
यो आधारभूत पृ�मा साना �वसाय राहत अनुदान खो�जरहेका �वसायको ला�ग जानकारी समावेश छ। अगािड बढ्नुअ�घ, 

���ह�लाई थप जानकारीका ला�ग यो सब ैराम्रोसँग पढ्न र अद्याव�धकह�को ला�ग बार�ार जाचँ गनर् �सफा�रस ग�र�छ। 

तल तपा�ले �न� फेला पानुर्��छ: 

• अनुदान स��ी जानकारी 

• बार�ार �पमा सो�धने प्र�ह� 

  

LISC बारे  
LISC भनेको सेवा नपुगेका समुदायह�लाई नया ँमौका िदन प�रयोजना र कायर्क्रमह� सहायता गन� सबैभ�ा ठूलो सामा�जक 

सं�ा हो र यसल े�नवासीह�लाई अझ धेरै आ�थक अवसर �ाउँछ। हामीले मा�नसह�लाई �व�ीय अवसरसँग जोड्ने 

वहनयो� आवास, �वद्यालयह�को गुण�र, सुर��त ���ट, बिढरहेका �वसाय र कायर्क्रमह�मा लगानी गछ�। यस संकटको 

स��मा, हामीले समुदाय, �वसाय र मा�नसह�लाई सहायता गनर् संसाधनह� र �वशेष�ता डे�लभर ग�ररहेका छौ।ं थप कुरा 

यहाँ जा�ुहोस्। 

  

अनुदान स��ी जानकारी 
 

  

 

यो�ता  

https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions#info
https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions#faq
http://www.lisc.org/covid-19
http://www.lisc.org/covid-19


आवेदकह�ले एउटा �वसायको ला�ग मात्र आवेदन िदन सक्छन ्र आवेदन िदन 18 वषर् उमेरको �नुपछर्। �व�वध 

�वसायह� भएका �वसाय मा�लकह�का ला�ग, कृपया आफ्नो सबैभ�ा ठूलो �ा�म� अ�धकार भएको �वसायको 

आधारमा यो आवेदन पूरा गनुर्होस।् प्र�ेक अनुदान एउटा ���/�वसायमा सी�मत छ।  

पुर�ारह� यो� �वसायह�लाई िदइनेछ र यो�ता सही र पूणर् पेशमा आधा�रत ��छ। गोरा जा�त बाहेक अ� जा�त, 

मिहलाह� र सेवा�नवृ�को �ा�म�मा रहेका �वसायह� र लचकदार र वहन यो� पँूजीमा प�ँच नभएका ऐ�तहा�सक �पमा 

सेवा प्रदान ग�रएका ठाउँमा रहेका अ� उद्यमीह�लाई िदइनेछ। 

सब ैपुर�ारदाताह�ले आफूल ेसमुदायको उ�ृ� िहतलाई प्रो�ाहन ग�ररहेको र आफू Covid-19 संकटद्वारा नकारा�क 

�पमा प्रभा�वत भएको भनी प्रमा�णत गनुर्पन�छ। 

यो �वशेष राहत अनुदान कायर्क्रमका ला�ग गैर-नाफामुखी संगठन अयो� छन।्  LISC को Covid-19 स्रोत पृ� हेनुर्होस:् 

गैर-नाफामूलक सं�ाह� र ���ह�लाई नवीनतम स्रोतह�को ला�ग https://www.lisc.org/covid-

19/covid-resources/।  

  

गोप�नयता 
आवेदनको प्रिक्रया माफर् त उपल� गराइएको जानकारी प्र�ेक आवेदकको �ज�ेवारी हो। पोटर्लमा पेश ग�रएका आवेदनह� 

सवर्साधारण र सहकम� आवेदकह�बाट गोपनीय रह�छन।् Applicants will not hold LISC, its affiliates, 

members, partners, and staff liable for any losses, damages, costs, or expenses, 

of any kind relating to the use or the adequacy, accuracy, or completeness of 
any information loaded in the form. थप �ववरणह�को ला�ग LISC को गोपनीयता नी�त हेनुर्होस्। 

  

 

 िहतको द्व� 
LISC का वतर्मान �नद�शक, अ�धकारी, कमर्चारीह� र ठेकेदारह� र उ� ���ह�को पा�रवा�रक सद�ह� (जीवनसाथी, 

आमाबुवा, बालबा�लका, ना�त-ना�तना, पना�त-पना�तना र बालबा�लका, ना�त-ना�तना र पना�त-पना�तनाको जीवनसाथी) 

https://www.lisc.org/covid-19/covid-resources/
https://www.lisc.org/covid-19/covid-resources/
https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/
https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/
https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/


पुर�ारको ला�ग आवेदन िदन वा खो� यो� �ँदैनन।्  LISC सँग कुनै प�न मतभेद छैन भनी प्रमा�णत गनुर्का साथै, प्र�ेक 

राउ�का ला�ग, आवेदकह�ले यस �न��त कोषमा समावेश कुनै प�न दाता वा अनुदानकतार्सँग मतभेद छैन भनी समान �पमा 

देखाउन आव�क �नेछ। �न��त राउ�मा जोिडएका दाता/अनुदानकतार्ह�को सूचीलाई आवदेक वा �नणार्यक प्र�त�ध�को 

अनुरोधको प्र�तिक्रया ��प �� �पमा खुलासा ग�रनेछ।  

  

�व�ापन 
यिद पुर�ार प्रदान ग�रएमा, कृपया सू�चत �नुहोस ्िक पुर�ार प्रिक्रया अव�धमा उपल� गराइएको �वसाय/आवेदकको आवेदन जानकारी, नाम, 

कथनह� र अ� जानकारी सबै �पह�मा र �मिडयामा प्रवद्धर्ना�क प्रयोजनह�का ला�ग प्रयोग गनर् सिकनेछ र उ� प्रयोजनह�का ला�ग LISC र/वा 

कायर्क्रम प्रायोजकह�द्वारा �वसाय/आवेदकलाई स�कर्  गनर् सिकनेछ। LISC का आवेदक अनुदानह� र कायर्क्रमले अ�त�र� ��तपू�त (कानूनद्वारा 

प्र�तब��त ग�रएको बाहेक) �बना र उ� सामग्री समी�ा र/वा �ीकृत गनर् कुनै अ�धकार �बना उ� जानकारीको प्रयोग गनर् अनवरत इजाजतपत्र 

प्रायोजन गछर्।  सू�चत नग�रँदास�, आवेदकह�ले दावेदारको ���तलाई सामा�जक स�ालका �ेटफमर् वा �ानीय प��केसनह� सिहत र यसमा मात्र 
सी�मत नरही साझा नगनर् सहमत �नु��छ। 

 

�नगरानी 

LISC ले साना �वसाय राहत अनुदानद्वारा �व� �व�ा ग�रएको िक्रयाकलापलाई �नरी�ण र स�ालन गनर् सक्छ। यसमा 

�व� �व�ाको प्रभावबारे बु� आव�क �ने प�रमाणा�क वा गुणा�कको समी�ा समावेश �न सक्छ। 

 
बार�ार सो�धने प्र�ह� 

 

मैले आफ्नो आवेदन पेश ग�रसकेप�छ �सलाई प�रवतर्न गनर् सक्छु? 

अनलाइन फाराम पूरा र पेश गनुर्अ�घ तपा�ले आवेदन पेश नगरीकन वेब पृ� छोडेमा तपा�को काम बचत न�न स�े भएको 

�ँदा उ�रदाताका जवाफह�लाई �ानपूवर्क, समी�ा गनर् �सफा�रस ग�रएको छ। तपा�को इ�रनेटको जडान �व�ेद भएमा 



वा अ� स�ा�वत वेब ब्राउजर सम�ाह�को प�रणाम ��प तपा�ले आफ्नो काम प�न गुमाउन स�ु��छ।  LISC ले 

आवेदन पेश ग�रसकेप�छ यसमा ग�रएका प�रवतर्नह� �ीकार गनर् स�ैन, �सैले कृपया यसलाई �ानपूवर्क समी�ा 

गनुर्होस।् 

अनुदानका आवेदकह�ले आवेदन पेश गरेप�छ पेश ग�रएको पु��करण प्रा� गछर्न?् 

यिद सब ैफाटँह� सही त�रकाले भरेर "स�� भयो" ("done") बटन �थचकेो भएका हरेक आवेदकले पु��करण ग�रएको 

��न प्रा� गछर्न।्  

 

य�द मैले अ�घ�ो राउ�मा आवेदन �दएको �थएँ भने, मैले फे�र प�न आवेदन �दनुपछर् वा मेरो आवेदनलाई अगा�डको राउ�मा ल�ग�छ? 

होइन, आवेदनह�लाई प�छ�ा राउ�ह�मा ल�ग�। तपा�ले प्र�ेक राउ�को अनुदानका ला�ग यो� �न प्र�ेक अनुदान राउ�मा नयाँ आवेदन पेश 
गनुर्पछर्। प्र�ेक राउ�मा अिद्वतीय प�ह� र �न��त अनुदान आव�कताह� ��छन्। 

 

यिद मैले अ�घ�ो राउ�मा LISC Covid राहत अनुदान प्रा� गरेको छु भने, मैले यसप�छका राउ�मा पुन: आवेदन 

िदन सक्छु?  

पिहलेका LISC Covid राहत अनुदान कोषह�बाट अनुदात प्रा� गनुर्भएका ���ह� धेरै पुर�ारह�को प्रा��का ला�ग 

अयो� �नु��छ र उहाकँो एकभ�ा धेरै �वसायह� छन ्भने प�न उहालँ ेपुन: आवेदन िदनु�ँदैन।  

LISC को अनलाइन आवेदनको पोटर्ल प्र�ु�तकरण किहले ब� ��छ?  

आवेदनह� "राउ�ह�" मा �ीकार ग�र�छ।  एउटा राउ� एक ह�ाको ला�ग खुला ��छ र �सप�छ ब� ग�र�छ।  हरेक 

राउ�का �म�तह� LISC को वेबसाइटमा पो� ग�रएको ��छन,् �सकारण बार�ार हेनुर्होस।् 

दतार् भनेको के हो? 

तपा� अनुदानको राउ� खलु्ने बारे सू�चत �न यहाँ दतार् �न स�ु��छ। 

मैले अनुदान पाउन ेभएँ भने मलाई कसरी स�कर्  ग�र�छ वा म कसरी थाहा पाउनेछु? 

LISC ले सब ैआवेदकह�सँग स�ार गनर् प्राथ�मकतामा इमेल प्रयोग गछर्। इमेलको �ाम फो�रह� सिहत �नय�मत �पमा 

https://confirmsubscription.com/h/r/6FF3E206B37FBDE42540EF23F30FEDED


इमेल जा�ँ सु�न��त �नुहोस।् सबै आवेदकह�लाई LISC साना �वसाय सहायता अनुदान कायर्क्रम (enews@lisc.org) 

इमेल अद्याव�धकह� आउनेछन्। दावेदारह�ल ेसाना �वसाय राहत अनुदान दावेदारबाट आगामी राउ�ह� प्रा� गनुर्�नेछ।  

फाइन�ल�ह�लाई इमेलद्वारा सू�चत ग�रनेछ र तु�� ैप्र�तिक्रया जनाउनुपन�छ। अनुदानग्राही सूचना स�ेश वा कागजात 

डे�लभर नभएको भनी िफतार् �ने अव�ाले लागूयो� अनुदानग्राहीको अयो�ता, अनुदानमा उहाकँो जुमार्ना र बाकँ� रहेका सब ै

यो� दावेदारह�बाट अक� ���को चयनको प�रणाम �नम्�ाउँछ। 

"दावेदार" �नुले के अथर् रा�छ र यसका ला�ग कुन ैअ�त�र� कागजात आव�क पछर्? 

 

यिद तपा�को �वसाय दावेदारको �पमा चयन भयो भने, तपा�लाई इमेल माफर् त सू�चत ग�रनेछ।  फाइन�ल�को �पमा 

चयन �नाल ेतपा�ले अनुदान प्रा� गनुर्�नेछ भ�े �ारे�ी �ँदैन। फाइन�ल�को �पमा, �ावसा�यक जानकारीलाई अझ 

स��न�ाकासाथ परी�ण र प्रमा�णत गनर् अ�त�र� कागजात आव�क पन�छ, जुन �व� �व�ाको स्रोत मह�पूणर् 

पारा�मटरद्वारा आव�क �नेछ। यसमा ज� �म�त, SSN, TIN/ITIN, EIN, W-9 र प्रदान ग�रएको भए ACH 

माफर् त कोष प्रा� गनर्का ला�ग ब�िकङ स��ी उपयु� जानकारी ज�ा प्रमाणीकरण स��ी जानकारी समावेश गनर् हाम्रो 

लागतमा र अ�त�र� जानकारीको प्र�ु�तकरणमा LISC स�ालन �ने पृ�भू�म खोज समावेश �न सक्छ। पृ�भू�म 

प्रमाणीकरणमा के्रिडट जाचँ वा के्रिडट �ोर हेन� ज�ा कायर् समावेश �ँदैन।  

य�द तपा� दावेदारको �पमा चयन �नु��छ भने, तपा�ले तल सूचीबद्ध ग�रएको �म�तस�मा इमेल माफर् त LISC को 

�नणर्य प्रा� गनुर्�नेछ:  

• राउ� 1 - अ�प्रल 29 स� 
• राउ� 2 - मे 25 स�  
• राउ� 3 - जुन 12 स� 
• राउ� 4 - जुलाई 3 स�  
• राउ� 5 – अग� 21 स�  

 

पुर�ारह�को रा�श क�त हो?  

अनुदानह�को रा�श $5,000 दे�ख $20,000 स� �नेछन।् LISC ले Covid-19 को कारण अ�� ैआ�थक 

किठनाईको सामना ग�ररहेका �वसायह�लाई अनुदान प्रदान गनर् कोषको प्रयोग गन�छ। 

mailto:enews@lisc.org


 

अुनदानलाई के-को ला�ग प्रयोग गनर् सिक�छ? 

• भाडँा र उपयो�गताह� समावेश गनर् �तनर् बाकँ� रकमह� 

• (आवेदक समावेश गनर्) बैठक पेरोल 

• �बके्रताह�लाई भु�ान गनुर्पन� ऋण भु�ान गनर् 

• अ� अ�ाव�क स�ालन लागत 

�ारे�ीकतार्ले यस अनुदान कोषह�को प्रयोगको स��मा प्रच�लत संघीय, रा�, �ानीय (र कुनै प�न सरकारी) कानून, 

कायर्कारी आदेश, �नयम र �नयमनह�को पूणर् पालना गनुर्पछर्। 

 

कुनै कुराको पुन: भु�ान आव�क छ? 

पद�न, यी अनुदानह�लाई पुन: भु�ान गनर् आव�क छैन। यद्य�प, प्रदान ग�रएको नगदको �ीकायर्ता र/वा प्रयोगह�सँग स���त सबै 

करह� �नजी अनुदाताको एकल उ�रदा�य� हो। नगद अवाडर्ह�लाई LISC द्वारा प्रच�लत कानूनद्वारा आव�क ठा�नए 

अनुसार LISC द्वारा IRS मा �रपोटर् ग�रनेछ। सब ैLISC �ारे�ीकतार्ह�लाई नगद अवाडर्ह�को करमा पन� प्रभावह� 

�नधार्रण गनर्का ला�ग आफ्ना कर �वशेष�ह� र/वा कानूनी परामशर्दातासँग परामशर् गनर् सुझाव �लन LISC को अ�त�र� 

नी�त छ। $600 वा बढीको कुनै प�न अनुदानको ला�ग LISC ले फाराम 1099 जारी गन�छ।  

 

अनुदान प्रा� गनार्ले अ� संघीय सहायता वा बेरोजगार बीमा यो�तामा असर गन�छ?  

तपा�ल ेबेरोजगारी लाभह� प्रयोग ग�ररहनुभएको अव�धमा यिद अनुसानलाई पेरोल खचर्ह�को ला�ग प्रयोग ग�र�छ भने, 

अनुदानल ेतपा�को बेरोजगारी बीमाको दावीलाई प्रभाव पानर् स�ेछ। बेरोजगारी सहायताको रकम प्राय: हालैका आ�ानीद्वारा 

�नधार्रण ग�र�छ र धेरै जसो अव�ाह�मा तपा�ले अ�घ�ो ह�ा प्रा� गनुर्भएको आ�ानी सा�ािहक �पमा प्रमा�णत 

गनुर्पन�छ।  बेरोजगार बीमा दावीह� बारे थप जानकारीको ला�ग कृपया आफ्नो रा�को बेरोजगारी कायार्लयमा परामशर् 

�लनुहोस।् 

LISC द्वारा अनुदान प्रा� गनार्ले CARES ऐन अ�गर्त उपल� SBA PPP ऋण वा अ� संघीय सहायताका ला�ग आवेदन िदने र प्रा� गन� 
�वसायको �मतालाई असर गन�छैन। यद्य�प, अनुदाताह�लाई LISC अनुदान र संघीय कोषद्वारा समान �वसाय खचर्ह�का ला�ग अनुदान िदन सिकंदैन 



भनी सुझाव ग�र�छ। CARES ऐन अ�गर्त PPP ऋण वा अ� अनुदान प्रा�कतार्ह�ले SBA वा अ� सरकारी �नकायद्वारा अनुरोध ग�रंदा वा PPP 
ऋणका ला�ग �मा आवेदनको त�को �पमा PPP ऋण वा CARES ऐन अनुदानद्वारा भु�ान ग�रएका समान लागतका ला�ग अ� कुनै अनुदान स्रोत 
प्रयोग ग�रएको �थएन भनी दशार्उन तयार �नुपछर्।   

 

अ�त�र� प्र�ह� छन्? 

हामीले SmallBusinessGrants@lisc.org मा पाइएका सोधपुछह�को �नरी�ण ग�ररहेका छौ ंर सब ै

आवेदकह�लाई जानकारीको पारद�शता र समान प�ँचको प्रय� ��प जवाफ र अद्याव�धक यस आधारभूत पृ�मा पो� 

गन�छौ।ं 
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