UAF A&P | Rapid Response Grant-Making Programme

RESOURCING RESILIENCE GRANT APPLICATION
क. कोषको प्रकार
रे जिलियन्स कोष1िाई प्राप्त गर्न
एसिया र प्रशान्त महािागर क्षेत्रका महहला र गैर द्वयिााँखिक (non-binary)2 मानवअधिकार रक्षक वा िाँस्थाहरूको
लाधग यो कोषको प्रयोग गनुप
न नेछ। यय महहला र गैर द्वयिााँखिक (non-binary) मानवअधिकार रक्षक वा िाँस्थाले
आफू एक्लै वा अन्य रक्षक वा िाँस्थाहरूिाँग िहकायु गर्दै महहलाको मानव अधिकार र मानव अधिकारको पैरवी
(activism)को यनरन्तरतालाई स्रोतमा पहनाँच बढाउनेयतर पहलहरू चाल्नन पनेछ जि अन्तगुत अपेक्षा नगररएका

अविरहरूको प्रयोग पयन पनेछ।

ख. कोषको िागग नर्वेदर्
कोषको लाधग www.uafanp.org वा grants@uafanp.org मा आवेर्दन इमेल गनुिक्ननहनन्छ

ग. नर्म्र् पररजथिनतहरूमा कोष ददइर्े गदनछ:
१

मदहिा वा गैर द्वयसााँख खक (Non-Binary)िे र्ेतत्ृ व गरे को हुर्ुपदन छ – यि कोषको प्रमनि प्रयोगकताु भनेको महहला
वा गैर द्वयिााँखिक (non-binary) मानवअधिकार रक्षकहरू हननप
न र्दु छ । हाम्रो प्राथसमकतामा महहला मानवअधिकार िाँस्था
माफु त यि कोषको प्रयोग वा पररचालन पर्दुछ ।

२

३

मार्वअगिकार के जन्ित – रक्षक वा िाँस्थाले महहला वा LBTQIको मानव अधिकारलाई अगाडी बढाउने कायु गरे को
हनननपर्दुछ । यिो गर्दाु हहिंिात्मक तररका वा रणनीयतहरूको प्रयोग गरे को हनननहनाँर्दैन, र यिले मानवअधिकारको
ववश्वव्यापकतालाई िम्मान गरे को हनननपर्दुछ;

रणर्ीनतक हथतक्षेप – यनवेर्दन हर्दइएको रकम भनेको महहला र गैरद्वयिााँखिक (non-binary) रक्षकहरूको

िहयोग र िनरक्षा िम्बन्िी पररस्स्थयतहरूको ववकाि वा अपेक्षा नगररएका िमयहरू आउाँ र्दा गननुपने हस्तक्षेपकारी
िम्बोिनको लाधग प्रयोग गननुपने हो। महहलाको मानव अधिकार र मानव अधिकारको पैरवी (activism) को

लागी आवश्यक स्रोत र पूवाुिारको यनमाुण वा बबस्तार गनुको लाधग िाहिपण
ू ु, रणनीयतक, रचनात्मक वा नववन
४
५

शैलीको पयन हनन िक्छन ्।

समय-हदबन्दी – यनवेर्दन स्स्वकृत भएको ३ महहनासभत्र प्रस्ताव गररएको पहललाई कायाुन्वयन गरे को हनननपछु र
िम्पूणु काम भने ६ महहनासभत्र परू ा गररिकेको हनननपछु ;

सहयोग र सम्पकन – महहलाको मानव अधिकार, यौयनक अधिकार वा मानव अधिकारका अन्य क्षेत्रमा कायुरत
अन्य व्यस्क्त वा िाँस्थाहरूले यनवेर्दक रक्षक वा िाँस्थालाई िहयोग वा िमथुन गरे को हनननपर्दु छ।

1

रे स्जसलयन्ि कोष भन्नाले महहला तथा गैरद्वायिााँखिक मानव अधिकार रक्षकहरूको पैरवी (activism) लाई िनरक्षक्षत वातावरण र स्वस्थ (शारीररक तथा मानसिक) स्स्थयतमा यनरन्तरता हर्दनको लागी तयार
गननुपने वा सलइने पहल वा क्रियाकलापहरूलाई कायाुन्वयन गनु िहयोग हर्दने कोष हो।

2

गैर -द्वयसााँ खखक (Non-binary) भन्नाले आफ्नो लैंधगक पहहचान र/वा लैं धगक असभव्यस्क्तलाई पू रूष वा महहला, म्यास्कन सलन वा फेसमयननको रूपमा मात्र सिसमत नराख्ने व्यस्क्तहरूलाई धचनाउने शब्र्द हो। उनीहरू लैं धगक िाँख् या र
cisnormativity को पररभाषा बाहहर पर्दु छ न ्। UAF A&P ले यि शब्र्दको प्रयोग समधितसलिंगी (एन्रोस्जनी), बहन सलिंगी (पोलीजे ण्डर), लैं धगक क्वेय र (जेण् डर क्वे यर), तरल लैं धगकता भएका वा द्रवसलिंगी (जेण् डर फ्लन इ ड) र असलिंगी (अजेण् डर) भएका व्यस्क्तहरूलाई िामे ल गराउन प्रयोग गर्दु छ।
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हामीिे आगिनक सहयोग र्गर्े क्षेत्र:
•
•

त्याचसलिंगी पूरूष (Cisgender males)3 वा त्याचसलिंगी पूरूष (Cisgender male) ले नेतृत्व गरे का िाँस्था वा ििंजाल;
कननै िाँस्था, आवद्र्द स्थावपत िमनर्दाय वा स्थावपत ििंजाल, वा अजेन्ट एक्िन फण्ड एसिया & प्रशान्त महािागर
िल्लाहकार (UAF A&P advisor) ले अननमोर्दन नगरे को व्यस्क्तगत आवेर्दनहरू;

•

मानववय ििंकट वा प्राकृ यतक प्रकोपहरू िम्बन्िी क्रियाकलापहरू वा पररयोजनाहरू;

•

ववकािका िहयोग वा र्दानका िहयोग के स्न्द्रत क्रियाकलापहरू वा पररयोजनाहरू;

•

िाँस्थाका यनयसमत कायुि म अन्तगुतका पररयोजना वा क्रियाकलापहरू;

•

यनयसमत िञ्चालन (operating) बजेट र/वा आधथुक कोषको ररक्ततालाई पूयतु गनु थप कोष

घ. सुरक्षक्षत सञ्चार माध्यम
UAF A&P ले आफ्नो तत्काल िम्बोिन गनुको लाधग कोष हर्दने कायुिमले हाम्रा यनवेर्दकहरूको िनरक्षा र गोपयनयतालाई
महत्व हर्दननपछु भन्ने कनरामा ववश्वाि राख्र्दछ।

यिको एक पक्षले हामीले िनरक्षक्षत र एनक्रिप्ट गरे को िाँचार माध्यमहरू

मात्र प्रयोग गरररािेकाछौं भन्ने िनयनस्श्चत गननु हो। हामीले तल उल्लेि गररएका ििंचारका माध्यमहरू मात्र प्रयोग गनेग र्दुछौं:
• इमेलको लाधग, प्रोटोन मेल https://protonmail.com/signup
• मेिेज वा िन्र्दे शहरूको लाधग सिग्नल एस्प्लके िन, https://signal.org
हामीले अवलम्बन गरे को िनरक्षा नीयत अननरूप हामीिाँग कन राकानी र िूचना आर्दानप्रर्दान गनुको लाधग तपाईंहरूले प्रोटोन मेल
र सिग्नल एप्िनै प्रयोग गननुहोि ् भन्ने हाम्रो जोड रहनेछ । यय िब प्रयोगगनुको लाधग चाल्ननपने प्रक्रियाहरूलाई १० समनेट
मात्र लाग्नेछ ।

यहााँहरूलाई यय िनरक्षक्षत िाताहरू िोल्नको लाधग िहयोग चाहहएमा हाम्रो आईटी (IT) िहयोग िहजकताु

इस्थरलाई esther@uafanp.org मा इमेल गनुनहोि ्।
2

Cisgender Males are individuals who identify as male and who were assigned male at birth

3 त्याचसलिंग ी पूरूष (cisgender male) भने को आफू लाई पू रूषको रूपमा धचनाउने व्यस्क्त हनन ् र यी व्यस्क्तलाई उनीहरूको जन्मर्दे िी नै पूरूषको पहहचान हर्दइएको हनन् छ।
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१. सम्पकन ठे गार्ा:
यनवेर्दन हर्दने व्यस्क्तको नाम:
िम्बद्र्द भएको िाँस्था वा
िञ्जाल/ िमनर्दाय (कोष प्राप्त
गनुको लाधग

िाँस्था/िञ्जालको प्रायोजन
हनन आवश्यक छ)
पर्द:
पत्राचार गने ठे गाना:

ठे गाना
शहर

प्रर्दे श/राज्य

इमेल
िम्पकु ठे गाना:

वेबिाइट र िामास्जक
िञ्जाल
(प्रयोग वा िन्र्दभु अननिार)

र्दे श

खिप कोड

मोबाइल

टे सलफोन

सिग्नल (Signal)

व्हाट्ि एप्ि (WhatsApp)

वेबिाइट

फेिबनक (Facebook)

ट्ववट्टर (Twitter)

अन्य

२. तपाईंले यो यनवेर्दन आफू
स्वयिंको लाधग वा आफ्नो

िाँस्थाको लाधग गननुभएको

हो? वा अन्य कननै व्यस्क्त वा
िाँस्थाको लाधग गननुभएको

मैले आफ्नो लाधग वा मेरो िाँस्थाको लाधग (यो हो भने, प्रश्न ३, ३क वा ३ि
लाई छोड्ननहोला)
अरू कननै व्यस्क्त वा िाँस्थाको लाधग (यो हो भने प्रश्न ३, ३क वा ३िको उत्तर
हर्दननहोला)

हो?

३. आफू वा आफ्नो िाँस्थाको लाधग नभएर अन्य कननै व्यस्क्त वा िाँस्थाको लाधग तपाईंले यो यनवेर्दन

हर्दननभएको हो भने उक्त व्यस्क्त, िाँस्था वा िञ्जाल/िमनर्दायको नाम तल लेख्ननहोि ्। (यहर्द तपाईंले आफू,
आफ्नो िाँस्था वा िञ्जाल/िमनर्दायको लाधग यो यनवेर्दन भननुभएको हो भने यो प्रश्नको उत्तर हर्दननपर्दै न)

३क. कोष प्राप्त गने व्यस्क्तको
हकमा

व्यस्क्तको नाम
इमेल

फोन
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३ि. कोष प्राप्त गने िाँस्थाको
नाम:

िञ्जाल वा िाँस्थाको नाम
िम्पकु व्यस्क्तको नाम
इमेल

फोन
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आ. साँथिागत ठे गार्ा
१. साँथिा वा सञ्िािका उद्दे श्य र िक्ष्यहरू:

नागररक तथा राजनीयतक
अधिकार

भूसम अधिकार

िामास्जक तथा आधथुक
न्याय

जलवायन पररवतुन/वातावरणीय कानूनी/न्याययक व्यवस्था

यौनकमीहरू

द्वन्र्द/शान्ती यनमाुण

LGBTQI/SOGIE

मानव बेचबबिन

डडस्जटल िरन क्षा /ICT

आ/प्रवािीको अधिकार

शहरी गररब/िक
न न म्बािी र

न्याय

अव्यवस्स्थत

१क. ववषयगत
क्षेत्रमा ववज्ञता: अल्पिाँख्यक जातजाती

क्रकिान/ग्रासमण महहला

महहला ववरूद्र्द हहिंिा
/लैंधगक हहिंिा

बलपूवुक ववस्थापन/आन्तररक अपािंगता भएका व्यस्क्तहरू

महहला मानव अधिकार

Healing and/or Well-

राजनीयतक िहभाधगता

महहलाको मानव अधिकार

शरणथी/राज्यववहहन

यनवा/यनवा महहला

ववस्थापनमा परे का व्यस्क्तहरू

रक्षक

being4
एचआईभी/एड्ि (HIV/AIDs)

4

Healing or/and well being लाई कननै र्दि
न र्दायी पररस्स्थयत वा शारीररक कमजोरीबाट गनस्ििकेपछी शारीररक तथा मानसिक

रूपमा बसलयो हनाँर्दै गरे को अवस्था र िरन क्षा भन्ने बझ्
न नप
न नु
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मानव अधिकार

िासमुक अल्पििंख्यक

अन्य:

आहर्दवािी जनजाती

ज्येष्ठ नागररक

यहााँ उल्लेि गननुहोला:

िम अधिकार

यौयनक र प्रजनन स्वास््यको
अधिकार

२. प्रमख
ु नर्णानयककतान र िैंगगक थवरूप:
तपाईंको

१. िम्पकुको नाम

पर्द

लैंधगक पहहचान

िाँस्था/िञ्जाल/िमनर्दायको

२. िम्पकुको नाम

पर्द

महहला/LGBTQI/परू
न ष

३. िम्पकुको नाम

पर्द

यनणाुयक भूसमकामा कोको हनननहनन्छ?
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३. लसफाररस ददर्े/समिनर् गर्े:
तपाईंको कामलाई प्रमाखणत गने

सिफाररि गने व्यस्क्तको नाम

िम्बद्र्द िाँस्था/िञ्जालको नाम

वा मान्यता हर्दने कस्म्तमा र्दई
न

व्यस्क्तको नाम र िम्पकु ठे गाना इमेल
हर्दननहोि ्। हामीलाई वहााँहरूको
नाम हर्दनभ
न एको छ भन्ने

जानकारी वहााँहरूलाई पयन

यनवेर्दकिाँगको िम्बन्ि (तपाईंले
वहााँलाई किरी धचन्नभ
न यो?):

हर्दननहोि ्। त्यिो भएमा वहााँहरूले २. सिफाररि गने व्यस्क्तको नाम
हामीलाई िमयमानै आफ्नो

फोन

ववचार जानकारी गराउन

इमेल

िक्ननहननेछ।

यनवेर्दकिाँगको िम्बन्ि (तपाईंले

िम्बद्र्द िाँस्था/िञ्जालको नाम
फोन

वहााँलाई किरी धचन्ननभयो?):

४. दातृ सहयोग:
यर्दी आवश्यक लाग्छ भने,
तपाईंलाई २ वषु यतार्दे िी
िहयोग गरररािेका वा
गररिकेका १-२ जना र्दाताहरूको

१. र्दाताको नाम:
इमेल

फोन

२. र्दाताको नाम:

नाम र िम्पकु ठे गाना हर्दननहोि ्। इमेल

फोन

५. UAF A&P साँग खोज्र्े लसफाररसका माध्यम
इन्टरनेटमा िोजेको /UAF A&P को वेबिाइट UAF A&P िल्लाहकार
तपाईंले UAF or UAF
A&P को बारे मा किरी
थाहा पाउननभयो? यि

िनचीमा उल्लेखित िबै
तपाईंलाई जानकारी

भएको िबै माध्यमलाई
ईंधगत गनुह
न ोला:

(website)
िामास्जक िञ्जाल

UAF A&P कमुचारी

इमेल िच
न ी/िमूह

UAF A&P कोष पाउने व्यस्क्त

यि अगाडी UAF A&P को आधथुक

िहकमी/िमकक्षी

िहयोग/कोष प्राप्त गररिकेको
यि अगाडी UAF A&P को आधथुक
िहयोग/कोषको यनवेर्दन हर्दएको तर प्राप्त
नगरे को (non-UAF A&P grantee)

अन्य:
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इ. रे जििेन्स कोष नर्वेदर् सम्बन्िी प्रश्र्हरू (यी प्रश्र्का उत्तर अनर्वायन रूपमा ददर्ुपर्ेछ)
िहयोगी प्रश्नहरू: यय िहयोगी प्रश्नहरूले तपाईंलाई िनरक्षा र हहत िम्बन्िी कोषको यनवेर्दन पूरा भने क्रक नभने

भन्ने यनणुय गनु िहयोग गनेछ। तलका प्रश्नहरूमध्ये कननै एकमा मात्रै पयन तपाईंले हो वा हनन्छ भन्ने जवाफ
हर्दनभ
न यो भने यिपयछको िण्डमा िोधिएको १-१० िम्मका प्रश्नहरूको जवाफ हर्दनह
न ोला।
•

के तपाईंले आफू स्वयिं वा आफू िम्बद्र्द िाँस्था/िञ्जाल/िमनर्दायले यो कोषको प्रयोग गर्दै एसिया र पेसिक्रफकका
महहला र गैर द्वयिााँस्ख्यक मानव अधिकार रक्षकहरूको कायन सम्बन्िी संरचर्ािाई सुढृढ बर्ाउर्े वतनमार्

तररकाहरूिाई बबथतार गर्न साहसपूणन, रणर्ीनतक, रचर्ात्मक र र्ववर् पहिको ववकाि गने उद्र्दे श्यकािाथ यो
कोषको लाधग यनवेर्दन हर्दननभएको हो?
•

तपाईंले प्रस्ताव गननुभएको पहललाई स्स्वकृत गररएको ३ महहनासभत्र कायाुन्वयन र ६ महहनासभत्र पूरा गनु िक्रकन्छ

क्रक िक्रकन्न? के यिले एसिया र पेसिक्रफकका महहला र गैरद्वयसलिंगी मानव अधिकार रक्षकहरूको िरन क्षा र िहयोग
िम्बन्िी अपेक्षा नगररएको वा गस्म्भर प्रकृयतको पररस्स्थयतको िम्बोिन गनु िक्छ?
•

के तपाईंले एसिया र पेसिक्रफकका महहला र गैरद्वयिााँखिक (non-binary) मानव अधिकार रक्षक, र िाँस्था/िञ्जाल
वा िमनर्दायहरूको कामलाई राम्रो बनाउने तर माधथ उल्लेि नगररएको अन्य क्रियाकलाप वा पहलहरूको लाधग कोष
प्राप्त गनु यनवेर्दन हर्दननभएको हो?

१. महहला र LGBTQI का
अधिकारलाई अगाडी
बढाउन र ििंरक्षण
गनुको लाधग तपाईंले
गननुभएको पैरवीको

बारे मा छोटो वववरण

हर्दननहोि ्। (यहर्द तपाईंले

अन्य व्यस्क्त/िाँस्था

िञ्जाल/िमनर्दायको लाधग
यो यनवेर्दन हर्दननभएको
हो भने, वहााँहरूको
कामको वववरण
हर्दननहोि ्।)
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२. तपाईं (वा तपाईंको
िाँस्था/िञ्जाल/िमनर्दाय)

लाई यो यनवेर्दन हर्दनको
लाधग कस्तो घटना वा
पररस्स्थयतले प्रेररत
गयो?
किरी र क्रकन यो घटना
घट्यो?
के यो आशा नगररएको
पररस्स्थयत धथयो?
वववरण ददर्ुहोिा।
३. तपाईं (वा तपाईंको
िाँस्था/िञ्जाल/िमनर्दाय)ले
कायाुन्वयन गनु िोजेको
ववशेष पहल वा
क्रियाकलाप के हनन ्?
तपाईं वा तपाईंको िाँस्था
वा िञ्जाल /िमर्द
न ाय)ले

किरी यि कायुलाई पूर ा

गनु चाहन्छ? छोटकरीमा
त्यसको वणनर् गर्ुनहोिा।
४. प्रस्ताव गरे को पहल वा
क्रियाकलाप गनुकोलाधग
तपाईं (वा तपाईंको
िाँस्था)ले कयत िमय
लाग्नेछ?
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५. यहर्द थाहा छ भने, तपाईं
(वा तपाईंको
िाँस्था/िञ्जाल/ िमनर्दाय)
ले कोिाँग यो काम गने

िोच वा योजना बनाउनन
भएको छ?

तपाईं वा तपाईंको
(िाँस्था/िञ्जाल/िमनर्दाय)ले
उनीहरूिाँग किरी काम
गननुहननेछ? वववरण
ददर्ुहोस ्।

६. यि पहल वा क्रियालाप
गनुको लाधग तपाईं (वा
तपाईंको िाँस्था/िञ्जाल/
िमनर्दाय)का क्षमताहरू
कस्ता प्रकारका छन ्?
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७. तपाईं (वा तपाईंको
िाँस्था/िञ्जाल/िमनर्दाय)ले
यी प्रस्ताव गररएका

पहल वा क्रियाकलापबाट
कस्तो पररणाम वा
प्रभाव हनन्छ भन्ने आशा
गननुभएको छ?

८. यो िफल भयो भने,
यिका नयतजा वा
प्रभावलाई UAF A&P ले
हर्दने कोष बाहेक अरू
कस्ता तररकाले यिलाई
यनरन्तरता हर्दननहनन्छ?
ई. रकम सम्बन्िी नर्वेदर्
१. यो यनवेर्दनमा उल्लेि गररएको रकम कयत हो?
तपाईं आफूले प्रयोग गने मनद्रामा उल्लेि
गननुहोि ्।

२. यि रकमलाई किरी प्रयोग गररनेछ? तलको तासलकामा िनधचकृत बजेटको वववरण हर्दननहोला।
दटप्पणी: UAF A&P िे अमेररकी डिर $५,००० सम्मको आगिनक सहयोग प्रदार् गदनछ।

बजेट वववरण

िचु हनने रकम

मनद्रा
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कनल िचु
३. यि पहल वा
क्रियाकलापलाई िहयोग
गनु UAF A&P कोष
बाहेक कस्ता अन्य
स्रोतहरू उपलब्ि छन ्?
उ. गोपनर्यता
हो
के तपाईं यो यनवेर्दन गोप्य रहोि ्
भन्ने चाहननहनन्छ?

होइन

यहर्द हो मा धचन्ह लगाउननभयो भने, UAF A&P ले आफ्नो िाँस्था बाहहरका अन्य
कननै पयन पक्षलाई यहााँहरूको व्यस्क्तगत नाम वा िम्पकु िूचनालाई िावुजयनक
गनेछैन।

(तर हामीले यो यनवेर्दनलाई स्स्वकृयत हर्दने प्रक्रियामा यनवेर्दन िम्बन्िी

वववरण िनलाएर UAF A&P का िल्लाहकार र ववश्वियनय स्रोतहरूिाँग परामशु
गररन्छ।)

