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कोष संकलन काय� �व�ान हो । तर यसका �नयमह� कुनै सू�भ�दा रंगीन इ��ेणी ज�तै �ने गछ�न् । तपाईले �च� बनाउदा
रंगह�को छाया �च�ण गनु� आव�यक छ । य�द तपाईले यी कुराह� �च�ण �म�ता तथा �ेमपूृवक त�रकाले गनु�भयो भने
अव�य प�न सफलता �ा�त गनु��नेछ । 
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कोष संकलनका मु�य �स�ा�तह�ः
१) कोष संकलनको ��ताका ला�ग दातासंग सो�नु आव�यक छः एउटा कोष संकलन कता�ले दाताको इ�ा,
यो�यता र आव�यकताको बारेमा सो�नै पछ� । उनीह�ले मु�यक�तो �क�समको कामको अपे�ा गरेका छन्
बु�नैपछ� ।

२) ���गत प�ँचः सामा�यतया ज�त �भावकारी ढंगले ���गत �पमा तपाई प�ँच बढाउनु��छ �य�त नै
बढ� तपाई �भावशाली ब�दै जानु��छ ।

३) दाताको ���कोण बु�नेः जब दाताले सहयोग �दान गन� �नण�य गछ� तब दातामा भावना स�ूण� �कृया तथा
�च�तनको �ंखलाह� उठ्न स�छन् ।

४) मा�नसलाई उनीह�का ला�ग केही गनु� आव�यक छ जुन तपाई गन� गइरहनु भएको छ।

५) �व�ससनीय मा�नसह� �तनै संघसं�ाह�लाई �दन बढ� मन पाराउँछन् जसका बारेमा उनीह�ले सुनेका ��छन् ।

६) क�त �दने दातालाई थाहा �दैनः कुनै सं�ा वा ���ले क�त पाउने अपे�ा ग�रका छन् र क�त �दने यो दाताका ला�ग
सा�ाको �पमा रहेको छ ।

७) ध�यबाद �ापन गनु�ः ध�यवाद �ापन गनु� अ�य�तै मह�वपूण� ��छ ।

८) द�घ�कालीन संल�नता तथा ��तव�दताः तपाई वा�तवमा �नय�मत �पमा र अधारभूत �पमा मा�नसह�ले भ�े चाहना
��छ ।

९) ��तवेदन पठाउने र जवाफदे�हताः तपाईले कसैबाट �लएको पैसा कुन काममा �योग भयो, जुन �योजनका ला�ग
�लइएको हो �यसैमा �योग भयो �क भएन, जानकारी �दनु पछ� ।
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मा�नसले �कन सहयोग �द�छन्?
�व�भ� कारण र फरक सं�ाह�ले फरक �ेरणाबाट फाइदा �ा�त गन� गछ�न् । केही संभा�वत �ेरणाह� �न�न छन्ः

१) चासो/सरोकारः संभवन �दान गन�काला�ग एउटा मा� एकदमै मह�व कारण जसले गदा� मा�नसले �द�छन् ।

२) कत��ः संमवत �दान गन�काला�ग दो�ो सश� �ेरणा । �यो �वचार, हामी धनी, उनीह� गरीब छन् ।

३) अपराधबोधः यो अक� �ेरणा हो । अपराधबोधले दातालाई केही �दनका ला�ग उ�सा�हत गछ� ।

४) ���गत अनुभवः ती मा�नसह� आफै वा आ�ना प�रवारका सद�यह�को �या�सर ज�तो रोगबाट �भा�वत भका
��छन्, मुटु स�व�ी रोग अ�य य�तै रोगबाट पी�डत छन् केही �दनका ला�ग �े�रत छन् ।संमवत �दान गन�काला�ग दो�ो
सश� �ेरणा । �यो �वचार, हामी धनी, उनीह� गरीब छन् ।

५) कुनै �क�समको ���गत लाभः धेरै मा�नसह� ��त�ा र �शंसा मन पराउछन् । जब उनीह�को परोपकारीता
र उदारता प� प��कामा �भा�वत ��छन् आ��मक आन�दको अनुभव गछ�न् । ।

६)‘मा�नु’ आव�यकताः धेरै मा�नसह�ले न�दनुको कारण के हो भने उनीह� क�ह�यै प�न मा�दैनन् ।

७) दौतरी दवाव प�न मह�वपूण� छ । जब कसैले आ�ना साथीभाईले �दएको थाहा पाउछ र उसको �शंसा र चचा�
��छ तब उनीह� प�न �दन चाहाछन्, �कन�क अ�हले स�म उनीह�ले �दएका छैनन् । साथीभाइले देऊ भ�दा प�न
क�तपयले �द�छन् ।

८) कर शु�कः परोपकाराथ� बनेका उपहारका सामान खरीद गरी बचत गरेर दान गन� स�क�छ  ।
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१) कोष संकलनको अनुभव न�नु
२) कोष संकलन सीप न�नु
३) कोष संकलन गन� समय
४) आ�म �व�ास न�नु
५) कारणह�मा �व�ास
६) �व�सनीयता तथा सफलताको ताजा अ�भलेख
७) मा�नससंग भा�ने
८) अ�य कोष संकलनकता�ह�संग अनुभव आदान–�दान गन� ।

कोष संकलनका डरह�ः

 ३



कोष संकलन काय� गन� जानु वा कसैसंग पैसा मा�नु अगा�ड तपाई र तपाईको संथामा 
सहमत �नु आव�यक छ।

आव�द �य��ह� तपाईले के पा्र�त 
गन� खो�दै �नु��छ र �कन भ�े कुरा ��संग बु�नु  र

 
�यय तैयार गन�

SWOT �व�ेषण गन�
�व�ेषण सामा�य �कृया हो जसले तपाई सं�ागत �पमा कहाँ उ�भनु भएको छ भ�े कुराको �नधा�रण गछ� । यसले
खास गरेर  कोष संकलन प्िरत�पध�ह�को स�दभ�मा तपाईको �ानको प�हचान गछ� । कोष संकलन काय�को स�दभ�मा

‘सहयोगका ला�ग याचना’ तैयार गन�
सहयोगका ला�ग याचनाले संभा�वत दाताह�लाई तपाईको सं�ाको �वशेषता, प�रयोजना, परोपकारको बारेमा सं���तत अ�भलेख
�तुत गछ� । यसले प�रयोजना �कन आवशयक छ भ�े कारणह� ��तुत गनु�पछ� ।

अनुदान नी�त �वक�सत गन�
कसैबाट अनुदान �लने �क न�लने अथवा यो बाहेक अ�य �वक�प छन् �क छैनन् भ�े बारेमा अनुदान नी�त �नु एकदमै रामो् हो ।

आपनो उ�पादनको वजारीकरण गनुहोस्
यध�प धेरै मा�सह� जो नाफार�हत सं�ामा काम गछ�न् , कोष संकलन काय� �व�य’ हो भ�े कुरा उनीह� आधारभूt �पमा
अ�वाभा�वक ठा�छन् ।आपना दाताह�का ला�ग मू�य समायोजन गनु�होस्। तपाईको कोष संकलन ल�य �य�तबेला �भावकारी ��छ
जब तपाई आ�ो उ�पादनका ब�तुह�को मू�य �नधा�रण गनु���छ।

कोष संकलन काय�का �व�धह�:

तपाईका सवल प�, �व�ल प�, चुनौ�त र अवसरहर के के छन्? 

४

एउटा सफल कोष संकलनकता�लाई उसको सं�ाको बारेमा रा�री थाहा ��छ । ऊ के पा्र�त गन� खो�दैछ ज�तै एउटा
�वक्ेरतालाई के बे�दैछ भ�े थाहा ��छछ । य�द �यहा कुनै शंका छ भने �येय कथनको संरचना गनु�होस् र ढु�क �नुहोस् �क
यो सबैबाट �योग ग�र�छ । �येय कथनले पुनआ��त गराउने छ �क तपाईको सं�ामा काम गन� सबै कम�चारी यससंग
सु�� छन् । एउटा कोष संकलनको �पमा तपाई यो थाहापाउनु ज�री छ �क तपाईको सं�ा के का ला�ग उ�भएको छ
र के पा्र�त गन� को�शस गदैछ ता�क तपाई संभाव�वत हालतलाई भ� स�नु होस् ।



�ोत स�क�
ठूला साना गरी संयु� रा�य अमे�रकामा मा�ै क�रब २ लाख ५० हजार फाउ�डेशनह� सहयोग �दानका ला�ग �ापना
ग�रएका छन् । सन् २०२० मा यीनीह�ले ३०० अब� डलर बराबरको सहयोग �दान गरे । युरोपीय रा�ह�मा २ लाख
फाउ�डेसनह� काय�रत छन  र  यी सवैको काम गन� त�रका एकै �क�समको छैन । �वत�� वा ���गत �पमा �ा�पत तथा
सरकार संग स�ब� सबै फाउ�डेशनह�को सं�या त २ लाख भ�दा बढ�  �न आउछ ।  केही फाउ�डेशनह� राजनी�तक
पाट� तथा �ापा�रक संघ सं�ाह�ले समेत �ापना गरेका छन् । �व��ापी�पमा धेरै फउ�डेशनह� धाम�क संघ
सं�ाह�ले �ापना गरेका छन् र अ�धकांश �य�ता फाउ�डेशनह�ले कुनै धम�मा� �चार गन� गछ�न् । धेरैले  �व��ापी�पमा
ग�रबी �नराकरणका ला�ग स��य संघ सं�ाह�लाई सहयोग गन� गछ�न् । 

नेपालमा प�न य�ता केही फाउ�डेशन वा धा�म�क सं�ाह� नभएका होइनन् । तर अ�धकांश �य�ता सं�ाह� �क त
क�वह�लाई दोस�ला ओढाउने वा क�हलेकांही चाड� पव�मा भोज भतेर  गन� काय�मा मा� सी�मत छन् । पशुप�त नाथको
म�द�रमा ज�मा �ने दान, भेट� कै �हसाव रा�ने हो भने २0४ सय वटा गैससह�ले सहयोगका ला�ग �वदेशी संग हात
फैलाउनु पद�न । वा�तवमा, अ�य देशका धाम�क फाउ�डेशनह� ��ालु तथा दानवीरको सहयोगमा �ापना भएका �न् ।
अ�य देशमा झ� यहाँ प�न धा�म�क अनु�ानमा ज�मा �ने रकम ग�रवी तथा �वप�ता �व�� अ�भयानमा खच� गन� प�रपाट�
�नु आव�यक छ । यसको �न��त धम�को नाममा भ�ाचार �ने प�रपाट�को अ��य �नु आव�यक छ । 

कोष संकलन काय�मा ���ह�ले समेत योगदान �दने गछ�न् । यसो हेदा� यो सहयोग �य�त ठूलो त �दैन तर धेरै
���ह�लाई यस तफ�  आकष�ण गन� सके यो रकम �नकै ठूलो �न स�छ । रा�ो प�रणाम देखाउन स�दा य�तो सहयोग
�नकै �दगो �ने गछ� । 

�व��ापी�पमा �व�ान तथा ��व�धको उ�तम �वकासका �पमा देखा परेको ‘इ�टरनेट कोष संकलन काय�मा
समेत �योग गन� स�क�छ । इ�टरनेटको सहयोगमा केही �णमै �व�कै ठूलो ‘पु�तकालय’ भ�दा समृ� ‘पु�तकालय’
मा झ� आफूलाई चा�हएका �वषय व�तुवारे खोजी गन� स�क�छ । इ�टरनेटको �योग गरी हामी स�जलै दाताह�वारे
जानकारी �ा�त गन� स�छौ । यसवाट दाताह�संग स�क�  रा�न तथा आ�नो सं�ालाई �व� सामु ��तुत गन�
स�क�छ । धेरैजसो दाताह�ले आ�नो बारेमा इ�टरनेटमा राखेका ��छन् । य�द हामीलाई यो इ�टरनेट  ठेगाना थाहा
छैन भने सच� इ��जन आ�द माफ� त खोजी गन� स�क�छ । तर, इ�टरनेटमा भएका दाताह� म�ये आफूलाई चा�हने
खालका दाताह�को खोजी गन� केही समय ला�ने गछ� । इ�टरनेटको �योग गन� जानकारी �ँदा दाताह�को खोजी
गन� काय� �छटो �नुका साथै इ�टरनेट �योगमा ला�ने पैसामा समेत कटौती ��छ । आफूलाई केही थाहा नभए प�न
लाइ�ेरी अफ �ँ�ेसको इ�टरनेट �ोतमा भएका साम�ी ह� अवलोकन गरी धेरै दाताह�को ठेगाना �ा�त गन�
स�क�छ । 
इ�टरनेटमा �य�ता धेरै सं�ा वा ���ह�का बारेमा जानकारी �ने गछ� जो अ�य सं�ाका ला�ग मा�यमका �पमा
काम गछ�न् । उनीह� �व�भ� सं�ाह�लाई कोष संकलन बारे जानकारी �दनुका अ�त�र� मा�यमका �पमा रही
��तावना लेखन तथा कोष संकलन गन� काय�मा सघाउ पु¥याउनेछन् । केही अ�य इ�टरनेट साइटह� भने ���गत
�पमा सहयोग गन� चाहने ��� वा साना सं�ाह�को साझा सं�ाका �पमा रहेका छन् । 

हाल �व��ापी�पमा करौडौ सं�ा तथा ���ह� �ापक �पमा इमेलको �योग गन� गछ�न् । कोष संकलनका ला�ग
इमेलको �योग �भावकारी त छ नै तर हामीले पठाएका इमेल दाताह�ले नपढ� मेटाउन स�छन् । �यसैले इमेलमा मा�ै
�व�ास गनु� �ँदैन । �वशेष गरी दातासंगको शु�का प�ाचार �लाक माफ� त गनु� उपयु� ��छ  । स�व� बढ्दैजाँदा
इमेलको �योग गदा� प�न खासै फरक पद�न । यो �छटो र छ�रतो �ने भए ताप�न दाताह�संग औपचा�रक स�व�
कायम गन� उपयु� मा�नदैन । आ�नो सं�ालाई रा�री जा�नराखेका दाताह�का ला�ग भने इमेलको �योग गदा� खासै
��तकूल असर पद�न । 

क. कोष संकलनमा इ�टरनेटको �योग 

ख.सहयोगका ला�ग इमेलको �योगः 
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ग.सहयोगका ला�ग आ�नै वेबसाइट तयार गन�ः

धेरै गैससह�ले आ�नै वेबसाइट तयार गरेका छन् । नेपालमा प�न यो �म �नकै बढेको छ । केही सं�ाह�ले अ�य गैससह�लाई
उनीह�को वेबसाइट �नशु�क बनाइ �दने गरेको पाइ�छ । 

सम� सं�ा नै कोष संकलनमा ला�ग पन� ���या:
सं�ालाई �जव�त रा�न कोषको �नय�मत �व�ा �नुपछ� । आ�थ�क �ोत �बना सं�ाले सोचेका कामह� अगा�ड बढाउन
स�दैन । कोषको संकलन गन� काय� आफैवाट शु� गन� स�क�छ । कोष ज�मा गन� भ�े �व��कै �वदेशी सं�ा वा ��� कै
मुख ता�नु पछ� भ�े छैन । सं�ालाई कोष संकलनका ला�ग सु�ढ गन� सवल नेतृ�व र �व�ापन चा�ह�छ । सम� सं�ालाई
नै कोष संकलनका �पमा �वकास गन� �न�न काय�ह� गनु� पन� ��छ । 

कोष संकलन स�व�ी सं�ागत सं�कृ�तको �वकास गन� ।
कोष संकलन गन� कम�चारीह�लाई ता�लम �दने ।
कोष संकलन स�व�� नयाँ उपायह�को अवल�वन गन� ।
�ग�तलाई �व�ापन गदै� प�रणामको मू�यांकन गन� ।

सं�ाले कोष संकलन गन� काय�लाई �वशेष जोड �दनुपछ� । धेरै गैससह� दाताह�को रा�ो खोजी गन� नसकेर वा अ�य
�व�ापक�य कारणले वीचैमा हराउने गछ�न् । सं�ामा कोष संकलन गन� स�ने ���को �व�ा �नु ज�री छ । सं�ाले यस
काय�लाई �वशेष मह�व �दनु पछ� । कोष संकलन काय� गदा� आ�नै सं�ालाई मा� हेरेर गनु� �द�न । �म�दाजु�दा अ�य सं�ाह�ले
क�ता दाताह� भेटेका छन्, �य�को खोजी�न�त गर�, �तनै दाताह�ले अ�य सं�ाह�लाई समेत सहयोग गन� स�छन् । 

कोष खोजी कता�ले थाहा पाउनु पन� कुराह�:

कोष संकलन गन� क�त �य�न गन� ? 
कुन नी�त, �नयम प�ह�याउने ? 
कुन रणनी�त �लने ?
कुन कोष �ोतमा प�ँच छ ?
के सहयोग चा�हएला ?
क�हले काममा ला�ने ?

सफलताका ९ खुड्�कला: 
१. कहाँ जाने, थाहा पाउनु होस्। 

२. को मह�वपूण� छ र उनीह� के चाहा�छन्, थाहा पाउनु होस्।  

३. अव�ाको �व�ेषण र मनन् गर�। 

४. आफूले सोचेको ठाँउमा कसरी पु�ने
भ�े वारे योजना गर�।  

५. �� चरण, �ज�मेवारी र समय
तोक�। 

६. ‘गन� स�छु’ भ�े सोच राख� । 

७. अ�लाई उनीह�को �ज�मेवारी बहन गन� �वत��ता �द�। 

८. �ग�त र यसका सूचकह�को अनुगमन गर� । 

९. नसो�चएका बाधाह�संग तालमेल राख� र
स�व भए स�म ला�ग पर�। 
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इ�टरनेटको �नय�मत अवलोकन तथा �योगबाट उपयोगी �ोतह�को खोजी गन�, आ�नो सेवा �दान गन� चाहाने परामश�दाता
तथा कोष सङ्कलन स�ब�ीका ता�लम ह�बारे जानकारी �ा�त गन� स�क�छ । कुनै कुनै सं�ाह�ले त कोष सङ्कलन
स�ब�ीका ता�लमह�बारे कुनै सं�ाह�ले त कोष सङ्कलनको जानकारी �दने पुरै �कताब नै इ�टरनेटमा राखेका ��छन् । 

���गत �पमा अनुदान �दनेह�मा धनी मा�ै होइन भावना भएका गरीब प�न �ने गछ�न् । जीवनको कुनै समयमा स�ब��त
सम�या बाट �भा�वत भई असर यु� भएका मा�नसह� �वसा�यक ���ह� सबैमा यो भावना  �ने नै गछ� । क�तपयले त
सहयोग गनु�लाई आ�नो एउटा �ज�मेवारी नै ठानेको ��छन् । 

कोष सङ्कलन गन� �वशेष अवसरको आयोजना गन� स�कनछ । नेपालमा धेरै सं�ाह�ले कोष सङ्कलनका ला�ग नाँच,
गान, �फ�म सो, देउसी भैलो काय��म गन� गरेको पाइ�छ । कोष सङ्कलनकै ला�ग सं�ाह� पसल स�चालन गन�,
�काशन �व�� गन� आ�द गन� गछ�न् ।  �व�ाथ�ह�का ला�ग आ�नो अ�ययनलाई अ�घ बढाउन प�न सहयोगको खोजी गन�
स�क�छ । य�तो सहयोग छा�वृ��, फेलो�सप वा कम �याजमा ऋण �न स�छ । 

दाताह�वारे कसरी थाहा पाउने ? दाताह� बारे थाहा पाउन हा�ा आ�नै प�चे���य र �वृ�� पया��त छन् । �य�को स�दो
�योग गरौ । 
कान: दाताह� आफूवारे भ�दछन्, सुनौ ।
आँखा: संचार मा�यमले दातावारे बताइएको कुरा हेर� ।
मुखः दाताह�लाई नै सो�ने गर� ।
नाकः वा�त�वक स�दभ� के हो थाहा पा� ।
हातः अ�लाई आफूले थाहा पाएको वारे वता� र सहयोग गर�

 
आ�नो सं�ालाई कसरी ��तुत गन� ?

आ�नो सं�ा वारे सं�ाका हरेक ���ह� अवगत �नु पछ� । जो को�हले सो�दा प�न सं�ाका ���ह�ले आ�नो
सं�ावारे ���पमा बताउन सं�म �नु पछ� । सं�ाका ला�ग �ोतसंग स�व� सवैको हो । भ�न�छ सं�ाले कुनै काम पाउने
वा नपाउने भ�े कुरा �रसे�स�न�ले �दने जानकारी तथा �वहारमा समेत भर पन� गछ� ।

आफूले सोचेको आयोजनाका ला�ग ��तावना तयार गरेर दाताह�लाई पठाउंदैमा सहयोग �ा�त गन� स�क�छ भ�े छैन,
यसका ला�ग आ�नो सं�ालाई रा�ो संग ��तुत गन� प�न स�नु पछ� । सामा�यता ��तावनाको अ��यमा एउटा छु�ै ख�ड
सं�ाको प�रचय तथा यसले गरेका ��याकलापवारेमा के���त �नु पछ� । सं�ामा स�व� ���ह� तथा सं�ाह� वारेमा
सं�ेपमा उ�लेख गदा� अ�य सं�ाह�ले य�ता सं�ाह�लाई अझ वढ� �व�ास गछ�न् । नेपालमा काय�रत �वदेशी �नयोग तथा
अ�तरा���य गैर सरकारी सं�ाह� आफूलाई जोगाउन समेत य�ता ���ह��ारा �ा�पत सं�ालाई सहयोग गन� गछ�न् ।
उनीह� यस मा�यमवाट स�जलै रा��य राजनी�तमा समेत ह�त�ेप गन� तहमा पु�छन् । पूव� म��ीका, �धानम��ीका छोरी तथा
�ीम�त, राजनी�तक पाट�ह�ले खोलेका सं�ाह� एकै रातमा करोड� ��पया बरावरको सहयोग �ा�त गन� गछ�न् । नेपालमा
काय�रत दज�नौ �वदेशी दाताह� आ�नो गुलामी �मा�णत गन� �य�ता सं�ाह�लाई सहयोग गन� गछ�न् । नेपालमा काय�रत
अ�य�त तट� दे�खने �वदेशी सं�ाह� समेत यस खेमामा पछ�न । वा�तमा यो ‘��चार’ को एउटा ‘�प’ प�न हो । नेपालका
करीब १०० वटा ‘ठूला’ गैसस ह� गैसस माफ� त खच� ग�रने पैसाको ८० ��तशत हड� सफल भएका छन् । तर, सवै सं�ाले
यो सु�वधा �ा�त गन� स�दैनन् । उनीह�का �न��त रा�ो काम गद� सं�ागत सु��ढकरण �वकास गरेर आफूलाई ��तुत गनु�
बाहेक अक� �वक�प नरहन स�छ ।

कोष सङ्कलन गन� स�दभ�मा सव��थम त सं�ाह�लाई दाताह� बीच प�र�चत गराउन स�नु पछ�। यसको ला�ग सं�ालाई
�व�ध्न गन� सामा�ीह� सं�ाको प�रचय झ�कने �ोसर, ��तवेदन,�यूज लेटर आ�द �काशन गनु� उपयु� ��छ । 
��तावनाको शु�मै लेखने ‘‘प�रचय’’ शीष�क अ�तग�त तलका कुराह�लाई �मलाएर ��तुत गन� स�क�छ । 
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तपा�को सं�ा कसरी शु� भयो ? य�त धेरै सं�ा �दाँ�दैै तपाईकै सं�ा, �कन चा�हयो ? 
अ�य गैसस भ�दा तपाईको सं�ा के कुरामा फरक छ ? 
तपाईको सं�ाको ल�य  (�याउ�) के हो ? रणनी�त के �न् ? 
अ�हले स�म तपाईको सं�ाले गरेका उ�लेखनीय काय�ह� केही छन �क ? देखाउन स�कने कुरा ज�तैः समाचार
प�ह�मा छा�पएका कुराह�, वा�ष�क ��तवेदन आ�दवारे सं�ेपमा जानकारी �दन स�क�छ । 
सं�ाको सामा�य प�रचय ज�तै कम�चारी सं�या कानूनी ���त आ�द ।
कुनै अ�य सं�ा वा ���ह�वाट सहयोग पाएको भए �यसको �चठ� ।
�ानीय �तरमा कसरी �ोत संकलन काय�लाई अ�घ बढाइएको छ । 
��ता�वत आयोजना कसरी तपाईको सं�ाको प�रक�पना वा रणनी�तक योजनासंग तालमेल खा�छ ?
सं�ाले आ�नो उ�े�य वा योजना �वप�रतको ��तावना पेश गदा� दाताह�ले सं�ाह�को ���कोण हेद�छन् ।
तर आ�नो उ�े�य अनु�प भएको ��तावनाले भने �वषय ��त सं�ाको गा��य�ता झ�कांउछ । �यसैले,
सं�ाले आफूलाई कुनै �व�श� �वषयमा द� बनाउंदै लानु आव�यक छ । फूटवल खेलको ��श�कले फूटवलमै
दखल वनाउंछ न �क ��केटमा, सं�ाह� प�न य�तै �न् । काम गद�जाँदा �वशेष �े�मा दखल �ा�त गद� जानु
उपयु� ��छ ।  
सं�ाको वा�ष�क लेखावारे जानकारी �द�दा सं�ा आ�थ�क �हसाव �कताबका क�त पारदश� छ भ�े कुरा
झ�काउंछ । 
सं�ा य�द एकदमै नयाँ हो भने आयोजनासंग स�व� �ने �मुख ���ह�को प�रचय �ददां सं�ा उ�
आयोजना काया��वयन गन� स�छ भ�े कुराको पु�� ��छ । 

तपाईको सं�ालाई �चनाउने कुनै प�न �माण जुटाउन भु�नु हँदैन । �ानीय सरकारबाट �ा�त �ने समथ�न प� �ानीय
�े�मा काय�रत अ�तरा��य गैर सरकारी सं�ा वा सरकारी �नकायबाट �ा�त �ने ध�यवाद प�ह� प�न ��तावनाको
�सफा�रस गन� काय�मा सघाउ पु¥याउन स�छन् । 
सहयोग �ा�त गन� तपाईको आ�नो सं�ालाई रा�ो सँग �चनाउन स�नुपछ� । यसको �न��त उपयु� ढङ्कले सं�ाको
�व�ध्न तथा स�चारका काय� गनु� ज�री छ । सं�ाको �व�ध्नका ला�ग दाताह�लाई �दन �म�ने खालका �काशन
साम�ी छापी �वतरणमा �याउनु सा�द�भक ��छ । 

य�द तपाईको सं�ाबारे कसैलाई थाहा छैन भने, तपा� सहयोग आशा रा�न प�न स�नु �� ।
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