
စးီပွါးေ◌ရးလပ်ုငနး်ငယ ် သကသ်ာေချာငခ်ျိေရးေထာကပံ့်ေင ွအေ�ကာငး်�ငှ ့ ်

မ�ကာခဏေမးေလ့ေမးထ�ှိေသာ ေမးခွနး်များ 

ဤေလ�ာက်လ�ာပုံစံတွင် စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုက စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းငယ် 

သက်သာေချာင်ချိေရးေထာက်ပ့ံေငေွလ�ာက်ထားရန ်လုိအပ်ေသာ ပဏာမအချက်အလက်များအား 

ပါဝင်သည်။ ေ�ှ�သိုမ့ဆက်မီ ပုိမုိသိ�ှိရန်အတွက် ေလ�ာက်ထားသူသည် ေအာက်ေဖာ်ြပထားသည်များကုိ 

ေသချာစွာဖတ်���ပီး ြပင်ဆင်ချက်များကုိသိ�ှိရန်အတွက် မ�ကာခဏြပန်လည်စစ်ေဆးရန် 

အ�ကံြပုလုိပါသည်။ 

က��ု◌်ပ်တုိသ့ည် SmallBusinessGrants@lisc.org သိုေ့ပးပုိေ့သာ 

စုံစမ်းမ�များကုိေစာင့်�ကည့်လ�က်�ှိ�ပီး ေလ�ာက်ထားမည့်သူအားလုံး ပွင့်လင်းြမင်သာမ��ှိရန်�ှင့် 

အချက်အလက်များရယူ�ိုင်ရန် အေြဖများ�ှင့် ြပင်ဆင်ချက်များကုိ တင်ေပးမည်ြဖစ်သည်။ 
  

LISC အေ�ကာင်း 

LISC သည် ဝန်ေဆာင်မ�အြပည့်အ၀မရ�ှိခဲ့ေသာ လူအ့သိုင်းအဝုိင်းများကုိ ြပန်လည်�ငှ်သန်ေစရန်�ှင့် 

ြပည်သူများအတွက် ပုိမုိေကာင်းမွန်သည့် စီးပွါးေရးအခွင့်အလမ်းေပး�ိုင်ရန် စီမံကိန်းများ�ှင့် 

အစီအစဉ်များကုိ ပ့ံပုိးေသာ �ိုင်ငံ၏အ�ကီးဆံုး လူမ�စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းများထဲမှ တစ်ခုြဖစ်သည်။ 

က��ု◌်ပ်တုိသ့ည် လူအများကုိ ေငွေ�ကးအခွင့်အလမ်း�ှင့် ချိတ်ဆက်ေပးေသာ တန်ဖုိးနည်းအိမ်ယာများ၊ 

အရည်အေသွး�ှိေသာေကျာင်းများ၊ ပုိမုိေဘးကင်းေသာလမ်းများ၊ �ကီးထွားေနေသာ 

စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းများ�ှင့် အစီအစဉ်များတွင် ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသည်။ ကမ�ာ့ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွါးမ��ှင့် 

ပတ်သက်၍ က��်ုပ်တုိသ့ည် လူအ့သိုင်းအဝုိင်းများ၊ စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းများ�ှင့် လူများကုိ ပ့ံပုိးရန် 

အရင်းအြမစ်များ�ှင့် က�မ်းကျင်မ�များကုိ ေပးကမ်းလ�က်�ှိပါသည်။ က��်ုပ်တုိအ့ေ�ကာင်း ပုိမုိသိ�ှိရန်။ 

ေထာက်ပ့ံေငွေလ�ာက်လ�ာ အေထွေထွအချက်အလက်များ 

 

mailto:SmallBusinessGrants@lisc.org


အကျံူးဝင်မ�  

ေလ�ာက်ထားသူများသည် စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်သာ ေလ�ာက်ထား�ို�င်ပီး အသက် ၁၈ 

�ှစ်ြပည့်�ပီးသူ ြ◌ဖစ်ရမည်။ စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းများစွာ�ှိေသာ လုပ်ငန်း�ငှ်များြဖစ်ပါက 

သင်ပုိင်ဆိုင်ေသာအ�ကီးမားဆံုးစီးပွါးေရးလုပ်ငန်း တစ်ခုေပါ်တွင် အေြခခံ၍ 

ဤေလ�ာက်လ�ာကုိြဖည့်စွက်ပါ။ ေထာက်ပ့ံေငွကုိ တစ်ဦးစီ၏ လုပ်ငန်းအခွန် အိုင်ဒအီရ 

တစ်ဦးလ�င်တစ်ခု ကန ့်သတ်ထားပါသည်။ 

အရည်အချင်းြပည့်မီေသာ စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းအား ေထာက်ပ့ံေငွေပးမည်ြဖစ်�ပီး၊ ရ�ှိရန် 

အကျံူး၀င်မ�သည် တိကျမှန်ကန်၍ �ပီးြပည့်စုံေသာ ေလ�ာက်လ�ာတင်သွင်းမ�ေပါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ 

အေရာင် စီးပွါးေရးစွမ်းေဆာင်�ငှ်များ၊ အမျိုးသမီးပုိင်၊ စစ်မ�ထမ်းေဟာင်းပုိင် �ှင့် သမုိင်းေ�ကာင်းအရ 

ေြပာင်းလွယ်ြပင်လွယ်�ပီး တတ်�ိုင်ေသာမတည်ေငွ မ�ှိသူများြဖစ်သည့် 

ဝန်ေဆာင်မ�အြပည့်အ၀မရ�ှိခဲ့ေသာ ေနရာများတွင်�ှိ စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းများအား အထူးသြဖင့် 

ဦးစားေပးမည်။ 

ေထာက်ပ့ံေငွရ�ှိသူများအားလုံးက သူတုိသ့ည် လူအ့သိုင်းအဝုိင်း၏ အေကာင်းဆံုး အကျိုးစီးပွါးကုိ 

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

မှန်ကန်ေ�ကာင်းြပသရန်လုိအပ်သည်။  

အကျိုးအြမတ်မယူေသာအဖဲ◌ွ◌အ့စည်းများသည် ဤေထာက်ပ့ံေငွအတွက် အကျံူးမ၀င်ပါ။ 

အကျိုးအြမတ်မယူေသာ အဖဲ◌ွ◌အ့စည်းများ�ှင့် တစ်ဦးတည်းပုိင်များအတွက် ရ�ှိ�ိုင်သည့် 

ေနာက်ဆံုးေပါ်အရင်းအြမစ်များကုိ LISC ၏ Covid-19 အရင်းအြမစ်စာမျက်�ှာ- 

https://www.lisc.org/covid-19/covid-resources/ တွင်စစ်ေဆးရန်မေမ့ပါ�ှင့်။  
  

 

 

ပုဂ�ိ ုလ်ေရးလ�ို � ဝှက်မ� 

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


ေလ�ာက်လ�ာတင်သည့်အခါ အချက်အလက်များကုိ ေပးအပ်ြခင်းသည ်ေလ�ာက်လ�ာ�ငှ်တုိင်း၏ 

တာဝန်ြဖစ်သည်။ ေပါ်တယ်သိုတ့င်သွင်းေသာ ေလ�ာက်လ�ာများကုိ အများြပည်သူ�ှင့် 

အြခားေလ�ာက်လ�ာ�ငှ်များမသိ�ှိရေစရန် လ�ို � ဝှက်ထားမည်ြဖစ်သည်။ LISC, ၎င်း၏အဖဲွ� ခွဲများ၊ 

အသင်းဝင်များ၊ မိတ်ဖက်များ၊ �ှင့် ဝန်ထမ်းများသည် ထိုေလ�ာက်လ�ာပုံစံတွင် ပါ�ှိေသာ 

အချက်အလက်တုိအ့ား အသံုးချြခင်း�ှင့် ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ရာ ေပျာက်ဆံုးမ�၊ ပျက်စီးမ�၊ 

ကုန်ကျစရိတ်ြဖစ်ေစမ� သိုမ့ဟုတ် အချက်အလက်လုံေလာက်မ�၊ တိကျမှန်ကန်မ�၊ သိုမ့ဟုတ် 

ြပည့်စုံမ�တုိအ့တွက် တာဝန်မယူပါ။ အေသးစိတ်ကုိ LISC ၏ ပုဂ�ိုလ်ေရးလ�ို � ဝှက်မ� 

မူဝါဒတွင်�ကည့်ပါ။ 

 

အကျိုးစီးပွါး ဝိေရာဓိ 

LISC ၏ လက်�ှိ��န်�ကားေရးမ�းများ၊ အရာ�ှိများ၊ ဝန်ထမ်းများ�ှင့် ကန်ထ�ုိက်ထာများ၊ Verizon and 

Sam ၏ကလပ် �ှင့် ၎င်းတုိတ့စ်ဦးစီ၏ မိသားစုဝင်များ (အိမ်ေထာင်ဖက်၊ မိဘများ၊ သားသမီးများ၊ 

ေြမးများ၊ ြမစ်များ၊ �ှင့် သားသမီးများ၊ ေြမးများ၊ ြမစ်များ၏ အိမ်ေထာငဖ်က်များ) သည် 

ေထာက်ပ့ံေငွကုိ ေလ�ာက်ထားရန် သိုမ့ဟုတ် ရယူရန်အကျံူးမဝင်ပါ။ 

သိ�ကားေစြခင်း  

ေထာက်ပ့ံေငွချီးြမ�င့်ခံရပါက ထိုစီးပွါးေရးလုပ်ငန်း/ေလ�ာက်ထားသူ၏ ချီးြမ�င့်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း 

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

အြခားအချက်အလက်များကုိ ြမ�င့်တင်ေရးရည်ရွယ်ချက်များြဖင့် ပုံစံမျိုးစုံ�ှင့် မီဒယီာများ၌ 

အသံုးြပုေကာင်းြပုမည်ြဖစ်�ပီး ထိုက့ဲသိုရ့ည်ရွယ်ချက်များအတွက် လုပ်ေဆာင်မ�ကုိ LISC 

�ှင့်/သိုမ့ဟုတ် ပ�ုိဂရမ်ကမကထလုပ်သူများက ထိုစီးပွါးေရးလုပ်ငန်း/ေလ�ာက်ထားသူအား 

ဆက်သွယ်�ိုင်ပါသည်။ ေလ�ာက်ထားသူသည် LISC �ှင့် ပ�ုိဂရမ်ကမကထလုပ်သူများအား 

ထိုအချက်အလက်များကုိ အသံုးြပု�ိုင်ရန် ေနာက်ထပ်ေလျာ်ေ�ကးေပးအပ်ရန်မလုိဘဲ 

(ဥပေဒတားြမစ်ချက်မှလဲွ၍)၊ �ှင့် ထိုအေ�ကာင်းအရာပါများကုိ ြပန်လည်သံုးသပ်ရန်�ှင့်/ သိုမ့ဟုတ် 

အတည်ြပုေပးရန် အခွင့်အေရးကုိရယူြခင်းမ�ှိဘဲ ရာသက်ပန်လုိင်စင်ကုိေပးသည်။ 

အသိေပးချက်မရ�ှိမချင်း ေလ�ာက်ထားသူများသည် မိမိတုိ၏့ 

ေနာက်ဆံုးအဆင့်အထိေရွးချယ်ခံထားရမ�များစေသာ အေြခအေနတစ်စုံတစ်ရာကုိ 



လူမ�ကွန်ယက်မီဒယီာများ၊ သတင်းမီဒယီာများ သိုမ့ဟုတ် ေဒသတွင်းထုတ်ေဝမ�များအပါအဝင် 

(သိုေ့သာ်ကန ့်သတ်မထားပါ) တွင်အများသိုေ့ဝမ�ြခင်းမြပုလုပ်ရန် သေဘာတူရမည်။  

ေစာင့်�ကည့်ြခင်း 

LISC သည် စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းငယ် သက်သာေချာင်ချိေရးေထာက်ပ့ံေငွ ြဖင့်ြပုလုပ်ေသာ 

အကဲြဖတ်လုပ်ရပ်ကုိ ေစာင့်�ကည့်လုပ်ေဆာင်�ိုင်သည်။ ဤသိုဆ့ိုရာတွင် ထိုေထာက်ပ့ံေငွ၏ 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�ကုိ နားလည်ေစရန် လုိအပ်ေသာ အေရအတွက်�ှင့် အရည်အေသွးဆိုင်ရာ 

ေဒတာများကုိ ြပန်လည်သံုးသပ်ြခင်းပါ�ှိ�ိုင်ပါသည်။ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

မ�ကာခဏေမးေလ့ေမးထ�ိှေသာ ေမးခွနး်များ 

 

ေထာက်ပ့ံေငမွျား၏ ပမာဏမှာ မည်မ�နညး်။ 

ေထာက်ပ့ံေငွများကုိ $၅,၀၀၀၊ $၇,၀၀၀၊ �ှင့် $၁၀,၀၀၀ သတ်မှတ်ထားပါသည်။ 

က��်ုပ်၏ေလ�ာက်လ�ာကိုတငသ်ငွး်�ပီးပါက ြပငဆ်ငခ်ျက်ြပုလုပ်�ိုငပ်ါသလား။ 

သင်သည်ေလ�ာက်လ�ာကုိတင်သွင်း�ပီးပါက ြပင်ဆင်ချက်မလုပ်�ိုင်ပါ။ အကယ်၍သင်သည် 

ေလ�ာက်လ�ာမတင်သွင်းရေသးမီ ဝက်ဘ်စာမျက်�ှာမှထွက်လုိက်ပါက သင်လုပ်ထားသည့်အရာများကုိ 

သိမ်းထား�ိုင်မည်မဟုတ်ေသာေ�ကာင့် ေလ�ာက်လ�ာ�ငှ်များသည် အွန်လုိင်းေလ�ာက်လ�ာပုံစံကုိ 

ြဖည့်စွက်ြခင်းမ�ပီးဆံုးမီ�ှင့် မတင်သွင်းမီ သူတုိ၏့ ေြဖဆိုမ�များကုိ သီးသန ့် အရန်စာတစ်ေစာင်တွင် 



သိမ်းထားရန်အ�ကံြပုပါသည်။ အင်တာနက်ြပတ်ေတာက်ြခင်းေ�ကာင့် သိုမ့ဟုတ် အြခားြဖစ်�ိုင်ေသာ 

ဝက်ဘ်ဘေရာက်စာ ြပဿနာများေ�ကာင့်လည်း သင်လုပ်ထားသည့်အရာများ ေပျာက်ပျက်�ိုင်ပါသည်။ 

သင့်ေလ�ာက်လ�ာတင်သွင်း�ပီးပါက ြပင်ဆင်ချက်များကုိ က��်ုပ်တုိ ့ လက်မခံ�ိုင်ေသာေ�ကာင့် 

မတင်သွင်းမီ ေသချာစွာ ြပန်လည်သံုးသပ်ပါ။ 

ေထာက်ပ့ံေငေွလ�ာက်ထားသမူျားသည် သတူို၏့ေလ�ာက်လ�ာကိုတငသ်ငွး်�ပီးေ�ကာငး် 

အတည်ြပုချက်ရ�ှိပါသလား။ 

ေလ�ာက်ထားသူတုိင်းသည် အကွက်များအားလုံးကုိမှန်ကန်စွာြဖည့်စွက်�ပီး "done" (�ပီး�ပီ) 

ခလုပ်ကုိ�ှိပ်ပါက အတည်ြပုဖန်သားြပင်တစ်ခုကုိ ေတွ�မည်။  

ယခငအ်ဆိုငး်များတွင ် ေလ�ာက်ထားေသာ ေလ�ာက်လ�ာ�ှငမ်ျားသည် ေနာကပုိ်ငး်အဆိုငး်များတွင ်

အလိုေလျာက်ပါဝငပ်ါသလား။ 

ေနာက်အဆိုင်းများတွင် ေလ�ာက်ထားေသာ သူများသည် အနာဂတ်အဆိုင်းများတွင် 

အလုိေလျာက်မပါဝင်ပါ။ သင်သည်ြပန်လည်ေလ�ာက်ထား�ိုင်သည်။ 

တငသ်ငွး်မ�လက်ခံသည့် ေပါ်တယ်သည် မည်သည့်အချိန်တွငပိ်တ်ပါသလဲ။ 

ေလ�ာက်လ�ာများကုိ “အဆိုင်းများ” ြဖင့်လက်ခံေနပါသည်။ အဆိုင်းတစ်ဆိုင်းကုိ 

တစ်ပတ်�ကာဖွင့်ထား�ပီးလ�င်ပိတ်ပါသည်။ ထိုအဆိုင်းတစ်ဆိုင်းစီ၏ ရက်စဲွများကုိ LISC 

ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်တင်ထားပါသည်။ 

မှတ်ပံုတငြ်ခငး်ဆိုသညမ်ှာဘာပါလဲ။ 

သင်သည် ေထာက်ပ့ံေငွအဆိုင်းများဖွင့်လှစ်မ� အသိေပးချက်ကုိရ�ှိ�ိုင်ရန် ဤေနရာတွင် 

စာရင်းသွင်း�ိုင်ပါသည်။ 

ေထာက်ပ့ံေ�ကးရ�ှိလ�င ်က��်ုပ်ကိုမည်သိုအ့ေ�ကာငး်�ကားမည်လဲ။ 

LISC သည် ေလ�ာက်ထားသူများအားလုံးကုိ အီးေမးလ်ြဖင့်ဆက်သွယ်မည်။ အီးေမးလ်ကုိ 

အများြဖန ့်စာများဝင်ေသာဖုိင်တဲွများ အပါအဝင်တွင်ပုံမှန်စစ်ေဆးပါ။ ြပင်ဆင်ချက်များကုိ 

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

ေ◌ရးလုပ်ငန်းငယ် သက်သာေချာင်ချိေရးေထာက်ပ့ံေငွအစီအစဉ်) မှေပးပုိမ့ည်ြဖစ်သည်။ 

ေနာက်ဆံုးေရွးချယ်ထားေသာသူများသည် ေနာက်အဆင့်များကုိ Small Business Relief Grant 
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Finalist (စီးပွါးေ◌ရးလုပ်ငန်းငယ် သက်သာေချာင်ချိေရးေထာက်ပ့ံေငွ ေနာက်ဆံုးေရွးချယ်ထားသူများ) 

ထံမှ �ကားသိရမည်။ 

 

ေနာက်ဆံုးေရွးချယ်ထားေသာသူများအားအီးေမးလ်ြဖင့် အသိေပးမည်ြဖစ်�ပီး 

ယင်းကုိချက်ြခင်းအေ�ကာင်းြပန်ရမည်။ ေထာက်ပ့ံေ�ကးအေ�ကာင်း�ကားမ� မက်ေဆ့ခ်ျ သိုမ့ဟုတ် စာကုိ 

အေ�ကာင်းြပန်ချက်မေပးပုိ�့ိုင်ပါက သူသည်ေထာက်ပ့ံေ�ကးအကျိုးေကျးဇူးကုိ 

လက်လွတ်ဆံုး�ှံူး�ိုင်�ပီး ၎င်းအစား ကျန်�ှိသည့် သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီေသာ 

ေနာက်ဆံုးေရွးချယ်ထားသူများထဲမှ တစ်ဦးကုိေရွးချယ်မည်။ 

 

“ေနာက်ဆံုးေရွးချယ်သ”ူ ဆိုသည်မှာ ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ၊ ေနာက်ထပ်စာရွက်စာတမ်းများ 

လိုအပ်ပါမည်လား။ 

သင့်စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းကုိ ေနာက်ဆံုးေရွးချယ်ထားသူအေန�ငှ့် ေရွးချယ်ခံရပါက သင့်ကုိ 

အီးေမလ်းြဖင့်အေ�ကာင်း�ကားမည်။ ေနာက်ဆံုးေရွးချယ်ထားသူအေန�ငှ့် ေရွးချယ်ခံရြခင်းသည် 

သင်ေထာက်ပ့ံေ�ကးရရန် အာမ မခံပါ။ ေနာက်ဆံုးေရွးချယ်ထားသူ အေန�ှင့် သင်သည် 

ေထာက်ပ့ံေ�ကးထုတ်ေပးသည့် ရင်းြမစ်မှလုိအပ်သည့် သတ်မှတ်ချက်များအတွက် 

လုပ်ငန်းအချက်အလက်များကုိ အထူးဂ�ုစုိက်ကာ စိစစ်�ပီးအတည်ြပုရန်လုိအပ်သည့်အေလျာက် 

ေနာက်ထပ်စာရွက်စာတမ်းများ တင်ြပရန်လုိအပ်ပါသည်။ ၎င်းတုိတွ့င် က��်ုပ်တုိေ့ဆာင်ရွက်မည့် 

သမုိင်းေ�ကာင်းစစ်ေဆးြခင်း၊ အတည်ြပုအချက်အလက်များ ပါဝင်�ိုင်ရန် SSN, TIN/ITIN, EIN, W-9 

က့ဲသိုေ့နာက်ထပ်အချက်အလက်များ ကုိတင်သွင်းြခင်း၊ �ှင့် ချီးြမ�င့်ြခင်းခံရပါက ACH 

မှတဆင့်ေထာက်ပ့ံေ�ကးရယူရန ်သင့်ေလျာ်ေသာ ဘဏ်အချက်အလက်များပါဝင်သည်။ 

 

ေထာက်ပ့ံေငလွက်ခံရ�ှိမ��ှင့/်သိုမ့ဟုတ် ယငး်ေငကွိုအသံးုြပုြခငး်�ှင့ ်

ဆက်စပ်ေသာဝငေ်ငခွွန်အားလံုးသည် ေထာက်ပ့ံေငရွယူသ ူ၏ တစ်ဦးတည်းတာဝန်သာြဖစ်သည်။ 

LISC သည်ေငခွျီးြမ�င့မ်�ကို အကျံူးဝငသ်ည့်ဥပေဒအရ LISC မှလိုအပ်သည်ဟုယူဆသည့်အတိုငး် IRS 

သိုအ့စီရငခ်ံမည်။ ထို ့ြပင်၎င်းသည် LISC ၏မူဝါဒြဖစ်�ပီး LISC ေထာက်ပ့ံေငွရယူသူများအားလုံးသည် 

ေငွလက်ခံရ�ှိမ�၏ ဝင်ေငွခွန်သက်ေရာက်မ�ကုိသိ�ှိ�ိုင်ရန် သူတုိ၏့ကုိယ်ပုိင် 

ဝင်ေငွခွန်ဆိုင်ရာပညာ�ငှ်များ�ှင့/် သိုမ့ဟုတ် ဥပေဒေရးရာအ�ကံေပး�ှင့် တုိင်ပင်ရန် အ�ကံြပုပါသည်။ 

LISC သည် ေထာက်ပ့ံေငွ $၆၀၀ သိုမ့ဟုတ်ယင်းထက်များေသာေငွအတွက် ပုံစံ 1099 



ကုိထုတ်ေပးပါသည်။ ေထာက်ပ့ံေငွရယူသူသည် ေထာက်ပ့ံေငွကုိအသံုးြပုရာတွင် အကျံူးဝင်သည့် 

ဖက်ဒရယ်၊ ြပည်နယ်၊ ေဒသ (�ှင့် အြခားမည်သည့်အစုိးရအဖဲွ�အစည်းမဆို) ၏ဥပေဒများ၊ 

အမ�ေဆာင်အမိန ့်များ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ �ှင့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအတုိင်း 

အြပည့်အ၀လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရန်ြဖစ်သည်။ 

 

ေထာက်ပ့ံေငလွက်ခံရယူြခငး်သည် အလုပ်လက်မ့ဲအာမခံ သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီမ�အား 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�ြဖစ်ေစမည်လား။ က��်ုပ်သည်ေထာက်ပ့ံေငလွက်ခံရယူ�ပီးေနာက် 

ထိအုခွင့အ်ေရးအတွက် ေလ�ာက်ထားပါကမည်သို ့ြဖစ်မည်လဲ။ 

သင်အလုပ်လက်မ့ဲအာမခံ အခွင့်အေရးများလက်ခံရယူစဉ် ကာလအတွင်း ယင်းေထာက်ပ့ံေငွကုိ 

လစာကုန်ကျစရိတ်များကုိ ေပးြခင်းြဖစ်ပါက ေထာက်ပ့ံေငွသည် သင်၏ 

အလုပ်လက်မ့ဲအာမခံေလျာ်ေ�ကး ေတာင်းဆိုမ�ကုိ အကျိုးသက်ေရာက်ေစ�ိုင်သည်။ 

အလုပ်လက်မ့ဲပ့ံပုိးမ�ေငွပမာဏကုိ ပုံမှန်အားြဖင့် မ�ကာေသးမီကာလက ဝင်ေငွများ၊ �ှင့် 

အြဖစ်�ိုင်ဆံုးမှာ ယခင်အပတ်က လုပ်ခအြဖစ်ရ�ှိေသာဝင်ေငွကုိ သင်အပတ်စဉ် 

အတည်ြပုေပးရေသာဝင်ေငွေပါ်လုိက်၍ ဆံုးြဖတ်သတ်မှတ်ေပးသည်။ 

အလုပ်လက်မ့ဲအာမခံေလျာ်ေ�ကး ေတာင်းဆိုမ�များ�ှင့် ပတ်သက်၍ပုိမုိသိ�ှိလုိပါက သင့်ြပည်နယ်၏ 

အလုပ်လက်မ့ဲ�ုံးသို ့ ဆက်သွယ်�ပီးတုိင်ပင်ပါ။ 

 

ထပ်မံေမးစရာများ�ှိပါသလား။ 

က��်ုပ်တုိသ့ည် SmallBusinessGrants@lisc.org သိုပုိ့ေ့ပးေသာ 

ေမးြမန်းစုံစမ်းမ�များကုိေစာင့်�ကည့်လ�က်�ှိ�ပီး အေြဖများ�ှင့် ြပင်ဆင်ချက်များကုိ 

ဤေရာက်�ှိေသာစာမျက်�ှာတွင် ေလ�ာက်ထားသူများအားလုံးအတွက် အချက်အလက်များကုိ 

ဝင်ေရာက်ရာတွင် ပွင့်လင်းြမင်သာ�ပီး သာတူညီမ��ှိေစရန် �ကိုးစားပ့ံပုိးလ�က် တင်ေပးပါမည်။ 
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