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ကုိးကားရန်အတွက်သာ။ သင်ေလ�ာက်ထားလုိပါက က��်ပ်ုတုိ၏့ဝက်ဘ်ဆိုက် 

https://www.research.net/r/LISCreliefgrant �ိှ အွန်လုိင်းေလ�ာက်လ�ာကုိြဖည့်စွက်ရမည်။ 
 
 

LISC စီးပွါးေ◌ရးလုပ်ငနး်ငယ် သက်သာေချာငခ်ျိေရးေထာက်ပံ့ေင ွေလ�ာက်လ�ာ 

 
 

ဤေလ�ာက်လ�ာပုံစံသည် စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုက စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းငယ် 

သက်သာေချာင်ချိေရးေထာက်ပံေ့ငေွလ�ာက်ထားရန် လုိအပ်ေသာ ပဏာမအချက်အလက်များအား 

စုစည်းရယူြခင်းြဖစ်သည်။ ေ�ှ�သုိမ့ဆက်မီ စီးပွါးေ◌ရးလုပ်ငန်းငယ် သက်သာေချာင်ချိေရးေထာက်ပံေ့င ွများကုိ 

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

အွန်လုိင်းမ�ကာခဏေမးေလ့ေမးထ�ိှေသာ ေမးခွန်းများ ကုိဖတ်ထားရန် အ�ကံြပုလုိပါသည်။ 

 

စည်းကမ်း�ှင ့်သတ်မှတ်ချက်များ- ေလ�ာက်ထားသူများသည် ဤအဆုိင်း၌ တစ်�ကိမ်သာေလ�ာက်ထား�ုိ�င်ပီး 

ယင်းသည်လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်း အတွက်သာ ြ◌ဖစ်ရမည်။ စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းများစွာ�ိှေသာ လုပ်ငန်း�ှင်များြဖစ်ပါက 

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

ေထာက်ပ့ံေငွကို တစ်ဦးစီ၏ လုပ်ငန်းအခွန် အိုင်ဒီအရ တစ်ဦးလ�င်တစ်ခု ကန ့်သတ်ထားပါသည်။ 

အရည်အချင်းြပည့်မီေသာ စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းအား ေထာက်ပ့ံေငွေပးမည်ြဖစ်�ပီး၊ ရ�ိှရန် အကျံူ း၀င်မ�သည် 

တိကျမန်ှကန်၍ �ပီးြပည့်စုံေသာ ေလ�ာက်လ�ာတင်သွင်းမ�ေပါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ 

 

လူနည်းစုပုိင်၊ အမျိုးသမီးပိင်ု၊ �ှင့် စစ်မ�ထမ်းေဟာင်းပုိင်ေသာ စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းများကုိ ဦးစားေပးမည်။ 

ေထာက်ပ့ံေငွရ�ိှသူများအားလုံးက သူတုိသ့ည် လူအ့သုိင်းအဝိုင်း၏ အေကာင်းဆုံး အကျိုးစီးပွါးကုိ 

လုပ်ေဆာင်ေနေ�ကာင်း�ှင့် သူတုိသ့ည် COVID-19 ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့် အကျိုးစီးပွါး ထိခိုက်ခ့ဲရသည်ကို 

မှန်ကန်ေ�ကာင်းြပသရန်လုိအပ်သည်။ အကျိုးအြမတ်မယူေသာအဖဲ◌ွ◌အ့စည်းများသည် ဤေလ�ာက်လ�ာကုိ 

ေလ�ာက်ထားရန်အကျံူ းမ၀င်ပါ။ 
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ေနာက်ဆုံးေရွးချယ်သူများအေန�ှင့် ေရွးချယ်ခရံသူများသည် ေထာက်ပ့ံေငွရ�ိှလိမ့်မည်ဟု အာမ မခံပါ။ 

ေနာက်ဆုံးေရွးချယ်ထားသူများသည် ေထာက်ပ့ံေ�ကးေပးေသာ ရင်းြမစ်မှလုိအပ်သည့် 

စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းအချက်အလက်များကုိ အထူးဂ�ုတစုိက် စိစစ်အတည်ြပု�ိုင်ရန် 

ေနာက်ထပ်စာရွက်စာတမ်းများတင်ြပရန် လုိအပ်ပါလိမ့်မည်။ ၎င်းတုိတွ့င် က��ု်ပ်တုိေ့ဆာင်ရွက်မည့် 

သမိုင်းေ�ကာင်းစစ်ေဆးြခင်း၊ W9  ကုိတင်သွင်းြခင်း၊ �ှင့် ေထာက်ပ့ံေ�ကးရယူရန် 

သင့်ေလျာ်ေသာဘဏ်အချက်အလက်များပါဝင်သည်။ 

 

ပုဂ�ိုလ်ေရးလျို � ဝကှမ်�-  ေလ�ာက်လ�ာတင်သည့်အခါ အချက်အလက်များကုိ ေပးအပ်ြခင်းသည် 

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

အြခားေလ�ာက်လ�ာ�ှင်များမသိ�ိှရေစရန် လ�ို �ဝက်ှထားမည်ြဖစ်သည်။ LISC, ၎င်း၏အဖဲွ� ခွဲများ၊ အသင်းဝင်များ၊ 

မိတ်ဖက်များ၊ �ှင့် ဝန်ထမ်းများသည် ထုိေလ�ာက်လ�ာပံုစံတွင် ပါ�ိှေသာ အချက်အလက်တုိအ့ား အသုံးချြခင်း�ှင ့် 

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

တိကျမန်ှကန်မ�၊ သုိမ့ဟုတ် ြပည့်စံုမ�တုိအ့တွက် တာဝန်မယူပါ။ အေသးစိတ်ကုိ LISC ၏ ပုဂ�ိုလ်ေရးလ�ို � ဝှက်မ� 

မူဝါဒတွင်�ကည့်ပါ။ ဤလုံြခံ ေုသာေလ�ာက်လ�ာပုံစံ�ိှ ေဒတာများသည် FormAssembly ကုိအသုံးချသည်။ 

ပိုမုိသိ�ိှရန်။ 

 

 

အကျို းစီးပွါး ဝိေရာဓ-ိ လက်�ိှ LISC ၏ ��န်�ကားေရးမ�းများ၊ အရာ�ိှများ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ �ှင ့်  ကန်ထ�ုိက်တာများ�ှင ့် 

၎င်းတုိတ့စ်ဦးစီ၏ မိသားစဝုင်များ (အိမ်ေထာင်ဖက်၊ မိဘများ၊ သားသမီးများ၊ ေြမးများ၊ ြမစ်များ၊ �ှင့် သားသမီးများ၊ 

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

 

သ�ိကားေစြခငး်- ေထာက်ပ့ံေငွချီးြမ�င ့်ခံရပါက ထိုစီးပွါးေရးလုပ်ငန်း/ေလ�ာက်ထားသူ၏ 

ချီးြမ�င ့်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ေပးထားေသာ ေလ�ာက်လ�ာအချက်အလက်များ၊ အမည်၊ ေဖာ်ြပချက်များ၊ �ှင ့်  
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အြခားအချက်အလက်များကုိ ြမ�င ့်တင်ေရးရည်ရွယ်ချက်များြဖင့် ပုံစံမျိုးစုံ�ှင့်  မီဒီယာများ၌ 

အသုံးြပေုကာင်းြပုမည်ြဖစ်�ပီး ထုိကဲ ့သုိရ့ည်ရွယ်ချက်များအတွက် လုပ်ေဆာင်မ�ကို  LISC �ှင့်/သုိမ့ဟုတ် 

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

ေလ�ာက်ထားသူသည် LISC �ှင့် ပ�ုိဂရမ်ကမကထလုပ်သူများအား ထုိအချက်အလက်များကုိ အသုံးြပ�ုိုင်ရန် 

ေနာက်ထပ်ေလျာ်ေ�ကးေပးအပ်ရန်မလုိဘဲ (ဥပေဒတားြမစ်ချက်မှလဲွ၍)၊  �ှင့် ထိုအေ�ကာင်းအရာပါများကုိ 

ြပန်လည်သုံးသပ်ရန်�ှင့်/ သုိမ့ဟုတ် အတည်ြပုေပးရန် အခွင့်အေရးကုိရယူြခင်းမ�ိှဘဲ 

ရာသက်ပန်လုိင်စင်ကုိေပးသည်။ အသိေပးချက်မရ�ိှမချင်း ေလ�ာက်ထားသူများသည် မိမိတုိ၏့ 

ေနာက်ဆုံးအဆင့်အထိေရွးချယ်ခံထားရမ�များစေသာ အေြခအေနတစ်စုံတစ်ရာကို လူမ�ကွန်ယက်မီဒီယာများ၊ 

သတင်းမီဒီယာများ သုိမ့ဟုတ် ေဒသတွင်းထုတ်ေဝမ�များအပါအဝင် (သုိေ့သာ်ကန ့သ်တ်မထားပါ) 

တွင်အများသုိေ့ဝမ�ြခင်းမြပုလုပ်ရန် သေဘာတူရမည်။  

 

ေစာင့�်ကည့်ြခငး်- LISC သည် LISC စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းငယ် သက်သာေချာင်ချိေရးေထာက်ပံေ့င ွ ြဖင့် ြပုလုပ်ေသာ 

အကဲြဖတ်လုပ်ရပ်ကုိ ေစာင့်�ကည့်လုပ်ေဆာင်�ိုင်သည်။ ဤသုိဆုိ့ရာတွင် ထုိေထာက်ပံ့ေငွ၏ အကျိုးသက်ေရာက်မ�ကုိ 

နားလည်ေစရန် လုိအပ်ေသာ အေရအတွက်�ှင့် အရည်အေသွးဆုိင်ရာ ေဒတာများကုိ 

ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်းပါ�ိှ�ုိင်ပါသည်။ 

 
တငသ်ငွး်ရန်��န်�ကားချက်- အကယ်၍သင်သည် ေလ�ာက်လ�ာမတင်သွင်းရေသးမီ 

ဝက်ဘ်စာမျက်�ှာမှထွက်လုိက်ပါက သင်လုပ်ထားသည့်အရာများကုိ သိမ်းထား�ိုင်မည်မဟုတ်ေသာေ�ကာင့် 

ေလ�ာက်လ�ာ�ှင်များသည် အွန်လုိင်းေလ�ာက်လ�ာပံစံုကုိ ြဖည့်စွက်ြခင်းမ�ပီးဆုံးမီ�ှင့် မတင်သွင်းမီ သူတို၏့ 

ေြဖဆုိမ�များကုိ သီးသန ့် အရန်စာတစ်ေစာင်တွင် သိမ်းထားရန်အ�ကံြပပုါသည်။ 

အင်တာနက်ြပတ်ေတာက်ြခင်းေ�ကာင့် သုိမ့ဟုတ် အြခားြဖစ်�ုိင်ေသာ ဝက်ဘ်ဘေရာက်စာ ြပဿနာများေ�ကာင့်လည်း 

သင်လုပ်ထားသည့်အရာများ ေပျာက်ပျက်�ုိင်ပါသည်။ သင့်ေလ�ာက်လ�ာတင်သွင်း�ပီးပါက ြပင်ဆင်ချက်များကုိ 

က��ု်ပ်တုိ ့လက်မခံ�ိုင်ေသာေ�ကာင့် မတင်သွင်းမီ ေသချာစွာ ြပန်လည်သုံးသပ်ပါ။ 
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ဤေလ�ာကလ်�ာ တငသ်ငွး်ြခငး် �ပးီေြမာကေ်အာငြ်မငပ်ါက သငသ်ည ်အတညြ်ပုစာမျက�်ာှတစခု်ကိ ုေတွ�လမိ့မ်ည။် 

 

* ၁။ က��ု်ပ်သည်အထက်ေဖာ်ြပပါ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ဖတ်���ပီးသေဘာတူညီေ�ကာင်း အသိေပးပါသည်- 

ဟုတ်သည ်  

မဟုတ်ပါ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

LISC စီးပွါးေ◌ရးလုပ်ငန်းငယ် သက်သာေချာငခ်ျိေရးေထာက်ပ့ံေင ွေလ�ာက်လ�ာ 

 
ေလ�ာက်ထားသအူချက်အလက်များ 
 

* ၂။ သင်သည်ဤေလ�ာက်လ�ာကုိ စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းတစ်ခု၏ ကုိယ်စားြဖည့်စွက်ြခင်း ြဖစ်ပါသလား။ 

ဟုတ်သည ်  

မဟုတ်ပါ၊ က��◌ု်ပ်သည ် စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းပုိင်�ှင်ြဖစ်ပါသည။် 

__________________________________________________________________________________________ 
 

LISC စီးပွါးေ◌ရးလုပ်ငန်းငယ် သက်သာေချာငခ်ျိေရးေထာက်ပ့ံေင ွေလ�ာက်လ�ာ 
 

 

ဦးေဆာငစ်ီးပွါးေရးလုပင်န်း�ှင၏် အချက်အလက်များကိ ုေပးရန် အဆငသ်င့ြ်ဖစ်ပါေစ။ 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

LISC စီးပွါးေ◌ရးလုပ်ငန်းငယ် သက်သာေချာငခ်ျိေရးေထာက်ပ့ံေင ွေလ�ာက်လ�ာ 

 

 

အေထွေထွစီးပွါးေရးလုပ်ငန်းအချက်အလက်များ 

မှတ်ချက-် စီးပွါးေရးလုပ်ငနး်ငယပ်ိုင�ှ်ငမ်ျားသည ်စီးပွါးေရးလုပင်န်းတစခ်ုတည်းအတွက်သာ 

ေလ�ာက်ထား�ိငုသ်ည်။  စီးပါွးေရးလုပ်ငန်း များစာွ�ှေိသာ လုပ်ငန်း�ှငမ်ျားြဖစပ်ါက အ�ကီးမားဆံးု 
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စီးပွါးေရးလုပ်ငနး်တစခ်ုကိ ုအေြခခံ၍ဤေလ�ာကလ်�ာကိ ုြဖည့်စကွ်ပါ။  ေထာက်ပံ့ေငကွိ ုတစ်ဦးစီ၏ လုပ်ငန်းအခွန ်

အိငုဒ်အီရ တစ်ဦးလ�ငတ်စ်ခ ုကန ့သ်တ်ထားပါသည်။  

 

* ၃။ ဦးေဆာင်စီးပွါးေရးလုပ်ငန်း�ှင်၏ အချက်အလက်များ 
 

အမည်ပထမစာလုံး 

အမည်အလယ်စာလုံး 

အမည်ေနာက်ဆုံးစာလုံး 

 
* ၄။ ဆက်သွယ်ရန် ပင်မအီးေမးလ် 

ဆက်သွယ်ရန် ဒုတိယအီးေမးလ်- (ထည့်လုိက)  

 
 

* ၅။ စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းသုိဆ့က်သွယ်�ုိင်မည့ ် အသင့်ေတာ်ဆုံးဖုန်းနံပါတ် 

• စီးပွါးေရးလုပ်ငန်း အ�မဲတန်းဖုန်းနံပါတ် 

• စီးပွါးေရးလုပ်ငန်း�ှင်၏ ဖုန်းနံပါတ် 

စီးပွါးေရးလုပ်ငန်း၏ အ�မဲတန်းဖုန်းနံပါတ် (နံပါတ်များသာ၊ အြခားသေကင်္တများမထည့်ပါ�ှင့်) 

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

 

 

* ၆။ စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းအချက်အလက် 

ဝက်ဘ်ဆုိက် (မ�ှိပါက သက်ဆိုငမ်�မ�ှိဟုေရးပါ) 

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

တရားဝင်လုပ်ငန်းအမည် 

လုပ်ငန်းလိပ်စာ 

လုပ်ငန်းလိပ်စာ 

လုပ်ငန်း�ိှသည့်�မိ �ု �ကီး/�မိ �ု 
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-- ြပညန်ယ်ကိုေရွးပါ -- လုပ်ငန်း�ိှသည့်ြပည်နယ်/ေဒသ 

စီးပွါးေရးလုပ်ငန်း၏ စာပိုသ့ေကင်္တ 

 

* ၇။  အြခား စီးပွါးေရးလုပ်ငန်း အချက်အလက်များ 

သင်သည် စီးပွါးေရးလုပ်ငန်း၏လိပ်စာသုိ ့ ပိုေ့သာစာများကိုလက်ခံရယူ�ိုင်ြခင်း�ိှပါသလား။ 

ဟုတ်သည်  

မဟုတ်ပါ၊ 

မရ�ိှပါက စီးပွါးေရးလုပ်ငန်း၏လက်�ိှ စာပိုရ့န်လိပ်စာကုိေဖာ်ြပပါ။ (လမ်း၊ �မိ �ု၊ ြပည်နယ်၊ စာပိုသ့ေကင်္တ) 

 

 
* ၈။ စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းဖွဲ �စည်းပံ ု

အကျိုးအြမတ်ေ�ှ� ��ေသာေကာ်ပုိေရး�ှင်း 

အကျိုးအြမတ်မယူေသာေကာ်ပိေုရး�ှင်း  

တစ်ဦးတည်းပုိင်စီးပွါးေရးလုပ်ငန်း 

တာဝန်ယူမ�ကန ့်သတ်ချက်�ိှေသာကုမ�ဏီ 

စပ်တူလုပ်ငန်း (အေထွေထွ�ှင့် 

ကန ့်သတ်) အြခား - ေဖာ်ြပပါ- 

 

* ၉။ စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သည့်�ှစ်ေပါင်း 

၂ �ှစ် သုိမ့ဟုတ် ယင်းထက်နည်းသည် 

၃-၅ �ှစ် 

၆-၉ �ှစ် 

၁၀ �ှစ် သုိမ့ဟုတ် ယင်းထက်များသည် 
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* ၁၀။ ၂၀၁၉ ြပက�ဒိန်�ှစ်တွင် သင့်စီးပွါးေရးလုပ်ငန်း၏ စုစုေပါင်းဝင်ေငမွှာ မည်မ�နည်း (၁/၁/၂၀၁၉ မှ ၁၂/၃၁/၂၀၁၉ အထိ)။ 

က��ု်ပ်၏လုပ်ငန်း မ�ိှေသးပါ 

က��ု်ပ်၏လုပ်ငန်းသည် ၂၀၁၉ ြပက�ဒိန်�ှစ်တွင် ဝင်ေငမွရ�ိှခဲ့ပါ 

$၁၀၀,၀၀၀ ထက်နည်းသည် 

$၁၀၀,၀၀၀ မှ $၂၉၉,၉၉၉ 

$၃၀၀,၀၀၀ မှ $၄၉၉,၉၉၉ 

$၅၀၀,၀၀၀ သုိမ့ဟုတ် ယင်း၏အထက် 

 

 

* ၁၁။ သင်၏စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းတွင် ဇန်နဝါရ ီ၂၀၂၀ ၌ သငအ်ပါအဝင ်အချ ိန်ြပည့် (တစ်ပတ်လ�င ်၃၅ နာရီ 

သိုမ့ဟုတ်ယငး်ထက်များေသာ)  အလုပ်သမား မည်မ��ိှသည်ကို သင်သိသေလာက်ေဖာ်ြပပါ။  

အချိနြ်ပည့်ဝနထ်မး်များမ�ှိပါက သညု ဂဏနး်ကိုထည့်ပါ။ 
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* ၁၂။ သင်၏စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းတွင် ဇန်နဝါရ ီ၂၀၂၀ ၌ သငအ်ပါအဝင ်အချ ိန်ပိုငး် (တစ်ပတ်လ�င ်၃၅ နာရီ 

ထက်နည်းေသာ)  အလုပ်သမား မည်မ��ိှသည်ကို သင်သိသေလာက်ေဖာ်ြပပါ။  

အချိနပ်ိငုး်ဝနထ်မး်များမ�ှိပါက သညု ဂဏနး်ကိုထည့်ပါ။ 
 
 
 
 

* ၁၃။ သင်၏စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းတွင် ဧ�ပီ၂၀၂၀ ၌ သငအ်ပါအဝင ်အချ ိန်ြပည့် (တစ်ပတ်လ�င ်၃၅ နာရီ 

သိုမ့ဟုတ်ယငး်ထက်များေသာ)  အလုပ်သမား မည်မ��ိှသည်ကို သင်သိသေလာက်ေဖာ်ြပပါ။  

အချိနြ်ပည့်ဝနထ်မး်များမ�ှိပါက သညု ဂဏနး်ကိုထည့်ပါ။ 
 
 
 

* ၁၄။ သင်၏စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းတွင် ဧ�ပီ၂၀၂၀ ၌ သငအ်ပါအဝင ်အချ ိန်ပိုငး် (တစ်ပတ်လ�င ်၃၅ နာရီ 

ထက်နည်းေသာ)  အလုပ်သမား မည်မ��ိှသည်ကို သင်သိသေလာက်ေဖာ်ြပပါ။  

အချိနပ်ိငုး်ဝနထ်မး်များမ�ှိပါက သညု ဂဏနး်ကိုထည့်ပါ။ 
 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 

LISC စီးပွါးေ◌ရးလုပ်ငန်းငယ် သက်သာေချာငခ်ျိေရးေထာက်ပ့ံေင ွေလ�ာက်လ�ာ 
 
 

အေထေွထစွီးပွါးေရးလုပ်ငနး်အေ�ကာငး်အရာ ဆက်မည ်
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* ၁၅။ သင်၏ပင်မလုပ်ငန်းသည်အဘယ်နည်း။ တစ်ခုကုိေရွးချယ်ပါ- 

၁။ စုိက်ပျို းေရး၊ သစ်ေတာ၊ ငါးလုပ်ငန်း�ငှ့် အမဲလိုက်ြခင်း (လယ်ယာ၊ စုိက်ပျို းေမွးြမူေရး၊ �ိ ု�့ငှ့် �ိ ုထ့ွက်ပစ�ညး်၊ 

မှန်ကာပျို းခင်းများ၊ ပျို းပင်ြခံများ၊ သစ်သးီြခံများ၊ သိုမ့ဟုတ ်ဥေဖာက်သားေမွးြခံများ အပါအဝင်) 

 

၂။ သတ� ုတွင်း၊ ေကျာက်တူးြခင်း�ငှ့် ေရနံ�ငှ့်ဓါတ်ေငွ�ထုတ်ြခင်း (သဘာ၀အတိုင်း ဓါတ်သတ� ုအစုိင်အခဲများကို 

ထွက်�ိှေစရန် တညေ်ထာင်ထားမ�များ အပါအဝင်)  

 

၃။ သံုးစဲွမ�များ (လ�ပ်စစ်ဓါတ်အားေပးြခင်း၊ သဘာ၀ဓါတ်ေငွ�၊ ေရေ�းွေငွ�ေပးသွင်းြခင်း၊ ေရေပးသွင်းြခင်း၊ �ငှ့် 

မိလ� ာအညစ်အေ�ကးဖယ်�ှားြခင်းများ အပါအဝင်) 

 

၄။ ေဆာက်လုပ်ေရး (အေထွေထွကန်ထ�ုိက်တာများ၊ ေဆးသုတ်၊ ပန်းရံ၊ ပုိက်ဆက်ပုိက်ြပင်၊ လ�ပ်စစ်လုပ်ငန်းစေသာ 

ကုန်သွယ်မ�ကန်ထ�ုိက်တာများ အပါအဝင်) 

 

၅။ ကုန်ထုတ်လုပ်မ� (စက်�ုံများ၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ မုန ့်ဖုတ်ဖုိများ၊ သ�ကားလံုးထုပ်လုပ်သူများ၊ အပ်ထညခ်ျု ပ်သမားများ၊ 

စသညတ်ို ့ အပါအဝင်) 

 

၆။ လက်ကား ကုန်သွယ်မ� (လက်ကားေရာင်းချသူကုန်သညမ်ျား�ငှ့် ြဖန ့်ြဖူးသူများအပါအဝင်) 

 

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

ကုန်မာဆိုင်များ၊ ပျို းပင/်ပန်းြခံပစ�ညး် စင်တာများ၊ ပန်းအေရာင်းဆိုင်များ၊ စာအုပ်ဆိုင်များ၊ ကားအေရာင်းအဝယ်၊ 

အဝတ်အထညစ်တိုးဆိုင်များ၊ စသညတ်ိုအ့ပါအဝင်) 

(လက်လီေရာင်းဝယ်မ�) သင်၏ စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းသည ် ေအာကပ်ါတိုမှ့ တစ်ခုြဖစ်ပါသလား- 

• အဝတ်အထညစ်တိုးဆိုင် 

• အဆင်ေြပစတိုးဆိုင် 

• ကုန်စုံဆိုင် 

• ကုန်မာဆိုင် 

• အထကပ်ါတစ်ခုမ�မဟုတ်ပါ 

 

၈။ သယ်ယူပုိေ့ဆာင်ေရး�ငှ့် ကုန်ေလှာင်�ုံလုပ်ငန်း (ခရီးသည�်ငှ့် ကုန်ပစ�ညး် သယ်ယူပုိေ့ဆာင်ေပးြခင်း၊ 

ကုန်ေလှာင်�ုံ�ငှ့် ကုန်ပစ�ညး်သမ်ိးဆညး်ြခင်း၊ အလှအပ��ခင်းလှည့ပ်တ်�ကည့�်�ရန် သယ်ယူပုိေ့ဆာင်ေရးများ 

အပါအဝင်) 

 

၉။ သတင်းအချက်အလက ် (သတင်းစာ�ငှ့် အချိန်လိုက်ထုတ်ေဝသူများ၊ �ုပ်�ှင်ထုတ်လုပ်သူများ၊ ဂီတ�ငှ့် 

ေရဒယီိုထုတ်လုပ်သူများ၊ စသညတ်ိုအ့ပါအဝင်) 

 

၁၀။ ဘ�ာေရး �ငှ့် အာမခံလုပ်ငန်း (ဘဏ်များ၊ အေသးစားေချးေငွဌာနများ၊ ေငွစုအဖဲွ�အစညး်များ၊ 

အပ်�ှံမ�မလိုေသာ ေချးေငွအဖဲွ�အစညး်များ၊ အာမခကံိုယ်စားလှယ်များ၊ စသညတ်ိုအ့ပါအဝင်) 

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�ငှ့် ငှားရမ်းြခင်း (အိမ်ြခံေြမစီမံခန ့်ခွဲမ�၊ ပုိင်ဆိုင်မ�စီမံခန ့်ခွဲမ� �ငှ့် ငှားရမ်းြခင်း အပါအဝင်) 

 

၁၂။ ပညာသညဆ်ိုင်ရာ၊ သပိ�ဆံိုင်ရာ �ငှ့် နညး်ပညာဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မ�များ (ဥပေဒေရးရာ၊ စာရင်းအင်း�ငှ့် 

အခွန်ဝန်ေဆာင်မ�များ၊ ဗိသုကာဆိုင်ရာ၊ အင်ဂျင်နီယာ�ငှ့် ဒဇုိီင်းဝန်ေဆာင်မ�များ၊ အ�ကံေပး၊ ေဈးကွက်ဝန်ေဆာင်မ�များ၊ 

တိရစ�ာန်ေဆးကု၊ စသညတ်ိုအ့ပါအဝင်) 

 

 ၁၃။ ကုမ�ဏီများ�ငှ့် စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းများကို စီမံခန ့်ခွဲြခင်း (ကုမ�ဏီ သိုမ့ဟုတ ် စီးပွါးေရးလုပ်ငန်း၏ ရင်း� ှီးြမ�ုပ်� ှံမ�အား 

အုပ်ချု ပ်ြခင်း၊ �ကီး�ကပ်ြခင်း�ငှ့် စီမံခန ့်ခွဲြခင်းတိုအ့တွက် ထူေထာင်မ�များအပါအဝင်) 

 

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

ေနစ့ဉ်လုပ်ငန်းလညပ်တ်မ�တွင် စွန ့်ပစ်ပစ�ညး်စီမံခန ့်ခွဲမ� �ငှ့် ြပန်လညက်ုစားေရး ဝန်ေဆာင်မ�များကို 

ထည့သွ်င်းလုပ်ေဆာင်ရန် ပုံမှန်ပ့ံပုိးမ� လုပ်ရပ်များကို လုပ်ေဆာင်�ိငု်ေစမည့ ် ထူေထာင်ြခင်းများအပါအဝင်) 

 

၁၅။ ပညာေရးဝန်ေဆာင်မ�များ (မူလတန်း�ငှ့် အလယ်တန်းေကျာင်း၊ နညး်ပညာ၊ က�မ်းကျင်မ�ဆိုင်ရာ�ငှ့် 

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

(ပညာေရးဝန်ေဆာင်မ�များ) သင်၏ စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းသည ် ေအာက်ပါတိုမှ့ တစ်ခုြဖစ်ပါသလား- 

• ေနက့ေလးထိန်း 

• ဘာသာစကားေကျာင်း 

• နညး်ပညာ/ ကုန်သွယ်မ�သင်တန်းေကျာင်း 

• အထကပ်ါတစ်ခုမ�မဟုတ်ပါ 

 

 

၁၆။ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ� �ငှ့် လူမ�ေရးအကူအည ီ (ဆရာဝန်�ငှ့် သွားဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များ �ုံးခန်း၊ 

မိသားစုစီမံကိန်းစင်တာများ၊ သူနာြပု၊ ကေလး�ငှ့် လူငယ်ဝန်ေဆာင်မ�များ၊ ေနက့ေလးထိန်းဝန်ေဆာင်မ�များ 

အပါအဝင်) 

 

၁၇။ အ�ပုညာ၊ ေဖျာ်ေြဖေရး၊ �ငှ့် အပန်းေြဖေရး (ကဇာတ်�ုံ၊ အက�ငှ့် ဂီတကုမ�ဏီများ၊ ြပတိုက်များ၊ 

အားကစားအသင်းများ၊ ေဖျာ်ေြဖေရးအ�ပုညာ�ှင်များ၊ စသညတ်ိုအ့ပါအဝင်) 

 

 

၁၈။ ေနရာထိုင်ခင်း�ငှ့် အစားအေသာက်ဝန်ေဆာင်မ�များ (ဟိုတယ်များ၊ စားေသာက်ဆိုင်များ၊ အေဖျာ်ယမကာဆိုင်များ၊ 

အစားအေသာကေ်ရွ�လျား ေရာင်းချသူများ၊ စသညတ်ိုအ့ပါအဝင်) 

(ေနရာထိုင်ခင်း�ငှ့် အစားအေသာက်ဝန်ေဆာင်မ�)  သင်၏ စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းသည ် ေအာက်ပါတိုမှ့ တစ်ခုြဖစ်ပါသလား- 

• အေဖျာ်ယမကာဆိုင် 

• ဟိုတယ်/မုိတယ်/အားလပ်ရက်တညး်ခိုစရာများ 

• ေရွ�လျားအစားအေသာက်ေရာင်းချသူ 

• စားေသာက်ဆိုင် 

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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• အထကပ်ါတစ်ခုမ�မဟုတ်ပါ 

 

 

၁၉။ အြခားဝန်ေဆာင်မ�များ (ြပုြပင်ထိန်းသမ်ိးေရးဝန်ေဆာင်မ�များ၊ ေြခသညး်လက်သညး်�ငှ့် ဆပံင်အလှြပငဆ်ိုင်များ၊ 

ကျန်းမာေရးေရပူချို းခန်းများ၊ ဆသံဆိုင်များ၊ အေြခာက်ေလ�ာ်ဖွတ်ြခင်း�ငှ့် အဝတ်ေလ�ာ်ဝန်ေဆာင်မ�များကဲ့သို ့ 

တကိုယ်ေရေစာင့်ေ�ှာက်ေရး ဝန်ေဆာင်မ�များ၊ စသညတ်ိုအ့ပါအဝင်) 

 

၂၀။ IRS (အြမတ်ခွန်ဌာန) မှကုသိုလ်ြဖစ်လုပ်ငန်းများဟု သတ်မှတ်ထားေသာ အြခားအကျို းအြမတမ်ယူေသာ ေကာ်ပုိေရး�ှင်း  

 

၂၁။ အြခား (ေဖာ်ြပပါ) 
__________________________________________________________________________________________ 
 

LISC စီးပွါးေ◌ရးလုပ်ငန်းငယ် သက်သာေချာင်ချိေရးေထာက်ပ့ံေငွ ေလ�ာက်လ�ာ

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

စစ်တမ်း၏ေနာကအ်ပိုငး်တငွ ်ဦးေဆာငစ်းီပွါးေရးလုပင်နး်�ှင�်ငှ ့ ်ပတ်သက်ေသာ လူမ�စးီပါွးေရးေဒတာကိ ု

ေတာငး်ခံ�ပီး ၎ငး်သည်မေြဖမေနရ မဟုတ်ပါ။  ဦးေဆာငစ်ီးပွါးေရးလုပင်န်း�ှင၏် 

ကိုယ်ေရးသတ်မှတခ်ျကမ်ျားေပါ်တွင ်မူတည၍်ေပးပါ။  

၁၆။ အသက် 

စးီပါွးေရးလုပင်နး်�ှငသ်ည် အသက်အနည်းဆံုး ၁၈ �စှြ်ပည့်�ပးီသြူဖစရ်မည်။ 
၁၈-၂၄ 
၂၅-၃၄ 
၃၅-၄၄ 
၄၅-၅၄ 
၅၅-၆၄ 
၆၅+ 
မေဖာ်ြပလိုပါ 

 

၁၇။ ကျား/မ 

မ 
ကျား 
လိင်ေြပာင်း
သူ 
မေဖာ်ြပလိုပါ 
အြခား 
 

၁၈။ စစ်မ�ထမ်းေဟာင်း 
ဟုတ်ပါက သင်သည ် DD214 အချက်အလက်ကိုေပးကမ်းရန်လိုသည။် 

ဟုတ်သည ်  
မဟုတ်ပါ 
မေဖာ်ြပလိုပါ 

 
၁၉။ လူမျို း/လူမျို းစု 

ဦးေဆာင်စီးပွါးေရးလုပ်ငန်း�ှင်၏ ကိုယ်ေရးသတ်မှတ်ချက်များေပါ်တွင် မူတည၍်ေဖာ်ြပေပးပါ။  
အာဖရိကန်အေမရိကန်လူမျို း/လူမညး်  
အေမရိကန် အ��ိယလူမျို း/အလက်စကာလူမျို း 
အာ�ှလူမျို း 
ဟာေဝယံဇာတိ/ပစိဖိတ်က�န်းသား 
ဟစ်စပန်းနစ်/လက်တင်လူမျို း 
လူြဖူ 
လူမျို းစပ် 
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လူမျို းစုံ 
မေဖာ်ြပလိုပါ 

 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

LISC စီးပွါးေ◌ရးလုပ်ငန်းငယ် သက်သာေချာင်ချိေရးေထာက်ပ့ံေငွ ေလ�ာက်လ�ာ
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ေထာက်ပ့ံေငအွချက်အလက်များ 
 

* ၂၀။ သင်ေတာင်းခံေသာ ေထာက်ပ့ံေငွပမာဏကိုေဖာ်ြပပါ။ 

$၅၀၀၀ 

$၇၅၀၀ 

$၁၀,၀၀၀ 

 

* ၂၁။ ဤေထာက်ပ့ံေငွသည် မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ြဖစ်ပါသလဲ။ သက်ဆိုငသ်ည်များအားလုံးကိုေရွးချယပ်ါ။ 

ဝန်ထမ်းများအတွက် လစာ 

လုပ်ငန်းဆက်လက်လညပ်တ်မ�များအတွက် ကုန်ပစ�ညး် 

ေပးရန်�ိှေသာအဖုိးအခများ (ငှားရမ်းခ၊ ေပးသွင်းသူများ၊ စသညတ်ို ့) 

အြခား - ေဖာ်ြပပါ- 

 

* ၂၂။ ေအာက်ပါတုိမှ့ သင်၏လုပ်ငန်းတည်ေနရာ�ှင့် သက်ဆုိင်မ�အ�ိှဆုံးတစ်ခုကုိေရွးပါ- 

က��်ပ်ုသညစီ်းပွါးေရးအေဆာက်အဦးေြမေနရာကို ပုိင်ဆိုင်ပါသည။် 

က��်ပ်ုသည ် စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းအတွက် ေနရာကို ငှားရမ်းပါသည။် 

က��်ပ်ုသည ် ငှားရမ်းမ�၏တစိတ်တပုိင်းကို က��်ပ်ု၏အိမ်တွင်းအေြခစုိက်လုပ်ငန်းသို ့ ခွဲေဝထားပါသည။် 

အြခား - ေဖာ်ြပပါ- 

 

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

ေဈးေလ�ာေ့ပးြခင်း သုိမ့ဟုတ် ကာလတုိးချဲ�ေပးြခင်းတို ကုိ့ လုပ်ေပးခ့ဲပါသလား။ 

* ဟုတ်သည ်  

* မဟုတ်ပါ 

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

�ိှပါသည ်  

မ�ိှပါ 

သက်ဆိုင်မ�မ�ိှပါ 

 

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

ေရာင်းချ�ိငု်သည ်

ေရာင်းချ�ိငု်သည၊် သိုေ့သာ် အြပည့အ်၀မဟုတ်ပါ 

မေရာင်းချ�ိငု်ပါ 

 

* ၂၆။ သင်၏ဝင်ေငွကုိ ဧ�ပ ီ၂၀၂၀ �ငှ ့ ်ဇနန်ဝါရီ ၂၀၂၀ ��ငိး်ယှဉ်ပါက မည်သုိက့ွာြခားသည်ကို သင်သိသေလာက်ေဖာ်ြပပါ။ 

၂၀% ထက်နညး်၍ ေလျာ့ကျသွားသည ်

၂၀ မှ ၄၉% �ကားေလျာ့ကျသွားသည ်  

၅၀% ထက်သိုမ့ဟုတ် ယင်းထက်ပုိ၍ေလျာ့ကျသွားသည ်

ယခင်အတိုင်းမေြပာင်းလဲပါ 

တိုးလာခဲ့သည ်

မသပိါ/မေြဖဆိုပါ 

 

* ၂၇။ သင်၏ဝင်ေငွကုိ ဧ�ပ ီယခု�စှ�်ငှ ့ ်ဧ�ပ ီ၂၀၁၉ ��ငိး်ယှဉ်ပါက မည်သုိက့ွာြခားသည်ကို သင်သိသေလာက်ေဖာ်ြပပါ။ 

၂၀% ထက်နညး်၍ ေလျာ့ကျသွားသည ်

၂၀ မှ ၄၉% �ကားေလျာ့ကျသွားသည ်  

၅၀% ထက်သိုမ့ဟုတ် ယင်းထက်ပုိ၍ေလျာ့ကျသွားသည ်

ယခင်အတိုင်းမေြပာင်းလဲပါ 

တိုးလာခဲ့သည ်

မသပိါ/မေြဖဆိုပါ 
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* ၂၈။ COVID-19 ကုိထည့သွ်င်းစဉ်းစားေသာအခါ အြခားမည်သည့်ဝန်ေဆာင်မ�များကုိ သင်ေပး�ုိင်ပါသလဲ။ 

သက်ဆုိင်သည့်အားလုံးကုိ အမှန်ြခစ်ပါ။ 

အိမ်သို ့ ပစ�ညး်ပုိေ့ပးြခင်း  

ဆိုင်တွင်လာယူေစြခင်း 

အွန်လိုင်းဝန်ေဆာင်မ�များ 

အချိန်မကိုက်ညေီစရန်လ�ဲထားြခင်း 

သက်ဆုိင်မ�မ�ိှပါ 

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

သင့်စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းအေပါ်တွင ် မည်သုိထ့ိခုိက်ေစခဲ့သည်�ှင့် ပတ်သက်ေသာ အြခားအေ�ကာင်းအရာများ�ိှပါက 

ေဝမ�ပါ။ 

 

သင့်အမည်လက်မှတ်ေရးထုိးြခင်း�ှင ့် ဤေလ�ာက်လ�ာကုိတင်သွင်းြခင်းြဖင့် သင်ေပးထားေသာ သင်�ှင့် 

သင့်စီးပွါးေရးလုပ်ငန်း�ှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များအားလုံးသည် သက်ဆုိင်သည့်အေလျာက်�ှင့် 

လုိအပ်သည့်��ေထာင့်များအားလုံး၌ မှန်ကန်ေ�ကာင်း အတည်ြပပုါသည်။ 

 

ေနာက်ဆံုးဖန်သားြပင◌် 

သင့်တင်သွင်းမ�အတွက် ေကျးဇူးတင်ပါသည်။ ဤစာမျက်�ှာက သင့်တင်သွင်းမ�ကုိ 

လက်ခံရ�ိှေ�ကာင်းအတည်ြပုေပးပါသည်။ 

 

 

 


	ဤလျှောက်လွှာပုံစံသည် စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုက စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းငယ် သက်သာချောင်ချိရေးထောက်ပံ့ငွေလျှောက်ထားရန် လိုအပ်သော ပဏာမအချက်အလက်များအား စုစည်းရယူခြင်းဖြစ်သည်။ ရှေ့သို့မဆက်မီ စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းငယ် သက်သာချောင်ချိရေးထောက်ပံ့ငွေ များကို ဤအဆိုင်း၌ လျ...
	* ၁။ ကျွန်ုပ်သည်အထက်ဖော်ပြပါ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ဖတ်ရှုပြီးသဘောတူညီကြောင်း အသိပေးပါသည်-
	* ၂။ သင်သည်ဤလျှောက်လွှာကို စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု၏ ကိုယ်စားဖြည့်စွက်ခြင်း ဖြစ်ပါသလား။

	ဦးဆောင်စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်၏ အချက်အလက်များကို ပေးရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ပါစေ။
	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။


	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
	* ၂၀။ သင်တောင်းခံသော ထောက်ပံ့ငွေပမာဏကိုဖော်ပြပါ။
	* ၂၁။ ဤထောက်ပံ့ငွေသည် မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဖြစ်ပါသလဲ။ သက်ဆိုင်သည်များအားလုံးကိုရွေးချယ်ပါ။
	* 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။



