
फ्लाइंग एड नेपाल (FAN) को आर्थिक सहयोग सम्बन्धमा 

सामान्यतया, आर्थिक सहयोगको  लार्ग आवेदन गदाि, र्नर्ित बजेट, लक्ष्य, मूल्ांकन मापदण्ड, समयरेखा इत्यार्दको 

साथ एक प्रोजेक्ट पेश गननि पने  हुन्छ ।  वतिमान कोर्वड -१९ संकटमा केही  गर्तर्वर्िहरूमा  अप्रत्यार्शत अवरोिहरू 

आउन सक्छन र समयाननकन ल पररमाजिन हुने कन रो मा FAN  लचक हुने कन रो जानकारी गराउन चाहन्छौ । अननदान र्दने 

संस्थाहरूले अननगमनको मानक कडाइका साथ लागन गनि नसके पर्न र्नम्न उले्लखखत सतिहरुमा जोड दिनेछ । 

FAN ले पररयोजनको सट्टा पहलहरूको कन रा गदिछ (तर तपाइँ आफूले चाहेको कन नै पर्न शव्द प्रयोग गनि सक्ननहुन्छ)। 

पहलको अननदान प्राय: खचि गनि र्नर्ित र्नर्ित अर्िकतम रकम र्दएर बृखि गररन्छ, पर्छ गर्तर्वर्ि अननगर्मतको 

रूपमा प्राप्त अननभवमा र्नभिर गदै बढ्न  सके्न जानकारी गराउदछौ । FAN   संवेदनशील उपकरणहरू (अखिजन 

केखित, पीपीई उपकरण वा खाना)को मूल्मा  भारी वृखि भएको बारेमा जानकार र सचेत छ । सँग सङै हामी 

अननदानको र्वस्तारको लागी पर्न खनला भएको जानकारी र्दन चाहन्छौ । तसथि, आवेदकलाई सल्लाह :प्रारखिक 

रुपमा  र्वसृ्तत बजेटलाई समेट्ने गरी कृयाकलाप(जनन छोटो समय र्भत्र  त्यो बजेट अन्तगित सञ्चालन गनि सर्कन्छ) 

बनाउन अननरोि गदिछौ ।  साथै FAN प्रारखिक राम्रो नतीजाहरूको आिारमा र्वस्तार गनि सदैब खनला छ । 

तल ९ वटा  आवश्यकताहरूको सनची  छ, केर्ह प्रश्नहरूको रूपमा तयार गररएको छ जनन   जवाफको रुपमा  र्दन 

सक्नन भएमा उत्तम हुने छ । 

१. पहललाई नाम र्दननहोस्, पहलका लार्ग एक सम्पकि  व्यखि छनौट गननिहोस् (नाम, इ-मेल, मोबाइल नम्बर), संस्थाको 

र्ववरण र्दननहोस् जनन पहलको लार्ग र्जमे्मवार छ (जसै्त होमपेज उपलब्ध छ भने, वा यसका बारे जानकारी प्रदान 

गननिहोस्)। यर्द कन नै संस्था छैन भने, व्यखि वा  व्यखिको समूहको बारेमा र्ववरण र्दननहोस्। 

२.  पहल सन्चालन गरेको के्षत्रको खस्थर्त वणिन गननिहोस्। 

३.  पहल को मनख्य उदे्दश्य लेख्ननहोस् । 

४.  पहल सन्चालन  गररने (गाउँ / शहर, वाडि, नगरपार्लका, र्जल्ला, प्रदेश  ) र सम्बखन्धत गर्तर्वर्ि  सूर्च पेश गननिहोस् ।  

५.  पहलबाट लाभावखन्तत  समनह, को र कर्त हुने छन् , लेख्ननहोस्। 

६.  गर्तर्विीको समयरेखा र्दइनन पछि । तपाईंले  एक प्रारखिक अवर्ि सनझाव र्दन सक्ननहुन्छ, जसै्त  एक मर्हना र 

पर्छको  र्नरन्तरता यर्द पररणाम यथोर्चत छ भने। अर्िकतम कन ल टाइमलाइन ६  मर्हना हुननपदिछ। ६  मर्हना भन्दा 

परको र्नरन्तरता यर्द  कोर्भड १९ बाट  खतरा समान शखिसँग जारी रर्हरहने वा गिीर असर पछार्ड बर्ढरहेको 

खण्डमा मात्र उर्चत हुन सक्छ। 



७  : कन न   संघ संस्था हरु सँग  यो  पहलले सहकायि गने छ (कन नै पर्न नगरपार्लका, गैरसरकारी संस्था, ठूला 

संगठनहरू)? लेख्ननस् । 

८: यर्द तपाईंसँग र्सफाररस पत्रहरू छन् भने, तपाईंको आवेदनमा समावेश गननिहोस्; यर्द हामीले सो र्कर्समका पत्र 

माग गननि पछि  भने पर्न कृपया सम्बखन्धत व्यखि वा संस्था  र्ववरणहरू र्दननहोस् (ई-मेल ठेगाना र मोबाइल नम्बर 

प्राथर्मकता)। 

९:  र्वसृ्तत बजेट पेश गननिहुन अननरोि गदिछौ (मार्थको सल्लाह पर्न हेननिहोस्)। 

 

हामी सजगछ ौं कि COVID-19 सौंिटिो दुर्ााग्यपूर्ा परिर्ामिा रूपमा र्ोिमिीिो खतिा छ। FAN स्वीिाि 

गदाछ कि COVID 19 लाई सामना गना प्रत्यक्ष सहायतामा ध्यान िेन्द्रित गरिएिो कियो ि अझै पकन यो 

प्रािकमिता हो। यकद तपाईौं खाना-सम्बन्द्रित गकतकिकिहरूिो लाकग आिेदन गनुाहुन्छ र्ने, िृपया कनम्न किचाि 

गनुाहोस्: 

१. कायिक्रम एक मर्हनामा सीर्मत हुननपदिछ (यर्द र्वशेष सतिहरू लागू भएमा दनई मर्हनासम्म र्वस्तार गनि 

सर्कन्छ); 

२. आवेदनको समयमा लाभाथीहरू र उनीहरूको संख्या सिवतः  उले्लख गररननपदिछ, व्यखिको संख्या वा 

पररवारको संख्या (प्राथर्मकता); 

३. यस सहयोगमा पौर्िक खाना मानक लागत योजनामा लर्क्षत गररएको छैन। यो र्वनाशको खस्थर्तमा जीर्वका 

यापन गनि खानाको सहयोग हो। त्यसैले सामान्यतया केवल चामल बाट्दा अवर्ि दोब्बर हुन सक्छ; 

४. खाना र्वतरणको सम्बन्धमा खाना भन्दा अन्य (जसै्त पररवहन) आईटमहरूको लागत अलग सूचीबि 

गननिपदिछ। 

समू्पणि आवेदकहरूमा अननरोि छ र्क सहयोगी संस्था (भए ) र वेबसएट (भए) आफ्नो आवेदनमा उले्लख गननिहोस्। 

यसले प्रस्तावहरूको मूल्ांकन गनि थप मद्दत पनयािउनेछ। र्वशेष गरर FAN को बारेमा जानकारीको माध्यम उले्लख 

गररर्दननहुन आग्रह छ। 

Flying Aid Nepal (फ्लाइंग एड नेपाल) 

now from Danish (अब डेर्नशबाट) 

hurtig hjælp til Nepal (तत्काल  नेपाललाई  सहयोग) 


