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क. कोषको प्रकार  

सुरक्षा र दैनिक जिविस्तर सम्बन्धी कोष  

यो कोष एसिया र प्यासिफिक क्षेत्रका महिला, र गैरद्वयिााँखिक (non-binary)1 मानवअधिकार रक्षक तथा 
िाँस्थािरूलाई हिइन्छ।  मानवअधिकार रक्षक र िाँस्थाले आफ्नो िुरक्षा र हितिाँग िम्बन्िीत तत्काल वा िमय 
पररस्स्थतत अनुिार सिर्जना िुने आवश्यकतालाई िम्बोिन गनजको लाधग यो कोषको प्रयोग गनुजपिजछ। कुनै पतन व्यस्तत 
वा िाँस्थाले महिलाअधिकार वा मानवअधिकारको रक्षा गिाज उनीिरूलाई अरूले िम्की हिने वा ितरार्नक पररस्स्थततको 
सिर्जना गररहिन ितिछन।्  यिकािाथै, उनीिरू िंकट वा र्ोखिममा पनज ितिछन।्  तिथज, यि कोषको प्रयोग 
महिलाअधिकार वा मानवअधिकारको रक्षकिरूको आपतको पररस्स्थततमा प्रयोग गनजको लाधग िो।  यिको िाथै यी 
महिला मानवअधिकार वा मानवअधिकारका रक्षकिरूको मनो-िामास्र्क परामर्ज, मानसिक आघात वा यातना, वा 
स्वास््य उपचार र्स्ता तनस्श्चत िमयमा तुरुन्तै चाहिने िियोग वा उपचारको लाधग प्रयोग गनज िफकन्छ।   

ख. कोषको लागि आवेदि  

कोषको लाधग www.uafanp.org वा grants@uafanp.org मा आवेिन इमेल गनजितनुिुन्छ  

ि. निम्ि पररजस्िनतहरूमा कोष ददइिे िददछ: 
 

१ मदहला वा िैर द्वयसााँखखक (Non-Binary)ले िेततृ्व िरेको हुिुपददछ – यि कोषको प्रमुि प्रयोगकताज भनेको महिला 
वा गैर द्वयिााँखिक (non-binary) मानवअधिकार रक्षकिरू िुनुपिजछ। िाम्रो प्राथसमकतामा महिला मानवअधिकार िाँस्था 
मािज त यि कोषको प्रयोग वा पररचालन पिजछ ।  

२ मािवअगधकार केजन्ित – रक्षक वा िाँस्थाले महिला वा LBTQIको मानव अधिकारलाई अगाडी बढाउने कायज गरेको 
िुनुपिजछ।  यिो गिाज हिंिात्मक तररका वा रणनीततिरूको प्रयोग गरेको िुनुिुाँिैन, र यिले मानवअधिकारको 
ववश्वव्यापकतालाई िम्मान गरेको िुनुपिजछ;   

३ अपेक्षा ििररएको र/ वा तत्काल ििुदपिे – रक्षक वा उनका िाँस्था र्ोखिममा परेको कुनै तनस्श्चत घटना वा 
पररस्स्थततिरू आपतकासलन वा िंकटको िमय िो, र यिी पररस्स्थतत वा घटनालाई आवेिनकताजले िम्बोिन गरेको 
िुनुपिजछ;  

४ सुरक्षा र दहतको लागि सहयोि – कोषको लाधग हिइएका आवेिनले रक्षक वा िाँस्थाका िुरक्षा िम्बन्िीत किमिरू 
(उिािरण, कानूनी ििायता, कुनै अरू ठाउाँमा र्ानुपने वा अहिले बसिरिेको ठाउाँलाई छोड्नुपन,े र्ोखिमको मुलयांकन र 
तासलम, िुरक्षाका उपकरण); वा/र हित िम्बन्िी आवश्यकतािरू (उिािरण, मनोिामास्र्क परामर्ज, आघात वा 
यातनाको उपचार, स्वास््य उपचारको िियोग) िरूलाई उललेि गरेको िुनुपिजछ;  

 

1 िैर-द्वयसााँखखक (Non-binary)  भन्नाले आफ्नो लैंधगक पहिचान र/वा लैंधगक असभव्यस्ततलाई पूरूष वा महिला, म्यास्कुसलन वा िेसमतननको रूपमा मात्र सिसमत नराखे्न व्यस्ततिरूलाई धचनाउने 
र्ब्ि िो।  उनीिरू लैंधगक िाँख्या र cisnormativity को पररभाषा बाहिर पिजछन।्  UAF A&P ले यि र्ब्िको प्रयोग समधितसलगंी (एन्रोस्र्नी), बिुसलगंी (पोलीरे्ण्डर), लैंधगक तवेयर (रे्ण्डर तवेयर), 
तरल लैंधगकता भएका वा द्रवसलगंी (रे्ण्डर फ्लुइड) र असलगंी (अ-रे्ण्डर) भएका व्यस्ततिरूलाई िामेल गराउन प्रयोग गिजछ। 
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५ संकटको दौराि वा संकटको तुरुन्तै – रक्षक वा ततनका िाँस्थालाई उनीिरूको िंकटको िौरान वा िंकट आइपने बबविकै 
िियोग गनजको लाधग कोषको प्रयोग गने िोचका िाथ कोष िम्बन्िी आवेिन हिएको िुनुपिजछ।   

६ सहयोि ददिे वा सम्पकद  बढाएको हुिुपददछ – महिलाको मानव अधिकार, यौतनक अधिकार वा मानव अधिकारका 
अन्य क्षेत्रमा कायजरत अन्य व्यस्तत वा िाँस्थािरूले तनवेिक रक्षक वा िाँस्थालाई िियोग वा िमथजन गरेको 
िुनुपिजछ।  

 

हामीले आगिदक सहयोि ििि ेके्षत्र:  

• त्याचसलगंी पूरूष (Cisgender males)2 वा त्याचसलगंी पूरूष (Cisgender male) ले नेतृत्व गरेका िाँस्था वा िंर्ाल;  
• कुनै िाँस्था, आवद्ि स्थावपत िमुिाय वा स्थावपत िंर्ाल, वा अर्ेन्ट एतिन िण्ड एसिया & प्रर्ान्त िललािकार 

(UAF A&P advisor) ले अनुमोिन नगरेको व्यस्ततगत आवेिनिरू;   

• मानववय िंकट वा प्राकृततक प्रकोपिरू िम्बन्िी फियाकलापिरू वा पररयोर्नािरू; 
• ववकािका िियोग वा िानका िियोग केस्न्द्रत फियाकलापिरू वा पररयोर्नािरू;   

• िाँस्थाका तनयसमत कायजिम अन्तगजतका पररयोर्ना वा फियाकलापिरू; 

• तनयसमत िञ्चालन (operating) र/वा आधथजक कोषको ररतततालाई पूततज गनज थप कोष   
 

घ. सुरक्षक्षत साँचार माध्यमहरू  

UAF A&P ले आफ्नो तत्काल िम्बोिन गनजको लाधग कोष हिने कायजिमले िाम्रा तनवेिकिरूको िुरक्षा र गोपतनयतालाई 
मित्व हिनुपछज भन्ने कुरामा ववश्वाि राख्िछ।    यिको एक पक्षले िामीले िुरक्षक्षत र एनफिप्ट गरेको िाँचार माध्यमिरू 
मात्र प्रयोग गरररािेकाछौं भन्ने िुतनस्श्चत गनुज िो।  िामीले तल उललेि गररएका िंचारका माध्यमिरू मात्र प्रयोग गनेगिजछौं:  

    • इमेलको लाधग, प्रोटोन मेल https://protonmail.com/signup 

    • मेिेर् वा िन्िेर्िरूको लाधग सिग्नल एस्प्लकेिन, https://signal.org  

िामीले अवलम्बन गरेको िुरक्षा नीतत अनुरूप िामीिाँग कुराकानी र िूचना आिानप्रिान गनजको लाधग तपाईंिरूले प्रोटोन मेल 
र सिग्नल एप्िनै प्रयोग गनुजिोि ्भन्ने िाम्रो र्ोड रिनेछ।  तय िब प्रयोगगनजको लाधग चालनुपने प्रफियािरूलाई १० समनेट 
मात्र लाग्नेछ।   यिााँिरूलाई तय िुरक्षक्षत िातािरू िोलनको लाधग िियोग चाहिएमा िाम्रो आईटी (IT) िियोग ििर्कताज  
इस्थरलाई esther@uafanp.org मा इमेल गनुजिोि।् 

  

 
2 त्याचसलगंी पूरूष (cisgender male) भनेको आिूलाई पूरूषको रूपमा धचनाउने व्यस्तत िुन ्र यी व्यस्ततलाई उनीिरूको र्न्मिेिी नै पूरूषको पहिचान हिइएको िुन्छ। 
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१. सम्पकद  सम्बन्धी सूचिा  
 

तनवेिन हिने व्यस्तत:   

िाँस्थाको नाम वा िम्बद्ि 
िञ्र्ाल/िमुिाय (कोष प्राप्त 
गनजको लाधग कुनै 
िाँस्था/िञ्र्ालको प्रायोर्न 
िुन आवश्यक छ)  

 

पि:  

 

पत्राचार गने ठेगाना:  
ठेगाना 

र्िर प्रिेर्/राज्य िेर् खिप कोड: 
 

िम्पकज  ठेगाना:  
इमेल: मोबाइल 

टेसलिोन सिग्नल (signal)  व्िाट्ि एप (WhatsApp) 
 

वेबिाइट र िामास्र्ल 
िञ्र्ाल (प्रयोग गररन्छ भने)  

वेबिाइट (Website) िेिबुक (Facebook) 

 

ट्ववट्टर (Twitter) अन्य: 
 

२. तपाईंले यो तनवेिन आिू 
स्वयंको लाधग वा आफ्नो 
िाँस्थाको लाधग गनुजभएको 
िो? वा अन्य कुनै व्यस्तत वा 
िाँस्थाको लाधग गनुजभएको 
िो?  

 मैले आफ्नो लाधग वा मेरो िाँस्थाको लाधग (यो िो भने, प्रश्न ३, ३क वा ३ि 
लाई छोड्नुिोला)  

 अरू कुनै व्यस्तत वा िाँस्थाको लाधग (यो िो भने प्रश्न ३, ३क वा ३िको उिर 
हिनुिोला)  

 

३.  आिू वा आफ्नो िाँस्थाको लाधग नभएर अन्य कुनै व्यस्तत वा िाँस्थाको लाधग तपाईंल ेयो तनवेिन 
हिनुभएको िो भने उतत व्यस्तत, िाँस्था वा िञ्र्ाल/िमुिायको नाम तल लेख्नुिोि।् (यहि तपाईंले आिू, 
आफ्नो िाँस्था वा िञ्र्ाल/िमुिायको लाधग यो तनवेिन भनुजभएको िो भने यो प्रश्नको उिर हिनुपिैन)  

 

३क. कोष प्राप्त गने व्यस्ततको 
िकमा  

व्यस्ततको नाम:  

इमेल (Email) िोन 
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३ि. कोष प्राप्त गने िाँस्थाको 
िकमा  

िञ्र्ाल वा िाँस्थाको नाम:  

िम्पकज  व्यस्ततको नाम:  

इमेल (Email) िोन (Phone) 
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आ. साँस्िाित सूचिा:  
 

१. साँस्िा वा सञ्िालको उद्देश्य र लक्ष्यहरू:  
 

 

 

१क. र्ानकार 
भएको क्षेत्रिरू: 
ववषयगत  

नागररक तथा रार्नीततक 
अधिकार  

भूमी अधिकार  िामास्र्क तथा आधथजक 
न्याय  

र्लवायु पररवतजन/वातावरखणय 
न्याय  

कानून/न्याय व्यवस्थािरू  यौनकमीिरू  

द्वन्ि/र्ास्न्त ववकाि  LGBTQI/SOGIE मानव बेचबबिन  

डडस्र्टल िुरक्षा /िूचना 
प्रवविी  

आ/प्रवािी िसमकका अधिकार  र्िरी गररब/िुकुम्बािी 
क्षेत्रमा बिोबाि गने 
व्यस्तत  

अलपिाँख्यक र्ातर्ातीिरू  फकिान/ग्रासमण महिला  VAW/लैंधगकतामा 
आिाररत हििंा  

बलपूवजक गररने ववस्थापनिरू 

/आन्तररक रूपमा 
ववस्थावपतिरू (IDPs) 

अपांगता भएका व्यस्ततिरू  महिला मानवअधिकार 
रक्षक  

Healing or/and Well-
being3  

रार्नीततक ििभाधगता  महिलाका मानवअधिकार/ 
युवा महिला Women’s 

Human Rights 

 

3 Healing or/and well being लाई कुनै ििुिायी पररस्स्थतत वा र्ारीररक कमर्ोरीबाट गुस्ििकेपछी र्ारीररक तथा मानसिक 
रूपमा बसलयो िुाँिै गरेको अवस्था र िुरक्षा भन्न ेबुझ्नुपनज 
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HIV/AIDs र्रणाथीिरू/राज्यववहिनता  Youth/Young Women 

मानवअधिकार  िासमजक अलपिाँख्यक  अन्य: 

आहिवािी र्नर्ाती  ज्येष्ठ नागररक  यिााँ लेख्नुिोला:: 

िम अधिकार  यौतनक तथा प्रर्नन स्वास््य 
र अधिकार (SRHR) 

 

 

२. प्रमुख निर्दयकताद र लैंगिक (िेण्डर) संरचिा:  

 

तपाईंको 
िाँस्था/िञ्र्ाल/िमुिायको 
प्रमुि तनणजयकताज को 
िुन?्  

१. िम्पकज  व्यस्ततको नाम:  पि: लैंधगक पहिचान:  

२. िम्पकज  व्यस्ततको नाम: पि: महिला/LGBTQI/पूरूष 

३. िम्पकज  व्यस्ततको नाम: पि:  
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३. ससफाररस ददिे/ समिदि ददिे: 
 

तपाईंको कामलाई प्रमाखणत गने 
वा मान्यता हिने कस्म्तमा िईु 
व्यस्ततको नाम र िम्पकज  ठेगाना 
हिनुिोि।्  िामीलाई विााँिरूको 
नाम हिनुभएको छ भन्ने 
र्ानकारी विााँिरूलाई पतन 
हिनुिोि।्  त्यिो भएमा विााँिरूले 
िामीलाई िमयमानै आफ्नो 
ववचार र्ानकारी गराउन 
ितनुिुनेछ।  
 

१. सििाररि गने व्यस्ततको नाम:  आबद्ि िाँस्था /िञ्र्ालको नाम:  

इमेल (Email) िोन 

तनवेिकिाँगको िम्बन्ि (तपाईंले 
विााँलाई किरी धचन्नुभयो?):  

 

२. सििाररि गने व्यस्ततको नाम: आबद्ि िाँस्था /िञ्र्ालको नाम: 

इमेल (Email) िोन 

तनवेिकिाँगको िम्बन्ि (तपाईंले 
विााँलाई किरी धचन्नुभयो?):  

 

 

४. दातृ सहयोि:  
 

यिी आवश्यक लाग्छ भने, 
तपाईंलाई २ वषज यतािेिी 
िियोग गरररािेका वा 
गररिकेका १-२ र्ना िातािरूको 
नाम र िम्पकज  ठेगाना हिनुिोि।्   

१. िाताको नाम:  

इमेल (Email) िोन 

२. िाताको नाम:  

इमेल िोन 
 

५. UAF A&P साँि खोज्िे ससफाररसका माध्यम 
 

UAF or UAF A&P को 
बारेमा किरी थािा 
पाउनुभयो? यि 
िुचीमा उललेखित िबै 
तपाईंलाई र्ानकारी 
भएको िबै माध्यमलाई 
ईंधगत गनुजिोला:   

इन्टरनेटमा िोरे्को /UAF A&P को वेबिाइट 
(website) 

UAF A&P िललािकार 

िामास्र्क िञ्र्ाल  UAF A&P कमजचारी 

इमेल िुची / िमूि UAF A&P कोष प्राप्त गरेका व्यस्तत 

UAF A&P कोष/आधथजक िियोग प्राप्त 
गरेको 
 

ििकमी/िमकक्षी 

पहिले पतन तनवेिन हिएको तर आधथजक 
िियोग प्राप्त नगरेको (UAF A&P कोष 
प्राप्त नगरेको) 

अन्य: 

 



UAF A&P | Rapid Response Grant-Making Programme 

SECURITY AND WELL-BEING GRANT APPLICATION 

इ. सुरक्षा र दहत सम्बन्धी निवेदिका प्रश्िहरू (यसका उत्तर अनिवायद रूपमा ददिुपिेछ)  
 

सहयोिी प्रश्िहरू: तय िियोगी प्रश्निरूले तपाईंलाई िुरक्षा र हित िम्बन्िी कोषको तनवेिन पूरा भने फक नभने 
भन्ने तनणजय गनज िियोग गनेछ।  तलका प्रश्निरूमध्ये कुनै एकमा मातै्र पतन तपाईंले िो वा िुन्छ भन्ने र्वाि 
हिनुभयो भने यिपतछको िण्डमा िोधिएको १-१० िम्मका प्रश्निरूको र्वाि हिनुिोला।  

 

• तपाईंले िफियतापूवजक मानवअधिकार िम्बन्िी काममा लाग्नुभएकोले गिाज तपाईं (र/तपाईंको पररवार, ििकमी वा 
कमजचारी, िाँस्था)लाई वतजमान िमयमा ज्यान वा स्वास््य िम्बन्िी िम्की, आिमण वा ठूलो ितराको स्स्थतत 
सिर्जना भएको छ फक छैन? 

• के तपाईंल ेकुनै िुरक्षक्षत स्थानमा बाँिाई िनज वा र्ानको लाधग यो कोष प्राप्त गनज तनवेिन हिनुभएको िो?  

• के तपाईंल ेआफ्नो कायजलय वा घर (भौततक पूवाजिार, िततयार नबोतने िुरक्षागाडज, डडस्र्टल िुरक्षा प्रवविी) लाई 
िुरक्षक्षत बनाउन ेकिमिरू बढाउनको लाधग यो कोषको लाधग तनवेिन हिनुभएको िो?  

• के तपाईंल ेमाधथ भतनएका िुरक्षाका किमको िाथिाथै कानूनी िियोग, हिराितमा रिाँिा चाहिने िियोग, पुनस्थाजपना 
(मानसिक वा आघात िम्बन्िी िियोग), पाररवाररक िियोग, वा माथी उललेि नगररएका अन्य िियोगको लाधग यो 
कोषको िियोगको तनवेिन हिनुभएको िो?  

• के तपाईंल ेमाधथ उललेि नगरेका अरू कुनै आफ्नो हित िम्बन्िी आवश्यकताको प्रयोगको लाधग यो कोषको तनवेिन 
हिनुभएको िो?  

 

१.   महिला र LGBTQI+का 
अधिकारलाई अगाडी 
बढाउन र िंरक्षण 
गनजको लाधग तपाईंले 
गनुजभएको पैरवीको 
बारेमा छोटो वववरण 
हिनुिोि।्  (यहि तपाईंले 
अन्य व्यस्तत/िाँस्था 
िञ्र्ाल/िमुिायको 
लाधग यो तनवेिन 
हिनुभएको िो भने, 
विााँिरूको कामको 
वववरण हिनुिोि।्) 
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२क. तपाईं वा तपाईंको 
िाँस्था/िञ्र्ाल/िमुिायले 
िामना गनुजपने र्ोखिम 
र िम्कीिरूको वववरण 
हिनुिोि।्  (िम्भव छ 
भने, यी र्ोखिम वा 
िम्की िम्बन्िी कुनै 
लेि वा िञ्चार 
माध्यममा आएका कुनै 
िमाचार-िबरको सलकं 
पतन राखु्निोला)  
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२ि. तपाईं र तपाईंका 
िाँस्थाको मानवअधिकार 
उललंघनिाँग समलने 
िबैमा धचन्ि 
लगाउनुिोला  

१.         स्र्वन, र्ारीररक र मानसिक तनष्ठामा आिमण  

ित्या र ित्याको प्रयाि  

बेपिा भएको  

यातना; िुर, अमानववय र अपमानर्नक व्यविार,  
बलात्कार, यौनर्न्य आिमण र िवु्यजविार  

घरेलु हििंा  

अत्यधिक बलको प्रयोग  

अन्य: 

२. र्ारीररक र मानसिक रूपमा स्वतन्त्र िुन नहिनु 
स्वेच्छाचारी पिाउ र हिराित  
प्रर्ाितनक हिराित  

अपिरण  

मानसिक रे्ल  

अन्य:  

३. व्यस्ततत्व र प्रततष्ठाको ववरूद्ि आिमण  

िम्की, चेतावनी र अस्लटमेटमिरू   

मानसिक उत्पीडन, 
ब्लयाकमेल र अिुली  

यौन उत्पीडन  

लैंधगक र यौतनक प्रलोभन, तनन्िा, िवु्यजविारपूणज गालीगलौर्, नामिरू 
हिने, र िब्बा लगाउने असभयानिरू,   

घणृा िैलाउने भाषण-मन्तव्य हिने  

कलंफकत गने, अलग्याउने र एतलयाउने,  

अन्य:  

२ि. तपाईं वा तपाईंको 
िाँस्थाको 
मानवअधिकारिाँग मेल 
िाने मानवअधिकारका 

४.          व्यस्ततगत िम्बन्ििरूको िमेत गोपतनयताको िनन र उललंघन गने  

       कायाजलय वा घरमा छापा माने  
पररवार र िमुिायका ििस्यिरूलाई आिमण गने, डर िेिाउने  

अन्य:  
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िबै उललंघनिरूलाई 
धचन्ि लगाउनुिोि ्  

५.   महिला लैंधगकताको कुनै पतन पररभाषा अनुरूप आिूलाई पहिचान नगने 
व्यस्ततको अधिकारमुिी कामलाई सिसमत पाने कानूनी प्राविान र अभ्याि,  

प्रथार्न्य कानून र िमजमा आिाररत कानूनी िंरचनाको प्रततबन्िात्मक 
प्रयोग  

अपरािीकरण र असभयोर्न  
गैरकानूनी अनुिन्िान, केरकार, तनगरानी र कालो िूचीमा राख्ने 
गैिििरूको ववरूद्ि पाररत गररएको कानून 

कायजस्थलमा प्रततबन्ि  

अन्य:  

६.  महिलाको असभव्यस्तत, िम्बद्िता र भेला िुन पाउने स्वतन्त्रताको उललंघन, 
िम्बद्ि िुन पाउने स्वतन्त्रतामा प्रततबन्ि,  

   कोष वा आधथजक िियोग प्राप्त गनजितने अधिकारमा प्रततबन्ि, 
   असभव्यस्तत स्वतन्त्रतामा प्रततबन्ि,  
   िूचनामा पिुाँचमा प्रततबन्ि, 
   अन्तररास्ष्िय तनकायिरूिाँग िञ्चार गनज प्रततबन्ि, 
   भेला िुन पाउने स्वतन्त्रतामा प्रततबन्ि,  
   अन्य:  

७. लैंधगकताको आिारमा हिडंडुलको स्वतन्त्रतामा प्रततबन्ि,  
िेर्बाहिर यात्रा गनजको लाधग अनुमततको आवश्यकता पने वा त्यस्तो यात्रा गनज 
रोक लगाइएको, 
आन्तररक यात्रा गनजको लागी प्रततबन्ि वा अवरोि गने,  

यात्राको लागी सभिा नहिने,  

तनवाजिनमा पठाउने,  

अन्य:  

८. उललंघन र िण्डहिनतालाई अस्स्वकार गररएको  

यिााँ वववरण लेख्नुिोला:  
 
 

 

३.   तपाईंको ववचारमा 
वपडकिरू को िुन?्  

राज्य पक्ष (उिािरण, प्रिरी वा कानून पररपालना वा कायाजन्वयन गराउने 
अधिकारीिरू, िेना, िरकारी अधिकारीिरू) फकटान गनुजिोि:्  
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िैर-राज्य पक्ष (उिािरण, अिजिैतनक िमूििरू, अपराधिक िमूििरू, नीस्र् िुरक्षा 
िमूििरू, तनगमिरू) फकटान गनुजिोि:् 

अन्िाि (र्स्तै, वपडकिरूको पहिचान स्थावपत वा तनतयौल गनज निफकएको) 
फकटान गनुजिोि:्  

अन्य (उिािरण, िािेिार, पररवारको ििस्य, ववश्वाि गररएको िियोगी) फकटान 
गनुजिोि:्  

 

४.   फकन र किााँ यस्तो 
पररस्स्थततको सिर्जना 
भयो?  कस्तो घटना वा 
पररस्स्थततले गिाज तपाईं 
वा तपाईंको िाँस्थाले यो 
तनवेिन हिनुपयो?  

 

 

 

५.    तपाईं वा तपाईंको िाँस्था 
/िञ्र्ाल/िमुिायिाँग 
िुरक्षा, िंरक्षण वा हित 
िम्बन्िी कुनै योर्नािरू 
छन?् (यस्ता योर्नालाई 
तपाईंले किरी 
कायाजन्वयन गनुजिुन्छ 
भन्ने बारेमा छोटो 
वववरण लेखु्निोि।्)  

 

 

६.   तपाईंले िामना गरररिनुभएको र्ोखिम र िम्कीिरूलाई घटाउनको लाधग फकटानकािाथ प्रस्ताव गररएका तलका 
फियाकलापिरूमा धचन्ि लगाउनुिोि।्  तपाईंले आफ्नो रणनीततमा पररवार वा िाथीिरूलाई पतन राखु्नभएको छ 
भने त्यो पतन उललेि गनुजिोि।्  

 

 डडस्र्टल िुरक्षा  

 कुनै स्थान छोडेर अको ठाउाँमा लाने/स्थान पररवतजन (र्स्त,ै रक्षक र/वा उनको/उनीिरूको पररवारको यातायात िचज, 
भाडा, स्र्वनयापनको िैतनक िचज, वा अस्थायी स्थान पररवतजन)  

 पाररवाररक िियोग। कृपया वववरण हिनुिोला।  

 कानूनी िियोग  
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 हिराितमा रिाँिा िियोग  

 स्वास््य िेरचाि/उपचार 
 हित र आफ्नो िेरचाि (उिािरण, आघात /मनोिामास्र्क परामर्ज) 
 व्यस्ततगत र/वा िामुहिक िंरक्षण र हितको लाधग योर्ना र किमिरूलाई स्थावपत गनुजपने कायजिरू  

 यातायात िुरक्षा  

 िुरक्षाका पूवाजिार (र्स्त,ै सभडडयो तयामेरा, अलामजको व्यवस्था, बार, गेट, िाइबर िुरक्षा व्यवस्था, आहि)  

 िततयार नबोतने िुरक्षा गाडजिरू  

 अन्य: 
 

७.    के तपाईंले माधथको 
िुचीमा नराखिएको हित 
िम्बन्िी अन्य प्रकारका 
आवश्यकतािरूको लागी 
यो कोष प्राप्त गनज 
आवेिन हिनुभएको िो? 
यहि हो, भने, वववरण 
हिनुिोि।् यहि होइि 
भने, यि प्रश्नको उिर 
हिनु पिैन। 

 

 

८.   तय प्रस्ताववत कायजिरू 
पूरा गनजको लाधग चाहिने 
िमय अविी कवि िो?  
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९.   तपाईं वा तपाईंको िाँस्था वा 
िञ्र्ाल/िमुिायले तय 
कायजिरूलाई किरी 
कायाजन्वयन गने िोच रािेको 
छ?  

  

 

 

१०.  कोष प्राप्त गरेको िण्डमा, 
तपाईंले के प्राप्त गने आर्ा 
राख्नु भएको छ? (तपाईंले 
आफ्नो व्यस्ततगत, िाँस्थागत 
वा िञ्र्ाल/िामुिातयक 
स्तरमा प्राप्त गनज आर्ा 
गरेको पररवतजनको बारेमा 
वणजन गनुजिोि।्) 

 

 

ई. बिेट सम्बन्धी निवेदि  
 

१.   तनवेिन गनुजभएको रकम कतत िो? तपाईंले प्रयोग 
गनुजिुने मुद्रा उललेि गनुजिोि।्  

 

 

२.   यि रकमलाई किरी प्रयोग गररनेछ? तलको तासलकामा िुधचकृत बरे्टको वववरण हिनुिोला।  

दटप्पर्ी: UAF A&P  ले अमेररकी डलर $५,००० सम्मको आगिदक सहयोि प्रदाि िददछ।   
 

बरे्ट वववरण िचज िुने रकम मुद्रा 
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रकम  

 

३.  यि प्रयािलाई UAF 

A&P को आधथजक 
िियोग बािेक अन्य 
कस्ता िियोगका 
स्रोतिरू उपलब्ि छन?्  

 

 

उ. िोपनियता  
 

के तपाईं यो तनवेिन गोप्य रिोि ्
भन्ने चािनुिुन्छ?  

िो िोइन 

यहि तपाईंल े‘हो’ मा धचन्ि लगाउनुभएको छ भन,े UAF A&P ले यो िाँस्था 
बािेकका अन्य कुनै पक्षिाँग तनवेिनकताजको व्यस्ततगत नाम वा िम्पकज  ठेगाना 
िुलािा गनेछैनौं (तर िामीले यो तनवेिनलाई स्स्वकृतत हिने प्रफियामा तनवेिन 
िम्बन्िी वववरण िुलाएर UAF A&P का िललािकार र ववश्वितनय स्रोतिरूिाँग 
परामर्ज गररन्छ।)   

 


