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ຂໍຂອບໃຈທີູ່ ທູ່ານມີຄວາມສົນໃຈໃນການສະໝັກຂໍເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອຈາກ ກອງທຶນເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອຊຸມຊົນພະລັງງານສະອາດໃນ Portland 

(PCEF). ຄ ູ່ມ ນີື້ ໃຫື້ ຂໍື້ ມ ນຄວາມເປັນມາກູ່ຽວກັບໂຄງການ PCEF ແລະ ສາມາດໃຊື້ເພ ູ່ ອຊູ່ວຍແນະນໍາທູ່ານຕະຫ ອດຂັື້ ນຕອນການວາງແຜນ 

ແລະ ການຂຽນສະໝັກຂໍເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອໄດື້ . ມີເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອສາມປະເພດທີູ່ ກໍາລັງໄດື້ຮັບການຈັດຫາໃຫື້ພາຍໃຕື້ ຄໍາຂໍຂໍື້ ສະເໜີ (RFP) ນີື້  ທີູ່ ອະ

ທິຍາຍໃນໄວື້ ປຶື້ ມຄ ູ່ມ ນີື້ . ເພ ູ່ ອຂໍເອົາການບໍລິການແປເອກະສານ ຫ   ລູ່າມແປພາສາເພີູ່ ມເຕີມ ສໍາລັບຂໍື້ ມ ນທີູ່ ກູ່ າວເຖິງໃນຄ ູ່ມ ນີື້ , ກະລຸນາຕິດຕໍູ່  

503-823-7713 ຫ   ອີເມວ cleanenergyfund@portlandoregon.gov. 
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ກູ່ຽວກັບ PCEF 

ກອງທຶນເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອຊຸມຊົນພະລັງງານສະອາດໃນ Portland ເປັນໂຄງການລິເລີູ່ ມຄັື້ ງປະຫວັດສາດ ເຊິູ່ ງສື້າງຕັື້ ງຂຶື້ ນ ແລະ ນໍາພາໂດຍຊຸມ

ຊົນຄົນຜິວສີ ແລະ ສົູ່ ງຜູ່ ານຊາວພອດແລນໃນເດ ອນພະຈິກ 2018. ມັນໃຫື້ເງິນທຶນສະເພາະສໍາລັບການດໍາເນີນການດິນຟື້າອາກາດ ທີູ່ ສົູ່ ງ

ເສີມຄວາມເທົູ່ າທຽມທາງເຊ ື້ ອຊາດ ແລະ ສັງຄົມ. ສາມາດຊອກຫາກົດໝາຍ (ປະມວນກົດໝາຍ) ທີູ່ ໃຫື້ ອໍານາດຂອງ PCEF ສະບັບເຕັມໄດື້ທີູ່  

https://www.portlandoregon.gov/citycode/78811. 

PCEF ໄດື້ຮັບຄໍາແນະນໍາຈາກ ຄະນະກໍາມະການໃຫື້ເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອ ທີູ່ ມີສະມາຊິກເກົື້ າຄົນຈາກຜ ື້ ຢ ູ່ອາໄສໃນ Portland ທີູ່ ແຕກຕູ່າງກັນ. ຄະນະ

ກໍາມະການພັດທະນາຊຸດຫ ັ ກການເພ ູ່ ອແນະນໍາໂຄງການ. ຫ ັ ກການຊີື້ ນໍາ ເຫ ົູ່ ານີື້ ອະທິບາຍຄູ່ານິຍົມທີູ່ ໂຄງການ PCEF ບໍລິຫານຈັດການ. ຫ ັ ກ

ການຊີື້ ນໍາເສີມໃຫື້ປະມວນກົດໝາຍສົມບ ນ ແລະ ຊູ່ວຍຮັບປະກັນວູ່າກໍາລັງຕັດສິນໃຈໃນທາງທີູ່ ສອດຄູ່ອງກັບວິໄສທັດ ແລະ ຄູ່ານິຍົມຂອງ

ຄະນະກໍາມະການ ແລະ ຊຸມຊົນ.  

ຫ ັ ກການຊີື້ ນໍາແມູ່ນ: 

• ຂັບເຄ ື່ ອນດ້ວຍຄວາມຍຸຕິທ າ. ການປູ່ຽນແປງລະບົບຂັື້ ນສ ງທີູ່ ຈັດການກັບການເລ ອກປະຕິບັດຄັື້ ງປະຫວັດສາດ ແລະ ປັດຈຸບັນ. 

ລວມສ ນກຸູ່ມຄົນດື້ອຍໂອກາດ ແລະ ບໍູ່ ມີຄວາມສໍາຄັນ – ໂດຍສະເພາະຄົນຜິວດໍາ ແລະ ຄົນພ ື້ ນເມ ອງ.    

• ຮັບຜິດຊອບ. ດໍາເນີນການລະດົມທຶນທີູ່ ໂປູ່ ງໃສ, ການເບິູ່ ງຂື້າມ ແລະ ຂະບວນການມີສູ່ວນຮູ່ວມທີູ່ ສົູ່ ງເສີມການຮຽນຮ ື້ຕໍູ່ ເນ ູ່ ອງ, 

ການກວດສອບ ແລະ ການປັບຄວາມດຸນດູ່ຽງ ແລະ ການປັບປຸງຜູ່ ານໂປຣແກຣມ. ສະແດງໃຫື້ເຫັນຄວາມສໍາເລັດຂອງສິດທິປະ

ໂຫຍດທາງສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສະພາບແວດລື້ອມທີູ່ ເທົູ່ າທຽມກັນ. ຍັງຄົງຮັບຜິດຊອບເພ ູ່ ອແນໃສູ່ຜ ື້ ໄດື້ຮັບສິດທິປະໂຫຍດ, 

ຜ ື້ ໄດື້ ຮັບເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອ ແລະ ຊາວພອດແລນທຸກຄົນ.  

• ຂັບເຄ ື່ ອນໂດຍຊຸມຊົນ. ເຊ ູ່ ອໝັື້ ນໃນຄວາມຮ ື້, ປະສົບການ, ວິທີການໃໝູ່  ແລະ ການເປັນຜ ື້ ນໍາຂອງຊຸມຊົນ. ໃຫື້ກຽດ ແລະ ສື້າງ

ສະສົມຜົນງານ ແລະ ຄວາມສໍາພັນທີູ່ ມີຢ ູ່ , ໃນຂະນະທີູ່ ສະໜັບສະໜ ນການສື້າງຂີດຄວາມສາມາດສໍາລັບການສື້າງກຸູ່ມຊຸມຊົນ ແລະ 

ການຮູ່ວມພັນທະມິດຕູ່າງໆຂຶື້ ນໃໝູ່ . ມີສູ່ວນຮູ່ວມ ແລະ ລົງທຶນໃນແນວທາງທີູ່ ຂັບເຄ ູ່ ອນໂດຍຊຸມຊົນ ທີູ່ ສົູ່ ງເສີມພະລັງຊຸມຊົນ ເພ ູ່ ອ

ສື້າງການປູ່ ຽນແປງທີູ່ ມີຄວາມໝາຍ.  

• ແນໃສື່ການດ າເນີນການດິນຟ້າອາກາດທີື່ ມີຜົນປະໂຫຍດຫຼາກຫຼາຍ. ທຸື້ມເທໃສູ່ຜ ື້ ຄົນ, ການດໍາລົງຊີວິດ, ສະຖານທີູ່  ແລະ 

ຂະບວນການທີູ່ ສື້າງການປັບຕົວຂອງດິນຟື້າອາກາດ ແລະ ຄວາມອຸດົມຮັູ່ ງມີໃນຊຸມຊົນ, ສົູ່ ງເສີມຊຸມຊົນໃຫື້ມີສຸຂະພາບດີ ແລະ ສະ

ໜັບສະໜ ນລະບົບປູ່ ຽນແປງໃໝູ່ . ຫ ີ ກລູ່ຽງ ແລະ ຫ ຸ ດຜູ່ ອນການປູ່ ຽນຍື້ າຍ, ໂດຍສະເພາະຜົນຈາກແຮງກົດດັນໃນການປັບປູ່ ຽນ

ພ ື້ ນທີູ່ . 

ປະຊາກອນທີູ່ ມີບຸລິມະສິດໄດື້ຮັບ PCEF 

ການໃຫື້ສິດທິປະໂຫຍດແກູ່ປະຊາກອນສະເພາະເປັນຫົວໃຈສໍາຄັນຂອງໂຄງການ PCEF. ປະຊາກອນເຫ ົູ່ ານີື້ ຖ ກຮຽກອອກມາໃນພາສາລະຫັດ

ຕົວເມ ອງ, ເຊິູ່ ງໝາຍເຖິງຫ າຍຄັື້ ງໃນຄໍາຖາມການສະໝັກຂໍ ແລະ ຖ ກໃຊື້ໃນການໃຫື້ຄະແນນການສະໝັກຂໍ. ມັນສໍາຄັນທີູ່ ອົງການຈັດຕັື້ ງທີູ່

ສະໝັກຂໍເອົາເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອ PCEF ຕື້ອງເຂົື້ າໃຈປະຊາກອນທີູ່ ມີບຸລິມະສິດເຫ ົູ່ ານີື້ . ປະມວນກົດໝາຍ PCEF ລະບຸສອງກຸູ່ມ “ປະຊາກອນທີູ່ ມີບຸ

ລິມະສິດ”: 

1. ປະຊາກອນທີື່ ມີບຸລິມະສິດສ າລັບພະລັງງານສະອາດ, ໂຄງສ້າງພ ້ ນຖານສີຂຽວ ແລະ ການກະເສດປະຕິຮູບ  

ຄົນທີູ່ ມີລາຍຮັບໜື້ອຍ ແລະ ຄົນຜິວສີແມູ່ນປະຊາກອນທີູ່ ມີບຸລິມະສິດໄດື້ຮັບເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອ ທີູ່ ຈັດການພະລັງງານສະອາດ, ໂຄງສື້າງພ ື້ ນຖານ

ສີຂຽວ ແລະ ການກະເສດປະຕິຮ ບ ໂດຍໃນອະດີດ, ປະຊາກອນເຫ ົູ່ ານີື້ ໄດື້ຮັບການເຂົື້ າເຖິງສິດທິປະໂຫຍດໃນການລົງທຶນສີຂຽວນື້ ອຍກວູ່າ 

ແລະ ໃນເວລາດຽວກັນ ເຂົາເຈົື້ າມີຄວາມສູ່ຽງຫ າຍກວູ່າຕໍູ່ ຄວາມຮື້ອນສ ງ, ຄວັນໄຟປູ່ າ, ໂຣກພະຍາດທີູ່ ເກີດຈາກພາຫະນໍາໂຣກ, ຜົນກະທົບ

ຈາກນໍາຖື້ວມ ແລະ ທີູ່ ກູ່ຽວຂື້ອງກັບດິນຟື້າອາກາດອ ູ່ ນໆ. 

 

 

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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2. ປະຊາກອນທີື່ ມີບຸລິມະສິດສ າລັບໂຄງການພັດທະນາແຮງງານ ແລະ ຜູ້ຮບເໝົາ 

ແມູ່ ຍິງ, ຄົນຊາວຜິວສີ, ຄົນທີູ່ ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄົນຜ ື້ ທີູ່ ຫວູ່າງງານຢູ່າງຕໍູ່ ເນ ູ່ ອງຖ ກລະບຸວູ່າເປັນປະຊາກອນທີູ່ ມີບຸລິມະສິດໄດື້ ຮັບເງິນ

ຊູ່ວຍເຫ  ອທີູ່ ຈັດການການພັດທະນາແຮງງານ ແລະ ຜ ື້ ຮັບເໝົາ. ປະຊາກອນເຫ ົູ່ ານີື້ ບໍູ່ ໄດື້ຮັບການເຂົື້ າເຖິງໂອກາດຂອງແຮງງານ ແລະ ຜ ື້ ຮັບ

ເໝົາທີູ່ ກູ່ຽວຂື້ອງກັບເສດຖະກິດສະອາດຢູ່າງເທົູ່ າທຽມ. ການພັດທະນາກຸູ່ມແຮງງານ ແລະ ຜ ື້ ຮັບເໝົາທີູ່ ຫ າກຫ າຍ ແລະ 

ຖ ກອົບຮົມເປັນຢູ່າງດີໃນຂະແໜງພະລັງງານສະອາດຈໍາເປັນຕື້ອງເຂົື້ າເຖິງປະຊາກອນເຫ ົູ່ ານີື້  ແລະ 

ຈັດການກັບອຸປະສັກທີູ່ ປື້ອງກັນບໍູ່ ໃຫື້ພວກເຂົາມີສູ່ວນຮູ່ວມຢູ່າງສົມບ ນໃນຂະແໜງການນີື້ .  

ວັນທີທີູ່ ສໍາຄັນ 

ວັນທີທີື່  RFP ຖະແຫຼງ: 16 ກັນຍາ 2020 

ກ ານົດສ າລັບຄ າຖາມກື່ຽວກັບ RFP: 29 ຕຸລາ 2020 

ກ ານົດສ າລັບການສະໝັກຂ : 11:59 ແລງ, 16 ພະຈິກ 2020 

ວັນທີທີື່ ປະກາດລາງວັນ: ທື້າຍເດ ອນກຸມພາ 2021 

ການມີສິດ – ຜ ື້ ໃດສາມາດສະໝັກຂໍເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອ PCEF  

ອົງກອນບໍູ່ ສະແຫວງຫາຜົນກໍາໄລທີູ່ ມີຄຸນສົມບັດ ຜູ້ທີື່ ບັນລຸເງ ື່ ອນໄຂທັງໝົດດັື່ ງຕ ື່ ໄປນ້ີ ແມູ່ນມີສິດສໍາລັບເງິນທຶນຊູ່ວຍເຫ  ອ PCEF:  

1. ຖ ກລະບຸໂດຍລັດຖະບານກາງວູ່າເປັນນິຕິບຸກຄົນທີູ່ ບໍູ່ ສະແຫວງຜົນກໍາໄລປະເພດ 501(c) ຫ   521(a).  

2. ຈົດທະບຽນ ແລະ ໄດື້ ຮັບການຢ ນຢັນຈາກ 

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕູ່າງປະເທດແຫູ່ງລັດອໍຣີກອນວູ່າເປັນອົງກອນບໍູ່ ສະແຫວງຫາຜົນກໍາໄລ.  

3. ບໍູ່ ໄດື້ຢ ູ່ ໃນ ລາຍຊ ູ່ ອົງກອນກຸສົນທີູ່ ບໍູ່ ມີຄຸນສົມບັດຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາແຫູ່ງລັດອໍຣີກອນ.  

ອົງກອນ ຫ   ກຸູ່ມອາດສະໝັກຂໍໂດຍມີຜ ື້ ສະໜັບສະໜ ນທາງການເງິນ ເຊິູ່ ງເປັນອົງກອນບໍູ່ ສະແຫວງຫາຜົນກໍາໄລທີູ່ ມີຄຸນສົມບັດ 

ທີູ່ ໃຫື້ການສະໜັບສະໜ ນດື້ານໂຄງສື້າງພ ື້ ນຖານຂອງອົງກອນ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການເພ ູ່ ອຄຸື້ມຄອງເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອ. 

ປະເພດຂອງການຈັດຫາທຶນ 

ປະມານ $8.6 ລື້ານຈະມີໃຫື້ສໍາລັບເງິນທຶນຊູ່ວຍເຫ  ອ ພາຍໃຕື້ຄໍາຂໍຂໍື້ ສະເໜີນີື້ . ເລີູ່ ມຕົື້ ນຈາກປີຖັດໄປ (2021) ແມູ່ນຈະມີປະມານ $40-60 

ລື້ານໃຫື້ຕໍູ່ ປີ. ອົງກອນທີູ່ ໄດື້ ຮັບເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອໃນປີນີື້ ແມູ່ນມີສິດສໍາລັບການຈັດຫາທຶນໃນວົງຈອນທຶນໃນອະນາຄົດ.  

ທຶນຊູ່ວຍເຫ  ອ PCEF ແມູ່ນສາມາດໃຊື້ເພ ູ່ ອສະໜັບສະໜ ນວຽກງານໃນສີູ່ ປະເພດໃຫຍູ່ . ການສະເໜີໂຄງການ (ການສະໝັກຂໍ) 

ອາດນໍາສະເໜີຫ າຍກວູ່າໜຶູ່ ງໃນປະເພດຂອງການຈັດຫາທຶນເຫ ົູ່ ານີື້ :   

• ພະລັງງານສະອາດ. ປະກອບມີໂຄງການພະລັງງານທົດແທນ ແລະ 

ປະສິດທິພາບຂອງພະລັງງານສໍາລັບຄຸນລັກສະນະການຢ ູ່ອາໄສ, ການຄື້າຂາຍ ແລະ ໂຮງຮຽນ. 

ຢູ່າງໜື້ອຍເຄິູ່ ງໜຶູ່ ງຂອງໂຄງການທີູ່ ຢ ູ່ພາຍໃຕື້ປະເພດນີື້ ຕື້ອງໃຫື້ຜົນປະໂຫຍດແກູ່ຜ ື້ ຢ ູ່ອາໄສທີູ່ ມີລາຍໄດື້ຕໍູ່ າ ແລະ 

ຄົນຜິວສີໂດຍສະເພາະ. ປີນີື້  ການຈັດຫາທຶນທີູ່ ຄາດໝາຍໄວື້ ສໍາລັບເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອປະເພດນີື້ ແມູ່ນ $3.4 ຫາ $5 ລື້ານ. 

• ໂຄງສ້າງພ ້ ນຖານສີຂຽວ ແລະ ກະສິກ າແບບຍ ນຍົງ. ແນໃສູ່ໂຄງການທີູ່ ຫ ຸ ດຜູ່ ອນກາສເຮ ອນກະຈົກ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບນໍື້ າ 

ແລະ ສື້າງສະພາບແວດລື້ອມທີູ່ ມີສຸຂະພາບດີຂຶື້ ນຂອງເມ ອງ. ການຈັດຫາທຶນທີູ່ີ ຄາດໝາຍໄວື້ ສໍາລັບເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອປະເພດນີື້ ແມູ່ນ 

$840,000 ຫາ $1.3 ລື້ານ. 

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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• ການພັດທະນາແຮງງານສີຂຽວ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຜູ້ຮັບເໝົາ. ປະກອບມີການຝຶກອົບຮົມວຽກ, 

ໂປຣແກຣມຊູ່າງຝຶກຫັດ ແລະ ຄວາມຊູ່ວຍເຫ  ອດື້ານເຕັກນິກໃນທຸລະກິດ ໂດຍແນໃສູ່ພະນັກງານ ແລະ 

ທຸລະກິດທີູ່ ເສຍປຽບໃນເສດຖະກິດ. ການຈັດຫາທຶນທີູ່ ຄາດໝາຍໄວື້ ສໍາລັບເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອປະເພດນີື້ ແມູ່ນ  $1.7 ຫາ $2.1 ລື້ານ. 

• ນະວັດຕະກ າ ແລະ ອ ື່ ນໆ. ປະກອບມີໂຄງການທີູ່ ບໍູ່ ຕົກຢ ູ່ ໃນໜຶູ່ ງໃນປະເພດຂື້າງເທິງ 

ແຕູ່ສົູ່ ງເສີມເປົື້ າໝາຍການດໍາເນີນການຂອງດິນຟື້າອາກາດໃນລັກສະນະທູ່ີ ເຮັດໃຫື້ຄວາມສະເໝີພາບດື້ານເຊ ື້ ອຊາດ ແລະ 

ສັງຄົມກື້າວໜື້ າ. ລະດັບການຈັດຫາທຶນສໍາລັບເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອປະເພດນີື້ີ ບໍູ່ ໄດື້ຖ ກລະບຸໄວື້ ສໍາລັບປີທີີໜຶູ່ ງ.  

ປະເພດເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອ     

ມີເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອສາມປະເພດທູ່ີ ກໍາລັງຖ ກຈັດຫາໃຫື້ພາຍໃຕື້ການຮື້ອງຂໍນື້ີ  – ການວາງແຜນ, ຂະໜາດນື້ ອຍ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍູ່ . 

ມີຄວາມແຕກຕູ່າງໃນການສະໝັກຂໍ ແລະ ການໃຫື້ຄະແນນ ໂດຍຂຶື້ ນກັບປະເພດຂອງເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອ.  

ເງິນຊື່ວຍເຫຼ ອໃນການວາງແຜນ — ຈົນເຖິງ $100,000 ຕ ື່ ການສະໝັກຂ ໜ ື່ ງລາຍການ 

ເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອໃນການວາງແຜນແມູ່ນສາມາດໃຊື້ເພ ູ່ ອຊູ່ວຍໃຫື້ອົງກອນສໍາເລັດການປະເມີນຜົນ ຫ   ການວາງແຜນທີູ່ີ ອາດຈໍາເປັນ 

ເພ ູ່ ອພັດທະນາການນໍາສະເໜີໂຄງການທີູ່ ສົມບ ນ. ກິດຈະກໍາທີູ່ ມີສິດປະກອບມີ ແຕູ່ບໍູ່ ຈໍາກັດພຽງການຄົື້ ນຄວື້າ ແລະ ການຮຽນຮ ື້, 

ການປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດື້/ເຕັກນິກ ແລະ ການໃຫື້ຄໍາປຶກສາ, ການເຂົື້ າເຖິງຊຸມຊົນ ແລະ ການສຶກສາ ແລະ ການສື້າງການຮູ່ວມມ  ແລະ 

ພັນທະມິດ. ຊັບພະຍາກອນການວາງແຜນບໍູ່ ສາມາດໃຊື້ເພ ູ່ ອຈັດຫາທີູ່ ດິນ, ເຄ ູ່ ອງມ , ພັດສະດຸ ຫ   

ເພ ູ່ ອດໍາເນີນວຽກງານການປະຕິບັດໂຄງການຕົວຈິງ. 

ການໄດື້ຮັບເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອໃນການວາງແຜນບໍູ່ ໄດື້ ຮັບປະກັນການຈັດຫາທຶນຂອງໂຄງການໃນອະນາຄົດ. 

ອົງກອນສາມາດສະໝັກຂໍເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອໃນການວາງແຜນຫ າຍກວູ່າໜຶູ່ ງລາຍການ, 

ແຕູ່ໆລະລາຍການແມູ່ນຈໍາເປັນຕື້ອງໃຫື້ສໍາລັບໂຄງການທີູ່ ແຕກຕູ່າງກັນ. ການຈັດຫາທຶນຮອບນີື້ີ  ເຊິູ່ ງມີປະມານ $1.5 ລື້ານ 

ແມູ່ນຖ ກຈັດສັນສໍາລັບເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອໃນການວາງແຜນ. 

ກິດຈະກໍາຂອງເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອໃນການວາງແຜນແມູ່ນຖ ກຄາດໝາຍໃຫື້ສໍາເລັດພາຍໃນໜຶູ່ ງປີ 

ແຕູ່ຜ ື້ ສະໝັກອາດຮື້ອງຂໍອີີກຄັື້ ງພື້ ອມກັບໃຫື້ເຫດຜົນ. 

ເງິນຊື່ວຍເຫຼ ອຂະໜາດນ້ອຍ — ຕ ື່ າກວື່າ $200,000 ຕ ື່ ໂຄງການ  

ເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອຂະໜາດນື້ ອຍສາມາດໃຊື້ສໍາລັບໂຄງການທີູ່ ຈັດການກັບການປູ່ ຽນແປງຂອງດິນຟື້າອາກາດ ແລະ 

ເຮັດໃຫື້ຄວາມຍຸຕິທໍາດື້ານເຊ ື້ ອຊາດ ແລະ ສັງຄົມກື້າວໜື້ າ. ໂຄງການສາມາດປະກອບມີການປັບປຸງທີູ່ ສາມາດຈັບຕື້ອງໄດື້  (ເຊັູ່ ນ: 

ການປື້ອງກັນອາຄານຈາກສະພາບອາກາດ, ການຕິດຕັື້ ງແຜງແສງຕາເວັນ, ການປ ກຕົື້ ນໄມື້ , ກະສິກໍາແບບປະຕິຮ ບ) ແລະ/ຫ   

ກິດຈະກໍາທີູ່ ບໍູ່ ສາມາດຈັບຕື້ອງໄດື້  (ເຊັູ່ ນ: ການມີສູ່ວນຮູ່ວມຂອງຊຸມຊົນ, ການສຶກສາ). 

ທຶນຊູ່ວຍເຫ  ອສາມາດໃຊື້ເພ ູ່ ອຈູ່າຍສໍາລັບເວລາຈື້າງພະນັກງານ, ວຽກຮັບເໝົາ, ການຊ ື້ ອະສັງຫາລິມະຊັບ (ເຊັູ່ ນ: ອຸປະກອນ, ທີູ່ ດິນ), 

ຄູ່າໃຊື້ຈູ່າຍທີູ່ ກູ່ຽວພັນກັບການບັນລຸເງ ູ່ ອນໄຂຂອງເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອ (ເຊັູ່ ນ: ຄູ່າປະກັນໄພເພີູ່ ມເຕີູ່ ມ, ການລາຍງານ) ແລະ ລາຍການ ຫ   

ກິດຈະກໍາອ ູ່ ນໆທີູ່ ຈະຈັດການກັບການປູ່ ຽນແປງຂອງດິນຟື້າອາກາດ ແລະ ເຮັດໃຫື້ຄວາມຍຸຕິທໍາດື້ານເຊ ື້ ອຊາດ ແລະ ສັງຄົມກື້າວໜື້ າ. 

ການສະໝັກຂໍເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອຂະໜາດນື້ ອຍແມູ່ນຄື້າຍຄ ກັບເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອຂະໜາດໃຫຍູ່  ແຕູ່ຮຽກຮື້ອງຂໍື້ ມ ນໜື້ອຍກວູ່າ ແລະ 

ການໃຫື້ຄະແນນແມູ່ນມີລະດັບຄວາມຍ ດຍຸູ່ ນທີູ່ ເໝາະສົມສໍາລັບໂຄງການທີູ່ ນື້ ອຍກວູ່າ. 

ວຽກງານໄດື້ຮັບການຈັດຫາທຶນໂດຍເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອຂະໜາດນື້ ອຍແມູ່ນຕື້ອງເຮັດໃຫື້ສໍາເລັດພາຍໃນສາມປີ. 

ເງິນຊື່ວຍເຫຼ ອຂະໜາດໃຫຍື່  — $200,000 ຫາ $1,000,000 ຕ ື່ ໂຄງການ 

ເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອຂະໜາດໃຫຍູ່ແມູ່ນສາມາດໃຊື້ສໍາລັບໂຄງການທີູ່ ຈັດການກັບການປູ່ ຽນແປງຂອງດິນຟື້າອາກາດ ແລະ 

ເຮັດໃຫື້ຄວາມຍຸຕິທໍາດື້ານເຊ ື້ ອຊາດ ແລະ ສັງຄົມກື້າວໜື້ າ. ໂຄງການສາມາດປະກອບມີການປັບປຸງທີູ່ ຈັບຕື້ອງໄດື້  (ເຊັູ່ ນ: 

ການປື້ອງກັນອາຄານຈາກສະພາບອາກາດ, ການຕິດຕັື້ ງແຜງແສງຕາເວັນ, ການປ ກຕົື້ ນໄມື້ , ກະສິກໍາແບບປະຕິຮ ບ) ແລະ/ຫ   

ກິດຈະກໍາທີູ່ ບໍູ່ ສາມາດຈັບຕື້ອງໄດື້  (ເຊັູ່ ນ: ການມີສູ່ວນຮູ່ວມຂອງຊຸມຊົນ, ການສຶກສາ). 



   

 

ເນ ື້ ອຫາຄ ູ່ມ ການສະໝັກຂໍ 9.8.20    ໜື້າທີ 5 ໃນ 11 

ທຶນຊູ່ວຍເຫ  ອແມູ່ນສາມາດໃຊື້ເພ ູ່ ອຈູ່າຍສໍາລັບເວລາຈື້າງພະນັກງານ, ການຊ ື້ ອະສັງຫາລິມະຊັບ (ເຊັູ່ ນ: ອຸປະກອນ, ທີູ່ ດິນ), 

ຄູ່າໃຊື້ຈູ່າຍທີູ່ ກູ່ຽວພັນກັບການບັນລຸເງ ູ່ ອນໄຂຂອງເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອ (ເຊັູ່ ນ: ຄູ່າປະກັນໄພເພີູ່ ມເຕີູ່ ມ, ການລາຍງານ) ແລະ ລາຍການ ຫ   

ກິດຈະກໍາອ ູ່ ນໆທີູ່ ຈະຈັດການກັບການປູ່ ຽນແປງຂອງດິນຟື້າອາກາດ ແລະ ເຮັດໃຫື້ຄວາມຍຸຕິທໍາດື້ານເຊ ື້ ອຊາດ ແລະ ສັງຄົມກື້າວໜື້ າ. 

ການສະໝັກຂໍເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອຂະໜາດໃຫຍູ່ແມູ່ນເຄັູ່ ງຄັດກວູ່າ. 

ວຽກງານທີູ່ ໄດື້ ຮັບການຈັດຫາທຶນໂດຍເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອຂະໜາດໃຫຍູ່ແມູ່ນຄວນເຮັດໃຫື້ສໍາເລັດພາຍໃນຫື້າປີ. 

ໝາຍເຫດ: ລະດັບການຈັດຫາທຶນສໍາລັບເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອແຕູ່ລະປະເພດອາດແຕກຕູ່າງກັນໃນອະນາຄົດຂື້າງໜື້ າ. 

 

ການນ າໃຊ້ທ ນ 

ພາກສູ່ວນນີື້ ເນັື້ ນໜັກທີູ່ ການນໍາໃຊື້ທຶນຢູ່າງພິເສດ ແລະ ຂໍື້ ຈໍາກັດການຈັດຫາທຶນທີູ່ ສະເພາະເຈາະຈົງຕໍູ່ ໂປຣແກຣມ PCEF. 

ນີື້ ບໍູ່ ແມູ່ ນລາຍການທີູ່ ຄອບຄຸມກູ່ຽວກັບການນໍາໃຊື້ທຶນ ຫ   ເງ ູ່ ອນໄຂຂອງຈັດຫາທຶນ. ລາຍການທີູ່ ຢ ູ່ຂື້າງລຸູ່ມນີື້ ປະກອບມີຂໍື້ ມ ນກູ່ຽວກັບ: 

1. ຂໍື້ ຈໍາກັດໃນການຈັດຫາທຶນສໍາລັບຄູ່າໃຊື້ຈູ່າຍບາງປະເພດ. 

2. ຂໍື້ ມ ນກູ່ຽວກັບຄູ່າໃຊື້ຈູ່າຍທີູ່ ບໍູ່ ໄດື້ຮັບອະນຸຍາດເປັນປົກກະຕິໃນການຈັດຫາທຶນສໍາລັບໂຄງການດິນຟື້າອາກາດແບບດັື້ ງເດີມ, 

ແຕູ່ອາດຈໍາເປັນຕໍູ່ ການຈັດການກັບບັນຫາຂອງດິນຟື້າອາກາດ ໃນລັກສະນະທີູ່ ເຮັດໃຫື້ຄວາມຍຸຕິທໍາດື້ານເຊ ື້ ອຊາດ ແລະ 

ສັງຄົມກື້າວໜື້ າ. 

ພວກເຮົາກໍາລັງນໍາສະເໜີສິູ່ ງເຫ ົູ່ ານີື້  ເພ ູ່ ອວູ່າຜ ື້ ສະໝັກຈະ: 1) ຮ ື້ວູ່ າແມູ່ນຫຍັງໄດື້ ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ 2) 

ສົູ່ ງເສີມໃຫື້ຄິດສື້າງສັນກູ່ຽວກັບວິທີທີູ່ ຈະບັນລຸເປົື້ າໝາຍຄວາມຍຸຕິທໍາດື້ານສິູ່ ງແວດລື້ອມ, ເຊ ື້ ອຊາດ ແລະ ສັງຄົມ. 

• ການລາຍງານໂຄງການ: ບົດລາຍງານ, ແຜນການ ແລະ ເຄ ູ່ ອງມ ອ ູ່ ນໆທີູ່ ຖ ກພັດທະນາຂຶື້ ນໂດຍນໍາໃຊື້ເງິນທຶນຊູ່ວຍເຫ  ອ 

ແມູ່ນຄູ່າໃຊື້ຈູ່າຍທີີູ່ ອະນຸຍາດ ແລະ ຖ ວູ່າເປັນຂໍື້ ມ ນທົູ່ ວໄປ. ນອກຈາກການລາຍງານແບບດັື້ ງເດີມ 

ເຊິູ່ ງຈໍາເປັນສໍາລັບຜ ື້ ໄດື້ຮັບເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອ PCEF ທັງໝົດ, ມັນໄດື້ ສົູ່ ງເສີມໃຫື້ຜ ື້ ສະໝັກ PCEF ປະສົມປະສານວິທີການສ ູ່ ສານ ແລະ 

ການລາຍງານກູ່ຽວກັບໂຄງການຂອງພວກເຂົາຢູ່າງເໝາະສົມ ແລະ ມີຄວາມໝາຍຕາມວັດທະນະທໍາ. 

ຕົວຢູ່າງສາມາດປະກອບມີຜົນງານການສະແດງ ຫ   ທັດສະນະສິນ, ອ ູ່ ນໆ. 

• ເຄ ື່ ອງມ , ພັດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນ: ການຊ ື້ ແມູ່ ນຕື້ອງຢ ູ່ ໃນການປະຕິບັດໂຄງການທີູ່ ນໍາສະເໜີ. 

ສິນຄື້າທີູ່ ຈະກາຍເປັນຊັບສິນຂອງຜ ື້ ໄດື້ ຮັບເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອ ແມູ່ນບໍູ່ ສາມາດຂາຍຄ ນໃນລະຫວູ່າງຊີວິດການນໍາໃຊື້ຂອງມັນ. 

ຖື້າກໍາມະສິດເກີດມີການປູ່ ຽນແປງໃນອະນາຄົດ, ຜ ື້ ໄດື້ ຮັບເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອຕື້ອງແຈື້ງໃຫື້ເມ ອງຮັບຊາບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ 

ຮັບເອົາໃບອະນຸມັດການຖູ່າຍໂອນກໍາມະສິດ. PCEF ບໍູ່ ຮຽກຮື້ອງງົບປະມານຕົື້ ນທຶນທີູ່ ຕໍູ່ າທີູ່ ສຸດ; 

ຜ ື້ ສະໝັກຄວນພິຈາລະນາຜົນກະທົບຕໍູ່ ສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສິູ່ ງແວດລື້ອມຈາກທາງເລ ອກການຊ ື້ . 

• ການຈັດຫາທີື່ ດິນ ແມູ່ນຄູ່າໃຊື້ຈູ່າຍທີູ່ ອະນຸຍາດໃນໂຄງການ.  

• ການຊ້ອມແປງອາຄານ ທີູ່ ບໍູ່ ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບມາດຕະການໂຄງສື້າງພ ື້ ນຖານທີູ່ ມີປະສິດທິພາບ, ແບບທົດແທນ ຫ   ສີຂຽວໂດຍກົງ 

ແມູ່ນຄູ່າໃຊື້ຈູ່າຍທີູ່ ອະນຸຍາດໃນໂຄງການ, ແຕູ່ພວກມັນບໍູ່ ສາມາດເກີນ 30% 

ຂອງງົບປະມານການກໍູ່ ສື້າງທັງໝົດໃນສະຖານທີູ່ ຕັື້ ງແຕູ່ລະແຫູ່ງ ແລະ ຕື້ອງຈັດການກັບບັນຫາຊີວິດ, ສຸຂະພາບ ຫ   

ຄວາມປອດໄພ.  

• ຄື່າໃຊ້ຈື່າຍທີື່ ກື່ຽວຂ້ອງກັບການຮັກສາການລົງທ ນຕະຫຼອດເວລາຊີວິດຂອງມັນ ແມື່ນຄື່າໃຊ້ຈື່າຍທີື່ ອະນຸຍາດ: 

ຕົວຢູ່າງປະກອບມີ ແຕູ່ບໍູ່ ຈໍາກັດພຽງການຊໍາລະລູ່ວງໜື້ າໃຫື້ແກູ່ການຮັບປະກັນຂອງການບໍລິການ, ສັນຍາດ ແລຮັກສາ HVAC 

ແລະ ການສົູ່ ງແຈື້ງເຕ ອນກູ່ຽວກັບການຫົດນໍື້ າຕົື້ ນໄມື້ .  

• ການຈື່າຍຄ ນສ າລັບລາຍການທີື່ ຈັດຫາ ຫຼ  ວຽກງານທີື່ ສ າເລັດ ກູ່ອນວັນທີີເລີູ່ ມຜົນບັງຄັບຂອງຂໍື້ ຕົກລົງເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອ 

ບໍູ່ ແມູ່ ນ ຄູ່າໃຊື້ຈູ່າຍທີູ່ ອະນຸຍາດ. 
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• ລາຍການທີື່ ຈ າເປັນເພ ື່ ອສົື່ ງເສີມການຄັດເລ ອກ, ການຮັກສາ ແລະ ຄວາມສ າເລັດຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮື່ວມ 

ໃນໂປຣແກຣມພັດທະນາແຮງງານ ແມູ່ນຄູ່າໃຊື້ທີູ່ ອະນຸຍາດ ເຊິູ່ ງລວມເຖິງການຈູ່າຍເງິນໃຫື້ແກູ່  ຫ   ແທນຜ ື້ ເຂົື້ າຮູ່ວມ. 

ຕົວຢູ່າງຂອງການຈູ່າຍເງິນໃຫື້ແກູ່ຜ ື້ ເຂົື້ າຮູ່ວມປະກອບມີ ແຕູ່ບໍູ່ ຈໍາກັດພຽງຄວາມຊູ່ວຍເຫ  ອໃນການຈູ່າຍເງິນໃຫື້ແກູ່ການເຮ ອນ, 

ການຂົນສົູ່ ງ, ການດ ແລເດັກ, ເຄ ູ່ ອງມ , ການຈູ່າຍເງິນໃຫື້ກັບສະຫະພັນ ແລະ ເງິນຄູ່າຄອງຊີບໃນການເຂົື້ າຮູ່ວມ. 

ຄວາມຕື້ອງການສໍາລັບການຈູ່າຍເງິນໃຫື້ແກູ່ຜ ື້ ເຂົື້ າຮູ່ວມແມູ່ນຄວນຖ ກຈັດຕັື້ ງຂຶື້ ນ (ເຊັູ່ ນ: ມີເງ ູ່ ອນໄຂລາຍຮັບຂອງການມີສິດ) 

ແລະ ການຈູ່າຍເງິນຄວນຕາມສັດສູ່ວນຂອງລະດັບການເຂົື້ າຮູ່ວມໃນໂປຣແກຣມ (ເຊັູ່ ນ: ຖື້າໂປຣແກຣມແມູ່ນໜຶູ່ ງມ ື້ ຕໍູ່ ອາທິດ, 

ການຈູ່າຍເງິນຈະຄອບຄຸມສໍາລັບມ ື້ ນັື້ ນ). 

• ລາຍການທີື່ ຈ າເປັນສ າລັບທຸລະກິດທີື່ ເລີື່ ມຕ້ົນ ຫຼ  ຂະຫຍາຍຕົວ ໃນຂະແໜງພະລັງງານສະອາດ 

ອາດເປັນຄູ່າໃຊື້ຈູ່າຍທີູ່ ອະນຸຍາດສໍາລັບເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອສົູ່ ງເສີມຜ ື້ ຮັບເໝົາ.  

• ການນ າໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກໂປຣແກຣມເງິນກຸ້ ເພ ູ່ ອສົູ່ ງເສີມກິດຈະກໍາທີູ່ ຈັດການກັບການປູ່ ຽນແປງຂອງດິນຟື້າອາກາດ ແລະ 

ເຮັດໃຫື້ຄວາມຍຸຕິທໍາດື້ານເຊ ື້ ອຊາດ ແລະ ສັງຄົມກື້າວໜື້ າ ອາດເປັນຄູ່າໃຊື້ຈູ່າຍທີູ່ ອະນຸຍາດ.  

• ຄື່າປະກັນໄພ ເພີູ່ ມເຕີູ່ ມ ແລະ ເປັນຜົນໂດຍກົງມາຈາກເງ ູ່ ອນໄຂທີູ່ ກູ່ ຽວພັນກັບເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອ PCEF ແມູ່ນຄູ່າໃຊື້ຈູ່າຍທີູ່ ອະນຸຍາດ. 

• ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນ: ອົງກອນທີູ່ ສະໝັກຂໍເງິນທຶນ PCEF ໂດຍມີຜ ື້ ສະໜັບສະໜ ນທາງການເງິນ 

ອາດຈັດແບູ່ ງຈົນເຖິງ 10% ຂອງຄູ່າໃຊື້ຈູ່າຍໃນໂຄງການສໍາລັບຄູ່າທໍານຽມຜ ື້ ສະໜັບສະໜ ນທາງການເງິນ.  

• ຄື່າໃຊ້ຈື່າຍໃນການດ າເນີນທຸລະກິດ (ບາງເທ ູ່ ອກໍຖ ກເອີື້ ນວູ່າ ຄູ່າໃຊື້ຈູ່າຍບໍລິຫານອີກດື້ວຍ) 

ໝາຍເຖິງຄູ່າໃຊື້ຈູ່າຍທົູ່ ວໄປຂອງການດໍາເນີນງານ ເຊັູ່ ນ: ຄູ່າເຊົູ່ າ, ຄູ່າສາທາລະນຸປະໂພກ, ພະນັກງານບໍລິຫານ, ປະກັນໄພ, 

ຄູ່າໃຊື້ຈູ່າຍດື້ານກົດໝາຍ, ເວບໄຊ ແລະ ໂທລະຄົມ. ຄູ່າໃຊື້ຈູ່າຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ 

ແມູ່ນຄູ່າໃຊື້ຈູ່າຍທີູ່ ອະນຸຍາດສໍາລັບເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອ PCEF. ຄູ່າໃຊື້ຈູ່າຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດສໍາລັບການເດີນທາງ, ເຄ ູ່ ອງມ  ແລະ 

ຄູ່າໃຊື້ໃນສັນຍາແມູ່ນຕື້ອງບໍູ່ ເກີນ 10%. ຄູ່າໃຊື້ຈູ່າຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດທີູ່ ຢ ູ່ ໃນຄູ່າໃຊື້ຈູ່າຍອ ູ່ ນໆທັງໝົດ 

ເຊິູ່ ງປະກອບມີພະນັກງານ ແມູ່ນຕື້ອງບໍູ່ ເກີນ 20%. 

o ໃຫື້ຮັບຊາບວູ່າ ການສະໝັກຂໍໂດຍມີຜ ື້ ສະໜັບສະໜ ນທາງການເງິນ 

ອາດມີອັດຕາຄູ່າໃຊື້ຈູ່າຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດລວມກັນຈົນເຖິງ 25% 

ແຕູ່ຕື້ອງໃຫື້ເຫດຜົນສໍາລັບຄູ່າໃຊື້ຈູ່າຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດທີູ່ ຄິດໄລູ່ເງິນໂດຍຜ ື້ ສະໝັກ.  

ຄວາມຊູ່ວຍເຫ  ອໃນເວບບິນາ ແລະ ດື້ານເຕັກນິກ.  

ພວກເຮົາຮັບຮ ື້ວູ່ າ ການເຂົື້ າຮູ່ວມໃນໂປຣແກຣມນີື້ ຈໍາເປັນຕື້ອງມີທັກສະ ແລະ ສະມັດຕະພາບທີູ່ ຫ າກຫ າຍ 

ນັບຕັື້ ງແຕູ່ການຂຽນຂໍເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອ ແລະ ການບໍລິການໂຄງການຈົນເຖິງຄວາມຍຸຕິທໍາດື້ານດິນຟື້າອາກາດ ແລະ ການຮູ່ວມມ . 

ພະນັກງານຈະມີໃຫື້ໃນລະຫວູ່າງຊູ່ວງເວລາການສະໝັກຂໍເພ ູ່ ອຕອບຄໍາຖາມ ແລະ ໃຫື້ຄວາມຊູ່ວຍເຫ  ອແກູ່ຜ ື້ ສະໝັກ. 

ພວກເຮົາຍັງໄດື້ສື້າງກົນໄກຈໍານວນໜຶູ່ ງເພ ູ່ ອຊູ່ວຍໃຫື້ຜ ື້ ສະໝັກປະສົບຄວາມສໍາເລັດກັບແນວຄິດໂຄງການ PCEF ຂອງພວກເຂົາ. 

ສິູ່ ງເຫ ົູ່ ານີື້ ປະກອບມີ: 

• ຂໍື້ ມ ນກູ່ຽວກັບແຕູ່ລະຂົງເຂດຂອງການຈັດຫາທຶນ – ພະລັງງານສະອາດ, ໂຄງສື້າງພ ື້ ນຖານສີຂຽວ, ກະສິກໍາແບບປະຕິຮ ບ ແລະ 

ການພັດທະນາແຮງງານ ແລະ ຜ ື້ ຮັບເໝົາ – 

ພື້ ອມທັງຂໍື້ ມ ນກູ່ຽວກັບປະຊາກອນທີູ່ ມີບ ລິມະສິດແມູ່ນສາມາດພົບໄດື້ໃນພາກສູ່ວນຊັບພະຍາກອນໃນເວບໄຊຂອງພວກເຮົາ. 

• ເວບບິນາແມູ່ນຈະຖ ກຈັດຂຶື້ ນໃນລະຫວູ່າງຊູ່ວງເວລາການສະໝັກຂໍ ເພ ູ່ ອຊູ່ວຍໃຫື້ອົງກອນເຂົື້ າໃຈເຖິງການສະໝັກຂໍ ແລະ ຄ ູ່ມ . 

ວັນທີ ແລະ ຂໍື້ ມ ນກູ່ຽວກັບເວບບິນາຈະຖ ກເຜີຍແຜູ່ ໃນເວບໄຊຂອງພວກເຮົາ. 

• ການປະຊຸມ ແລະ 

ການຝຶກອົບຮົມຈໍາລອງກູ່ຽວກັບຫົວຂໍື້ ທີູ່ ສະເພາະເຈາະຈົງເພ ູ່ ອສື້າງສະມັດຕະພາບຂອງອົງກອນແມູ່ນຈະຖ ກມອບໃຫື້  

ເພ ູ່ ອຊູ່ວຍຜ ື້ ສະໝັກທີູ່ ເປັນໄປໄດື້ . ວັນທີ ແລະ ຂໍື້ ມ ນກູ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມເຫ ົູ່ ານີື້ ຈະຖ ກເຜີຍແຜູ່ ໃນເວບໄຊຂອງພວກເຮົາ. 
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ຂະບວນການກວດສອບການສະໝັກຂໍ  

ຂະບວນການກວດສອບການສະໝັກຂໍຂອງ PCEF ຖ ກອອກແບບໃຫື້ສົູ່ ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບ, ຄວາມໄວື້ວາງໃຈ ແລະ ຄວາມໂປູ່ ງໃສ. 

ສໍາລັບເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອຂະໜາດນື້ ອຍ ແລະ ໃຫຍູ່  ແມູ່ນມີຫື້າຂັື້ ນຕອນໃນຂະບວນການກວດສອບ. 

ເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອໃນການວາງແຜນຂື້າມຂັື້ ນຕອນກວດສອບດື້ານເຕັກນິກຂອງຂະບວນການດັູ່ ງກູ່າວ.  

1. ການກັື່ ນຕອງເອົາຜູ້ມີສິດ 

ພະນັກງານຂອງໂປຣແກຣມຈະກວດສອບການສະໝັກຂໍແຕູ່ລະລາຍການເພ ູ່ ອຮັບປະກັນວູ່າອົງກອນ ແລະ 

ໂຄງການແມູ່ນມີສິດສໍາລັບການຈັດຫາທຶນ. ເງ ູ່ ອນໄຂການມີສິດແມູ່ນຈະໄດື້ ຮັບການແຈື້ງການໂດຍໜູ່ວຍງານກົດໝາຍຂອງ PCEF 

ພື້ ອມທັງເງ ູ່ ອນໄຂການຮັບເໝົາ ແລະ ດື້ານກົດໝາຍຂອງເມ ອງ.  

2. ການກວດສອບຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນທາງເຕັກນິກ (ບ ື່ ສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້ກັບເງິນຊື່ວຍເຫຼ ອໃນການວາງແຜນ) 

ການສະໝັກຂໍແຕູ່ລະລາຍການທີູ່ ຜູ່ ານການກັູ່ ນຕອງເອົາຜ ື້ ມີສິດ ຈະຖ ກກວດສອບສໍາລັບສະມັດຕະພາບດື້ານເຕັກນິກ. 

ການກວດສອບດື້ານເຕັກນິກບໍູ່ ນັບເປັນຄະແນນຂອງໂຄງການ; ກົງກັນຂື້າມ 

ມັນເຮັດໜື້ າທີູ່ ເປັນຕົວກັູ່ ນຕອງເພ ູ່ ອນໍາອອກໂຄງການທີູ່ ເປັນໄປບໍູ່ ໄດື້ໃນທາງເຕັກນິກ. 

ໂຄງການບໍູ່ ຈໍາເປັນຕື້ອງຖ ກອອກແບບຢູ່າງສົມບ ນເພ ູ່ ອໃຫື້ຜູ່ ານການກວດສອບດື້ານເຕັກນິກ; ເຖິງຢູ່າງໃດກໍຕາມ 

ພວກມັນຕື້ອງເປັນໄປໄດື້ໃນທາງເຕັກນິກ.  

3. ການກວດສອບຂອງຄະນະໃຫ້ຄະແນນ 

ການສະໝັກຂໍແຕູ່ລະລາຍການທີູ່ ຜູ່ ານການກັູ່ ນຕອງເອົາຜ ື້ ມີສິດ ແລະ 

ຄວາມເປັນໄປໄດື້ໃນທາງເຕັກນິກຈະຖ ກມອບໝາຍໃຫື້ແກູ່ຄະນະໃຫື້ຄະແນນ. 

ຄະນະໃຫື້ຄະແນນແຕູ່ລະຄະນະຈະປະກອບມີສາມຫາສີູ່ ຄົນທີູ່ ມາຈາກສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການຂອງ PCEF, 

ພະນັກງານຂອງໂປຣແກຣມ ແລະ ຜ ື້ ຊູ່ຽວຊານໃນຫົວຂໍື້ ດັູ່ ງກູ່າວ ພື້ ອມດື້ວຍຢູ່າງໜື້ອຍສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການໜຶູ່ ງຄົນ ແລະ 

ພະນັກງານໜຶູ່ ງຄົນ. ຈະດໍາເນີນຄວາມພະຍາຍາມເພ ູ່ ອປະກອບໃຫື້ມີຄົນຜິວສີເປັນສູ່ວນໃຫຍູ່  ແລະ 

ຄວາມສົມດຸນດື້ານເພດໃນອົງປະກອບຂອງຄະນະ. ຜ ື້ ໃຫື້ຄະແນນ (ຜ ື້ ກວດສອບ) 

ຈະໄດື້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກູ່ຽວກັບບັນທັດຖານການໃຫື້ຄະແນນ ແລະ ຄວາມສໍານຶກທີູ່ ຕໍູ່ ຕື້ ານການລໍາອຽງ. 

ຜ ື້ ກວດສອບຈະຖ ກຮຽກຮື້ອງໃຫື້ລະເວັື້ ນຈາກການສ ູ່ ສານກັບຜ ື້ ສະໝັກໃນລະຫວູ່າງຂະບວນການກວດສອບ. 

ການກວດສອບຂອງຄະນະໃຫື້ຄະແນນປະກອບມີສາມຂັື້ ນຕອນ: 

1. ຜ ື້ ກວດສອບແຕູ່ລະຄົນຈະໃຫື້ຄະແນນແກູ່ການສະໝັກຂໍເປັນລາຍບຸກຄົນ. 

ຜ ື້ ກວດສອບຈະໄດື້ຮັບຄ ູ່ມ ບັນທັດຖານການໃຫື້ຄະແນນ ແລະ ຂໍື້ ມ ນກູ່ຽວກັບການກວດສອບດື້ານເຕັກນິກ. 

ຄ ູ່ມ ບັນທັດຖານການໃຫື້ຄະແນນສໍາລັບເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອແຕູ່ລະປະເພດແມູ່ນຢ ູ່ ໃນເວບໄຊຂອງພວກເຮົາ.  

2. ພະນັກງານ PCEF ຈະສະເລູ່ຍຄະແນນຂອງຜ ື້ ກວດສອບສໍາລັບບັນທັດຖານແຕູ່ລະຂໍື້  ແລະ ມອບໃຫື້ກັບຜ ື້ ສະໝັກໂຄງການ. 

ຄະນະໃຫື້ຄະແນນອາດບັນຈຸຄໍາຖາມຊີື້ ແຈງແບບທໍາມະດາສໍາລັບຜ ື້ ສະໝັກອີກດື້ວຍ. 

ຜ ື້ ສະໝັກຈະມີໂອກາດຕອບໂຕື້ຕໍູ່ ຄະແນນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຕອບຄໍາຖາມຊີື້ ແຈງທີູ່ ຜ ື້ ກວດສອບສະເໜີມາ. 

ຜ ື້ ສະໝັກສາມາດຕອບໂຕື້ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫ   ໂດຍວິດີໂອ ຫ   ໂດຍການບັນທຶກສຽງ. ຄໍາແນະນໍາກູ່ຽວກັບໄລຍະເວລາ 

ແລະ ຮ ບແບບຂອງການຕອບໂຕື້ຂອງຜ ື້ ສະໝັກແມູ່ນຈະໄດື້ມອບໃຫື້  

ເພ ູ່ ອຮັບປະກັນຄວາມສະໝໍູ່ າສະເໝີກັນໃນການສະໝັກຂໍທັງໝົດ. 

ການຕອບໂຕື້ຂອງຜ ື້ ສະໝັກແມູ່ນຈະໄດື້ມອບໃຫື້ແກູ່ຄະນະໃຫື້ຄະແນນເພ ູ່ ອພິຈາລະນາ. 

3. ຄະນະໃຫື້ຄະແນນຈະພົບປະກັນເພ ູ່ ອສົນທະນາເຖິງຄະແນນສູ່ວນບຸກຄົນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ການຕອບໂຕື້ຂອງຜ ື້ ສະໝັກ 

ແລະ ຜ ື້ ກວດສອບຈະມີໂອກາດປູ່ ຽນແປງຄະແນນຂອງພວກເຂົາ. ໃນຕອນສຸດທື້າຍຂອງການປະຊຸມນີື້ , 

ຄະແນນສຸດທື້າຍແມູ່ນຈະໄດື້ມອບໃຫື້ແກູ່ການສະໝັກແຕູ່ລະລາຍການ. 
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ຖື້າຄະນະໃຫື້ຄະແນນນໍາສະເໜີຕໍູ່ ຄະນະກໍາມະການຂອງ PCEF ວູ່າ ບໍູ່ ຄວນຈັດຫາທຶນໃຫື້ແກູ່ການສະໝັກຂໍ, 

ພວກເຂົາຈະໃຫື້ເຫດຜົນສໍາລັບການນໍາສະເໜີນັື້ ນ. 

4. ການກວດສອບຂອງຄະນະກ າມະການ 

ສໍາລັບການສະໝັກຂໍແຕູ່ລະລາຍການທີູ່ ຜູ່ ານການມີສິດ ແລະ ການກັູ່ ນຕອງກວດສອບດື້ານເຕັກນິກ, 

ຄະນະກໍາມະການທັງໝົດຈະໄດື້ຮັບຊູ່ອງເອກະສານທີູ່ ປະກອບມີບົດສະຫ ຸ ບໂດຍຫຍໍື້ ຂອງໂຄງການ, ຄະແນນຂອງຄະນະກວດສອບ, 

ການຕອບໂຕື້ຂອງຜ ື້ ສະໝັກ (ຖື້າມີ) ແລະ ຄໍາອະທິບາຍ ຖື້າມີການນໍາສະເໜີໃຫື້ບໍູ່ ຈັດຫາທຶນແກູ່ການສະໝັກຂໍດັູ່ ງກູ່າວ. 

ການສະໝັກຂໍຈະຖ ກຈັດອັນດັບ ໂດຍອີງໃສູ່ຄະແນນສຸດທື້າຍທີູ່ ຖ ກກໍານົດໂດຍຄະນະໃຫື້ຄະແນນ. 

ເພ ູ່ ອສື້າງແຜງໜັງສ ລັດຖະການທີູ່ ສົມດຸນ, ຄະນະກໍາມະການອາດພິຈາລະນາລາຍການດັູ່ ງຕໍູ່ ໄປນີື້  

ນອກຈາກຄະແນນຂອງຄະນະກວດສອບ ເມ ູ່ ອກໍາລັງດໍາເນີນການນໍາສະເໜີການຈັດຫາທຶນຄັື້ ງສຸດທື້າຍ:  

a. ເປົື້ າໝາຍຂອງການຈັດຫາທຶນທີູ່ ກໍານົດໄວື້ ໃນນິຕິກໍາຂອງ PCEF: 

i. 40-60% ຂອງການຈັດຫາທຶນໃຫື້ແກູ່ໂຄງການພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງພະລັງງານ 

ໂດຍທີູ່ ມີຢູ່າງໜື້ອຍ 50% ຂອງໂຄງການເຫ ົູ່ ານີື້ ຮັບໃຊື້ຄົວເຮ ອນທີູ່ ລາຍຮັບຕໍູ່ າ ແລະ ຄົນຜິວສີ. 

ii. 20-25% ຂອງການຈັດຫາທຶນໃຫື້ແກູ່ການພັດທະນາແຮງງານພະລັງງານສະອາດ ແລະ ຜ ື້ ຮັບເໝົາ. 

iii. 10-15% ຂອງການຈັດຫາທຶນໃຫື້ແກູ່ໂປຣແກຣມກະສິກໍາແບບປະຕິຮ ບ ແລະ ໂຄງສື້າງພ ື້ ນຖານສີຂຽວ 

ທີູ່ ສົູ່ ງຜົນໃຫື້ກໍາຈັດກາສເຮ ອນກະຈົກ. 

iv. 5% ຂອງການຈັດຫາທຶນໃຫື້ແກູ່ອ ູ່ ນໆ/ນະວັດຕະກໍາ. 

b. ການແຈກຢາຍດື້ານພ ມສາດ 

c. ໜູ່ວຍງານນິຕິບັນຍັດຕັື້ ງເປົື້ າທີູ່ ຈະມອບຢູ່າງໜື້ອຍ 20% 

ຂອງທຶນຊູ່ວຍເຫ  ອໃຫື້ແກູ່ ອົງກອນທີູ່ ມີການບັນທຶກຕິດຕາມການໃຫື້ໂປຣແກຣມທີູ່ ໃຫື້ຜົນປະໂຫຍດແກູ່ສະມາຊິກຊຸມຊົນ

ທີູ່ ເສຍປຽບໃນເສດຖະກິດ ເຊິູ່ ງລວມເຖິງຄົນຜິວສີ, ແມູ່ ຍິງ, ຄົນພິການ ແລະ ຄົນທີູ່ ວູ່ າງງານຢູ່າງຕໍູ່ ເນ ູ່ ອງ. 

d. ການຕອບໂຕື້ຂອງຜ ື້ ສະໝັກ ແລະ ການນໍາສະເໜີຂອງຄະນະໃຫື້ຄະແນນ. 

e. ຄວາມສອດຄູ່ອງກັບ ຫ ັ ກການຊີື້ ນໍາຂອງ PCEF. 

5. ການອະນຸມັດໂດຍສະພາເມ ອງ 

ການນໍາສະເໜີສຸດທື້າຍຂອງຄະນະກໍາມະການຈະຖ ກສົູ່ ງໄປຫາສະພາເມ ອງສໍາລັບການອະນຸມັດ. 

ໂດຍທົູ່ ວໄປແລື້ວແມູ່ນຄາດໝາຍໃຫື້ສະພາຍອມຮັບການນໍາສະເໜີຂອງຄະນະກໍາມະການ. 

ຖື້າສະພາປະຕິເສດການນໍາສະເໜີການຈັດຫາທຶນ, 

ພວກເຂົາຕື້ອງໃຫື້ຄໍາອະທິບາຍເປັນລາຍລັກອັກສອນກູ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈດັູ່ ງກູ່າວ. 

ການໄດື້ຮັບເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອ  

ແຕູ່ລະຄົນທີູ່ ໄດື້ຮັບເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອຈະຖ ກມອບໝາຍໃຫື້ມີບຸກຄົນຕິດຕໍູ່ ທີູ່ ເປັນພະນັກງານຂອງ PCEF (ຜ ື້ ບໍລິຫານໂຄງການ PCEF). 

ຂັື້ ນຕອນທໍາອິດໃນການສະຫ ຸ ບຂໍື້ ຕົກລົງເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອຈະເປັນການເຂົື້ າຮູ່ວມການປະຊຸມເລີູ່ ມຕົື້ ນເພ ູ່ ອກວດສອບ ແລະ ສະຫ ຸ ບຂອບເຂດ 

ແລະ ເງ ູ່ ອນໄຂຂອງເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອ ເຊິູ່ ງລວມເຖິງອົງປະກອບດັູ່ ງລຸູ່ມນີື້ : 

• ເງ ູ່ ອນໄຂການລາຍງານ  

• ເງ ູ່ ອນໄຂປະກັນໄພ 

• ຂໍື້ ຕົກລົງຄວາມສະເໝີພາບຂອງແຮງງານ ແລະ ຜ ື້ ຮັບເໝົາ 

• ການຄຸື້ມຄອງດື້ານການເງິນ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງ 

• ການໃຊື້ປະໂຫຍດຈາກແຮງງານ ແລະ ຜ ື້ ຮັບເໝົາ ຖື້າມີ 
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• ລາຍການອ ູ່ ນໆທີູ່ ຈະເປັນຕື້ອງລະບຸໃນຈົດໝາຍ (ເຊັູ່ ນ: ການຍິນຍອມປະຕິບັດທີູ່ ກູ່ຽວຂື້ອງ, 

ເງ ູ່ ອນໄຂການຊ ື້ ເມ ູ່ ອສໍາເລັດຂັື້ ນຕອນກູ່ອນໜື້ າ) 

• ຂອບເຂດຂອງແຜນການບໍລິຫານໂຄງການ. ລາຍການນີື້ ຈະເປັນການສົູ່ ງມອບງານທໍາອິດສໍາລັບເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອສູ່ວນໃຫຍູ່  ແລະ 

ຈະປະກອບມີສູ່ວນປະກອບດັູ່ ງຕໍູ່ ໄປນີື້ : 

o ບົດບາດ ແລະ ໜື້າທີູ່ ຮັບຜິດຂອບຂອງການບໍລິຫານໂຄງການ 

o ການສ ູ່ ສານໂຄງການສໍາລັບຜ ື້ ຮັບເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອ, ຜ ື້ ຮູ່ວມມ  ແລະ ພະນັກງານຂອງເມ ອງ 

o ສະຫ ຸ ບຕາຕະລາງສໍາລັບເປົື້ າໝາຍຂອງກິດຈະກໍາ ແລະ ການສົູ່ ງມອບງານທີູ່ ສໍາຄັນ. 

ຫ ັ ງຈາກທີູ່ ອົງປະກອບເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອທັງໝົດໄດື້ຖ ກສະຫ ຸ ບແລື້ວ ຜ ື້ ບໍລິຫານໂຄງການ PCEF ຈະຮູ່າງຂໍື້ ຕົກລົງເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອເພ ູ່ ອເຊັນ. 

ເມ ອງຈະເຊັນຂໍື້ ຕົກລົງເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອ ຫ ັ ງຈາກທີູ່ ຜ ື້ ຮັບເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອໄດື້ເຊັນແລື້ວເທົູ່ ານັື້ ນ ແລະ ຫ ັ ງຈາກທີູ່ ປະກັນໄພທີູ່ ຈໍາເປັນທັງໝົດ ແລະ 

ເອກະສານອ ູ່ ນໆໄດື້ຖ ກມອບໃຫື້ແລື້ວ. ຕົວຢູ່າງວູ່າ 

ຂໍື້ ຕົກລົງເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອຈະມີລັກສະນະເປັນແນວໃດນັື້ ນແມູ່ນມີໃຫື້ໃນເວບໄຊຂອງພວກເຮົາ.  

ເງ ູ່ ອນໄຂການລາຍງານ 

ເງ ູ່ ອນໄຂການລາຍງານແມູ່ນຈະແຕກຕູ່າງກັນ ໂດຍຂຶື້ ນກັບປະເພດ, ຂະໜາດ ແລະ ຂອບເຂດເວລາຂອງເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອ. 

ຜ ື້ ສະໝັກທີູ່ ໄດື້ ຮັບທຶນຊູ່ວຍເຫ  ອຈະພັດທະນາເງ ູ່ ອນໄຊການລາຍງານສຸດທື້າຍ ໂດຍຮູ່ວມເຮັດກັບຜ ື້ ບໍລິຫານໂຄງການ PCEF ຂອງພວກເຂົາ 

ເຊິູ່ ງປະກອບມີປະເພດ ແລະ ຄວາມຖີູ່  ຫ   ການລາຍງານ ແລະ ເອກະສານທີູ່ ຈໍາເປັນ. 

ເງ ູ່ ອນໄຂການລາຍງານຈະຖ ກອອກແບບໃຫື້ແທດເໝາະກັບໂຄງການ ແລະ ໃຫື້ຂໍື້ ມ ນທີູ່ ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມໄວື້ວາງໃຈ 

ໃນຂະນະທີູ່ ພະຍາຍາມຫ ຸ ດຜູ່ ອນພາລະໃຫື້ແກູ່ຜ ື້ ຮັບເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອ. ຂໍື້ ມ ນເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອບາງຢູ່າງຈະຖ ກລາຍງານໃນຮ ບແບບມາດຕະຖານ 

ເຊັູ່ ນ: ແບບຕົວຢູ່າງ ຫ   ແພລັດຟອມອອນລາຍ.  

ພວກເຮົາບໍູ່ ຄາດຫວັງໃຫື້ຜ ື້ ໄດື້ ຮັບເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອຮັບເອົາຄູ່າໃຊື້ຈູ່າຍທີູ່ ກູ່ຽວພັນກັບການລາຍງານ ເຊິູ່ ງຖ ກຮຽກຮື້ອງໂດຍໂປຣແກຣມ. 

ມັນຈະບໍູ່ ມີຄູ່າທໍານຽມເພ ູ່ ອເຂົື້ າເຖິງແພລັດຟອມການລາຍງານຂອງ PCEF ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທີູ່ ກູ່ ຽວຂື້ອງ. ນອກຈາກນັື້ ນ 

ແມູ່ນສົູ່ ງເສີມໃຫື້ຜ ື້ ສະໝັກ (ແລະ ຜ ື້ ຮັບເໝົາຂອງພວກເຂົາ) 

ລວມຈໍານວນຂອງເວລາຈື້າງພະນັກງານທີູ່ ເໝາະສົມເຂົື້ າໃນງົບປະມານຂອງພວກເຂົາສໍາລັບການລາຍງານ 

ພື້ ອມທັງຄູ່າໃຊື້ຈູ່າຍທີູ່ ກູ່ ຽວພັນກັບບົດລາຍງານການຜະລິດ ຫ   ເຄ ູ່ ອງມ ອ ູ່ ນໆເພ ູ່ ອສ ູ່ ສານກູ່ຽວກັບຜົນໄດື້ຮັບຂອງໂຄງການ. 

ຂໍື້ ມ ນເພີູ່ ມເຕີູ່ ມກູ່ຽວກັບເງ ູ່ ອນໄຂການລາຍງານແມູ່ນມີໃຫື້ພື້ ອມກັບເຄ ູ່ ອງມ ການສະໝັກຂໍໃນໜື້ າ ສະໝັກຂໍເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອຂອງ PCEF.  

ລາຍການທີູ່ ມີເຄ ູ່ ອງໝາຍຢ ູ່ຂື້ າງລຸູ່ມນີື້ ແມູ່ນໄດື້ໃຫື້ເງ ູ່ ອນໄຂການລາຍງານປະເພດສາກົນ ແລະ ສະເພາະເຈາະຈົງກັບປະເພດຂອງໂຄງການ 

ເຊິູ່ ງອາດນໍາໃຊື້ໄດື້  ຖື້າທູ່ານໄດື້ ຮັບເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອ PCEF.  

ເງ ື່ ອນໄຂການລາຍງານສ າລັບຜູ້ຮັບເງິນຊື່ວຍເຫຼ ອທັງໝົດ: 

1. ຄູ່າໃຊື້ຈູ່າຍດື້ານການເງິນ ແລະ ການຕິດຕາມງົບປະມານ 

2. ຄວາມຄ ບໜື້ າຫາເປົື້ າໝາຍຂອງກິດຈະກໍາ/ການສົູ່ ງມອບງານ 

3. ການລາຍງານຂໍື້ ຕົກລົງຄວາມສະເໝີພາບຂອງແຮງງານ ແລະ ຜ ື້ ຮັບເໝົາ (ເບິູ່ ງແບບຕົວຢູ່າງຂໍື້ ຕົກລົງໃນເວບໄຊຂອງພວກເຮົາ) 

4. ການລາຍງານສຸດທື້າຍທີູ່ ປະກອບມີບັນຊີການເງິນ, ສະຖານທີູ່ ຕັື້ ງຂອງການປັບປຸງທີູ່ ສາມາດຈັບຕື້ອງໄດື້ , ຕົວເລກ ແລະ 

ສະຖິຕິປະຊາກອນທີູ່ ໄດື້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ ແລະ ຂໍື້ ມ ນດື້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບທີູ່ ກູ່ ຽວຂື້ອງ 

ໂດຍອີງຕາມຂໍື້ ມ ນສະເພາະຂອງໂຄງການ. 

ມາດຕະການລາຍງານທີື່ ສະເພາະເຈາະຈົງກັບປະເພດຂອງໂຄງການ (ລາຍງານຕົວວັດທັງໝົດຕາມທີື່ ເໝາະສົມເທົື່ ານ້ັນ): 

1. ກະສິກໍາແບບປະຕິຮ ບ 

a. ຂົງເຂດໂຄງການກະສິກໍາ (ເອເຄີ ຫ   ຕະລາງຟຸດ) 
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b. ປະລິມານນຜົນເກັບກູ່ຽວປະຈໍາປີທີູ່ ຄາດຄະເນ (ປອນ) 

c. ສະຖານທີູ່ ຕັື້ ງຂອງໂຄງການກະສິກໍາ:  

i. ລະຫັດໄປສະນີຂອງສະຖານທີູ່ ຕັື້ ງສໍາລັບໂຄງການກູ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະການຢ ູ່ອາໄສ 

ii. ເສັື້ ນຂະໜານ/ເສັື້ ນແວງ/GIS ສໍາລັບໂຄງການກູ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະທີູ່ ບໍູ່ ແມູ່ນການຢ ູ່ອາໄສ 

2. ໂຄງສື້າງພ ື້ ນຖານສີຂຽວ 

a. ຕົວເລກ ແລະ ປະເພດຂອງເຄ ູ່ ອງມ ຕົື້ ນໄມື້ /ພ ດ  

b. ພ ື້ ນທີູ່ ຂອງໂຄງການ (ເອເຄີ ຫ   ຕະລາງຟຸດ ແລະ ຟຸດຕາມໄລຍະຍາວ) 

c. ສະຖານທີູ່ ຕັື້ ງຂອງໂຄງການໂຄງສື້າງພ ື້ ນຖານສີຂຽວ:  

i. ລະຫັດໄປສະນີສໍາລັບຄຸນລັກສະນະການຢ ູ່ອາໄສ 

ii. ທີູ່ ຢ ູ່ຖະໜົນສໍາລັບຄຸນລັກສະນະການຄື້າຂາຍ 

iii. ທີູ່ ຢ ູ່ຖະໜົນ ຫ   ເສັື້ ນຂະໜານ-ເສັື້ ນແວງສໍາລັບອ ູ່ ນໆ  

3. ການພັດທະນາແຮງງານ ແລະ ຜ ື້ ຮັບເໝົາ 

a. ການສໍາເລັດ (ຕົວເລກ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຜ ື້ ເຂົື້ າຮູ່ວມທີູ່ ສໍາເລັດ ຫ   ຈົບການສຶກສາ) 

b. ຜົນໄດື້ຮັບຕາມເໝາະສົມ (ເຊັູ່ ນ: ຈໍານວນຂອງຜ ື້ ເຂົື້ າຮູ່ວມທີູ່ ມີວຽກ, ຮັກສາວຽກ ຫ   ກື້າວໜື້ າໃນວຽກງານຂອງພວກເຂົາ; 

ສໍາລັບໂປຣແກຣມໂຮງຮຽນ ຫ   ຄື້າຍ, ມາດຕະການປະເມີນໂປຣແກຣມທີູ່ ເໝາະສົມ) 

c. ຈໍານວນທຸລະກິດທີູ່ ໄດື້ຮັບການຊູ່ວຍເຫ  ອ 

d. ຊົູ່ ວໂມງທີູ່ ໃຫື້ການຊູ່ວຍເຫ  ອ 

e. ປະເພດຂອງການຊູ່ວຍເຫ  ອ (ເຊັູ່ ນ: ດື້ານກົດໝາຍ, ດື້ານການເງິນ, ດື້ານການບັນຊີ, ດື້ານເຕັກນິກ, ໃບຢັື້ ງຢ ນ, 

ດື້ານການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ, ດື້ານການຕະຫ າດ) 

f. ຜົນໄດື້ຮັບ (ເຊັູ່ ນ: ທຸລະກິດທີູ່ ເປີດ, ໝັື້ ນຄົງ, ກໍາລັງເຕີບໂຕ)  

g. ປະເພດຂອງທຸລະກິດທີູ່ ໄດື້ ຮັບການຊູ່ວຍເຫ  ອ (ເຊັູ່ ນ: ແຜງແສງຕາເວັນ, ການປື້ອງກັນອາຄານຈາກສະພາບອາກາດ). 

4. ພະລັງງານສະອາດ 

a. ປະສິດທິພາບຂອງພະລັງງານ 

i. ຕະລາງຟຸດ, ການນໍາໃຊື້ ແລະ ຕົວເລກຂອງຜ ື້ ອາໄສສໍາລັບສະຖານທີູ່ ຕັື້ ງແຕູ່ລະແຫູ່ງ 

ii. ການນໍາໃຊື້ພະລັງງານກູ່ອນ ແລະ ຫ ັ ງການປັບປຸງ 

iii. ສະຖານທີູ່ ຕັື້ ງ: ທີູ່ ຕັື້ ງສໍາລັບຄຸນລັກສະນະການຄື້າຂາຍ, ລະຫັດໄປສະນີສໍາລັບຄຸນລັກສະນະການຢ ູ່ອາໄສ  

iv. ປະເພດຂອງມາດຕະການດື້ານປະສິດທິພາບທີູ່ ຕິດຕັື້ ງ 

v. ປະເພດຂອງການປັບປຸງດື້ານປະສິດທິພາບທີູ່ ບໍູ່ ແມູ່ ນພະລັງງານ  

b. ພະລັງງານທົດແທນ 

i. ກໍາລັງການຜະລິດທັງໝົດທີູ່ ຕິດຕັື້ ງໃນສະຖານທີູ່ ຕັື້ ງແຕູ່ລະແຫູ່ງ  

ii. ສະຖານທີູ່ ຕັື້ ງ: ທີູ່ ຕັື້ ງສໍາລັບຄຸນລັກສະນະການຄື້າຂາຍ, ລະຫັດໄປສະນີສໍາລັບຄຸນລັກສະນະການຢ ູ່ອາໄສ 

iii. ປະເພດຂອງການປັບປຸງພະລັງງານທີູ່ ບໍູ່ ທົດແທນ 

ຄໍາຖາມທີູ່ ຖ ກຖາມເປັນປະຈໍາ (FAQ) 

1. ອົງກອນຂອງຂື້າພະເຈົື້ າສາມາດສະໝັກຂໍເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອໄດື້ຫ າຍກວູ່າໜຶູ່ ງລາຍການບໍ?  

ແມູ່ນແລື້ວ, ບໍູ່ ມີຂໍື້ ຈໍາກັດກູ່ຽວກັບຈໍານວນເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອທີູ່ ອົງກອນສາມາດສະໝັກຂໍ ຫ   ເປັນສູ່ວນໜຶູ່ ງ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍຕາມ 

ການສະໝັກຂໍເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອທີູ່ ແຕກຕູ່າງກັນຕື້ອງແມູ່ນສໍາລັບໂຄງການ ຫ   ໂປຣແກຣມທີູ່ ແຕກຕູ່າງກັນ.  
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2. ຈໍາເປັນຕື້ອງມີການເພີູ່ ມທຶນຈາກນອກ ເພ ູ່ ອຮັບເອົາເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອ PCEF ບໍ?  

ບໍູ່ , ການເພີູ່ ມທຶນຈາກນອກ (ການປະກອບສູ່ວນເຂົື້ າໃນໂຄງການຈາກແຫ ູ່ງອ ູ່ ນໆ, ຍັງເອີື້ ນວູ່າ ການຈັບຄ ູ່) 

ບໍູ່ ແມູ່ ນເງ ູ່ ອນໄຂສໍາລັບການຈັດຫາທຶນ PCEF. ການສະໝັກຂໍປະກອບມີຄໍາຖາມກູ່ຽວກັບແຫ ູ່ງເພີູ່ ມທຶນຈາກນອກ 

ເພ ູ່ ອພິຈາລະນາເຖິງວິທີເຮັດໃຫື້ຜົນຂອງເງິນໂດລາທີູ່ ຈໍາກັດນັື້ ນເກີດປະໂຫຍດສ ງສຸດ. 

ມີຄະແນນໃຫື້ແກູ່ການເພີູ່ ມທຶນຈາກນອກສໍາລັບເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອຂະໜາດນື້ ອຍ ແລະ ໃຫຍູ່  

ແຕູ່ບໍູ່ ມີຄະແນນເພີູ່ ມເຕີູ່ ມສໍາລັບເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອໃນການວາງແຜນ.  

3. ຄໍາຖາມ ຫ   ບັນທັດຖານບາງຂໍື້ ເບິູ່ ງຄ ໃຊື້ບໍູ່ ໄດື້ ກັບໂຄງການຂອງຂື້າພະເຈົື້ າ. 

ສິູ່ ງນັື້ ນຈະສົູ່ ງກະທົບຕໍູ່ ຄະແນນຂອງຂື້າພະເຈົື້ າບໍ? 

ສໍາລັບເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອໃນການວາງແຜນ, ບັນທັດຖານທັງໝົດຈະຖ ກໃຫື້ຄະແນນສໍາລັບການສະໝັກຂໍທັງໝົດ. 

ສໍາລັບເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອຂະໜາດນື້ ອຍ ແລະ ໃຫຍູ່ , ຄໍາຖາມ ແລະ ການໃຫື້ຄະແນນແມູ່ນມີຄວາມແຕກຕູ່າງ 

ໂດຍຂຶື້ ນກັບປະເພດຂອງໂຄງການ. 

ກະລຸນາອື້າງອີງໃສູ່ຕາຕະລາງການໃຫື້ຄະແນນສໍາລັບເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອປະເພດທີູ່ ທູ່ານສົນໃຈໃນເວບໄຊຂອງພວກເຮົາ 

ເພ ູ່ ອກໍານົດວູ່າບັນທັດຖານການໃຫື້ຄະແນນໃດຈະຖ ກນໍາໃຊື້ເພ ູ່ ອປະເມີນການສະໝັກຂໍຂອງທູ່ານ. 

ຄະແນນແມູ່ນຂຶື້ ນກັບຄໍາຖາມທີູ່ ໃຊື້ກັບປະເພດໂຄງການຂອງທູ່ານ; 

ຄໍາຖາມທີູ່ ບໍູ່ ໃຊື້ກັບປະເພດໂຄງການຂອງທູ່ານຈະບໍູ່ ກະທົບຄະແນນຂອງທູ່ານ.  

4. ອົງກອນຂອງຂື້າພະເຈົື້ າບໍູ່ ໄດື້ ເຂັື້ ມແຂງໃນບາງມາດຕະການ. ພວກເຮົາຍັງຈະໄດື້ ຮັບການຈັດຫາທຶນບໍ? 

ພວກເຮົາເຂົື້ າໃຈວູ່າ ແຕູ່ລະໂຄງການເປັນເອກະລັກ ແລະ ຮັບຮ ື້ວູ່ າ ບາງໂຄງການອາດບໍູ່ ເຂັື້ ມແຂງໃນທຸກມາດຕະການ. 

ຖື້າໂຄງການທີູ່ ນໍາສະເໜີເຮັດໃຫື້ການດໍາເນີນການດິນຟື້າອາກາດກື້າວໜື້ າ 

ໃນລັກສະນະທີູ່ ເປັນຜົນປະໂຫຍດຕໍູ່ ປະຊາກອນທີູ່ ມີບ ລິມະສິດຂອງ PCEF ແລະ ບັນລຸບັນທັດຖານການມີສິດ, 

ພວກມັນກໍມີຄວາມເປັນໄປໄດື້ທີູ່ ຈະຖ ກພິຈາລະນາໃຫື້ໄດື້ ຮັບການຈັດຫາທຶນ.   

ຂະບວນການກວດສອບແມູ່ນຖ ກອອກແບບເພ ູ່ ອອະນຸໂລມແກູ່ໂຄງການທີູ່ ມີີຂະໜາດ ແລະ ປະເພດທີູ່ ແຕກຕູ່າງກັນ 

ພື້ ອມທັງອົງກອນທີູ່ ມີລະດັບປະສົບການ ແລະ ສະມັດຕະພາບທີູ່ ຫ າກຫ າຍ. ນອກຈາກນັື້ ນ 

ໃນຂະນະທີູ່ ຂະບວນການສະໝັກຂໍແນໃສູ່ເພ ູ່ ອຮັບປະກັນຄວາມໄວື້ວາງໃຈຂອງເງິນໂດລາໃນສາທາລະນະ, 

ມັນຍັງຮັບຮ ື້ຄວາມຈໍາເປັນໃນການສົູ່ ງເສີມນະວັດຕະກໍາ, ການທົດລອງ ແລະ ການຮຽນຮ ື້ທີູ່ ຈໍາເປັນເພ ູ່ ອສະໜັບສະໜ ນໂປຣແກຣມ ແລະ 

ອົງກອນໃໝູ່ ທີູ່ ໃໝູ່ ໃນວຽກງານນີື້ . ພວກເຮົາເຂົື້ າໃຈວູ່າ ໂຄງການບາງປະເພດອາດໃຫື້ຄະແນນແຕກຕູ່າງກັນ ແລະ 

ກໍາລັງພິຈາລະນາສິູ່ ງນັື້ ນໂດຍກວດສອບໂຄງການປະເພດຕຕູ່າງໆພື້ ອມກັນເພ ູ່ ອຊູ່ວຍຮັບປະກັນວູ່າ ພວກເຮົາໄດື້ປຽບທຽບ 

“ສອງສິູ່ ງຢູ່າງເທົູ່ າທຽມກັບ” (ເຊັູ່ ນ: 

ພິຈາລະນາຄະແນນສໍາລັບໂຄງການກະສິກໍາແບບປະຕິຮ ບໂດຍທຽບຄຽງໃສູ່ຄະແນນສໍາລັບໂຄງການກະສິກໍາແບບປະຕິຮ ບອ ູ່ ນໆ, 

ແທນທີູ່ ຈະປຽບທຽບໃສູ່ໂຄງການພະລັງງານສະອາດ). 

5. PCEF ສົູ່ ງເສີມຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຂອງພະນັກງານແນວໃດ?  

ການເປັນຢ ູ່ຂອງພະນັກງານແມູ່ນຫົວໃຈສໍາຄັນສໍາລັບ PCEF. 

ວິທີດຽວທີູ່ ພວກເຮົາໃຫື້ຄວາມສໍາຄັນແກູ່ຄວາມສະເໝີພາບຂອງແຮງງານແມູ່ນໂດຍການພິຈາລະນາວູ່າ 

ໂຄງການທີູ່ ຖ ກນໍາສະເໜີຈະນໍາຈື້າງແຮງງານທີູ່ ຫ າກຫ າຍ ເຊິູ່ ງປະກອບຄົນຜິວສີ, ແມູ່ ຍິງ, ຄົນພິການ ຫ   ຄົນທີູ່ ວູ່ າງງານຢູ່າງຕໍູ່ ເນ ູ່ ອງ ຫ   ບໍູ່ . 

ພວກເຮົາຍັງຮຽກຮື້ອງໃຫື້ຜ ື້ ຮັບເງິນຊູ່ວຍເຫ  ອແຕູ່ລະຄົນເຊັນຂໍື້ ຕົກລົງຄວາມສະເໝີພາບຂອງແຮງງານ ແລະ ຜ ື້ ຮັບເໝົາ 

ເຊິູ່ ງປະກອບມີເງ ູ່ ອນໄຂກູ່ຽວກັບການຊົດເຊີຍ ແລະ ການສື້າງສະພາບແວດລື້ອມຂອງບູ່ ອນເຮັດວຽກທີູ່ ປອດໄພ ແລະ 

ເປັນມິດຕໍູ່ ຫ າກຫ າຍປະຊາກອນທີູ່ ຖ ກປູ່ອຍອອກຈາກສະພາບເສດຖະກິດ. 

ກະລຸນາເບິູ່ ງທີູ່ ແບບຕົວຢູ່າງຂໍື້ ຕົກລົງຄວາມສະເໝີພາບຂອງແຮງງານ ແລະ ຜ ື້ ຮັບເໝົາ ຢ ູ່ ໃນເວບໄຊຂອງພວກເຮົາ. 


