གཞིས་ཆགས་'་བ)ན་ལ་,བ་-ོར་0ི་ལས་འཆར་2ེལ་4བ་མཁན་7ི་,ལ་8ལ་9་ཁག་:་ཡོད་པའི་
བོད་པའི་ཚ?གས་པ་ཁག་ལ་རོགས་ད@ལ་གནང་Bའི་གསལ་བCགས།

༄༅།། ,་གར་དང་བལ་8ལ་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ལ་,བ་-ོར་0ི་ལས་འཆར་2ེལ་
4བ་མཁན་7ི་,ལ་8ལ་9་ཁག་:་ཡོད་པའི་བོད་པའི་ཚ?གས་པ་ཁག་ལ། བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ལ་

རམ་འདེགས་Gེད་པའི་བོད་Hི་ཐེབས་Jའི་ལས་གཞིའི་ཁོངས་མཉམ་Lགས་G་Bའི་གོ་Mབས་འNལ་B་
ཡིན། དེ་ཡང་7ི་,ལ་O་)ེན་གཞི་Gེད་པའི་ཚ?གས་པ་ཁག་ནས་གཞིས་ཆགས་Hི་ཤེས་ཡོན་དང་། འQོན་
བRེན། འཚ?་)ེན་Sགས་འཕེར་ཡོང་ཐབས། དེ་བཞིན་ཁ་ཚ་དགོས་ག:གས་Hི་མ4ན་Uེན་Vབ་ཐབས་
སོགས་ལ་དམིགས་པའི་ལས་འཆར་2ེལ་Bའི་Wན་L་འNལ་དགོས་ཤིང་། ལས་འཆར་རེ་རེར་ཨ་Yོར་
༢༥༠༠ ནས་ ༡༥༠༠༠ བར་དོ་མཉམ་0ི་རོགས་ད@ལ་(Matching Grant)འNལ་B་ཡིན།

རོགས་ད@ལ་འདི་དོ་མཉམ་0ི་རོགས་ད@ལ་ཡིན་Rབས། 7ི་,ལ་:་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚ?ས་སོ་སོའ་^

གཞིས་ཆགས་Hི་ཁ་ཚ་དགོས་ག:གས་Hི་མ4ན་Uེན་Vབ་Rེ་གཞིས་ཆགས་Hི་_ི་ཡོངས་གནས་Rངས་

ཡར་,ས་དང་། '་བ)ན་ཡོང་ཐབས་ལ་ཕན་པའི་ལས་འཆར་2ེལ་Bར་`ལ་འདེགས་དང་། ད་a་ཚ?གས་
པ་ཁག་ཅིག་ནས་གཞིས་ཆགས་ནང་ལས་འཆར་2ེལ་བཞིན་པ་དེ་དག་cས་dགས་ཆེ་e་དང་ཡར་,ས་
གོང་འཕེལ་གཏོང་ཆེད་O་དམིགས་པ་ཞིག་Hང་ཡིན།
ལས་འཆར་དེ་དག་བོད་Hི་ཐེབས་Jའི་མཐར་4ག་གི་དམིགས་8ལ་བཙན་Gོལ་བོད་མིའི་_ི་ཚ?གས་གོང་
N་གཅིག་Cིལ་དང་། རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་ཐབས་དང་མ4ན་པ་དགོས། འདེམས་ཐོན་hང་བའི་ཚ?གས་
པ་ཁག་ལ་རོགས་ད@ལ་དང་མཉམ་O་ལས་འཆར་ལག་བRར་ཚགས་iད་ཡོང་ཐབས་Hི་རོགས་རམ་

ཡང་G་B་ཡིན། ལས་འཆར་Wན་L་འNལ་མཁན་0ི་ཚ?གས་པ་དེ་jོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་7ི་ལོགས་ལ་)ེན་གཞི་
Gེད་པའི་གཞིས་ཆགས་ལ་,བ་-ོར་0ི་ལས་འཆར་2ེལ་4བ་མཁན་0ི་ཚ?གས་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས་པ་
དང་། kང་མཐར་ཚ?གས་མི་ ༢༠ ལས་མང་པ་དགོས་ཤིང་། བོད་Hི་ཐེབས་J་དང་མཉམ་O་ལོ་མང་
པོའ་^ རིང་མཉམ་ལས་Gེད་4བ་པ་དང་། ཡར་,ས་འlོ་Bའི་cས་པ་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས།
དོ་མཉམ་རོགས་ད@ལ་འNལ་Rངས།

jོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་'་བ)ན་ཡོང་ཐབས་Hི་བོད་Hི་ཐེབས་Jའི་
དམིགས་8ལ་དང་མ4ན་པའི་ལས་འཆར་ཁག་ལ་ཨ་Yོར་ ༡༥༠༠༠ བར་དོ་མཉམ་0ི་རོགས་ད@ལ་

གནང་B་ཡིན། དཔེར་ན། ཨ་Yོར་ ༣༠༠༠༠ གནས་པའི་ལས་འཆར་ཞིག་ཡོད་ན། ཚ?གས་པའི་ངོས་ནས་
ཨ་Yོར་ ༡༥༠༠༠ མཁོ་Vབ་Gེད་4བ་པ་ཡིན་ན། བོད་Hི་ཐེབས་Jས་དེ་དང་དོ་མཉམ་0ི་ཨ་Yོར་ ༡༥༠༠༠
རོགས་ད@ལ་འNལ་B་ཡིན། གལ་'ིད་ལས་འཆར་0ི་མ་གནས་ཨ་Yོར་ ༣༠༠༠༠ ལས་མང་བ་ཡིན་ན།

བོད་Hི་ཐེབས་Jས་ཨ་Yོར་ ༡༥༠༠༠ མ་གཏོགས་གནང་B་མིན། ལས་འཆར་0ི་ཚད་གཞི་kང་མཐར་ཨ་
Yོར་ ༥༠༠༠ ལས་མང་བ་དགོས། (དེའི་ནང་བོད་Hི་ཐེབས་Jའི་དོ་མཉམ་རོགས་ད@ལ་ཨ་Yོར་ ༢༥༠༠
ཡང་iད་ཡོད།) དེ་བཞིན་nོབ་ཡོན་དང་མི་Yེར་ལ་རོགས་རམ་G་Bའི་ལས་འཆར་རིགས་ལ་དོ་མཉམ་
རོགས་ད@ལ་གནང་B་མིན།
ལས་འཆར་ནང་ངེས་པར་O་ཚང་དགོས་པ་ཁག
ཀ བོད་Hི་ཐེབས་Jའི་དམིགས་8ལ་དང་མ4ན་པར། དཀའ་ངལ་དང་། དགོས་མཁོ་འམ། ཡང་ན་གདོང་

ལེན་Gེད་དགོས་པ་གང་འp་ཡོད་eང་དེ་དག་ལས་འཆར་དེ་བBད་ནས་དཀའ་སེལ་དོན་འqོལ་4བ་ངེས་
ཡིན་པའི་དན་)གས་བཅས་གསལ་འཁོད་དགོས།

ཁ ལས་འཆར་0ི་Gེད་Yོ་ཁག་ཁ་གསལ་ཞིབ་འཁོད་དགོས་ཅིང་། ལས་འཆར་དེས་ཕན་འrས་ཇི་

ཡོངདང་ཕན་འrས་དེ་དག་ཚད་གཞི་འཇལ་Rངས་Hང་ཞིབ་འཁོད་དགོས།
ག ཚ?གས་པའི་ངོ་tོད་གནས་iལ་དང་།

ང གཞིས་ཆགས་དེའ་ི ས་གནས་འགོ་འཛ^ན་0ི་,བ་གཉེར་བཅས་དགོས།

འཚང་Wན་འNལ་7ོགས་ལམ་Rོན།
༡ བོད་Hི་ཐེབས་Jའི་ལས་འཆར་Wིང་དོན་འགེངས་ཤོག་v་Gང་འདི་ནས་ http://www.tibetfund.org

ཕབ་ལེན་Gེད་དགོས་པ་དང་། ཡང་ན་wོག་འQིན་ཁ་Gང་འདི་ལ་ info@tibetfund.org འrེལ་བ་
གནང་Rེ་འགེངས་ཤོག་དགོས་པའི་རེ་འOན་འདོན་དགོས།
༢ ལས་འཆར་འགེངས་ཤོག་ཆ་ཚང་བཀང་Rེ་wོག་འQིན་ཁ་Gང་འདི་ཐོག་ info@tibetfund.org

གཏོང་དགོས།

༣ འཚང་Wན་7ི་ལོ་ ༢༠༢༠ x་ ༦ ཚzས་ ༡༥ ཉིན་0ི་ཨ་རིའི་ཤར་7ོགས་i?ད་ ༡༧ (EST) གོང་ལ་འNལ་

ཟིན་པ་དགོས། ཡིག་ཆ་ཆ་ཚང་wོག་འQིན་བBད་ནས་མ་གཏོགས་}གས་ལམ་ནས་གཏོང་གནང་མེད་པ་
L་B་ཡིན། དེ་མིན་འཚང་Wན་འNལ་7ོགས་དང་འrེལ་བའི་~ོགས་འpི་གནང་དགོས་རིགས་ཡོད་ན་

wོག་འQིན་ཁ་Gང་འདི་ཐོག་ lnzayul@tibetfund.org དང་། ཞལ་པར་ཨང་ ༢༡༢ ༢༡༣ ༥༠༡༡ ཐོག་
འrེལ་བ་གནང་རོགས།

7ི་ལོ་ ༢༠༢༠ x་བ་ ༣ ཚzས་ ༢ ཉིན་བོད་Hི་ཐེབས་Jས།

Grant Proposal Form
Name of Organization:
Name of Individual(s) Submitting Request:
Address:
Email & Phone No.:
Social Media Account(s) of the organization:

Project Title:
Programmatic Area of Focus:
Requested Grant Amount:
Cost-Share, if any:
Total Cost of Project:
Project Implementation Period:
1) Briefly describe the history, mission, goals, programs and accomplishments of your
organization.

2) Who are the intended beneficiaries of the project and where are they located?
Estimate how many will benefit directly, disaggregated by gender.

3) Clearly and briefly define the problems or needs your project address and what is/are
your proposed solution(s) to this problem or need? How will your proposed solution(s)
benefit the intended beneficiaries?
Problem(s) statement:

Solution(s):

4) What are the proposed activities? Provide a timeline of the proposed project. Be as
clear and specific as possible about: How many? Where? When? How? By whom? For
whom?

5) What are some expected measurable impact(s) that your organization aims to achieve
by the end of the grant period?

6) Describe the project implementation role(s) and capacity of the applicant, and of any
proposed implementing partners. Who are they and what are their roles?

7) Provide a financial summary of the proposed project:
Budget Items

Cost

Sub-total:
Total Project Cost
Total request from TTF
Cost share from _______

8) Additional information:

