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आवेदन हातेपुस्तिका ववषय-विु 
 

पोर्टल्याण्ड तवच्छ उर्ाट समुदाय लाभ कोष (PCEF) बार् अनुदानको लागि आवेदन ददन ेतपाईंको रुगिलाई धन्यवाद छ । यो हात े

पुस्ततकाले PCEF कायटक्रममा पषृ्ठभूमम प्रदान िदटछ र अनुदान योर्ना र लेखन प्रक्रक्रयामा तपाईंलाई मािटननदेशन िनटमा मद्दत िनटको 
लागि प्रयोि िनट सक्रकन्छ । यस प्रततावहरूका लागि अनुरोध (RFP) अन्तिटत तीन प्रकारका अनुदान रकमहरू व्यवतथा िररएको छ 

र्सलाई यस हात ेपुस्ततकामा उल्लेखखत िररएका छन ्। यस हात ेपुस्ततकामा सन्दभट िररएको र्ानकारीको अनतररक्त अनुवाद वा 
दोभाष ेसेवाहरू अनुरोध िनटको लागि, कृपया 503-823-7713 मा सम्पकट  िनुटहोस ्वा cleanenergyfund@portlandoregon.gov 
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application-process    
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PCEF को बारेमा 
पोर्टल्याण्ड तवच्छ उर्ाट समुदाय लाभ कोष एक ऐनतहामसक पहल हो र्ुन अश्वेत समुदायहरू द्वारा मसर्टना िररएको र नेततृ्व िररएको 
छ र नोभेम्बर 2018 मा पोर्टल्याण्डहरू द्वारा पाररत िररएको गथयो । यसले र्ातीय र सामास्र्क समानता बढाउन ेर्लवायु 

कायटहरूका लागि समवपटत कोष प्रदान िदटछ । PCEF लाई सक्षम बनाउन ेववधानयका (व्यवतथावपका संदहता) को पूर्ट पाठ 

https://www.portlandoregon.gov/citycode/78811 मा फेला पानट सक्रकन्छ । 
PCEF ववववधता भएका नौ र्ना पोर्टल्याण्ड ननवासीहरूको को अनुदान सममनत द्वारा ननदेमशत छ । सममनतल ेकायटक्रमलाई मािटननदेशन 

िनटको लागि मसद्धान्तहरूको एउर्ा समूह ववकास ियो । यी मािटननदेशन मसद्धान्तहरू ले PCEF कायटक्रम प्रशामसत भएका मानहरूको 
व्याख्या िदटछ । मािटननदेशन मसद्धान्तहरू व्यवतथावपका संदहताका पूरक हुन ्र सममनत र समुदायको दृस्ष्र्कोर् र मूल्य-

मान्यताहरूलाई संलग्न िरर एकरूपमा ननर्टय भइरहेको कुरा सुननस्तित िनट मद्दत िदटछ ।  
मािटननदेशन मसद्धान्तहरू ननम्नानुसार छन:् 

• न्यायद्वारा संचालित.  अगिम प्रर्ाली पररवतटनहरू र्सल ेऐनतहामसक र वतटमान भेदभावलाई सम्बोधन िछट ।  सब ैवस्चित र 
सीमान्तकृत समूहहरू - ववशषे िरर अश्वेत र आददवासी माननसहरूलाई केस्न्ित िछट  ।   

• उत्तरदायी ननरन्तर मसकाइ, कायटक्रमित र्ााँि र सन्तुलन, र सुधारलाई प्रोत्सादहत िने पारदशी कोष, ननरीक्षर्, र संलग्नता 
प्रक्रक्रयाहरू लािू िनुटहोस ्। न्यायसंित सामास्र्क, आगथटक र वातावरर्ीय लाभको उपलस्धध प्रदशटन िनुटहोस ्। लाभास्न्वतहरू, 

अनुदान प्राप्तकताट, र सबै पोर्टल्याण्डहरूलाई लक्षक्षत िनट उत्तरदायी रहनुहोस ्।  
• समुदायद्वारा सञ्चालित . समुदायको ज्ञान, अनुभव, नवीनता, र नेततृ्वलाई ववश्वास िनुटहोस ्। उदाउाँदो सामुदानयक समूहहरू 

र ववववध िठबन्धनहरूको क्षमता अमभवदृ्गध िनटको लागि सहयोि िदै, ववद्यमान कायट र साझेदारीहरूको ननमाटर् र सम्मान 

िनुटहोस ्। अथटपूर्ट पररवतटन सरृ्ना िनट सामुदानयक शस्क्तलाई प्रोत्साहन िनट समुदायद्वारा सचिामलत दृस्ष्र्कोर्हरूमा सलंग्न 

हुनुहोस ्र कोष लिानी िनुटहोस ्।  • ववलिन्न फाइदाहरूका साथमा जिवायु काययमा केन्द्न्ित गनुयहोस।् र्लवायु, लगिलोपन र समुदानयक सम्पवत्त, 

तवात्यवधटक समुदायहरू र पुनर्टनीय प्रर्ालीहरूलाई सहयोि िने व्यस्क्त, र्ीववका, ठाउाँ  र प्रक्रक्रयाहरूमा कोष लिानी 
िनुटहोस ्। मध्यमविीय दवावहरूको कारर् ननस्म्तने ववतथापनबार् र्ोगिनुहोस ्र कम िनुटहोस ्। 

PCEF प्राथममकतामा परेका र्नसंख्याहरू 

ववमशष्र् र्नसंख्यालाई लाभ प्रदान िनुट PCEF कायटक्रमको केन्िववन्द ुहो । यी र्नसंख्याहरूलाई शहरको सांकेनतक भाषामा 
बोलाइन्छन,् आवेदनका प्रश्नहरूमा धेरै पर्क सन्दमभटत िररन्छ र आवेदनहरूमा प्रबन्ध लखेन िनट प्रयोि िररन्छ । यो महत्वपूर्ट छ क्रक 

PCEF अनुदानहरूको लागि आवेदन िने संतथाहरूले यी प्राथममकतामा परेका र्नसंख्यालाई बुझ्नु महत्त्वपूर्ट हुन्छ । PCEF 

व्यवतथावपका संदहताले दईुवर्ा "प्राथममकतामा परेका र्नसंख्याहरू" को पदहिान िदटछ : 
1. स्वच्छ उजाय, हररत पूवायधार, र पुनजयनीय कृवि पररयोजनाहरूको िागग प्राथलमकतामा परेका जनसंख्या  

कम आय भएका र अश्वेत माननसहरू अनुदानका लागि प्राथममकतामा परेका र्नसखं्या हुन ्र्सल ेतवच्छ उर्ाट, हररत पूवाटधार र 
पुनर्टनीय कृवषलाई सम्बोधन िदटछ । ऐनतहामसक रूपमा, यी र्नसंख्याहरूको हररत कोष लिानीका लाभहरूमा कम पहुाँि छ, र 
साथसाथै नतनीहरू िरम ताप, र्ंिलको आिोको धुवााँ, भेक्र्रले साने रोिहरू, बाढी र अन्य र्लवायुसाँि सम्बस्न्धत असरहरूको बढी 
र्ोखखममा छन ्।  

 

2. काययबि र ठेकेदार ववकास पररयोजनाहरूका िागग प्राथलमकतामा परेका जनसंख्याहरू 

https://www.portlandoregon.gov/citycode/78811
https://beta.portland.gov/bps/cleanenergy/grant-committee
https://efiles.portlandoregon.gov/Record/13649898/File/Document
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मदहला, अश्वेत माननस, असक्षमताहरू भएका माननसहरू, र दीर्टकालीन रूपमा बेरोर्िार रहेका माननसहरूलाई अनुदानको 
प्राथममकता र्नसंख्याहरूका रूपमा पदहिान िररन्छ र्सल ेकायटबल र ठेकेदार ववकासलाई सम्बोधन िदटछ । यी र्नसंख्याहरूको 
तवच्छ अथटतन्रसाँि सम्बस्न्धत कायटबल र ठेकेदारको अवसरहरूमा उगित पहुाँि छैन । तवच्छ उर्ाट क्षरेमा ववववध र राम्रोसाँि प्रमशक्षक्षत 

कायटबल र ठेकेदारको साथमा ववकास िनटको लागि यी र्नसंख्यामा पहुाँि िनट र यस क्षेरमा उनीहरूको पूर्ट सहभागिता रोक्न सक्न े

अवरोधहरूलाई सम्बोधन िनट आवश्यक छ ।  महत्वपूर्ट ममनत 

RFP जारी गररएको :  सेप्रे्म्बर 16, 2020 

RFP को बारेमा प्रश्नहरूको अन्द्न्तम म्याद : अक्र्ोबर 29, 2020 

आवेदनहरूको अन्द्न्तम म्याद :  11:29 PM PT, नोभेम्बर 16, 2020 

पुरस्कारहरू घोिणा गररने :  फरवरीको अन्त्यमा 2021 मा 

योग्यता - PCEF अनुदानको लागि कसले आवदेन ददन सक्छ  

ननम्न सबै आवश्यकताहरू पूरा गने िैर नाफामूलक संतथाहरू अनुदान कोषहरूको लागि योग्य छन:् 

1. 501(c) वा 521(a)  िैर नाफामूलक संतथाको रूपमा संर्ीय सरकार द्वारा तोक्रकएका । 
2. ओरेिन राज्य सगिव समक्ष िैरसरकारी संतथाको रूपमा दताट िररएको र प्रमाखर्त िररएको। 
3. ओरेिन न्याय ववभािद्वारा अयोग्य ठहराइका परोपकारहरूको सूिीमा नभएको। 

संतथा वा समूहहरू अनुदान व्यवतथापन िनट संिठनात्मक पूवाटधार र प्रशासननक सहयोि प्रदान िने योग्य िैर-नाफामूलक संतथा 
भएको हुनाले ववत्तीय प्रायोर्क समक्ष आवेदन िनट सक्छन ्। 

अनुदान कोषका शे्रर्ीहरू 

यो प्रततावहरूको अनुरोध अन्तिटत कोष अनुदानका लागि लिभि 8.6 मममलयन डलर उपलधध हुनेछ। अको वषट (2021) बार् सुरु हुने, 

यसमा प्रनत वषट लिभि 40-60 मममलयन डलर उपलधध हुनेछ । यस वषट अनुदान पुरतकार प्राप्त िने संतथाहरू भववष्यका कोष 

अनुदानका िक्रहरूमा कोष लिानीका लागि योग्य हुनेछन।्  
PCEF कोषहरू िार व्यापक शे्रर्ीहरूमा कामलाई सहयोि िनटको लागि प्रयोि िनट सक्रकन्छ । पररयोर्नाका प्रततावहरू (आवेदनहरू) 

ले यी एक भन्दा बढी कोष लिानीका शे्रर्ीहरूलाई सम्बोधन िनट सक्छ:  

• स्वच्छ उजाय।आवासीय, व्यावसानयक, र ववद्यालयका सम्पवत्तहरूको लागि नवीकरर्ीय उर्ाट र उर्ाट दक्षता पररयोर्नाहरू 

समावेश िदटछ। यो शे्रर्ी अन्तिटत कम्तीमा आधा पररयोर्नाहरूले ववशेषिरर कम आय भएका ननवासी र अश्वेत 

माननसहरूलाई फाइदा पुयाटउनुपछट  । यो वषट यो अनुदान शे्रर्ीको लागि अपेक्षक्षत रकम 3.4 to देखख 5 मममलयन डलर छ। 
• हररत पूवायधार र ददगो कृवि । गिनहाउस ग्यााँसहरू कम िने, पानीको िुर्ततर सुधाने, र तवतथ शहरी वातावरर् मसर्टना िने 

पररयोर्नाहरूमा केस्न्ित िछट । यस अनुदान शे्रर्ीको लागि अपेक्षक्षत रकम 840,400 देखख 1.3 मममलयन डलर हो । 
• हररयो काययबि ववकास र ठेकेदार सहयोग।  आगथटक रूपले वस्चित मर्दरु र व्यवसायहरूमा केस्न्ित रहेर रोर्िारी 

प्रमशक्षर्, प्रमशक्षाथी कायटक्रम, र व्यवसाय प्रववधी सहायता समावेश िछट  । यस अनुदान शे्रर्ी को लागि अपेक्षक्षत कोष $ १.7 

देखख $ २.१ मममलयन हो । 

https://sos.oregon.gov/business/Pages/nonprofit.aspx
https://www.doj.state.or.us/charitable-activities/wise-giving/disqualified-oregon-charities/
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• नवप्रवतयन र अन्य । मागथको कुनै एक शे्रर्ीमा नपने पररयोर्नाहरू समावेश िदटछ तर र्ातीय र सामास्र्क समानतालाई 

अिाडड बढाउन ेप्रकारले मौसमी कायट लक्ष्यहरूलाई सहायता िदटछ । यो अनुदान शे्रर्ीको लागि पदहलो बषटको कोष ततरलाई 

पररभावषत िररएको छैन ।  
अनुदानका प्रकारहरू     

यो पाथटना अन्तिटत तीन प्रकारका अनुदान कोषहरू प्रदान िररएका छन ्– योर्ना बनाउने, सानो र ठूलो । अनुदानको प्रकारको 
आधारमा आवेदन र प्रबन्ध लखेनमा मभन्नताहरू छन ्।  
योजना अनुदानहरू - प्रनत आवेदन 100,000 डिर सम्म 

योर्ना अनुदानहरू संतथाहरूलाई पूर्ट पररयोर्ना प्रततावलाई ववकास िनट आवश्यक हुने मूल्याङ्कन पूरा िनट वा योर्ना बनाउनको 
लागि मद्दत िनट प्रयोि िनट सक्रकन्छ । योग्य िनतववगधहरूमा अनुसन्धान र मशक्षा, सम्भाव्यता/प्राववगधक मूल्याङ्कन र परामशट, 
सामुदानयक पहुाँि र मशक्षा, र सहयोि र साझेदारी ननमाटर्हरू सामेल छन ्तर यनतमा मारै सीममत छैन । योर्ना स्रोतहरू र्ग्िा, 
सामिी, आपूनतट, वा वाततववक पररयोर्ना कायाटन्वयन कायटको अगधिहर्को लागि प्रयोि िनट सक्रकाँ दैन । योर्ना अनुदान प्राप्त िदैमा 
भववष्यमा पररयोर्ना कोष लिानीको ग्यारेन्र्ी हुाँदैन । एउर्ा संतथाले एउर्ा भन्दा बढी अनुदान योर्नाको लागि आवदेन िनट सक्छ, तर 
प्रत्येक पररयोर्ना अलि हुनुपनेछ । यो लिानी कोषमा, लिभि 1.5 लाख डलर योर्ना अनुदानहरूको लागि ववननयोर्न िररएको छ 

। योर्ना अनुदानका क्रक्रयाकलापहरू एक बषटमा पूरा हुने अपेक्षा िररएको छ तर आवेदकहरूल ेऔगित्यको साथ बढी समय अनुरोध 

िनट सक्नेछन ्। साना अनुदानहरू - प्रनत पररयोजना 20,000 डिर िन्दा कम 

साना अनुदानहरू र्लवायु पररवतटन र अगिम र्ातीय तथा सामास्र्क न्यायलाई सम्बोधन िने पररयोर्नाहरूको लागि प्रयोि िनट 
सक्रकन्छ । पररयोर्नाहरूमा भौनतक सुधारहरू (उदाहरर्का लागि मौसमीकरर्, सौयट उर्ाट तथापना, वकृ्षारोपर्, पुनर्टनीय कृवष) र/वा 
िैर-भौनतक क्रक्रयाकलापहरू (उदाहरर्का लागि सामुदानयक संलग्नता, मशक्षा) समावेश हुन सक्छन ्। अनुदान कोषहरू 

कमटिारीहरूको समय, अनुबंगधत काम, वाततववक सम्पवत्त (उदाहरर्का लागि उपकरर्, र्ग्िा) खरीद िनटको लागि अनुदानको 
आवश्यकताहरू पुरा िने कायटसाँि सम्बस्न्धत लाितहरू (उदाहरर्, अनतररक्त बीमा, ररपोर्ट िने) र मौसम पररवतटन र अगिम र्ानतय र 
सामास्र्क न्याय सम्बोधन िने अन्य वततु वा क्रक्रयाकलापहरूको भुक्तानी िनट प्रयोि िररन्छ । सानो अनुदानको लागि आवेदन ठूलो 
अनुदानहरूसाँस समान छ तर कम र्ानकारी आवश्यक पछट  र प्रबन्ध लेखनमा साना पररयोर्नाहरूलाई उपयुक्त हुने लिकताको 
ततर छ । सानो अनुदान द्वारा अनुदान प्राप्त काम तीन बषट मभरमा पूरा िनुटपनेछ । ठूिा अनुदानहरू - प्रनत पररयोजना 200,000 देखि 1,000,000 डिर छ 

ठूला अनुदानहरू र्लवायु  पररवतटन र र्ातीय र सामास्र्क न्यायलाई अिाडड बढाउन ेपररयोर्नाहरूको लागि प्रयोि िनट सक्रकन्छ । 
पररयोर्नाहरूले भौनतक सुधारहरू (उदाहरर्का लागि मौसमीकरर्, सौयट उर्ाट तथापना, वकृ्षारोपर्, पुनर्टनीय कृवष) र / वा िैर-
भौनतक िनतववगधहरू (उदाहरर्का लागि सामुदानयक संलग्नता, मशक्षा) समावेश िनट सक्छ । अनुदान कोषहरू कमटिारीहरूको समय, 

अनुबंगधत काम, वाततववक सम्पवत्त (उदाहरर्का लागि उपकरर्, र्ग्िा) खरीद िनटको लागि अनुदानको आवश्यकताहरू पुरा िनटको 
लागि सम्बस्न्धत लाितहरू (र्ततै: अनतररक्त बीमा, ररपोर्ट िने), र र्ातीय र सामास्र्क न्यायको वातावरर् पररवतटन िनट र अिाडड 

बढाउनको लागि र्लवायुलाई सम्बोधन िने अन्य िीर्हरू वा िनतववगधहरूको लागि प्रयोि िनट सक्रकन्छ । ठूला अनुदानहरूको लागि 

आवेदन बढी कठोर हुन्छ । ठूला अनुदानहरूद्वारा लिानी िररएको काम पााँि बषट मभर सम्पन्न िनुटपनेछ । नोर् : अनुदानको प्रत्येक प्रकारका लागि अनुदानका ततरहरू भववष्यका वषटहरूमा फरक हुन सक्छ । 
 

कोिको प्रयोग 
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यो खण्डले ववशेषत: PCEF कायटक्रमको लागि कोषको ववशेष प्रयोि र कोष लिानीका अवरोधहरूमा प्रकाश पाछट  । यो लिानीको 
प्रयोि वा आवश्यकताहरूको ववतततृ सूिी होइन । तलको सूिीमा ननम्न कुराहरूको र्ानकारी समावेश छन ्: 

1. केही प्रकारको खिटको लागि लिानी कोषको सीमा । 
2. परम्पराित र्लवायु पररयोर्ना कोषमा सामान्यतया अनुमनत नभएको तर र्ातीय र सामास्र्क न्यायलाई अिाडड बढाउन े

तररकामा र्लवायु मुद्दाहरू सम्बोधन िनट महत्वपूर्ट हुन सक्ने खिटको बारेमा र्ानकारी । 
हामी यसलाई आह्वान िदैछौं ताक्रक आवेदकहरूले : 1) के िीर्लाई अनुमनत ददइन्छ, थाहा पाउनुहोस,् र 2) वातावरर्ीय, र्ातीय र 
सामास्र्क न्यायका लक्ष्यहरू कसरी हामसल िने भन्ने बारेमा रिनात्मक सोिको लागि प्रोत्सादहत हुनुहोस ्। 

• पररयोजनाको ररपोर्य गने :  अनुदान कोषहरू प्रयोि िरेर ववकमसत ररपोर्टहरू, योर्नाहरू र अन्य सामिीहरू एक 

तवीकायट व्ययमा हुन्छ र सावटर्ननक र्ानकारी माननन्छ । सबै PCEF अनुदानहरूको लागि आवश्यक पने परम्पराित ररपोर्ट 
िनेको साथै, PCEF आवेदकहरूलाई उनीहरूको पररयोर्नाको बारेमा सचिार र ररपोर्ट िनटको लागि सांतकृनतक रूपमा 
उपयुक्त र अथटपूर्ट तररका एकीकृत िनटको लागि प्रोत्सादहत िररन्छ । उदाहरर्मा प्रदशटन वा मभर्ुअल आर्ट, आददको 
कायटहरू समावेश हुन सक्छ । • सामग्रीहरू, आपूनतय र उपकरण : खरीदहरू प्रतताववत पररयोर्ना कायाटन्वयनको सेवामा हुनुपछट  । अनुदान प्राप्तकताटको 
सम्पवत्त बन्न सक्ने सामानहरू यसको उपयोिी र्ीवनको अवगधभर पुन: बबक्री िनट सक्रकंदैन । यदद भववष्यमा तवाममत्व 

पररवतटन भएमा, अनुदान प्राप्तकताटले सहरलाई मलखखत रूपमा सूगित िनुटपछट  र तवाममत्व हततान्तरर्को अनुमोदन प्राप्त 

िनुटपनेछ । PCEF लाई सबैभन्दा कम लाितको बर्ेर् आवश्यक पदैन; आवेदनकताटहरूल ेखरीद िने ववकल्पहरूको 
सामास्र्क, आगथटक, र वातावरर्ीय प्रभावहरू वविार िनुटपछट  । • जग्गा अगधग्रहण एउर्ा तवीकृत पररयोर्ना खिट हो ।  

• िवन ममयत र्ुन कायटकुशलता, नवीकरर्ीय, वा हररत पूवाटधार मापनहरूसाँि प्रत्यक्ष रूपमा सम्बस्न्धत नभएको एक तवीकृत 

पररयोर्ना खिट भएको, तर नतनीहरू प्रत्येक साइर्मा कुल ननमाटर् बर्ेर्को 30% भन्दा बढी हुन सक्दैन र र्ीवन, तवात्य, वा 
सुरक्षा मुद्दाहरूलाई सम्बोधन िदटछ ।  

• यसको जीवनकािमा कोि िगानी कायम राख्नेसँग सम्बन्द्न्धत िचयहरू स्वीकायय िचयहरू हुन ्:   उदाहरर्हरूमा सेवा 
वारेन्र्ीको पूवट-भुक्तानी, HVAC ममटत सम्बन्धी सम्झौता, र रूखहरूमा मसिंाई िने ररमाइन्डर पठाउनेहरू संलग्न छन ्तर 
सीममत छैनन ्।  

• अनुदान सम्झौताको प्रभावकारी ममनत भन्दा अनर्िरीद गररएका वस्तुहरू वा कायय सम्पन्न गररएकाहरूको िागग 

प्रनतपूनतय स्वीकायय िचय होइन । 
• शस्क्त ववकास कायटक्रममा श्रम िती, अवधारणा र सहिागीहरूको सहयोगका िागग आवश्यक आइर्महरू 

सहभािीको लागि वा उसको तफट बार् भुक्तानी सदहत एक तवीकायट खिट हो । सहभािीको भुक्तानीको उदाहरर्मा आवास, 

यातायात, बाल तयाहार, उपकरर्, युननयनको बक्यौता, र सहभागिता धयवतथापन भुक्तानी लिायतका सहयोि समावशे छन,् 

तर यसैमा सीममत छैन । सहभािीको भुक्तानीको लागि आवश्यकता तथापना िनुटपनेछ (र्ततै, आय योग्यता 
आवश्यकताहरूको साथमा), र भुक्तानी कायटक्रम सहभागिताको ततरमा समानुपानतक हुनुपदटछ (र्तत,ै यदद कायटक्रम प्रनत 

हप्ताको एक ददनको हो भने, भुक्तानीले त्यस ददनको लागि लाितहरू समादहत िदटछ) । • तवच्छ उर्ाट क्षेरमा व्यवसायहरू शुरू गनय वा मापन गनयको िागग आवश्यक आइर्महरू ठेकेदार सहयोि अनुदानको 
लागि तवीकायट खिट हुन सक्छ ।  

• र्लवायु पररवतटनलाई सम्बोधन िने र र्ातीय तथा सामास्र्क न्यायलाई अिाडड बढाउने क्रक्रयाकलापलाई सहयोि िने ऋण 

काययक्रममा िगानी गनुय हो ।  
• बीमा िागत PCEF अनुदानसाँि सम्बस्न्धत आवश्यकताहरूको थप र प्रत्यक्ष पररर्ाम एक तवीकायट खिट हो । 
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• आगथयक प्रायोजकहरू :  PCEF आगथटक प्रायोर्कसाँि PCEF कोषहरूको लागि आवेदन िने संतथाहरूलाई आगथटक 

प्रायोर्क शुल्कमा 10% सम्मको पररयोर्ना लाित खिट तोक्न सक्रकनेछ।  
• ओिरहेड िागत (कदहलेकााँही प्रशासननक लाित पनन भननन्छ) सचिालनको सामान्य लाितहरू र्ततै भाडा, उपयोगिताहरू, 

प्रशासननक कमटिारी, बीमा, कानूनी, वेबसाइर् र दरूसचिारलाई र्नाउाँछ । ओभरहेड PCEF अनुदानको लागि एक मान्य खिट 
हो । यारा, सामिीहरू, र सम्झौताको लाितको लागि ओभरहेड 10% भन्दा बढी हुनु हुाँदैन । कमटिारीहरू सदहत अन्य सबै 

लाितहरूमा ओभरहेड, 20% भन्दा बढी हुनुहुाँदैन । o ववत्तीय प्रायोर्कसाँि आवेदन िदाट संयुक्त ओभरहेड दर 25% सम्म हुन सक्छ तर आवेदकले ओभरहेडको औगित्य 

प्रदान िनुटपछट  भन्ने कुरा नोर् िनुटहोस ्।  

वेबबनारहरू र प्राववगधक सहायता  
यो कायटक्रममा भाि मलनको लागि अनुदानको लागि लखे्ने र पररयोर्ना व्यवतथापन देखख मलएर र्लवायु प्रनत न्याय र सहकायटसम्मको 
दायरामा पने सीप र क्षमताहरू आवश्यकता पछट  भनेर हामीले बुझेका छौं । आवेदन ददन ेअवगधमा प्रश्नहरूको र्वाफ ददन र 
आवेदकहरूलाई सहयोि प्रदान िनट कमटिारी उपलधध हुनेछन ्। हामीले आवेदकहरूलाई उनीहरूको PCEF पररयोर्ना 
उपायहरूसाँि सफल हुनलाई सहयोि िनट धेरै प्रक्रक्रयाहरू पनन ननमाटर् िरेका छौं । यसमा ननम्न कुराहरू समावेश छन ्: 

• कोषको प्रत्येक क्षरेको बारेमा र्ानकारी - तवच्छ उर्ाट, हररत पूवाटधार, पुनर्टनीय कृवष र कायटबल र ठेकेदार ववकास - साथै 
प्राथममकता ददइने र्नसंख्याको बारेमा र्ानकारी हाम्रो वेबसाइर्को स्रोत खण्डमा फेला पानट सक्रकन्छ । 

• संतथाहरूलाई आवेदन र मािटननदेशटन बुझ्नको लागि सहयोि िनट आवेदनको अवगधमा वबेबनारहरू आयोर्न िररनेछ । 
वेबबनारको ममनत र र्ानकारी हाम्रो वेबसाइर्मा पोतर् िररनेछ । 

• संिठनात्मक क्षमता ननमाटर् िनट ननददटष्र् शीषटकहरूमा कायटशाला र भिुटअल प्रमशक्षर् सम्भाववत आवेदकहरूलाई सहयोि 

प्रदान िनटको लागि प्रतताव िररनेछ । यी तामलमहरूको बारेमा ममनत र र्ानकारी हाम्रो वबेसाइर्मा पोतर् िररनेछ । 

आवेदन समीक्षा प्रक्रक्रया  
PCEF को आवेदन समीक्षा प्रक्रक्रया समानता, ववश्वसनीयता, र पारदमशटतालाई सहायता िनट डडर्ाइन िररएको गथयो। सानो र ठूलो 
अनुदानहरूको लागि, समीक्षा प्रक्रक्रयामा पााँि िरर्हरू छन ्। योर्ना अनुदानले प्रक्रक्रयाको प्राववगधक समीक्षा िरर् छोड्छ ।  
1. योग्यता स्क्रीननगं 

संतथा कमटिारी र पररयोर्ना कोषका लागि योग्य छन ्भनेर ननस्श्ित िनटको लागि कायटक्रमका कमटिारीले प्रत्येक आवेदनको 
समीक्षा िनेछ । योग्यता मापदण्डहरू PCEF कानूनको साथसाथै शहर ठेक्का र कानूनी आवश्यकताहरू द्वारा सूगित िररन्छ ।  

2. प्राववगधक सम्िाव्यता समीक्षा (अनुदानहरूको योजना बनाउनको िागग िागू नहुने) 

योग्यता परीक्षर् पार िने प्रत्येक आवेदनको प्राववगधक व्यवहाररकताको लागि समीक्षा िररनेछ । प्राववगधक समीक्षा पररयोर्ना 
अंकमा िर्ना िररदैंन; अन्यथा, यसले प्राववगधक रूपमा सम्भाव्य नभएका पररयोर्नाहरूको अन्त्य िनट पदाटको रूपमा कायट िछट 
। पररयोर्नाहरू प्राववगधक समीक्षा पूर्ट रूपमा उत्तीर्ट िनटको लागि डडर्ाइन िनट आवश्यक छैन; यद्यवप, नतनीहरू प्राववगधक 

रूपमा सम्भव हुनुपदटछ।  
3. प्यानि समीक्षाको अकंिार गने 

योग्यता र प्राववगधक सम्भाव्यताको लागि परीक्षर् पास िने प्रत्येक आवेदनलाई अंकभार िने प्यानलको लागि तोक्रकनेछ । प्रत्येक 

अंकभार िने प्यानलमा PCEF सममनतका सदतय, कायटक्रमका कमटिारीहरू र ववषय ववशषेज्ञहरू मध्ये,कम्तीमा एकर्ना 
सममनतका सदतय र एकर्ना कमटिारी सदहतको तीन देखख पााँि र्ना सस्म्ममलत हुनेछन ्। प्यानल संरिनामा अश्वेत व्यस्क्तको 
बहुमत िने र लैंगिक सन्तुलनको लागि प्रयास िररनेछ । अंकभार िने प्यानमलतर्हरू (समीक्षकहरू) ले अकंभार िने मापदण्ड र 
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िैर-झुकाव सिेतनाको बारेमा प्रमशक्षर् प्राप्त िनेछन ्। समीक्षकहरूलाई समीक्षा प्रक्रक्रयाको बेलामा आवेदकहरूसाँि कुराकानी 
िनटबार् रोक लिाउनको लागि भनननेछ । अंकभार िने प्यानलको समीक्षामा तीनवर्ा िरर्हरू समावेश छन ्: 

1. प्रत्येक समीक्षकल ेव्यस्क्तित रूपमा आवेदनहरू अंकभार िनेछ । समीक्षकहरूलाई अंकभार िने मापदण्ड ननदेशन र 
प्राववगधक समीक्षाको बारेमा र्ानकारी प्रदान िररनेछ । हाम्रो वेबसाइर्मा प्रत्येक अनुदानको प्रकारको लागि अंकभार 
िने मापदण्ड मािटननदेशन छ ।  

2. PCEF कमटिारीले प्रत्येक मापदण्डका लागि समीक्षकको अकंभारको औसत ननकालेर पररयोर्ना आवेदकलाई प्रदान 

िनेछ । अंकभार िने प्यानलमा आवेदकको लागि साधारर् तपष्र्ीकरर् प्रश्नहरू पनन समावेश हुन सक्नेछ । 
आवेदकहरूसाँि उनीहरूको अकंभारको र्वाफ ददन र समीक्षकहरूले सोध्ने प्रश्नहरूको उत्तर ददन सक्ने अवसर हुनेछ 

। आवेदकहरूल ेमलखखत रूपमा वा मभडडयो वा अडडयो रेकडडिंि माफट त प्रनतक्रक्रया ददन सक्छन ्। सबै आवेदनहरूमा 
एकरूपता सुननस्श्ित िनटको लागि आवेदक प्रनतक्रक्रयाको लम्बाई र ढााँिा सम्बन्धी ददशा ननदेशनहरू प्रदान िररनेछ । 
अंकभार िने प्यानललाई आवेदकका प्रनतक्रक्रयाहरू मनन ्िनटको लागि प्रदान िररनेछ । 3. अंकभार िने प्यानलले उनीहरूको व्यस्क्तित अंकभार र आवेदकका प्रनतक्रक्रयाहरूको बारेमा छलफल िनट भेला हुनेछन ्

र समीक्षकहरूल ेउनीहरूको अकंभार पररवतटन िने अवसर पाउनेछन ्। यो बैठकको अन्त्यमा, प्रत्येक आवदेनको लागि 

अस्न्तम अंकभार प्रदान िररनेछ । यदद अंकभार िने प्यानलले कुनै आवेदनको लागि कोष लिानी निररने भएमा, 
नतनीहरूल ेत्यो मसफाररसको लागि कारर् प्रदान िनुटपनेछ भनेर PCEF सममनतलाई मसफाररस िदटछ । 

4. सलमनतको समीक्षा 
योग्यता र प्राववगधक समीक्षा र्ााँिहरू पार िने प्रत्येक आवेदन को लागि, पूर्ट सममनतल ेपररयोर्नाको संक्षक्षप्त साराशं, समीक्षा 
प्यानलको अंकभार, आवेदकको प्रनतक्रक्रया (यदद प्रदान िररएमा) र यदद आवेदनलाई कोष लिानी निने मसफाररस भएमा 
तपष्र्ीकरर् समावशे भएको प्याकेर् प्राप्त िनेछ । आवेदनहरू अंकभार िने प्यानल द्वारा तोक्रकएको अस्न्तम अकंभारमा आधाररत 

हुनेछ । सन्तुमलत पोर्टफोमलयो मसर्टना िनटको लागि सममनतले अस्न्तम कोष लिानीका मसफाररसहरू िदाट समीक्षा प्यानल 

अंकभारको अनतररक्त ननम्न कुरा पनन मनन ्िनट सक्नेछ :  
a. PCEF कानूनमा पररभावषत लिानी कोषका लक्ष्यहरू : 

i. कम्तीमा पररयोर्नाहरूका 50% कम आय भएका र्रपररवार र अश्वेत माननसहरूलाई सवेा प्रदान िने िरर 
40-60% नवीकरर्ीय उर्ाट र उर्ाट दक्षता आयोर्नाहरूका लागि िररने लिानी कोष । 

ii. तवच्छ उर्ाट कायटबल र ठेकेदार ववकासको लागि लिानी कोषको लागि 20-25% । 
iii. पुनर्टनीय कृवष र गिनहाउसन ग्यासको उत्सर्टनको पररर्ामका हररयो पूवाटधार कायटक्रमहरूको लागि 10-

15% लिानी कोष । 
iv. अन्य / नवीनताको लागि 5% लिानी कोष । 

b. भौिोमलक ववतरर् 

c. अश्वेत माननस, मदहला, अपािंता भएका व्यस्क्त र दीर्टकालीन बेरोर्िारहरू सदहत आगथटक लाभबार् वस्चित 

समुदायका सदतयहरूलाई फाइदा पुयाटउने ट्रयाक रेकडट भएका संतथाहरूलाई कम्तीमा 20% लिानी कोष प्रदान 

िने कायटक्रमहरूको व्यवतथापकीय लक्ष्य । 
d. आवेदकको प्रनतक्रक्रया र अंकभार िने प्यानलका मसफाररसहरू । 
e. PCEF साँि क्रमबद्ध मािटननदेशनका मसद्धान्तहरू। 

5. नगर पररिदको स्वीकृनत 

सममनतको अस्न्तम मसफाररसहरू अनुमोदनको लागि निर पररषदमा पठाइनेछ । सामान्यतया पररषदले सममनतको मसफाररसलाई 

तवीकार िने अपके्षा िररन्छ । यदद पररषदले लिानी कोषको मसफाररस अतवीकार िरेमा, नतनीहरूल ेननर्टयको मलखखत वववरर् 

प्रदान िनुटपनेछ । 

https://efiles.portlandoregon.gov/Record/13649898/File/Document
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अनुदान प्राप्त िन े 

लिानी कोष प्रदान िररएको प्रत्येक अनुदानलाई एकर्ना PCEF कमटिारी सम्पकट  (PCEF पररयोर्ना प्रबन्धक) तोक्रकनेछ । अनुदान 

सम्झौतालाई अस्न्तम रूपमा लैर्ाने पदहलो िरर् ननम्न तत्वहरू सदहत अनुदानको दायरा र आवश्यकताहरूको समीक्षा र अस्न्तम 

प्रारूप ददन सुरुवात िने बठैकमा भाि मलनु हो : 
• ररपोदर्टङका आवश्यकताहरू  

• बीमाका आवश्यकताहरू 

• कायटबल र ठेकेदार समानता सम्झौताहरू 

• ववत्तीय व्यवतथापन र भुक्तानी 
• यदद लािूयोग्य भएमा, कायटबल र ठेकेदार उपयोि 

• र्ुन साइन अफ िनट आवश्यक भएका अन्य वततुहरू (उदाहरर्का लागि, सान्दमभटक अनुपालन, पदहलेको िरर्को समास्प्त 

भएको शतटमा िररने खरीदहरू) 
• पररयोर्ना व्यवतथापन योर्नाको दायरा । यो वततु धेरैर्सो अनुदानको लागि पदहलो डेमलभरी योग्य हुनेछ र ननम्न तत्त्वहरू 

समावेश िनेछ : 
o पररयोर्ना व्यवतथापनको भूममका र स्र्म्मेवारीहरू 

o अनुदान प्राप्तकताट, साझदेारहरू र शहरका कमटिारीहरूको लागि पररयोर्नाको सचिार 
o कोशेढंुिाहरू र प्रमुख डेमलभरी योग्यहरूलाई अस्न्तम रूप ददइएको तामलका । 

सबै अनुदानका तत्त्वहरू अस्न्तम रूप ददइएपनछ PCEF पररयोर्ना प्रबन्धकले हतताक्षरका लागि अनुदान सम्झौताको मतयौदा तयार 
पानेछ । अनुदान प्राप्तकताटल ेअनुदान सम्झौतामा हतताक्षर िरेपनछ र आवश्यक सबै बीमा र अन्य कािर्ातहरू प्रदान िररसकेपनछ 

शहरले हतताक्षर िनेछ । अनुदान सम्झौता कततो देखखन्छ भन्ने एउर्ा उदाहरर् हाम्रो वबेसाइर्मा उपलधध छ ।  
ररपोदर्टङ आवश्यकताहरू 

ररपोदर्टङ आवश्यकताहरू अनुदानको प्रकार, आकार र समय सीमाको आधारमा फरक हुनेछ । कोष प्रदान िररएका आवदेकहरूले 

आफ्नो PCEF प्रररयोर्ना म्यानेर्रसाँि सहकायट िरर ररपोर्ट िनेको प्रकार र पर्क र आवश्यक कािर्ातहरू सदहत अस्न्तम ररपोर्ट 
िनटको लागि आवश्यकताहरू ववकास िनेछन ्। ररपोदर्टङ आवश्यकताहरू पररयोर्नालाई क्रफर् िनट र अनुदान प्राप्तकताटलाई भार 
कम िने प्रयास सदहत अथटपूर्ट र्ानकारी र उत्तरदानयत्व प्रदान िनट डडर्ाइन िररनेछ । केही अनुदान र्ानकारीलाई रे्म्प्लेर् वा 
अनलाइन प्लेर्फमटहरू र्तता मानक ढााँिामा ररपोर्ट िररनेछ ।  हामी अनुदान प्राप्त्कताटले कायटक्रमको लागि आवश्यक ररपोदर्टङसाँि सम्बस्न्धत खिटहरू व्यहोने अपेक्षा िदैनौं । PCEF ररपोर्ट िने 

प्लेर्फमटहरू र सम्बस्न्धत प्रमशक्षर्हरूमा पहुाँि िनट कुनै शुल्क लाग्ने छैन । साथै, आवेदकहरू (र नतनीहरूका ठेकेदारहरू) लाई 

उनीहरूको बर्ेर्मा ररपोर्ट िनटको लागि उपयुक्त कमटिारीहरूको समयको साथसाथै पररयोर्नाको नतीर्ाहरूको बारेमा ररपोर्टहरू 

तयार पाने वा सचिार िनटको लागि अन्य सामिीहरूसाँि सम्बस्न्धत लाितहरू समावेश िनट प्रोत्साहन िनट प्रोत्सादहत िररएका छन ्। 
आवेदन सामिीको साथमा ररपोदर्टङ आवश्यकताहरूको बारेमा अनतररक्त र्ानकारी PCEF अनुदान पषृ्ठको लागि आवेदनमा उपलधध 

छ ।  यदद तपाईंलाई PCEF अनुदान प्रदान िररएमा, बुलेर् िररएको सूिीले, उच्ि ततरमा, एक प्रकारको ववश्वव्यापी र लािू हुने पररयोर्नाको 
प्रकारसाँि ववमशष्र् ररपोर्ट िने आवश्यकताहरू प्रदान िछट  ।  
सबै अनुदान प्राप्तकतायहरूको िागग ररपोदर्यङ आवश्यकताहरू : 

1. ववत्तीय खिट र बर्ेर् ट्रयाक िने 

2. कोशेढंुिा/डेमलभरर योग्य तफट  प्रिनत 
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3. कायटबल र ठेकेदार समता सम्झौताको ररपोर्ट िने (हाम्रो वेबसाइर्मा सम्झौता ढााँिाहरू हेनुटहोस)् 

4. ववत्तीय लखेा, भौनतक सुधारको तथान, पररयोर्ना लाभास्न्वतहरूको संख्या र र्नसासं्ख्यकी, र पररयोर्ना ववमशष्र्ताको आधारमा 
अन्य सान्दमभटक संख्यात्मक र िुर्ात्मक र्ानकारी सदहत अस्न्तम ररपोर्ट िने । 

पररयोजनाको प्रकारसँग ननददयष्र् ररपोर्य गने मापनहरू (ररपोर्य गररएका सबै मेदिकहरू िागू योग्य िएमा मात्र) : 

1. पुनर्टनीय कृवष 

a. कृवष पररयोर्नाको क्षेर (एकड वा विट फुर्) 

b. वावषटक फसलको अनुमाननत मारा (पाउन्ड) 

c. कृवष पररयोर्नाको तथान :  

i. आवासीय सम्पवत्तहरूमा पररयोर्नाहरूको लागि र्ीप कोड तथान 

ii. िैर-आवासीय सम्पवत्तका पररयोर्नाहरूको लागि अक्षांश-देशान्तर / GIS 

2. हररया पूवाटधार 
a. रूख / बोर्का सामिीको संख्या र प्रकार  
b. पररयोर्नाको क्षरे (एकड वा विट फुर् र रेखीय फीर्) 

c. हररयो पूवाटधार पररयोर्नाको तथान :  

i. आवासीय सम्पवत्तहरूको लागि र्ीप कोड 

ii. व्यावसानयक सम्पवत्तहरूको लागि सडकको ठेिाना 
iii. सडकको ठेिाना वा अन्यको लागि अक्षाशं-देशान्तर  

3. कायटबल र ठेकेदार ववकास 

a. सम्पन्नता (सम्पन्न िने वा तनातक िने सहभािीको संख्या र प्रनतशत) 

b. लािू योग्य भएमा पररर्ामहरू (र्ततै, र्ागिर पाउने, र्ागिर र्ोिाउन,े वा र्ागिरमा प्रिनत िने सहभािीहरूको 
संख्या; ववद्यालय वा मशववर कायटक्रमहरूको लागि, उपयुक्त कायटक्रम मूल्यांकनका मापनहरू) 

c. सहयोि िररएका व्यवसायहरूको संख्या 
d. सहयोि प्रदान िररएको समयावगध 

e. सहयोिको प्रकार (उदाहरर्को लागि, कानूनी, ववत्त, लेखा, प्राववगधक, प्रमार्पर, HR, बर्ारीकरर्) 

f. ननतर्ाहरू (उदाहरर्, व्यापार खुला, स्तथर, बढ्दै)  

g. सहायता िररएका व्यवसायका प्रकारहरू (उदाहरर्को लागि, सोलर, मौसमीकरर्)। 
4. तवच्छ उर्ाट 

a. उर्ाट दक्षता 
i. विट फुर्, प्रत्येक साइर्मा रहने व्यस्क्तहरूको प्रयोि र संख्या 
ii. सुधार अनर् र पनछको उर्ाट प्रयोि 

iii. तथान : व्यावसानयक सम्पवत्तहरूको लागि भौनतक ठेिाना, आवासीय सम्पवत्तहरूको लागि र्ीप कोड  

iv. तथावपत दक्षता मापनहरूको प्रकार 
v. िैर-उर्ाट दक्षता सुधारहरूको प्रकार  

b. नवीकरर्ीय उर्ाट 
i. प्रत्येक साइर्मा कुल तथावपत क्षमता  
ii. तथान : व्यावसानयक सम्पवत्तहरूको लागि भौनतक ठेिाना, आवासीय सम्पवत्तहरूको लागि र्ीप कोड 

iii. िैर-नवीकरर्ीय उर्ाट सुधारहरूको प्रकार 
बारम्बार सोगधन ेप्रश्नहरू (FAQ) 



   

 

आवेदन हातेपुस्ततका ववषय-वततु 9.8.20    पषृ्ठ 10 को 10 

1. के मेरो संतथाले एउर्ा भन्दा बढी अनुदानको लागि आवेदन ददन सक्छ ?  

सक्छ, त्यहााँ संतथाले आवेदन ददन सक्ने वा यसको अशं हुन सक्ने अनुदानहरूको सखं्यामा कुनै सीमा छैन । यद्यवप, अनुदानका ववमभन्न 

आवेदनहरू तपष्र् रूपमा फरक पररयोर्नाहरू वा कायटक्रमहरूको लागि हुनुपछट  ।  
2. के PCEF अनुदान प्राप्त िनट लाभ अनुपात आवश्यक छ ?  

छैन, लाभ अनुपात (अको स्रोतबार् पररयोर्नामा िररने योिदान, र्सलाई म्याि पनन भननन्छ) PCEF लिानी कोषको लागि आवश्यक 

छैन । आवेदनले सीममत डलरको प्रभावलाई कसरी अगधकतम पाने भन्ने बारेमा वविार िनट लाभ अनुपात िररएका संसाधनहरूको 
बारेमा प्रश्न समावेश िदटछ । त्यहााँ साना र ठूला अनुदानहरूको लागि लाभ उठान िनटको लागि प्वाइन्र्हरू प्रदान िररन्छ तर अनुदान 

योर्नाको लागि कुनै थप प्वाइन्र् सम्भव छैन ।  
3. केही प्रश्न वा मापदण्डहरू मेरो पररयोर्नामा लािू हुन ेर्ततो देखखन्न । के त्यसले मेरो अंकभारलाई प्रभाव पानेछ ? 

अनुदानहरूको योर्नाको लागि, सबै आवेदनहरूको लागि सबै मापदण्डहरूको अंकभार हुनेछ । पररयोर्ना प्रकारको आधारमा, 
सानो र ठूला अनुदानहरूको लागि, प्रश्नहरू र अंकभार िने फरक पनेछ । तपाईंको आवेदनको मूल्याङ्कन िनट कुन अकंभार िने 

मापदण्ड प्रयोि िररनेछ भनेर ननधाटरर् िनटको लागि कृपया तपाईंल ेरुगि राख्नु भएको अनुदानको प्रकारको लागि अंकभार िने 

तामलकाहरू हेनटको लागि कृपया हाम्रो वेबसाइर्मा हेनुटहोस ्। अंकभारहरू तपाईंको पररयोर्नाको प्रकारमा लािू हुने प्रश्नहरूमा 
आधाररत हुन्छन;् र्ुन तपाईंको पररयोर्नाको प्रकारमा लािू नहुने प्रश्नहरूले तपाईंको अंकभारलाई प्रभाव पादैन ।  

4. मेरो संतथा केही मापनहरूमा बमलयो छैन । के हामी अझै पनन कोष लिानी प्राप्त िनट सक्छौं ? 

प्रत्येक पररयोर्ना अद्ववतीय छ र केही पररयोर्नाहरू सबै मापनमा शस्क्तशाली नहुन सक्छ भनेर हामीले बुझकेा छौं । यदद प्रतताववत 

पररयोर्नाले PCEF का प्राथममकतामा राखखएका र्नसंख्यालाई फाइदा पुयाटउने र योग्यता मापदण्डहरू पूरा िने तररकाल ेर्लवायु 

कायटलाई अिाडड बढाएमा उनीहरूलाई कोष लिानीको लागि वविार िररने सम्भावना हुन्छ ।  
समीक्षा प्रक्रक्रया ववमभन्न आकार र प्रकारका पररयोर्नाका साथै अनुभव र क्षमताको बबमभन्न ततरहरू भएका संतथाहरूको ममलान िनट 
डडर्ाइन िररएको हो । साथै, आवेदन प्रक्रक्रयाले सावटर्ननक डलरको र्वाफदेदहता सुननस्श्ित िने लक्ष्य राखखरहाँदा, यसले यो कायटको 
लागि नयााँ भएका नयााँ कायटक्रमहरू र संतथालाई सहयोि िनटको लागि नवीनता, प्रयोि, र मसकाईलाई बढावा ददने आवश्यकतालाई 

पनन मान्यता ददन्छ । हामीले "तयाउलाई तयाउ" साँि तुलना िने कुरालाई सुननस्श्ित िदै केही ननस्श्ित क्रकमसमका पररयोर्नाहरूको 
श्रीनीहरूलाई समीक्षा िने कुरालाई ध्यानमा राख्दै फरक तररकाल ेअंकभार प्राप्त िनट सक्छन ्भनेर हामीले बुझेका छौं (उदाहरर्को 
लागि, तवच्छ उर्ाटका आयोर्नाहरूसाँि तुलना िनुट भन्दा अन्य पुनर्टनीय कृवष पररयोर्नाहरूको लागि अकंभारको सम्बन्धमा 
पुनार्टनीय कृवष पररयोर्नाको अंकभारलाई वविार िररन्छ) । 5. PCEF ले कसरी कामदारलाई सुरक्षा र समतामा सहयोि िछट  ?  

श्रममक कल्यार् PCEF को केन्िीय महत्व हो। हामीले कायटबल समतालाई केस्न्ित िने एउर्ा तररका प्रतताववत पररयोर्नाहरूल ेअश्वेत 

माननसहरू, मदहलाहरू, अपांिता भएका माननसहरूलाई, वा दीर्टकालीन बेरोर्िार भएका माननसहरू सदहत ववववध कायटबललाई 

रोर्िार ददन्छ वा दददैंन भनेर वविार िनुट हो । हामीलाई प्रत्येक अनुदान प्राप्तकताटको क्षनतपूनतट र सुरक्षक्षत र ऐनतहामसक रूपमा 
अथटतन्रको मौसमबार् र्ाढा राखखएका ववववध र्नसंख्यालाई तवाित िने कायटतथलको वातावरर् सरृ्ना िने सदहतको कायटबल र 
ठेकेदार समता सम्झौतामा हतताक्षर पनन आवश्यक पछट  । कृपया हाम्रो वेबसाइर्मा कायटबल र ठेकेदार समता सम्झौताका 
रे्म्पलेर्हरू हेनुटहोस ्। 


