
LISC साना �वसाय सहायता अनुदानको आवेदन 
 
यो आवेदन फारामल ेसाना �वसाय सहायता अनुदान खो�जरहेका �वसायको ला�ग प्रार��क जानकारी �ा�चर गछर्। प्रिक्रया अगािड 
बढाउनुभ�ा अगािड, हामी उ�रदाताह�लाई साना �वसाय सहायता अनुदानह�को यो चरण बारे थप जानकारीका ला�ग अनलाइन  प्राय: 
सो�धने प्र�ह� पढ्न �सफा�रस गछ�। 
 
�नयम तथा सतर्ह� 
 
आवेदकह�ल ेयो चरणको ला�ग एकपटक र एउटा �वसायको ला�ग मात्र आवेदन गनर् स�ु��छ। �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 अनुदान प्र�त ��� र �वसायको कर ID मा सी�मत छ। पुर�ारह� यो� �वसायह�लाई िदइनेछ र यो�ता सही र पूणर् पेशमा 
आधा�रत ��छ। 
 
प्राथ�मकता नाबा�लगी-, मिहला-, र भेटेरनको �ा�म� अ�धकार भएका �वसायह�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। यस 
आवेदनको ला�ग गैर-नाफामुखी संगठन अयो� ठहर ��छन्। 
 
यिद तपा�को �वसाय दावेदारको �पमा चयन भयो भने, तपा�लाई इमेल माफर् त सू�चत ग�रनेछ। दावेदारको �पमा चयन �नाले तपा�लाई 
अनुदान प्रदान ग�रनेछ भ�े �ारे�ी �ँदैन। दावेदारको �पमा, कायर्क्रमको अनुदान स्रोतद्वरा आव�क स�क त�रता हामीले पूरा गनर्का 
ला�ग आवेदक र/वा �वसायका ला�ग ज� �म�त, SSN, TIN/ITIN र/वा EIN सिहत अ�त�र� कागजात आव�क �नेछ। यो स�क 
त�रता सोधपूछमा हाम्रो खचर्मा स�ालन �ने पृ�भू�म खोज समावेश �न स�ेछ। यिद स�क त�रता सफलतापूवर्क पूरा ��छ भने, हामी W-
9 र उपयु� ब�िकङ जानकारीका ला�ग अनुरोध गन�छौ ंजसकारण हामी तपा�को पदना�मत खातामा ACH द्वारा अनुदान �ाना�रण गन�छौ।ं 

गोपनीयता: 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�छन्। आवेदकह�ल ेफाराममा लोड ग�रएका कुनै प�न जानकारीको प्रयोग वा प्रचुरता, 
शुद्धता वा स�ूणर्तासँग स���त कुन ैप�न नो�ान, ��त, लागत वा खचर्ह�को ला�ग LISC, यसका स�द्ध, सद�, साझेदारह� र 
कमर्चारीलाई �ज�ेवार बनाउनेछैनन्। अ�त�र� जानकारीका ला�ग कृपया LISC को गोपनीयता नी�त हेनुर्होस।् यस सुर��त फाराममा प्र�व� 
ग�रएको डेटाल ेFormAssembly उपयोग गछर्।  थप जानकारी। 
 
ि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) पुर�ारको ला�ग 
आवेदन िदन वा खो� यो� �ँदैनन्। LISC सँग कुन ैप�न मतभेद छैन भनी प्रमा�णत गनुर्का साथै, प्र�ेक राउ�का ला�ग, आवेदकह�ल ेयस 
�न��त कोषमा समावेश कुन ैप�न दाता वा अनुदानकतार्सँग मतभेद छैन भनी समान �पमा देखाउन आव�क �नेछ। �न��त राउ�मा 
जोिडएका दाता/अनुदानकतार्ह�को सूचीलाई आवेदक वा �नणार्यक प्र�त�ध�को अनुरोधको प्र�तिक्रया ��प �� �पमा खुलासा ग�रनेछ। 
 
प्रचार: 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 सब ै�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 
कायर्क्रमल ेअ�त�र� ��तपू�त (कानूनद्वारा प्र�तब��त ग�रएको बाहेक) �बना र उ� सामग्री समी�ा र/वा �ीकृत गनर् कुन ैअ�धकार �बना 

https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions/?utm_medium=email&utm_campaign=eAnnouncement%20Small%20Business%20Relief%20Grant%20Application%20Confirmation%20Round%202%20Batch%201&utm_content=eAnnouncement%20Small%20Business%20Relief%20Grant%20Application%20Confirmation%20Round%202%20Batch%201+CID_73759f177c02198ea6736057d028de82&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=LISCs%20FAQ
https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions/?utm_medium=email&utm_campaign=eAnnouncement%20Small%20Business%20Relief%20Grant%20Application%20Confirmation%20Round%202%20Batch%201&utm_content=eAnnouncement%20Small%20Business%20Relief%20Grant%20Application%20Confirmation%20Round%202%20Batch%201+CID_73759f177c02198ea6736057d028de82&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=LISCs%20FAQ
https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/
https://www.formassembly.com/security/#close


उ� जानकारीको प्रयोग गनर् अनवरत इजाजतपत्र प्रायोजन गछर्। सू�चत नग�रँदास�, आवेदकह�ल ेदावेदारको ���तलाई सामा�जक 
स�ालका �ेटफमर् वा �ानीय प��केसनह� सिहत र यसमा मात्र सी�मत नरही साझा नगनर् सहमत �नु��छ। 
 
�नरी�ण: LISC ले LISC साना �वसाय सहायता 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। 
 
पेश स��ी �नद� �शका: तपा�को आवेदन पेश ग�रसकेप�छ यसमा ग�रएका प�रवतर्नह� LISC ले �ीकार गनर् स�ैन, �सैल ेकृपया 
यसलाई �ानपूवर्क समी�ा गनुर्होस।् तपा�ल ेआवेदन पेश गनुर् अ�घ नै वेबपृ�बाट बािह�रनु��छ भने तपा�को कायर् बचत न�न सकछ। 
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। 
  
तपा�ले यो आवेदनको सफल समापनप�छ एउटा प्रमाणीकरण पृ� दे�ु�नेछ। 
 

1. मैल ेमा�थ वणर्न ग�रएका सतर् तथा �नयमह� पढेको छु र यसमा सहम�त जनाउँछु भनी �ीकार गदर्छु: 

• हो 
• होइन 

 

  



LISC साना �वसाय सहायता अनुदानको आवेदन - पृ� 2 

2. तपा�ले यो आवेदन नेतृ� �वसाय मा�लकको �पमा पूरा गद� �नु��छ??  

• हो, म नेतृ� �वसाय मा�लक �ँ। होइन, मैल ेनेतृ� �वसाय मा�लकको प�मा आवेदन पूरा गद�..  
 
कृपया नेतृ� �वसाय मा�लकको ला�ग जानकारी उपल� गराउन तयार �नुहोस।् 

3. प्रमुख �वसाय मा�लकको जानकारी  

कृपया नोट गनुर्होस:् सानो �ावसायका मा�लकह�ले एउटा �वसायको ला�ग मात्र आवेदन गनर् सक्छन्। �व�वध �वसायह� भएका �वसाय 
मा�लकह�का ला�ग, कृपया सबैभ�ा ठूलो �ा�म� अ�धकार भएको �वसायको आधारमा यो आवेदन पूरा गनुर्होस।् प्र�ेक अनुदान एउटा 
अनुदान प्र�त ��� र �वसायको कर ID मा सी�मत छ। 

3. प्रमुख �वसाय मा�लकको जानकारी 

3.1 नाम 

3.2 बीचको नाम 

3.3 थर 

 

4. स�कर् का ला�ग प्राथ�मक इमेल- यो इमेललाई आवेदन प्रिक्रयाभ�र LISC का सब ैस�ारका ला�ग प्रयोग ग�रनेछ। कृपया सही ठेगाना 
उपल� गराइएको छ भनी �न��त गनुर्होस।् 

4.1 स�कर् का ला�ग दोस्रो इमेल: (वैक��क) 

 

5. �वसायलाई स�कर्  गनर्का ला�ग उपयु� फोन न�र कुन हो? 

• �वसायको �ायी फोन न�र 
• �वसाय मा�लकको फोन न�र 

5.1 �वसायको �ायी फोन न�र (न�रह� मात्र - ड्याशह� होइन) 

5.1 �वसाय मा�लकको फोन न�र (न�रह� मात्र - ड्याशह� होइन) 

 

  



6. �वसाय स��ी जानकारी 

6.1 वेबसाइट (कुन ैप�न छैन भने, N/A रा�ुहोस)् 

6.2 �वसायको प्राथ�मक सामा�जक �मिडया ठेगाना (Facebook, Twitter वा Instagram)  

6.3 कानूनी �वसायको नाम - सब ैसंघीय फारामह�मा �रपोटर् ग�रए अनुसार �वसायको नाम प्र�व� गनुर्होस ्(करह�, W-9, आिद)। 
उपल� भएमा, (dba) अनुसार �वसाय गद� समावेश गनुर्होस।् 

6.4 प्राथ�मक �वसाय सडक ठेगाना - िदन प्र�त िदनको स�ालनह�ले कहा ँ�ान �लने छन् पूरा सडक ठेगाना प्र�व� गनुर्होस ्- उदाहरण: 
1100 Wilson Street 

6.5 प्राथ�मक �वसायको सहर/नगर 

6.6 प्राथ�मक �वसायको रा� / भू-भाग  

6.7 प्राथ�मक �वसायको �जप कोड 

 

7. वैक��क �वसाय स��ी जानकारी 

7.1 मा�थको प्राथ�मक �वसाय ठेगानाल ेदतार् ग�रएको कानूनी �वसाय ठेगाना (सबै संघीय फारामह�मा प्रयोग ग�रएको ठेगाना (करह�, 
W-9, आिद)) अनुसार मद्दत गछर्? 

• हो 
• होइन 

7.2 होइन भने, दतार् ग�रएको कानूनी �वसाय सडक ठेगाना प्र�व� गनुर्होस:् 

7.3 दतार् ग�रएको �वसायको सहर/नगर 

7.4 दतार् ग�रएको �वसायको रा� / भू-भाग 

7.5 दतार् ग�रएको �वसायको �जप कोड 

अ�त�र� �वसाय स��ी जानकारी 

8. �वसायको संरचना 

• सं�ा 
• एकलौटी �वसाय 
• सी�मत दा�य� क�नी 
• साझेदारी (सामा� र �ल�मटेड) 
• अ� - कृपया उ�ेख गनुर्होस ्(याद रा�ुहोस,् गैर-नाफामूलक सं�ाह� अयो� छन्): 



 

9. �वसायमा रहेको वषर् 

• 1 वषर् भ�ा कम 
• 1-2 वषर् 3-5 वषर् 
• 6-9 वषर् 
• 10 - 19 वषर् 

20 वषर् वा सो भ�ा बढी 

10. पात्रो वषर् 2019 (1/1/2019 दे�ख 12/31/2019) मा तपा�को �वसायको कूल राज� क�त �थयो? 

• $100,000 भ�ा कम 
• $100,000 दे�ख $299,999 स� 
• $300,000 दे�ख $499,999 स� 
• $500,000 दे�ख $ 999,999 स� 
• $1,000,000 वा धेरै 
• पात्रो वषर् 2019 मा मेरो �वसायको राज� राम्रो �थएन 
• मेरो �वसाय �वद्यमान �थएन 

 

 

कूल कामदार सं�ा 

तलका प्र�ह�ले �वसायमा कामदारह�को सं�ा क�त छ भ�े बारे सोध्छन्। यस ख�का ला�ग, पूणर्का�लक कामदारह� ती �न् जसल े
ह�ामा 35 घ�ा वा धेरै समय काम गछर्न्; अंशका�लक कामदारह� ती �न् जसल ेह�ामा 35 घ�ा वा कम काम गछर्न्। 

11. 1तपा�लाई थाहा भएअनुसार, तपा�को �वसायले जनवरी 2020 स� तपा� सिहत क�तजना पूणर्का�लक कमर्चारीलाई रोजगार िदएको 
�थयो? �हाँ कुन ैFT कमर्चारी छैनन ्भने, अङ्क 0 प्र�व� गराउनुहोस।् 

11.2 तपा�लाई थाहा भएअनुसार, तपा�को �वसायले जनवरी 2020 स� तपा� सिहत क�तजना अंशका�लक कमर्चारीलाई रोजगार िदएको 
�थयो? �हाँ कुन ैPT कमर्चारी छैनन ्भने, अङ्क 0 प्र�व� गराउनुहोस।् 

12.1 तपा�लाई थाहा भएअनुसार, तपा�को �वसायले अ�प्रल 2020 स� तपा� सिहत क�तजना पूणर्का�लक कमर्चारीलाई रोजगार िदएको 
�थयो? �हाँ कुन ैFT कमर्चारी छैनन ्भने, अङ्क 0 प्र�व� गराउनुहोस।् 

12.2 तपा�लाई थाहा भएअनुसार, तपा�को �वसायल ेअ�प्रल 2020 स� तपा� सिहत क�तजना अंशका�लक कमर्चारीलाई रोजगार िदएको 
�थयो? �हाँ कुन ैPT कमर्चारी छैनन ्भने, अङ्क 0 प्र�व� गराउनुहोस।् 



13. तपा�लाई थाहा भएअनुसार, तपा�को �वसायले जुलाई 2020 स� तपा� सिहत क�तजना पूणर्का�लक कमर्चारीलाई रोजगार िदएको 
�थयो?  �हाँ कुनै FT कामदारह� छैनन ्भने, अङ्क 0 प्र�व� गराउनुहोस।् 

14. तपा�लाई थाहा भएअनुसार, तपा�को �वसायले जुलाई 2020 स� तपा� सिहत क�तजना आं�शक-समय कमर्चारीलाई रोजगार िदएको 
�थयो? �हाँ कुन ैPT कामदारह� छैनन ्भने, अङ्क 0 प्र�व� गराउनुहोस।् 

प्राथ�मक उद्योग 

15. तपा�को प्राथ�मक उद्योग कुन हो? (एउटा चयन गनुर्होस)् 

• कृ�ष, वन, माछा मान� र �शकार गन� (यसमा कृ�ष�ेत्र, पशु फामर्, दु�शाला, ग्रीन हाउस, नसर्री, बगैचा वा ह्याचरीह� पछर्न्) 

• खनन, उ�नन र तेल र �ाँस ए��य्ा�न (यसमा प्राकृ�तक �पमा उ�ादन �ने ख�नज ठोस व�ुह�लाई �नकाल्न ेवा लाभ 
गराउने �ापनाह� पछर्न्) 

• उपयो�गताह� (यसमा इले���क पावर, प्राकृ�तक �ाँस, �ीम आपू�त, पानीको आपू�त र फोहोर पानीको �नकासको प्रावधान पछर्न्) 

• �नमार्ण (यसमा साधारण ठेकेदार, �ापार ठेकेदारह� ज�ै रङ लगाउने, मे�शनरी काम, पाइपलाइनको काम, �वद्युतीय कायर्, इ�ािद 
पछर्न्) 

15.1 (�नमार्ण) तपा�को प्राथ�मक �वसाय �न�मा पछर्: 

• �ावसा�यक भवन �नमार्ण 
• �वद्युतीय ठेकेदार र अ� वाय�रङ �ापना ठेकेदार 
• भुइँको ठेकेदार 
• रङ रोगन र �भ�ा सजावट ठेकेदार 
• ��र 
• ���ङ, िहिटङ र एयर-क��स�नङ ठेकेदार 
• आवासीय भवन �नमार्ण 
• आवासीय भवन पुन:�ापना 
• मा�थको कुन ैप�न होइन 

 

• उ�ादन (�ा��ी, �नमार्ता, बेकरी, �ा�ी �नमार्ता, कपडा �सलाई बुनाइ, इ�ािद) थोक �बक्र� �ापार (थोक �बके्रता र �वतरक 
समावेश गछर्) 

• खुद्रा �ापार (यसमा खाद्या� भ�ार पसल, िकराना पसल र सु�वधा पसल, हाडर्वेयर पसल, नसर्री/बगैचा के�, फूल पसल, पु�क 
पसल, कार डीलर, कपडा पसलह�, इ�ािद पछर्न्) 



15.1 (खुद्रा �ापार) तपा�को �वसाय �न� म�े कुनै हो:  
• सवारी साधनका पाटपुजार् तथा सहायक सामग्री पसल 
• �ामेरा / फोटोग्रािफक उपकरण पसल 
• कपडा पसल 
• सु�वधाजनक पसल 
• िडपाटर्मे�ल �ोर 
• इले��ो�न� पसल 
• हाडर्वेयर पसल 
• गृह से�र पसल 
• घरायसी सामग्री पसल 
• गरगहना पसल 
• सांगी�तक उपकरण वा सामग्री पसल 
• अ��कल सामान पसल 
• आउटडोर पावर उपकरण पसल 
• खेलकूद सामग्री पसल 
• सुपरमाक� ट वा अ� िकराना पसल 
• मा�थको कुन ैप�न होइनन ्

• यातायात र गोदाम (यसमा यात्रीह�लाई यातायात उपल� गराउने र काग�, वेयरहाउ�जङ र सामानको भ�ारण, प्राकृ�तक र 
दशर्नीय यातायात सु�वधा पछर्न्) 

15.1 (यातायात र वेयरहाउ�सङ) तपा�को प्राथ�मक �वसाय �न�मा पछर्: 

• हवाई यातायात 
• तटीय र समुद्री यातु्र ढुवानी (कु्रज लाइन) 
• माल ढुवानी �व�ा 
• सामा� माल ट�क 
• �व�श� माल ट�क 
• ट्या�ी सेवा 
• वेयरहाउस र भ�ारण 
• मा�थको कुन ैप�न होइन 
 

• सूचना (यसमा समाचार पत्र र आव�धक प्रकाशक, चल�चत्र �नमार्ता, संगीत र रेिडयो �नमार्ताह�, इ�ािद पछर्न्) 

• �व� �व�ा र बीमा (यसमा ब�क, के्रिडट यू�नयन, बचत सं�ान, गैर-भ�ार के्रिडट सं�ान, बीमा एजे�ीह�, इ�ािद पछर्न्) 



• घर ज�ा र भाडा र लीज (यसमा स��� �व�ापन, पँूजी �व�ापन, भाँडामा िदन ेकायर् पछर्न्) 

• �ावसा�यक, वै�ा�नक र प्रा�व�धक सेवाह�, वै�ा�नक र प्रा�व�धक सेवाह� (यसमा कानूनी, लेखा र कर सेवा, वा�ुकला 
स��ी, इि�ज�नय�रङ र िडजाइन सेवाह�,परामशर्, बजारीकरण सेवा, पशु �चिक�ा सेवाह�, इ�ािद पछर्न्) 

15.1 (पेशागत, वै�ा�नक र प्रा�व�धक सेवाह�) तपा�को �वसाय �न�मा पछर्: 

• आ�कटे�, इि�ज�नय�रङ र स���त सेवाह� 
• कानूनी सेवाह� 
• �व�ापन, वै�ा�नक र प्रा�व�धक परामशर् सेवाह� 
• फोटोग्रािफक सेवाह� 
• वै�ा�नक अनुस�ान र �वकास सेवाह� 
• भेटेरीनरी सेवाह� 
• मा�थको कुन ैप�न होइन 
 

• क�नी र उद्योगह�को �व�ापन (यसमा क�नी वा उद्योगको सुर�ाह� स�ाल्न स�े प्रब� �मलाउने, �नरी�ण गन� र 
�व��त गन� �ापनाह� पछर्न्) 

• प्रशास�नक र समथर्न र फोहोर �व�ापन र उपचार सेवाह� (यसमा फोहोर �व�ापन र उपचार सेवाह� समावेश गनर्का 
ला�ग अ� सं�ाह�को दै�नक स�ालनका ला�ग �नय�मत समथर्न ग�त�व�धह� स�ादन गन� �ापनाह� पछर्न्) 

15.1 (प्रशास�नक र सहायता र फोहोर �व�ापन र उपचार सेवाह�) तपा�को �वसाय �न�मा पछर्: 

• �वसाय सहायता सेवाह� 
• अनसु�ान तथा सुर�ा सेवा 
• �ा��े�पङ सेवा 
• यात्रा स�ालक 
• ट�ाभल एजे�ी 
• मा�थको कुन ैप�न होइन 
 

• शै��क सेवाह� (प्राथ�मक र मा��मक �वद्यालय, प्रा�व�धक, सीप र �ापार प्र�श�ण, भाषा �वद्यालयह�, खेलकुद र 
मनोर�जन �नद�शन, इ�ािद पछर्न्) 

15.1 (शै��क सेवाह�) तपा�को �वसाय �न� म�े कुन ैहो: 
• कलेज, �व��वद्यालय वा पेशागत �वद्यालय 
• कम्�ुटर प्र�श�ण �वद्यालय 
• इ�लमे�री वा सेके�री �ूल 



• भाषा �वद्यालय 
• खेलकूद र मनोर�न �नद�शन प्रा�व�धक/�ापार �ूल 
• मा�थको कुन ैप�न होइन 

• �ा� �ाहार तथा सामा�जक सहायता (�चिक�क र द� �चिक�कको कायार्लय, प�रवार योजना के�ह�, न�सङ हेरचाह, 
बाल तथा युवा सेवा, बाल िदवस हेरचाह सेवाह� पछर्न्) 

15.1 (आवास र सामा�जक सहायता) तपा�को �वसाय �न� म�े कुनै हो: 

• बाल िदवा �ाहार सेवा 
• द� �चिक�कको कायार्लय 
• शारी�रक, पेशागत वा बोली थेरा�प� वा अिडयोलो�ज� कायार्लय 
• आखँा �वशेष�को कायार्लय 
• मा�थको कुन ैप�न होइन 
 

15.2 (�ा� �ाहार र सामा�जक सहायता) तपा�ले आफ्नो ���नक, �चिक�ा कायार्लय, अ�ताल, बाल �ाहार के�, 
इ�ािद मा वा�षक �पमा क�तजना मा�नसह�लाई �ाहार िदनु��छ: 

• कला, रमाईलो र मनोर�जन (यसमा �थएटर, नृ� र संगीत क�नी, संग्रहालय, खेलकूद टोली, प्रदशर्न कलाकारह�, िफटनेस र 
मनोर�न के�ह�, इ�ािद पछर्न्) 

• आवास र खाद्या� सेवाह� (यसमा होटल, रे�ुरे�, बार, घु�ी खाद्यव�ु �बके्रताह�, इ�ािद पछर्न्) 

15.1 (आवास र खाद्य सेवाह�) तपा�को �वसाय �न� म�े कुन ैहो: 
• खानाको प्रब� गन� ��� 
• पेय �ान (मिदराज� पेय पदाथर्ह�) 
• होटल/मोटल/�बदा भाडा आवास 
• घु�ी खाद्य सेवा 
• रे�ुरे� वा अ� भोजनालय 
• मा�थको कुन ैप�न होइन 

• अ� सेवाह� (यसमा ममर्त तथा स�ार सेवा, ���गत �ाहार सेवाह� ज�ै नङ र कपालको सैलुन, �ा, कपाल/दारी 
काट्ने पसल, ड�ाइ ���नङ र लुगा धुने सेवाह�, इ�ािद पछर्न्) 

 

सामा�जक आ�थक डाटा 



सव��णको अक� भागले प्रमुख �वसाय मा�लकसँग स���त सामा�जक आ�थक डेटाको ला�ग अनुरोध गछर् र यो वैक��क छ। कृपया प्रमुख 
�वसाय मा�लकले कसरी �यं-पिहचान गनुर्��छ भ�े आधारमा जानकारी उपल� गराउनुहोस।् 

16. उमेर  

�वसाय मा�लकह� क�ीमा 18 वषर्को उमेरको �न आव�क छ। 

• 18-24 
• 25-34 
• 35-44 
• 45-54 
• 55-64 
• 65+ 
• बताउन चाह� 

 

17. �लङ्ग 

• मिहला 
• पु�ष 
• गैर-बाइनरी 
• अ� 
• बताउन चाह� 

 

18. भेटेरन  

(यिद हो भने, तपा�ल ेDD214 स��ी जानकारी उपल� गराउनुपन�छ) 

• हो 
• होइन 
• बताउन चाह� 

 

19. जा�त/जा�तयता  

(कृपया प्रमुख �वसाय मा�लकले कसरी �यं-पिहचान गनुर्��छ भ�े आधारमा उ�ेख गनुर्होस)्  

• अिफ्रक� अमे�रक�/काला जा�त 
• अमे�रक� भारती/अला�ा �नवासी 
• ए�सयाली 



• हवाइ �नवासी/प्रशा� द्वीपवासी 
• िह�ा�नक/�ािटनो 
• गोरा जा�त 
• िद्वजातीय वा ब�जा�तय  
• बताउन चाह� 

19.1 िद्वजातीय र ब�जा�तय मा�लकह�को ला�ग, कृपया लागू �ने सबैमा जाँच गनुर्होस।् 

• अिफ्रक� अमे�रक�/काला जा�त 
• अमे�रक� भारती/अला�ा �नवासी 
• ए�सयाली 
• हवाइ �नवासी/प्रशा� द्वीपवासी 
• िहस्�ा�नक/�ािटनो 
• गोरा जा�त 
• बताउन चाह� 

 

20. तपा� प्रमा�णत अस�मता-�ा�म�, अ�सङ्�क-�ा�म�, भेटेरन-�ा�म� र/वा मिहला-�ा�म�मा रहेको �वसाय उद्यमी (51% 
वा धेरै �ा�म� आधा�रत �ा�म� ��छ) हो? 

• हो 
• होइन 

 

20.1 यिद हो भने, तपा�को �वसाय �न� पदना�मत म�े कुन ैएकमा प्रमा�णत �वसाय हो (लागू �ने सबैमा ठीक �च� लगाउनुहोस)्? 

• अस�मता-�ा�म� �वसाय उद्यम 
• अ�सङ्�क-�ा�म� �वसाय उद्यम 
• भेटेरन-�ा�म� �वसाय उद्यम 
• मिहला-�ा�म� �वसाय उद्यम 

 
20.1 यिद होइन भने, तपा� �न� म�े कुन ैएउटा प्रमा�णत �न चाहनु��छ (लागू �ने सबैमा ठीक �च� लगाउनुहोस)्? 

• अस�मता-�ा�म� �वसाय उद्यम 
• अ�सङ्�क-�ा�म� �वसाय उद्यम 
• भेटेरन-�ा�म� �वसाय उद्यम 
• मिहला-�ा�म� �वसाय उद्यम 

 



अनुदान स��ी जानकारी 

• 21. तपा�को �वसायको ला�ग क�ो आकार अनुदान धेरै प्रयोगशाली छ? $5,000 
•  $7 स�, 500 दे�ख $10 स�, 000 दे�ख $20,000 स� 

 

22. यो अनुदान अनुरोधको मु� उद्दे� के हो? 

• �ाला र लाभह� (को आवेदक सिहत) च�लरहेको स�ालनह�का ला�ग मौ�ात 
• �वगतको बाँक� �बलह� भु�ान यो� (भाडा, आपू�तह�, इ�ािद) 
• अ� - कृपया उ�ेख गनुर्होस:् 

 

23. तपा�को �वसाय �ानलाई सबैभ�ा राम्रोसँग बयान गन� तलको म�े एउटा चयन गनुर्होस:् 

• मसँग �ापा�रक स��� छ 
• म मेरो �वसायको ला�ग �ापा�रक ठाउँ भाँडामा �ल�छु 
• म मेरो �लजको भाग म�े केही भाग घरायसी �वसायमा बाँडफाँड गछुर् 
• मा�थका म�े कुन ैप�न होइन 

 

24. तपा�को �वसाय भाडामा छ भने, तपा�को घरधनील ेभाडा स��ी कुन ैप�न छूट वा �व�ारह�को ला�ग प्र�ाव गनुर्भएको छ? 

• हो 
• होइन 
• उपयु� छैन 

 

25. तपा� हाल �वसायसँग स���त भु�ानीह�को समथर्नमा �नु��छ? 

• हो 
• होइन 
• उपयु� छैन 

 

26. तपा� अझैप�न आफ्ना उ�ादन(ह�)/सेवाह� �बक्र� गनर् स�म �नु��छ? 

• हो 
• छु, तर पूणर् �मता छैन 



• छैन 

 

27. तपा�लाई थाहा भएअनुसार, तपा�को राज� जनवरी 2020 को तुलनामा अ�प्रल 2020 मा क�ो छ? 

• 20% भ�ा कमल ेह्रास आएको छ 
• 20 दे�ख 49% ह्रास आएको छ 
• 50% वा धेरैले ह्रास आएको छ 
• समान छ 
• वृ�द्ध भयो 
• थाहा छैन/जवाफ छैन 

 

28. तपा�लाई थाहा भएअनुसार, तपा�को राज� अ�प्रल 2019 को तुलनामा यो अ�प्रलमा क�ो छ? 

• 20% भ�ा कमल ेह्रास आएको छ 
• 20 दे�ख 49% ह्रास आएको छ 
• 50% वा धेरैले ह्रास आएको छ 
• समान छ 
• वृ�द्ध भयो 
• थाहा छैन/जवाफ छैन 

 

29. तपा� COVID-19 को अव�धमा क�ा वैक��क सेवाह� प्रदान ग�ररहनुभएको छ? (लागू �ने सबैमा ठीक �च� लगाउनुहोस)् 

• होम डे�लभरी 
• �ोरबाट सङ्कलन 
• अनलाइन सेवाह� 
• अ�नय�मत स�ालन समय 
• उपयु� छैन 
• अ� - कृपया उ�ेख गनुर्होस ्

 

30. तपा�ले LISC साना �वसाय अनुदान कायर्क्रम बारे कसरी सु�ुभयो? 

• Facebook 
• Instagram 
• LISC वेबसाइट / पत्राचार सूची 



• टे�ल�भजन 
• Twitter 
• ह�ा  
• मा�थका म�े कुन ैप�न होइनन ्

 

31. तपा�ले LISC साना �वसाय अनुदान कायर्क्रम बारे प्रायोजक वा साझेदार माफर् त सु�ुभयो? 

• Lockheed Martin Corporation 
• Lowe's Home Improvement 
• Procter & Gamble Company 
• Sam's Club 
• Synchrony Bank 
• Truist Financial  (Truist Bank, SunTrust, BB&T)  
• Verizon 
• LISC 
• मा�थका म�े कुन ैप�न होइनन ्

 

31.1.  (यिद #31 मा Lowe’s चयन गनुर्भएमा) तपा�लाई Lowe's Companies Partner द्वारा LISC साना �वसाय अनुदान 
राहत कायर्क्रममा �रफर ग�रएको �थयो? 

• हो 
• होइन 

 
31.2.  यिद हो भने, तपा�लाई कुन Lowe's Companies Partner ल े�रफर गरेको �थयो? 

• NaVoba - National Veteran-Owned Business Association 
• WBENC – Women’s Business Enterprise National Council 
• अस�मता:In 
• अस�मता:IN NC 
• NMSDC – National Minority Supplier Diversity Council (CVMSDC समावेश गनुर्पन�) 

 

32.  तपा�ले हामीसँग साझा गनर् चाहनुभएका आफ्नो र/वा �वसायको बारेमा र COVID-19 ले तपा�लाई क��को प्रभाव पारेको छ भ�े 
बारे सामा� िट�णी वा अ� कुन ैप�न जानकारी। 

33. कृपया तपा�को �वसायद्वारा आफ्नो �ानीय समुदायसँग तपा� जडान �नुभएको पूवर् वा COVID-19 महामारीको अनसेटस� कुनै 
त�रकाह� �ा�ा गनुर्होस।् 

 



अ�ीकार सतर्ह�  

LISC साना �वसाय सहायता अनुदान कायर्क्रममा ��च देखाउनुभएकोमा तपा�लाई ध�वाद। हामी सतर् तथा �नयमह�को सम्झौता �बना 
तपा�को �वसायमा कुन ैप�न अनुदान आवेदनको प्रिक्रया गनर् अस�म �नेछौ।ं तपा�सँग प्र� वा ��ीकरणह� छन् भने, कृपया हामीलाई 
SmallBusinessGrants@lisc.org मा इमेल पठाउनुहोस ्र अ�त�र� संसाधन र कायर्क्रमह�को बारेमा अद्याव�धकका ला�ग 
LISC को COVID-19 प्र�तिक्रया पृ� मा �नरी�ण गनर् जारी रा�ुहोस।् 

 

अ��म पृ� र पेश 

तपा�को आवेदन पूरा गनुर्भएकोमा ध�वाद। कृपया तपा�को पेश पूरा गनर्का ला�ग “पेश गनुर्होस”् बटनमा ��क गनुर्होस।्  

यिद तपा�को �वसाय दावेदारको �पमा चयन भयो भने, तपा�लाई इमेल माफर् त सू�चत ग�रनेछ। दावेदारको �पमा चयन �नाले तपा�लाई 
अनुदान प्रदान ग�रनेछ भ�े �ारे�ी �ँदैन। दावेदारको �पमा, कायर्क्रमको अनुदान स्रोतद्वरा आव�क स�क त�रता हामीले पूरा गनर्का 
ला�ग आवेदक र/वा �वसायका ला�ग ज� �म�त, SSN, TIN/ITIN र/वा EIN सिहत अ�त�र� कागजात आव�क �नेछ।  

यो स�क त�रता सोधपूछमा हाम्रो खचर्मा स�ालन �ने पृ�भू�म खोज समावेश �न स�ेछ। यिद स�क त�रता सफलतापूवर्क पूरा ��छ भने, 
हामी W-9 र उपयु� ब�िकङ जानकारीका ला�ग अनुरोध गन�छौ ंजसकारण हामी तपा�को पदना�मत खातामा ACH द्वारा अनुदान 
�ाना�रण गन�छौ।ं 

सामा� प्र�ह�का ला�ग, कृपया LISC साना �वसाय सहायता अनुदान बारेमा अद्याव�धकह�का ला�ग �नय�मत �पमा प्राय: सो�धने प्र�ह� 
हेनुर्होस।् प्राय: सो�धने प्र�ह�द्वारा जवाफ निदइएका अ�त�र� प्र�ह�का ला�ग, कृपया SmallBusinessGrants@lisc.org मा 
इमेल पठाउनुहोस।् हामीले यो इमेललाई �नय�मत �पमा �नरी�ण ग�ररहेका छौ ंर सो अनसुार हाम्रो  FAQअपडेट ग�ररहेका छौ।ं  

डाटा सुर�ा स��ी प्र�ह�का ला�ग, कृपया LISC को गोपनीयता नी�त समी�ा गनुर्होस।्  

अ�त�र� संसाधन र कायर्क्रमह� स��ी अद्याव�धकका ला�ग, LISC को COVID-19 प्र�तिक्रया पृ�मा जानुहोस।् 

तपा�को नाम ह�ा�र गरी आवेदन पेश गनार्ले, तपा� पु�� गनुर्��छ िक तपा� र तपा�को �वसाय बारेमा उपल� गराइएको जानकारी सब ै
व�ुत स��मा सही छन्।  

अ��म ��न 

LISC साना �वसाय राहत अनुदान कायर्क्रमको राउ� 5 मा तपा�को आवेदन पेश गनुर्भएकोमा तपा�लाई ध�वाद। 

तपा�को आवेदन प्रा� भएको छ र यो अिहल ेसमी�ामा छ। दावेदारको �पमा अगािड बढ्नका ला�ग चयन �ने ���ह�लाई अग� 21 
स�मा स�कर्  ग�रनेछ। 

 

https://www.lisc.org/covid-19/
https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions/?utm_medium=email&utm_campaign=eAnnouncement%20Small%20Business%20Relief%20Grant%20Application%20Confirmation%20Round%202%20Batch%201&utm_content=eAnnouncement%20Small%20Business%20Relief%20Grant%20Application%20Confirmation%20Round%202%20Batch%201+CID_73759f177c02198ea6736057d028de82&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=LISCs%20FAQ
https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions/?utm_medium=email&utm_campaign=eAnnouncement%20Small%20Business%20Relief%20Grant%20Application%20Confirmation%20Round%202%20Batch%201&utm_content=eAnnouncement%20Small%20Business%20Relief%20Grant%20Application%20Confirmation%20Round%202%20Batch%201+CID_73759f177c02198ea6736057d028de82&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=LISCs%20FAQ
https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions/?utm_medium=email&utm_campaign=eAnnouncement%20Small%20Business%20Relief%20Grant%20Application%20Confirmation%20Round%202%20Batch%201&utm_content=eAnnouncement%20Small%20Business%20Relief%20Grant%20Application%20Confirmation%20Round%202%20Batch%201+CID_73759f177c02198ea6736057d028de82&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=LISCs%20FAQ
https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions/?utm_medium=email&utm_campaign=eAnnouncement%20Small%20Business%20Relief%20Grant%20Application%20Confirmation%20Round%202%20Batch%201&utm_content=eAnnouncement%20Small%20Business%20Relief%20Grant%20Application%20Confirmation%20Round%202%20Batch%201+CID_73759f177c02198ea6736057d028de82&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=LISCs%20FAQ
https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/
https://www.lisc.org/covid-19/

