
ECONOMIC RECOVERY GRANT PROGRAM 
APPLICATION  

आथ�क सधार अनदान का�� मको आवदन  

तपाईल यो आवदन ���या स� गन अ��, कपया यी पव-आवदन चरणह� परा गनहोस।  

Do you have all the information you need? Or have  

additional questions? तपाईलाई चाि◌रन् सब जानका�र�� क  

तपाईसग छन ? वा थप �ि�न� छन?  

• बार�बार सो��न ��नह�को  समी�ा गनहोस  

● आवदन गाईड (मागदक� )  समी�ा गनहोस  

● सब  आव�यक कागजातह�  सकलन गनहोस र �न��त गनहोस �क ती PDF (पी �ड एफ)  

�ा�पमा सर��त गररएका 
छन।  

● य�द तपाईसग अ� ��नह� छन भन, तपाईल हा�ो वबप�ठको तल अवि�थत  "आथ�क सधार  

अनदान लाइभ कराकानी"  स��वा �योग गरर वा  ८०२-८२८-१२००  मा कल गरर हामी सम�  

प�न 
स�नहुनछ।  

Are you applying in the right place? क तपाई सि◌र ्ठाउमा  

आवदन गद हुनहु�छ ?  

यो आवदन  वाि◌र�्य र समदार ्व�कासको एज�सी  (एसीसीडी)  �वारा �◌रा्�सत वा सचा�लत 



भम�ट  

आपतकाल�न आ��क �सार अनदानको ला�ग आवदन गन �यवसायह�को ला�ग हो। तपाई ि◌र  

एज�सीह� माफत अनदानको ला�ग यो�य हुन स�नहु�न। तपाईल यो आवदन भन भ�दा प�हला 
आ�नो  

�यवसायलाई लाग हुन एज�सीलाई आ�ना �वक�पह�का बारमा ब�न स�पक गनहोस (तल हनहोस) 
।  

रोि�नोस!  क तपाईको �यवसायल माच १, २०२० स�म  दधको ढवानी वा �शोधन  गद ��यो ? क  

तपाईसग एक  गर-दध कि◌र ् �यवसाय छ? तपाई एक  कि◌र ्सगठन वा कि◌र ्मला  हुनहु�छ? तपाई  

क��, खा�य र बजारह�को एज�सी  �वारा �◌रा्�सत अनदानको ला�ग यो�य हुन 
स�नहु�छ।  

रोि�नोस!  क तपाईको �यापार एक  वन �यवसार ् हो? यस वन �यवसायह�मा म�यतया समाबर ् 

कराह�मा: �ब�धन, फसल वा बा�ल काटन, ट�कग, ��सोन, �नमाण, ि◌ा�टग(ह�त कला), वा  

भम�टको जगलबाट �ा�त गरका वन वा काठ उ�पादनह� �वतरण गन, लगायत  वन स�वा�को  

परामश  र  काठका उ�पाद�न�का मा�यम�क न�मा�ता�  प�न सा�मल छन। तपाई  वन, पाक र  

मनोर�जन �वभाग  �वारा �◌रा्�सत वा सचा�लत अनदानको ला�ग यो�य हुन 
स�नहु�छ।  

रोि�नोस!  क तपाई एक  �वा��य सवा�दाक�   हुनहु�छ?  मानव स�वा�को एज�सील  �वा��य सवा  

�दायकह�को बहत �णीका ला�ग अनदान का�यम चलाइरहको छ: अ�पतालह�, �नजी �च�क�सा  

अ�यासह�, डा�टरह�, �वा��य क��ह�, �योग◌रा्ला र इम�जग क��ह�, मान�सक �वा��य  



�दायकह�, लाग-प�दा द�पयोग �वकार उपचार �दायकह�, आपतकाल�न �च�क�सा सवा र 
ए�बल�स  

�दायकह�, ◌रा्र�ररक �च�क�सकह�, पो�डया�ट�ट (ख�टा रोग �दायकह�), ऑ�टोम�ट�ट(आखा 
र च�मा  

�दायकह�), काइरो��टस र अ�य �च�क�सा अ�यास बोड वा पव�र �व�नयमनको कायालय �वारा 
इजाजत  

प� �ा�त �वा��य सवा �दायकह�। यसमा ि◌र �वा��य र हस�पस वा ि◌म◌रा्ला एज�सीह�, फामसी  

सवाह�, र �द�-समय हरचाह �दायकह� समावर ्छन।  
रोि�नोस!  क तपाई  बाल ि◌र�चा �दाक�  , गमी ◌रा्म श�व�र, अ�टर�कल( �कल पछ�को) का�� म,  

अभ�भावक ब�चा क�� वा ब�चाको एक�कत सवा �दाक�   हुनहु�छ? यी �यवसायह�ल �नकट 
भ�व�यमा  

ब�चा र पररवारका लाग� व�भाग (DCF  ) माफत �कोका ला�ग आवदन �दन स�म 
हुनछन ।  

रोि�नोस!  क तपाई ह�र, नगर, गाउ, वा अ�य सरकार� स�था हुनहु�छ? तपाईल  �शासन को एज�सी  

माफत �कोका ला�ग आवदन �दन 
पदछ ।  

रोि�नोस!  क तपाई  एकल माल�क  हुनहु�छ? एकल मा�लक - एक �यसि्◌को �वा�म�वमा रहका र  

कमचार�ह� नभएका �यवसायह� - आ��क �सार अनदानको यो पाल�को चरणमा यो�य हुदनन ।  



तपाईको  �यवसार ्अ�पस�यक- वा मि◌रल्ा �वाम��वको �यवसार ् नभएस�म तपाईसग आ��क �सार  

अनदानको ला�ग यो�य हुन कसि्◌मा एक गर-मा�लक कमचार� हुनपदछ। कमचार� एक "W-2" 
कमचार�  

हुनपदछ, यसको मतलब तपाईको �यवसायल �तनीह�लाई W-2 फारम जार� गदछ। �तनीह� पण-  

समय काम गन कमचार� हुन पन आव�यक छन ।  

क अझ ि◌ामीसग हुनहु�छ ?  यहा य�ता �यवसायह� छन जन ACCD (एसीसीडी ) माफत अनदानको  

ला�ग आवदन  द�न स�दछन  :  

�ायः अ�य �यवसायह� जन कोठा र भोजन करह� र / वा ��बी �ता �योग करह�  सकलन गदनन  

भन  वा  वा��क �पमा यी करह� कर �वभागलाई ररपोट गदछन भन (सामा�यतया साना साना 
सक�लत  

रकमको कारणल) �य�ता �यवसायह�ल एसीसीडी �वारा �◌रा्�सत अनदानको ला�ग आवदन �दन  

स�दछन 
।  
गर-लाभकर� कला र स�क�त सगठनह�, आउटडोर(बा�हर� ) मनोर�जन �यवसायह�, र म�हलाह�  

र अ�पस�यक �वा�म�व भएका �यवसायह�का ला�ग (एकल मा�लकह� स�हतका ला�ग ) 
आ��क  

�सार अनदान का�यमको एक �ह�साको �पमा एक �व��ट� सट-अनदान डलर रा◌री् छ र उनीह�ल  

एसीसीडी �वारा �◌रा्�सत अनदानह�को ला�ग आवदन �दन 
स�दछन ।  

�यवसाि◌र�् जन म�य वा �ाथम�क �पमा र�टरि�ट� , बा�र� , ब�न सव��धा� , र           



ख�ा �त��ठा�न� हुन जसल कोठा र भोजन क�र� र / वा ब��� र �◌रो्ग क�र�               
सकलन गदछन र कर व�भागलाई मास�क वा �मास�क आधारमा कर ररपोर ् गदछन            
भन उ�नी�ल आथ�क सधार अनदानको लाग� कर व�भाग मात� आवदन गन स�दछन            
।  

I am in the right place and ready to apply. What is  

the next step? म सि◌र ्�थानमा छ र आवदन द�न त◌रा्र छ। अको  

च�र क ि◌ो?  

यो आवदन ���या अनलाइन र मोबाइल म�ी छ। यो �सफाररर ्गररएको छ �क तपाईल िआ�नक वब  

�ाउजर �योग गनहोस, ज�त  गगल �ोम, मोज�ला ◌रा्र��स�, वा स◌रा्र�।  

माइ�ोस�ट इ�टनर ्ए���लोरर  सम��त छन र यसल रा�ोसग काय नगन स�छ।  

आवदकह�ल एउटा आवदन खाता �थापना गन आव�यक छ जसमा �योगकता नाम समावर ्हु�छ (जन  

ईमल ठगानाको ढाचामा हुनपदछ) र पासवड। कन एकल ईमल ठगानाको ला�ग कवल एउटा आवदन  

मा� पर ्गन 
स�क�छ।  

एकचो�ट तपाईल आवदन भना स� गररसकप�छ, ईमल ठगाना र पासवड याद गनहोस , जन तपाईल  

�योग गनभएको ��यो ता�क तपाई आवदन परा गन फर� फकर आउन स�नहुनछ र यसको �ग�त  

टयाक गन 
स�नहु�छ।  
तपाईको इ-मल �वारा तपाईलाई स�चत गराईनछ जब तपाईको आवदन पण छ, वा अ��क जानकार�  

आव�यक छ वा छन भनर, वा जब तपाई अनदानको ला�ग �वीकत भए प�छ 
।  



आवदन भदा वा पश गदा सब आव�यक जानकार�  सह�  तर�काल �व��ट गन वा लगाउन धर  

�म�व�प हु�छ ।  तपाईको आवदनमा लगाएको �यावासा�यक नाम तपाईको �सीय कर फाइ�लगमा  

लगाएको आ�नो �यावासा�यक नाम सग �म�न पदछ । कन प�न अन�चत �पमा पर ्गररएका  

आवदनह� अपण आवदनको �पमा वगीकत गररनछ। य�द स�पादनह� आव�यक छन भन ( ज�त :  

ईमल ठगाना, अपण कागजातह�, गलत �यवसाय आईडी जानकार�) तपाईल ती आव�यक स�पादनह�  

गन �नदन�ह�को �सा एक ईमल �ा�त गनहुनछ, र तपाईल आ�नो आवदन पन: पर ्गन पन आव�यक  

पदछ।  


