Санхүүжилт хүсэх өргөдөл

Application form for funding

Энэхүү өргөдлийн маягтыг товч, тодорхой 3-4 хуудсанд багтаан монгол эсвэл
англи хэл дээр бөглөнө үү.
Please complete this application form clearly and concisely in either Mongolian or English.
A complete application should be between 3-4 pages.

Он, сар, өдөр
Date
Байгууллагын нэр
Organisation name
Байгууллагатай холбоо барих хаяг,
утас, цахим хуудас, цахим шуудан
Contact address, telephone, website,
e-mail
Байгууллагын товч танилцуулага болон холбогдох туршлага, хэрэгжүүлсэн төсөл
Brief description of the organization and relevant experience.

Төслийн товч танилцуулга, хүсч буй санхүүжилтийн хэмжээ, төсөл хэрэгжүүлэх хугацаа.
Description of the project, amount of funding requested, project duration and period.

Төслийн зорилго (тодорхой, бодитой, хэмжигдэхүйц), гол үйл ажиллагаа, үр дүн болон эдгээр нь Оюу Толгой
компанийн нэн тэргүүнд авч үздэг байгаль орчин, боловсрол, эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх
чиглэлтэй хэрхэн нийцэж байгаа вэ?
Overall project goals (specific, achievable, measurable), key activities, outcome and its relevance to the Oyu Tolgoi’s priority
areas such as environment, education and economic development.

Why is the project important and merits support?
Яагаад энэхүү төсөл чухал бөгөөд дэмжигдэх хэрэгтэй вэ?
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Энэхүү ажил/ төслийн үр шимийг хэн, хэрхэн хүртэх вэ? Төслийн үр дүнг хэрхэн хэмжих вэ?
Who will be benefiting from the project, how will they benefit, and how will you measure it?

ddddd

Энэхүү ажил/төсөл нь ижил төстэй бусад төслүүдээс ямар давуу талтай вэ? Төслийн үр дүнг нэмэгдүүлэхийн
бусад талуудтай хэрхэн хамтран ажиллах вэ ?
Why is the project superior to other competing services, and/or how does it encourage collaboration with other organizations
for maximum impact?

Энэхүү төсөл хөтөлбөрийг дэмжин ажилласнаар Оюу Толгой болон Рио Тинто компани нийгэмд ямар эерэг
өөрчлөлт бий болгоход хувь нэмрээ оруулах вэ?
How does the project help Oyu Tolgoi and Rio Tinto to make a contribution to creating a positive social impact in Mongolia?

Төслийн үйл ажиллагаа болон төслөөс гарах үр дүнг олон нийтэд хэрхэн мэдээлэх вэ? Үүнд Оюу Толгой болон
Рио Тинто компани хэрхэн оролцох вэ?
How will the project and its success be communicated to the wider public? What will be Oyu Tolgoi and Rio Tinto’s involvement
and participation in the project?

Өргөдөл гаргагчын нэр, албан
тушаал, гарын үсэг:
Applicant name, position, signature:
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