ् । यगि एक सं िठनले ती काययक्रमहरूको लागि महत्त्वपू णय िचय वा नोक्सानहरूको अनु भ व िरे को छ र्ो
GOFERR- अनु मोगित कोषहरूको लागि आवेिन िनय योग्य छै न भने त्यसले NH मा आवे िन गिन सक्छ । यस
कायय को अं शहरूको लागि िैरनार्ामू लक आपतकालीन राहत कोष र्ो अन्यको लागि योग्य छै न । आवेिन गिँ िा
GOFERR ले योग्य हनको लागि तोकेका काम र से वाहरू छु ट्याएर पे श िनुय पछय गक एनएच िाल िे िभाल राहत
कोष, स्वास्थ्य से वा राहत कोष वा अन्य GOFERR- अनु मोगित काययक्रमहरू।

१८.

के धिश्वासमा आिाररत िा िाधमच क संस्थाहरूले यो कोषका लाधग आिेदन धदन सक्छन् ?

िागमय क सं िठनहरूले गवश्वास, सम्बिता, िागमय क अभ्यासको पवायह निरी कुनै पू वायग्रह गिना सवयसािारणलाई से वा
प्रिान िनय रागर् हन्छन ् भने त्यस्ता काययका लागि आवे िन िनय पू णय रूपमा योग्य हन्छन् । उिाहरणको लागि यगि
कुनै चचय ले आफ्ना सिस्यलाइ मात्रै नभनी, आवश्यक परे का सिैका लागि िाद्यान्न पे न्टरी चलाउँ िछ भने त्यस्तो सं स्था
यस राहत रकमका लागि योग्य हन्छ । यस्तो अवस्थामा उि सं स्थाले िाद्यान्न पे न्टरी सञ्चालनको िचय का लागि
आवे िनगिन सक्छ तर उसले चचय का अरू िगतगवगि समे ट्ने िरर भने आवेिनगिन सक्दै न ।

१९.

मे रो संगठनको मु ख्यालय न्यु हेम्पर्ायर िन्दा बाधहर छ िने के हुन्छ? यधद हाम्रो मु ख्यालय

न्यु हेम्पर्ायरमा छ, तर हामी अन्य राज्यहरूमा पधन काम गदच छौ्ं िने के हुन्छ ?
यो राहत कोष ती सं िठनहरूलाई मात्र उपलब्ध हन्छ र्सको कायायल य न्यू हे म्पशायरमा छ, र्सका कमय चारीले न्यू
हे म्पशायर राज्यमा तलि िु ज्दछन ् , उनीहरूका कायय क्षेत्रयसै राज्यमा छन् र राहत से वाको काम पगन यसै राज्यमा
हन्छ। त्यसै ले आवे िन गिँ िा यस राज्यमा काम िने भनीगिनु पछय । िे रै राज्यहरूमा से वा पु र्याएकासं िठनहरूले यस
राज्यका लागि काम िनय आवे िन गिँ िा यस राज्यमा िने / िरे का गवत्तीय िगतगवगिहरूको ले िा र्ोिा अलिै राख्नु पछय ।

२०. यधद मे रो संगठन स्यान्ड अलोन ५०१ (c) (३)) होइन र धित्तीय प्रायोजकमा धनिचर गदच छ िने के हामी
त्यस अिस्थामा आिे दन पे र् गनच योग्य हुन्छौ्ं ?
र्िगक केवल ५०१ (c) (३) सं िठनहरू न्यू हे म्पशायर िैर-नार्ामू लक आपतकालीन राहत कोषको लागि आवेिन िनय
योग्य छन् , हामी िुझछौं गक त्यहाँ केही ५०१ (c) (३) सं िठनहरू छन् र्सले एक वा अगिक सामु िागयक समू हका
लागि गवत्तीय एर्े न्टका रूपमा काम ििय छन् । त्यसै ले ५०१ (c) (३) होस्ट सं िठनले आफ्नो लागि मात्र काम िने िरर
आवे िनपे श िनय सक्दछ। यगि अको सामु िागयक समू हको लागि एर्े न्ट को रूपमा काम िने हो भने त्यसै व्यहोराको
र्ेरर अको आवे िनपे श िनुय प छय । यगि तपाईंसँ ि यसिारे प्रश्नहरू छन् वा यसिारे थप कुरा िनय चाहनु हन्छ भने , कृपया
हामीलाई इमे ल पठाउनु होस् : nerf@nhcf.org

२१. यधद मे रो संस्थाले पीपीपी (पे मेन्ट प्रोटे क्सन प्लान) ऋण िा अन्य संघीय कोषहरू प्राप्त गरे को छ िा
अन्य संघीय कोष प्राप्त गने आर्ा गदच छ िने के हुन्छ? के म त्यस अिस्थामा पधन आिे दन धदन योग्य छु ?
हनु हन्छ, यद्यगप तपाईंले सं घीय कोषिाट आपतकालीन राहत स्वरूप कगत रकम प्राप्त िनुय भ यो वा कगत प्राप्त ििै
हनु हन्छ भनी गवस्तृ तमा सोध्न सगकन्छ। एक कामको लागि िोहोरो पटक रकम प्राप्त हन्न वा भनौ त्यहाँ कुनै "डिल
डु िकी" छै न। सं गघय कोषले आवश्यकता भन्दा कम रकम गिएको भए िाँ कीरकम यस कोषिाट पू गतय हन्छ।

२२. यधद मे रो संस्थाले अन्य संघीय कोषहरूको लाधग आिे दन धदएको छ र उक्त आिे दनधिचारािीन छ,
साथै हामीलाइ अधहलेसम्म थाहा छै न धक हामी कधत संघीय कोष प्राप्त गनच सक्छौं ?
CARES ऐन र सम्बखन्धत सं घीय गनिे गशका अनु सार, कुनै पगन सं घीय काययक्रममा सहभािी भएर िचय हरू भएको छ
वा हने छ भने त्यसको गहसाि गकताि सं घ ीय काययक्रमलाइ नै िुझाउनु पछय । सं घीय कायय क्रम मा भाि गलएर रकम
पु िेन भने , त्यसलाई गतनय यो कायय क्रम मार्यत रकम असु ली िनय पाइिै न। यगि तपाईं को सं स्थाले यस काययक्रममा
भाि गलयो र राहत रकम प्राप्त िर्योअगन पगछ एकै प्रयोर्न का लागि सं घीय राहत कोषिाट पगन रकम प्राप्त
िर्योभने कुनै एक काम को लागि िु वै तर्य िाट रकम गलन नगमल्ने भएकोले डु खिकेट रकम गर्ताय िनुय पछय ।

२३.

यी कोषहरूको प्रापकको रूपमा कस्तो प्रकारको ररपोधटच ङ आिाश्यक हुन्छ?

परोपकारी सं स्थाको लागि कुनै ररपोगटय ङ आवश्यकता पिै न । राज्यले अझै यसलाई कसरी व्यखस्थत िने भन्ने िारे मा
अखन्तम रूप गि ँ िै छ। तर प्रापकहरूले GOFERR लाई र्नवरी १५, २०२१ गभत्र माचय १, २०२० िे खि गडसे म्बर ३०,
२०२० सम्ममा भएका िु ि िचय वा िु ि नोक्सा सम्बन्धी प्रगतवेिन िुझाउनु आवश्यक पिय छ। िचय र नोक्सानभएको
प्रमाण स्वरूप रगसि, गिल र अन्य समान कािर्ात वा ले िा अगभले िहरू भगवष्यमा राज्य अगडटको अं िको
रूपमा राज्यद्वारा अनु रोि हन सक्छ । यस सन्दभय मा, राज्यिाट प्राप्त रकम भन्दा कम िचय वा नोक्सान भएको कुरा
ले िा परीक्षणमा िे खिएमा अगिक अनु िान रकम राज्यद्वारा प्रगतपू गतय का लागि माि हन सक्छ।

२४. आिे दकहरूलाई राहत अनुदान प्रदान गनचको लाधग कस्तो मापदण्ड प्रयोग गररनेछ? साथै ,
आिे दकहरूले कधत राहत रकम प्राप्त गनेछन् ?
सिैभन्दा पगहले आवेिनहरू आिारभू त कायय क्रमले माि िरे अनु रूप योग्यताको रूपमा मू ल्याङ्कन िररने छ साथै
उनीहरूले CARES ऐन अन्तियत िचय र / वा नोक्सानको कािर्ात तयार िरर पे श िरे का छन् वा छै नन् त्यो पगन
हे ररने छ। यस काययक्रमले िैरनार्ामू लक सं स्थालाई उनीहरूको कायय क्रम क्षे त्रहरूको एक व्यापक िायरा (मानव
से वा, यु वा, कला, वातावरण, नािररक सं लग्नता,आगि) हे री रकम प्रिान ििय छ। राहत रकम प्रिान ििाय कोषमा
रहे को कुल रकमलाइ आवे िन परे को रकमसँ िमू ल्याङ्कन िररने छ र गनम्न मापिण्डलाई पगन ध्यानमा राखिने छ:
* सं िठनद्वारा से वा प्रिान हने र्नसं ख्या
* सं िठनले से वा गिएका समु िायहरू
* सं िठनको उपलखब्ध र प्रभावको रे कडय
* समु िायको माि सं िठनले पू रा िनय सक्छ/सक्दै न
तथागप केही प्राथगमकता त्यस्ता िैरनार्ामू लक सं स्थाहरूलाई गिइने छ र्सले र्ोखिममा रहे का, न्यू न आयस्रोत
भएका तथा गवशे ष आवश्यकता भएका समु िायलाई सहयोि िने वाचा आवे िन मा उल्ले ि िरे का छन ् । त्यस्ता
िैरनार्ामू लक सं स्थाहरूलाई पगन राहत रकमका लागि उच्च प्राथमगकतामा राखिने छ र्सले गवितमा भएका

गवपतका समयमा एकिम राम्रो काम िरे र समु िायमा से वा पु र्याएकाछन ् । यद्यगपहामी सिै िैरनार्ामू लक
सं स्थाहरू र्सले कोरोना भाइरस रोिलाई गनयन्त्रणमा ल्याउन र र्न समु िायलाई से वा प्रिान िनय पहल िरे िापत
प्रमाण सगहत राहत रकम प्राप्त िनय को लागि आवे िन िनुय हन अनु रोि िछौं।

२५.

के यस अनुदान कायच क्रमका लाधग धित्तीय लेखा परीक्षण आिश्यक छ?

यस काययक्रममा आवे िन िनय को लागि कुनै गवत्तीय ले िा परीक्षणको आवश्यकता

पिै न। यद्यगप, ती िैर-नार्ामू लक

सं स्थाहरू र्सले कुनै एक आगथय क वषय म ा सं घीय तथा राज्यका कोषिाट गवगभन्न काययक्रमका लागि (सं घीय CARES
ऐन तथा एन एच िैरनार्ामू लक आपतकालीन राहत कोष समे त सखम्मगलत) ७५०,००० डलर भन्दा िढी रकम प्राप्त
िछय न ् र िचय िछय न ् भने त्यस्ता सं स्था हरूको सं घ ीय एकल ले िा परीक्षण हन्छ। यस िारे मा अगिक र्ानकारी
राख्नुहोस् ।

२६.

यधद मे रो आिे दनको बारे मा मलाई प्रश्न गनुच पर्योिने मै ले कसलाई कल गनच सक्छु ?

कुनै पगन प्रश्नको र्वार्को लागि nerf@nhcf.org मा इमे ल िनुय ह ोस् - कृपया तपाईंको सम्पकय र्ानकारी समावेश
िनुय होस् । गवषय पगङ्कमातपाईंको सं िठनको नाम ले ख्नह
ु ोस् ।

