
စးီပွါးေ◌ရးလပ်ုငန်းငယ ်သကသ်ာေချာငခ်ျိေရးေထာကပ့ံ်ေင ွအေ�ကာငး်�ငှ့ ်

မ�ကာခဏေမးေလေ့မးထ�ိှေသာ ေမးခွန်းများ 

ဤေလ�ာကလ်�ာပုံစံတွင ်စီးပွါးေရးလုပ်ငနး်တစ်ခုက စီးပွါးေရးလုပ်ငနး်ငယ် 

သက်သာေချာငခ်ျိေရးေထာက်ပ့ံေငေွလ�ာက်ထားရန ်လိုအပ်ေသာ ပဏာမအချက်အလက်များအား 

ပါဝငသ်ည်။ ေ�ှ�သိုမ့ဆက်မီ ပုိမုိသ�ိှိရနအ်တွက် ေလ�ာက်ထားသသူည် ေအာကေ်ဖာ်ြပထားသည်များကို 

ေသချာစွာဖတ�်� �ပီး ြပငဆ်ငခ်ျက်များကိုသ�ိှိရနအ်တကွ် မ�ကာခဏြပနလ်ည်စစ်ေဆးရန ်

အ�ကံြပုလိုပါသည်။ 

က��◌ုပ််တိုသ့ည် SmallBusinessGrants@lisc.org သိုေ့ပးပုိေ့သာ 

စုံစမ်းမ�များကိုေစာင့�်ကည့လ်�က�ိှ်�ပီး ေလ�ာကထ်ားမည့်သအူားလံုး ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ��ိှရန�်ငှ့ ်

အချက်အလက်များရယူ�ိငုရ်န ်အေြဖများ�ငှ့ ်ြပငဆ်ငခ်ျက်များကို တငေ်ပးမညြ်ဖစ်သည်။ 
  

LISC အေ�ကာငး် 

LISC သည် ဝနေ်ဆာငမ်�အြပည့်အ၀မရ�ိှခဲ့ေသာ လူအ့သိငုး်အဝုိငး်များကို ြပနလ်ည်�ှငသ်နေ်စရန�်ငှ့ ်

ြပည်သမူျားအတွက် ပုိမုိေကာငး်မွနသ်ည့် စီးပွါးေရးအခွင့အ်လမ်းေပး�ိငုရ်န ်စီမံကိနး်များ�ငှ့ ်

အစီအစဉ်များကို ပ့ံပုိးေသာ �ိငုင်၏ံအ�ကီးဆံးု လူမ�စီးပွါးေရးလုပ်ငနး်များထမှဲ တစ်ခုြဖစ်သည်။ 

က��◌ုပ််တိုသ့ည် လူအများကို ေငေွ�ကးအခွင့အ်လမ်း�ငှ့ ်ချိတ်ဆက်ေပးေသာ တနဖုိ်းနညး်အမ်ိယာများ၊ 

အရည်အေသးွ�ိှေသာေကျာငး်များ၊ ပုိမုိေဘးကငး်ေသာလမ်းများ၊ �ကီးထာွးေနေသာ 

စီးပွါးေရးလုပ်ငနး်များ�ငှ့ ်အစီအစဉ်များတွင ်ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှသံည်။ ကမ�ာက့ပ်ေရာဂါြဖစ်ပွါးမ��ငှ့ ်

ပတ်သက်၍ က��်ပ်ုတိုသ့ည် လူအ့သိငုး်အဝုိငး်များ၊ စီးပွါးေရးလုပ်ငနး်များ�ငှ့ ်လူများကို ပ့ံပုိးရန ်

အရငး်အြမစ်များ�ငှ့ ်က�မ်းကျငမ်�များကို ေပးကမ်းလ�က်�ိှပါသည်။ က��်ပ်ုတိုအ့ေ�ကာငး် ပုိမုိသ�ိှိရန။် 

ေထာကပံ်ေ့ငေွလ�ာကလ်�ာ အေထေွထအွချကအ်လက်များ 

 

mailto:SmallBusinessGrants@lisc.org


အကျံူးဝငမ်�  

ေလ�ာက်ထားသမူျားသည် စီးပွါးေရးလုပ်ငနး်တစ်ခုအတွက်သာ ေလ�ာက်ထား�ိ�ုငပီ်း အသက် ၁၈ 

�စ်ှြပည့်�ပီးသ ူြ◌ဖစ်ရမည်။ စီးပွါးေရးလုပ်ငနး်များစွာ�ိှေသာ လုပ်ငနး်�ှငမ်ျားြဖစ်ပါက 

သငပုိ်ငဆ်ိငုေ်သာအ�ကီးမားဆံးုစီးပွါးေရးလုပ်ငနး် တစ်ခုေပါ်တွင ်အေြခခံ၍ 

ဤေလ�ာကလ်�ာကိုြဖည့်စွက်ပါ။ ေထာက်ပ့ံေငကွို တစ်ဦးစီ၏ လုပ်ငနး်အခွန ်အိုငဒ်အီရ 

တစ်ဦးလ�ငတ်စ်ခု ကန ့သ်တ်ထားပါသည်။ 

အရည်အချငး်ြပည့်မီေသာ စီးပွါးေရးလုပ်ငနး်အား ေထာက်ပ့ံေငေွပးမည်ြဖစ်�ပီး၊ ရ�ိှရန ်

အကျံူး၀ငမ်�သည် တကိျမှနက်န၍် �ပီးြပည့်စုံေသာ ေလ�ာက်လ�ာတငသ်ငွး်မ�ေပါ်တွင ်မူတည်ပါသည်။ 

အေရာင ်စီးပွါးေရးစွမ်းေဆာင�ှ်ငမ်ျား၊ အမျိုးသမီးပုိင၊် စစ်မ�ထမ်းေဟာငး်ပုိင ်�ငှ့ ်သမုိငး်ေ�ကာငး်အရ 

ေြပာငး်လွယ်ြပငလ်ွယ်�ပီး တတ်�ိငုေ်သာမတည်ေင ွမ�ိှသမူျားြဖစ်သည့် 

ဝနေ်ဆာငမ်�အြပည့်အ၀မရ�ိှခဲ့ေသာ ေနရာများတငွ�ိှ် စီးပွါးေရးလုပ်ငနး်များအား အထးူသြဖင့ ်

ဦးစားေပးမည်။ 

ေထာက်ပ့ံေငရွ�ိှသမူျားအားလံုးက သတူိုသ့ည် လူအ့သိငုး်အဝုိငး်၏ အေကာငး်ဆံးု အကျိုးစီးပွါးကို 

လုပ်ေဆာငေ်နေ�ကာငး်�ငှ့ ်သတူိုသ့ည် COVID-19 ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့ ်အကျိုးစီးပွါး ထခိိုက်ခဲ့ရသည်ကို 

မှနက်နေ်�ကာငး်ြပသရနလ်ိအုပ်သည်။  

အကျိုးအြမတ်မယူေသာအဖဲ◌◌ွအ့စည်းများသည် ဤသက်သာေချာငခ်ျိေရး 

ေထာက်ပ့ံေငအွစီအစဉ်အတွက် အကျံူးမ၀ငပ်ါ။ အကျိုးအြမတ်မယူေသာ အဖဲ◌◌ွအ့စည်းများ�ငှ့ ်

တစ်ဦးတည်းပုိငမ်ျားအတကွ် ရ�ိှ�ိငုသ်ည့် ေနာက်ဆံးုေပါ်အရငး်အြမစ်များကို LISC ၏ Covid-19 

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

တွငစ်စ်ေဆးရနမ်ေမ့ပါ�ငှ့။်  
  

 

 

ပုဂ�ိုလေ်ရးလ�ို � ဝှကမ်� 

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


ေလ�ာက်လ�ာတငသ်ည့်အခါ အချက်အလက်များကို ေပးအပ်ြခငး်သည် ေလ�ာကလ်�ာ�ှငတ်ိငုး်၏ 

တာဝနြ်ဖစ်သည်။ ေပါ်တယ်သိုတ့ငသ်ငွး်ေသာ ေလ�ာက်လ�ာများကို အများြပည်သ�ူငှ့ ်

အြခားေလ�ာက်လ�ာ�ှငမ်ျားမသ�ိှိရေစရန ်လ�ို� ဝှကထ်ားမည်ြဖစ်သည်။ LISC, ၎ငး်၏အဖဲွ� ခွဲများ၊ 

အသငး်ဝငမ်ျား၊ မိတ်ဖကမ်ျား၊ �ငှ့ ်ဝနထ်မ်းများသည် ထိေုလ�ာက်လ�ာပုံစံတွင ်ပါ�ိှေသာ 

အချက်အလကတ်ိုအ့ား အသံးုချြခငး်�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ရာ ေပျာက်ဆံးုမ�၊ ပျက်စီးမ�၊ 

ကုနက်ျစရိတ်ြဖစ်ေစမ� သိုမ့ဟုတ် အချက်အလက်လံေုလာက်မ�၊ တိကျမှနက်နမ်�၊ သိုမ့ဟုတ် 

ြပည့်စုံမ�တိုအ့တွက် တာဝနမ်ယူပါ။ အေသးစိတ်ကို LISC ၏ ပုဂ�ိုလ်ေရးလ�ို� ဝှက်မ� 

မူဝါဒတွင�်ကည့်ပါ။ 

 

အကျိုးစးီပွါး ဝိေရာဓိ 

LISC ၏ လက်�ိှ��န�်ကားေရးမ�းများ၊ အရာ�ိှများ၊ ဝနထ်မ်းများ�ငှ့ ်ကနထ်�ုိကထ်ာများ၊ �ငှ့ ်

၎ငး်တိုတ့စ်ဦးစီ၏ မိသားစုဝငမ်ျား (အမ်ိေထာငဖ်က်၊ မိဘများ၊ သားသမီးများ၊ ေြမးများ၊ ြမစ်များ၊ �ငှ့ ်

သားသမီးများ၊ ေြမးများ၊ ြမစ်များ၏ အမ်ိေထာငဖ်ကမ်ျား) သည် ေထာက်ပ့ံေငကွို ေလ�ာက်ထားရန ်

သိုမ့ဟုတ် ရယူရနအ်ကျံူးမဝငပ်ါ။ LISC �ငှ့ထ်ိကုဲသ့ိုအ့ကျိုးစီးပွါးဝိေရာဓိမြဖစ်ေစရန ်

သတ်မှတ်ေပးြခငး်အြပင ်ေလ�ာက်လ�ာတငသ်ည့်အဆိငုး်တိုငး်၌ ေလ�ာက်လ�ာ�ှငမ်ျားသည် 

ထိသုးီသန ့အ်ဖဲွ�တွင ်ပါဝင်ပ်တ်သက်ေနသည့် လ�ဒါနး်သမူျား သိုမ့ဟုတ် ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံသမူျား�ငှ့ ်

ဝိေရာဓိမ�ိှေ�ကာငး်ကို အလားတူအသေိပးထားရန ်လိုအပ်သည်။ ေလ�ာက်လ�ာ�ှင ်သိုမ့ဟုတ် 

ေနာက်ဆံးုေရွးချယ်ခံထားရသကူ တုန ့ြ်ပနအ်သေိပး�ိငုရ်န ်အဆိငုး်တစ်ခု၌ ဆက်စပ်မ��ိှေသာ 

လ�ဒါနး်သမူျား/ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံသမူျား၏ စာရငး်ကို အတိအလငး်ေ�ကြငာပါမည်။ 

သ�ိကားေစြခငး်  

ေထာက်ပ့ံေငခွျီးြမ�င့ခ်ရံပါက ထိစီုးပွါးေရးလုပ်ငနး်/ေလ�ာက်ထားသ၏ူ ချီးြမ�င့သ်ည့်လုပ်ငနး်စဉ်အတငွး် 

ေပးထားေသာ ေလ�ာက်လ�ာအချက်အလက်များ၊ အမည်၊ ေဖာ်ြပချက်များ၊ �ငှ့ ်

အြခားအချက်အလက်များကို ြမ�င့တ်ငေ်ရးရညရွ်ယ်ချက်များြဖင့ ်ပုံစံမျို းစုံ�ငှ့ ်မီဒယီာများ၌ 

အသံးုြပုေကာငး်ြပုမည်ြဖစ်�ပီး ထိကုဲသ့ိုရ့ည်ရွယ်ချက်များအတကွ် လုပ်ေဆာငမ်�ကို LISC 

�ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် ပ�ုိဂရမ်ကမကထလုပ်သမူျားက ထိစီုးပွါးေရးလုပ်ငနး်/ေလ�ာကထ်ားသအူား 

ဆက်သယွ်�ိငုပ်ါသည်။ ေလ�ာက်ထားသသူည် LISC �ငှ့ ်ပ�ုိဂရမ်ကမကထလုပ်သမူျားအား 



ထိအုချက်အလက်များကို အသံးုြပု�ိငုရ်န ်ေနာကထ်ပ်ေလျာ်ေ�ကးေပးအပ်ရနမ်လိုဘ ဲ

(ဥပေဒတားြမစ်ချက်မှလွ၍ဲ)၊ �ငှ့ ်ထိအုေ�ကာငး်အရာပါများကို ြပနလ်ည်သံးုသပ်ရန�်ငှ့/် သိုမ့ဟုတ် 

အတည်ြပုေပးရန ်အခွင့အ်ေရးကိုရယူြခငး်မ�ိှဘ ဲရာသက်ပနလ်ိုငစ်ငက်ိုေပးသည်။ 

အသေိပးချက်မရ�ိှမချငး် ေလ�ာက်ထားသမူျားသည် မိမိတို၏့ 

ေနာက်ဆံးုအဆင့အ်ထေိရွးချယ်ခံထားရမ�များစေသာ အေြခအေနတစ်စုံတစ်ရာကို 

လူမ�ကွနယ်က်မီဒယီာများ၊ သတငး်မီဒယီာများ သိုမ့ဟုတ် ေဒသတွငး်ထတု်ေဝမ�များအပါအဝင ်

(သိုေ့သာ်ကန ့သ်တ်မထားပါ) တွငအ်များသိုေ့ဝမ�ြခငး်မြပုလုပ်ရန ်သေဘာတူရမည်။  

ေစာင့�်ကည့ြ်ခငး် 

LISC သည် စီးပွါးေရးလုပ်ငနး်ငယ် သက်သာေချာငခ်ျေိရးေထာက်ပ့ံေင ွြဖင့ြ်ပုလုပ်ေသာ 

အကဲြဖတ်လုပ်ရပ်ကို ေစာင့�်ကည့်လုပ်ေဆာင�်ိငုသ်ည်။ ဤသိုဆ့ိရုာတွင ်ထိေုထာက်ပ့ံေင၏ွ 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�ကို နားလည်ေစရန ်လိုအပ်ေသာ အေရအတွက်�ငှ့ ်အရညအ်ေသးွဆိငုရ်ာ 

ေဒတာများကို ြပနလ်ည်သံးုသပ်ြခငး်ပါ�ိှ�ိငုပ်ါသည်။ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

မ�ကာခဏေမးေလေ့မးထ�ိှေသာ ေမးခနွး်များ 

 
က��်ပ်ု၏ေလ�ာကလ်�ာကိတုငသ်ငွး်�ပီးပါက ြပငဆ်ငခ်ျကြ်ပုလပ်ု�ိငုပ်ါသလား။ 

သငသ်ည်ေလ�ာကလ်�ာကိတုငသ်ငွး်�ပီးပါက ြပငဆ်ငခ်ျက်မလုပ်�ိငုပ်ါ။ အကယ၍်သငသ်ည် 

ေလ�ာက်လ�ာမတငသ်ငွး်ရေသးမီ ဝက်ဘစ်ာမျက်�ာှမှထကွ်လိုက်ပါက သငလ်ုပ်ထားသည့်အရာများကို 



သမ်ိးထား�ိငုမ်ည်မဟတု်ေသာေ�ကာင့ ်ေလ�ာက်လ�ာ�ှငမ်ျားသည် အွနလ်ိငုး်ေလ�ာက်လ�ာပုံစံကို 

ြဖည့်စွက်ြခငး်မ�ပီးဆံးုမီ�ငှ့ ်မတငသ်ငွး်မီ သတူို၏့ ေြဖဆိမု�များကို သးီသန ့ ်အရနစ်ာတစ်ေစာငတ်ငွ ်

သမ်ိးထားရနအ်�ကံြပုပါသည်။ အငတ်ာနက်ြပတ်ေတာက်ြခငး်ေ�ကာင့ ်သိုမ့ဟုတ ်အြခားြဖစ်�ိငုေ်သာ 

ဝက်ဘဘ်ေရာက်စာ ြပဿနာများေ�ကာင့လ်ည်း သငလ်ုပ်ထားသည့်အရာများ ေပျာက်ပျက�်ိငုပ်ါသည်။ 

သင့ေ်လ�ာကလ်�ာတငသ်ငွး်�ပီးပါက ြပငဆ်ငခ်ျက်များကို က��်ပ်ုတို ့ လက်မခံ�ိငုေ်သာေ�ကာင့ ်

မတငသ်ငွး်မီ ေသချာစွာ ြပနလ်ည်သံးုသပ်ပါ။ 

ေထာကပ့ံ်ေငေွလ�ာကထ်ားသမူျားသည် သတူို၏့ေလ�ာကလ်�ာကိတုငသ်ငွး်�ပီးေ�ကာငး် 

အတည်ြပုချကရ်�ိှပါသလား။ 

ေလ�ာက်ထားသတူိုငး်သည် အကွက်များအားလံုးကိမှုနက်နစွ်ာြဖည့်စွက်�ပီး "done" (�ပီး�ပီ) 

ခလုပ်ကို�ှပ်ိပါက အတည်ြပုဖနသ်ားြပငတ်စ်ခုကို ေတွ�မည်။  

က��်ပ်ုသည် �ပီးခ့ဲေသာအဆိငုး်များတငွ ်ေလ�ာကထ်ားခ့ဲပါက ထပ်မံေလ�ာကထ်ားရမည်လား 

သိုမ့ဟတု ်က��်ပ်ု၏ေလ�ာကလ်�ာသညဆ်ကလ်ကပ်ါ�ိှေနမည်လား။ 

မပါဝငပ်ါ။ ေလ�ာက်လ�ာများသည် ေနာက်အဆိငုး်များတွင ်ဆက်လက်မပါ�ိှပါ။ သင့အ်ား 

အဆိငုး်တစ်ခု�ိှ ေထာက်ပ့ံေငအွတွက် ထည့်သငွး်စဉ်းစားေပး�ိငုရ်န ်သငသ်ည် 

ေထာက်ပ့ံေငအွဆိငုး်တစ်ခစီုအတွက် ေလ�ာက်လ�ာအသစ်တစ်ေစာငက်ို တငရ်မည်။ 

အဆိငုး်တစ်ခုစီတွင ်ထးူြခားေသာအဂင်္ ါရပ်များ�ငှ့ ်ကွြဲပားေသာေငေွ�ကးေထာကပ့ံ်သ ူ

လိုအပ်ချက်များ�ိှပါသည်။ 

က��်ပ်ုသည် LISC Covid သကသ်ာေချာငခ်ျိေရးေထာကပ့ံ်ေငကွိယုခငအ်ဆိငုး်တငွ ်ရ�ိှခ့ဲပါက 

ေနာကလ်ာမည့်အဆိငုး်များတငွ ်ထပ်မံေလ�ာကထ်ား�ိငုပ်ါမည်လား။ 

ယခင ်LISC Covid သက်သာေချာငခ်ျိေရးေထာက်ပ့ံေင ွအုပ်စုများတွင ်ချီးြမ�င့ခ်ံရသည့်သမူျားသည် 

ချီးြမ�င့မ်�တစ်ခုထက်ပုိ၍ရ�ိှရန ်သတ်မှတ်ချက်မြပည့်မီေသာေ�ကာင့ ်၎ငး်တိုတ့ွငစီ်းပွါးေရးလုပ်ငနး် 

အများအြပား�ိှေစကာမူ ထပ်မံေလ�ာက်ထားြခငး်မြပုလုပ်�ိငုပ်ါ။ 

တငသ်ငွး်မ�လကခံ်သည့် ေပါ်တယသ်ည် မည်သည့်အချိန်တငွပိ်တပ်ါသလ။ဲ 

ေလ�ာက်လ�ာများကို “အဆိုငး်များ” ြဖင့လ်က်ခံေနပါသည်။ အဆိငုး်တစ်ဆိငုး်ကို 

တစ်ပတ်�ကာဖွင့ထ်ား�ပီးလ�ငပိ်တ်ပါသည်။ ထိအုဆိငုး်တစ်ဆိငုး်စီ၏ ရက်စဲွများကို LISC 

ဝက်ဘဆ်ိကု်တွငတ်ငထ်ားပါသည်။ 



မှတပုံ်တငြ်ခငး်ဆိသုညမှ်ာဘာပါလ။ဲ 

သငသ်ည် ေထာက်ပ့ံေငအွဆိငုး်များဖွင့လ်ှစ်မ� အသေိပးချက်ကိုရ�ိှ�ိငုရ်န ်ဤေနရာတွင ်

စာရငး်သငွး်�ိငုပ်ါသည်။ 

ေထာကပ့ံ်ေ�ကးရ�ိှလ�င ်က��်ပ်ုကိမုည်သိုအ့ေ�ကာငး်�ကားမည်လ။ဲ 

LISC သည် ေလ�ာက်ထားသမူျားအားလံုးကို အးီေမးလ်ြဖင့ဆ်က်သယွ်မည်။ အးီေမးလ်ကို 

အများြဖန ့စ်ာများဝငေ်သာဖုိငတ်ွဲများ အပါအဝငတ်ငွပုံ်မှနစ်စ်ေဆးပါ။ ြပငဆ်ငခ်ျက်များကို 

အးီေမးလ်ြဖင့ ်LISC Small Business Relief Grant Program (enews@lisc.org) (LISC စီးပွါး

ေ◌ရးလုပ်ငနး်ငယ် သက်သာေချာငခ်ျိေရးေထာက်ပ့ံေငအွစီအစဉ်) မှေပးပုိမ့ည်ြဖစ်သည်။ 

ေနာက်ဆံးုေရွးချယ်ထားေသာသမူျားသည် ေနာက်အဆင့မ်ျားကို Small Business Relief Grant 

Finalist (စီးပွါးေ◌ရးလုပ်ငနး်ငယ် သက်သာေချာငခ်ျေိရးေထာက်ပ့ံေင ွေနာကဆ်ံးုေရွးချယ်ထားသမူျား) 

ထမှံ �ကားသရိမည်။ 

 

ေနာက်ဆံးုေရွးချယ်ထားေသာသမူျားအားအးီေမးလ်ြဖင့ ်အသေိပးမည်ြဖစ်�ပီး 

ယငး်ကိုချက်ြခငး်အေ�ကာငး်ြပနရ်မည်။ ေထာက်ပ့ံေ�ကးအေ�ကာငး်�ကားမ� မကေ်ဆခ့်ျ သိုမ့ဟုတ် စာကို 

အေ�ကာငး်ြပနခ်ျက်မေပးပုိ�့ိငုပ်ါက သသူည်ေထာက်ပ့ံေ�ကးအကျိုးေကျးဇူးကို 

လက်လွတ်ဆံးု�ံှူး�ိငု�်ပီး ၎ငး်အစား ကျန�ိှ်သည့် သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီေသာ 

ေနာက်ဆံးုေရွးချယ်ထားသမူျားထမှဲ တစ်ဦးကိုေရွးချယ်မည်။ 

 

“ေနာကဆ်ံးုေရွးချယသ်”ူ ဆိသုည်မှာ ဘာကိဆုိလုိပုါသလ၊ဲ ေနာကထ်ပ်စာရွကစ်ာတမ်းများ 

လိအုပ်ပါမည်လား။ 

သင့စီ်းပွါးေရးလုပ်ငနး်ကို ေနာက်ဆံးုေရွးချယ်ထားသအူေန�ငှ့ ်ေရွးချယ်ခံရပါက သင့က်ို 

အးီေမလ်းြဖင့အ်ေ�ကာငး်�ကားမည်။ ေနာက်ဆံးုေရွးချယ်ထားသအူေန�ငှ့ ်ေရွးချယ်ခံရြခငး်သည် 

သငေ်ထာက်ပ့ံေ�ကးရရန ်အာမ မခံပါ။ ေနာက်ဆံးုေရွးချယ်ထားသ ူအေန�ငှ့ ်သငသ်ည် 

ေထာက်ပ့ံေ�ကးထတု်ေပးသည့် ရငး်ြမစ်မှလိုအပ်သည့် သတ်မှတ်ချက်များအတွက် 

လုပ်ငနး်အချက်အလက်များကို အထးူဂ�ုစုိက်ကာ စိစစ်�ပီးအတည်ြပုရနလ်ိုအပ်သည့်အေလျာက် 

ေနာက်ထပ်စာရွက်စာတမ်းများ တငြ်ပရနလ်ိုအပ်ပါသည်။ ၎ငး်တိုတ့ွင ်က��်ပ်ုတိုေ့ဆာငရွ်က်မည့် 

သမုိငး်ေ�ကာငး်စစ်ေဆးြခငး်၊ အတည်ြပုအချက်အလက်များ ပါဝင�်ိငုရ်န ်SSN, TIN/ITIN, EIN, W-9 

ကဲသ့ိုေ့နာက်ထပ်အချကအ်လက်များ ကိုတငသ်ငွး်ြခငး်၊ �ငှ့ ်ချီးြမ�င့ြ်ခငး်ခံရပါက ACH 

mailto:enews@lisc.org


မှတဆင့ေ်ထာက်ပ့ံေ�ကးရယူရန ်သင့ေ်လျာ်ေသာ ဘဏအ်ချက်အလက်များပါဝငသ်ည်။ 

ထိသုမုိငး်ေ�ကာငး်အတည်ြပုြခငး်တွင ်ေ�ကး�မီစစ်ေဆးြခငး် သိုမ့ဟုတ် 

ေ�ကး�မီရမှတ်စုံစမ်းြခငး်မပါဝငပ်ါ။ 

 

သင့အ်ားေနာကဆ်ံးုေရွးချယသ် ူအြဖစေ်ရွးချယပ်ါက သငသ်ည် ေအာကပ်ါရကစွ်မဲျားတငွ ်LISC 

မှအးီေမးလရ်�ိှမည်- 

• အဆိငုး် ၁ - ဧ�ပီ ၂၉ 

• အဆိငုး် ၂ - ေမ ၂၅ 

• အဆိငုး် ၃ - ဇွန ်၁၂ 

• အဆိငုး် ၄ - ဇူလိုင ်၃ 

 

ချီးြမ�င့သ်ည့်ေထာကပ့ံ်ေငပွမာဏများမှာ မည်မ�ပါလ။ဲ 

ေထာက်ပ့ံေငမွျားကို ေဒါ်လာ ၅,၀၀၀ မှ ေဒါ်လာ ၂၀,၀၀၀ အထသိတ်မှတထ်ားပါသည်။ LISC သည် 

ေထာက်ပ့ံေငမွျားကို  

Covid-19 ေ�ကာင့ ်ေငေွ�ကး အခက်အခဲ�ငှ့ ်လကင်ငး်ရငဆ်ိငုေ်နရေသာ စီးပွါးေရးလုပ်ငနး်များအား 

ေထာက်ပ့ံေပးရန ်အသံးုြပုသည်။ 

 

ေထာကပ့ံ်ေငကွိ ုမည်သည့ေ်နရာတငွ ်အသံးုြပု�ိငုပ်ါသလ။ဲ 

• ငာှးရမ်းခ�ငှ့ ်ေရ၊ မီး အဖုိးအခများ 

• ဝနထ်မ်းလစာေပးရန ်လံုေလာက်ေစြခငး် 

• ကုနပ်စ�ည်းေရာငး်ချသမူျားထ ံေပးရန�ိှ်သည့်ေ�ကး�မီများကိုေပးြခငး် 

• အြခားလက်ငငး်ေပါ်ေပါကလ်ာေသာ လုပ်ငနး်လည်ပတ်မ�စရိတ်များ 

ေထာက်ပ့ံေငရွယူသသူည် သ၏ူေထာက်ပ့ံေငအွသံးုြပုမ��ငှ့ ်ဆက်စပ်ေသာ ဖက်ဒရယ်၊ ြပည်နယ၊် 

ေဒသတွငး်  

(�ငှ့ ်အြခားအစုိးရပုိငး်ဆိငုရ်ာ) ဥပေဒများ၊ အမ�ေဆာငအ်မိန ့မ်ျား၊ စည်းမျဉ်းများ �ငှ့ ်

စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချကမ်ျားအားလံုးကို အြပည့်အ၀လိုက်နာရမည်။ 

 

ြပန်လည်ေပးအပ်စရာတစ်စံုတစရ်ာ�ိှပါမည်လား။ 



မ�ိှပါ၊ ထိေုထာက်ပ့ံေငမွျားကို ြပနလ်ည်ေပးရနမ်လိအုပ်ပါ။ သိုရ့ာတွင၊် 

ေထာကပ့ံ်ေငလွကခံ်ရ�ိှမ��ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်ယငး်ေငကွိအုသံးုြပုြခငး်�ငှ့ ်

ဆကစ်ပ်ေသာဝငေ်ငခွွန်အားလံးုသည် ေထာကပ့ံ်ေငရွယသူ ူ၏ တစဦ်းတည်းတာဝန်သာြဖစသ်ည်။ 

LISC သည်ေငခွျီးြမ�င့မ်�ကိ ုအကျံူးဝငသ်ည့်ဥပေဒအရ LISC မှလိအုပ်သညဟ်ယုဆူသည့်အတိငုး် IRS 

သိုအ့စရီငခံ်မည်။ ထို ့ြပင၎်ငး်သည် LISC ၏မူဝါဒြဖစ်�ပီး LISC ေထာက်ပ့ံေငရွယသူမူျားအားလံုးသည် 

ေငလွက်ခံရ�ိှမ�၏ ဝငေ်ငခွနွသ်က်ေရာက်မ�ကိုသ�ိှိ�ိငုရ်န ်သတူို၏့ကိုယ်ပုိင ်

ဝငေ်ငခွွနဆ်ိငုရ်ာပညာ�ှငမ်ျား�ငှ့/် သိုမ့ဟုတ် ဥပေဒေရးရာအ�ကံေပး�ငှ့ ်တိုငပ်ငရ်န ်အ�ကံြပုပါသည်။ 

LISC သည် ေထာက်ပ့ံေင ွ$၆၀၀ သိုမ့ဟုတ်ယငး်ထက်များေသာေငအွတွက် ပုံစံ 1099 

ကိုထတု်ေပးပါသည်။ 

 

 

 

ေထာကပ့ံ်ေငလွကခံ်ရယြူခငး်သည် အြခားဖကဒ်ရယအ်ကအူည ီသိုမ့ဟတု ်အလပ်ုလကမ့ဲ်အာမခံ 

သတမှ်တခ်ျကြ်ပည့်မီမ�အား အကျိုးသကေ်ရာကမ်�ြဖစေ်စမည်လား။ 

သငအ်လုပ်လက်မ့ဲအာမခံ အခွင့အ်ေရးများလက်ခံရယူစဉ် ကာလအတွငး် ယငး်ေထာက်ပ့ံေငကွို 

လစာကုနက်ျစရိတ်များကိ ုေပးြခငး်ြဖစ်ပါက ေထာက်ပ့ံေငသွည် သင၏် 

အလုပ်လက်မ့ဲအာမခံေလျာ်ေ�ကး ေတာငး်ဆိမု�ကို အကျိုးသက်ေရာက်ေစ�ိငုသ်ည်။ 

အလုပ်လက်မ့ဲပ့ံပုိးမ�ေငပွမာဏကို ပုံမှနအ်ားြဖင့ ်မ�ကာေသးမီကာလက ဝငေ်ငမွျား၊ �ငှ့ ်

အြဖစ်�ိငုဆ်ံးုမှာ ယခငအ်ပတ်က လုပ်ခအြဖစ်ရ�ိှေသာဝငေ်ငကွို သငအ်ပတ်စဉ် 

အတည်ြပုေပးရေသာဝငေ်ငေွပါ်လိုက၍် ဆံးုြဖတ်သတ်မှတ်ေပးသည်။ 

အလုပ်လက်မ့ဲအာမခံေလျာ်ေ�ကး ေတာငး်ဆိမု�များ�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ပုိမုိသ�ိှိလိုပါက သင့ြ်ပည်နယ်၏ 

အလုပ်လက်မ့ဲ�ုံးသို ့ ဆက်သယွ်�ပီးတိုငပ်ငပ်ါ။ 

 
LISC မေှထာက်ပံေ့ငခွျီးြမ�င့ြ်ခငး်သည ်စီးပါွးေရးလုပ်ငနး်တစ်ခုက SBA PPP ေချးေင�ွငှ့ ်CARES ဥပေဒအရ ရ�ှိ�ိငုေ်သာ 

အြခားဖက်ဒရယ်အကူအညကီို ေလ�ာက်ထား�ပီး လက်ခံရ�ှိ�ိငုမ်�အား အကျိုးသက်ေရာက်မ�မ�ှိပါ။ သိုရ့ာတွင ်

တူညေီသာစီးပါွးေရးလုပ်ငနး်တစ်ခု၏ ကုနက်ျစရိတ်များကို LISC ေထာက်ပံေ့င�ွငှ့ ်ဖက်ဒရယ်ေထာက်ပံေ့င ွ�စ်ှမျိုးစလံုးမ ှ

မေထာက်ပံ�့ိငုေ်�ကာငး်ကို ေထာက်ပံေ့ငရွယူသူက မတှ်သားထားပါ။ PPP ေချးေင�ွငှ့ ်CARES ဥပေဒအရ 

အြခားေထာက်ပံေ့င ွရယူသူများသည ်SBA သိုမ့ဟုတ ်အြခားအစိးုရေအဂျငစီ်မ ှေတာငး်ဆိုပါက သိုမ့ဟုတ၊် PPP 

ေချးေငတွစ်ခု၏ ေ�ကး�မီကိုေလ�ာ်ေပးရန ်ေလ�ာက်ထားြခငး်၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအေန�ငှ့ ်



အြခားေထာက်ပံေ့ငအွရငး်အြမစ်ကိ ုPPP ေချးေင ွသိုမ့ဟုတ ်CARES ဥပေဒ ေထာက်ပံေ့ငမွေှပးအပ်ထားေသာ 

တူညသီည့က်ုနက်ျစရိတ်များအတွက် အသံုးမြပုေ�ကာငး်ကို ြပသ�ိငုရ်နြ်ပငဆ်ငထ်ားရမည။် 

 

ထပ်မံေမးစရာများ�ိှပါသလား။ 

က��်ပ်ုတိုသ့ည် SmallBusinessGrants@lisc.org သိုပုိ့ေ့ပးေသာ 

ေမးြမနး်စုံစမ်းမ�များကိုေစာင့�်ကည့်လ�က်�ိှ�ပီး အေြဖများ�ငှ့ ်ြပငဆ်ငခ်ျက်များကို 

ဤေရာက်�ိှေသာစာမျက�်ာှတွင ်ေလ�ာက်ထားသမူျားအားလံုးအတွက် အချကအ်လက်များကို 

ဝငေ်ရာက်ရာတွင ်ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာ�ပီး သာတူညီမ��ိှေစရန ်�ကိုးစားပ့ံပုိးလ�က် တငေ်ပးပါမည။် 
 

mailto:SmallBusinessGrants@lisc.org
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