
COVID-19 Recovery Resource Center कोभिड-१९ रिकििी / सुधाि संसाधन केन्द्र 

Cross State Travel Information अन्ति िाज्य यात्रा जानकािी 

Economic Recovery Grant Application Process आभथिक सुधाि अनुदान आवेदन प्रभिया 

  

Ask a Question | एक प्रश्न सोध्नुहोस् | 

तपाईका प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न हाम्रो स्वचालित खोज उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्।   

  

Stay Informed |  सूभित िहनुहोस् | 

हाम्रो कोलिड-१९ आलथुक र सामनदालयक प्रलतलिया नू्यजिेटर / समाचार-पलिकाको सदस्यता लिर्नहोस्।  

 

Resources for Business व्यवसायको लाभि संसाधनहरु 

Resources for Individuals व्यक्तिहरुको लाभि संसाधनहरु 

Resources for Communities समुदायहरूको लाभि संसाधनहरु   

 

VERMONT EMERGENCY ECONOMIC RECOVERY GRANT FAQS िमिन्ट आपतकालीन आभथिक 

सुधाि अनुदान सम्बक्ति बािम्बाि सोभधने प्रश्नहरू 

 

वतुमार् आलथुक ररकिरी/सनधार अर्नदार् कोष ऐर् ११५ बाट आउँछ जनर् वालणज्य र सामनदालयक लवकास एजेन्सी 

(ACCD - एसीसीडी) र कर लविाग द्वारा प्रशालसत हुरे्छ।.  

किा र संसृ्कलत संगठर्हरू, आउटडोर(बालहरी) मर्ोरन्जर् व्यवसायहरू, अलर् मलहिा र अल्पसंख्यक स्वालमत्व 

िएका व्यवसायहरूको िालग अलतररक्त रकम कार्नर् H.966 (एच.९६६) मारु्त उपिब्ध गररएको छ। यी 

व्यवसायहरूिे ती कोषहरूको िालग आवेदर् गरु् ACCD (एसीसीडी) को आलथुक ररकिरी/सनधार अर्नदार्को 

आवेदर् प्रयोग गरे्छर्।    

 

वर् व्यवसायहरु, स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरु, बाि हेरचाह प्रदायकहरु, गमी यामका लशलवरहरु, आफ्टरसू्कि (सू्कि 

पलछका) कायुिमहरु, स्थार्ीय सरकारहरु, आवास संगठर्हरु, र घरमालिकहरुको िालग थप रकम उपिब्ध हँुदैछ। 

यी कायुिमहरू सम्बन्धित राज्य एजेन्सीहरू द्वारा प्रशालसत हुरे्छ र कसरी आवेदर् गरे् िने्न बारे थप जार्कारी चाँडै 

उपिब्ध हुरे्छ।  

  

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS बािम्बाि सोभधने प्रश्नहरू 

 

- एसीसीडीबाट अर्नदार् पाउर्को िालग को-को योग्य हुन्छ?  

- मैिे एसीसीडी मारु्त अर्नदार्को िालग कसरी आवेदर् लदर् सक्छन? 

- के अर्नदार्को िालग आवेदर् गरु् मैिे मद्दत पाउर् सक्छन ? 

- यलद मसँग आवेदर्को िालग आवाश्यक परे् सबै जार्कारीहरू छैर्र्् िरे् के हुन्छ ? 

- मैिे मेरो पासवडु लबसें। म कसरी यसिाई ररसेट गरु् सक्छन? 

- के म आंलशक रूपमा आवेदर् िरु् सक्छन  र पलछ यसिाई पनरा गरु् र्केर आउर् सक्छन? 

- के त्यहाँ अलधकतम अर्नदार् रकम हुन्छ ? 

- अर्नदार् रकम कसरी गणर्ा गररन्छ? 



- यलद मैिे िखुरै मेरो व्यवसाय खोिे ँर मेरो २०१९ सािको मे मलहर्ा देन्धख - जूर् मलहर्ा सम्मको मालसक राजस्व 

आंकडा छैर् िरे्, के म अझै योग्य हुन्छन  ?  

-  के मैिे मेरो िेखाको आधार पररवतुर् गरु् सक्छन? 

- अर्नदार् कोषहरुमा कर िाग्छ? 

- के मेरो िेखापाििे मेरा िालग आवेदर् िरु् सक्दछ ? 

- के त्यहाँ एक कागजको आवेदर् हुन्छ? 

- मेरो कर लर्ताुको(ट्याक्स ररटरु्को) कन र् अंश मैिे राजस्व वा आय ररपोटु गरु् प्रयोग गर्नुपदुछ? 

- व्यवसायहरूिे अर्नदार् कोषहरू केका िालग प्रयोग गरु् सक्दछर््? 

- के मैिे आलथुक सनधार अर्नदार्को िालग आवेदर् लदर् सक्छन , यलद मेरो सम्पलत्तमा िीज गरेर िाँडा लतदै गरेको िामो 

अवलध सम्म बसे्न लकरायेदारबाट पाउरे् िाँडाको आम्दार्ी गनमाएको छन  िरे्? 

- के मैिे आलथुक सनधार अर्नदार्को िालग आवेदर् लदर् सक्छन , यलद मैिे कोलिड-१९ महामारीको कारणिे गदाु मेरो 

छोटो अवलधको वा छन ट्टीको समयमा िाडामा िगाउरे् सम्पलत बाध्य िएर बन्द गर्नु परेको , कम माग िएको या कम 

चिेको, वा िाँडाको िनक्तार्ी र्गरेको कारणहरुिे आय गनमाएको छ िरे्? 

- के त्यहाँ कैिे सम्ममा अर्नदार् रकम खचु गररसक्नन पछु िने्न समय सीमा छ? 

- NAICS (एर् ए आइ सी एस ) कोड िरे्को के हो? म त्यो मेरो कोड कहाँ पाउँछन? 

- "एक गैर-मालिक कमुचारी" आवश्यकताको अथु के हो? 

- के एकि स्वालमत्व िएका व्यवसायहरूका मालिकहरु योग्य हुन्छर् ? 

- "कन ि राजस्वमा "७५% वा अलधक लगरावट" आवश्यकताको अथु के हो? 

- यो कर लविाग संग राम्रो न्धस्थलतमा हुर्नपरे्को मतिब के हो? 

- राज्य सलचवको साथ राम्रो न्धस्थलतमा हुर्नपरे् िरे्को के हो? 

- के गैर-िमुन्ट कम्पर्ीहरू अर्नदार्को िालग योग्य छर््? 

- यलद मेरो आवेदर् पेश गरे पलछ एलसलसडीिाई थप जार्कारी चालहयो िरे् के हुन्छ? 

- यलद मैिे पीपीपी वा ईआईडीएि ऋण वा केलह अन्य संघीय प्रलतपूलतु रकम प्राप्त गरेकोछन  िरे् के म अझै पलर् 

एसीसीडी अर्नदार्को िालग आवेदर् लदर् सक्छन? 

- यलद अलधक वा धेरै योग्य व्यवसायहरूिे अर्नदार्हरुको िालग उपिब्ध कोषहरू िन्दा पलर् धेरै आवेदर् गरे िरे् के 

हुन्छ? 

- मैिे मेरो आवेदर् पेश गरेपलछ के हुन्छ? 

- म कलत्तको चाँडो अर्नदार् प्राप्त गरु् अपेक्षा गरु् सक्छन? 

- के मेरो अर्नदार्को बारेमा जार्कारी सावुजलर्क गरीन्छ? 

- के त्यहाँ अन्य राज्य एजेन्सीहरूबाट अन्य कोलिड-१९ अर्नदार्हरू उपिब्ध छर््?  

- कोलिड-१९ बाट िएको आलथुक मन्दीिाई मद्दत गरु्को िालग मेरो व्यवसायका िालग उपिब्ध हुर् सके्न थप 

संसाधर्हरू कहाँ पाउर् सक्छन? 

  

  

 

 

 

 



Who is eligible for a grant from ACCD? एसीसीडीबाट अनुदान पाउनको लाभि को-को योग्य हुन्छ? 

  

एक योग्य व्यवसाय एउटा गैर सावुजलर्क, लर्जी संस्था हुर्नपरे्छ जनर् : 

• अलधवालसत छ वा यसको व्यवसायको प्राथलमक स्थार् िमुन्टमा छ,  

• एक वा अलधक गैर-मालिक  कमुचारीहरु िमुन्टमा छर््, - अपवाद सलहत जहाँ शून्य कमुचारीका साथ मलहिा 

रअल्पसंख्यक स्वालमत्वका व्यवसायहरू एसीसीडी मारु्त अर्नदार्को िालग योग्य हुन्छर्, 

• रे्ब्रनअरी १५, २०२० अलघ खनिा र सलिय लथयो.   

• आवेदर्को समयमा खनिा छ, वा कोलिड-१९ को प्रलतबिको कारण बन्द गर्नु परे् आवश्यक परेकोछ तर 

कोलिड-१९ को  प्रलतबिहरू हटाएपलछ पनर्: खोल्रे् आफ्र्ो अलिप्रायिाई प्रमालणत गरु् सक्दछ  

• एक व्यवसाय वा संगठर् होइर्, र् त एक व्यापार वा संगठर्को एक सहायक रै् हो, वा कन रै् एक व्यवसाय वा 

संगठर्को स्वालमत्वमा पलर् छैर्, जसिे कन ि राजस्व $ २०,०००,००० िन्दा अलधक ररपोटु गरेकोछ, 

• माचु १, २०२० देन्धख अगस्ट,३१, २०२० सम्मको कन रै् एक मलहर्ाको अवलधमा कन ि राजस्वमा ५०% वा सो 

िन्दा बढी लगरावट िएको अर्निव छ, जनर् २०१९ मा तै्य मलहर्ाको तनिर्ा गदाु िएको लथयो, 

• हाि अध्याय ७ अन्तगुत लदवालियापर्मा वा कंगािपर्मा छैर्, 

• िमुन्ट कर लविागसंग राम्रो न्धस्थलतमा छ वा राम्रो छलबमा छ , 

• िमुन्ट राज्य सलचवको साथ राम्रो छलब छ वा राम्रो न्धस्थलतमा छ 

• िमुन्ट राज्यका अन्य एजेन्सीहरू र लविागहरूवाट एक िमुन्ट आपतकालिर् आलथुक ररकिरी/सनधार 

अर्नदार् प्राप्त िएको छैर्।   

• कोठा र िोजर् करहरू र / वा लबिी र प्रयोग करहरु संकिर् गदैर् वा िमुन्ट करहरूको लविागिाई वालषुक 

रुपमा माि कर संकिर् बारे ररपोटु गदुछ ( सामान्यतया सार्ा सार्ा संकिर् रकमहरुको कारणिे गदाु ) 

• एक MyVTax (मेरो िमुन्ट कर) खाता छैर्।    

 

बारम्बार सोलधरे् प्रश्नहरूको( FAQS ) पूणु सूची 

  

How do I apply for a grant with ACCD? मैले एभसभसडी मार्ि त अनुदानको लाभि कसिी आवेदन भदन 

सक्छु? 

  

तपाईिे आलथुक सनधार अर्नदार्हरुको पृष्ठमा रहेको आवेदर् लिंकमा न्धिक गरेर आवेदर् लदर् सक्ननहुर््।  

  

 

बारम्बार सोलधरे् प्रश्नहरूको( FAQS ) पूणु सूची 

Can I get help applying for the grant? के अनुदानको लाभि आवेदन िनि मैले मद्दत पाउन सक्छु? 

  

यलद तपाईिाई मद्दत चालहएमा, तपाईिे हामीिाई आलथुक सनधार अर्नदार्सँग सम्बन्धित प्रते्यक वेबपृष्ठमा अवन्धस्थत 

हाम्रो "आलथुक सनधार अर्नदार् िाइि कन राकार्ी" सनलवधा प्रयोग गरेर, वा ८०२-८२८-१२०० मा कि गरेर सम्पकु गरु् 

सक्ननहुन्छ। आवेदर्हरू र प्रश्नहरूको अपेलक्षत उच्च मािाका कारण हामीिे तपाईहरुिाई प्रलतलियाहरू लदर् कन रै् 

लढिाइ िएमा वा कि प्रतीक्षाका िामो समयहरूका सम्बिमा तपाईको धैयुताको िालग अर्नरोध गदुछौ।  

 

 

 



बारम्बार सोलधरे् प्रश्नहरूको( FAQS ) पूणु सूची 

What if I don’t have all the information that’s needed for the application? यभद मसँि आवेदनको 

लाभि आवाश्यक पने सबै जानकािीहरू छैनन् िने के हुन्छ ? 

तपाईिे एक आवेदर् सनरु गर्नु अलघ तिका सूचर्ाहरू वा जार्कारीहरु जम्मा गर्नुपदुछ िलर् हामी तपाईिाई 

दृढतापूवुक सनझाव लदन्छौ ।  सबै कागजातहरू पीडीएर्(PDF) ढाँचामा हुर्नपदुछ:  

 

क) - तपाईको W-9 जार्कारी (यलद तपाईसँग िए ) ख) - २०१९ सािको संघीय र राज्य कर लर्ताुहरु (वा आयकरबाट 

छन ट प्राप्त संस्थाहरुका िालग र्ारम ९९०  ि) - २०१९ र २०२० सािहरुको मलहर्ा-मलहर्ाको आय लववरणहरु (साि 

िरको पनरा कमाई) घ)- िमुन्ट व्यवसायको खाता पलहचार् र्म्बर (कर र्ाइलिंग लविागमा प्रयोग गरेको)।  यी 

जार्कारीहरु आवेदर्मा सोलधरे्छ, तर यो आवश्यक लर्ल्ड वा के्षि िरे् होईर्। ङ) -संघीय लर्योक्ता पलहचार् संख्या 

(FEIN) ि) - आवेदर्को िालग  लजमे्मवार व्यन्धक्तको िालग  सम्पकु गरे् जार्कारी ।  

 

आवेदर् गरु् िगिग १०-१५ लमरे्ट िग्न सक्दछ यलद तपाईसँग सबै सामग्रीहरू तयार छर्् िरे्। अर्नदार्हरु पलहिो 

आउरे् आवेदर् , र पलहिो सेवा गररएको आधारमा प्रदार् गरररे्छ, त्यसैिे तपाईिे सबै जार्कारीहरू तयार गर्नु 

आवश्यक छ जनर् तपाईको आवेदर् प्रत्यक्ष रुपमा पेश गरु्को िालग अत्यन्त महत्त्वपूणु हुन्छ। 

  

आवेदर् पेश गदाु सही तररकािे सबै आवश्यक जार्कारीहरू दजु गरु् वा िगाउर् महत्त्वपूणु हुन्छ।  कन रै् पलर् अपूणु 

रुपमा पेश गररएका आवेदर्हरू िामबाट हटाइरे्छ र लर्ताु पठाइरे्छ। एजेन्सी र कि-सेन्टरका  कायुकताुसँग 

आवेदर्हरूमा कन रै् पेश गररएका के्षिहरू पररवतुर् गरे् क्षमता हुनै्दर्। यलद सम्पादर्हरू आवश्यक छर्् िरे् (ईमेि 

ठेगार्ा, अपूणु कागजातहरू, गित व्यवसाय आईडी जार्कारी) तपाईको आवेदर्िाई िामबाट बालहर लिइरे्छ र ती 

आवश्यक सम्पादर्हरू गरु्को िालग, र त्यस पलछ तपाईिे िाम िाइर्को अन्त्यमा पनर्ः पेश गर्नु परे् आवश्यक पदुछ। 

  

बारम्बार सोलधरे् प्रश्नहरूको( FAQS ) पूणु सूची  

I forgot my password. How can I reset it? मैले मेिो पासवडि भबसें। म कसिी यसलाई रिसेट िनि सक्छु? 

  

तपाईिे प्रयोगकताु आईडी र पासवडु बर्ाउर्न परे्हुन्छ जब आवेदर् लदर्नहुन्छ। यो एकदम महत्त्वपूणु छ लक तपाईिे 

आफ्र्ो ईमेि ठेगार्ा सलह रुपमा िगाउर्नहोस्। यलद तपाईिाई आफ्र्ो पासवडु ररसेट गरु् वा रे्रु् आवश्यक छ िरे्, 

"र्गुट मई पासवडु / मेरो पासवडु लबसे " मा न्धिक गर्नुहोस्। तपाईको पासवडु कसरी ररसेट गरे् िने्न लर्देशर्का 

साथ तपाईिे प्रदार् गरेको ईमेि ठेगार्ामा  पठाइरे्छ। यलद तपाईिे गित रूपमा तपाईको ईमेि टाइप गर्नु िएको 

छ िरे्, तपाईिे त्यो ईमेि प्राप्त गर्नुहुरे् छैर् र तपाईको पासवडु ररसेट गरु् सक्षम हुर्नहुरे् छैर्। 

  

बारम्बार सोलधरे् प्रश्नहरूको( FAQS ) पूणु सूची 

Can I partially fill out the application and return to it later? के म आंभिक रूपमा आवेदन िनि 

सक्छु ि पभछ यसलाई पुिा िनि र्केि आउन सक्छु? 

 

हो, सक्ननहुन्छ । तपाईिे प्रयोगकताु आईडी र पासवडु बर्ाउर्न परे् हुन्छ जब आवेदर् लदर्नहुन्छ। तपाईिे ती 

पत्यारपिहरू वा प्रमाणहरू प्रयोग गर्नु परे्हुन्छ, त्यसो गदाु तपाई पलछ पनर्: र्कुर्न पदाु तपाईको आवेदर् पहँुच गरु्का 

िालग सलजिो हुन्छ। यो पूरा र्िएसम्म र सबलमटअथाुत् पेश र्िएसम्म तपाईको आवेदर् "पेश र्गररएको" न्धस्थलतमा 

रहरे्छ। 

 



 

बारम्बार सोलधरे् प्रश्नहरूको( FAQS ) पूणु सूची 

Is there a maximum grant amount? के त्यहाँ अभधकतम अनुदान िकम हुन्छ ? 

हो। अलधकतम अर्नदार् रालश $ ५०,००० हो। 

   

बारम्बार सोलधरे् प्रश्नहरूको( FAQS ) पूणु सूची  

How is the grant calculated?  अनुदान िकम कसिी िणना िरिन्छ?  

यलद तपाई अर्नदार्को िालग योग्य हुर्नहुन्छ िरे्, तपाईको अर्नदार् क्यािेन्डर वषु २०१९ को िालग कर ररटरु्मा ररपोटु 

गररएको कन ि राजस्वको वा कमाईको १०% हुरे्छ, त्यस पलछ कन रै् पलर् व्यवसाय व्यवधार् हँुदा प्राप्त बीमा आयिाई  

घटाउर्न गर्नु परे्हुन्छ। अलधकतम अर्नदार् $ ५०,००० हो। २०१९ सािको क्यािेन्डरमा कूि राजस्वमा वा कमाईमा 

$२०,०००,००० िन्दा बढी िएका व्यवसायहरु अर्नदार्को िालग योग्य हुदैर्र्् । 

  

बारम्बार सोलधरे् प्रश्नहरूको( FAQS ) पूणु सूची  

If I opened my business recently and do not have monthly revenue figures from May – June 

2019, am I still eligible?  यभद मैले िखििै मेिो व्यवसाय खोले ँि मेिो २०१९ सालको मे मभहना देक्तख - जून 

मभहना सम्मको माभसक िाजस्व आंकडा छैन िने, के म अझै योग्य हुन्छु ? 

हुनै्दर् । जनर् व्यवसायहरूिे २०२० को  मे मलहर्ा - जूर् मलहर्ा लिि कन रै् पलर् मलहर्ाको िालग राजस्व घटेको दाबी 

गदुछर् िरे् तनिर्ात्मक उदे्दश्यका िालग र अर्नदार् पनरस्कार गणर्ा गरु्का िालग  २०१९ सािको त्यलह समय अवलधको 

वा मलहर्ा(हरु)को मालसक आय लववरण हुर्न पदुछ। व्यवसायहरू जसको आय लथएर् वा २०१९को  त्यो समय अवलधमा 

खनिा लथएर्र्् िरे् लतर्ीहरु अर्नदार्का िालग योग्य हँुदैर्र्् । केलह अयोग्य व्यवसायहरूको िालग थप कोष वा रकम 

आगामी लदर्हरुमा उपिब्ध हँुदैछ। 

  

बारम्बार सोलधरे् प्रश्नहरूको( FAQS ) पूणु सूची  

Can I change my basis of accounting? के मैले मेिो लेखाको आधाि परिवतिन िनि सक्छु? 

मालसक आलथुक लववरणहरुको िगातार रुपको स्पष्ट दृश्यहरु हुर् अलर्वायु छ। एक वषुको िालग र्गद आधार अको 

वषुको िालग अलजुत आय आधार स्वीकार गरररे् छैर्। 

   

बारम्बार सोलधरे् प्रश्नहरूको( FAQS ) पूणु सूची  

Are grant funds taxed?  के अनुदान कोषहरुमा कि लाग्छ? 

हो िाग्छ। अर्नदार्हरू प्राप्त गरे् व्यवसायहरूिाई १०९९ र्ारम पठाइरे्छ। 

  

बारम्बार सोलधरे् प्रश्नहरूको( FAQS ) पूणु सूची  

Can my accountant fill out the application out for me?  के मेिो लेखापालले मेिा लाभि आवेदन 

िनि सक्दछ ? 

हो सक्दछ। तेस्रो पक्षका रूपमा िेखापाििे ब्यवासालहक  ग्राहकको तरु्बाट आवेदर् िरु् सक्दछ यलद व्यवसाय द्वारा 

त्यसो गरु् अलधकार लदइएको छ िरे्। व्यवसायहरूिे आवेदर्मा धेरै समथुर् गरे् साक्षी प्रमाणहरुको िालग प्रमालणत 

गर्नुपदुछ। आवेदकहरूिे पलर् आवेदर्मा अलतररक्त सम्पकुहरू थप्न सक्दछर्् (उदाहरणका िालग तपाईको CFO वा 

सामान्य सल्लाहकार वा वलकि); यी अलतररक्त सम्पकुहरूिे (व्यन्धक्तहरुिे) आवेदर्को पहँुच र सम्पादर् गरु् 

सक्दछर्।   



बारम्बार सोलधरे् प्रश्नहरूको( FAQS ) पूणु सूची  

Is there a paper application?  के त्यहाँ एक कािजको आवेदन हुन्छ? 

  

यस समयमा हामीिे कागजका आवेदर्हरू स्वीकार गरररहेका छैर्ौ।ं इन्टरे्ट वा कम्प्यनटर पहँुच र्िएका 

आवेदकहरूिे आफ्र्ो स्थार्ीय के्षिीय लवकास लर्गमिाई सम्पकु गरेर आवेदर् िरु्का िालग मद्दत पाउर् सक्दछर््। 

  

बारम्बार सोलधरे् प्रश्नहरूको( FAQS ) पूणु सूची 

Which part of my tax return should I use to report revenue? - मेिो कि भर्तािको(ट्याक्स रिटनिको) 

कुन अंि मैले िाजस्व वा आय रिपोटि िनि प्रयोि िनुिपदिछ? 

  

- साझेदारीहरु: र्ारम  १०६५ - िाइर् १ सी ( C ) 

- एकि स्वालमत्वकताुहरु: र्ारम १०४०, तालिका सी - िाइर् २ 

- सी-लर्गमहरू(कपोरेसर्हरू): र्ारम १०२० - िाइर् १ सी ( C ) 

- एस-लर्गमहरू (कपोरेसर्हरू): र्ारम १०२०-एस - िाइर् १ सी ( C )  

- इसे्टट(जग्गा-जायदाद) र टरस्टहरू(व्यापार-संघहरू): अर्नसूची सीएसहरू(Cs) जनर् १०४० अर्नसूची सीहरु(Cs) हुर््  

- िाडा आय सलहतका एकि स्वालमत्वकताुहरू: र्ारम १०४०, तालिका E 

  

बारम्बार सोलधरे् प्रश्नहरूको( FAQS ) पूणु सूची  

What can businesses use the grant funds for?  व्यवसायहरूले अनुदान कोषहरू केका लाभि प्रयोि 

िनि सक्दछन्? 

  

तपाईको व्यवसायिाई आलथुक सहयोग पनर्याउरे् उदेश्यिे मद्दतको िालग िमुन्ट आलथुक सनधार अर्नदार्हरु जारी 

िइरहेको छर््, जनर् कोलिड-१९ सावुजलर्क स्वास्थ्य आपतकािको कारणिे गदाु तपाईको व्यवसाय ग्राहकको माग 

घटेर प्रिालवत िएको छ। यी कोषहरू दनबै - तपाईको कम्पर्ीिे िगाएको िागतहरुको िालग र सीधा तपाईको 

व्यवसायिे कोलिड-१९ को प्रलतलियामा सम्बन्धित आवश्यक खचुहरुको िालग प्रयोग गरु् सलकन्छ। यी अर्नदार् 

कोषहरू अन्य संघीय स्रोतहरूबाट प्राप्त गरेको रकमिे ढाके्न खचुहरूको िालग प्रयोग गररर्न हँुदैर्। यी अर्नदार् 

कोषहरू त्यो संघीय कोषहरू प्रयोग गररएको अवलध पलछको खचुहरुको िालग माि प्रयोग गररर्नपदुछ। कृपया 

िािहरूको र्क्किको सम्बिमा अलतररक्त मागुदशुर्को समीक्षा गर्नुहोस् । 

  

बारम्बार सोलधरे् प्रश्नहरूको( FAQS ) पूणु सूची  

Can I apply for an Economic Recovery Grant if I have lost income from a long-term tenant 

not paying rent on a leased property that I own?  के मैले आभथिक सुधाि अनुदानको लाभि आवेदन 

भदन सक्छु, यभद मेिो सम्पभिमा लीज ििेि िाँडा भतदै ििेको लामो अवभध सम्म बसे्न भकिायेदािबाट पाउने 

िाँडाको आम्दानी िुमाएको छु िने?  

  

होईर्, सक्ननहुन्न !  छन टै्ट िाँडा सहायता कायुिमिे घरमालिकहरू र सम्पलत्त मालिकहरूिाई िाँडामा िनक्तार् गरु् 

र्सके्न दीघुकािीर् लिज़का लकरायेदारका िालग िनक्तार् प्रदार् गदुछ। िाँडा सहयोग कायुिम िमुन्ट राज्य आवास 

प्रालधकरण द्वारा प्रशालसत हुरे्छ र जनिाई १३ ताररख देन्धख उपिब्ध हुरे् अपेक्षा गररएको छ। 

  



बारम्बार सोलधरे् प्रश्नहरूको( FAQS ) पूणु सूची 

Can I apply for an Economic Recovery Grant if I have a loss of income from short-term or 

vacation rental property due to forced closure, reduced demand, or non-payment of rent 

due to the COVID-19 pandemic? - के मैले आभथिक सुधाि अनुदानको लाभि आवेदन भदन सक्छु, यभद 

मैले कोभिड-१९ महामािीको कािणले िदाि मेिो छोटो अवभधको वा छुट्टीको समयमा िाडामा लिाउने सम्पभत 

बाध्य िएि बन्द िनुि पिेको , कम माि िएको या कम िलेको, वा िाँडाको िुिानी नििेको कािणहरुले आय 

िुमाएको छ िने? 

  

हो , सक्ननहुन्छ।   

  

बारम्बार सोलधरे् प्रश्नहरूको( FAQS ) पूणु सूची  

Is there a time limit on when I can spend the grant?  

के त्यहाँ कैले सम्ममा अनुदान िकम खिि िरिसकु्न पछि  िने्न समय सीमा छ? 

हो छ।  योग्य व्यवसायहरूिे प्रमालणत गरै् पदुछ लक उर्ीहरूिे लडसेम्बर ३०, २०२० सम्ममा अर्नदार् कोष खचु 

गरे्छर््। 

  

बारम्बार सोलधरे् प्रश्नहरूको( FAQS ) पूणु सूची  

What is a NAICS code? Where do I find mine? - NAICS (एन ए आइ सी एस ) कोड िनेको के हो? 

म त्यो मेिो कोड कहाँ पाउँछु? 

  

उत्तरी अमेररकी उद्योग वगीकरण प्रणािी (एर्एआईसीएस) संयनक्त राज्य अमेररका, क्यार्डा र मेन्धक्सकोमा उद्योग 

द्वारा व्यवसायिाई वगीकृत गरु् प्रयोग गररन्छ। प्रते्यक व्यवसायिे यसको िालग छ-अंकको एर्एआईसीएस कोड र्म्बर 

व्यवसायमा बहुमत गलतलवलधहरुका आधारमा लर्धाुरण गदुछ। जब तपाई आफ्र्ो संघीय आय कर र्ाइि गर्नुहुन्छ, 

तपाईिे एक "व्यापार कोड" प्रदार् गर्नुहुन्छ जनर् (एर्एआईसीएस) र्म्बरमा आधाररत हुन्छ र तपाईको व्यापार कर 

र्ाइि गरु्को िालग जार्कारीमा ती कोडहरूको तालिका समावेश हुन्छ। गैर-र्ार्ामनखी व्यवसायमा यस्तो उपयनक्त 

एर्एआईसीएस कोड र्हुर् पलर् सक्छ र यो आवश्यकताबाट छन ट छ।  

 

बारम्बार सोलधरे् प्रश्नहरूको( FAQS ) पूणु सूची  

What does the “one non-owner employee” requirement mean? "एक िैि-माभलक कमििािी" 

आवश्यकताको अथि के हो? 

  

आलथुक सनधार अर्नदार्को िालग योग्य हुर् व्यवसायहरूको कन्धिमा एक जर्ा कमुचारी हुर्न पदुछ। यसको मतिब 

अर्नदार्का िालग योग्य हुर् कन रै् एक व्यवसायमा, जर्वरी १, २०१९ र माचु ३१, २०२० बीचको कन रै् पलर् लबन्दनमा, 

कन्धिमा एउटा आंलशक समय काम गरे् वा पूणु-समय काम गरे् कमुचारी रहेको हुर्नपदुछ । कमुचारी एक "W-2 

कमुचारी" हुर्नपदुछ, यसको मतिब तपाईको व्यवसायिे लतर्ीहरुिाई W-2 जारी वा प्रदार् गदुछ। लतर्ीहरू पूणु-

समय काम गरे् कमुचारी हुर्न परे् आवश्यक छैर्। यलद तपाई ठेकेदार मारु्त सेवाहरू लिर्नहुन्छ र लतर्ीहरूिाई 

१०९९ र्ारम प्रदार् गर्नुहुन्छ िरे् लतर्ीहरू एक कमुचारी मालर्दैर्र््। 

  

 

 



बारम्बार सोलधरे् प्रश्नहरूको( FAQS ) पूणु सूची  

Are sole proprietors eligible? एकल स्वाभमत्व िएका व्यवसायहरूका माभलकहरु योग्य हुन्छन ? 

  

यलद तपाई एकि मालिक हुर्नहुन्छ र तपाई एिै आफ्र्ो व्यवसायमा काम गर्नुहुन्छ िरे्, तपाई अर्नदार्को िालग योग्य 

हुर्नहुरे् छैर्। जहाँसम्म, यलद एकि प्रोप्राइटरको वा मालिकको व्यवसायमा ५१% वा अलधक मलहिा - वा अल्पसंख्यक 

स्वालमत्वमा रहेको छ िरे् त्यो अर्नदार् रकमको िालग योग्य हुरे्छ। आवेदकहरूिाई आवेदर्मा सोलधरे्छ यलद 

उर्ीहरूको व्यवसाय ५१% वा बढी मलहिा वा अल्पसंख्यक स्वालमत्वमा रहेको छ लक छैर् िरे्र।   

 

बारम्बार सोलधरे् प्रश्नहरूको( FAQS ) पूणु सूची 

What does the “50% or greater drop in total revenue” requirement mean?  "कुल िाजस्वमा 

"50% वा अभधक भििावट" आवश्यकताको अथि के हो? 

  

आलथुक सनधार अर्नदार्िे व्यवसायहरुिाई माचु १, २०२० देन्धख अगस्ट ३१, २०२० सम्मको कन रै् पलर् एक मलहर्ाको 

अवलधमा कूि राजस्वमा कन्धिमा ५०% घाटा िएको प्रदशुर् गर्नुपरे् आवश्यक पछु, त्यो २०१९ मा उही मलहर्ाको 

तनिर्ामा गररएको हुर्नपदुछ। व्यवसायहरूिे लत घाटाहरु कागजात गरेर रेकडु गरु् आवश्यक छ। मालसक आय 

लववरणहरू िगाएर / अपिोड गरेर कन रै् एक मलहर्ाको िागी घाटा प्रदशुर् प्रस्तनत गर्नुपदुछ : माचु, अलप्रि, मे, वा जूर् 

  

बारम्बार सोलधरे् प्रश्नहरूको( FAQS ) पूणु सूची 

What does it mean to be in good standing with the Tax Department?  यो कि भविाि संि िाम्रो 

क्तथथभतमा हुनुपनेको मतलब के हो? 

  

तपाईको व्यवसायको िालग राम्रो न्धस्थलत िरे्को सबै आवश्यक कर लर्ताुहरू िररएका वा र्ाइि गरेका छर्् र सबै 

करहरू िनक्तार्ी गरेको छ, वा यलद तपाईको पनरार्ो बाँकी करहरू तपाईिे लतर्नु छ िरे्,  तपाई ती करहरू लतरे् 

िनक्तार्ी योजर्ामा हुर्नहुन्छ। यलद तपाईसँग तपाईको व्यवसायको कन रै् िनक्तार् र्गररएको करहरू छर्् िरे्, तपाईिे 

िनक्तार् योजर्ा अर्नरोध गरु् कि गरु् सक्ननहुरे्छ (८०२) ८२८--२५१८ । कन रै् पलर् करदाता जो कर लविाग संग राम्रो 

न्धस्थलतमा छैर्र्् िरे्,अर्नदार्को िालग अयोग्य ठान्न सलकन्छ। 

  

बारम्बार सोलधरे् प्रश्नहरूको( FAQS ) पूणु सूची 

What does it mean to be in good standing with the Secretary of State?  िाज्य सभिवको साथ 

िाम्रो क्तथथभतमा हुनुपने िनेको के हो? 

  

राम्रो स्ट्यान्धनं्डगमा वा न्धस्थलतमा अरू्िाई मान्ननको मतिब यो हो की - एक व्यवसायिे यो पनलष्ट गरु् सक्दछ लक उसिे 

आफ्र्ो व्यवसायको र्ाममा एकि अलधकार कायम गरु्, र िमुन्ट राज्य लिि आफ्र्ो व्यापारको र्ाम अन्तगुत व्यवसाय 

सञ्चािर् गरे् अलधकार कायम गरु् सबै कार्नर्ी आवश्यकताहरूको अर्नपािर् गदुछ । राम्रो स्ट्यान्धनं्डगको वा न्धस्थलतको 

प्रमाणपि आवेदर् िरु्का िालग आवश्यक पदैर्। 

  

 

 

 



बारम्बार सोलधरे् प्रश्नहरूको( FAQS ) पूणु सूची 

 

Are non-Vermont companies eligible for a grant?  के िैि-िमिन्ट कम्पनीहरू अनुदानको लाभि योग्य 

छन्? 

  

अलधलर्यम ११५ को आवश्यकता अर्नसार योग्य व्यवसायहरूिाई उर्ीहरूको अलधवास हुर्नपछु वा आफ्र्ो व्यवसायको 

प्राथलमक स्थार् िमुन्टमा हुर्नपछु। सामान्यतया, यलद तपाईको व्यवसायको मनख्यािय िमाुन्टमा छ िरे्, तपाई 

अर्नदार्का िालग योग्य पाि हुर्नहुरे्छ, र यलद तपाईको व्यवसायको  मनख्यािय िमुन्टमा छैर् िरे्, तपाई अर्नदार्का 

िालग योग्य पाि हुर्नहुरे् छैर्। यलद तपाईको व्यवसायको मनख्यािय िमुन्टबाट बालहर छ तर तपाईको व्यवसायको 

प्राथलमक स्थार् िमाुन्ट हो िने्न लवश्वास गर्नुहुन्छ िरे् कृपया आलथुक सनधार अर्नदार्को साथ सम्बद्ध प्रते्यक वेबपृष्ठमा 

अवन्धस्थत हाम्रो "आलथुक सनधार अर्नदार् िाइि कन राकार्ी" सनलवधा प्रयोग गरी, वा ८०२-८२८-१२०० मा कि गरेर 

हामीिाई सम्पकु गर्नुहोस्। यलद तपाईको व्यापार एक िन्दा बढी राज्यमा सञ्चािर् हुन्छ िरे्, व्यापारको प्रमनख स्थार् 

लर्धाुररत गरु् धेरै कारकहरू लवचार गररन्छर््,  जसै्त : कहाँ व्यवसालयक कायुहरूको व्यवस्थापर् हुन्छ, कहाँ 

पनस्तकहरू र रेकडुहरु रान्धखन्छ, र कहाँ वररष्ठ वा जेष्ठ अलधकारीहरूिे केन्द्रीय व्यापार मालमिाहरू सञ्चािर् गछुर्् 

िने्न िगायत। 

   

बारम्बार सोलधरे् प्रश्नहरूको( FAQS ) पूणु सूची 

  

What will happen if ACCD needs more information after I submit my application?  यभद 

मेिो आवेदन पेि ििे पभछ एभसभसडीलाई थप जानकािी िाभहयो िने के हुन्छ? 

  

आवेदर्िे तपाईको व्यवसायको र्ोर् र ईमेि सम्पकुको िालग सोधे्नछ जनर् एलसलसडीिाई तपाईको आवेदर्को बारेमा 

कन रै् प्रश्नहरु िए तपाईिाई सम्पकु गरु् सलजिो हुन्छ। सलह जार्कारी प्रदार् गरु् र सजीिो पहँुचयोग्य सम्पकु प्रदार् 

गरु् महत्त्वपूणु छ लकर्लक तपाई आफ्र्ो आवेदर् िाममा राख्न चाहर्नहुन्छ। 

  

बारम्बार सोलधरे् प्रश्नहरूको( FAQS ) पूणु सूची  

Should I still apply for an ACCD grant if I received a PPP or EIDL loan or some other federal 

reimbursement?  यभद मैले पीपीपी वा ईआईडीएल ऋण वा केभह अन्य संघीय प्रभतपूभति िकम प्राप्त ििेकोछु 

िने के म अझै पभन एसीसीडी अनुदानको लाभि आवेदन भदन सक्छु? 

  

हो। एसीडीडी र कर लविागिे कोलिड-१९ सावुजलर्क स्वास्थ्य आपतकािको पररणाम स्वरूप िागत र / वा आलथुक 

क्षलत िोग्नन परेका िमाुन्टका ती व्यवसायहरूिाई आलथुक सहयोग पनर्याउर् िमुन्ट आपतकालिर् आलथुक सनधार 

अर्नदार्हरु प्रदार् गदैछर््। व्यवसायहरुका िालग अन्य धेरै समथुर्का स्रोतहरू छर््, जसमा पेचेक संरक्षण कायुिम 

(पीपीपी) र आलथुक चोट प्रकोप ऋण (EIDL) समावेश छर्् । राज्यिे मान्यता लदन्छ लक यी अन्य कायुिमहरूिे 

कोलिड-१९ को पररणाम स्वरुप व्यवसायहरुिे सामर्ा गरेको िागतहरु र / वा हराएको राजस्वहरुको एक अंशिाई 

माि समेट्छ, र लवश्वास गदुछ लक यसिे कायुिमको समथुर् प्रदार् गरु् कायुिमको उलचत लडजाइर् गरेको छ जनर् 

खचुहरु / हराएको राजस्वहरुको अंशिाई अन्य स्रोतहरुको कोषद्वारा कवर गरेको छैर् िरे् वा त्यस अन्तगुत पदैर्र्् 

िरे्।   

 

 



 

बारम्बार सोलधरे् प्रश्नहरूको( FAQS ) पूणु सूची  

 

 

What happens if more eligible businesses apply than there are available funds for grants?  

यभद अभधक वा धेिै योग्य व्यवसायहरूले अनुदानहरुको लाभि उपलब्ध कोषहरू िन्दा पभन धेिै आवेदन ििे 

िने के हुन्छ? 

  

उपिब्ध अर्नदार् कोष समाप्त र्िएसम्म एसीसीडीिे पलहिा आयो, पलहिा सेवा गररएको आधारमा अर्नदार् जारी 

गरे्छ। हामी आवेदर्िाई पूणु मान्न तब माि सक्दछौ , जब त्यस आवेदर्मा योग्यता प्रमालणत गरु् आवश्यक परे् सबै 

जार्कारीहरू हुन्छर्। यस कारणकािे गदाु,  यो सनलर्लित गरु् महत्वपूणु छ लक जब तपाईिे आवेदर् िर्नु हुन्छ 

तपाईसँग अपिोड गरे् वा िगाउरे् सबै आवश्यक जार्कारीहरु छर्् , र तपाईिे आवेदर्मा टाइप गर्नु िएको 

जार्कारीहरु सही छर्् । यलद तपाईको आवेदर्मा गित जार्कारी वा अपूणु र्ाइलिंगको कारण लढिाइ ियो िरे्, 

यसिे तपाईको कोषहरूको िालग िाइर्मा स्थार् आरक्षण गदैर्।  

 

बारम्बार सोलधरे् प्रश्नहरूको( FAQS ) पूणु सूची  

What happens after I submit my application? - मैले मेिो आवेदन पेि ििेपभछ के हुन्छ? 

  

तपाईको आवेदर् िाममा जोलडरे्छ र यसिाई प्राप्त िएको िममा एलसलसड़ीद्वारा समीक्षा गरररे्छ। यलद तपाईको 

आवेदर्को  बारेमा प्रश्नहरु सोध्र्नपरे् ियो िरे् एलसलसड़ीको एक कायुकताुिे वा सदस्यिे तपाईिे प्रदार् गरेकोको 

संपकु जार्कारीमा सम्पकु गरे्छ। तपाईिाई व्यावहाररक रूपमा सम्भव िए सम्म चाँडो लर्णुयको बारेमा सूलचत 

गरररे्छ।  

बारम्बार सोलधरे् प्रश्नहरूको( FAQS ) पूणु सूची 

How soon can I expect to receive the grant? म कभिको िाँडो अनुदान प्राप्त िनि अपेक्षा िनि सक्छु? 

  

सबै िनक्तार्ीहरु चेक द्वारा गरररे्छ। चेक साप्तालहक रूपमा जारी गरररे्छ। यी  कोष वा रकमहरु व्यावहाररक रूपमा 

चाँडै लवतररत हुरे्छर् । यलद तपाईिे आफ्र्ो आवेदर् अर्नमोदर् िएको एक मलहर्ा लिि पलर् आफ्र्ो चेक प्राप्त गर्नु 

िएर् िरे् , कृपया हामीिाई आलथुक ररकिरी अर्नदार्सँग सम्बन्धित हाम्रो प्रते्यक वेबपृष्ठमा "आलथुक ररकिरी अर्नदार् 

िाइि कन राकार्ी" सनलवधा प्रयोग गरी , वा ८०२ -८२८ -१२००  मा कि गरेर सम्पकु गरु् सक्ननहुन्छ ।  

 

 

बारम्बार सोलधरे् प्रश्नहरूको( FAQS ) पूणु सूची 

Will information about my grant be released publicly? के मेिो अनुदानको बािेमा जानकािी 

साविजभनक ििीन्छ? 

  

हो। अलधलर्यम वा ऐर् ११५ को आवश्यकता अर्नसार एसीसीडीिे अगस्ट १५ मा वा त्यस िन्दा अलघ रै् िमुन्ट 

व्यवस्थालपकामा प्रलतवेदर् प्रकालशत गदुछ जसमा प्रदार् गररएका अर्नदार् रकमहरु र व्यन्धक्तगत अर्नदार् 

प्राप्तकताुहरूको पलहचार् समावेश गदुछ। त्यो जार्कारी सावुजलर्क रूपमा उपिब्ध गराइरे्छ। कर जार्कारी जनर् 

तपाईिे आफ्र्ो आवेदर्िाई समथुर् गरु् बनझाउर्न िएको हुन्छ, त्यो कर जार्कारी  लवधार्मंडििाई / 

व्यवस्थालपकािाई वा जर्तािाई उपिब्ध गराइरे् छैर्। 



 

बारम्बार सोलधरे् प्रश्नहरूको( FAQS ) पूणु सूची 

 

 

Are there other COVID-19 grants available from other state agencies? के त्यहाँ अन्य िाज्य 

एजेन्सीहरूबाट अन्य कोभिड-१९ अनुदानहरू उपलब्ध छन्? 

  

हो। 

यलद तपाई एक व्यवसाय हुर्नहुन्छ अलर् तपाईिे कोठाहरु र िोजर्हरुको कर संकिर् गर्नुहुन्छ र / वा लबिी र प्रयोग 

करहरु संकिर् गर्नुहुन्छ र मालसक वा िैमालसक आधारमा ररपोटुहरू गर्नुहुन्छ िरे् , तपाई कर लविाग द्वारा प्रशालसत 

अर्नदार्को िालग योग्य हुर् सक्ननहुन्छ।  यलद तपाई एक कृलष व्यवसाय हुर्नहुन्छ िरे्, वा यलद तपाईको व्यापारिे माचु 

१, २०२० को लमलत सम्ममा दूध लशलपंग वा प्रशोधर् गदै लथयो िरे्,  तपाई कृलष, खाद्य र बजारहरूको एजेन्सी द्वारा 

प्रशालसत अर्नदार्को िालग योग्य हुर् सक्ननहुन्छ।.   

वर् व्यवसायहरु, स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरु, बाि हेरचाह प्रदायकहरु, गमी यामका लशलवरहरु, अफ्टरसू्कि वा   सू्कि 

पलछका कायुिमहरु, स्थार्ीय सरकारहरु, आवास संगठर्हरु, र घरमालिकहरुको िागी थप रकम आगामी 

लदर्हरुमा उपिब्ध हुदैछ। यी कायुिमहरू सम्बन्धित राज्य एजेन्सीहरू द्वारा प्रशालसत हुरे्छ र कसरी िागू गरे् बारे 

बारेका थप जार्कारी चाँडै उपिब्ध हुरे्छ। 

व्यवसायहरूिे यी कन रै् पलर् स्रोतहरुबाट केवि एउटा माि अर्नदार् प्राप्त गरु् सक्दछर्् । 

  

बारम्बार सोलधरे् प्रश्नहरूको( FAQS ) पूणु सूची  

Where can I find additional resources that may be available for my business to help with 

the economic downturn from COVID-19?  कोभिड-१९ बाट िएको आभथिक मन्दीलाई मद्दत िनिको 

लाभि मेिो व्यवसायका लाभि उपलब्ध हुन सके्न थप संसाधनहरू कहाँ पाउन सक्छु? 

  

राज्यिरका सबै उपिब्ध कायुिमहरूका बारेमा सबैिन्दा िखुरको ताजा जार्कारीको िालग, हामी पटक-पटक 

कोलिड -१९ ररकिरी/ सनधार  संसाधर् केन्द्रमा जाँच गरे् वा सम्पकु गरे् सल्लाह लदन्छौ।ं 

  

बारम्बार सोलधरे् प्रश्नहरूको( FAQS ) पूणु सूची 


