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Women's Fund Asia (WFA) यस महिलावादी आन्दोलनको सबहलकरण सम्बहन्ि अनुदान प्रदान िने 

काययक्रममा २०१८-१९ को लािी आबेदन खुला िररएको घोषणा िदाय खुसी मिशुस िदयछ । 

Women's Fund Asia (WFA) महिलािरु र तेश्रो हलङ्िीको अहिकारको समर्यन िदै मानव अहिकारको 

पहुँचलाई अझ बढाउन र बहलयो बनाउन प्रहतबद्ध भई कायय िरररिकेो एक के्षत्रीय महिला कोष िो । दहक्षण 

एहशया महिला संघको रूपमा २००४ मा स्र्ाहपत, यो संस्र्ा दहक्षण एहसयामा रिकेा साना संस्र्ािरुको श्रोत 

सािनिरुको कमीलाई सम्बोिन िनय हसजयना िररएको हर्यो । SWAF माचय २०१८ देहख Women's Fund Asia 

मा रुपान्तरण भएको छ जसले िाल एहशयाको १८ वटा देशिरूमा1 अहिकार आिाररत कायय कोषमा कायय के्षत्र 

हनिायरण िरेको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

1 अफ्गानस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्श, नेपाल, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, िम्बोकिया, ईन्डोनेकशया, लाओस, 

मलेकशया, म्यान्मार, किकलकपन्स, थाईल्याण्ड, पुर्वी कटमोर, कभयतनाम र मङ्गोकलया ।  

यो आबेदन बाङ््लादेश, नेपाल, भारत, पाककस्तान र श्रीलंकामा आिाररत समूििरू को लािी 

खुला छ । 

कृपया ध्यान कदनुिोस्: दहक्षण काययक्रमबाट नेतृत्वका लाहि आवेदन अक्टोबर २०१८ मा स्वीकृत 

िररनेछ । यो आबेदन एहशयाका सबै १८  देशिरूमा खुला हनेछ । अक्टोबर २०१८ मा अको 

आह्वानको लाहि िाम्रो वेबसाइट र सामाहजक संजालमा िनुेयिोला ! 

 

िाम्रो पररदहृि 

एहशयामा महिला तर्ा तेश्रो हलङ्िी व्यक्तीिरुको मानव अहिकारलाई आत्मसार् िने ।  

 

िामो लक्ष्य  

Women’s Fund Asia ले यस के्षत्रमा महिलावादी दशयनलाई पररपोषण िने र नेतृत्व िने, त्यस के्षत्रमा 

भएका श्रोत सािनिरुको कदिो तर्ा प्रभावकारी प्रयोि िनय त्यिाुँका व्यहक्त, समूि, र संजालिरुलाई 

सक्षम बनाउने र आफ्ना साझेदारिरुको त्यस के्षत्रमा क्षमता नेतृत्व, वकालत र संजालिरु बहलयो बनाउने 

कायय िदयछ । 

 



महिलावादी आन्दोलनको सबलीकरण  

यस अनदुान सियोि काययक्रम अन्तियत Women’s Fund Asia ले महिला तर्ा तेस्रो ललंिीका2 अहिकारकमी समूि, 

व्यहक्तित अहिकारकमी , तर्ा उपराहिय, राहिय र क्षेत्रीय सजंाल िरु लाइ सियोि िदयछ । 

यस काययक्रम अन्तियत हनम्न हवषयिरु समान रिने आवेदनिरुलाई अनुदान प्रदान िररने छ : 

• महिला तर्ा तेस्रो ललंिीका अहिकारिरु सम्बहन्ि काययमा महिलावादी हसिान्त तर्ा अहिकार 

आिाररत पररपेक्ष्यिरु बढाउने ; जसमा मूल अवयविरु हनणयय िने अहिकार, एजेन्सी र वकालतका 

आवाजिरु रिनेछन् । 

• महिला तर्ा तेस्रो ललंिी व्यहक्तिरुको मुख्य तर्ा दोस्रो दजायको नेतृत्व क्षमतालाई सबल बनाउने | 

• उपराहिय, राहिय तर्ा के्षत्रीय स्तरमा काययरत समूि तर्ा आहिकारकमीिरु हबचमा समन्वय िने तर्ा 

संजालिरु  बनाउने । 

यो आबेदन १५ मे देहख १५ जुन २०१८ सम्म खुल्ला िररनेछ | नेपाल, बंिलादेश, भारत, पाककस्तान र 

श्रीलंकामा काययरत महिला तर्ा तेस्रो ललंिीका अहिकारकमी समुििरु, संजाल तर्ा अहिकारकमीिरु यस 

अनुदानका लाहि आबेदन कदन यो्य रिनेछन् । यो आबेदन प्याकेजमा प्रस्तावको ढांचा, बजेटको ढांचा र   

Women’s Fund Asia को अनुदान सियोि काययक्रमका बारेमा सोहिने सामान्य प्रश्न िरु समावेश िररएको 

छ । यो आवेदन सम्बन्िी आवश्यक कािजातिरु www.womensfundasia.org मार्य त डाऊनलोड िनय 

सककनेछ | 

 

 

यो्यता  

कसले आबेदन कदन सकु्नहनेछ ? 

१ दहक्षण एहसयाका देशिरु बंिलादेश, भारत, नेपाल, पाककस्तान, श्रीलंकामा काययरत कुनै पहन महिला /  

तेस्रो ललंिी का अहिकारका के्षत्रमा काम िने संस्र्ा / समूि/ संजाल जसको बार्षयक बजेट, ५०००० 

अमेररकक डलर भन्दा कम छ । 

                                                             
2 Women’s Fund Asia ले तेश्रो कलङ्गी शब्दलाई   “trans*”  भकन जनाईने गरेिो छ जसले तेश्रो कलङ्गी अन्तगगत समारे्वश हुने 

समु्पर्ग सम्भाकर्वत लैकङ्गि पकिचानलाई जनाउँछ ।  

पुरा भएका प्रस्ताबिरु ‘grants@wf-asia.org’ मा ‘Application for Grant 2018 -2019 ‘ 

भने्न हवषय राखी १५ जुन २०१८ हभत्र इमेल िरर पठाई सकु्नपनेछ | 

 



२ उक्त संिठन / समूि / संजालिरु संि आफ्नो प्रशासन र कमयचारीमा महिला वा तेस्रो ललंिीको नेतृत्व 

हनुपदयछ अर्ायत् उक्त समूिलाई महिला वा तेस्रो ललिंीले नेतृव्त िनुयपछय र त्यसमा हनणययहलने अहिकार 

र कमयचारीमा कहम्तमा ७०% महिला तर्ा तेस्रो ललंहिको उपहस्र्हत हनुपदयछ । 

३ समूि, संजाल र संस्र्ा जसको लक्ष्य र दहृिकोण महिला तर्ा तेस्रो ललिंीका आहिकारको उन्नहतका 

लाहि केहन्ित छ । 

४ उक्त संस्र्ा महिलावादी हसद्धान्त तर्ा अहिकार आिाररत पररपेक्ष्य तर्य  प्रहतबद्ध हनुपदयछ । 

५ महिला तर्ा तेस्रो ललंिीका के्षत्रमा काम िने व्यहक्तित अहिकारकमीले लघु अनुदान १०००-५०००  

अमेररकक डलर सम्मका लाहि आबेदन कदन सकु्नहनेछ । 

आबेदन स्वीकार हनका लाहि हनबेदन कदने संस्र्ािरुले माहर् उलेहखत सम्पूणय मापदण्डिरु पुरा िनुयपनेछ |  

 

अनदुान प्रदान िररन ेप्रार्हमकतािरु 

Women’s Fund Asia ले हनम्न ककहसमका आबेदन तर्ा समुििरुलाई सियोिमा प्रार्हमकता कदनेछ | 

१ . प्रस्ताहवत अविारणा / हवचारिरु ब्यबिाररक, कुनै पररवतयन िने कायय तर्य  लहक्षत हनुका सार्ै सो 

आविारणा समुिको पररदशृ्य र लक्ष्य संि सम्बहन्ित रिकेो छ । 

२. समुििरु जसले करठन तर्ा चुनौहतपुणय अवस्र्ामा कायय िरररिकेा छन् र श्रोत सािनिरुमा हसहमत 

पहुँच छ । 

३. समुििरु जसले महिलावादी हसद्दान्त, अहिकारमा आिाररत लक्ष्य बनाई कायय िदयछन् । 

४. समुििरु जो स्वंयम नेतृत्व िरेका छन् अर्ायत् उक्त समुिको नेतृत्व त्यस्तै समूिबाट हनवायहचत 

प्रहतहनहिले िरररिकेा छन् ।  

Women's Fund Asia ले अनुदान प्रदान निने अवस्र्ािरु : 

१) त्यस्ता समूि र संस्र्ािरु जसको दहृिकोण र लक्ष्य अन्तियत महिला तर्ा तेश्रो हलङ्िीको अहिकार 

समर्यनका हवषयिरु समावेश भएका छैनन् । 

२) काययित रणहनहतिरु महिला तर्ा तेश्रो हलङ्िी को अहिकारको उल्लंघन जस्तै आक्रमण िने, यौन 

व्यवसाय हवरोिी, िभयपतन हवरोिी आकद तर्य  केहन्ित रिेको संस्र्ािरु  

३) प्रार्हमक उद्देश्य सेवा सम्पे्रषण, मानहवय सिायता, दान, िररबी उन्मुलन काययक्रमिरु जस्तै लघु हवत्त, 

आय आजयन, हशक्षा, छात्रवृत्ती, साक्षरता र कौशल हवकास काययक्रम तर्य  लहक्षत भएका समुििरु 

४) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा चुनाव तर्ा चुनावी अहभयानमा संलग्न भएका समुििरु 

५) राजनैहतक पाटी वा कुनै िार्मयक संस्र्ासुँि प्रत्यक्ष रुपमा सम्बद्द भएका संस्र्ािरु 



६) मुनार्ा केहन्ित समुििरु 

७) दहक्षण एहशयाका बाहिर रिकेा देशिरुमा दताय िररएका समुििरु र प्रस्ताहवत िररएको कायय सोिी 

देशमा प्रत्यक्ष रुपमा निने समुििरु (के्षहत्रय समन्वय समावेश िररएका छैन) 

 

अनदुानका प्रकारिरु 

आवेदनकतायले हनम्न प्रकारका अनुदानका लािी हनवेदन कदन सके्नछन् । 

• सामान्य पररचालन अनदुान 

o यस अन्तियत संस्र्ाित् तर्ा प्रशासहनक लाितिरु पदयछन् जसमा पाररश्रमीक, भाडा, संिठन, 

संजालिरु पररचालन िनय लागे्न खचय पदयछन् । समुििरुको आवश्यकता अनुसार उक्त अनुदान 

चालु वा नयाुँ काययक्रम र साझेदारीको हवत्त पोषणका लािी पहन प्रयोि िनय सककन्छ । 

 

• व्यहक्तित अनदुानिरु 

o व्यहक्तित हनवेदनिरु नयाुँ वा हनरन्तर रुपमा िररएका पिलिरु सुँि सम्बहन्ित हन सक्छन् वा 

कुनै क्षमता वा ज्ञानलाई सबल बनाउने कायय सुँि समेत सम्बहन्ित हन सक्छन् । प्रस्ताहवत 

काययले महिला तर्ा तेश्रो हलङ्िी आन्दोलनको ठुलो पररदशृ्यमा समयर्न तर्ा पृष्ठपोषण िनुय 

पदयछ ।   

प्रार्हमकताका क्षते्रिरु : 

Women's Fund Asia ले महिला तर्ा तेश्रो हलङ्िी अहिकारकमीिरु तर्ा सो सम्बहन्ि कायय िने 

संस्र्ालाई उनीिरुको िक अहिकारको मिसुस िराउन तर्ा स्र्ीरता प्रदान िनयका हनहमत्त िररने 

काययक्रमिरुलाई सियोि िदयछ । िाम्रो संस्र्ाले आर्र्यक, सामाहजक, सांस्कृहतक र वैयक्तीक तर्ा राजहनहतक 

अहिकारिरु एक आपसमा अंतरसम्बहन्ित हन्छन् भने्न तथ्यलाई आत्मसार् िदै उक्त संस्र्ािरुले हनरन्तर सो 

अहिकारिरुको िननको के्षत्रमा कायय िदै आएका छन् भहन हवश्वास िदयछ ।  पहछल्लो दशकमा Women's 

Fund Asia को अनुदान प्रदान िने रणहनहत हनम्न उल्लेहखत के्षत्रिरुको पररहिमा रहि हवकास हुँदै आएको छ 

। उल्लेख िररएका के्षत्रिरु एक आपसमा अन्तरसम्बहन्ित छन् तर्ा हतनीिरु एक आपसमा जोहडने िदयछन् ।   

१) महिलावादी हसद्दान्तको सबहलकरण : िाम्रो लािी स्र्ाहनय स्तरको महिलावादी हसद्दान्तको हवकास तर्ा 

सबहलकरण प्रार्हमकतामा रिेको हवषय िो । हवितमा समेत यो अनुदानले संस्र्ाित् सबहलकरण, समुि तर्ा 

उनीिरुको सदस्यिरुलाई क्षमता अहभवृद्दी, स्र्ाहनय स्तरमा पररचालन, अहभयानिरु, अनुसन्िान, वकालत तर्ा 

सामुदाहयक पहुँचका काययक्रमिरुमा सियोि िदै आएको छ ।  



२) श्रम तर्ा आन्दोलन : हवित ६ वषय देखी िामील े महिला तर्ा तेश्रो हलङ्िी अहिकार सम्बहन्ि हवहभन्न 

रणहनहतिरुलाई सियोि िदै आएका छौ ुँ जस अन्तियत सुरहक्षत आप्रवास सम्बहन्ि अहिकार, आर्र्यक न्याय तर्ा 

जोहखम के्षत्रमा काम िने महिलािरु जस्तै यौन व्यवसाय, तयारी पोशाक, हचया बिान, घरेलु कामदार र 

वैदेहशक रोजिारीमा जाने कामदार को महिला अहिकार समेत पदयछन् । 

३) स्वायत्तता, हनणयय हलन ेतर्ा यौन अहिकार : िामीले महिला तर्ा तेश्रो हलङ्िीिरुको यौहनक अहिकार, 

हनणयय हलने अहिकार तर्ा शाररररक स्वायत्तता सम्बहन्ि िररने हवहभन्न प्रयासिरुलाई समेत सियोि िदै 

आएका छौ ुँ । सुरुवाती चरणमा बाल हववाि तर्ा जबजयस्ती हववािका के्षत्रमा काम िने समुििरुलाई सियोि 

िने िररएकोमा िाल यसको दायरा बढ्दै महिला तर्ा तेश्रो हलङ्िीिरुको अहिकार, िभयपतनको अहिकार तर्ा 

यौहनक एवंम प्रजनन सम्बहन्ि अहिकारमा काम िने समुििरुलाई समेत समेरटएको छ । 

४) न्यायमा पहुँच : िामीले महिला तर्ा तेश्रो हलङ्िीिरुको न्यायमा पहुँच पुयायउन मद्दत िने प्रयासिरुलाई 

समेत सियोि िदयछौ ुँ । जसले समदुायको कानूनी हशक्षामा हवकास, कानून व्यवसायी सम्म उनीिरुको सिज 

पहुँच हने पद्दती तर्ा काययहवहिको उपायिरु, महिला कानून व्यवसायीलाई सियोि तर्ा महिला कानूनी 

सिायकलाई सियोि िने समेत पदयछन् ।  

५) वातावरण न्याय : एहशयाका देशिरुमा यो हवषय हनकै मित्वपूणय रिकेो छ । पहछल्ला २ वषय देखी यस 

संस्र्ाले भूमी, जल, खाद्य तर्ा अन्य श्रोतिरु तर्ा प्रकोप व्यवस्र्ापनको योजनािरु, जलवायु पररवतयन तर्ा 

कदिो हवकासका काययिरुको हनणयय िने स्तर सम्म महिला तर्ा तेश्रो हलङ्िीिरुको आवाजलाई एकककृत िने 

प्रयासिरुलाई समेत सियोि िदै आएका छौ ुँ । यस के्षत्रमा सियोि पाउने समुििरुले महिला ककसान, आकदवासी 

महिला, र्रक क्षमता भएका महिला तर्ा वैदेहशक रोजिारीमा िएका महिलािरु सुँि काम िनुय पदयछ । 

 

अनदुान प्रदान िन ेप्रकक्रया 

अनुदान प्रदान िनयका लािी Women's Fund Asia लाई आवेदनको अहन्तम म्याद सककएको कम्तीमा 

पहन १२ देखी १५ िप्ताको समय ला्छ । अनुदान प्रदान िने काययदललाई अनुदानको नहतजा बनाउन हवज्ञ 

टोहलले सियोि प्रदान िदयछ । 

आवश्यक कािजातिरु 

 

 

 

तल उल्लेख िररएका कािजातिरु संस्र्ाित आवेदकिरुका लािी अहनवायय िररएको छ । आवश्यक 

कािजातिरु तोककएको म्याद हभत्र प्रस्ताव र्ारम र बजेट सहित पेश िनुयपनेछ । यकद तपाईले कुनै 

कािजात हनवेदन सुँिै पेश िनय असमर्य हनुहन्छ भने उहचत कारण सहित स्पि रुपमा उल्लेख िनुयिोला । 

आवश्यक कािजातिरु हबना नै पेश भएका हनवेदनिरु अपुरो मानी सो उपर अन्य कारवािी अिाडी 

बढाईने छैन । 

 



हनम्न कािजातिरु िामीलाई अंग्रेजी भाषामा पठाउनु पनेछ । यदी तपाईले पठाउने कुनै पहन कािजातिरु 

अंग्रजी भन्दा बािकेको भाषामा भएमा : 

१. सो कािजातको अनुवाद िरी सोको प्रमाणीत प्रहतहलपी पेश िनुय िोला । 

२. सो कािजातिरु आहिकारीक अहिकृतले प्रमाणीत िनुय पनेछ । (प्रमाणीकरण अंग्रेजीमा िनुय पछय) 

उदािरण : यदी तपाईको दताय सम्बहन्ि कािजात अन्य भाषामा छ भने उक्त कािजलाई छाप लिाई 

आहिकाररक अहिकृतले सो कािज .......... संस्र्ाको दताय कािज िो भनी प्रमाणीकरण िदयछु भहन उल्लेख िनुय 

पदयछ । 

 

आवश्यक कािजातिरुको सचुी 

कृपया तल उल्लेहखत सम्पुणय कािजातिरु आफ्नो प्रस्ताव र वजेट खाका सुँिै पेश िनुयिोला । 

क) संस्र्ा दताय सम्बहन्ि कािजातिरु 

ख) हवदेशी लिानी प्राप्त िनय सके्न अनुमहत पाएको कािजातिरु 

ि) कर छुटको हस्र्हत 

घ) ित ३ वषयको लेखापररक्षण प्रहतवेदन ( यदी तपाईको लेखा पररक्षण िररएको कािजात नभएमा सोको 

बारेमा स्पि रुपमा कारण सहित उल्लेख िनुयिोला ) 

ङ) संस्र्ाको काययकारी हनकाय र कमयचारीको हलङ्ि हवच्छेकदत सुची 

च) पहछल्लो वार्षयक प्रहतवेदन 

 

र्प जानकारीका लािी WFA'S Grant Making FAQs िनुेयिोला । 

कृपया तपाईको हनवेदनिरु र हनवेदनसुँि सम्बहन्ित कुनै प्रश्निरु हनम्न ईमेल ठेिानामा पठाउनुिोस् : 

grants@wf-asia.org  सम्पुणय हनवेदनिरु १५ जुन २०१८ मा श्रीलंकाको मध्यरातको समय हभत्र 

बुझाईसकु्न पनेछ । 

 

mailto:grants@wf-asia.org

