सानो व्यवसाय पेचेक सुरक्षा काययक्रम
पेचेक सुरक्षा काययक्रमले लाभहरू सहहत 8 हप्तासम्मको परोल खचयहरू भुक्तानी गनय हवत्त व्यवस्था भएका ससाना व्यवसायहरू उपलब्ध गराउँ छ। हवत्त व्यवस्थालाई धरौटी, भाडा र उपयोगीताहरूका ब्याज भुक्तानी
गनयका लाहग पहन प्रयोग गनय सककन्छ।
पूर्रू
य पमा माफ गररने
हवत्त व्यवस्था ऋर्हरूको रूपमा उपलब्ध गराइन्छ जुन पेरोल खचय, धरौटी, भाडा र उपयोगीहरूका ब्याजको
लाहग प्रयोग गररँदा पूर्यरूपमा माफ गररनेछ। ऋर् भुक्तानीहरू पहन छ महहनासम्म अस्थहगत गररनेछ। कु नै
सहायक वा व्यहक्तगत ग्यारेण्टी आवश्यक छैन। सरकार वा ऋर्दाताहरूमध्ये कसैले पहन स-साना
व्यवसायहरूलाई कु नै पहन शुल्क लगाउनेछैनन्।
कमयचारीहरूलाई पेरोलमा राख्नुपछय वा हछटै पुन: हनयुक्ती गनुप
य छय
माफी रोजगारदाताले कमयचारीहरूलाई कायम राख्ने वा हछटै पुन: हनयुक्ती गने र तलबका स्तरहरू कायम राख्ने
क्रममा आधाररत हुन्छ। पूर्यकालीन कु ल गर्ना अस्वीकार हुन्छ वा तलब र ज्यालाहरू घट्छ भने माफी
घटाइनेछ।
सबै स-साना व्यवसायहरू योग्य छन्
गैर-नाफामूलक, भेटेरन संस्था, आकदवासी सरोकार, स्व-रोजगार व्यहक्त, एकलौटी व्यवसाय र हनभयर
ठे केदारहरू सहहत 500 वा सो भन्दा थोरै कमयचारीहरू भएका स-साना व्यवसायहरू योग्य छन्। 500
कमयचारीहरू भएका व्यवसायहरू हनहित उद्योगहरूका लाहग योग्य छन्।
कहहले आवेदन गने
अहप्रल 3, 2020 देहख, स-साना व्यवसाय र एकलौटी व्यवसायहरूले आवेदन गनय सक्छन्। अहप्रल 10, 2020
देहख, हनभयर ठे केदार र स्व-रोजगार व्यहक्तहरूले आवेद गनय सक्नुहुन्छ। हामी तपाईंलाई त्यहाँ हवत्त व्यवस्था
क्याप भएको हुनाले आफू ले सक्दो हछटो आवेदन गनय प्रोत्साहन गदयछौं।
आवेदन कसरी गने
तपाईं सहभागी हुने कु नै पहन हवद्यमान SBA 7(a) ऋर्दाता वा कु नै पहन संघीयसरकारद्वारा बीमा गररएको
भण्डार संस्थान, संघीय सरकारद्वारा बीमा गररएको क्रेहडट यूहनयन र कृ हि क्रेहडट प्रर्ाली संस्थान माफय त
आवेदन गनय सक्नुहुन्छ। अन्य व्यवहस्थत ऋर्दाताहरू काययक्रममा स्वीकृ त वा नामाहककत भएपहछ यी ऋर्हरू
बनाउन उपलब्ध हुनेछन्। तपाईंले आफ्नो स्थानीय ऋर्दातासँग उहाँ सहभागी हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न भनी
परामशय गनुयपछय। सबै ऋर्हरूमा ऋर्दाता वा ऋर्कतायलाई ध्यान नकदई समान सतयहरू हुनेछन्। सहभागी
ऋर्दाताहरूका साथै अहतरक्त जानकारी र सम्पूर्य सतयहरूको सूची www.sba.gov मा पाउन सककन्छ।
पेचक
े सुरक्षा काययक्रम राज्यकोि हवभागको सहायतामा सानो व्यवसाय प्रबन्धद्वारा कायायन्वयन गररएको हो।
ऋर्दाताहरू थप जानकारीका लाहग www.sba.gov वा www.coronavirus.gov पहन जानुपछय।
स्रोत: https://home.treasury.gov अहप्रल 12, 2020 अनुसार
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यो फाराम नभनुहन ोस्। कृ पया अग्रं ेजी फाराम भनुहन ोस्

पेचेक सुरक्षा कार्यक्रम

OMB नियन्त्रण िम्बर: 32450407
म्याद समाप्त हुिे ममनत:
DBA वा लागूयोग्य र्एमा व्यापार नाम 09/30/2020

ऋणी आवेदन फाराम


एउटामा चिह्न लगाउनुहोस्:
एकलौटी व्यवसाय साझे
( दारी C-Corp S-Corp LLC
चनर्भर ठे के दार योग्य स्वं-रोजगार व्यचि
501(c)(3) गैर-नाफामूलक 501(c)(19) र्ेटेरन संस्था
जनजातीय व्यवसाय ( सानो व्यवसाय ऐन खण्ड 31(b)(2)(C)) अन्य
व्यवसायको कानूनी नाम
व्यवसायको ठे गाना

व्यवसाय TIN (EIN, SSN)

व्यवसायको फोन

(

)

प्राथचमक सम्पकभ

औसत माचसक पेरोल:

$

ऋण चलनुको उद्देश्य
(कृ पया एउटार्न्दा बढी ियन
गनुभहोस्):

x 2.5 + EIDL, अग्रीम नेट
(लागूयोग्य र्एमा) बराबर
ऋणको अनुरोध

$

इमेल ठे गाना

कमभिारीहरूको संख्या:

☐पेरोल ☐चलज / धरौटीको ब्याज ☐उपयोगीता ☐अन्य (व्याख्या गनुभहोस्):
आवेदकको स्वाचमत्व अचधकार

आवेदकको 20% वा सो र्न्दा बढी इक्विटी र्एका सबै माचलकहरूको सूिी बनाउनुहोस्। आवश्यक परे मा एउटा छु ट्टै पाना संलग्न गनुभहोस्।
माचलकको नाम

शीर्भक

स्वाचमत्व %

TIN (EIN, SSN)

ठे गाना

यक्वद तलका (1) वा (2) प्रश्नहरूका जवाफ "हो" आउँ छ र्ने, ऋण स्वीकार गररनेछैन।
प्रश्न
1.

हो

आवेदक वा आवेदकको कु नै पचन माचलकलाई हाल कु नै पचन संघीय चवर्ाग वा एजेन्सीद्वारा यस कारोबारमा सहर्ागी हुनबाट चनलम्बन, चनर्ेध, चनष्काचसतको
लाचग प्रस्ताव, अयोग्य घोर्णा गररएको वा स्वैचछछक रूपमा चनकाचलएको छ वा हाल कु नै पचन क्वदवाचलयापनमा संलग्न र्एका छन्?

2. आवेदक, आवेदकको कु नै पचन माचलक वा चतनीहरूमध्ये कोहीद्वारा स्वाचमत्व अचधकार क्वदइएको वा चनयन्रण गररएको कु नै पचन व्यवसायले हाल अपराधी
ठहररएको वा पचछल्लो 7 वर्भमा र्ुिानी नगरे को र सरकारलाई नुक्सान पुराएको SBA वा अन्य कु नै पचन संघीय एजेन्सीबाट अचहलेसम्म प्रत्यक्ष
वा ग्यारे ण्टी गररएको ऋण प्राप्त गरे का छन्?
3.

आवेदक वा आवेदकको कु नै पचन माचलक अन्य कु नै पचन व्यवसायको माचलक हुनुहुन्छ वा अन्य कु नै पचन व्यवसायमा
साधारण व्यवस्थापन छ? यक्वद हो र्ने, उि सबै व्यवसायहरूको सूिी बनाउनुहोस् र पररचशष्ट A को रूपमा पचहिान गररएको एउटा छु ट्टै पानामा सम्बन्धबारे
व्याख्या गनुभहोस्।

4.

आवेदकले जनवरी 31, 2020 र अचप्रल 3, 2020 को बीिमा SBA अथभव्यवस्था िोटपटक प्रकोप ऋण प्राप्त गनुभर् एको छ? यक्वद हो र्ने,
पररचशष्ट B को रूपमा पचहिान गररएको एउटा छु ट्टै पानामा चवचवरणहरू उपलब्ध गराउनुहोस्।

होइन

☐☐
☐☐
☐☐
☐☐

यक्वद (5) वा (6) प्रश्नहरूका जवाफ "हो" आउँ छ र्ने, ऋण स्वीकार गररनेछैन।
प्रश्न

हो

5.आवेदक (व्यचि र्एमा) वा आवेदकको 20% वा सो र्न्दा बढी इक्विटीको स्वाचमत्व अचधकार प्राप्त गरे का कु नै पचन व्यचि अचर्योग, अपराचधक जानकारी, अपराध वा
कु नै पचन अचख्तयारमा औपिाररक अपराचधक शुल्कहरू लगाइने अन्य माध्यमको पार हुनुर्एको छ वा हाल कै द गररएको छ वा प्रवेशन वा प्यारोलमा हुनुहुन्छ?

होइन

☐ ☐

प्रश्न 5 को प्रचतक्विया पुचष्ट गनभ यहाँ हस्ताक्षर गनुभहोस् →

आवेदक (व्यचि र्एमा) वा आवेदकको कु नै पचन माचलकलाई गत 5 वर्भचर्र कु नै पचन अपराध सम्बन्धी कायभको लाचग 1) अपराधी; 2) दोर्ी माचनएको; 3) नोलो
6.
दावेदार माचनएको; 4) पूवभपरीक्षण मोडमा राचखएको; वा 5) विन वा प्रमाणको कु नै पचन स्वरूपमा (चनणभय गनुभअचघ प्रमाण सचहत) राचखएको छ?

☐ ☐

प्रश्न 6 को प्रचतक्विया पुचष्ट गनभ यहाँ हस्ताक्षर गनुभहोस् →
आवेदकको माचथको पेरोल गणनामा समावेश र्एका आवेदकका सबै कमभिारीहरूका चसद्धान्त चनवास स्थान
7.
संयुि राज्य अमेररका हो?
8.

आवेदकलाई SBA को मताचधकार चनदेचशकामा सूिीबद्ध गररएको मताचधकार छ?

1
SBA फाराम 2483

☐ ☐
☐ ☐
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पेचेक सुरक्षा कार्यक्रम
ऋणी आवेदन फाराम

तल हस्ताक्षर गरे र, तपाईं चनम्न प्रस्तुतीकरण, अचधकार र प्रमाणीकरणहरू बनाउनुहुन्छ
प्रमाणीकरण तथा अचधकारहरू म प्रमाचणत गदभछु की:
मैले कानून र कायभकारी आदेशद्वारा आवश्यक गराइएका कथनहरू सचहत यस फाराममा समावेश गररएका कथनहरू पढेको र बुझेको छु ।
आवेदक कोरोना र्ाइरसको प्राथचमक उपिार, राहत र अथभव्यवस्था सुरक्षा ऐन (CARES ऐन) (पेिेक सुरक्षा कायभिमको चनयम) को महाशाखा A, शीर्भक I अन्तगभत पेिेक
सुरक्षा कायभिम कायाभन्वयन गने सानो व्यवसाय प्रशासन (SBA) द्वारा जारी गररएको यो आवेदन पेश गररएको समयमा प्रर्ावकारी र्एका चनयमहरू अन्तगभत ऋण प्राप्त गनभ
योग्य हुनुहुन्छ।
आवेदक (1) एक चनर्भर ठे के दार, योग्य स्वं-रोजगार व्यचि वा एकलौटी व्यवसायी हो वा (2) आवेदकको उद्योगको लाचग 13 C.F.R. 121.201 मा SBA द्वारा
स्थाचपत कमभिारीहरूको संख्यामा आकारा मानक लागू र्एमा 500
र्न्दा बढी कमभिारीहरूलाई रोजगार क्वदनुहुन्न।
म लागू हुने जुनसुकै समयमा नागररक अचधकार र यस फारामका अन्य सीचमतताहरूको अनुपालना गनेछु।
SBA ऋणका सबै लार्हरू ऋण आवेदनमा चनर्दभष्ट गररएअनुसार र पेिेक सुरक्षा कायभिमको चनयमसँग अनुकूल व्यवसायसँग सम्बचन्धत
उद्देश्यहरूका लाचग मार प्रयोग गररनेछ।
सम्र्व र्एसम्म, म अमेररकीद्वारा बनाइएका उपकरण र उत्पादनहरू मार खररद गनेछु।
आवेदक संघीय, राज्य वा स्थानीय कानून अन्तगभत गैर-कानूनी माचनने कु नै पचन क्वियाकलापमा संलग्न हुनुर् एको छै न।
जनवरी 31, 2020 र अचप्रल 3, 2020 को बीिमा सानो व्यवसाय ऐनको खण्ड 7(b)(2) अन्तगभत आवेदकद्वारा प्राप्त गररएका कु नै पचन ऋण पेिेक सुरक्षा कायभिमको चनयम
अन्तगभत पेरोल खिभ र अन्य स्वीकायभ प्रयोग ऋणहरू र्ुिानी गनुभबाहेकको उद्देश्यको लाचग चथयो।
व्यचिगत आवेदकहरूका लाचग: म SBA लाई संशोधन गररएअनुसार सानो व्यवसायक ऐनद्वारा अचधकृ त कायभिमहरूमा मेरो योग्यता चनधाभरण गने उद्देश्यको लाचग अपराचधक न्याय
एजेन्सीहरूबाट मेरो बारे मा अपराचधक रे कडभ सम्बन्धी जानकारीको अनुरोध गने अचधकार प्रदान गदभछु।
प्रमाणीकरणहरू
आवेदकको आचधकाररक प्रचतचनचधले प्रत्येकको छे उमा हस्ताक्षर गरे र तलका सबैलाई राम्रो चवश्वासका साथ प्रमाचणत गनुभपदभछ:
फाराम(हरू) 1099-MISC. मा ररपोटभ गररएअनुसार, आवेदक फे ब्रुअरी 15, 2020 मा सञ्चालनमा हुनुहुन््यो र उहाँसँग आफू ले तलब र पेरोल करहरू र्ुिानी गने
कमभिारीहरू वा र्ुिानी गररने चनर्भर ठे के दारहरू चथए।
वतभमान अथभव्यवस्थाको अचनचितताले यो ऋणको अनुरोधलाई आवेदकको िालू सञ्चालनहरूको समथभनको लाचग आवश्यक गराउँ छ।
चवत्त व्यवस्थालाई पेिेक सुरक्षा कायभिमको चनयम अन्तगभत चनर्दभष्ट गररएअनुसार कमभि ारीहरूलाई कायम राख्न र पेरोल व्यवचस्थत गनभ वा धरौटी ब्याज र्ुिानी, चलज र्ुिानी
र उपयोचगता र्ुिानीहरू बनाउनको लाचग प्रयोग गररनेछ; चवत्त व्यवस्थालाई अनचधकृ त उद्देश्यहरूका लाचग जानीजानी प्रयोग गररन्छ र्ने, संघीय सरकारले मलाई कानूनी
रूपमा उत्तरदायी ठराउन सक्छ, जस्तै छल गरे कोमा शुल्कहरू लगाउने र्न्ने म बुझ्दछु ।
आवेदकले ऋणदातालाई आवेदकको पेरोलका पूणभकालीन बराबरका कमभिारीको संख्याका साथै यो ऋण चलएदेचख आठ हप्ताको अवचधसम्मको पेरोल खिभ, समाचवष्ट धरौटी
ब्याज र्ुिानी, समाचवष्ट र्ाडा र्ुिानी र समाचवष्ट उपयोचगताहरूको डलर रकमहरू प्रमाचणत गने कागजात उपलब्ध गराउनुहुनेछ।
कागजात गररएका पेरोल खिभ, समाचवष्ट धरौटी ब्याज र्ुिानी, समाचवष्ट र्ाडा र्ुिानी र समाचवष्ट उपयोचगताहरूको धनराशीको लाचग ऋण माफी गररनेछ र गैर-पेरोल
खिभहरूका लाचग माफ गररएको रकमको 25% र्न्दा बढी हुन सक्दैन र्न्ने म बुझ्दछु ।
फे ब्रुअरी 15, 2020 को सुरुवातदेचख चडसेम्बर 31, 2020 को अचन्तम समयावचधमा, आवेदकले पेिेक सुरक्षा कायभिम अन्तगभत अको ऋण प्राप्त गनुभर्एको छै न र गनुभहुनेछैन।
म यस आवेदनमा उपलब्ध गराइएका जानकारी र सबै सहायक कागजात र फारामहरूमा उपलब्ध गराइएका जानकारी सबै र्ौचतक सम्मानका साथ सत्य र सही छन् र्नी
थप प्रमाचणत गदभछु। SBA बाट ग्यारे ण्टी गररएको ऋण प्राप्त गनभको लाचग जानीजानी गलत कथन बनाउनाले 18 USC 1001 र 3571 अन्तगभत पाँि वर्भसम्मको कारागार
र/वा $250,000 सम्मको जररवारना; 15 USC 645 अन्तगभत दुई वर्भसम्मको कारागार र/वा $5,000 सम्मको जररवारना; र संघीय सरकारद्वारा बीमा गररएको संस्थानमा
पेश गररएमा, 18 USC 1014 अन्तगभत तीस वर्भसम्मको कारागार र/वा $1,000,000 सम्मको जररवारना सचहतका कानून अन्तगभत दण्ड क्वदन सक्वकन्छ र्न्न म बुझ्दछु ।
ऋणदाताले पेश गररएका आवश्यक कागजातहरूको प्रयोग गरी ऋण रकमको लाचग योग्य र्एको पुचष्ट गनुभहुनेछ र्न्ने म स्वीकार गदभछु। ऋणदाताले SBA ऋण कायभिमका
आवश्यकता र सबै SBA समीक्षाहरूसँग अनुपालनाको उद्देश्यका लाचग मैले SBA इन्सपेक्टर जनरलको कायाभलयको आचधकाररक प्रचतचनचधहरू सचहत SBA को आचधकाररक
प्रचतचनचधहरूलाई उपलब्ध गराएको कु नै पचन कर सम्बन्धी जानकारी साझा गनभ सक्नुहुन्छ र्न्ने बुझ्दछु , स्वीकार गदभछु र सहमचत जनाउँ छु ।

आवेदकको आचधकाररक प्रचतचनचधको हस्ताक्षर

चमचत

नाम लेख्नुहोस्

शीर्भक
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पेचेक सुरक्षा कार्यक्रम
ऋणी आवेदन फाराम

यो फाराम र्नुक
भ ो उद्देश्य:
यो फाराम आवेदकको आचधकाररक प्रचतचनचधद्वारा पूरा गररनुपछभ र तपाईंको SBA मा सहर्ागी हुने ऋणदाताद्वारा पेश गररनुपछभ । अनुरोध गररएको जानकारी पेश गदाभ आर्थभक
सहायताको लाचग योग्यतासँग सम्बचन्धत चनधाभरण गनभ आवश्यक पछभ । जानकारी पेश गनभ असफल र्एमा उि चनधाभरणमा प्रर्ाव पनेछ।
यो फाराम पूरा गने सम्बन्धी चनदेशनहरू:
"ऋण चलनुको उद्देश्य" को सन्दर्भमा, पेरोल खिभहरूमा कमभिारीहरूलाई (जसको चसद्धान्त चनवास स्थान संयुि राज्य अमेररका हो) तलब, ज्याला, कमीशन वा समान क्षचतपूर्तभ; नगद
रटप वा समवस्तु (रोजगारदाताको चवगत रटप रे कडभहरूको आधारमा वा उि रे कडभहरूको अनुपचस्थचतमा, एक चववेकी, इमानदार रोजगारदाताले उि रटपहरू अनुमान गरे रको
आधारमा); छु रट्ट, अचर्र्ावकीय, पररवार, चिक्वकत्सा वा चबमारी हुँदा गने र्ुिानी; पदत्याग वा चवदाई गदाभ क्वदइने र्त्ता; बीमा चप्रचमयम र अवकाश सचहत सामूचहक स्वास््य स्याहार
कर्रे ज समेट्ने कमभिारी लार्हरुको प्रावधानको लाचग गररने र्ुिानी; कमभिारीहरूको क्षचतपूर्तभमा मूल्याङ्कन गररएका राज्य तथा स्थानीय करहरूको र्ुिानी; र चनर्भर ठे के दार वा
एकलौटी व्यवसायीको लाचग गररने र्ुिानी, स्व-रोजगारबाट आउने ज्याला, कमीशन, आम्दानी वा नेट आम्दानीहरू वा समान क्षचतपूर्तभको रूपमा क्वदइने रकमहरू समावेश हुन्छन्।
"औसत माचसक पेरोल" चहसाब गने उद्देश्यहरूका लाचग, धेरैजसो आवेदकहरूले प्रत्येक कमभिारीको लाचग वार्र्भक आधारमा $100,000 र्न्दा बढी लाग्ने खिभहरू बाहेक
2019 को लाचग औसत माचसक पेरोल प्रयोग गनुभहुनेछ। मौसमी व्यवसायहरूका लाचग, आवेदकले त्यसको सट्टामा प्रत्येक कमभिारीको लाचग वार्र्भक आधारमा $100,000 र्न्दा बढी
लाग्ने खिभहरू बाहेक फे ब्रुअरी 15, 2019 र जुन 30, 2019 बीिको समयावचधको लाचग औसत माचसक पेरोल प्रयोग गनभ ियन गनभ सक्नुहुन्छ।
नयाँ व्यवसायहरूका लाचग, औसत माचसक पेरोलको चहसाब प्रत्येक कमभिारीको लाचग वार्र्भक आधारमा $100,000 र्न्दा बढी लाग्ने खिभहरू बाहे क
जनवरी 1, 2020 देचख फे ब्रुअरी 29, 2020 को समयावचध प्रयोग गरी गनभ सक्वकन्छ।
आवेदकले अथभव्यवस्था िोटपटक प्रकोप ऋण (EIDL) पुनर्वभत्तीयकरण गदै हुनुहुन्छ र्ने: फाराममा उल्लेख गररएअनुसार ऋण अनुरोधको लाचग EIDL COVID-19 ऋण अन्तगभत
जनवरी 31, 2020 र अचप्रल 3, 2020 को बीिमा चलइएको EIDL चतनभ बाँकी रकमलाई जोडेर कु नै पचन "उधार" रकमलाई घटाउनुहोस्।
तल सूिीबद्ध गररएका सबै पक्षहरूलाई 13 CFR § 120.10 का साथै "चसद्धान्तहरू" मा पररर्ाचर्त गररएअनुसार आवेदकको माचलकहरू माचनन्छ।






एकल स्वाचमत्वको व्यवसायको लाचग, एकलौटी व्यवसाय;
साझेदारीको लाचग, सबै साधारण साझेदार र फमभ को 20% वा सो र्न्दा बढी इक्विटीको स्वाचमत्व अचधकार प्राप्त र्एका सबै सीचमत साझेदारहरू;
व्यवसाय संघको लाचग, 20% वा सो र्न्दा बढी व्यवसाय संघका सबै माचलकहरू;
सीचमत दाचयत्व र्एका कम्पनीहरूका लाचग, कम्पनीको 20% वा सो र्न्दा बढी स्वाचमत्व अचधकार प्राप्त र्एका सबै सदस्यहरू; र
ट्रस्टर (आवेदकले चवश्वासबाट स्वाचमत्व अचधकार प्राप्त गनुभ र्एको छ र्ने)।
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