
Vermont Economic Recovery Grant Document Preparation FAQ  

भर्मन्ट आर्थमक सुधार अनुदान दस्तावेज तैयारी सम्बन्धि बारम्बार सोर्धने प्रश्नहरु: 

 

 

 

Return to VTPFD’s Vermont Economic Recovery Grants page.  

भी. र्ि. पी. एफ. डी. (VTPFD) को भर्मन्ट आर्थमक सुधार अनुदानको पन्नार्ा फकम नुहोस।  

 

Download a PDF file of this information. 

यो जानकारीको लागी पी. डी. एफ. (PDF) फाइल डाउनलोड गनुमहोस। 

 

Preparing Your Application Documents 

तपाईको र्नवेदनको लागी कागजपत्रहरुको तैयारी  

 

What is an income statement? 

आम्दानी र्ववरण के हो? 

 

आम्दानी वििरणले, जसलाई नाफा/नोक्सान िा पी & एल (P&L) िा राजश्व/खर्च वििरण पवन भवनन्छ, १) खर्च/छुट 

नजोडी राजश्व/विवि देखाउंछ र २) एउटा वनवित समय वभत्र भएको व्यापार/व्यिशायको खर्चहरु/छुटहरु देखाउंछ। 

राजश्विाट खर्च घटाउँदा एउटा वनवित समय वभत्र भएको व्यापार/व्यिशायको कूल नाफा/नोक्सान पाइन्छ।  आम्दानी 

वििरण, वकनिेर् हँदा पुरै पैसा वतररएको (क्याशमा आधाररत) िा वकनिेर् भएको तर रकम भुक्तानी भै नहालेको 

अिस्थामा (अक्क्िुिलमा आधाररत वििरण) आधाररत हनु पदचछ।   तपाईं आम्दानी वििरण तयार गदाच लेखा सफ्टिेर िा 

से्प्रडवशटहरु िा अन्य कुनै प्रोग्राम प्रयोग गनच सकु्न हन्छ।   



 

कुन प्रोग्राम  प्रयोग गनुच भयो भने्नले त्यवत महत्व राख्दैन जवत कुन तररका प्रयोग गनुच भयो भने्नले राख्छ।   

यस्तो तररका प्रयोग गनुचहोस जहाँ राजश्व पवहले, खर्च विर्मा र कूल नाफा/नोक्सान अन्त्यमा हन्छ।  

उदाहरणको लागी: 

                                           क ख ग कम्पनी  

                                          नाफा/नोक्सानको लेखा 

                                               २०१३ 
                              आर्दानी 

                                              र्बर्ि                                      १००० 

                                              र्बकेको सार्ानको रू्ल्य         ५०० 

                                              कूल नाफा                                ५०० 

                                खर्म  

                                             लेखा                                            ७५ 

                                             कायामलयको सरसार्ान              २०० 

                                             कूल खर्म                                     २७५ 

                                             कूल आर्दानी                      २२५ 

 

How do I create a monthly income statement? 

र् कसरी र्ार्सक आम्दानी र्ववकोरण तयार गनम सक्छु?   

 

स्वीकायच ढाँर्ाको लावग मावथको तररका हेनुचहोस।  एउटा आमदानी वििरणमा धेरै समय अिवधहरु -  जसै्त १२ मवहना 

देखाउन सवकन्छ जिसम्म हरेक उसै्त खाले समय आिवधहरुको पररचे्छद तेसो लाइनमा लेखखएको हन्छ जहाँ जमै्म 

समय आिवधहरुको कूल रकमको पररचे्छद वििरण सिै भन्दा दावहने पवि राखखएको हनु पदचछ ।  

अन्ततः १२-मवहने आमदानी वििरणमा १३ िटा पररचे्छदहरु हनेछ: जनिरी, फरिरी, मार्च गदै वदसम्बर साथै जमै्म १२ 

मवहनाको कूल रकमको एउटा पररचे्छद।   

 

What is a cash basis versus an accrual basis report? 

एक नगदर्ा आधाररत र एक अर्जमतर्ा आधाररत ररपोिमहरुको  र्भन्नता के हो ? 

नगदमा आधाररत वििरण भनेको के हो भने राजश्व आम्दानीमा गवनन्छ जि राजश्व/रकम पाइन्छ।  अवजचत आधाररत 

वििरण र्ैं राजश्व त्यवतनै िखत आम्दानीमा गवनन्छ जि वििीको र्लानी ग्राहकलाई कावटन्छ। र्लानी काटदैमा राजश्व 

भुक्तानी नभएको पवन  हन पवन सक्क्छ।  नगदमा आधाररत वििरण अन्तगचत खर्च हने विविकै त्यो खर्च आम्दानी वििरणमा 

लेखखन्छ र  अवजचतमा आधाररत वििरण अन्तगचत खर्च भएको तर त्यसको राजश्व/रकम भुक्तानी  नगररहालेको खर्च 

लेखखन्छ।  

 



My business is an LLC.  How do I know if I am a sole-proprietor? 

रे्रो व्यवसाय एक ‘एलएलसी’ हो।  कसरी र् र्ातै्र यसको एक्लो र्ार्लक हुँ भनेर थाहा पाउने? 
 

यो जाने्न सिै भन्दा सवजलो तररका  र्ैं पवछल्लो पल्ट तपाईले आफ्नो व्यापारको िुझाएको कर वफती वििरण हेनुच हो।  

यवद तपाईको व्यिसाय फारम १०४० को दफा  ‘ग’ मा दशाचईएको छ भने तपाईको एल एल सी (वसवमत भारको कम्पनी) 

एकल स्वावमत्वको कम्पनी हो।  

 

What is an FEIN or EIN?   

एफ इ आइ एन (FEIN) वा इ आइ एन (EIN) भनेको के हो? 

 

एफ इ आइ एन (FEIN) जसलाई इ आइ एन (EIN) पवन भने्न गररन्छ त्यो संघीय रोजगारदाता पवहर्ान संख्या हो।  यो 

संख्याले व्यापार/व्यिशायलाई पवहर्ान गदचछ।  कुनै िखत यो संख्या व्यापारले कमचर्ारी खटाउँदा र्ावहन्छ। धेरै जसो 

व्यापारका मावलकहरुले एफ इ आइ एन (FEIN) को लागी आिेदन आफ्नो सामावजक सुरक्षा संख्या (SSN) अरुलाई 

वदन नपरोस भने्न हेतुले गछच न।   यवद तपाईको मुख्य व्यापार अमेररका िा अमेररकी के्षत्र वभत्र छ भने तपाईं ले irs.gov 

मा गई एफ इ आइ एन (FEIN)का लागी आिेदन वदन सकु्न हन्छ।  जसले एफ इ आइ एन (FEIN)को आिेदन अनलाइन 

भछच  उसको सवह करदाता पवहर्ान संख्या ( एस एस एन , आई वट आई एन , इ आइ एन ) हनै पछच । तपाईको आिेदन 

स्वीकृत भए, आिेदन फारम भररसकने विविकै तपाईलाई एफ इ आइ एन (FEIN) प्रदान गररनेछ।  आन्तररक राजश्व 

सेिा ले प्रदान गरेको एफ इ आइ एन (FEIN) पत्र नहराई कन राकु्न जरुरर हन्छ।   

 

Should I get an EIN if I have previously reported my business under my social 

security number (SSN)? 

पर्हले रै्ले रे्रो व्यापार/व्यवशाय रे्रो  सार्ार्जक सुरक्षा संख्या (एस एस एन SSN) अन्तगमत राखेको 

भए पर्न के रै्ले (इआइएन) र्लन जरुरर हन्छ ? 

भमचन्ट आकखिक आवथचक सुधार अनुदानका आिेदकले आिेदनको िममा इ आइ एन (EIN) वदएको हनु पदचछ।  त्यस 

कारणले आन्तररक राजश्व सेिािाट एफ इ आइ एन (FEIN) पाउँनको लागी आिेदन वदन सवह हन्छ यवद तपाईको 

व्यापार/व्यिशाय यसको लागी योग्य छ भने।   

What is a W9?  एक डबु्ल -९ (W-9) के हो? 

वििेता, ग्राहक, विविय संस्था, सरकारी वनकाय/वनयोग, िा अन्य कुनै ज्ञात लेखा खाता िा व्यापाररक साझेदारहरुलाई 

तपाईको करदाता पवहर्ान संख्या सम्बखि जानकारी वदन आन्तररक राजश्व सेिाको एक पने्न फारम डबु्ल -९ (W9) प्रयोग 

गररन्छ।  यो फारम तपाईले तयार पारेको हन्छ र  जसले मागेको हो, उसलाई वदइन्छ।  फारम डबु्ल-९ मा भएको 

जानकारी, लेखा खाता खोल्दा र/िा आम्दानी प्रवतिेदन  िा त्यो िर्चमा अन्य प्रकारको तपाईलाई भएको भुक्तानीको 

जानकारी मागेको खण्डमा, फारम डबु्ल-९ मा भएको जानकारी प्रोयोग गररन्छ।  तपाईले आफ्नो एफ इ आइ एन (FEIN), 

आइ आर एस (आन्तररक राजश्व सेिा IRS) मा दताच गरेको नाम, करका लागी तपाईको व्यिशाय/व्यापारको प्रकार र  

व्यिशाय/व्यापारको हलाकी ठेगाना जानी राख्नु पछच ।   



What is a NAICS code? Where do I find mine? 

एन ए आइ सी एस (NCAIS) कोड के हो? रे्रो एन ए आइ सी एस (NCAIS) कोड कहाुँ पाउुँन सक्छु? 

 

उिरी अमेररकी उद्योग िगीकरण प्रणाली (एनएआईसीएस) संयुक्त राज्य अमेररका, क्यानडा र मेखक्सकोमा उद्योग 

द्वारा व्यिसायलाई िगीकृत गनच प्रयोग गररन्छ। प्रते्यक व्यिसायले यसको लावग  ६ -अंकको एनएआईसीएस कोड 

नम्बर व्यिसायमा िहमत गवतविवधहरुका आधारमा वनधाचरण गदचछ। जि तपाई आफ्नो संघीय आय कर फाइल 

गनुचहन्छ, तपाईले एक "व्यापार कोड" प्रदान गनुचहन्छ जुन (एनएआईसीएस) नम्बरमा आधाररत हन्छ र तपाईको व्यापार 

कर फाइल गनचको लावग जानकारीमा ती कोडहरूको तावलका समािेश हन्छ। गैर-लाभकरी संस्थाहरुको उपयुक्त एन 

ए आइ सी एस (NCAIS कोड नहन सक्क्छ र ए सी सी डी (ACCD) अनुसार ती संस्थाहरुलाई सो िाट छुट छ। । 

व्यापार/व्यिशायहरुले आफुलाई लागु हने कर फारममा आफ्नो कोड प्राय जसो वनम्न स्थानमा पाउन सक्क्छन : एकल 

स्वावमत्व (सोल प्रोप्राइटर) फारम १०४० दफा ग, पंखक्त ख; एस वनगम (एस कोपोरेसन) फारम ११२०एस पंखक्त ख; 

साझेदारी (पाटचनरवशप)  फारम १०६५ पंखक्त ग I   

 

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

"कूल राजश्वर्ा ५०% वा त्यो भन्दा अर्धक र्गरावि" को आवश्यकता  भन्नाले के बुर्िन्छ? 

 

कला-कृवत र सांसृ्कवतक संगठन, िावहरर मनोरंजनका व्यिशायहरु, र मवहला िा अन्पसंख्यक समुदायका व्यखक्त 

मावलक भएको व्यिशायहरुले अनुदान पाउँन मार्च १, २०२० देखख अगष्ट ३१,२०२० मा २०१९को त्यवह समयमा भएको 

राजश्वको तुलना मा ५०% वगरािट भएको प्रदशचन गनुचपछच ।  व्यापार/व्यिशायहरुले मार्च, एवप्रल, मे िा जुन मधे्य कुनै एक 

मवहनामा यो घाटा भएको पुष्ठी मावसक आम्दानी प्रवतिेदन अपलोड गरी गनुच पदचछ।   

 

Do I need to keep track of how I spend the grant money? 

अनुदानको रकर् कसरी र्लाईयो भनेर र्हसाब र्कताब राख्नु पछम  ? 

 

पछच ।  तपाई आफैले यो कायचिमको समू्पणच मापदण्ड पुरा भएको र अनुदानको रकम उपयुक्त कायचमा खर्च गने साथै 

अन्य कुनै कोवभड-१९ प्रकोप सहयोग कायचिममा समािेश भईसकेको खर्च यस अनुदान रकमिाट नगने प्रमावणत गनुच 

भएको छ। तपाईंले पाउँनु भएको अनुदानको लेखा पररक्षा भएमा असल वहसाि वकताि सधैं राखे्न िानीले अत्यनै्त महतू्पणच 

सहयोग गनच सक्क्छ र यसले तपाईंको व्यापार पुनाचस्थाचवमत गने प्रयाशमा सहयोग गनच सक्क्छ। तपाईंको समू्पणच खर्चको 

रवशदको कवप र त्यो खर्च के मा भएको हो भने्न वििरण राखी राख्नु होला ।  

 

Do I have to be a citizen? 

के र् नागररक हनै पछम ? 

 

पदैन।  यो अनुदानको लागी योग्य हन तपाई नागररक हन पदैन।  अनुदानको लागी योग्यता तपाईको व्यिशायको स्थानले 

वनधाचरण गछच ।  तपाईको व्यापार / व्यिशाय भमचन्टमा “अवधिावसत”  हनुपदचछ  ( भमचन्टमा पंजीकृत भइ यहाँ कर वतने) 

िा भमचन्टमा मुख्यतय व्यापार गने हनु पदचछ।   

 



How do they know I’m a ‘woman’ or ‘minority’ owning a business? 

र्, 'र्र्हला' वा 'अन्पसंख्यक' व्यापार/व्यवशाय धर्न हो भनेर वहाुँहरुले कसरी थाहा पाउुँछन ?     

  

यो अनुदान कायचिमको लागी तपाई योग्य हनुहन्छ भवन तपाई आफैले प्रमावणत गनुच हन्छ। यो अनुदान कायचिमले 

भमचन्ट प्रशाशन एजेन्सीको भिन तथा साधारण सेिाका शतचहरु लागु गदचछ िा मानु्न पदचछ। यवद तपाई मवहला िा अशे्वत, 

जनजावत , िा रंग भएका समुदायका व्यखक्त (BIPOC) हँ भवन आफैलाई पवहर्ान गनुच हन्छ भने, तपाई यस्ता 

अनुदानहरुका लागी योग्य हन सकु्न हन्छ।   

 

I have more questions about getting prepared 

तयार हने र्वषयर्ा रे्रो अि बढी प्रश्नहरु छन्।  

 

आइतिार ७/५/२०२० - विवहिार ७/९/२०२० मा अनलाइन प्रतक्ष सहयोग सत्रमा सहभागी हनुहोस।  यो सत्रको वलंक 

यहाँ छ।  यी सत्रहरुमा कसरी डबु्ल-९ भने, आम्दानी प्रवतिेदन कसरी तयार पाने, तपाईको एन ए आइ सी एस (NCAIS) 

खोजे्न, र तपाई को इ आइ एन (EIN) जस्ता कायचमा सहयोग पाउँन सकु्नहन्छ।  info.vermont@cweonine.org  मा 

इमेल गरी व्यापार परामशचदाता को सहयोग पाउँन सकु्न हन्छ।  

अन्य विवभन्न प्रकारका अनुदानहरु जसमा तपाई योग्य हन सकु्न हन्छ, ती िारे जानकारी पाउँन  भर्मन्ट वार्णज्य तथा 

सरु्दाय र्वकाश एजेन्सी (भरमन्ट एजेन्सी अफ कमसच एण्ड कमु्मवनटी देभ्लोप्मेंट ACCD) र भर्मन्ट कर र्वभाग 

(भरमन्ट डीपाटचमेन्ट अफ टैक्स) को िेिसाइट हेनुच होला।   

र्र्हला तथा अल्पसंख्यक सरु्दायका व्यन्धिले संर्ालन गरेको व्यापारले पाउुँने अनुदान  एर्.९६६ (H.966) 

सािेदारहरु र्ाफम त सम्भव भएको हो।     
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