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ကုိးကားရနအ်တွက်သာ။ သငေ်လ�ာက်ထားလုိပါက က��်ပု်တုိ၏့ဝက်ဘ်ဆိုက် 

https://www.research.net/r/LISCreliefgrant �ိှ အွနလုိ်ငး်ေလ�ာက်လ�ာကုိြဖည့်စွက်ရမည။် 
 
 

LISC စးီပါွးေ◌ရးလပ်ုငနး်ငယ ်သကသ်ာေချာငခ်ျိေရးေထာကပံ်ေ့င ွေလ�ာကလ်�ာ 

 
 

ဤေလ�ာက်လ�ာပုံစံသည် စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုက စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းငယ ်

သက်သာေချာင်ချိေရးေထာက်ပ့ံေငွေလ�ာက်ထားရန် လိုအပ်ေသာ ပဏာမအချက်အလက်များအား 

စုစည်းရယြူခင်းြဖစ်သည်။ ေ�ှ �သုိမ့ဆက်မီ စီးပွါးေ◌ရးလုပ်ငန်းငယ ်သက်သာေချာင်ချိေရးေထာက်ပ့ံေငွ များကို 

ဤအဆုိင်း၌ ေလ�ာက်ထားမ��ှင့် ပတ်သက်၍ ပုိမုိသိ�ိှရန် ေလ�ာက်ထားသူသည် 

အွန်လိုင်းမ�ကာခဏေမးေလေ့မးထ�ိှေသာ ေမးခွန်းများ ကိုဖတ်ထားရန် အ�ကံြပုလိုပါသည်။ 

 

စည်းကမ်း�ှင့်သတ်မှတ်ချက်များ- ေလ�ာက်ထားသူများသည် ဤအဆုိင်း၌ တစ်�ကိမ်သာေလ�ာက်ထား�ို�င်ပီး 

ယင်းသည်လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်း အတွက်သာ ြ◌ဖစ်ရမည်။ စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းများစွာ�ိှေသာ လုပ်ငန်း�ှင်များြဖစ်ပါက 

သင်ပုိင်ဆုိင်ေသာအ�ကီးမားဆုံးစီးပွါးေရးလုပ်ငန်း တစ်ခုေပါ်တွင် အေြခခံ၍ ဤေလ�ာက်လ�ာကိုြဖည့်စွက်ပါ။ 

ေထာက်ပ့ံေငွကို တစ်ဦးစီ၏ လုပ်ငန်းအခွန် အိုင်ဒီအရ တစ်ဦးလ�င်တစ်ခု ကန ့်သတ်ထားပါသည်။ 

အရည်အချင်းြပည့်မီေသာ စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းအား ေထာက်ပ့ံေငွေပးမည်ြဖစ်�ပီး၊ ေထာက်ပ့ံေငွရ�ိှရန ်

အကျံူး၀င်မ�သည် တိကျမှန်ကန၍် �ပီးြပည့စုံ်ေသာ ေလ�ာက်လ�ာတင်သွင်းမ�ေပါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ 

 

လူနည်းစုပုိင်၊ အမျိုးသမီးပုိင်၊ �ှင့် စစ်မ�ထမ်းေဟာင်းပုိင်ေသာ စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းများကိ ုဦးစားေပးမည်။ 

ေထာက်ပ့ံေငွရ�ိှသူများအားလံုးက သူတိုသ့ည် လူအ့သုိင်းအဝုိင်း၏ အေကာင်းဆုံး အကျိုးစီးပွါးကို 

လုပ်ေဆာင်ေနေ�ကာင်း�ှင့် သူတိုသ့ည် COVID-19 ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့် အကျိုးစီးပွါး ထိခုိက်ခ့ဲရသည်ကို 

မှန်ကန်ေ�ကာင်းြပသရန်လိုအပ်သည်။ အကျိုးအြမတမ်ယူေသာအဖဲ◌ွ◌အ့စည်းများသည် ဤေလ�ာက်လ�ာကို 

ေလ�ာက်ထားရနအ်ကျံူးမ၀င်ပါ။ 
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ေနာက်ဆုံးေရွးချယ်သူများအေန�င့်ှ ေရွးချယ်ခံရသူများသည် ေထာက်ပ့ံေငွရ�ိှလိမ့်မည်ဟု အာမ မခံပါ။ 

ေနာက်ဆုံးေရွးချယ်ထားသူများသည် ေထာက်ပ့ံေ�ကးေပးေသာ ရင်းြမစ်မှလိုအပ်သည့် 

စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းအချက်အလက်များကိ ုအထူးဂ�ုတစုိက် စိစစ်အတည်ြပု�ိင်ုရန် 

ေနာက်ထပ်စာရွက်စာတမ်းများတင်ြပရန် လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ၎င်းတိုတ့ွင် က��်ုပ်တိုေ့ဆာင်ရွက်မည့် 

သမုိင်းေ�ကာင်းစစ်ေဆးြခင်း၊ W9  ကိုတင်သွင်းြခင်း၊ �ှင့် ေထာက်ပ့ံေ�ကးရယူရန ်

သင့်ေလျာ်ေသာဘဏ်အချက်အလက်များပါဝင်သည်။ 

 

ပုဂ�ိ ုလ်ေရးလျို � ဝှက်မ�-  ေလ�ာက်လ�ာတင်သည့်အခါ အချက်အလက်များကို ေပးအပ်ြခင်းသည် 

ေလ�ာက်လ�ာ�ှင်တိုင်း၏ တာဝန်ြဖစ်သည်။ ေပါ်တယ်သုိတ့င်သွင်းေသာ ေလ�ာက်လ�ာများကို အများြပည်သူ�ှင့် 

အြခားေလ�ာက်လ�ာ�ှင်များမသိ�ိှရေစရန် လ�ို� ဝှက်ထားမည်ြဖစ်သည်။ LISC, ၎င်း၏အဖဲွ� ခဲွများ၊ အသင်းဝင်များ၊ 

မိတ်ဖက်များ၊ �ှင့် ဝန်ထမ်းများသည် ထိုေလ�ာက်လ�ာပုံစံတွင် ပါ�ိှေသာ အချက်အလက်တိုအ့ား အသုံးချြခင်း�ှင့် 

ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ရာ ေပျာက်ဆုံးမ� ၊ ပျက်စီးမ� ၊ ကုန်ကျစရိတ်ြဖစ်ေစမ� သုိမ့ဟုတ် အချက်အလက်လံေုလာက်မ�၊ 

တိကျမှန်ကန်မ� ၊ သုိမ့ဟုတ် ြပည့် စုံမ�တိုအ့တွက် တာဝန်မယူပါ။ အေသးစိတ်ကို LISC ၏ ပုဂ�ိ ုလ်ေရးလ�ို � ဝှက်မ� 

မူဝါဒတွင်�ကည့်ပါ။ ဤလံုြခံုေသာေလ�ာက်လ�ာပုံစံ�ိှ ေဒတာများသည် FormAssembly ကိုအသုံးချသည်။ 

ပုိမုိသိ�ိှရန်။ 

 

 

အကျိုးစီးပွါး ဝိေရာဓိ- လက်�ိှ LISC ၏ ��န်�ကားေရးမ�းများ၊ အရာ�ိှများ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ �ှင့် ကန်ထ�ုိက်တာများ�င့်ှ 

၎င်းတိုတ့စ်ဦးစီ၏ မိသားစုဝင်များ (အိမ်ေထာင်ဖက်၊ မိဘများ၊ သားသမီးများ၊ ေြမးများ၊ ြမစ်များ၊ �ှင့် သားသမီးများ၊ 

ေြမးများ၊ ြမစ်များ၏ အိမ်ေထာင်ဖက်များ) သည် ေထာက်ပ့ံေငွကို ေလ�ာက်ထားရန ်သုိမ့ဟုတ် ရယူရန်အကျံူ းမဝင်ပါ။ 

 

သိ�ကားေစြခင်း- ေထာက်ပ့ံေငွချီးြမ� င့်ခံရပါက ထိုစီးပွါးေရးလုပ်ငန်း/ေလ�ာက်ထားသူ၏ 

ချီးြမ� င့်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ေပးထားေသာ ေလ�ာက်လ�ာအချက်အလက်များ၊ အမည်၊ ေဖာ်ြပချက်များ၊ �ှင့် 
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အြခားအချက်အလက်များကို ြမ� င့်တင်ေရးရည်ရွယ်ချကမ်ျားြဖင့် ပုံစံမျိုးစုံ�င့်ှ မီဒီယာများ၌ 

အသုံးြပုေကာင်းြပုမည်ြဖစ်�ပီး ထိုကဲသုိ့ရ့ည်ရွယ်ချက်များအတွက ်လုပ်ေဆာင်မ�ကို LISC �ှင့်/သုိမ့ဟုတ် 

ပ�ုိဂရမ်ကမကထလုပ်သူများက ထိုစီးပွါးေရးလုပ်ငန်း/ေလ�ာက်ထားသူအား ဆက်သွယ်�ိုင်ပါသည်။ 

ေလ�ာက်ထားသူသည် LISC �ှင့် ပ�ုိဂရမ်ကမကထလုပ်သူများအား ထိုအချကအ်လက်များကို အသုံးြပု�ိုင်ရန် 

ေနာက်ထပ်ေလျာ်ေ�ကးေပးအပ်ရန်မလိုဘဲ (ဥပေဒတားြမစ်ချကမှ်လွဲ၍)၊ �ှင့် ထိုအေ�ကာင်းအရာပါများကို 

ြပန်လည်သုံးသပ်ရန်�ှင့်/ သုိမ့ဟုတ် အတည်ြပုေပးရန် အခွင့်အေရးကိုရယူြခင်းမ�ိှဘဲ 

ရာသက်ပန်လိုင်စင်ကိုေပးသည်။ အသိေပးချက်မရ�ိှမချင်း ေလ�ာက်ထားသူများသည် မိမိတို၏့ 

ေနာက်ဆုံးအဆင့်အထိေရွးချယ်ခံထားရမ�များစေသာ အေြခအေနတစ်စုံတစ်ရာကို လူမ�ကနွ်ယကမီ်ဒီယာများ၊ 

သတင်းမီဒီယာများ သုိမ့ဟုတ် ေဒသတွင်းထုတ်ေဝမ�များအပါအဝင် (သုိေ့သာ်ကန ့်သတ်မထားပါ) 

တွင်အများသုိေ့ဝမ�ြခင်းမြပုလုပ်ရန် သေဘာတူရမည်။  

 

ေစာင့်�ကည့်ြခင်း- LISC သည် LISC စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းငယ် သက်သာေချာင်ချိေရးေထာက်ပ့ံေငွ ြဖင့်ြပုလုပ်ေသာ 

အကဲြဖတ်လုပ်ရပ်ကို ေစာင့်�ကည့်လုပ်ေဆာင်�ိုင်သည်။ ဤသုိဆုိ့ရာတွင် ထိုေထာက်ပ့ံေငွ၏ အကျိုးသက်ေရာက်မ�ကို 

နားလည်ေစရန ်လိုအပ်ေသာ အေရအတွက်�ှင့် အရည်အေသွးဆုိင်ရာ ေဒတာများကို 

ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်းပါ�ိှ�ိုင်ပါသည်။ 

 
တင်သွင်းရန်��န်�ကားချက်- သင့်ေလ�ာက်လ�ာကို တင်သွင်း�ပီးပါက ြပင်ဆင်ချက်များကို LISC ကလက်မခံပါ၊ 

ထိုေ့�ကာင့် ၎င်းကိုေသချာစွာ ြပန်လည်သုံးသပ်ပါ။ အကယ၍်သင်သည် ေလ�ာက်လ�ာမတင်သွင်းရေသးမီ 

ဝက်ဘ်စာမျက်�ှာမှထွက်လိုကပ်ါက သင်လုပ်ထားသည့်အရာများကို သိမ်းထား�ိုင်မည်မဟုတပ်ါ။ 

အင်တာနက်ြပတ်ေတာက်ြခင်းေ�ကာင့် သုိမ့ဟုတ် အြခားြဖစ်�ိုင်ေသာ ဝက်ဘ်ဘေရာက်စာ ြပဿနာများေ�ကာင့်လည်း 

သင်လုပ်ထားသည့်အရာများ ေပျာက်ပျက်�ိုင်ပါသည်။  

 

ဤေလ�ာက်လ�ာ တင်သွင်းြခင်း �ပီးေြမာကေ်အာင်ြမင်ပါက သင်သည် အတည်ြပုစာမျက�်ာှတစ်ခုကို ေတွ�လမ့်ိမည်။ 
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* ၁။ က��်ုပ်သည်အထက်ေဖာ်ြပပါ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ဖတ်���ပီးသေဘာတူညီေ�ကာင်း အသိေပးပါသည်- 

ဟုတ်သည ် 

မဟုတ်ပါ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

LISC စီးပွါးေ◌ရးလုပ်ငန်းငယ် သက်သာေချာငခ်ျိေရးေထာက်ပံ့ေင ွေလ�ာက်လ�ာ 

 
ေလ�ာက်ထားသူအချက်အလက်များ 
 

* ၂။ သင်သည်ဤေလ�ာက်လ�ာကို ဦးေဆာင်စီးပွါးေရး လုပ်ငန်း�ှင်တစ်ဦးအေန�ှင့် ြဖည့်စွက်ြခင်း ြဖစ်ပါသလား။ 

ဟုတ်သည။် က��်ပ်ုသည ်ဦးေဆာငစီ်းပွါးေရးလုပ်ငန်း�ှငြ်ဖစ်ပါသည။် 

မဟုတ်ပါ၊ က��◌ု်ပ်သည ်ဦးေဆာငစီ်းပွါးေရးလုပ်ငန်း�ှင၏်ကိယုစ်ားြဖည့စွ်ကြ်ခငး်ြဖစ်ပါသည။် 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

ဦးေဆာင်စီးပွါးေရးလပ်ုငန်း�ှင်၏ အချက်အလကမ်ျားကို ေပးရန် အဆင်သင့်ြဖစ်ပါေစ။ 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

LISC စီးပွါးေ◌ရးလုပ်ငန်းငယ် သက်သာေချာငခ်ျိေရးေထာက်ပံ့ေင ွေလ�ာက်လ�ာ 

 

 

အေထေွထစွးီပါွးေရးလပ်ုငနး်အချကအ်လကမ်ျား 

မှတ်ချက်- စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းငယ်ပုိင်�ှင်များသည် စီးပွါးေရးလပ်ုငန်းတစ်ခုတည်းအတကွ်သာ 

ေလ�ာက်ထား�ိုင်သည်။  စီးပွါးေရးလပ်ုငန်း များစွာ�ိှေသာ လုပ်ငန်း�ှင်များြဖစ်ပါက အ�ကီးမားဆုံး 

စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို အေြခခံ၍ဤေလ�ာက်လ�ာကို ြဖည့်စွကပ်ါ။ ေထာက်ပ့ံေငွကိ ုတစ်ဦးစီ၏ လုပ်ငန်းအခွန် 

အိုင်ဒီအရ တစ်ဦးလ�င်တစခု် ကန ့်သတ်ထားပါသည်။  

 

* ၃။ ဦးေဆာင်စီးပွါးေရးလုပ်ငန်း�ှင်၏ အချက်အလက်များ 
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အမည်ပထမစာလံုး 

အမည်အလယ်စာလံုး 

အမည်ေနာက်ဆုံးစာလံုး 

 
* ၄။ ဆက်သွယ်ရန် ပင်မအီးေမးလ ်

ဆက်သွယ်ရန် ဒုတိယအီးေမးလ်- (ထည့်လိုက)  

 
 

* ၅။ စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းသုိဆ့က်သွယ်�ိုင်မည့် အသင့်ေတာ်ဆုံးဖုန်းနံပါတ် 

စီးပွါးေရးလုပ်ငန်း အ�မဲတန်းဖုန်းနံပါတ ်

စီးပွါးေရးလုပ်ငန်း�ှင်၏ ဖုန်းနံပါတ် 

စီးပွါးေရးလုပ်ငန်း၏ အ�မဲတန်းဖုန်းနံပါတ ်(နံပါတ်များသာ၊ အြခားသေကင်္တများမထည့်ပါ�င့်ှ) 

စီးပွါးေရးလုပ်ငန်း�ှင်၏ အ�မဲတန်းဖုန်းနံပါတ ်(နံပါတ်များသာ၊ အြခားသေကင်္တများမထည့်ပါ�ှင့်)  
 

 

* ၆။ စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းအချက်အလက ်

ဝက်ဘ်ဆုိက် (မ�ိှပါက သက်ဆုိင်မ�မ�ိှဟုေရးပါ) 

ပင်မ စီးပွါးေရးလုပ်ငန်း လူမ�ကွန်ယက်မီဒီယာဆက်သွယ်မ� (Facebook, Twitter, သုိမ့ဟုတ် Instagram)  

တရားဝင်လုပ်ငန်းအမည် - ဖက်ဒရယ်ပုံစံများ (အခွန်များ၊ W-9 အစ�ိှသည့်) တွင်ထည့်သွင်းခ့ဲသည့် စီးပွါးေရးလုပ်ငန်း၏ 

အမည်အတိုင်းထည့်သွင်းပါ။ ေဆာက်ရွက်ေနေသာလုပ်ငန်း (dba) ကိုလည်းထည့်သွင်းပါ။ 

ပင်မစီးပွါးေရးလုပ်ငန်းလိပ်စာ - ေနစ့ဉ်လည်ပတ်လပ်ုကိုင်ေနသည့် လုပ်ငန်းလိပ်စာ အြပည့်အစုံကိုထည့်သွင်းပါ - ဥပမာ - 

1100 Wilson Street 

ပင်မစီးပွါးေရးလုပ်ငန်း�ိှသည့် �မို� �ကီး/�မို� 

ပင်မစီးပွါးေရးလုပ်ငန်း�ိှသည့် ြပည်နယ်/ေဒသ 

ပင်မစီးပွါးေရးလုပ်ငန်း၏ စာပုိသ့ေကင်္တ 
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* ၇။  အြခား စီးပွါးေရးလုပ်ငန်း အချက်အလက်များ 

အထက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ ပင်မစီးပွါးေရးလုပ်ငန်းလိပ်စာသည် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားေသာ 

စီးပွါးေရးလုပ်ငန်း၏လိပ်စာ (ဖက်ဒရယ်ပုံစံများ (အခွန်များ၊ W-9 အစ�ိှသည့)်) 

တိုတ့ွင်အသုံးြ◌ပုေသာလိပ်စာြဖစ်ပါသလား။ 

ဟုတ်သည်  

မဟုတ်ပါ၊ 

မဟုတ်ပါက တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားေသာ စီးပွါးေရးလုပ်ငန်း၏လိပ်စာကိ ုထည့်သွင်းပါ။ 

မှတ်ပုံတင်ထားသည့် စီးပွါးေရးလုပ်ငန်း�ိှသည့် �မို� �ကီး/�မို� 

မှတ်ပုံတင်ထားသည့် စီးပွါးေရးလုပ်ငန်း�ိှသည့် ြပည်နယ်/ေဒသ 

မှတ်ပုံတင်ထားသည့် စီးပွါးေရး၏ စာပုိသ့ေကင်္တ 

 

* ၈။ စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းဖဲွ�စည်းပုံ 

အကျိုးအြမတ်ေ�ှ � ��ေသာေကာ်ပုိေရး�ှင်း 

အကျိုးအြမတ်မယူေသာေကာ်ပုိေရး�ှင်း  

တစ်ဦးတည်းပုိင်စီးပွါးေရးလုပ်ငန်း 

တာဝန်ယူမ�ကန ့်သတ်ချက်�ိှေသာကုမ�ဏီ 

စပ်တူလုပ်ငန်း (အေထွေထွ�ှင့် 

ကန ့်သတ)် အြခား - ေဖာ်ြပပါ- 

 

* ၉။ စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းလပ်ုကိင်ုသည့်�စ်ှေပါင်း 

၁ �ှစ် ထက်နည်းသည် 

၁-၂ �ှစ် 
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၃-၅ �ှစ် 

၆-၉ �ှစ် 

၁၀-၁၉ �ှစ်  

၂၀ �ှစ်သုိမ့ဟုတ် ယင်းထက်များသည် 

 

* ၁၀။ ၂၀၁၉ ြပက�ဒိန်�ှစ်တွင် သင့်စီးပွါးေရးလုပ်ငန်း၏ စုစုေပါင်းဝင်ေငွမှာ မည်မ�နည်း (၁/၁/၂၀၁၉ မှ ၁၂/၃၁/၂၀၁၉ အထ)ိ။ 

က��်ုပ်၏လုပ်ငန်း မ�ိှေသးပါ 

က��်ုပ်၏လုပ်ငန်းသည် ၂၀၁၉ ြပက�ဒိန်�စ်ှတွင် ဝင်ေငွမရ�ိှခ့ဲပါ 

$၁၀၀,၀၀၀ ထက်နည်းသည် 

$၁၀၀,၀၀၀ မှ $၂၉၉,၉၉၉ 

$၃၀၀,၀၀၀ မှ $၄၉၉,၉၉၉ 

$၅၀၀,၀၀၀ သုိမ့ဟုတ် ယင်း၏အထက ်

 

အလုပ်သမားဦးေရစုစုေပါင်း 

ေအာက်ပါေမးခွန်းများသည် စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းတွင် �ိှေသာအလုပ်သမားဦးေရအေ�ကာင်းကိုေမးြခင်းြဖစ်သည်။ 

ဤအပုိင်း၌ အချိန်ြပည့်အလုပ်သမားများဆုိသည်မှာ တစ်ပတလ်�င် ၃၅ နာရီ သုိမ့ဟုတ်ယင်းထက်များ၍ 

အလုပ်လုပ်ေသာသူများြဖစ်�ပီး အချိန်ပုိင်းအလုပ်သမားများဆုိသည်မှာ တစ်ပတလ်�င် ၃၅ နာရီထက်နည်း၍ 

အလုပ်လုပ်ေသာသူများြဖစ်သည်။ 

 

၁၁-၁။ သင်၏စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းတွင် ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀ ၌ သင်အပါအဝင် အချိန်ြပည့် အလုပ်သမား 

မည်မ��ိှသည်ကို သင်သိသေလာက်ေဖာ်ြပပါ။  

အချိန်ြပည့်ဝန်ထမ်းများမ�ိှပါက သုည ဂဏန်းကိုထည့်ပါ။ 
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၁၁-၂။ သင်၏စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းတွင် ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀ ၌ သင်အပါအဝင် အချိန်ပုိင်း အလုပ်သမား မည်မ��ိှသည်ကို 

သင်သိသေလာက်ေဖာ်ြပပါ။  

အချိန်ပုိင်းဝန်ထမ်းများမ�ိှပါက သုည ဂဏန်းကိုထည့်ပါ။ 
 
 

၁၂-၁။ သင်၏စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းတွင် ဧ�ပီ၂၀၂၀ ၌ သင်အပါအဝင် အချိန်ြပည့် အလုပ်သမား မည်မ��ိှသည်ကိ ု

သင်သိသေလာက်ေဖာ်ြပပါ။  

အချိန်ြပည့်ဝန်ထမ်းများမ�ိှပါက သုည ဂဏန်းကိုထည့်ပါ။ 
 
 

၁၂-၂။ သင်၏စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းတွင် ဧ�ပီ၂၀၂၀ ၌ သင်အပါအဝင် အချိန်ပုိင်း အလုပ်သမား မည်မ��ိှသည်ကိ ု

သင်သိသေလာက်ေဖာ်ြပပါ။  

အချိန်ပုိင်းဝန်ထမ်းများမ�ိှပါက သုည ဂဏန်းကိုထည့်ပါ။ 

 

 

၁၃။ သင်၏စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းတွင် ဇူလုိင် ၂၀၂၀ ၌ သင်အပါအဝင် အချိန်ြပည့် အလုပ်သမား မည်မ��ိှသည်ကို 

သင်သိသေလာက်ေဖာ်ြပပါ။  

အချိန်ြပည့် ဝန်ထမ်းများမ�ိှပါက သုည ဂဏန်းကိုထည့်ပါ။ 

 

၁၄။ သင်၏စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းတွင် ဇူလုိင် ၂၀၂၀ ၌ သင်အပါအဝင် အချိန်ပုိင်း အလုပ်သမား မည်မ��ိှသည်ကို 

သင်သိသေလာက်ေဖာ်ြပပါ။  

အချိန်ပုိင်းဝန်ထမ်းများမ�ိှပါက သုည ဂဏန်းကိုထည့်ပါ။ 

 

 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
LISC စီးပွါးေ◌ရးလုပ်ငန်းငယ် သက်သာေချာငခ်ျိေရးေထာက်ပံ့ေင ွေလ�ာက်လ�ာ 

 
 

အေထေွထစွီးပွါးေရးလုပ်ငန်းအေ�ကာင်းအရာ ဆက်မည် 
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* ၁၅။ သင်၏ပင်မလုပ်ငန်းသည်အဘယ်နည်း။ တစ်ခုကိုေရွးချယ်ပါ- 

၁။ စုိက်ပျို းေရး၊ သစ်ေတာ၊ ငါးလုပ်ငန်း�ငှ့် အမဲလိကုြ်ခင်း (လယ်ယာ၊ စုိက်ပျို းေမွးြမူေရး၊ �ိ ု�့ငှ့ ်�ိ ုထ့ွကပ်စ�ညး်၊ 

မှန်ကာပျို းခင်းများ၊ ပျို းပင်ြခံများ၊ သစ်သးီြခမံျား၊ သိုမ့ဟတု ်ဥေဖာက်သားေမွးြခမံျား အပါအဝင)် 

 

၂။ သတ� ုတွင်း၊ ေကျာက်တးူြခင်း�ငှ့် ေရနံ�ငှ့်ဓါတေ်ငွ�ထုတြ်ခင်း (သဘာ၀အတိုငး် ဓါတသ်တ� ုအစုိင်အခဲများကို 

ထွက်�ိှေစရန် တညေ်ထာငထ်ားမ�များ အပါအဝင)်  

 

၃။ သံုးစဲွမ�များ (လ�ပ်စစ်ဓါတ်အားေပးြခင်း၊ သဘာ၀ဓါတေ်ငွ�၊ ေရေ�းွေငွ�ေပးသွငး်ြခငး်၊ ေရေပးသွငး်ြခင်း၊ �ငှ့် 

မိလ� ာအညစ်အေ�ကးဖယ�ှ်ားြခငး်များ အပါအဝင)် 

 

၄။ ေဆာက်လုပ်ေရး (အေထေွထွကန်ထ�ုိကတ်ာများ၊ ေဆးသုတ်၊ ပန်းရံ၊ ပုိက်ဆကပုိ်ကြ်ပင၊် လ�ပ်စစ်လပ်ုငန်းစေသာ 

ကုန်သွယ်မ�ကန်ထ�ုိကတ်ာများ အပါအဝင်) 

 

၅။ ကုန်ထုတ်လုပ်မ� (စက�ုံ်များ၊ ထတု်လပ်ုသူများ၊ မုန ့်ဖုတ်ဖုိများ၊ သ�ကားလံးုထပ်ုလပ်ုသူများ၊ အပ်ထညခ်ျု ပ်သမားများ၊ 

စသညတ်ို ့ အပါအဝင်) 

 

၆။ လက်ကား ကုန်သွယမ်� (လကက်ားေရာငး်ချသူကုန်သညမ်ျား�ငှ့ ်ြဖန ့်ြဖူးသူများအပါအဝင)် 

 

၇။ လက်လီ ကုန်သွယ်မ� (အစားအစာအေရာငး်ဆိုင်များ၊ ကုန်စုံဆိုင်များ�ငှ့် ေနစ့ဉ်သံုး ပစ�ညး် အေရာင်းဆိုင်များ၊ 

ကုန်မာဆိုင်များ၊ ပျို းပင/်ပန်းြခပံစ�ညး် စငတ်ာများ၊ ပန်းအေရာင်းဆိုင်များ၊ စာအုပ်ဆိုင်များ၊ ကားအေရာငး်အဝယ်၊ 

အဝတ်အထညစ်တိုးဆိုင်များ၊ စသညတ်ိုအ့ပါအဝင)် 

(လက်လီေရာငး်ဝယမ်�) သင်၏ စီးပွါးေရးလပ်ုငန်းသည ်ေအာကပ်ါတိုမှ့ တစ်ခြုဖစ်ပါသလား- 

• အဝတ်အထညစ်တိုးဆိုင် 
• အဆင်ေြပစတိုးဆိုင ်
• ကုန်မာဆိုင် 
• အထကပ်ါတစ်ခမု�မဟုတပ်ါ 

 

၈။ သယ်ယူပုိေ့ဆာင်ေရး�ငှ့် ကန်ုေလာှင�ုံ်လပ်ုငန်း (ခရီးသည�်ငှ့် ကုန်ပစ�ညး် သယယ်ူပုိေ့ဆာငေ်ပးြခင်း၊ 

ကုန်ေလှာင်�ုံ�ငှ့ ်ကုန်ပစ�ညး်သမ်ိးဆညး်ြခငး်၊ အလအှပ��ခငး်လည့ှပ်တ်�ကည့�်�ရန် သယ်ယပုိူေ့ဆာင်ေရးများ 

အပါအဝင်) 

 

၉။ သတင်းအချက်အလက ်(သတငး်စာ�ငှ့် အချိန်လိုကထ်တု်ေဝသူများ၊ �ုပ်�ှင်ထတုလ်ုပ်သူများ၊ ဂီတ�ငှ့် 

ေရဒယီိုထုတ်လုပ်သူများ၊ စသညတ်ိုအ့ပါအဝင)် 

 

၁၀။ ဘ�ာေရး �ငှ့် အာမခလံုပ်ငန်း (ဘဏ်များ၊ အေသးစားေချးေငွဌာနများ၊ ေငစုွအဖဲွ�အစညး်များ၊ 

အပ်�ှံမ�မလိုေသာ ေချးေငွအဖဲွ�အစညး်များ၊ အာမခကံိယုစ်ားလှယမ်ျား၊ စသညတ်ိုအ့ပါအဝင)် 

 

https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=23&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=813&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=31&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=42&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=44&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=48&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=51&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=52&search=2017%20NAICS%20Search
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၁၁။ အိမ်ြခံေြမအကျို းေဆာင်�ငှ့ ်ငှားရမ်းြခငး် (အိမ်ြခံေြမစီမံခန ့်ခွဲမ�၊ ပုိင်ဆိုငမ်�စီမံခန ့ခ်ွဲမ� �ငှ့ ်ငှားရမ်းြခင်း အပါအဝင)် 

 

၁၂။ ပညာသညဆ်ိုင်ရာ၊ သပိ�ဆံိုင်ရာ �ငှ့ ်နညး်ပညာဆိုငရ်ာ ဝန်ေဆာငမ်�များ (ဥပေဒေရးရာ၊ စာရင်းအငး်�ငှ့် 

အခွန်ဝန်ေဆာင်မ�များ၊ ဗိသုကာဆိုင်ရာ၊ အင်ဂျင်နီယာ�ငှ့ ်ဒဇုိီငး်ဝန်ေဆာငမ်�များ၊ အ�ကံေပး၊ ေဈးကွကဝ်န်ေဆာငမ်�များ၊ 

တိရစ�ာန်ေဆးကု၊ စသညတ်ိုအ့ပါအဝင)် 

 

 ၁၃။ ကုမ�ဏီများ�ငှ့် စီးပွါးေရးလပ်ုငန်းများကို စီမံခန ့ခ်ွဲြခငး် (ကုမ�ဏီ သိုမ့ဟုတ ်စီးပွါးေရးလပ်ုငန်း၏ ရငး်�ှီးြမ�ုပ်� ှံမ�အား 

အုပ်ချု ပ်ြခင်း၊ �ကးီ�ကပ်ြခင်း�ငှ့် စီမံခန ့်ခွဲြခငး်တိုအ့တကွ် ထေူထာငမ်�များအပါအဝင)် 

 

၁၄။ စီမံအုပ်ချု ပ်မ�၊ ပ့ံပုိးမ� �ငှ့် စွန ့်ပစ်ပစ�ညး်စီမံခန ့ခ်ွဲမ� �ငှ့ ်ြပန်လညက်စုားေရး ဝန်ေဆာင်မ�များ (အြခားအဖဲွ�အစညး်များ၏ 

ေနစ့ဉ်လုပ်ငန်းလညပ်တ်မ�တွင ်စွန ့်ပစ်ပစ�ညး်စီမံခန ့်ခွမဲ� �ငှ့် ြပန်လညက်စုားေရး ဝန်ေဆာငမ်�များကိ ု

ထည့သွ်င်းလုပ်ေဆာငရ်န် ပုံမှန်ပ့ံပုိးမ� လုပ်ရပ်များကို လပ်ုေဆာင်�ိငုေ်စမည့ ်ထူေထာင်ြခငး်များအပါအဝင)် 

 

၁၅။ ပညာေရးဝန်ေဆာငမ်�များ (မူလတန်း�ငှ့ ်အလယတ်န်းေကျာငး်၊ နညး်ပညာ၊ က�မ်းကျင်မ�ဆိုငရ်ာ�ငှ့် 

ကုန်သွယ်မ�သင်တန်း၊ ဘာသာစကားေကျာင်းများ၊ အားကစား�ငှ့် အပန်းေြဖသင်တန်းများ၊ စသညတ်ိုအ့ပါအဝင)် 

(ပညာေရးဝန်ေဆာင်မ�များ) သင်၏ စီးပွါးေရးလပ်ုငန်းသည ်ေအာကပ်ါတိုမှ့ တစ်ခြုဖစ်ပါသလား- 

• ေနက့ေလးထန်ိး 

• ဘာသာစကားေကျာင်း 

• နညး်ပညာ/ ကုန်သွယ်မ�သင်တန်းေကျာငး် 

• အထကပ်ါတစ်ခမု�မဟုတပ်ါ 

 

 

၁၆။ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေ�ှာကမ်� �ငှ့် လူမ�ေရးအကူအည ီ(ဆရာဝန်�ငှ့် သွားဘက်ဆိငု်ရာဆရာဝန်များ �ုံးခန်း၊ 

မိသားစုစီမံကိန်းစင်တာများ၊ သူနာြပ ၊ု ကေလး�ငှ့် လူငယဝ်န်ေဆာငမ်�များ၊ ေနက့ေလးထိန်းဝန်ေဆာငမ်�များ 

အပါအဝင်) 

 

၁၇။ အ�ပုညာ၊ ေဖျာ်ေြဖေရး၊ �ငှ့် အပန်းေြဖေရး (ကဇာတ�ုံ်၊ အက�ငှ့ ်ဂီတကမု�ဏီများ၊ ြပတိကု်များ၊ 

အားကစားအသငး်များ၊ ေဖျာ်ေြဖေရးအ�ပုညာ�ှင်များ၊ စသညတ်ိုအ့ပါအဝင)် 

 

 

၁၈။ ေနရာထိုင်ခငး်�ငှ့ ်အစားအေသာကဝ်န်ေဆာငမ်�များ (ဟိတုယမ်ျား၊ စားေသာကဆ်ိုင်များ၊ အေဖျာ်ယမကာဆိုင်များ၊ 

အစားအေသာကေ်ရွ�လျား ေရာင်းချသူများ၊ စသညတ်ိုအ့ပါအဝင)် 

(ေနရာထိုင်ခငး်�ငှ့ ်အစားအေသာကဝ်န်ေဆာငမ်�)  သင်၏ စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းသည ်ေအာကပ်ါတိုမှ့ တစ်ခုြဖစ်ပါသလား- 

• အေဖျာ်ယမကာဆိုင ်

• ဟိုတယ်/မုိတယ/်အားလပ်ရက်တညး်ခိစုရာများ 

• ေရွ�လျားအစားအေသာက်ေရာငး်ချသူ 

• စားေသာက်ဆိုင် 

• အထက်ပါတစ်ခမု�မဟုတပ်ါ 

https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=53&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=55&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=56&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=61&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=62&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=71&search=2017%20NAICS%20Search
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၁၉။ အြခားဝန်ေဆာင်မ�များ (ြပုြပင်ထန်ိးသမ်ိးေရးဝန်ေဆာငမ်�များ၊ ေြခသညး်လကသ်ညး်�ငှ့် ဆပံငအ်လြှပငဆ်ိုင်များ၊ 

ကျန်းမာေရးေရပူချို းခန်းများ၊ ဆသံဆိုင်များ၊ အေြခာကေ်လ�ာ်ဖွတြ်ခငး်�ငှ့ ်အဝတေ်လ�ာ်ဝန်ေဆာငမ်�များကဲသ့ို ့ 

တကိုယ်ေရေစာင့်ေ�ှာကေ်ရး ဝန်ေဆာငမ်�များ၊ စသညတ်ိုအ့ပါအဝင)် 

 

၂၀။ IRS (အြမတ်ခွန်ဌာန) မှကုသိုလြ်ဖစ်လုပ်ငန်းများဟု သတမှ်တထ်ားေသာ အြခားအကျို းအြမတမ်ယူေသာ ေကာပုိ်ေရး�ှင်း  

 

၂၁။ အြခား (ေဖာ်ြပပါ) 
__________________________________________________________________________________________ 
 

LISC စးီပါွးေ◌ရးလုပင်နး်ငယ် သက်သာေချာငခ်ျိေရးေထာက်ပံေ့င ွေလ�ာက်လ�ာ

https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=81&search=2017%20NAICS%20Search
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လမူ�စးီပွါးေရးေဒတာ 

စစ်တမ်း၏ေနာက်အပုိင်းတင်ွ ဦးေဆာင်စီးပွါးေရးလပ်ုငန်း�ှင်�ှင့် ပတ်သကေ်သာ လူမ�စီးပွါးေရးေဒတာကိ ု

ေတာင်းခံ�ပီး ၎င်းသည်မေြဖမေနရ မဟုတ်ပါ။  ဦးေဆာင်စီးပွါးေရးလုပ်ငန်း�ှင်၏ 

ကိုယ်ေရးသတ်မှတ်ချက်များေပါ်တွင် မူတည်၍ေပးပါ။ 

၁၆။ အသက ်

စီးပွါးေရးလုပ်ငန်း�ှင်သည် အသက်အနည်းဆုံး ၁၈ �ှစ်ြပည့် �ပီးသူြဖစ်ရမည်။ 
၁၈-၂၄ 
၂၅-၃၄ 
၃၅-၄၄ 
၄၅-၅၄ 
၅၅-၆၄ 
၆၅+ 
မေဖာ်ြပလိုပါ 

 

၁၇။ ကျား/မ 

မ 
ကျား 
လိင်ေြပာငး်
သူ 
မေဖာ်ြပလိုပါ 
အြခား 
 

၁၈။ စစ်မ�ထမ်းေဟာငး် 
ဟုတ်ပါက သင်သည ်DD214 အချက်အလက်ကိေုပးကမ်းရန်လိသုည။် 

ဟုတ်သည ် 
မဟုတ်ပါ 
မေဖာ်ြပလိုပါ 

 
၁၉။ လူမျို း/လူမျို းစု 

ဦးေဆာင်စီးပွါးေရးလပ်ုငန်း�ှင်၏ ကိုယေ်ရးသတ်မှတခ်ျက်များေပါ်တငွ ်မူတည၍်ေဖာ်ြပေပးပါ။  
အာဖရိကန်အေမရိကန်လမူျို း/လမူညး်  
အေမရိကန် အ��ိယလမူျို း/အလကစ်ကာလမူျို း 
အာ�ှလူမျို း 
ဟာေဝယံဇာတ/ိပစိဖိတ်က�န်းသား 
ဟစ်စပန်းနစ်/လက်တင်လမူျို း 
လူြဖူ 
လူမျို းစပ် 
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လူမျို းစုံ 
မေဖာ်ြပလိုပါ 
 

၁၉-၁။ လူမျို းစု�စ်ှစု �ငှ့် လူမျို းစုအစုံပါေသာ လုပ်ငန်း�ှငမ်ျား ေအာကပ်ါသကဆ်ိုငသ်ညမ်ျားအားလံးုကိ ုအမှန်ြခစ်ပါ။ 
အာဖရိကန်အေမရိကန်လမူျို း/လမူညး်  
အေမရိကန် အ��ိယလမူျို း/အလကစ်ကာလမူျို း 
အာ�ှလူမျို း 
ဟာေဝယံဇာတ/ိပစိဖိတ်က�န်းသား 
ဟစ်စပန်းနစ်/လက်တင်လမူျို း 
လူြဖူ  
မေဖာ်ြပလိုပါ 
 

ေထာက်ပံ့ေငအွချကအ်လက်များ 
 

* ၂၀။ သင်စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းအတွက ်အသုံးအတည့်ဆုံး ေထာက်ပ့ံေငွပမာဏကိုေဖာ်ြပပါ။ 

$၅၀၀၀ 

$၇၅၀၀ အထိ 

$၁၀,၀၀၀ အထိ 

$၂၀,၀၀၀ အထိ 

 

* ၂၁။ ဤေထာက်ပ့ံေငွေတာင်းခံမ�သည် ပင်မရည်ရွယ်ချက်သည် မည်သည့်အရာပါလ။ဲ 

ဝန်ထမ်းများ (ေလ�ာကထ်ားသူအပါအဝင်) အတွက ်လစာ�ငှ့် အကျို းခစံားခွင့မ်ျား 

လုပ်ငန်းဆက်လကလ်ညပ်တ်မ�များအတကွ ်ကုန်ပစ�ညး် 

ေပးရန်�ိှေသာအဖုိးအခများ 

အြခား - ေဖာ်ြပပါ- 

 

* ၂၂။ ေအာက်ပါတိုမှ့ သင်၏လုပ်ငန်းတည်ေနရာ�ှင့် သက်ဆုိင်မ�အ�ိှဆုံးတစ်ခုကိုေရွးပါ- 

က��်ပ်ုသညစီ်းပွါးေရးအေဆာကအ်ဦးေြမေနရာကိ ုပုိင်ဆိုငပ်ါသည။် 

က��်ပ်ုသည ်စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းအတကွ ်ေနရာကိ ုငှားရမ်းပါသည။် 

က��်ပ်ုသည ်ငှားရမ်းမ�၏တစိတတ်ပုိင်းကိ ုက��်ပ်ု၏အိမ်တငွး်အေြခစုိက်လပ်ုငန်းသို ့ ခွဲေဝထားပါသည။် 

အြခား - ေဖာ်ြပပါ- 
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* ၂၃။ အကယ်၍သင်သည် လုပ်ငန်းေနရာကို ငှားရမ်းြခင်းြဖစ်ပါက သင်၏ေြမ/အေဆာက်အဦးပုိင်�ှင်သည် ငှားရမ်းခ 

ေဈးေလ�ာ့ေပးြခင်း သုိမ့ဟုတ် ကာလတိုးချဲ�ေပးြခင်းတိုက့ို လုပ်ေပးခ့ဲပါသလား။ 

* ဟုတ်သည ် 

* မဟုတ်ပါ 

* သက်ဆိုင်မ�မ�ိှပါ 
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* ၂၄။ သင်ထံတွင် ေလာေလာဆယ် လုပ်ငန်း�ှင့်ပတ်သက်ေသာ ေပးေချစရာများ�ိှေနပါသလား။ 

�ိှပါသည ် 

မ�ိှပါ 

သက်ဆိုင်မ�မ�ိှပါ 

 

* ၂၅။ သင်သည်သင်၏ထုတ်ကုန်(များ)/ဝန်ေဆာင်မ�များကို ေရာင်းချ�ိုင်ဆဲြဖစ်ပါသလား။ 

ေရာင်းချ�ိငု်သည ်

ေရာင်းချ�ိငု်သည၊် သိုေ့သာ ်အြပည့အ်၀မဟတု်ပါ 

မေရာင်းချ�ိငု်ပါ 

 

* ၂၆။ သင်၏ဝင်ေငွကို ဧ�ပီ ၂၀၂၀ �ှင့် ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀ ��ိင်းယှဉ်ပါက မည်သုိက့ွာြခားသည်ကို သင်သိသေလာက်ေဖာ်ြပပါ။ 

၂၀% ထက်နညး်၍ ေလျာ့ကျသွားသည ်

၂၀ မှ ၄၉% �ကားေလျာ့ကျသွားသည ် 

၅၀% ထက်သိုမ့ဟုတ ်ယင်းထကပုိ်၍ေလျာ့ကျသွားသည ်

ယခင်အတိုင်းမေြပာငး်လပဲါ 

တိုးလာခဲ့သည ်

မသပိါ/မေြဖဆိုပါ 

 

* ၂၇။ သင်၏ဝင်ေငွကို ဧ�ပီ ယခု�ှစ်�ှင့် ဧ�ပီ ၂၀၁၉ ��ိင်းယှဉ်ပါက မည်သုိက့ွာြခားသည်ကို သင်သိသေလာက်ေဖာ်ြပပါ။ 

၂၀% ထက်နညး်၍ ေလျာ့ကျသွားသည ်

၂၀ မှ ၄၉% �ကားေလျာ့ကျသွားသည ် 

၅၀% ထက်သိုမ့ဟုတ ်ယင်းထကပုိ်၍ေလျာ့ကျသွားသည ်

ယခင်အတိုင်းမေြပာငး်လပဲါ 

တိုးလာခဲ့သည ်

မသပိါ/မေြဖဆိုပါ 
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* ၂၈။ COVID-19 ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားေသာအခါ အြခားမည်သည့်ဝန်ေဆာင်မ�များကို သင်ေပး�ိုင်ပါသလဲ။ 

သက်ဆုိင်သည့်အားလံုးကို အမှန်ြခစ်ပါ။ 

အိမ်သို ့ ပစ�ညး်ပုိေ့ပးြခင်း  

ဆိုင်တွင်လာယေူစြခငး် 

အွန်လိုင်းဝန်ေဆာငမ်�များ 

အချိန်မကိုက်ညေီစရန်လ�ထဲားြခငး် 

သက်ဆုိင်မ�မ�ိှပါ 

အြခား - ေဖာ်ြပပါ-
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* ၂၉။ အေထွေထွထင်ြမင်ချက်များ သုိမ့ဟုတ် COVID-19 သည်သင်�ှင့်/သုိမ့ဟုတ် 

သင့်စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းအေပါ်တွင် မည်သုိထ့ိခုိက်ေစခ့ဲသည်�ှင့် ပတ်သက်ေသာ အြခားအေ�ကာင်းအရာများ�ိှပါက 

ေဝမ�ပါ။ 

 

၃၀။ COVID-19 ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွါးမ�စတင်ကတည်းက သုိမ့ဟုတ် ယင်းမတိုင်မီက သင်၏စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းသည် 

ေဒသခံလူမ�အဖဲွ�အစည်း�ှင့် တနည်းတဖုံ ချိတ်ဆက်ပတ်သက်မ��ိှခ့ဲပါက ေဖာ်ြပပါ။ 

 

 

ေနာက်ဆံုးစာမျက်�ှာ�ှင့် တင်သွင်းြခင်း 

သင့်တင်သွင်းမ�အတွက် ေကျးဇူးတင်ပါသည်။ သင့်တင်သွင်းမ�ကို �ပီးေြမာက်ေစရန် ‘Submit’ (တင်သွင်းမည်) 

ခလုပ်ကို�ှိပ်ပါ။ 

အကယ်၍ သင့်စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းကို ေနာက်ဆုံးေရွးချယ်သူများအေန�ှင့် ေရွးချယ်ခံရပါက သင့်ကို 

အီးေမးလ်ြဖင့်အေ�ကာင်း�ကားပါမည်။ ေနာက်ဆုံးေရွးချယ်သူများအေန�ှင့် ေရွးချယ်ခံရြခင်းသည် 

ေထာက်ပ့ံေငွကိုချီးြမ� င့်ခံရမည်ဟု အာမ မခံပါ။ အစီအစဉ်၏ ေထာက်ပ့ံေငွအရင်းြမစ်မှ လိုအပ်သည့် 

စိစစ်အတည်ြပုရနအ်ချက်များကို က��်ပ်ုတိုက့ေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန် ေနာက်ဆုံးေရွးချယ်သူများသည် ေလ�ာက်ထားသူ�ှင့် 

/သုိမ့ဟုတ် စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းအတွက ်ေမွးသက� ရာဇ်၊ SSN, TIN/ITIN �ှင့်/သုိမ့ဟုတ် EIN တိုအ့ပါအဝင် 

စာရွက်စာတမ်းများကို ထပ်မံတင်ြပရနလ်ိုအပ်ပါသည်။ 

 

စိစစ်အတည်ြပုရန ်အချက်များစုံစမ်းြခင်းတွင် က��်ုပ်တို၏့ကုနက်ျစရိတ်�င့်ှ ေဆာင်ရွက်မည့် 

သမုိင်းေ�ကာင်းစစ်ေဆးြခင်း ပါဝင်�ိုင်ပါသည်။ စိစစ်အတည်ြပုရန် အချက်များကို ေအာင်ြမင်စွာ�ပီးေြမာက်ပါက ACH 

မှေထာက်ပ့ံေ�ကးကို က��်ုပ်တိုက့သင်၏သတ်မှတ်ထားေသာ အေ◌ကာင့်သုိ ့ လ�ဲေြပာင်းေပး�ိုင်ရန ်သင့်ေလျာ်ေသာ 

ဘဏ်အချက်အလက်များကိုေတာင်းဆုိမည်ြဖစ်သည်။ 

 

အေထွေထွေမးခွန်းများအတွက် LISC စီးပွါးေ◌ရးလုပ်ငန်းငယ ်သက်သာေချာင်ချိေရးေထာက်ပ့ံေငွ�ှင့် 
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ပတ်သက်ေသာြပင်ဆင်ချက်များကို သိ�ိှရန် မ�ကာခဏေမးေလေ့မးထ�ိှေသာ ေမးခွန်းများကို ပုံမှန်စစ်�ကည့်ပါ။ 

မ�ကာခဏေမးေလေ့မးထ�ိှေသာ ေမးခွန်းများတွင် မပါ�ိှေသာေမးခွန်းများအတွက် SmallBusinessGrants@lisc.org 

သုိအ့ီးေမးလ်ပုိပ့ါ။ က��်ုပ်တိုသ့ည် ဤအီးေမးလ်ကိုပုံမှန်စစ်ေပးေန�ပီး က��်ုပ်တို၏့ မ�ကာခဏေမးေလေ့မးထ�ိှေသာ 

ေမးခွန်းများတွင် လိုအပ်သလိုြပင်ဆင်ေပးေနပါသည်။ 

 

ေဒတာလံုြခံုမ�ေမးခွန်းများအတွက် LISC ၏ပုဂ�ိ ုလ်ေရးလျို � ဝှက်မ� မူဝါဒကိုြပနလ်ည်သုံးသပ်ပါ။ 

 

ထပ်တိုးအရင်းအြမစ်များ�ှင့် အစီအစဉ်များတွင် ြပင်ဆင်ချက်များအတွက ်LISC ၏ COVID-19 တုန ့်ြပန်မ�စာမျက်�ာှ 

သုိဝ့င်ေရာက်ပါ။ 

 

ေအာက်တွင်သင့်အမည်ကို လက်မှတ်ေရးထိုး�ပီး ေလ�ာက်လ�ာကိုတင်သွင်းြခင်းြဖင့် ေပးထားေသာ သင်�ှင့် 

သင်၏စီးပွါးေရးလုပ်ငန်း�ှင့် ပတ်သက်ေသာအချက်အလက်များသည် သက်ဆုိင်သည့်အေလျာက်�ှင့် 

လိုအပ်သည့်��ေထာင့်များအားလံုး၌ မှန်ကန်မ� �ိှေ�ကာင်း သင်ကအတည်ြပုပါသည်။ 

 

ေနာက်ဆံုးဖန်သားြပင် 

LISC စီးပွါးေ◌ရးလုပ်ငန်းငယ ်သက်သာေချာင်ချိေရးေထာက်ပ့ံေငွ အစီအစဉ်၏ အဆုိင်း ၅ သုိ ့ 

သင့်ေလ�ာက်လ�ာတင်သွင်းမ� အတွက်ေကျးဇူးတင်ပါသည်။ 

 

သင့်ေလ�ာက်လ�ာကိုလက်ခံရ�ိှ�ပီး သုံးသပ်လ�က်�ိှပါသည်။ ေနာက်ဆုံးေရွးချယ်သူများအေန�ှင့် 

တိုးြ◌မှင့်ေရွးချယ်ခံရသူများအား ဩဂုတ် ၂၁ ရက်ေနာက်ဆုံးထား၍ ဆက်သွယ်ပါမည်။ 

 

 

mailto:SmallBusinessGrants@lisc.org
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	မှတ်ချက်- စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းငယ်ပိုင်ရှင်များသည် စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းအတွက်သာ လျှောက်ထားနိုင်သည်။ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်း များစွာရှိသော လုပ်ငန်းရှင်များဖြစ်ပါက အကြီးမားဆုံး စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို အခြေခံ၍ဤလျှောက်လွှာကို ဖြည့်စွက်ပါ။ ထောက်ပံ့ငွေကို ...
	* ၃။ ဦးဆောင်စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်၏ အချက်အလက်များ
	* ၉။ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့်နှစ်ပေါင်း
	* ၁၀။ ၂၀၁၉ ပြက္ခဒိန်နှစ်တွင် သင့်စီးပွါးရေးလုပ်ငန်း၏ စုစုပေါင်းဝင်ငွေမှာ မည်မျှနည်း (၁/၁/၂၀၁၉ မှ ၁၂/၃၁/၂၀၁၉ အထိ)။
	အချိန်ပြည့်ဝန်ထမ်းများမရှိပါက သုည ဂဏန်းကိုထည့်ပါ။
	အချိန်ပိုင်းဝန်ထမ်းများမရှိပါက သုည ဂဏန်းကိုထည့်ပါ။
	အချိန်ပြည့်ဝန်ထမ်းများမရှိပါက သုည ဂဏန်းကိုထည့်ပါ။
	အချိန်ပိုင်းဝန်ထမ်းများမရှိပါက သုည ဂဏန်းကိုထည့်ပါ။
	အချိန်ပြည့် ဝန်ထမ်းများမရှိပါက သုည ဂဏန်းကိုထည့်ပါ။
	အချိန်ပိုင်းဝန်ထမ်းများမရှိပါက သုည ဂဏန်းကိုထည့်ပါ။


	စစ်တမ်း၏နောက်အပိုင်းတွင် ဦးဆောင်စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်နှင့် ပတ်သက်သော လူမှုစီးပွါးရေးဒေတာကို တောင်းခံပြီး ၎င်းသည်မဖြေမနေရ မဟုတ်ပါ။ ဦးဆောင်စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်၏ ကိုယ်ရေးသတ်မှတ်ချက်များပေါ်တွင် မူတည်၍ပေးပါ။
	၁၆။ အသက်
	စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်သည် အသက်အနည်းဆုံး ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။

	၁၇။ ကျား/မ
	၁၈။ စစ်မှုထမ်းဟောင်း
	ဟုတ်ပါက သင်သည် DD214 အချက်အလက်ကိုပေးကမ်းရန်လိုသည်။

	၁၉။ လူမျိုး/လူမျိုးစု
	၁၉-၁။ လူမျိုးစုနှစ်စု နှင့် လူမျိုးစုအစုံပါသော လုပ်ငန်းရှင်များ အောက်ပါသက်ဆိုင်သည်များအားလုံးကို အမှန်ခြစ်ပါ။
	* ၂၀။ သင်စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းအတွက် အသုံးအတည့်ဆုံး ထောက်ပံ့ငွေပမာဏကိုဖော်ပြပါ။
	* ၂၁။ ဤထောက်ပံ့ငွေတောင်းခံမှုသည် ပင်မရည်ရွယ်ချက်သည် မည်သည့်အရာပါလဲ။
	* ၂၂။ အောက်ပါတို့မှ သင်၏လုပ်ငန်းတည်နေရာနှင့် သက်ဆိုင်မှုအရှိဆုံးတစ်ခုကိုရွေးပါ-
	* ၂၃။ အကယ်၍သင်သည် လုပ်ငန်းနေရာကို ငှားရမ်းခြင်းဖြစ်ပါက သင်၏မြေ/အဆောက်အဦးပိုင်ရှင်သည် ငှားရမ်းခ ဈေးလျှော့ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ကာလတိုးချဲ့ပေးခြင်းတို့ကို လုပ်ပေးခဲ့ပါသလား။
	* ၂၄။ သင်ထံတွင် လောလောဆယ် လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သော ပေးချေစရာများရှိနေပါသလား။
	* ၂၅။ သင်သည်သင်၏ထုတ်ကုန်(များ)/ဝန်ဆောင်မှုများကို ရောင်းချနိုင်ဆဲဖြစ်ပါသလား။
	* ၂၉။ အထွေထွေထင်မြင်ချက်များ သို့မဟုတ် COVID-19 သည်သင်နှင့်/သို့မဟုတ် သင့်စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းအပေါ်တွင် မည်သို့ထိခိုက်စေခဲ့သည်နှင့် ပတ်သက်သော အခြားအကြောင်းအရာများရှိပါက ဝေမျှပါ။
	၃၀။ COVID-19 ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွါးမှုစတင်ကတည်းက သို့မဟုတ် ယင်းမတိုင်မီက သင်၏စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းသည် ဒေသခံလူမှုအဖွဲ့အစည်းနှင့် တနည်းတဖုံ ချိတ်ဆက်ပတ်သက်မှုရှိခဲ့ပါက ဖော်ပြပါ။



