
စ ီးပ  ီးေ ရီးလုပ်ငန်ီးငယ် သက်သာေခ ာင်ခ ျိေရီးေ ာက်ပ ံ့ေင  အေ ကာင်ီးနငှံ့ ်

မ ကာခဏေမီးေလံ့ေမီး ရှျိေသာ ေမီးခ န်ီးမ ာီး 

ဤလလ ျှောက်လ ျှောပံုံစတံွင ်စ ီးပ ွီးလ ီးလုံပင်နီ်းတစခ်ုံက စ ီးပ ွီးလ ီးလုံပင်နီ်းငယ် 

သက်သျှောလခ ျှောငခ် ျိလ ီးလ ျှောက်ပံံ့လငလွလ ျှောက် ျှောီး န ်လျိုံအပလ်သျှော ပဏျှောမအခ က်အလက်မ ျှောီးအျှောီး 

ပ ဝငသ်ည်။ လ  ှေ့သျိုံ ံ့မဆက်မ  ပျိုံမျိုံသျိ  ျိ နအ်တွက် လလ ျှောက် ျှောီးသသူည် လအျှောက်လ ျှော်ပပ ျှောီးသည်မ ျှောီးကျိုံ 

လသခ ျှောစျွှော တ်ရှုပပ ီး ပပငဆ်ငခ် က်မ ျှောီးကျိုံသျိ  ျိ နအ်တွက ်မကကျှောခဏပပနလ်ည်စစလ်ဆီး န ်

အကကံပပြုလျိုံပ သည်။ 

ကျွနု်ံ ပ်တ်ျိုံ ံ့သည် SmallBusinessGrants@lisc.org သျိုံ ံ့လပီးပျိုံ ံ့လသျှော 

စံုံစမီ်းမှုမ ျှောီးကျိုံလစျှောငံ့က်ကညံ့်လ က်  ျိပပ ီး လလ ျှောက် ျှောီးမညံ့်သအူျှောီးလံုံီး ပငွ ံ့လ်ငီ်းပမငသ်ျှောမှု  ျိ နန် င ံ့ ်

အခ က်အလက်မ ျှောီး ယူနျိုံင ်န ်အလပ မ ျှောီးန င ံ့ ်ပပငဆ်ငခ် က်မ ျှောီးကျိုံ တငလ်ပီးမည်ပ စသ်ည်။ 

  

LISC အလကကျှောင်ီး 

LISC သည် ဝနလ်ဆျှောငမ်ှုအပပညံ့်အ၀မ   ျိခ ံ့လသျှော လူ ံ့အသျိုံငီ်းအဝျိုံငီ်းမ ျှောီးကျိုံ ပပနလ်ည်  ငသ်နလ်စ နန် င ံ့ ်

ပပည်သမူ ျှောီးအတွက် ပျိုံမျိုံလကျှောငီ်းမနွသ်ညံ့် စ ီးပ ွီးလ ီးအခွငံ့အ်လမီ်းလပီးနျိုံင ်န ် စ မကံျိနီ်းမ ျှောီးန င ံ့ ်

အစ အစဉ်မ ျှောီးကျိုံ ပံံ့ပျိုံီးလသျှော နျိုံငင်၏ံအကက ီးဆံုံီး လူမှုစ ီးပ ွီးလ ီးလုံပင်နီ်းမ ျှောီး  မ  တစခ်ုံပ စသ်ည်။ 

ကျွနု်ံ ပ်တ်ျိုံ ံ့သည် လူအမ ျှောီးကျိုံ လငလွကကီးအခွငံ့အ်လမီ်းန င ံ့ ် ခ ျိတ်ဆက်လပီးလသျှော တန ်ျိုံီးနည်ီးအျိမယ်ျှောမ ျှောီး၊ 

အ ည်အလသီွး  ျိလသျှောလက ျှောငီ်းမ ျှောီး၊ ပျိုံမျိုံလ ီးကငီ်းလသျှောလမီ်းမ ျှောီး၊ ကက ီး ွျှောီးလနလသျှော 

စ ီးပ ွီးလ ီးလုံပင်နီ်းမ ျှောီးန င ံ့ ် အစ အစဉ်မ ျှောီးတွင ် ငီ်းန  ီးပမ ြုပန်  သံည်။ ကမျ္ှောံ့ကပလ် ျှောဂ ပ စပ် ွီးမှုန င ံ့ ်

ပတ်သက်၍ ကျွန်ုံပတ်ျိုံ ံ့သည် လူ ံ့အသျိုံငီ်းအဝျိုံငီ်းမ ျှောီး၊ စ ီးပ ွီးလ ီးလုံပင်နီ်းမ ျှောီးန င ံ့ ် လူမ ျှောီးကျိုံ ပံံ့ပျိုံီး န ်

အ ငီ်းအပမစမ် ျှောီးန င ံ့ ်ကျွမီ်းက ငမ်ှုမ ျှောီးကျိုံ လပီးကမီ်းလ က်  ျိပ သည်။ ကျွန်ုံပတ်ျိုံ ံ့အလကကျှောငီ်း ပျိုံမျိုံသျိ  ျိ န။် 

လ ျှောက်ပံံ့လငွလလ ျှောက်လ ျှော အလ ွလ ွအခ က်အလက်မ ျှောီး 

 

mailto:SmallBusinessGrants@lisc.org


အက ံ ီးဝင်မှု  

လလ ျှောက် ျှောီးသမူ ျှောီးသည် စ ီးပ ွီးလ ီးလုံပင်နီ်းတစခ်ုံအတွက်သျှော လလ ျှောက် ျှောီးနျိုံပငပ် ီး အသက် ၁၈ 

န စပ်ပညံ့်ပပ ီးသ ူ ပ် စ ်မည်။ စ ီးပ ွီးလ ီးလုံပင်နီ်းမ ျှောီးစျွှော  ျိလသျှော လုံပင်နီ်း  ငမ် ျှောီးပ စပ် က 

သငပ်ျိုံငဆ်ျိုံငလ်သျှောအကက ီးမျှောီးဆံုံီးစ ီးပ ွီးလ ီးလုံပင်နီ်း တစခ်ုံလပေါ်တွင ်အလပခခံ၍ 

ဤလလ ျှောက်လ ျှောကျိုံပ ညံ့်စက်ွပ ။ လ ျှောက်ပံံ့လငကွျိုံ တစဦ်ီးစ ၏ လုံပင်နီ်းအခွန ်အျိုံငဒ် အ  

တစဦ်ီးလ ငတ်စခ်ုံ ကန ံ့သ်တ် ျှောီးပ သည်။ 

အ ည်အခ ငီ်းပပညံ့်မ လသျှော စ ီးပ ွီးလ ီးလုံပင်နီ်းအျှောီး လ ျှောက်ပံံ့လငလွပီးမည်ပ စပ်ပ ီး၊    ျိ န ်

အက ံ ီး၀ငမ်ှုသည် တျိက မ နက်န၍် ပပ ီးပပညံ့်စံုံလသျှော လလ ျှောက်လ ျှောတငသ်ငွီ်းမှုလပေါ်တွင ်မတူည်ပ သည်။ 

အလ ျှောင ်စ ီးပ ွီးလ ီးစမွီ်းလဆျှောင ် ငမ် ျှောီး၊ အမ ျိြုီးသမ ီးပျိုံင၊် စစမ်ှု မီ်းလ ျှောငီ်းပျိုံင ် န င ံ့ ်သမျိုံငီ်းလကကျှောငီ်းအ  

လပပျှောငီ်းလွယ်ပပငလ်ွယ်ပပ ီး တတ်နျိုံငလ်သျှောမတည်လင ွမ  ျိသမူ ျှောီးပ စသ်ညံ့် 

ဝနလ်ဆျှောငမ်ှုအပပညံ့်အ၀မ   ျိခ ံ့လသျှော လန ျှောမ ျှောီးတွင ် ျိ စ ီးပ ွီးလ ီးလုံပင်နီ်းမ ျှောီးအျှောီး အ ူီးသပ ငံ့ ်

ဦီးစျှောီးလပီးမည်။ 

လ ျှောက်ပံံ့လင ွ  ျိသမူ ျှောီးအျှောီးလံုံီးက သတူျိုံ ံ့သည် လူ ံ့အသျိုံငီ်းအဝျိုံငီ်း၏ အလကျှောငီ်းဆံုံီး အက ျိြုီးစ ီးပ ွီးကျိုံ 

လုံပလ်ဆျှောငလ်နလကကျှောငီ်းန င ံ့ ်သတူျိုံ ံ့သည် COVID-19 ကပလ် ျှောဂ လကကျှောငံ့ ်အက ျိြုီးစ ီးပ ွီး  ျိချိုံက်ခ ံ့ သညက်ျိုံ 

မ နက်နလ်ကကျှောငီ်းပပသ နလ်ျိုံအပသ်ည်။  

အက ျိြုီးအပမတ်မယူလသျှောအ  ်ွ် ံ့အစည်ီးမ ျှောီးသည် ဤသက်သျှောလခ ျှောငခ် ျိလ ီး 

လ ျှောက်ပံံ့လငအွစ အစဉ်အတွက ်အက ံ ီးမ၀ငပ် ။ အက ျိြုီးအပမတ်မယူလသျှော အ  ်ွ် ံ့အစည်ီးမ ျှောီးန င ံ့ ်

တစဦ်ီးတည်ီးပျိုံငမ် ျှောီးအတွက်    ျိန ျိုံငသ်ညံ့် လနျှောက်ဆံုံီးလပေါ်အ ငီ်းအပမစမ် ျှောီးကျိုံ LISC ၏ Covid-19 

အ ငီ်းအပမစစ်ျှောမ က်န ျှော- https://www.lisc.org/covid-19/covid-resources/ 

တွငစ်စလ်ဆီး နမ်လမံ့ပ န င ံ့။်  

  

 

 

ပုဂ္ျိိုလ်ေရီးလ ျိို ျှို့ ဝှက်မှု 

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


လလ ျှောက်လ ျှောတငသ်ညံ့်အခ  အခ က်အလက်မ ျှောီးကျိုံ လပီးအပပ်ခငီ်းသည် လလ ျှောက်လ ျှော  ငတ်ျိုံငီ်း၏ 

တျှောဝနပ် စသ်ည်။ လပေါ်တယ်သျိုံ ံ့တငသ်ငွီ်းလသျှော လလ ျှောက်လ ျှောမ ျှောီးကျိုံ အမ ျှောီးပပည်သနူ င ံ့ ်

အပချှောီးလလ ျှောက်လ ျှော  ငမ် ျှောီးမသျိ  ျိ လစ န ်လ ျိြု ှေ့ ဝ က် ျှောီးမည်ပ စသ်ည်။ LISC, ၎ငီ်း၏အ ွ ှေ့ ခွ မ ျှောီး၊ 

အသငီ်းဝငမ် ျှောီး၊ မျိတ် က်မ ျှောီး၊ န င ံ့ ်ဝန ်မီ်းမ ျှောီးသည်  ျိုံလလ ျှောက်လ ျှောပံုံစတံွင ်ပ   ျိလသျှော 

အခ က်အလက်တျိုံ ံ့အျှောီး အသံုံီးခ ပခငီ်းန င ံ့ ်ပတ်သက်၍ တစစ်ံုံတစ ်ျှော လပ ျှောက်ဆံုံီးမှု၊ ပ က်စ ီးမှု၊ 

ကုံနက် စ ျိတ်ပ စလ်စမှု သျိုံ ံ့မ ုံတ် အခ က်အလက်လံုံလလျှောက်မှု၊ တျိက မ နက်နမ်ှု၊ သျိုံ ံ့မ ုံတ် 

ပပညံ့်စံုံမှုတျိုံ ံ့အတွက် တျှောဝနမ်ယူပ ။ အလသီးစျိတ်ကျိုံ LISC ၏ ပုံဂ္ျိြုလ်လ ီးလ ျိြု ှေ့ ဝ က်မှု 

မဝူ ဒတွငက်ကညံ့်ပ ။ 

 

အက ျိိုီးစ ီးပ  ီး ဝျိေရာဓျိ 

LISC ၏ လက်  ျိည နက်ကျှောီးလ ီးမ ီးမ ျှောီး၊ အ ျှော  ျိမ ျှောီး၊ ဝန ်မီ်းမ ျှောီးန င ံ့ ်ကန ်ရျိုံက် ျှောမ ျှောီး၊ န င ံ့ ်

၎ငီ်းတျိုံ ံ့တစဦ်ီးစ ၏ မျိသျှောီးစုံဝငမ် ျှောီး (အျိမလ် ျှောင ်က်၊ မျိ မ ျှောီး၊ သျှောီးသမ ီးမ ျှောီး၊ လပမီးမ ျှောီး၊ ပမစမ် ျှောီး၊ န င ံ့ ်

သျှောီးသမ ီးမ ျှောီး၊ လပမီးမ ျှောီး၊ ပမစမ် ျှောီး၏ အျိမလ် ျှောင ်က်မ ျှောီး) သည် လ ျှောက်ပံံ့လငကွျိုံ လလ ျှောက် ျှောီး န ်

သျိုံ ံ့မ ုံတ်  ယူ နအ်က ံ ီးမဝငပ် ။ LISC န င ံ့ ်ျိုံက ံ့သျိုံ ံ့အက ျိြုီးစ ီးပ ွီးဝျိလ ျှောဓျိမပ စလ်စ န ်

သတ်မ တလ်ပီးပခငီ်းအပပင ် လလ ျှောက်လ ျှောတငသ်ညံ့်အဆျိုံငီ်းတျိုံငီ်း၌ လလ ျှောက်လ ျှော  ငမ် ျှောီးသည် 

 ျိုံသ ီးသန ံ့အ် ွ ှေ့တွင ်ပ ဝင်ပ်တ်သကလ်နသညံ့် လ ဒ နီ်းသမူ ျှောီး သျိုံ ံ့မ ုံတ် လငလွကကီးလ ျှောက်ပံံ့သမူ ျှောီးန င ံ့ ်

ဝျိလ ျှောဓျိမ  ျိလကကျှောငီ်းကျိုံ အလျှောီးတူအသျိလပီး ျှောီး န ်လျိုံအပသ်ည်။ လလ ျှောက်လ ျှော  င ်သျိုံ ံ့မ ုံတ် 

လနျှောက်ဆံုံီးလ ွီးခ ယ်ခံ ျှောီး သကူ တုံန ံ့ပ်ပနအ်သျိလပီးနျိုံင ်န ်အဆျိုံငီ်းတစခ်ုံ၌ ဆက်စပမ်ှု  ျိလသျှော 

လ ဒ နီ်းသမူ ျှောီး/လငလွကကီးလ ျှောက်ပံံ့သမူ ျှောီး၏ စျှော ငီ်းကျိုံ အတျိအလငီ်းလကကပငျှောပ မည်။ 

သျိ ကာီးေစခခငီ်း  

လ ျှောက်ပံံ့လငခွ  ီးပမ င ံ့ခံ် ပ က  ျိုံစ ီးပ ွီးလ ီးလုံပင်နီ်း/လလ ျှောက် ျှောီးသ၏ူ ခ  ီးပမ င ံ့သ်ညံ့်လုံပင်နီ်းစဉ်အတွငီ်း 

လပီး ျှောီးလသျှော လလ ျှောက်လ ျှောအခ က်အလက်မ ျှောီး၊ အမည်၊ လ ျှော်ပပခ က်မ ျှောီး၊ န င ံ့ ်

အပချှောီးအခ က်အလက်မ ျှောီးကျိုံ ပမ င ံ့တ်ငလ် ီး ည် ွယ်ခ က်မ ျှောီးပ ငံ့ ်ပံုံစမံ ျိြုီးစံုံန  င ံ့ ် မ ဒ ယျှောမ ျှောီး၌ 

အသံုံီးပပြုလကျှောငီ်းပပြုမည်ပ စပ်ပ ီး  ျိုံက ံ့သျိုံ ံ့ ည် ွယ်ခ က်မ ျှောီးအတွက် လုံပလ်ဆျှောငမ်ှုကျိုံ LISC 

န င ံ့/်သျိုံ ံ့မ ုံတ် ပရျိုံဂ မက်မက လုံပသ်မူ ျှောီးက  ျိုံစ ီးပ ွီးလ ီးလုံပင်နီ်း/လလ ျှောက် ျှောီးသအူျှောီး 

ဆက်သယွ်နျိုံငပ် သည်။ လလ ျှောက် ျှောီးသသူည် LISC န င ံ့ ်ပရျိုံဂ မက်မက လုံပသ်မူ ျှောီးအျှောီး 



 ျိုံအခ က်အလက်မ ျှောီးကျိုံ အသံုံီးပပြုနျိုံင ်န ်လနျှောက် ပလ်လ ျှော်လကကီးလပီးအပ ်နမ်လျိုံ   

(ဥပလဒတျှောီးပမစခ် က်မ လွ ၍)၊ န င ံ့ ် ျိုံအလကကျှောငီ်းအ ျှောပ မ ျှောီးကျိုံ ပပနလ်ည်သံုံီးသပ ်နန် င ံ့/် သျိုံ ံ့မ ုံတ် 

အတည်ပပြုလပီး န ်အခွငံ့အ်လ ီးကျိုံ ယူပခငီ်းမ  ျိ    ျှောသက်ပနလ်ျိုံငစ်ငက်ျိုံလပီးသည်။ 

အသျိလပီးခ က်မ   ျိမခ ငီ်း လလ ျှောက် ျှောီးသမူ ျှောီးသည် မျိမျိတျိုံ ံ့၏ 

လနျှောက်ဆံုံီးအဆငံ့အ် ျိလ ွီးခ ယ်ခံ ျှောီး မှုမ ျှောီးစလသျှော အလပခအလနတစစ်ံုံတစ ်ျှောကျိုံ 

လူမှုကွနယ်က်မ ဒ ယျှောမ ျှောီး၊ သတငီ်းမ ဒ ယျှောမ ျှောီး သျိုံ ံ့မ ုံတ် လဒသတွငီ်း ုံတ်လဝမှုမ ျှောီးအပ အဝင ်

(သျိုံ ံ့လသျှော်ကန ံ့သ်တ်မ ျှောီးပ ) တွငအ်မ ျှောီးသျိုံ ံ့လဝမ ပခငီ်းမပပြုလုံပ ်န ် သလ ျှောတူ မည်။  

ေစာငံ့ ်ကညံ့်ခခငီ်း 

LISC သည် စ ီးပ ွီးလ ီးလုံပင်နီ်းငယ် သက်သျှောလခ ျှောငခ် ျိလ ီးလ ျှောက်ပံံ့လင ွပ ငံ့ပ်ပြုလုံပလ်သျှော 

အက ပ တ်လုံပ ်ပက်ျိုံ လစျှောငံ့က်ကညံ့်လုံပလ်ဆျှောငန်ျိုံငသ်ည်။ ဤသျိုံ ံ့ဆျိုံ ျှောတွင ် ျိုံလ ျှောက်ပံံ့လင၏ွ 

အက ျိြုီးသက်လ ျှောက်မှုကျိုံ နျှောီးလည်လစ န ်လျိုံအပလ်သျှော အလ အတွက်န င ံ့ ်အ ည်အလသီွးဆျိုံင ်ျှော 

လဒတျှောမ ျှောီးကျိုံ ပပနလ်ည်သံုံီးသပပ်ခငီ်းပ   ျိန ျိုံငပ် သည်။ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

မကကျှောခဏလမီးလလံ့လမီး   ျိလသျှော လမီးခွနီ်းမ ျှောီး 

 
ကျွန်ပု်၏ေလ ာက်လ ာကျိုတငသ် ငီ်းပပ ီးပ က ခပငဆ်ငခ် က်ခပိုလုပ်နျိငုပ် သလာီး။ 

သငသ်ည်လလ ျှောက်လ ျှောကျိုံတငသ်ငွီ်းပပ ီးပ က ပပငဆ်ငခ် က်မလုံပန်ျိုံငပ် ။ အကယ်၍သငသ်ည် 

လလ ျှောက်လ ျှောမတငသ်ငွီ်း လသီးမ  ဝက် စ်ျှောမ က်န ျှောမ  ွက်လျိုံက်ပ က သငလ်ုံပ ်ျှောီးသညံ့်အ ျှောမ ျှောီးကျိုံ 



သျိမီ်း ျှောီးနျိုံငမ်ည်မ ုံတ်လသျှောလကကျှောငံ့ ် လလ ျှောက်လ ျှော  ငမ် ျှောီးသည် အွနလ်ျိုံငီ်းလလ ျှောက်လ ျှောပံုံစကံျိုံ 

ပ ညံ့်စက်ွပခငီ်းမပပ ီးဆံုံီးမ န င ံ့ ် မတငသ်ငွီ်းမ  သတူျိုံ ံ့၏ လပ ဆျိုံမှုမ ျှောီးကျိုံ သ ီးသန ံ့ ်အ နစ်ျှောတစလ်စျှောငတ်ွင ်

သျိမီ်း ျှောီး နအ်ကကံပပြုပ သည်။ အငတ်ျှောနက်ပပတ်လတျှောက်ပခငီ်းလကကျှောငံ့ ်သျိုံ ံ့မ ုံတ် အပချှောီးပ စန်ျိုံငလ်သျှော 

ဝက်  ်လ ျှောက်စျှော ပပဿနျှောမ ျှောီးလကကျှောငံ့လ်ည်ီး သငလ်ုံပ ်ျှောီးသညံ့်အ ျှောမ ျှောီး လပ ျှောက်ပ က်နျိုံငပ် သည်။ 

သငံ့လ်လ ျှောက်လ ျှောတငသ်ငွီ်းပပ ီးပ က ပပငဆ်ငခ် က်မ ျှောီးကျိုံ ကျွန်ုံပတ်ျိုံ ံ့ လက်မခံနျိုံငလ်သျှောလကကျှောငံ့ ်

မတငသ်ငွီ်းမ  လသခ ျှောစျွှော ပပနလ်ည်သံုံီးသပပ် ။ 

ေ ာက်ပ ံ့ေင  ေလ ာက် ာီးသမူ ာီးသည် သတူျို ံ့၏ေလ ာက်လ ာကျိုတငသ် ငီ်းပပ ီးေ ကာငီ်း 

အတည်ခပိုခ က်ရရှျိပ သလာီး။ 

လလ ျှောက် ျှောီးသတူျိုံငီ်းသည် အကွက်မ ျှောီးအျှောီးလံုံီးကျိုံမ နက်နစ်ျွှောပ ညံ့်စကွ်ပပ ီး "done" (ပပ ီးပပ ) 

ခလုံပက်ျိုံန  ျိပပ် က အတည်ပပြု နသ်ျှောီးပပငတ်စခ်ုံကျိုံ လတွှေ့မည်။  

ကျွန်ပု်သည် ပပ ီးခ ံ့ေသာအဆျိုငီ်းမ ာီးတ င ်ေလ ာက် ာီးခ ံ့ပ က  ပ်မ ေလ ာက် ာီးရမည်လာီး 

သျို ံ့မဟုတ် ကျွန်ပု်၏ေလ ာက်လ ာသည်ဆက်လက်ပ ရှျိေနမည်လာီး။ 

မပ ဝငပ် ။ လလ ျှောက်လ ျှောမ ျှောီးသည် လနျှောက်အဆျိုံငီ်းမ ျှောီးတွင ်ဆက်လက်မပ   ျိပ ။ သငံ့အ်ျှောီး 

အဆျိုံငီ်းတစခ်ုံ  ျိ လ ျှောက်ပံံ့လငအွတွက်  ညံ့်သငွီ်းစဉ်ီးစျှောီးလပီးနျိုံင ်န ်သငသ်ည် 

လ ျှောက်ပံံ့လငအွဆျိုံငီ်းတစခ်ုံစ အတွက် လလ ျှောက်လ ျှောအသစတ်စလ်စျှောငက်ျိုံ တင ်မည်။ 

အဆျိုံငီ်းတစခ်ုံစ တွင ် ူီးပချှောီးလသျှောအဂဂ  ပမ် ျှောီးန င ံ့ ် ကွ ပပျှောီးလသျှောလငလွကကီးလ ျှောက်ပံံ့သ ူ

လျိုံအပခ် က်မ ျှောီး  ျိပ သည်။ 

ေလ ာက်လ ာကျိုခြညံ့ ်စ က်စဉ် ကျွန်ပု်သည်အမှာီးအသျိေပီးခ က် “၃.၁။ 

သငသ်ည်မျိတတ ူပ ာီးမှတ်တမ်ီးတစ်ခုကျို ြန်တ ီးေနသည်။ ယငီ်းသျို ံ့လုပ်မညံ့ ်အစာီး 

လက်ရှျိမှတ်တမ်ီးတစ်ခုကျို အသ ီုးခပိုသငံ့ပ် သည်။” ဟုေတ ျှို့ေနရပ သည်။ ကျွန်ပု်ဘာလုပ်ရမည်လ ။ 

သငသ်ည်ယခငက်လလ ျှောက် ျှောီးခ ံ့ပ က သငပ်ပနလ်ည်တငသ်ငွီ်းစဉ်အတွငီ်း 

 ျိုံအသျိလပီးခ က်ကျိုံလတွှေ့ နျိုံငသ်ည်။ ယငီ်းသျိုံ ံ့ပ စပ် က လလ ျှောက်လ ျှောကျိုံ သငယ်ခငက်တငသ်ငွီ်းခ ံ့လသျှော 

အမညပ် မစျှောလံုံီး၊ လနျှောက်ဆံုံီးစျှောလံုံီးန င ံ့ ်အ ီးလမီးလ်လျိပစ်ျှောအတျိုံငီ်း တလသမွတျိမီ်းတူည လစလ က် 

လလ ျှောက်လ ျှောကျိုံတငသ်ငွီ်းပ ။  



ကျွန်ပု်သည် LISC Covid သက်သာေခ ာငခ် ျိေရီးေ ာက်ပ ံ့ေင  ကျိုယခငအ်ဆျိုငီ်းတ င ်ရရှျိခ ံ့ပ က 

ေနာက်လာမညံ့ ်အဆျိုငီ်းမ ာီးတ င ် ပ်မ ေလ ာက် ာီးနျိငုပ် မည်လာီး။ 

ယခင ်LISC Covid သက်သျှောလခ ျှောငခ် ျိလ ီးလ ျှောက်ပံံ့လင ွအုံပစ်ုံမ ျှောီးတွင ်ခ  ီးပမ င ံ့ခံ် သညံ့်သမူ ျှောီးသည် 

ခ  ီးပမ င ံ့မ်ှုတစခ်ုံ က်ပျိုံ၍   ျိ န ်သတ်မ တ်ခ က်မပပညံ့်မ လသျှောလကကျှောငံ့ ် ၎ငီ်းတျိုံ ံ့တွငစ် ီးပ ွီးလ ီးလုံပင်နီ်း 

အမ ျှောီးအပပျှောီး  ျိလစကျှောမ ူ ပမ်လံလ ျှောက် ျှောီးပခငီ်းမပပြုလုံပန်ျိုံငပ် ။ 

တငသ် ငီ်းမှုလက်ခ သညံ့ ် ေပေါ်တယ်သည် မည်သညံ့ ်အခ ျိန်တ ငပ်ျိတ်ပ သလ ။ 

လလ ျှောက်လ ျှောမ ျှောီးကျိုံ “အဆျိုံငီ်းမ ျှောီး” ပ ငံ့လ်က်ခံလနပ သည်။ အဆျိုံငီ်းတစဆ်ျိုံငီ်းကျိုံ 

တစပ်တ်ကကျှော ွင ံ့ ်ျှောီးပပ ီးလ ငပ်ျိတ်ပ သည်။  ျိုံအဆျိုံငီ်းတစဆ်ျိုံငီ်းစ ၏  က်စွ မ ျှောီးကျိုံ LISC 

ဝက် ဆ်ျိုံက်တွငတ်င ်ျှောီးပ သည်။ 

မှတ်ပ ုတင်ခခင်ီးဆျိုသည်မှာဘာပ လ ။ 

သငသ်ည် လ ျှောက်ပံံ့လငအွဆျိုံငီ်းမ ျှောီး ွင ံ့လ် စမ်ှု အသျိလပီးခ က်ကျိုံ   ျိန ျိုံင ်န ်ဤလန ျှောတွင ်

စျှော ငီ်းသငွီ်းနျိုံငပ် သည်။ 

 

ေ ာက်ပ ံ့ေ ကီးရရှျိလ င ်ကျွန်ပု်ကျိုမည်သျို ံ့အေ ကာငီ်း ကာီးမည်လ ။ 

LISC သည် လလ ျှောက် ျှောီးသမူ ျှောီးအျှောီးလံုံီးကျိုံ အ ီးလမီးလ်ပ ငံ့ဆ်က်သယ်ွမည်။ အ ီးလမီးလ်ကျိုံ 

အမ ျှောီးပ န ံ့စ်ျှောမ ျှောီးဝငလ်သျှော ျိုံငတွ် မ ျှောီး အပ အဝငတ်ွငပ်ံုံမ နစ်စလ်ဆီးပ ။ ပပငဆ်ငခ် က်မ ျှောီးကျိုံ 

အ ီးလမီးလပ် ငံ့ ်LISC Small Business Relief Grant Program (notifications@lisc.org) (LISC 

စ ီးပ ွီးလ် ီးလုံပင်နီ်းငယ် သက်သျှောလခ ျှောငခ် ျိလ ီးလ ျှောက်ပံံ့လငအွစ အစဉ်) မ လပီးပျိုံ ံ့မည်ပ စသ်ည်။ 

လနျှောက်ဆံုံီးလ ွီးခ ယ် ျှောီးလသျှောသမူ ျှောီးသည် လနျှောက်အဆငံ့မ် ျှောီးကျိုံ Small Business Relief Grant 

Finalist (စ ီးပ ွီးလ် ီးလုံပင်နီ်းငယ် သက်သျှောလခ ျှောငခ် ျိလ ီးလ ျှောက်ပံံ့လင ွလနျှောက်ဆံုံီးလ ွီးခ ယ် ျှောီးသမူ ျှောီး) 

 ံမ  ကကျှောီးသျိ မည်။ 

 

လနျှောက်ဆံုံီးလ ွီးခ ယ် ျှောီးလသျှောသမူ ျှောီးအျှောီးအ ီးလမီးလ်ပ ငံ့ ်အသျိလပီးမည်ပ စပ်ပ ီး 

ယငီ်းကျိုံခ က်ပခငီ်းအလကကျှောငီ်းပပန ်မည်။ လ ျှောက်ပံံ့လကကီးအလကကျှောငီ်းကကျှောီးမှု မက်လဆံ့ခ်  သျိုံ ံ့မ ုံတ် စျှောကျိုံ 

အလကကျှောငီ်းပပနခ် က်မလပီးပျိုံ ံ့န ျိုံငပ် က သသူည်လ ျှောက်ပံံ့လကကီးအက ျိြုီးလက ီးဇူီးကျိုံ 



လက်လွတ်ဆံုံီး  ံ ီးနျိုံငပ်ပ ီး ၎ငီ်းအစျှောီး က န ် ျိသညံ့် သတ်မ တ်ခ က်ပပညံ့်မ လသျှော 

လနျှောက်ဆံုံီးလ ွီးခ ယ် ျှောီးသမူ ျှောီး  မ  တစဦ်ီးကျိုံလ ွီးခ ယ်မည်။ 

 

“ေနာက်ဆ ုီးေရ ီးခ ယ်သ”ူ ဆျိုသည်မှာ ဘာကျိုဆျိုလျိုပ သလ ၊ ေနာက် ပ်စာရ က်စာတမ်ီးမ ာီး 

လျိုအပ်ပ မည်လာီး။ 

သငံ့စ် ီးပ ွီးလ ီးလုံပင်နီ်းကျိုံ လနျှောက်ဆံုံီးလ ွီးခ ယ် ျှောီးသအူလနန င ံ့ ်လ ွီးခ ယ်ခံ ပ က သငံ့က်ျိုံ 

အ ီးလမလ်ီးပ ငံ့အ်လကကျှောငီ်းကကျှောီးမည်။ လနျှောက်ဆံုံီးလ ွီးခ ယ် ျှောီးသအူလနန င ံ့ ်လ ွီးခ ယ်ခံ ပခငီ်းသည် 

သငလ် ျှောက်ပံံ့လကကီး  န ်အျှောမ မခံပ ။ လနျှောက်ဆံုံီးလ ွီးခ ယ် ျှောီးသ ူအလနန င ံ့ ်သငသ်ည် 

လ ျှောက်ပံံ့လကကီး ုံတ်လပီးသညံ့်  ငီ်းပမစမ် လျိုံအပသ်ညံ့် သတ်မ တ်ခ က်မ ျှောီးအတွက် 

လုံပင်နီ်းအခ က်အလက်မ ျှောီးကျိုံ အ ူီးဂရုံစျိုံက်ကျှော စျိစစပ်ပ ီးအတည်ပပြု နလ်ျိုံအပသ်ညံ့်အလလ ျှောက် 

လနျှောက် ပစ်ျှော ွက်စျှောတမီ်းမ ျှောီး တငပ်ပ နလ်ျိုံအပပ် သည်။ ၎ငီ်းတျိုံ ံ့တွင ်ကျွန်ုံပတ်ျိုံ ံ့လဆျှောင ွ်က်မညံ့် 

သမျိုံငီ်းလကကျှောငီ်းစစလ်ဆီးပခငီ်း၊ အတည်ပပြုအခ က်အလက်မ ျှောီး ပ ဝငန်ျိုံင ်န ်SSN, TIN/ITIN, EIN, W-9 

က ံ့သျိုံ ံ့လနျှောက် ပအ်ခ က်အလက်မ ျှောီး ကျိုံတငသ်ငွီ်းပခငီ်း၊ န င ံ့ ်ခ  ီးပမ င ံ့ပ်ခငီ်းခံ ပ က ACH 

မ တဆငံ့လ် ျှောက်ပံံ့လကကီး ယူ န ်သငံ့လ်လ ျှော်လသျှော  ဏအ်ခ က်အလက်မ ျှောီးပ ဝငသ်ည်။ 

 ျိုံသမျိုံငီ်းလကကျှောငီ်းအတည်ပပြုပခငီ်းတွင ် လ ကီးပမ စစလ်ဆီးပခငီ်း သျိုံ ံ့မ ုံတ် 

လ ကီးပမ  မ တ်စံုံစမီ်းပခငီ်းမပ ဝငပ် ။ 

 

တ ျှောီးဝငလ် ျှောက်ပံံ့လငလွလ ျှောက်လ ျှောမ ျှောီးကျိုံ http://www.lisc.org တွငတ်င ်ျှောီးလသျှော 

လငံ့ခ််မ ျှောီးမ တဆငံ့ ်သျှောလက်ခံမည်ပ စပ်ပ ီး LISC သည်ယျှောဉ်လမျှောငီ်းလျိုံငစ်ငမ် ျှောီး၊ နျိုံငင်ကံူီးလက်မ တ်မ ျှောီး 

န င ံ့/်သျိုံ ံ့မ ုံတ် အစျိမီ်းလ ျှောငက်ဒမ် ျှောီး က ံ့သျိုံ ံ့ကျိုံယ်လ ီးကျိုံယ်တျှော စျှော ွက်စျှောတမီ်းမ ျှောီးကျိုံ မည်သညံ့်အခ မ  

မလတျှောငီ်းဆျိုံပ ။ စ ီးပ ွီးလ ီးလုံပင်နီ်းငယ် သက်သျှောလခ ျှောငခ် ျိလ ီးလ ျှောက်ပံံ့လင ွလလ ျှောက်လ ျှောမ ျှောီးသည် 

သငံ့စ် ီးပ ွီးလ ီးလုံပင်နီ်းဆျိုံင ်ျှော အလပခခံအခ က်အလက်ကျိုံ  ယူ န ် ည် ွယ်ပပ ီး 

လလ ျှောက် ျှောီးသမူ ျှောီးသည် ဤလ ျှောငက်ျိုံပ ညံ့်စကွ် န ်ကူည မှုအတွက် အခလကကီးလငမွလပီးကက န ် LISC 

မ အကကံပပြုလျိုံသည်။ အခလကကီးလငလွပီးလသျှော ဝနလ်ဆျှောငမ်ှုမ ျှောီးက လလ ျှောက်လ ျှော  င၏် လ ွီးခ ယ်ခံ မှု 

အခွငံ့အ်လမီ်းမ ျှောီးကျိုံ မတျိုံီးပမငံ့လ်စပ ။ အကယ်၍သငသ်ည ်အွနလ်ျိုံငီ်းအတုံအလယျှောင ်

ပ စ ်ပမ် ျှောီးလတွှေ့   ျိပ က သျိုံ ံ့မ ုံတ် သငံ့ ်ံတွငလ်မီးခွနီ်းမ ျှောီး  ျိပ က ကျွန်ုံပတ်ျိုံ ံ့  ံ

smallbusinessgrants@lisc.org ပ ငံ့အ် ီးလမီးလ်ပျိုံ ံ့ပ  

 

http://www.lisc.org/
mailto:smallbusinessgrants@lisc.org


သငံ့အ်ာီးေနာက်ဆ ုီးေရ ီးခ ယ်သ ူအခြစ်ေရ ီးခ ယ်ပ က သငသ်ည် ေအာက်ပ ရက်စ  မ ာီးတ င ်LISC 

မှအ ီးေမီးလ်ရရှျိမည်- 

 အဆျိုံငီ်း ၁ - ဧပပ  ၂၉ 

 အဆျိုံငီ်း ၂ - လမ ၂၅ 

 အဆျိုံငီ်း ၃ - ဇွန ်၁၂ 

 အဆျိုံငီ်း ၄ - ဇူလျိုံင ်၃ 

 အဆျိုံငီ်း ၅ - ဩဂုံတ် ၂၁ 

 အဆျိုံငီ်း ၆ - စက်တင ်ျှော ၁၈ 

 အဆျိုံငီ်း ၇ - လအျှောက်တျိုံ ျှော ၁၆ 

 

ခ  ီးခမြှင ံ့သ်ညံ့ ်ေ ာက်ပ ံ့ေင  ပမာဏမ ာီးမှာ မည်မ ပ လ ။ 

လ ျှောက်ပံံ့လငမွ ျှောီးကျိုံ လဒေါ်လျှော ၅,၀၀၀ မ  လဒေါ်လျှော ၂၀,၀၀၀ အ ျိသတ်မ တ် ျှောီးပ သည်။ LISC သည် 

လ ျှောက်ပံံ့လငမွ ျှောီးကျိုံ  

Covid-19 လကကျှောငံ့ ်လငလွကကီး အခက်အခ န င ံ့ ်လက်ငငီ်း ငဆ်ျိုံငလ်န လသျှော စ ီးပ ွီးလ ီးလုံပင်နီ်းမ ျှောီးအျှောီး 

လ ျှောက်ပံံ့လပီး န ်အသံုံီးပပြုသည်။ 

 

 

 

 

ေ ာက်ပ ံ့ေင  ကျို မည်သညံ့ ်ေနရာတ င ်အသ ီုးခပိုနျိငုပ် သလ ။ 

 င ျှောီး မီ်းခန င ံ့ ်လ ၊ မ ီး အ ျိုံီးအခမ ျှောီး 

 ဝန ်မီ်းလစျှောလပီး န ်လံုံလလျှောကလ်စပခငီ်း 

 ကုံနပ်စစည်ီးလ ျှောငီ်းခ သမူ ျှောီး ံ လပီး န ် ျိသညံ့်လ ကီးပမ မ ျှောီးကျိုံလပီးပခငီ်း 

 အပချှောီးလက်ငငီ်းလပေါ်လပ က်လျှောလသျှော လုံပင်နီ်းလည်ပတ်မှုစ ျိတ်မ ျှောီး 

လ ျှောက်ပံံ့လင ွယူသသူည် သ၏ူလ ျှောက်ပံံ့လငအွသံုံီးပပြုမှုန င ံ့ ် ဆက်စပလ်သျှော  က်ဒ ယ်၊ ပပည်နယ်၊ 

လဒသတွငီ်း  

(န င ံ့ ်အပချှောီးအစျိုံီး ပျိုံငီ်းဆျိုံင ်ျှော) ဥပလဒမ ျှောီး၊ အမှုလဆျှောငအ်မျိန ံ့မ် ျှောီး၊ စည်ီးမ ဉ်ီးမ ျှောီး န င ံ့ ်

စည်ီးကမီ်းသတ်မ တ်ခ က်မ ျှောီးအျှောီးလံုံီးကျိုံ အပပညံ့်အ၀လျိုံက်နျှော မည်။ 



 

ခပန်လည်ေပီးအပ်စရာတစ်စ ုတစရ်ာရှျိပ မည်လာီး။ 

မ  ျိပ ၊  ျိုံလ ျှောက်ပံံ့လငမွ ျှောီးကျိုံ ပပနလ်ည်လပီး နမ်လျိုံအပပ် ။ သျိုံ ံ့ ျှောတွင၊် 

ေ ာက်ပ ံ့ေင  လက်ခ ရရှျိမှုနငှ ံ့/်သျို ံ့မဟုတ် ယငီ်းေင ကျိုအသ ီုးခပိုခခငီ်းနငှ ံ့ ်

ဆက်စပ်ေသာဝငေ်င ခ န်အာီးလ ုီးသည် ေ ာက်ပ ံ့ေင  ရယူသ ူ၏ တစ်ဦီးတည်ီးတာဝန်သာခြစသ်ည်။ 

LISC သည်ေင ခ  ီးခမြှင ံ့မ်ှုကျို အက  ူီးဝငသ်ညံ့ ်ဥပေေအရ LISC မှလျိုအပ်သည်ဟုယူဆသညံ့်အတျိုငီ်း IRS 

သျို ံ့အစ ရငခ် မည်။  ျိုံ ံ့ပပင၎်ငီ်းသည် LISC ၏မဝူ ဒပ စပ်ပ ီး LISC လ ျှောက်ပံံ့လင ွယူသမူ ျှောီးအျှောီးလံုံီးသည် 

လငလွက်ခံ   ျိမှု၏ ဝငလ်ငခွွနသ်က်လ ျှောက်မှုကျိုံသျိ  ျိန ျိုံင ်န ်သတူျိုံ ံ့၏ကျိုံယ်ပျိုံင ်

ဝငလ်ငခွွနဆ်ျိုံင ်ျှောပညျှော  ငမ် ျှောီးန င ံ့/် သျိုံ ံ့မ ုံတ် ဥပလဒလ ီး ျှောအကကံလပီးန င ံ့ ်တျိုံငပ်င ်န ်အကကံပပြုပ သည်။ 

LISC သည် လ ျှောက်ပံံ့လင ွ$၆၀၀ သျိုံ ံ့မ ုံတ်ယငီ်း က်မ ျှောီးလသျှောလငအွတွက် ပံုံစ ံ1099 

ကျိုံ ုံတ်လပီးပ သည်။ 

 

 

ေ ာက်ပ ံ့ေင  လက်ခ ရယူခခငီ်းသည် အခခာီးြက်ေရယ်အကူအည  သျို ံ့မဟုတ် အလုပ်လက်မ ံ့အာမခ  

သတ်မှတ်ခ က်ခပညံ့ ်မ မှုအာီး အက ျိိုီးသက်ေရာက်မှုခြစ်ေစမည်လာီး။ 

သငအ်လုံပလ်က်မ ံ့အျှောမခံ အခွငံ့အ်လ ီးမ ျှောီးလက်ခံ ယူစဉ် ကျှောလအတွငီ်း ယငီ်းလ ျှောက်ပံံ့လငကွျိုံ 

လစျှောကုံနက် စ ျိတ်မ ျှောီးကျိုံ လပီးပခငီ်းပ စပ် က လ ျှောက်ပံံ့လငသွည် သင၏် 

အလုံပလ်က်မ ံ့အျှောမခံလလ ျှော်လကကီး လတျှောငီ်းဆျိုံမှုကျိုံ အက ျိြုီးသကလ် ျှောက်လစနျိုံငသ်ည်။ 

အလုံပလ်က်မ ံ့ပံံ့ပျိုံီးမှုလငပွမျှောဏကျိုံ ပံုံမ နအ်ျှောီးပ ငံ့ ်မကကျှောလသီးမ ကျှောလက ဝငလ်ငမွ ျှောီး၊ န င ံ့ ်

အပ စန်ျိုံငဆ်ံုံီးမ ျှော ယခငအ်ပတ်က လုံပခ်အပ စ ်  ျိလသျှောဝငလ်ငကွျိုံ သငအ်ပတ်စဉ် 

အတည်ပပြုလပီး လသျှောဝငလ်ငလွပေါ်လျိုံက်၍ ဆံုံီးပ တ်သတ်မ တ်လပီးသည်။ 

အလုံပလ်က်မ ံ့အျှောမခံလလ ျှော်လကကီး လတျှောငီ်းဆျိုံမှုမ ျှောီးန င ံ့ ်ပတ်သက်၍ပျိုံမျိုံသျိ  ျိလျိုံပ က သငံ့ပ်ပည်နယ်၏ 

အလုံပလ်က်မ ံ့ရံုံ ီးသျိုံ ံ့ ဆက်သယွပ်ပ ီးတျိုံငပ်ငပ် ။ 

 

LISC မ လ ျှောက်ပံံ့လငခွ  ီးပမ ငံ့ပ်ခင်ီးသည ်စ ီးပွ ီးလ ီးလုံပ်ငန်ီးတစ်ခုံက SBA PPP လခ ီးလငနွ  ငံ့် CARES ဥပလဒအ     ျိနျိ ုံင်လသျှော 

အပချှောီး က်ဒ ယ်အကအူည ကျိုံ လလ ျှောက် ျှောီးပပ ီး လက်ခ ံ  ျိနျိ ုံငမ်ှုအျှောီး အက ျိြုီးသကလ် ျှောက်မှုမ  ျိပ ။ သျိုံ ံ့ ျှောတငွ ်

တူည လသျှောစ ီးပွ ီးလ ီးလုံပ်ငန်ီးတစ်ခုံ၏ ကုံန်က စ ျိတ်မ ျှောီးကျိုံ LISC လ ျှောကပံ်ံ့လငနွ  ငံ့်  ကဒ် ယ်လ ျှောကပံ်ံ့လင ွန  စ်မ ျိြုီးစလံုံီးမ  

မလ ျှောက်ပံံ့နျိ ုံင်လကကျှောငီ်းကျိုံ လ ျှောကပံ်ံ့လင ွယူသူက မ တသ်ျှောီး ျှောီးပ ။ PPP လခ ီးလငွန  ငံ့် CARES ဥပလဒအ  

အပချှောီးလ ျှောက်ပံံ့လငွ  ယသူူမ ျှောီးသည ်SBA သျိုံ ံ့မ ုံတ ်အပချှောီးအစျိုံီး လအဂ င်စ မ  လတျှောငီ်းဆျိုံပ က သျိုံ ံ့မ ုံတ၊် PPP 



လခ ီးလငွတစ်ခုံ၏ လ ကီးပမ ကျိုံလလ ျှော်လပီး န် လလ ျှောက ်ျှောီးပခငီ်း၏ တစ်စျိတ်တစ်လဒသအလနန ငံ့ ်

အပချှောီးလ ျှောက်ပံံ့လငွအ ငီ်းအပမစ်ကျိုံ PPP လခ ီးလင ွသျိုံ ံ့မ ုံတ ်CARES ဥပလဒ လ ျှောကပံ်ံ့လငမွ လပီးအပ် ျှောီးလသျှော 

တူည သညံ့က်ုံန်က စ ျိတ်မ ျှောီးအတွက ်အသံုံီးမပပြုလကကျှောငီ်းကျိုံ ပပသနျိ ုံင ်န်ပပငဆ်င် ျှောီး မည။် 

 

 ပ်မ ေမီးစရာမ ာီးရှျိပ သလာီး။ 

ကျွန်ုံပတ်ျိုံ ံ့သည် SmallBusinessGrants@lisc.org သျိုံ ံ့ပျိုံ ံ့လပီးလသျှော 

လမီးပမနီ်းစံုံစမီ်းမှုမ ျှောီးကျိုံလစျှောငံ့က်ကညံ့်လ က်  ျိပပ ီး အလပ မ ျှောီးန င ံ့ ်ပပငဆ်ငခ် က်မ ျှောီးကျိုံ 

ဤလ ျှောက်  ျိလသျှောစျှောမ က်န ျှောတွင ်လလ ျှောက် ျှောီးသမူ ျှောီးအျှောီးလံုံီးအတွက် အခ က်အလက်မ ျှောီးကျိုံ 

ဝငလ် ျှောက် ျှောတွင ်ပငွ ံ့လ်ငီ်းပမငသ်ျှောပပ ီး သျှောတူည မ   ျိလစ န ်ကကျိြုီးစျှောီးပံံ့ပျိုံီးလ က် တငလ်ပီးပ မည်။ 

 

mailto:SmallBusinessGrants@lisc.org

