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A. ТЭТГЭЛГИЙН ТӨРӨЛ

ДАВАН ТУУЛАХ ЧАДАВХ БЭХЖҮҮЛЭХ ТЭТГЭЛЭГ

Энэхүү тэтгэлэг нь эмэгтэйчүүдийн хүний эрх болон хүний эрхийн төлөөх үйл хэргийн давах 
туулах чадавхыг бэхжүүлэхэд дангаараа эсвэл бусадтай хамтарч хувь нэмэр оруулах санаачилга 
(үүнд мөн урьдчилж таамаглаагүй шинэ боломж бий болсон нөхцөлд) хэрэгжүүлэх зорилготой 
Ази, Номхон далайн бүс дэх хүний эрхийг хамгаалагч эмэгтэй, нон-байнари1 хүмүүс болон 
байгууллагад олгодог санхүүгийн дэмжлэг юм.

B. ТЭТГЭЛЭГ ХҮСЭХ ӨРГӨДӨЛ

Цахим хуудсаар www.uafanp.org ЭСВЭЛ цахим шуудангаар grants@uafanp.org     өргөдлөө илгээнэ 
үү.

C. ТЭТГЭЛГИЙН ШАЛГУУР

1. Эмэгтэйчүүд эсвэл нон-байнари хүмүүс удирддаг байх – тэтгэлгийн гол үр шим 
хүртэгч нь хүний эрхийг хамгаалагч эмэгтэй эсвэл нон-байнари1 хүмүүс байх 
шаардлагатай ба санхүүжилтийг эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах байгууллагаар 
дамжуулж олгохыг илүүд үзнэ;

2. Хүний эрхэд чиглэсэн байх – тус байгууллага нь хүчирхийллийн бус арга зам, 
стратеги ашиглаж, хүний эрхийн түгээмэл шинж чанарыг эрхэмлэх замаар 
эмэгтэйчүүдийн болон/эсвэл ЛГБТКИ хүмүүсийн хүний эрхийн нөхцөл байдлыг 
сайжруулахад чиглэдэг байх;

3. Стратегийн интервенц (арга хэмжээ) – тус тэтгэлэг нь өрнөж буй үйл явдалд эсвэл 
урьдчилж таамаглаагүй шинэ боломж бий болсон үед эмэгтэй болон нон-байнари 
хамгаалагчдыг дэмжих, хамгаалах арга хэмжээ авахад зориулсан тэтгэлэг юм. Тухайн 
интервенц нь эмэгтэйчүүдийн хүний эрх, хүний эрхийн активизмыг бэхжүүлэхдээ эдүгээ
ашиглагдаж буй арга, хандлагыг тэлсэн зоригтой, стратегийн, бүтээлч эсвэл шинэлэг 
байж болно;

4. Хугацаатай – Тухайн санаачилгыг тэтгэлэг зөвшөөрөгдсөн хугацаанаас 3 сарын дотор эхлүүлж, 
түүнээс хойш 6 сарын дотор хэрэгжүүлж дуусгах шаардлагатай;

5. Дэмжлэгтэй эсвэл дэмжлэгийн сүлжээтэй байх – Тухайн хамгаалагч эсвэл байгууллага нь 
орон нутгийн эсвэл үндэсний хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг эмэгтэйчүүдийн хүний эрх, 
бэлгийн эрх эсвэл хүний эрхийн бусад салбарын оролцогчдын дэмжлэгтэй байх.

Тэтгэлэг нь доорх нөхцөлд хамаарахгүй: 
 Сизжендэр эрэгтэй2, сизжендэр эрэгтэйчүүдийн удирдсан байгууллага эсвэл сүлжээ;
 Аль нэг байгууллага, тогтвортой үйл ажиллагаа явуулдаг хүрээлэл, сүлжээ, эсвэл Ази, Номхон 

далайн ЯТС3-гийн зөвлөхөөс баталгаа, дэмжлэг аваагүй хүсэлтүүд;
 Хүмүүнлэгийн хямрал, байгалийн гамшигт чиглэсэн үйл ажиллагаа эсвэл төсөл;
 Хөгжлийн дэмжлэг, хандивын тусламжид чиглэсэн үйл ажиллагаа эсвэл төсөл;
 Аливаа байгууллагын байнгын хэрэгжүүлдэг хөтөлбөрийн аль нэг төсөл эсвэл үйл ажиллагаа;
 Ердийн үйл ажиллагааны төсөв болон/эсвэл завсрын санхүүжилт (төсвийн зөрүүг нөхөх).

D. ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ АЮУЛГҮЙ СУВАГ

Яаралтай ажиллагаанд зориулсан тэтгэлэг олгох энэхүү хөтөлбөрийн гол цөм нь өргөдөл гаргагч, 
тэтгэлэг хүртэгчдийн аюулгүй, халдашгүй байдал гэж Ази, Номхон далайн ЯТС үздэг. Тиймээс 
харилцаа холбооны аюулгүй бөгөөд нууцлалтай суваг ашиглах нь үүний нэг хэсэг юм. Тус байгууллага 

1 Нон-байнари гэдэг  нь  эрэгтэй,  эмэгтэй,  эр,  эм  зэрэг  нэр  томьёоны аль  нэгээр  нь  жендэрээ  тодорхойлдоггүй  эсвэл  илэрхийлдэггүй
хүмүүсийг ойлгох ерөнхий нэр томьёо буюу жендэрийн хоёрдмол, сизнорматив илэрхийллээс гадуурх хүмүүсийг хэлнэ. Ази, Номхон далайн
ЯТС нь энэ нэр томьёогоор андрогини,  полижендэр, жендэркүийр, жендэрийн баригдмал бус болон эй-жендэр хүмүүсийг мөн хамруулан
ойлгодог.

2 Сизжендэр эрэгтэй гэдэг нь өөрийгөө эрэгтэй гэж тодорхойлдог бөгөөд төрөхөд оноосон хүйс нь эр хүмүүсийг хэлнэ. 
3 ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН САН (ЯТС) АЗИ, НОМХОН ДАЛАЙН БҮС НУТАГ

https://www.uafanp.org/
mailto:grants@uafanp.org
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нь харилцаа холбооны зөвхөн дараах төрөл болон түүнд хамаарах хэрэгслийг хүлээн зөвшөөрдөг 
болно: 

    • Цахим шууданд, ProtonMail https://protonmail.com/signup
    • Мессеж харилцаанд, Signal апп https://signal.org 

Манай байгууллагатай харилцахдаа эдгээр хэрэгслүүдэд хаяг нээж харьцахыг хичээнгүйлэн зөвлөж 
байна. Хаяг нээхэд 10 минут л шаардлагатай. Эдгээр аюулгүй хэрэгсэлд хаяг нээхэд туслалцаа 
хэрэгтэй бол манай Мэдээллийн технологийн ажилтан Эстертэй холбогдоно уу: Esther at 
esther@uafanp.org

I. ХАРИЛЦАХ МЭДЭЭЛЭЛ

Хүсэлт гаргагч хүний нэр:  

Байгууллага эсвэл харьяа 
сүлжээ/хүрээллийн нэр (Санхүүжилт 
авахад байгууллага/сүлжээ эсвэл 
батлан даагч байх шаардлагатай)

Албан тушаал

Шуудангийн хаяг:
Хаяг 

Дүүрэг/сум Хот/аймаг Улс Шуудангийн код

Харилцах хаяг:

Цахим шуудан  Гар утас

Суурин утас Signal хаяг WhatsApp хаяг

Цахим хуудас, 
нийгмийн сүлжээ 
(байгаа тохиолдолд)

 Вэбсайт/Цахим хуудас  Facebook

Twitter Бусад

2.   Энэ хүсэлтийг та 
өөрийнхөө эсвэл 
байгууллагынхаа 
өмнөөс гаргаж 
байна уу? Эсвэл 
өөр хүн, өөр 
байгууллагын 
өмнөөс гаргаж 
байна уу? 

 

Өөрийнхөө эсвэл байгууллагынхаа өмнөөс (Тийм бол 3, 3А, 
3Б асуултыг алгасна уу)

Өөр хүн эсвэл өөр байгууллагын өмнөөс (Тийм бол 3, 3А, 3Б 
асуултад хариулна уу)

mailto:esther@uafanp.org
https://signal.org/
https://protonmail.com/signup
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3.   Хэрэв энэ хүсэлтийг өөрөөсөө бусад хүн эсвэл байгууллага/сүлжээ/хүрээллийн өмнөөс 
гаргаж байгаа бол нэрийг нь доор бичнэ үү. (Өөр хүн, байгууллага эсвэл 
сүлжээ/хүрээллийн өмнөөс хүсэлт гаргаагүй бол энэ асуултыг алгасна уу.)

3A. Хувь хүний өмнөөс  Хувь хүний нэр 

Цахим шуудан Утас 

3B. Байгууллагын өмнөөс

Байгууллага эсвэл сүлжээний нэр 

 

Харилцах хүний нэр  

Цахим шуудан Утас  

II. БАЙГУУЛЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ

1. Байгууллага эсвэл сүлжээний зорилго болон зорилт:

Үйл 
ажиллагаан
ы чиглэл

Бусад:  

Иргэний болон улс 
төрийн эрх

Цаг уурын өөрчлөлт / 
Байгаль орчны 
шударга ёс

Зөрчил мөргөлдөөн / 
Энх тайвныг бэхжүүлэх

Цахим аюулгүй 
байдал / Мэдээлэл, 
харилцаа холбооны 
технологи

Үндэстний цөөнх
Албадан нүүлгэлт / 
Дотоод дүрвэгсэд

Эрүүл мэнд, хүний 
сайн сайхан байдал

ХДХВ/ДОХ
Хүний эрх
Уугуул иргэд
Хөдөлмөрийн эрх
Газрын эрх

Хууль, эрх зүйн 
тогтолцоо

ЛГБТКИ / Бэлгийн чиг 
баримжаа, жендэрийн 
тодорхойлолт ба 
илэрхийлэмж

Шилжин суурьшигчдын 
эрх

Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэд

Тариачин / орон 
нутгийн эмэгтэйчүүд

Улс төрийн оролцоо
Дүрвэгсэд / 
Харьяалалгүй хүмүүс
Шашны цөөнх
Ахмад иргэд
Бэлгийн хөдөлмөр 
эрхлэгч

Бэлгийн болон нөхөн 
үржихүйн эрүүл мэнд 
ба эрх

Нийгэм, эдийн 
засгийн эрх / Эдийн 
засгийн шударга ёс

Хүний наймаа

Хот суурин газрын 
ядуурал / Ядуусын 
хорооллын оршин 
суугчид
Эмэгтэйчүүдийн эсрэг 
хүчирхийлэл / 
Жендэрт суурилсан 
хүчирхийлэл
Эмэгтэйчүүдийн хүний 
эрх

Эмэгтэйчүүдийн 
эрхийг хамгаалагчид

Залуус / Залуу 
эмэгтэйчүүд
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2. Гол шийдвэр гаргагчид ба жендэрийн бүтэц:

Танай 
байгууллага/сүлжээ
ний гол шийдвэр 
гаргагчид хэн бэ?

Нэр Албан тушаал Жендэрийн 
тодорхойлолт

1. 

2. 

3. 

3. Тодорхойлолт гаргагч/Батлан даагч:

Танай үйл ажиллагааг 
дэмжиж тодорхойлолт өгөх 
дор хаяж 2 хүний нэр, 
холбогдох хаягийг бичнэ үү. 
Тухайн хүмүүст урьдчилан 
мэдэгдэж хариу өгөх 
хангалттай хугацаа өгөхийг 
зөвлөж байна.

1. Тодорхойлолт гаргагчийн нэр Харьяа байгууллага/сүлжээний 
нэр

Цахим шуудан Утас

Өргөдөл гаргагчтай ямар 
харилцаатай эсэх (Тухайн хүнийг 
хэрхэн таньдаг вэ?):

2. Тодорхойлолт гаргагчийн 
нэр

Харьяа байгууллага/сүлжээний 
нэр

Цахим шуудан Утас

Өргөдөл гаргагчтай ямар 
харилцаатай эсэх (Тухайн хүнийг 
хэрхэн таньдаг вэ?):

4. Донор дэмжигч:

Хэрэв хамааралтай бол 
(сүүлийн 2 жилийн 
хугацаанд) санхүүжилт 
олгосон 1-2 санхүүжүүлэгч 
болон харилцах хаягийг нь 
бичнэ үү.

1. Санхүүжүүлэгчийн нэр

Цахим шуудан Утас

2. Санхүүжүүлэгчийн нэр

Цахим шуудан Утас
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5. Ази, Номхон далайн ЯТС-гийн талаар мэдээлэл авсан суваг

ЯТС эсвэл Ази, 
Номхон далайн 
ЯТС-гийн талаар 
хаанаас мэдээлэл 
авсан бэ? 
Хамаарах бүх 
сонголтыг сонгоно 
уу.

III.  ДАВАН ТУУЛАХ ЧАДАВХ БЭХЖҮҮЛЭХ ТЭТГЭЛЭГ ХҮСЭХ АСУУЛТУУД (ХАРИУЛАХ 
ШААРДЛАГАТАЙ)

ЧИГЛҮҮЛЭХ АСУУЛТУУД: Эдгээр ЧИГЛҮҮЛЭХ асуултууд нь Даван туулах чадавх бэхжүүлэх 
тэтгэлэг хүсэх шаардлага танд бий эсэхийг тодорхойлоход тусална. Дараах асуултуудын аль 
нэгэнд нь ТИЙМ гэж хариулсан бол доорх 1-8-р асуултад хариулна уу.

 Таны өөртөө эсвэл  байгууллага/сүлжээ/хүрээлэлдээ хүсэж буй тэтгэлэг  нь  Ази,  Номхон
далайн бүс дэх хүний эрхийн эмэгтэй болон нон-байнари хамгаалагч нарын даван туулах
чадахыг  бэхжүүлэхэд  эдүгээ  ашиглагдаж  буй  арга,  хандлагыг  тэлсэн  зоригтой,
стратегийн, бүтээлч эсвэл шинэлэг санаачилга хэрэгжүүлэхэд ашиглагдах уу?

 Таны санаачилга нь таамаглаагүй нөхцөл байдал эсвэл онцгой боломж үүссэний улмаас
Ази, Номхон далайн бүс дэх хүний эрхийн эмэгтэй болон нон-байнари хамгаалагч нарыг
хамгаалахад, дэмжихэд чиглэсэн бөгөөд санхүүжилт зөвшөөрөгдсөний дараа 3-н сарын
дотор эхэлж, 6-н сарын дотор хэрэгжиж дуусах уу?

 Таны  санхүүжилт  хүсэж  буй  үйл  ажиллагаа,  санаачилга  нь  дээр  дурдагдаагүй  ч  Ази,
Номхон далайн бүс дэх хүний эрхийн эмэгтэй болон нон-байнари хамгаалагч нар болон
байгууллага, сүлжээ, хүрээллийн даван туулах чадавхыг бэхжүүлэх үү?

1.    Эмэгтэйчүүдийн болон 
ЛГБТКИ+ хүмүүсийн 
эрхийг ахиулах, 
хамгаалахад чиглэсэн 
активизмын өөрийн 
(эсвэл өмнөөс нь хүсэж 
буй хүн/ байгууллага/ 
сүлжээ/хүрээллийн) 
түүхийг товч бичнэ үү. 

Интернэтийн хайлт / Ази, Номхон 
далайн ЯТС
Нийгмийн сүлжээ
Имейл жагсаалт, групп
Урьд нь ЯТС-гаас санхүүжилт, 
тэтгэлэг авч байсан

Бусад: 

Ази, Номхон далайн ЯТС-гийн 
зөвлөх

Ази, Номхон далайн ЯТС-гийн 
ажилтан

Хамтран ажиллагч, хамт олон
Урьд нь Ази, Номхон далайн 
ЯТС-д хүсэлт тавьсан ч 
санхүүжилт аваагүй
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2.    Энэ хүсэлтийг гаргах 
болсон үйл явдал, 
нөхцөл шалтгаан юу вэ? 

Энэ үйл явдал хэзээ, 
яагаад болсон бэ? 

Энэ нь таамаглаагүй 
нөхцөл байдал байсан 
уу? Тайлбарлана уу.

3.    Таны (эсвэл танай 
байгууллага/сүлжээ/хүрэ
эллийн) хэрэгжүүлэхийг 
зорьж буй тодорхой 
санаачилга, үйл 
ажиллагаа юу вэ?

Та эсвэл танай 
байгууллага, 
сүлжээ/хүрээлэл энэ 
санаачилгаа хэрхэн 
хэрэгжүүлэхийг санал 
болгож байна вэ? Товч 
тайлбарлана уу.

4.    Таны эсвэл танай 
байгууллагын дэвшүүлж 
буй санаачилга, үйл 
ажиллагааны хэрэгжих 
цаг хугацаа юу вэ?

5.    Та эсвэл танай 
байгууллага/сүлжээ/хүрэ
элэл өөр ямар нэг 
этгээдтэй хамтран 
ажиллахыг зорьж байгаа 
юу?

Тэдгээртэй хэрхэн 
хамтарч ажиллах вэ? 
Тайлбарлана уу.

.
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6.    Энэхүү санаачилга, үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд
туслах ямар чадавх, нөөц 
танд (эсвэл танай 
байгууллага/сүлжээ/хүрээ
лэлд) байгаа вэ?

7.    Дэвшүүлж буй 
санаачилга, үйл 
ажиллагаанаас ямар үр 
дүн, нөлөөг та (эсвэл 
танай байгууллага/ 
сүлжээ/хүрээлэл) хүлээж
байгаа вэ?

8.    Санаачилга амжилттай 
хэрэгжсэн тохиолдолд үр
дүн, нөлөөг тэтгэлгийн 
хугацаа дууссаны дараа 
хэрхэн цаашид 
тогтвортой хадгалах вэ?



UAF A&P | Яаралтай ажиллагаанд зориулсан тэтгэлэг олгох хөтөлбөр
ДАВАН ТУУЛАХ ЧАДАВХ БЭХЖҮҮЛЭХ ТЭТГЭЛЭГ ХҮСЭХ ӨРГӨДӨЛ

IV. ХҮСЭЖ БУЙ САНХҮҮЖИЛТ

1.  Хүсэж буй санхүүжилтийн хэмжээ. Валютын 
төрлөө тодорхой бичнэ үү.

2.  Санхүүжилтийг хэрхэн ашиглах вэ? Доорх хүснэгтийг ашиглан төсвөө зүйл бүрээр жагсаана
уу. Жич: Ази, Номхон далайн ЯТС нь зөвхөн 5,000 ам. доллар хүртэлх санхүүжилт 
олгодог.

ТӨСВИЙН ЗҮЙЛ
Зардал

3.   Энэхүү санаачилга, үйл 
ажиллагаа нь Ази, Номхон 
далайн ЯТС-гаас 
санхүүжилт хүсэхээс гадна 
нь бусад ямар дэмжлэг 
авах боломжтой вэ?

V. НУУЦЛАЛ

Энэхүү хүсэлтийг та 
нууцлахыг хүсэж байна уу?

        
Хэрэв “Тийм” гэж хариулсан бол хувь хүний нэр, холбогдох 
хаягийг Ази, Номхон далайн ЯТС-гаас бусад этгээдэд ил 
болгохгүй. (Зөвшөөрөл олгох үйл явцын үед Ази, Номхон 
далайн ЯТС-гийн зөвлөх болох итгэлтэй хамтрагч 
нартай зөвлөлдөх шаардлагаас бусад үед).

Тийм (Yes) Үгүй (No)
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