एजेन्सी अफ कमसर् एण्ड कम्यिु नटी डेभलपमेन्ट (वािणज्य तथा सामदु ाियक िवकास एजेन्सी)
इकोनोिमक �रकभरी िब्रज ग्रान्ट्स (आिथर्क पनु उर्त्थान सेतु अनदु ानह�)
आवेदकह�का लािग मागर्दशर्न
यस कागजातको उद्देश्य भनेको कायर्कारी शाखा, व्यवस्थािपका, एजेन्सी तथा िवभागीय साझेदारह� र एक्ट 9 (ऐन 9) माफर् त र अमे�रकन �रकभरी प्लान
एक्ट (अमे�रक� पनु उर्त्थान योजना ऐन) अनसु ार स्थापना भएको इकोनोिमक �रकभरी िब्रज ग्रान्ट्स (आिथर्क पनु उर्त्थान सेतु अनदु ान) का अनदु ान
आवेदकह�लाई मागर्दशर्न प्रदान गनर्ु हो ।

अिप्रल 17, 2021 मा, H.315 लाई एक्ट 9 (एक्ट) को �पमा काननु बनाइएको िथयो । यस एक्टले सन् 2020 मा कर घाटाको मारमा
परे का र तत्काल राज्यको सहयोग चािहने भमोर्न्टका योग्य व्यवसाय र गैर-नाफामल
ू क संघसंस्थाह�लाई अनदु ानह� उपलब्ध गराउन
अमे�रकन �रकभरी प्लान एक्ट (ARPA) (अमे�रक� पनु उर्त्थान योजना ऐन) बाट $10 िमिलयन आिथर्क सहयोग एजेन्सी अफ कमसर्
एण्ड कम्यिु नटी डेभलपमेन्ट (वािणज्य तथा सामदु ाियक िवकास एजेन्सी) लाई िविनयोजन गरे को छ । इकोनोिमक �रकभरी िब्रज ग्रान्ट्स
कायर्क्रमको िवधायक� अिभप्राय पिहले संघीय वा राज्यका आिथर्क सहायता प्रा� नगरे का व्यवसायह�लाई प्राथिमकता रकम प्रदान
गनर्ु हो । कोष (आिथर्क सहयोग) उपलब्ध भएको हदसम्म, संघीय वा राज्यका सहायता प्रा� ग�रसके पिछ पिन कर घाटा बेहोनर्पु रे का
व्यवसायह�लाई पिन सहयोग गनेर् कायर्क्रमको उद्देश्यिभत्र पदर्छ ।
आवेदन प्रिक्रया
आवेदकह�ले एजेन्सी अफ कमसर् एण्ड कम्यिु नटी डेभलपमेन्टद्वारा उपलब्ध गराइएको अनलाइन आवेदन पोटर्लमा आफ्ना आवश्यक
िववरण प्रदान गनेर्छन् र सबै आवश्यक कागजातह� सिहत आवेदन पेश गनेर्छन् । एजेन्सी अफ कमसर् एण्ड कम्यिु नटी डेभलपमेन्ट र
अन्य साझेदारबाट आएका समी�कह�ले तल वणर्न ग�रएको प्राथिमकता मापदण्डह�का आधारमा भ�रएका िववरणलाई जाँच गदैर् र
आवश्यक कागजातह�लाई �जु गदैर् सबै आवेदनह�को समी�ा गरे र स्वीकृ त तथा अस्वीकृ त गनेर्छन् वा थप जानकारी र/वा
सच्याउनका लािग आवेदन िफतार् गनेर्छन् ।
योग्यतासम्बन्धी मापदण्डह�
इकोनोिमक �रकभरी िब्रज ग्रान्ट्स कोषमा पह�चँ प्रा� गनर्का िनिम्त योग्य व्यवसायह�ले तलका सबै मापदण्डह�लाई अिनवायर् �पमा
परू ा गनर्पु नेर्छ । व्यवसायह�:
1. अिनवायर् �पमा भेमोर्न्टमा अविस्थत ह�नपु छर् वा यसको व्यवसायको मख्ु य स्थान भमोर्न्ट ह�नपु छर् ।
2. िनम्न त�रकामा स्थािपत र सञ्चािलत ह�नपु छर् :
a. एकल स्वािमत्व, अिभभावकतत्व, LLC, व्यापा�रक सस्ं था, सहकारी वा सामिू हक लाभ उद्यम लगायतका
नाफामल
ू क ह�नपु नेर्छ; वा
b. पारस्प�रक लाभ संस्था, सावर्जिनक लाभ संस्था र न्यनू -नाफामल
ू क सीिमत दाियत्व कम्पनी लगायतका
गैर-नाफामल
ू क वा न्यनू -नाफामल
ू क ह�नपु नेर्छ; र
3. आवेदनको समयमा खल
ु ा रहेको ह�नपु नेर्छ; वा
a. COVID-19 जनस्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थाको कारण आवेदनको समयमा बन्द ग�रएको तर पनु : खल्ु ने
योजना ह�नपु नेर्छ; र
4. भमोर्न्ट फवार्डर् �रओपिनङ योजना1 द्वारा स्थािपत राज्यको वतर्मान स्वास्थ्य तथा सरु �ा प्रोटोकोलको पालना गरे को ह�नुपनेर्छ; र
5. पेश ग�रएको सघं ीय कर दािखला िववरणमाफर् त सन् 2020 मा सामना गनर्पु रे को खदु घाटा सन् 2019 मा �रपोटर् ग�रएको कुनै
पिन खदु घाटाभन्दा बढी िथयो भनेर प्रमािणत गनर् सक्नपु नेर्छ; र
1
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6. भमोर्न्ट िडपाटर्मेन्ट अफ लेबर (श्रम िवभाग) मा यसको राम्रो रे कडर् रहेको ह�नपु नेर्छ (यिद लागू ह�ने भएमा समी�कह�द्वारा पिु �
ग�रने); र
7. भमोर्न्ट सेक्रेटरी अफ स्टेट (राज्य सिचव) मा यसको राम्रो रे कडर् ह�नपु नेर्छ (यिद लागू ह�ने भएमा समी�कह�द्वारा पिु � ग�रने); र
8. भमोर्न्ट िडपाटर्मेन्ट अफ ट्याक्सेस (कर िवभाग) मा यसको रे कडर् राम्रो ह�नपु नेर्छ; र
9. हाल यो च्याप्टर 7 अनसु ार टाट पिल्टएको ह�नहु न्� न;
योग्य व्यवसायह�ले आफ्ना अनुदान आवेदनह�मा िनम्न िववरण उपलब्ध गराउन आवश्यक पनेर्छ:
•
•
•
•

•
•

सघं ीय रोजगारदाता पिहचान नम्बर (FEIN) वा सामािजक सरु �ा नम्बर (एकल स्वामिमत्वकतार्ह�का लािग मात्र)
आवेदनकतार् कम्पनीका लािग उ�र अमे�रक� औद्योिगक वगीर्करण प्रणाली (NAICS) कोड;
माचर् 2020 देिख अिप्रल 2021 सम्मको अविधका लािग मािसक नाफा-नोक्सान िहसाबिकताब, जनु खदु आय
गणनाका लािग आधारको �पमा प्रयोग ग�रन्छ;
2
िनम्न िनकायबाट आवेदन ग�ररहेको व्यवसायले प्रा� गरे को वा आवेदन िदएको कुनै पिन �ितपिू तर् वा सहयोग
सम्बन्धी िववरण:
o सन् 2020 वा सन् 2021 मा फे डरल पेचेक प्रोटेक्सन प्रोग्राम (PPP) मा कजार् र छुट रकमह�;
o इकोनोिमक इन्ज्योरी िडजास्टर लोन (EIDL) पेश्क� (अनदु ान) ह�;
o सन् 2020 र सन् 2021 मा COVID-19 को प�रणामस्व�प ह�ने आिथर्क �ितह�का लािग
अन्य प्रत्य� संघीय वा राज्यका अनदु ान कोषह�;
सन् 2019 र सन् 2020 का लािग संघीय र राज्यको कर दािखला िववरण;
िनम्न िनि�त मािसक खचर्ह�का लािग एक मिहनाको बील बीजकह�को अपलोड:
o व्यावसाियक िधतो वा भाडा;
o व्यावसाियक बीमा;
o िबजल
ु ी;
o ताप;
o पानी;
o ढल िनकास सेवा;
o दरू सञ्चार सेवाह� (ल्याण्डलाइन तथा सेलल
ु र र व्यवसायसँग सम्बिन्धत के बल सेवा लगायतका
फोन सेवा); र
o इन्टरनेट सेवा ।

आवेदनको समयमा बन्द रहेका व्यवसायह�ले अिनवायर् �पमा िनम्न कुराह� उपलब्ध गराउनपु नेर्छ:
•

आवेदकले अनदु ान रकमह�लाई व्यवसायलाई पनु : सञ्चालन गनर् र आिथर्क पनु उर्त्थानका लािग गनेर्छन् भन्ने
प्रमाणीकरण (आवेदनमा उपलब्ध गराइएको);
• हाल सञ्चालनमा नरहेका व्यवसायह�का लािग, आफ्नो असल िनयत सिहतको पनु ः खोल्ने योजनाको संि��, िलिखत
िववरण (आवेदनमा उपलब्ध गराइएको) ।
2

सहयोग रकमह�लाई समायोिजत खदु आय गणना गनर् प्रयोग ग�रनेछ जसले अझै पिन अिनवायर् �पमा अनदु ानका िनिम्त योग्य ह�नका
लािग खदु घाटा देखाउनपु छर् ।

आवेदन प्राथिमकताका मापदण्डह�
एजेन्सी अफ कमसर् एण्ड कम्यिु नटी डेभलपमेन्टले प्रा� गरे का अनुदान आवेदनह�को प्राथिमकताका लािग तल िदइएका
मापदण्डह�लाई प्रयोग गनेर्छ:
अनदु ान स्वीकृ त भएको पिहलो 30 िदनिभत्र पिहलो प्राथिमकता अनदु ान रकमह� तल िदइएका सबै मापदण्डह� परू ा गनेर्
आवेदकह�लाई िनकासा ग�रनेछः
•

व्यवसायले सन् 2020 वा 2021 मा कुनै पिन संघीय वा राज्यको आिथर्क सहयोग (यसमा िनम्न लगायत तर ितनीह�मा
3
मात्र सीिमत नह�ने पदर्छन)् प्रा� गरे को छै न र त्यसको कुनै िवचाराधीन आवेदन छै न :
o पेचेक प्रोटेक्सन प्रोग्राम (तलब संर�ण कायर्क्रम) कजार् तथा अनदु ानह�;
o इकोनोिमक इन्जरु ी िडजास्टर (आिथर्क �ित प्रक्रोप) कजार् तथा अनदु ानह�;
o िनम्न लगायतका कोरोना भाइरस राहत कोष वा ARPA कोषद्वारा उपलब्ध गराइने कुनै पिन अन्य प्रत्य�

आिथर्क सहयोग:

•



भमोर्न्ट इकोनोिमक �रकभरी (भमोर्न्ट आिथर्क पनु उर्त्थान) अनुदान;



सोल प्रोप्राइटर स्टेिबलाइजेसन प्रोग्राम (एकल स्वािमत्व िस्थरीकरण कायर्क्रम) अनदु ान;



हेल्थके यर प्रोभाइडर (स्वास्थ्य सेवा प्रदायक) अनदु ानह�;



रे स्टुरेन्ट �रभाइटलाइजेसन ग्रान्ट फिण्डङ (रे स्टुरेन्ट पनु �द्धार अनदु ान कोष);



शटडर् भेन्यु (शटर लगाइएका स्थल) अनुदान;



भमोर्न्ट एिग्रकल्चरल (भमोर्न्ट कृ िष) अनुदान;

संघीय कर दािखलामा देखाइए अनसु ार व्यवसायले सन् 2020 मा खदु घाटा बेहोरे को िथयो ।

30 िदने प्रारिम्भक अनदु ान आवेदन समयाविधपिछ, एजेन्सी अफ कमसर् एण्ड कम्यिु नटी डेभलपमेन्टले मािथका मापदण्डह� अनसु ार
पिहलो प्राथिमकता अनदु ान रकम िनकासा गनर् जारी राख्नेछ । यद्यिप, प्रारिम्भक 30-िदने समयाविधपिछ, एजेन्सी अफ कमसर् एण्ड
कम्यिु नटी डेभलपमेन्टले सन् 2020 खदु कर घाटा बेहोनेर् सन् 2020 तथा 2021 मा प्रा� गरे को गैर-करयोग्य सहयोग रकम थप्दा पिन
खदु घाटा देखाउन सक्ने व्यवसायलाई अनदु ान रकम प्रदान गनर् तलको दोस्रो तहको प्राथिमकता मापदण्डह� उपयोग गनेर्छ । यसमा
िनम्न कुराह� पदर्छनः्
•

गैर-करयोग्य सघं ीय वा राज्यका आिथर्क सहयोग (पेचेक प्रोटेक्सन कायर्क्रमद्वारा छुट प्रा� कजार्, इकोनोिमक इन्जरु ी
िडजास्टर अनदु ान र कोरोनाभाइरस राहत वा ARPA कोषद्वारा उपलब्ध गराइने कुनै पिन गैर-करयोग्य प्रत्य� आिथर्क
सहयोग लगायत);

शटडर् भेन्यु अनुदान र रे स्टुरेन्ट �रभाइटलाइजेसन अनदु ानका लािग आवेदन िदएका र आवेदनह� िवचाराधीन अवस्थामा रहेका
आवेदकह�लाई पिहलो 30 िदनिभत्र प्राथिमकता िदइने छै न ।

3

अनदु ान रकम फमर्ल
ु ा
अनदु ानको रकम िनम्नानसु ार गणना ग�रनेछ: अपलोड ग�रएका बील बीजकह�मा देखाइए अनसु ार िनि�त मािसक खचर्ह�को तीन
गणु ा योग । योग्य व्यवसायको िनि�त मािसक खचर्ह�मा िनम्न कुराह� पदर्छन् (अपलोड ग�रएका बील बीजकह�द्वारा िनधार्�रत
ग�रए अनसु ार):
•
•
•
•
•
•

व्यावसाियक िधतो वा भाडा;
बीमा, िबजल
ु ी;
ताप, पानी;
ढल िनकास सेवा;
दरू सञ्चार सेवा; र
इन्टरनेट सेवा ।

यद्यिप, अनदु ान रकमह� िनम्नमध्ये कम रकमभन्दा बढी ह�नहु �दँ नै :
•

गैर-करयोग्य पवू र् सहयोग रकम थिपएपिछ आवेदकको बाँक� खदु घाटा; वा

•

$150,0004:
अिडट (लेखा परी�ण) प्रिक्रया र अनपु ालन

एजेन्सी अफ कमसर् एण्ड कम्यिु नटी डेभलपमेन्टद्वारा प्रदान ग�रने सबै अनदु ानह� यस कागजातमा उल्लेख ग�रएका िदशािनदेर्शह�द्वारा
स्थािपत मानक लेखा परी�ण प्रावधानह�को अधीनमा रहनेछन् । अनदु ानलाई खचर् गदार् प्रा� भएका सबै कागजात तथा रिसदह�लाई
सरु ि�त राख्न िसफा�रस ग�रन्छ र 5 वषर्सम्म ितनीह�को लेखा परी�ण ह�न सक्नेछ ।
हरे क आवेदकले झठु ा ठह�रएमा सजाय पाउने काननु अन्तगर्त सबै आवेदन फारमह� र अपलोड ग�रएका कागजातह�मा उपलब्ध
गराइएका सबै िववरण सत्य र ठीक रहेको भनेर प्रमािणत गनर्पु नेर्छ । भमोर्न्ट राज्य यो अनदु ान रकम प्रदान गदार् ठोस प्रमाणको �पमा यस
प्रमाणीकरणमा िनभर्र रहनेछ । यसका साथै, आवेदकह�ले अिनवायर् �पमा जानाजानी जानकारी गलत ढङ्गले प्रस्ततु गनर्ु जालसाजी
हो र यसले गदार् थप सिु वधाह� प्रा� गनर् आवेदन अयोग्य मािनन, प्रशासिनक दण्ड सजायह� पाउन र आपरािधक कायर्वाही ह�न सक्ने
कुरा बझु ेको प्रमािणत गनर्पु नेर्छ ।
त्यस बाहेक, सबै अनदु ान रकमह� एजेन्सी तथा राज्य लेखा परी�कले उही मािथ उल्लेिखत 5-वषेर् अविध (वा राज्य लेखा
परी�कद्वारा िनधार्�रत अविध) सम्म िनरी�ण ह�न सक्नेछ ।
पनु ग्रर्हण प्रिक्रयाह�
काननु बमोिजम एजेन्सी अफ कमसर् एण्ड कम्यिु नटी डेभलपमेन्टसँग िनम्न अवस्थाह�मा अनुदान रकमलाई पनु ग्रर्हण गनेर् (िफतार् िलने)
अिधकार ह�न्छ; 1) यिद कुनै प्रा�कतार् अनदु ान प्रा� गनर् अयोग्य ठह�रएमा; 2) रकम अनदु ान बढी िदइएको भएमा; वा 3) आवेदकको
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एजेन्सीसँग यी िदशािनदेर्शह� बमोिजम र व्यवसायले सघं ीय वा राज्यका स्रोतह�बाट प्रा� गरे को ह�न सक्ने कुनै पिन COVID-19 सँग सम्बिन्धत प्रत्य�
आिथर्क सहयोग रकमको आधारमा कुनै पिन अनदु ान रकम घटाउने अिधकार ह�न्छ ।

व्यवसायलाई सहायता नगरे र अन्य िक्रयाकलापह�मा अनुदान रकम प्रयोग गरे को पाइएमा ।
अनदु ान आवेदनको समयरे खा
एजेन्सी अफ कमसर् एण्ड कम्यिु नटी डेभलपमेन्टले पिहलो प्राथिमकताका अनदु ान आवेदनह�का लािग समयसीमा यस सचू नाको
िमितदेिख 45 िदनिभत्र खोल्नेछ । प्राथिमकता आवेदनह�का लािग िदइने प्रारिम्भक 30-िदने समयाविधपिछ दोस्रो प्राथिमकता
आवेदनह�को िवचार र समी�ा ग�रनेछ ।

