
 

 

 

 

 

नेपाल फिर्ती भएका प्रवासी कामदारलाई रु. १,००,००० सम्मको Youth Action Fund 

पृष्ठभूफम 

'युवा' २००९ मा स्थापित एक गैर नाफामुलक गैरसरकारी संस्था हो जसको नेतृत्व १६ देखि २९ वर्षका युवाहरूद्वारा 

हुन्छ। युवा संस्थाले युवाहरूको सशखिकरण र क्षमता पवकाशद्वारा युवाको अथषिूणष सहभापगतालाई बढुवा पदिँ दै 

आएको छ ।  यस संस्था  युवाहरूलाई सामापजक रूिमा पजमे्मवार, आपथषक रूिमा दक्ष, राजनैपतक रुिले जानकार र 

प्रापवपिक रुिले सक्षम बनाउन प्रयत्नरत छ। 

हाल युवाले Youth with Migrant Workers for Advocacy and Accountability नामक िररयोजना अन्तगषत 

सुदुरिपिम प्रदेशका चार पजल्ला (कैलाली, अछाम, डडेलिुरा र कञ्चनिुर) मा काम गदै आएको छ। यस िररयोजना 

अन्तगषत  कोपभड-१९ का कारण प्रभापवत नेिाली प्रवासी (हाल नेिाल फपकष एर सुदुरिपिम प्रदेशमा अवखस्थत, साथै 

नेिाल नफपकष एका भारत, मलेपशया र िाडी मुलुकमा रहेका) कामदारहरुको आवश्यकता र खस्थपतबारे अनुसन्धान 

गरर उनीहरूको सहयोगका लापग पवपभन्न पनकायद्वारा गररएका िहलहरूको िपहचान गने उदेश्य रािेको छ। 

 

Youth Action Fund वारे जानकारी  

कोपभड-१९ को दोस्रो लहरको जोखिमका साथै वैदेपशक रोजगारबाट युवाहरु नेिाल फपकष ने क्रम बढेसिँगै युवा संस्थाले 

नेिाल फपकष एर सुदुरिपिम प्रदेशमा अवखस्थत युवाहरुलाई लपक्षत गरर Youth Action Fund सुरु गरेको छ। यस 

Youth Action Fund ले सामापजक एकीकरण, सूचना प्रवाह, गन्तव्य मुलुकहरूमा कामदारहरूको नेटवकष  पनमाषण, 

स्वदेशी आप्रवासी कामदारहरूलाई राहत पवतरण वा  िुनरस्थािना जस्ता गपतपवपिहरूमा केखित िहलहरुलाई मद्दत 

िुयाषउने छ। Youth Action Fund अन्तगषत काम गनष इचु्छक युवाहरुले पनम्नपलखित पववरण र योग्यताका आिारमा 

आवेदन िेश गनष सकु्नहुनेछ। 

अनुदान आवेदकको िररयोजना कायषसिँग सम्बखन्धत तत्काल लागतहरूका लापग रु. ३०,००० सम्मको रकम िूवष-

स्वीकृत हुनेछ। 

 

योग्यर्ता  

• आवेदक १८- २९ वर्ष उमेर बीचको नेिाली प्रवासी (हाल नेिाल फपकष एर सुदुरिपिम प्रदेशमा अवखस्थत) हुनु 

िछष । 

• एकै्ल वा एकभन्दा बढी सदस्यको पटमको रूिमा आवेदन पदन सपकनेछ।  

• प्रोजेक्टले प्रवासी कामदारहरूको समस्याहरू सम्बोिन गनुषिदषछ। 

• सुदुरिपिम प्रदेशका सबै पजल्लाका युवाहरुलाई आवेदन िेश गनष प्रोत्सापहत गररन्छ। 



समयावफि 

यस कायषका लापग ६ मपहना (१७ मे, २०२१ देखि  १५, २०२१) सम्मको समयावपि रहेको छ।  

आवेदकले िररयोजनाको अवपिको अखन्तममा  िररयोजना गपतपवपिहरूको समग्र प्रभावमा प्रकाश िादै case stories 

सपहत अखन्तम प्रपतवेदन बुझाउनु िनेछ। प्रपतवेदनमा आफ्नो बारेमा संपक्षप्त जानकारी, िररयोजना गपतपवपिका 

पववरण, case stories, कायषक्रमका प्रमुि नपतजाहरू उले्लि हुनुिदषछ। उि प्रपतवेदन  अंगे्रजी र नेिाली भार्ामा 

हुनुिदषछ। 

आवेदन पेश गने प्रकृया 

इचु्छक आवेदकहरू (व्यखिगत / टोली) ले आफ्नो CV सपहत Project Proposal Template भरेर 

application@yuwanepal.org मा १५ मे, २०२१ १७:०० पभत्र िठाउनुिनेछ।  

Project Proposal Template डाउनलोड गनष यहािँ पथचु्नहोस्।  

इमेल िठाउिँदा पवर्य An application for Youth Action Fund राख्नुहोला।  

योग्य मपहला, अिाङ्गता भएका युवा तथा जातीय तथा लैपङ्गक अल्पसङ््खयकहरूलाई पवशेर् प्राथपमकता पदइनेछ। 
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