
नेपाऱी महहऱाहरुऱाई ऱक्षऺत गरै्द रे्दशको हर्दगो विकास गन ेतर्फ  अग्रसर 
गराउन नेपाऱीहरु बाटै ननयममत रुपमा अर्फ सॊकऱन गन ेबानी बसाई 

नेपाऱका महहऱा सॊस्र्ाहरुऱाई अनुर्दान सहयोग गन ेउद्धेश्यऱे वि=स= 

२०५३ साऱमा यस टेिा महहऱा कोषको स्र्ापना भएको हो । 
 
पररकल्पना  
अन्याय र भेर्दभार्द रहहत रे्दश जहाॉ महहऱाहरुऱे आफ्नो हक, अधिकार, 
शान्न्त र स्ितन्रताको उपभोग गनफ सक्नेछन ्।  
 
ऱक्ष्य  

अनुर्दान र ऺमता विकासद्धारा महहऱाहरुऱाई सॊगहित गरर पऺपातपूर्फ 
नननत, अभ्यास र सामान्जक कुररनतको विरुद्ध आिाज उिाई त्यसऱाई 

पररितफन गन े 

 

टेिाको विगत २५ िषफको अनुभिको आिारमा टेिाऱे आफ्नो रर्नैनतक 
कायफयोजना तयार गरेको छ । जस अनुरुप टेिा अनुर्दान कायफक्रमऱाई 

पनन पररमाजफन गरेको छ । यस अनुसार टेिा अनुर्दान कायफक्रमऱे 

महहऱाको मुद्धाऱाई अगाडि बढाउने कृयाकऱाप सार् ैसॊस्र्ागत विकास 

र हर्दगोपनामा प्रभािकारी उपऱन्धि हामसऱ गनफ जोि हर्दनेछ । यसको 
ऱाधग महहऱाको आधर्फक, सामान्जक, राजनैनतक अधिकार सुननन्श्ित 

गनफ मसमान्तकृत तर्ा पछाडि पाररएका महहऱाको विकासऱाई 

प्रार्ममकता हर्दइनेछ । 
 
टेवा अनुदान काययक्रमको रणनननि  

 

१= ऺमतामा अमभबवृद्धको माध्यमबाट मसमान्तकृत र पछािी पाररएका 
महहऱाहरुको जीिन पररितफन गन ेउद्धेश्यऱे गररने प्रयासहरुऱाई 

सहयोग गन े 

२. महहऱाको आिाजऱाई प्रभािकारी बनाउन तर्ा उनीहरुको मुद्धाऱाई 

उजागर गनफको ऱाधग महहऱाको ननर्फय गनफ सक्न ेऺमता र नेततृ्ि 

विकास गनफ सहयोग गन े 

३= नननत ननमाफर् तहमा सहभाधग हुन,े िकाऱत गन ेर प्रभावित पानफ 
सक्न ेमहहऱाहरुको सऺम जमात खिा गनफको ऱाधग महहऱा 
आन्र्दोऱनऱाई सशक्त पानफ सहयोग गन े 

 

 
 

अनुदानको प्रकार  
१ सम्मान अनुर्दान  

 

यस अनुर्दानको मुख्य उद्धेश्य टेिाको अनुर्दान रर्नननतऱाई सम्बोिन 

गन ेगरर महहऱा सशन्क्तकरर्को ऱाधग महहऱा सॊस्र्ाको आिश्यकता 
अनुरुपको कायफक्रमऱाई सहयोग गनुफ हो ।  
यस अन्तगफत ननम्न मुद्धाहरुऱाई सम्बोिन गन ेकायफक्रमहरुको ऱाधग 

अनुर्दान हर्दइनेछ । जस्त ै 

 महहऱाको आधर्फक सशन्क्तकरर्को ऱाधग गररने कायफक्रमहरु 

 महहऱा माधर् हुन ेहहॊसा तर्ा ऱैङ्धगक भेर्दभाि विरुद्ध गररने कायफक्रम  

 महहऱा कानूनी अधिकार सॊरऺर्को ऱाधग गररन ेकायफक्रमहरु  

 महहऱा स्िास््य अधिकार सॊरऺर्को ऱाधग गररने कायफक्रमहरु  

 महहऱा राजनैनतक अधिकार सॊरऺर्को ऱाधग गररने कायफक्रमहरु  

 यौननक तर्ा ऱैङ्धगक अल्पसॊख्यकहरुको अधिकारको ऱाधग गररने 
कायक्रम  

 मसमान्तकृत र पछािी पाररएका महहऱाहरुको अधिकार सॊरऺर्को 
ऱाधग गररने कायफक्रमहरु  

  नारीिार्दी िारर्ा र वििार प्रबिफनका मशऺाको ऱाधग गररन े

कायफक्रमहरु 

 िातािरर्ीय न्याय तर्ा अधिकारका ऱाधग गररने कायफक्रमहरु  

  अपाङ्गता भएका महहऱाहरुको अधिकार सॊरऺर्को ऱाधग गररने 
कायफक्रमहरु 

 नननत—ननयम ननमाफर् गन ेतहमा महहऱाहरुको अर्फपूर्फ सहभाधगता र 
प्रनतननधित्िको ऱाधग गररन ेकायफक्रमहरु 

  

टेिाऱे र्दीिफकाऱीन महहऱा आन्र्दोऱनमा सकारात्मक असर पुग्न े

कायफक्रमऱाई विषेश प्रार्ममकता हर्दनेछ ।  
यस अनुर्दान अन्तगफत प्रस्तावित पररयोजनाको प्रकार हेरी बढीमा रु १ 
ऱाख सम्म हर्दन सककनेछ ।  
 

 

२= आिार अनुर्दान  

 

यस अनुर्दानको मुख्य उदे्दश्य महहऱा सशन्क्तकरर्को सार् ैसमुर्दायमा 
कायफरत महहऱा सॊस्र्ाहरुको विकास र हर्दगोपनको ऱाधग सहयोग 

पु¥याउन ुहो । यस अन्तगफत महहऱा सशन्क्तकरर्को कुन ैपनन 

कायफक्रमको सार्मा सॊस्र्ागत विकास र हर्दगोपनको ऱाधग कायफक्रम 
राखेर प्रस्तािना पेश गनफ सककनेछ ।  
यस अन्तरगत सॊस्र्ा विकास र हर्दगोपनको ऱाधग गररने विमभन्न 

कायफक्रमहरु पर्दफछन ्

 सॊस्र्ाका सर्दस्यहरुको ऺमता अमभबहृद्द 

 सॊस्र्ाको रर्नैनतक योजना ,ननयमािऱी ननमाफर् 

 सॊस्र्ाको हर्दगोपनका ऱाधग कृयाकऱापहरु 

 

यस अनुर्दान अन्तगफत प्रस्तावित पररयोजनाको बजेट बढीमा रु ३ 
ऱाख सम्मको हुन सक्नेछ । 
 ३= सुरऺा अनुर्दान 

  

यस अनुर्दान सॊिेर्दनशीऱ तर्ा अत्यन्त ैजरुरी पररयोजनाहरुऱाई 

प्रर्दान गररनेछ । जस्तै  
 आपतकामऱन अिस्र्ामा गररन ेसहयोगका कायफक्रमहरु  

 नारीबार्दी आन्र्दोऱनको ऱाधग सॊिाऱन गररन ेकायफक्रम, 

पररयोजनाहरु 

 महहऱा सशन्क्तकरर्को ऱाधग अत्यन्त ैजरुरी पररयोजनाहरु, 

जुन पररयोजनाहरुऱाई टेिाको अन्य अनुर्दानको र्दायरा मभर 

समेट्न कहिन हुन्छ ।  
 महहऱा मानि अधिकार सॊरऺर्को ऱाधग कायफरत सॊस्र्ा िा 
व्यन्क्तहरु –महहऱा अधिकारकमॉ ÷हहॊसामा परेका, पाररएका 
महहऱाहरुको ऱाधग  

यस अनुर्दान अन्तगफत विषय, पररन्स्र्नत र पररिेश हेरी बढीमा रु 

३ ऱाख रुपैंया सम्म हर्दन सककनेछ ।  
 

अनुदान प्रदान गररने समयबारे जानकारी  
 

 आिार अनुर्दान र सम्मान अनुर्दान िषफको र्दईु पटक गरर 
हर्दइनेछ ।  
 प्रस्तािना स्िीकृत गररन ेममनत श्रािर् र मॊमसर महहनामा 
 अनुर्दान रकम प्रर्दान गररने ममनत प्रस्तािना स्िीकृत भएर 
सम्पूर्फ प्रकृया पुरा भएपनछ  प्रर्दान गररनेछ ।  

 

 

 सुरऺा अनुर्दान  

 आपतकामऱन अिस्र्ामा गररन ेसहयोगको ऱागी 
पररन्स्र्नत अनुरुप जनतसक्र्दो िाॉर्दो -कायफऱय खलु्ने हर्दन_ 

मभर स्िीकृत गनफ सककनेछ । 
 अन्य प्रस्तािना विषय र पररन्स्र्नत अनुरुप स्िीकृत गनफ 
सककनेछ ।  

 
 
 



टेवाऱे कसऱाई अनुदान ददन्छ   

 

 नेपाऱ अधिराज्य मभर कायफरत नेपाऱ सरकारका बबमभन्न 

ननकायमा र्दताफ भएका महहऱा सॊस्र्ाहरु  

 गैर सरकारी महहऱा सॊस्र्ा 
 महहऱा समूह , सॊस्र्ा 
 महहऱा कृवष, बहुउदे्दश्यीय सहकारी सस ्ॊर्ा, जसको सॊधित   

पूॉजी ३ ऱाख भन्र्दा कम रहेका 
 गैर नार्ा मूऱक महहऱा कम्पनी  

 सॊस्र्ाको कायफकाररर्ी सममनतमा र कायफक्रम सॊिाऱनमा महहऱाको 
नेततृ्ि रहेको हुनुपनेछ र कायफकाररर्ी सममनतमा महहऱाको 
बाहुल्यता -९०Ü_ रहेको ।  

 कायफरमको ऱक्षऺत समूह महहऱा विशषे गरर मसमान्तकृत र पछाडि 

पाररएका िगफको महहऱाऱाई ग्राह्यता हर्दइनेछ । पारर्दमशफता, 
जिार्रे्दहहता, सुशासन तर्ा सहभाधगता मुऱक ननर्फय प्रकृया 
अपनाएको सॊस्र्ाहरुऱे प्रार्ममकता पाउनेछ  

 विकट भौगोमऱक ऺेरका महहऱा सॊस्र्ाहरुऱाई प्रार्ममकता हर्दईनेछ 

। 
 आफ्नो वििानको र्दायरा मभर रहेर कायफरत रहेको सॊस्र्ा हुन ुपनेछ 

। 
 महहऱा अधिकारकमॉ -व्यन्क्तगत िा सॊस्र्ागत_ हुन सक्नेछ ।  
 नारीबार्दी धिन्तनको विकासको ऱाधग कायफरत सॊस्र्ा हुनुपन े।  
 

टेवाऱे कसऱाई अनुदान दददैन  

 व्यन्क्तगत रुपमा कसैऱाई पनन सहयोग गरै्दन -सुरऺा 
अनुर्दान अन्तगफत महहऱा अधिकारकमॉ बाहेक_ 

 महहऱाको मुद्धामा काम नगने सॊस्र्ा  
 पुरुष नेततृ्ि भएको सॊस्र्ा  
 राजनैनतक िा िाममफक र्दऱबाट प्रभावित भएको सॊस्र्ा 
 ननजी तर्ा व्यापाररक सॊस्र्ा  

 

आवेदन ददने बबधि  

 टेिा अनुर्दान सममनतको नाममा ईच्छुक सॊस्र्ाऱे आर्नो 
उदे्दश्य र कायफवििरर् खऱुाई टेिाको पररयोजना प्रस्तािना 
र्ारम भरेर आिेर्दन हर्दनुपनेछ ।  

 पररयोजना प्रस्तािना र्ारमको ऱाधग हाम्रो कायाफऱयमा 
सम्पकफ  गनफसक्न ुहुनेछ अर्िा हाम्रो िेभसाईट बाट पनन 

प्राप्त गनफसक्न ुहुनेछ ।  
 पररयोजना प्रस्तािना र्ारमको सार्मा सम्पूर्फ आिश्यक 

कागजातहरु सॊऱग्न गरी बुझाउनु पनेछ ।  
 प्रस्तािना अध्ययन विश्ऱेषर्को क्रममा टेिाऱे सॊस्र्ा, 

प्रस्तािना सम्बन्न्ि सोिपुछ र र्प जानकारी माग गनफ 
सक्नेछ । 

 प्राप्त भएका आिेर्दनहरुको अध्यन गरर टेिाऱे छनौट 

प्रकृयाको क्रममा स्र्ऱगत सिेऺर् तर्ा ननररऺर् पनन 

गनफ सक्नेछ । त्यसको ऱाधग सॊस्र्ाऱे ननररऺर् टोऱीऱाई 

उधित िातािरर् प्रर्दान गनुफ पनेछ । सो ननररऺर् टोऱीको 
प्रनतिेर्दन अन्न्तम छनौटको ऱाधग सहायक हुनेछ ।  

 प्रस्तािना पिाउने सॊस्र्ाको छनौट गर्दाफ टेिाको नेटिकफ मा 
रहेका अन्य सॊस्र्ाहरुसॊग पनन सल्ऱाह र सुझाि  मऱई 

ननर्फय गररनेछ  

 प्रस्तावित पररयोजनाऱाई अनुर्दान हर्दने नहर्दने अन्न्तम 

ननर्फय टेिाको कायफकाररर्ी सममनतऱे गनेछ ।  
 

 

 

अन्य जानकारीको ननम्ति िऱको ठेगानामा सतपकय  गनुय होऱा  
 

टेवा Tewa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

समता न्याय र  
शान्न्तका ऱाधग 

सत्कायफ 

 

 

टेवा अनुदान 

धिनारी 

पेष्ट बक्स न ११ िापाखेऱ, ऱमऱतपुर, नेपाऱ  
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