
  

           

 

Women’s Fund Asia  
अनदुान सम्बन्धि िेरै सोन्िन ेप्रश्नहरु 

 

मन्हलावादद  हस्तक्षेपहरु भन्नाल ेके बनु्िधछ ? 

हामी त्यसता हस्तके्षपलाई समर्थन गछौ जुन मन्हलावादी न्सद्धाधतहरुमा आिाररत छ; जसले असमानता, 

भेदभाव  र शन्िका न्वषयलाई सम्बोिन गदथछ ; जसमा मन्हला र तेस्रो ललिंगी जनसािारणको एजेधसी, नेतृत्व , 

स्वायत्तता र न्नणथय गने क्षमता जस्ता तत्वहरु छन्  । मन्हलावादी हस्तके्षपहरुले  ऐन्तहान्सक र सिंस्र्ागत रुपमा 

हुदैं आएको भेदभाव र न्समाधतीकरणको प्रदियाहरूलाई  चुनौती गछथ जसले गदाथ मन्हला तर्ा तस्रो ललिंगीहरुको 

समुदायलाई हानी र अस्वीकार भएको छ ।   

अन्िकार आिाररत कायथिम भन्नाल ेके बनु्िधछ ? 

अन्िकार आिाररत कायथिममा हाल स्र्ान्पत मानव अन्िकारका ढािंचाहरुको तत्त्व समावेश छन्। यसको अर्थ यो 

सिंस्र्ाले मन्हला र तेस्रो न्लङ्गी व्यन्िहरुको अन्िकारलाई आफ्नो कायथिमको केधरमा राखेको छ । त्यसका सार्ै 

उनीहरुको आवाज, नेतृत्व र न्नणथय न्लने अन्िकार यस कायथिमका मुख्य र अन्भन्न अङ्ग हुन् । अन्िकार 

आिाररत कायथिमका दनृ्िकोणमा न्नम्न तत्वहरू आिारभूत ढााँचामा छन्: अन्िकारहरूको पन्हचान; 

अन्िकारहरूको पररचालन गदै; अधिकारको दावी र दावीको उल्लङ्घन; त्यसबाट भएका ददगो उपलन्धिहरु र 

अन्िकार को न्वकास । 

सामाधय पररचालन अनदुान भन्नाल ेके बनु्िधछ ?  

सामाधय पररचालन अनुदान अर्ाथत मुल अनुदान त्यस्तो अनुदान सहयोग हो जुन तपाईले आफ्नो सिंस्र्ामा 

भएका कोष खपत लाई पररपोषण गनथ अनुरोि गनथ सकु्नहुनेछ । यो सहयोग कुनै ‘पररयोजना’ साँगै नै सम्बन्धित 

हुनुपछथ भने्न जरुरी छैन  । यसको अर्थ तपाईंल ेहामीलाई आफ्नो सिंस्र्ाको सिंस्र्ागत, प्रशासन्नक र पररचालन 



  

लागतहरू जस्तै तलब, भाडा, उपकरण 1 यात्रा, कायथलय अनुरक्षण गनथ, लेखा परीक्षा, अधय कानूनी र न्वत्तीय 

अनुपालन लागत, सिंगठनात्मक क्षमता न्नमाथण, रणनीन्त न्वकास आदद जस्ता सिंगठन चलाउन आवश्यक मुल 

लागतका लागी पन्न आबेदन ददन सकु्नहुनेछ । एकै समयमा, सामाधय पररचालन अनुदानले तपाईंको चालु 

कायथिमहरू, पहलहरू र सािेदारीका कायथहरु पन्न समर्थन हुन सक्छन् । 

सामाधय पररचालन अनुदानका लान्ग न्नवेदन ददिंदा, तपाईले एक भाग पररचालन र एक भाग कायथिम 

सहयोग; वा केवल पररचालन सहयोग; वा केवल कायथिमको सहयोगका लान्ग अनुरोि गनथ सकु्नहुनेछ । सामाधय 

पररचालन अनुदानले तपाईको सिंस्र्ालाई कुन कायथका लान्ग कोष आवश्यकता छ सोन्ह ठाउाँमा पररपोषण गने 

कुरा न्नणथय गनथ लचकता ददधछ ।  

सामाधय पररचालन अनुदान प्रदान गदाथ, WFA ले तपाईंको सिंस्र्ाको कुनै कायथ वा पररयोजना न्वशेष बारे 

जानकारी नभई तपाईंको सिंस्र्ाको समग्र कायथ, रणनीन्त र अपेन्क्षत नन्तजाका बारेमा जानकारी प्रदान गनथ 

अनुरोि गनेछौं । 

तसे्रो ललिंगी व्यन्िहरुको वगथ न्भत्र को को पदथछन ्? 

तेस्रो ललिंगीलाई न्वन्वि लैन्ङ्गक पन्हचान र लैन्ङ्गक अन्भव्यन्िहरू भएका वगथलाई समावेश हुने गरर एक 

छाता शधदका रुपमा प्रयोग गररधछ । यो प्रायः जधम भएका बेला न्निाथरण गाररएको ललिंग भधदा फरक लैन्ङ्गक 

पन्हचान भएका व्यन्िलाई जनाउने  छाता शधदका रुपमा प्रयोग गररधछ ।2 WFA ले  तेस्रो ललिंगीलाई जनाउन 

‘Trans*’ शधदलाई प्रयोग गने गदथछ, जसलाई लैन्ङ्गक पन्हचानको सम्पुणथ दायरा न्भत्र पने वगथको न्वस्तृत 

पररभाषा जनाउनलाई पन्न प्रयोग गररने गररधछ । 

यदद मरेो सािंगठन्नक समहुमा सब ैमन्हला / तसे्रो ललिंगी छन् तर म मरेो बोडथमा आवश्यक मापदण्ड परूा गर्दथन, 

के मरेो सिंस्र्ा यो अनदुान सहयोगका लान्ग न्नबदेन ददन योग्य हुनछे ? 

WFA को मुख्य अविारणा मन्हला तर्ा तेस्रो ललिंगी द्वारा सञ्चान्लत सिंस्र्ाहरु र पहलहरु लाई समर्थन गने हो । 

यसले के जनाउाँछ भने यदद तपाईको सिंस्र्ाले न्वशेषत मन्हला तर्ा तेस्रो ललिंगीको अन्िकारको के्षत्रमा काम गने 

लक्ष्य राख्छ भने, तपाइाँसाँग तपाइाँको समुह र बोडथ दबुमैा ७५% मन्हला तर्ा तेस्रो ललिंगीको प्रन्तन्नन्ित्व 

                                                             
1 कम््यूटर- डएक्सटप, ल्यापटप, डाडथन्डस्क, न्प्रधटर, स्क्यानर, फोटोकपी मेन्शन र क्यामरा 
2 Asia Pacific Transgender Network, Transgender Day of Remembrance 2015: http://www.weareaptn.org/wp-
content/uploads/2017/10/transgender-day.pdf 

http://www.weareaptn.org/wp-content/uploads/2017/10/transgender-day.pdf
http://www.weareaptn.org/wp-content/uploads/2017/10/transgender-day.pdf


  

आवश्यक छ । कुनै आवेदनमा सिंस्र्ागत आवश्यकता पुरा नभएको खण्डमा, यदद कुनै महत्वपणथ कायथन्नन्त 

उल्लेख गरर न्नबेदन ददइएकोमा सो लाई न्वचार गनथ सके्न लचकता भए पन्न, उि अवस्र्ा न्नकै न्सन्मत रहकेो 

छ । यस्तो न्नबेदनलाई न्वचार गने नगने कुरा उि प्रस्तान्वत कायथन्नन्तको प्रकृन्त र सो कायथन्नन्त लागु हुने 

राजनीन्तक सधदभथमा पन्न न्नभथर हुनेछ । 

यदद मरेो सािंगठन्नक समहु र बोडथ दबुमैा सब ैमन्हला / तसे्रो ललिंगी छन ्तर कायथकारी न्नदेशक एक परुुष हुन ्जो 

तसे्रो ललिंगीको वगथमा पदैनन,् के मरेो सिंस्र्ा यो अनदुान सहयोगका लान्ग न्नबदेन ददन योग्य हुनछे ? 

दभुाथग्यवश, हुनेछैन ।  मान्र् उल्लेख गररए अनुसार WFA ले मन्हला तर्ा तेस्रो ललिंगी द्वारा नेतृत्व गररएका 

सिंस्र्ाहरु र पहलहरुलाई समर्थन गदथछ । केन्ह महत्वपूणथ प्रस्तावलाई स्र्ान ददन सदकए पन्न यो अत्यधतै कम 

मात्रालाई प्रदान गनथ सदकधछ र प्रस्तावको मामलामा पन्न भरपने हुधछ । 

यदद हामी एक नयााँ सिंस्र्ा हौं जसल ेहाल सम्म कुन ैपन्न रकम प्राप्त गरेका छैन, के हामी आवदेन गनथ सक्छौं ? 

WFA ले नयााँ पहल / समूहहरूको आवेदनलाई स्वागत गदथछ। 

हामील ेयस अन्घ पन्न WFA मा अनदुानको लान्ग आवदेन गरेका न्र्यौं तर रकम प्राप्त गरेका न्र्एनौं, के हामी 

फेरर आवदेन गनथ सक्छौं ? 

कृपया न्नन्ित गनुथहोस् दक तपाइाँले WFA द्वारा न्निाथररत योग्यता र मापदण्डहरू पूरा गनुथहुधछ, र यदद गनुथहुधछ 

भने, कृपया फेरर आवेदन ददनुहोस् ! 

के हामी आवदेन गनथ दताथ हुनपुछथ ? 

कृपया आवेदन गनुथ अन्घ हामीलाई लखे्नुहोस् र हामी त्यसबारे आफ्नो न्वकल्प पत्ता लगाउन सक्छौं । 

WFA को एक अनदुान को रकम र अवन्ि कन्त हो ? 

सामाधयतया WFA अनुदानको अवन्ि ६ मन्हना देन्ख १ वषथ हो। यदद तपाइाँ पन्हलो पटकको  

अनुदानगृहीता हुनुहुधछ भने तपाईंले ५,००० देन्ख ७,००० अमेररकी डलर सम्मको अनुदान अपेक्षा गनथ 

सकु्नहुनेछ ।  हामील ेलामो समयसम्म (१ वषथ भधदा िेरै)  सािेदार गररएको संस्थालाई १०,००० अमेररकी डलर 

सम्मको अनुदान ददन सदकधछ । व्यन्िगत अनुदानको रकम भने ५,००० अमेररकी डलर भधदा बढी हुन सक्दैन। 



  

 

 

के व्यन्िहरूल ेआवदेन ददन सक्छन ्? 

हो, व्यन्िहरूले आवेदन ददन सक्छन् । हामी यो अनुदान आवेदनकताथको योग्यता र मन्हला तर्ा तेस्रो ललिंगीको 

अन्िकार आिंदोलनमा उन्नहरुको कामको प्रासिंन्गकताका आिारमा मुल्याङ्कन गरर प्रदान गदथछौं। तर्ान्प, हामी 

सिंस्र्ागत र कायथिममा आिाररत अनुदानमा प्रार्न्मकता ददधछौं। 

के हामी यस अनदुान प्रदान गन ेसमय बान्हर पन्न आवदेन गनथ सक्छौं?  

WFA ले एक वषथमा एक पटक मन्हलावादी आिंदोलन सबलीकरण कायथिमको लान्ग आवेदन खुला गछथ । 

स्रोतहरूको उपलधिताका आिारमा, वषथको तेस्रो चौर्ाईमा दोस्रो पटक आवेदन खुला हुन सक्छ। आवेदन खुला  

गररए बान्हरका प्राप्त न्नबेदनहरुमा न्वचार गररने छैन । यसका लान्ग एक मात्र अपवाद भनेको WFA ले प्रदान 

गने क्षमता न्नमाथण सम्बन्धि अनुदान हो जुन वषथभरर नै खुला गररएको हुधछ र सो मा न्नबेदन गनथ सदकधछ,; 

यस न्भत्र यात्रा, अनुसधिान, महत्वपूणथ न्वषयमा वकालतहरू समावेश गररएको छ । यस सम्बन्धि र्प 

जानकारी हाम्रो वेबसाइटमा उपलधि छ । कृपया ध्यान ददनुहोस्, WFA को ‘दन्क्षण कायथिमको लान्ग नेतृत्व’3  

को लान्ग अको आवेदन अक्टोबर २०१८ मा खुला गररनेछ ।  

 

हाम्रो वार्षथक बजटे ५०,००० अमरेरदक  डलर भधदा अन्िक छ भन ेके हामी आवदेन भनथ योग्य छौं?  

WFA को मन्हलावादी आिंदोलन सबलीकरण कायथिम साना समुहहरुका लान्ग केन्धरत छ जसको स्रोत सािनमा 

न्सन्मत पहुाँच हुधछ । वार्षथक बजेट ५०,००० अमेररदक डलर भधदा अन्िक बजेट भएका समुहका हकमा यो 

कायथिम अधतगथत योग्यता पुगे्नछैन । 

 

के मरेो देश यस अनदुान कायथिममा आवदेन ददन योग्य छ ? 

हालको आवेदन बािंग्लादेश, भारत, नेपाल, पादकस्तान र श्रीलिंकाका लान्ग खुला गररएको छ । 

 

के हामी एक अनदुान प्रदान गन ेचरणमा एक भधदा िरैे अनदुानको लान्ग आवदेन गनथ सक्छौं ? 

                                                             
3 http://www.womensfundasia.org/index.php?r=whatWeDo/leadingfromtheSouth 

http://www.womensfundasia.org/index.php?r=whatWeDo/leadingfromtheSouth


  

होइन, एक अनुदान प्रदान गने चरणमा केवल एक आवेदनलाई मात्र रुचाईनेछ । तर्ान्प, एक समूहले अधय 

रान्िय वा अधतर के्षत्रीय समूहहरूको सार् सािेदारी कायथिमका लान्ग एक भधदा बढी आवेदन प्रस्तुत गनथ 

सक्छ।  

के WFA ल ेआपातकालीन अनदुान प्रदान गदथछ ? 

होइन, WFA ले आकन्स्मक अनुदान प्रदान गदैन । यद्यन्प, कृपया हामीलाई सम्पकथ  गनथ सिंकोच नगनुथहोस् र 

हामी तपाइाँलाई अधय कोष स्रोतहरू र / वा आवश्यक प्रान्वन्िक सहयोगसाँग जोड्न सक्दो प्रयास गनेछौं। 

 

WFA को प्रार्न्मकता को पदथछ: परुाना सािदेार वा नयााँ अनदुान?  

यो WFA को लान्ग एक चुनौती हो, दकनदक सीन्मत स्रोतहरूका कारण, यो अधय दकन्समका दाता समूहहरूको 

लान्ग हो । WFA ले हरेक वषथ नयााँ सािेदारहरू समावेश गनथ सचेतताका सार् काम गदथछ, त्यस्का सार्ै 

सािेदारहरूलाई पन्न आवन्िक रुपमा न्नरधतर सहयोग सुन्नन्ित गदै आवश्यक सहयोग पुयाथउाँछ। प्रत्येक 

अनुदान प्रदान गने चरणमा, हामी सिंग भएको न्सन्मत स्रोतहरू, नयााँ वा न्वद्यमान सािेदारहरूलाई कसलाई 

ददने भन्न करठन न्नणथय गनुथपने हुधछ । उदाहरणको रूपमा, WFA को अन्धतम अनुदान बनाउने चिमा, 40% 

अनुदान हाम्रो अवन्स्र्त सािदेारहरू र 60% नयााँ अनुदानमा न्र्ए। 

 

मरेो आवदेनको न्नणथयको बारेमा र्ाहा पाउन कन्त समयको आवश्यकता पछथ ? 

तपाईंले आवेदन बुिाएको हप्ता न्भत्र प्रस्तावको प्रान्प्तको एक स्वीकार प्राप्त गनुथपदथछ। चेक स्टेजमा प्रान्वन्िक 

मापदिंड पुरा नगने समूहहरूलाई तीन हप्ता पन्छ न्नणथय सून्चत गररनेछ। अधय सबै आवेदकहरूले WFA टीमबाट 

५-१० हप्ताको समयमा नन्तजा र्ाहा पाउनुपछथ, यो कुरा आवेदन चयन चरणको कुन प्रदिया सम्ममा पुग्छ भने्न  

पन्न न्नभथर गदथछ । यदद आवेदन न्लने न्मन्त बधद भएको ५ हप्ता न्बन्तसकेको छ र तपाईले अिै WFA बाट कुनै 

प्रन्तदिया पाउनुभएको छैन भने, कृपया अद्यावन्िकको लान्ग grants@wf-asia.org मा लेख्नुहोस्।  


