
စီးပွါးေ◌ရးလုပ်ငန်းငယ် သက်သာေချာင်ချေိရးေထာက်ပ့ံေငွ အေ�ကာင်း�ငှ့် 

မ�ကာခဏေမးေလေ့မးထ�ိှေသာ ေမးခွန်းများ 

ဤေလ�ာက်လ�ာပံစုတံွင ်စးီပါွးေရးလုပင်နး်တစခု်က စးီပါွးေရးလုပင်နး်ငယ် 

သက်သာေချာငခ်ျိေရးေထာက်ပံေ့ငေွလ�ာက်ထားရန ်လုိအပေ်သာ ပဏာမအချက်အလက်များအား 

ပါဝငသ်ည်။ ေ�ှ �သိုမ့ဆက်မ ီပိမုိသု�ှိိရနအ်တွက် ေလ�ာက်ထားသသူည ်ေအာက်ေဖာ်ြပထားသည်များကို 

ေသချာစာွဖတ်���ပးီ ြပငဆ်ငခ်ျက်များကိုသ�ှိိရနအ်တွက် မ�ကာခဏြပနလ်ည်စစေ်ဆးရန ်

အ�ကံြပုလုိပါသည်။ 

က��◌ုပ်တုိ်သ့ည် SmallBusinessGrants@lisc.org သိုေ့ပးပိုေ့သာ 

စံစုမး်မ�များကိုေစာင့�်ကည့်လ�က်�ှိ�ပးီ ေလ�ာက်ထားမည့်သအူားလုံး ပငွ ့လ်ငး်ြမငသ်ာမ��ှိရန�်ငှ ့ ်

အချက်အလက်များရယူ�ိငုရ်န ်အေြဖများ�ငှ ့ ်ြပငဆ်ငခ်ျက်များကို တငေ်ပးမည်ြဖစသ်ည်။ 
  

LISC အေ�ကာငး် 

LISC သည် ဝနေ်ဆာငမ်�အြပည့်အ၀မရ�ှိခဲ့ေသာ လူအ့သိငုး်အဝိငုး်များကုိ ြပနလ်ည်�ှငသ်နေ်စရန�်ငှ ့ ်

ြပည်သမူျားအတွက် ပိမုိေုကာငး်မနွသ်ည့် စးီပါွးေရးအခွင ့အ်လမး်ေပး�ိငုရ်န ် စမီကိံနး်များ�ငှ ့ ်

အစအီစဉ်များကို ပံပ့ိးုေသာ �ိငုင်၏ံအ�ကီးဆံုး လူမ�စးီပါွးေရးလုပင်နး်များထဲမ ှ တစခ်ုြဖစသ်ည်။ 

က��◌ုပ်တုိ်သ့ည် လူအများကို ေငေွ�ကးအခွင ့အ်လမး်�ငှ ့ ် ချိတ်ဆက်ေပးေသာ တနဖ်ိုးနည်းအိမယ်ာများ၊ 

အရည်အေသးွ�ှိေသာေကျာငး်များ၊ ပိမုိေုဘးကငး်ေသာလမး်များ၊ �ကီးထွားေနေသာ 

စးီပါွးေရးလုပင်နး်များ�ငှ ့ ် အစအီစဉ်များတွင ်ရငး်�ှးီြမ�ုပ�် ှသံည်။ ကမ�ာ့ကပေ်ရာဂါြဖစပ်ါွးမ��ငှ ့ ်

ပတ်သက်၍ က��်ပုတ်ိုသ့ည် လူအ့သိငုး်အဝိငုး်များ၊ စးီပါွးေရးလုပင်နး်များ�ငှ ့ ် လူများကုိ ပံပ့ိးုရန ်

အရငး်အြမစမ်ျား�ငှ ့ ်က�မး်ကျငမ်�များကုိ ေပးကမး်လ�က်�ှိပါသည်။ က��်ပုတုိ်အ့ေ�ကာငး် ပိမုိသု�ှိိရန။် 

ေထာက်ပ့ံေငွေလ�ာက်လ�ာ အေထွေထွအချက်အလက်များ 

 

mailto:SmallBusinessGrants@lisc.org


အကျံူးဝင်မ�  

ေလ�ာက်ထားသမူျားသည် စးီပါွးေရးလုပင်နး်တစခ်ုအတွက်သာ ေလ�ာက်ထား�ိ�ုငပ်းီ အသက် ၁၈ 

�စှြ်ပည့်�ပးီသ ူ ြ◌ဖစရ်မည်။ စးီပါွးေရးလုပင်နး်များစာွ�ှိေသာ လုပင်နး်�ှငမ်ျားြဖစပ်ါက 

သငပ်ိငုဆ်ိုငေ်သာအ�ကီးမားဆံုးစးီပါွးေရးလုပင်နး် တစခ်ုေပါ်တွင ်အေြခခံ၍ 

ဤေလ�ာက်လ�ာကိုြဖည့်စကွ်ပါ။ ေထာက်ပံေ့ငကွို တစဦ်းစ၏ီ လုပင်နး်အခွန ်အိုငဒ်အီရ 

တစဦ်းလ�ငတ်စခ်ု ကန ့သ်တ်ထားပါသည်။ 

အရည်အချငး်ြပည့်မေီသာ စးီပါွးေရးလုပင်နး်အား ေထာက်ပံေ့ငေွပးမည်ြဖစ�်ပးီ၊ ရ�ှိရန ်

အကျံူး၀ငမ်�သည် တိကျမနှက်န၍် �ပးီြပည့်စံေုသာ ေလ�ာက်လ�ာတငသ်ငွး်မ�ေပါ်တွင ်မတူည်ပါသည်။ 

အေရာင ်စးီပါွးေရးစမွး်ေဆာင�ှ်ငမ်ျား၊ အမျို းသမးီပိငု၊် စစမ်�ထမး်ေဟာငး်ပိငု ် �ငှ ့ ်သမိငုး်ေ�ကာငး်အရ 

ေြပာငး်လွယ်ြပငလွ်ယ်�ပးီ တတ်�ိငုေ်သာမတည်ေင ွမ�ှိသမူျားြဖစသ်ည့် 

ဝနေ်ဆာငမ်�အြပည့်အ၀မရ�ှိခဲ့ေသာ ေနရာများတွင�ှ်ိ စးီပါွးေရးလုပင်နး်များအား အထူးသြဖင့ ်

ဦးစားေပးမည်။ 

ေထာက်ပံေ့ငရွ�ှိသမူျားအားလုံးက သတူိုသ့ည် လူအ့သိငုး်အဝိငုး်၏ အေကာငး်ဆံုး အကျိုးစးီပါွးကို 

လုပေ်ဆာငေ်နေ�ကာငး်�ငှ ့ ်သတုိူသ့ည် COVID-19 ကပေ်ရာဂါေ�ကာင့ ်အကျိုးစးီပါွး ထိခိုက်ခ့ဲရသည်ကို 

မနှက်နေ်�ကာငး်ြပသရနလုိ်အပသ်ည်။  

အကျိုးအြမတ်မယူေသာအဖဲ◌ွ◌အ့စည်းများသည် ဤသက်သာေချာငခ်ျိေရး 

ေထာက်ပံေ့ငအွစအီစဉ်အတွက် အကျံူးမ၀ငပ်ါ။ အကျိုးအြမတ်မယူေသာ အဖဲ◌ွ◌အ့စည်းများ�ငှ ့ ်

တစဦ်းတည်းပိငုမ်ျားအတွက် ရ�ှိ�ိငုသ်ည့် ေနာက်ဆံုးေပါ်အရငး်အြမစမ်ျားကို LISC ၏ Covid-19 

အရငး်အြမစစ်ာမျက်�ာှ- https://www.lisc.org/covid-19/covid-resources/ 

တွငစ်စေ်ဆးရနမ်ေမပ့ါ�ငှ ့။်  
  

 

 

ပုဂ�ိုလ်ေရးလ�ို� ဝှက်မ� 

https://www.lisc.org/covid-19/covid-resources/


ေလ�ာက်လ�ာတငသ်ည့်အခါ အချက်အလက်များကုိ ေပးအပြ်ခငး်သည် ေလ�ာက်လ�ာ�ှငတ်ိုငး်၏ 

တာဝနြ်ဖစသ်ည်။ ေပါ်တယ်သိုတ့ငသ်ငွး်ေသာ ေလ�ာက်လ�ာများကုိ အများြပည်သ�ူငှ ့ ်

အြခားေလ�ာက်လ�ာ�ှငမ်ျားမသ�ှိိရေစရန ်လ�ို � ဝကှ်ထားမည်ြဖစသ်ည်။ LISC, ၎ငး်၏အဖွဲ� ခွဲများ၊ 

အသငး်ဝငမ်ျား၊ မတ်ိဖက်များ၊ �ငှ ့ ်ဝနထ်မး်များသည် ထိုေလ�ာက်လ�ာပံစုတံွင ်ပါ�ှိေသာ 

အချက်အလက်တုိအ့ား အသံးုချြခငး်�ငှ ့ ်ပတ်သက်၍ တစစ်ံတုစရ်ာ ေပျာက်ဆံုးမ�၊ ပျက်စးီမ�၊ 

ကုနက်ျစရတိ်ြဖစေ်စမ� သိုမ့ဟုတ် အချက်အလက်လုံေလာက်မ�၊ တိကျမနှက်နမ်�၊ သိုမ့ဟုတ် 

ြပည့်စံမု�တိုအ့တွက် တာဝနမ်ယူပါ။ အေသးစတိ်ကို LISC ၏ ပဂု�ို လ်ေရးလ�ို � ဝကှ်မ� 

မဝူါဒတွင�်ကည့်ပါ။ 

 

အကျိုးစီးပွါး ဝိေရာဓိ 

LISC ၏ လက်�ှိ��န�်ကားေရးမ�းများ၊ အရာ�ှိများ၊ ဝနထ်မး်များ�ငှ ့ ်ကနထ်�ိုက်ထာများ၊ �ငှ ့ ်

၎ငး်တုိတ့စဦ်းစ၏ီ မသိားစဝုငမ်ျား (အိမေ်ထာငဖ်က်၊ မဘိများ၊ သားသမးီများ၊ ေြမးများ၊ ြမစမ်ျား၊ �ငှ ့ ်

သားသမးီများ၊ ေြမးများ၊ ြမစမ်ျား၏ အိမေ်ထာငဖ်က်များ) သည် ေထာက်ပံေ့ငကွို ေလ�ာက်ထားရန ်

သိုမ့ဟုတ် ရယူရနအ်ကျံူးမဝငပ်ါ။ LISC �ငှ ့ထ်ိုကဲ့သိုအ့ကျိုးစးီပါွးဝေိရာဓမိြဖစေ်စရန ်

သတ်မတ်ှေပးြခငး်အြပင ် ေလ�ာက်လ�ာတငသ်ည့်အဆိုငး်တိုငး်၌ ေလ�ာက်လ�ာ�ှငမ်ျားသည် 

ထိုသးီသန ့အ်ဖွဲ�တွင ်ပါဝင်ပ်တ်သက်ေနသည့် လ�ဒါနး်သမူျား သိုမ့ဟုတ် ေငေွ�ကးေထာက်ပံသ့မူျား�ငှ ့ ်

ဝေိရာဓမိ�ှိေ�ကာငး်ကို အလားတူအသေိပးထားရန ်လုိအပသ်ည်။ ေလ�ာက်လ�ာ�ှင ်သိုမ့ဟုတ် 

ေနာက်ဆံုးေရွးချယ်ခံထားရသကူ တုန ့ြ်ပနအ်သေိပး�ိငုရ်န ်အဆိုငး်တစခု်၌ ဆက်စပမ်��ှိေသာ 

လ�ဒါနး်သမူျား/ေငေွ�ကးေထာက်ပံသ့မူျား၏ စာရငး်ကို အတိအလငး်ေ�ကြငာပါမည်။ 

သ�ိကားေစြခငး်  

ေထာက်ပံေ့ငခွျီးြမ�င ့ခ်ံရပါက ထိုစးီပါွးေရးလုပင်နး်/ေလ�ာက်ထားသ၏ူ ချီးြမ�င ့သ်ည့်လုပင်နး်စဉ်အတွငး် 

ေပးထားေသာ ေလ�ာက်လ�ာအချက်အလက်များ၊ အမည်၊ ေဖာ်ြပချက်များ၊ �ငှ ့ ်

အြခားအချက်အလက်များကို ြမ�င ့တ်ငေ်ရးရည်ရွယ်ချက်များြဖင့ ်ပံစုမံျိုးစံ�ုငှ ့ ် မဒီယီာများ၌ 

အသံးုြပုေကာငး်ြပုမည်ြဖစ�်ပးီ ထိုကဲ့သိုရ့ည်ရွယ်ချက်များအတွက် လုပေ်ဆာငမ်�ကို LISC 

�ငှ ့/်သိုမ့ဟုတ် ပ�ိုဂရမက်မကထလုပသ်မူျားက ထိုစးီပါွးေရးလုပင်နး်/ေလ�ာက်ထားသအူား 

ဆက်သယွ်�ိငုပ်ါသည်။ ေလ�ာက်ထားသသူည် LISC �ငှ ့ ်ပ�ိုဂရမက်မကထလုပသ်မူျားအား 



ထိုအချက်အလက်များကို အသံးုြပု�ိငုရ်န ်ေနာက်ထပေ်လျာ်ေ�ကးေပးအပရ်နမ်လုိဘ ဲ

(ဥပေဒတားြမစခ်ျက်မလဲွှ၍)၊ �ငှ ့ ်ထိုအေ�ကာငး်အရာပါများကုိ ြပနလ်ည်သံးုသပရ်န�်ငှ ့/် သိုမ့ဟုတ် 

အတည်ြပုေပးရန ်အခွင ့အ်ေရးကိုရယူြခငး်မ�ှိဘ ဲရာသက်ပနလုိ်ငစ်ငက်ိုေပးသည်။ 

အသေိပးချက်မရ�ှိမချငး် ေလ�ာက်ထားသမူျားသည် မမိတိို၏့ 

ေနာက်ဆံုးအဆင့အ်ထိေရွးချယ်ခံထားရမ�များစေသာ အေြခအေနတစစ်ံတုစရ်ာကို 

လူမ�ကွနယ်က်မဒီယီာများ၊ သတငး်မဒီယီာများ သိုမ့ဟုတ် ေဒသတွငး်ထုတ်ေဝမ�များအပါအဝင ်

(သိုေ့သာ်ကန ့သ်တ်မထားပါ) တွငအ်များသိုေ့ဝမ�ြခငး်မြပုလုပရ်န ် သေဘာတူရမည်။  

ေစာင့�်ကည့်ြခငး် 

LISC သည် စးီပါွးေရးလုပင်နး်ငယ် သက်သာေချာငခ်ျိေရးေထာက်ပံေ့င ွြဖင့ြ်ပုလုပေ်သာ 

အကဲြဖတ်လုပရ်ပက်ို ေစာင့�်ကည့်လုပေ်ဆာင�်ိငုသ်ည်။ ဤသိုဆ့ိုရာတွင ်ထိုေထာက်ပံေ့င၏ွ 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�ကို နားလည်ေစရန ်လုိအပေ်သာ အေရအတွက်�ငှ ့ ်အရည်အေသးွဆိုငရ်ာ 

ေဒတာများကို ြပနလ်ည်သံးုသပြ်ခငး်ပါ�ှိ� ိငုပ်ါသည်။ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

မ�ကာခဏေမးေလေ့မးထ�ှေိသာ ေမးခွနး်များ 
 

က��်ပု်၏ေလ�ာက်လ�ာကိုတငသ်ငွး်�ပီးပါက ြပငဆ်ငခ်ျက်ြပုလုပ်�ိငုပ်ါသလား။ 

အကယ်၍သငသ်ည် ေလ�ာက်လ�ာမတငသ်ငွး်ရေသးမ ီဝက်ဘစ်ာမျက်�ာှမထှွက်လုိက်ပါက 

သငလု်ပထ်ားသည့်အရာများကို သမိး်ထား�ိငုမ်ည်မဟုတ်ေသာေ�ကာင့ ် ေလ�ာက်လ�ာ�ှငမ်ျားသည် 



အွနလုိ်ငး်ေလ�ာက်လ�ာပံစုကံို ြဖည့်စကွ်ြခငး်မ�ပးီဆံုးမ�ီငှ ့ ် မတငသ်ငွး်မ ီသတူို၏့ ေြဖဆိုမ�များကို 

ြပနလ်ည်သံးုသပရ်နအ်�ကံြပုပါသည်။ အငတ်ာနက်ြပတ်ေတာက်ြခငး်ေ�ကာင့ ်သိုမ့ဟုတ် 

အြခားြဖစ�်ိငုေ်သာ ဝက်ဘဘ်ေရာက်စာ ြပဿနာများေ�ကာင့လ်ည်း သငလု်ပထ်ားသည့်အရာများ 

ေပျာက်ပျက်�ိငုပ်ါသည်။ ◌◌့ေ်လ�ာက်လ�ာတငသ်ငွး်�ပးီပါက ြပငဆ်ငခ်ျက်များကို  LISC 

မလှက်မခံ�ိငုေ်သာေ�ကာင့ ်မတငသ်ငွး်မ ီေသချာစာွ ြပနလ်ည်သံးုသပပ်ါ။ 

ေထာက်ပံ့ေငေွလ�ာက်ထားသမူျားသည် သတူို၏့ေလ�ာက်လ�ာကိုတငသ်ငွး်�ပီးေ�ကာငး် 

အတည်ြပုချက်ရ�ှိပါသလား။ 

ေလ�ာက်ထားသတူိုငး်သည် အကွက်များအားလုံးကိုမနှက်နစ်ာွြဖည့်စကွ်�ပးီ "done" (�ပးီ�ပ)ီ 

ခလုပက်ို� ှပိပ်ါက အတည်ြပုဖနသ်ားြပငတ်စခ်ုကို ေတွ�မည်။  

က��်ပုသ်ည် �ပီးခ့ဲေသာအဆိုငး်များတွင ်ေလ�ာက်ထားခ့ဲပါက ထပ်မံေလ�ာက်ထားရမည်လား 

သိုမ့ဟုတ် က��်ပု်၏ေလ�ာက်လ�ာသည်ဆက်လက်ပါ�ှိေနမည်လား။ 

မပါဝငပ်ါ။ ေလ�ာက်လ�ာများသည် ေနာက်အဆိုငး်များတွင ်ဆက်လက်မပါ�ှိပါ။ သင့အ်ား 

အဆိုငး်တစခ်ု�ှိ ေထာက်ပံေ့ငအွတွက် ထည့်သငွး်စဉ်းစားေပး�ိငုရ်န ် သငသ်ည် 

ေထာက်ပံေ့ငအွဆိုငး်တစခ်ုစအီတွက် ေလ�ာက်လ�ာအသစတ်စေ်စာငက်ို တငရ်မည်။ 

အဆိုငး်တစခ်ုစတီွင ်ထူးြခားေသာအဂင်္ါရပမ်ျား�ငှ ့ ် ကွဲြပားေသာေငေွ�ကးေထာက်ပံသ့ ူ

လုိအပခ်ျက်များ�ှိပါသည်။ 

က��်ပု်သည် LISC Covid သက်သာေချာငခ်ျိေရးေထာက်ပံ့ေငကွိုယခငအ်ဆိုငး်တွင ်ရ�ှိခ့ဲပါက 

ေနာက်လာမည့်အဆိုငး်များတွင ်ထပ်မံေလ�ာက်ထား�ိငုပ်ါမည်လား။ 

ယခင ်LISC Covid သက်သာေချာငခ်ျိေရးေထာက်ပံေ့င ွအုပစ်မုျားတွင ်ချီးြမ�င ့ခ်ံရသည့်သမူျားသည် 

ချီးြမ�င ့မ်�တစခ်ုထက်ပိ၍ုရ�ှိရန ်သတ်မတှ်ချက်မြပည့်မေီသာေ�ကာင့ ် ၎ငး်တုိတွ့ငစ်းီပါွးေရးလုပင်နး် 

အများအြပား�ှိေစကာမ ူထပမ်ေံလ�ာက်ထားြခငး်မြပုလုပ�်ိငုပ်ါ။ 

LISC ၏အနွ်လိုငး်ေလ�ာက်လ�ာတငသ်ည့် ေပါ်တယ်သည် မည်သည့်အချိန်တွငပ်ိတ်ပါသလဲ။ 

ေလ�ာက်လ�ာများကို “အဆိုငး်များ” ြဖင့လ်က်ခံေနပါသည်။ အဆိုငး်တစဆ်ိုငး်ကို 

တစပ်တ်�ကာဖွင ့ထ်ား�ပးီလ�ငပ်တိ်ပါသည်။ ထိုအဆိုငး်တစဆ်ိုငး်စ၏ီ ရက်စွမဲျားကို LISC 

ဝက်ဘဆ်ိုက်တွငတ်ငထ်ားပါသည်။ 



မှတ်ပုံတင်ြခင်းဆိုသည်မှာဘာပါလ။ဲ 

သငသ်ည် ေထာက်ပံေ့ငအွဆိုငး်များဖွင ့လှ်စမ်� အသေိပးချက်ကိုရ�ှိ�ိငုရ်န ်ဤေနရာတွင ်

စာရငး်သငွး်�ိငုပ်ါသည်။ 

ေထာက်ပံ့ေ�ကးရ�ှိလ�င ်က��်ပု်ကိုမည်သိုအ့ေ�ကာငး်�ကားမည်လဲ။ 

LISC သည် ေလ�ာက်ထားသမူျားအားလုံးကို အီးေမးလ်ြဖင့ဆ်က်သယွ်မည်။ အီးေမးလ်ကို 

အများြဖန ့စ်ာများဝငေ်သာဖိုငတဲွ်များ အပါအဝငတွ်ငပ်ံမုနှစ်စေ်ဆးပါ။ ြပငဆ်ငခ်ျက်များကို 

အီးေမးလ်ြဖင့ ်LISC Small Business Relief Grant Program (enews@lisc.org) (LISC စးီပါွး

ေ◌ရးလုပင်နး်ငယ် သက်သာေချာငခ်ျိေရးေထာက်ပံေ့ငအွစအီစဉ်) မေှပးပိုမ့ည်ြဖစသ်ည်။ 

ေနာက်ဆံုးေရွးချယ်ထားေသာသမူျားသည် ေနာက်အဆင့မ်ျားကို Small Business Relief Grant 

Finalist (စးီပါွးေ◌ရးလုပင်နး်ငယ် သက်သာေချာငခ်ျိေရးေထာက်ပံေ့င ွေနာက်ဆံုးေရွးချယ်ထားသမူျား) 

ထံမ ှ�ကားသရိမည်။ 

 

ေနာက်ဆံုးေရွးချယ်ထားေသာသမူျားအားအီးေမးလ်ြဖင့ ်အသေိပးမည်ြဖစ�်ပးီ 

ယငး်ကိုချက်ြခငး်အေ�ကာငး်ြပနရ်မည်။ ေထာက်ပံေ့�ကးအေ�ကာငး်�ကားမ� မက်ေဆ့ခ်ျ သိုမ့ဟုတ် စာကို 

အေ�ကာငး်ြပနခ်ျက်မေပးပို�့ ိငုပ်ါက သသူည်ေထာက်ပံေ့�ကးအကျိုးေကျးဇူးကို 

လက်လွတ်ဆံုး�ှံူး�ိငု�်ပးီ ၎ငး်အစား ကျန�ှ်ိသည့် သတ်မတှ်ချက်ြပည့်မေီသာ 

ေနာက်ဆံုးေရွးချယ်ထားသမူျားထဲမ ှတစဦ်းကိုေရွးချယ်မည်။ 

 

“ေနာက်ဆံုးေရွးချယ်သ”ူ ဆိုသည်မှာ ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ၊ ေနာက်ထပ်စာရွက်စာတမ်းများ 

လိုအပ်ပါမည်လား။ 

သင့စ်းီပါွးေရးလုပင်နး်ကို ေနာက်ဆံုးေရွးချယ်ထားသအူေန�ငှ ့ ်ေရွးချယ်ခံရပါက သင့က်ို 

အီးေမလ်းြဖင့အ်ေ�ကာငး်�ကားမည်။ ေနာက်ဆံုးေရွးချယ်ထားသအူေန�ငှ ့ ်ေရွးချယ်ခံရြခငး်သည် 

သငေ်ထာက်ပံေ့�ကးရရန ်အာမ မခံပါ။ ေနာက်ဆံုးေရွးချယ်ထားသ ူအေန�ငှ ့ ်သငသ်ည် 

ေထာက်ပံေ့�ကးထုတ်ေပးသည့် ရငး်ြမစမ်လုိှအပသ်ည့် သတ်မတှ်ချက်များအတွက် 

လုပင်နး်အချက်အလက်များကို အထူးဂ�ုစိကု်ကာ စစိစ�်ပးီအတည်ြပုရနလုိ်အပသ်ည့်အေလျာက် 

ေနာက်ထပစ်ာရွက်စာတမး်များ တငြ်ပရနလုိ်အပပ်ါသည်။ ၎ငး်တုိတွ့င ်LISC 

မကှ��်ပုတုိ်၏့ကုနက်ျစရိတ်�ငှ ့ ်ေဆာငရွ်က်မည့် သမိငုး်ေ�ကာငး်စစေ်ဆးြခငး်၊ 

အတည်ြပုအချက်အလက်များ ပါဝင�်ိငုရ်န ်ေမးွသက� ရာဇ်၊ SSN, TIN/ITIN, EIN, W-9 

mailto:enews@lisc.org


ကဲ့သိုေ့နာက်ထပအ်ချက်အလက်များ ကုိတငသ်ငွး်ြခငး်၊ �ငှ ့ ်ချီးြမ�င ့ြ်ခငး်ခံရပါက ACH 

မတှဆင့ေ်ထာက်ပံေ့�ကးရယူရန ်သင့ေ်လျာ်ေသာ ဘဏအ်ချက်အလက်များပါဝငသ်ည်။ 

ထိုသမိငုး်ေ�ကာငး်အတည်ြပုြခငး်တွင ် ေ�ကး�မစီစေ်ဆးြခငး် သိုမ့ဟုတ် 

ေ�ကး�မရီမတ်ှစံစုမး်ြခငး်မပါဝငပ်ါ။ 

 

သင့အ်ားေနာက်ဆံုးေရွးချယ်သ ူအြဖစ်ေရွးချယ်ပါက သငသ်ည် ေအာက်ပါရက်စွဲများတွင ်LISC 

မှအးီေမးလ်ရ�ှိမည်- 

• အဆိုငး် ၁ - ဧ�ပ ီ၂၉ 

• အဆိုငး် ၂ - ေမ ၂၅ 

• အဆိုငး် ၃ - ဇွန ်၁၂ 

• အဆိုငး် ၄ - ဇူလုိင ်၃ 

• အဆိုငး် ၅ - ဩဂတ်ု ၂၁ 

 

ချီးြမ�င ့သ်ည့်ေထာက်ပံ့ေငပွမာဏများမှာ မည်မ�ပါလဲ။ 

ေထာက်ပံေ့ငမွျားကို ေဒါ်လာ ၅,၀၀၀ မ ှေဒါ်လာ ၂၀,၀၀၀ အထိသတ်မတ်ှထားပါသည်။ LISC သည် 

ေထာက်ပံေ့ငမွျားကို  

Covid-19 ေ�ကာင့ ်ေငေွ�ကး အခက်အခဲ�ငှ ့ ်လက်ငငး်ရငဆ်ိုငေ်နရေသာ စးီပါွးေရးလုပင်နး်များအား 

ေထာက်ပံေ့ပးရန ်အသံးုြပုသည်။ 

 

ေထာက်ပံ့ေငကွို မည်သည့်ေနရာတွင ်အသံးုြပု�ိငုပ်ါသလဲ။ 

• ေပးရန�ှ်ိသည်များတွင ်ငာှးရမး်ခ�ငှ ့ ်ေရ၊ မးီ အဖိုးအခများ ထည့်သငွး်ြ◌ခငး် 

• ဝနထ်မး်လစာေပးရန ် လုံေလာက်ေစြခငး် (ေလ�ာက်လ�ာ�ှငက်ိုထည့်သငွး်ရန)် 

• ကုနပ်စ�ည်းေရာငး်ချသမူျားထံ ေပးရန�ှ်ိသည့်ေ�ကး�မမီျားကိုေပးြခငး် 

• အြခားလက်ငငး်ေပါ်ေပါက်လာေသာ လုပင်နး်လည်ပတ်မ�စရိတ်များ 

ေထာက်ပံေ့ငရွယူသသူည် သ၏ူေထာက်ပံေ့ငအွသံးုြပုမ��ငှ ့ ် ဆက်စပေ်သာ ဖက်ဒရယ်၊ ြပည်နယ်၊ 

ေဒသတွငး်  

(�ငှ ့ ်အြခားအစိးုရပိငုး်ဆိုငရ်ာ) ဥပေဒများ၊ အမ�ေဆာငအ်မနိ ့မ်ျား၊ စည်းမျဉ်းများ �ငှ ့ ်

စည်းကမး်သတ်မတှ်ချက်များအားလုံးကို အြပည့်အ၀လုိက်နာရမည်။ 



 

ြပန်လည်ေပးအပ်စရာတစ်စံုတစရ်ာ�ှိပါမည်လား။ 

မ�ှိပါ၊ ထိုေထာက်ပံေ့ငမွျားကို ြပနလ်ည်ေပးရနမ်လုိအပပ်ါ။ သိုရ့ာတွင၊် 

ေထာက်ပံ့ေငလွက်ခံရ�ှိမ��ငှ ့/်သိုမ့ဟုတ် ယငး်ေငကွိုအသံးုြပုြခငး်�ငှ ့ ်

ဆက်စပ်ေသာဝငေ်ငခွွန်အားလံုးသည် ေထာက်ပံ့ေငရွယူသ ူ၏ တစ်ဦးတည်းတာဝန်သာြဖစသ်ည်။ 

LISC သည်ေငခွျီးြမ�င ့မ်�ကို အကျံူ းဝငသ်ည့်ဥပေဒအရ LISC မှလိုအပ်သည်ဟုယူဆသည့်အတိုငး် IRS 

သိုအ့စီရငခံ်မည်။ ထို ့ြပင၎်ငး်သည် LISC ၏မဝူါဒြဖစ�်ပးီ LISC ေထာက်ပံေ့ငရွယူသမူျားအားလုံးသည် 

ေငလွက်ခံရ�ှိမ�၏ ဝငေ်ငခွွနသ်က်ေရာက်မ�ကိုသ�ှိိ�ိငုရ်န ်သတူို၏့ကိုယ်ပိငု ်

ဝငေ်ငခွွနဆ်ိုငရ်ာပညာ�ှငမ်ျား�ငှ ့/် သိုမ့ဟုတ် ဥပေဒေရးရာအ�ကံေပး�ငှ ့ ်တိုငပ်ငရ်န ်အ�ကံြပုပါသည်။ 

LISC သည် ေထာက်ပံေ့င ွ$၆၀၀ သိုမ့ဟုတ်ယငး်ထက်များေသာေငအွတွက် ပံစု ံ1099 

ကိုထုတ်ေပးပါသည်။ 

 

 

ေထာက်ပံ့ေငလွက်ခံရယူြခငး်သည် အြခားဖက်ဒရယ်အကူအညီ သိုမ့ဟုတ် အလုပ်လက်မဲ့အာမခံ 

သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီမ�အား အကျိုးသက်ေရာက်မ�ြဖစ်ေစမည်လား။ 

သငအ်လုပလ်က်မဲအ့ာမခံ အခွင ့အ်ေရးများလက်ခံရယူစဉ် ကာလအတွငး် ယငး်ေထာက်ပံေ့ငကွို 

လစာကုနက်ျစရိတ်များကို ေပးြခငး်ြဖစပ်ါက ေထာက်ပံေ့ငသွည် သင၏် 

အလုပလ်က်မဲအ့ာမခံေလျာ်ေ�ကး ေတာငး်ဆိုမ�ကို အကျိုးသက်ေရာက်ေစ�ိငုသ်ည်။ 

အလုပလ်က်မဲပ့ံပ့ ိးုမ�ေငပွမာဏကုိ ပံမုနှအ်ားြဖင့ ်မ�ကာေသးမကီာလက ဝငေ်ငမွျား၊ �ငှ ့ ်

အြဖစ�်ိငုဆ်ံုးမာှ ယခငအ်ပတ်က လုပခ်အြဖစရ်�ှိေသာဝငေ်ငကွို သငအ်ပတ်စဉ် 

အတည်ြပုေပးရေသာဝငေ်ငေွပါ်လုိက်၍ ဆံုးြဖတ်သတ်မတှ်ေပးသည်။ 

အလုပလ်က်မဲအ့ာမခံေလျာ်ေ�ကး ေတာငး်ဆိုမ�များ�ငှ ့ ်ပတ်သက်၍ပိမုိသု�ှိိလုိပါက သင့ြ်ပည်နယ်၏ 

အလုပလ်က်မဲ�့ံု းသို ့ ဆက်သယွ်�ပးီတုိငပ်ငပ်ါ။ 

 
LISC မှေထာက်ပ့ံေငခွျီးြမ�င့ြ်ခင်းသည ်စီးပွါးေရးလပ်ုငန်းတစ်ခုက SBA PPP ေချးေင�ွငှ့် CARES ဥပေဒအရ ရ�ိှ�ိငု်ေသာ 

အြခားဖက်ဒရယ်အကအူညကီိ ုေလ�ာက်ထား�ပီး လက်ခရံ�ိှ�ိငုမ်�အား အကျို းသကေ်ရာက်မ�မ�ိှပါ။ သိုရ့ာတငွ ်

တူညေီသာစီးပွါးေရးလုပ်ငန်းတစ်ခ၏ု ကုန်ကျစရိတ်များကိ ုLISC ေထာကပ့ံ်ေင�ွငှ့် ဖကဒ်ရယ်ေထာကပ့ံ်ေင ွ�စ်ှမျို းစလံးုမှ 

မေထာက်ပ့ံ�ိငု်ေ�ကာငး်ကိ ုေထာကပ့ံ်ေငရွယူသူက မှတသ်ားထားပါ။ PPP ေချးေငွ�ငှ့် CARES ဥပေဒအရ 

အြခားေထာက်ပ့ံေငွ ရယသူူများသည ်SBA သိုမ့ဟတု ်အြခားအစုိးရေအဂျင်စီမှ ေတာငး်ဆိုပါက သိုမ့ဟတု၊် PPP 



ေချးေငွတစ်ခု၏ ေ�ကး�မီကိေုလ�ာ်ေပးရန် ေလ�ာကထ်ားြခငး်၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအေန�ငှ့ ်

အြခားေထာက်ပ့ံေငွအရငး်အြမစ်ကိ ုPPP ေချးေင ွသိုမ့ဟုတ ်CARES ဥပေဒ ေထာကပ့ံ်ေငမှွေပးအပ်ထားေသာ 

တူညသီည့က်ုန်ကျစရိတ်များအတွက ်အသံုးမြပုေ�ကာငး်ကိ ုြပသ�ိငုရ်န်ြပငဆ်င်ထားရမည။် 

 

ထပ်မံေမးစရာများ�ှိပါသလား။ 

က��်ပုတ်ိုသ့ည် SmallBusinessGrants@lisc.org သိုပ့ိုေ့ပးေသာ 

ေမးြမနး်စံစုမး်မ�များကိုေစာင့�်ကည့်လ�က်�ှိ�ပးီ အေြဖများ�ငှ ့ ်ြပငဆ်ငခ်ျက်များကို 

ဤေရာက်�ှိေသာစာမျက်�ာှတွင ်ေလ�ာက်ထားသမူျားအားလုံးအတွက် အချက်အလက်များကို 

ဝငေ်ရာက်ရာတွင ်ပငွ ့လ်ငး်ြမငသ်ာ�ပးီ သာတူညီမ��ှိေစရန ်�ကိုးစားပံပ့ိးုလ�က် တငေ်ပးပါမည်။ 
 

mailto:SmallBusinessGrants@lisc.org
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