
  
 

 

!कसानह'को लािग कोिभड-१९ राहत प5रचालन 
यो िनद9िशका कोिभड-१९ ले उ=प> गरेको चुनौतीपूणD प5रिEथितलाई प5रचालन गन9 कायDमा मIत गनD तयार ग5रएको िथयो। यस सLकटको 
घडीमा संघीय (फेडरल) र राSय (Eटेट) कायDTमह'बाट VाW Xने सहायताले धेरै फरक पानD स[छ। यसपिछ आउने केही पेजह'ले कोिभड-१९ 
सँग स`बिaधत राहत कायDTमह' र ितनीह' !कसानह'को लािग कसरी लागू Xaछन् भनी उcलेख गदDछ। तपाeको लािग सहयोगी Xनसfे 
कायDTमह' तपाeले हदेg जाँदा तलका कुराह' Eमरणमा राhु धेरै मह=वपूणD छन् : 

कायDTम िववरणह' िछटो गितमा प5रवतDन Xदँछैन् 
कोिभड-१९ राहतह' िनरaतर आउँद ैर प5रवतDन Xदँछैन्। यहाँ सूचीकृत भएका एजेaसीह'बाट भएका िववरणह' प5रवतDनका लािग स`बिaधत 
एजेaसीह'मा गएर हनेD निबसDनुहोस् !कन!क केही कायDTमह'को लािग िनयमह' जारी गनD अझै बाँकn रहकेा छन् भने अ' पिहcयै प5रवतDन 
भएका छन्। 
अिभलेख िववरण (डकुमेaटेसन) जoरी Xaछ   
तपाeलाई मIत गनD सfे केही कायDTमह'ले तपाeसँग कागजात वा अिभलेख िववरण (डकुमेaटेसन) खोSछन्। िववरणह' जoरी Xaछ। तपाeको 
अिभलेख िववरणह' तयार राhुहोस् र तपाeको मूcय वा बजार pित समेqने र तपाeको फामDमा के कEतो अवEथा आइरहकेो छ भ>े कुरा 
बताउने िवEतृत नोटह' बनाउन थाcनुहोस्।  

एजेaसीह' र ऋणदाताह'लाई त=काल स`पकD  गनुDहोस्  
तपाeले िछटोभaदा िछटो कोिभड-१९ राहत कायDTमह'सँग स`बिaधत एजेaसी र ऋणदाताह'लाई स`पकD  गनुDपछD। एजेaसीह', बीमा/इaसुरेaस 
क`पनीह', ऋणदाताह', ठेकेदार/कawया[टरह' र पुनलाDभ/5रकोभरी Vयासमा आिधका5रक oपमा संलx अaय जोकोहीसँग स`बिaधत तपाeको 
स`पकD  िववरणह'को अिभलेख राhुहोस्। 

तपाeलाई फामD न`बर आवyयक पनD स[छ 
अमे5रकn कृिष िवभाग USDA बाट संचािलत धेरैजसो फामDस`बaधी कायDTमह'को लािग !कसानह'ले फामD स�भDस एजेaसीमा दताD भएर एक 
फामD न`बर िलनुपछD। यो V!Tया िनःशुcक छ। फामD न`बर िलनलाई तपाeको अमे5रकn कृिष िवभाग USDA को Eथानीय स�भDस सेaटरलाई 
स`पकD  गनुDहोस् (अकÅ पेजमा हनुेDहोस्)। 
समयसीमा िछटो आउने छ र प5रवतDन Xन सfेछ 
धेरैजEतो कोिभड-१९ राहत कायDTमह'को समयसीमा Xaछन्। केही समयसीमा धेरै िछटो आउँछन् र केही अवEथाह'मा समयसीमा भaदा 
पिहले नै कोष रकम स!कन स[छन्। यससँग तल रहकेो तािलकामा ितनीह' रहने समयसीमाह' उcलेख ग5रएका छन्, तर तपाeले एजेaसी 
अ!फसह'को िमित प5रवतDन भएका छन् छैनन् भ>े िनिÇत गनD दोहोरो चेकजाँच गनुDपछD। 

केही कायDTमह'मा पुनरावेदन V!Tयाह' Xaछन्  
केही राहत कायDTमह'मा पुनरावेदनका V!Tया Xaछन्।  य!द तपाeलाई कायDTमबाट अEवीकार ग5रएमा पिन 'Xदँनै' भ>े जवाफ संधै अिaतम 
जवाफ होइन भ>े कुरा थाहा पाइराhुहोस्।  

पुनलाDभ (5रकोभरी) एउटा लामो र तनावपूणD V!Tया हो  
कुनै पिन िवपद वा संकटकालीन आवEथाबाट पुनलाDभ (5रकोभरी) Xनु भनेको एउटा लामो V!Tया Xनेछ। अaय पीडादायी अनुभवह'लाई हदेाD 
मािनसह' कुनै सLकटबाट मुÑ (5रकोभर) Xन धेरै चरणबाट गुÖनुपन9 Xaछ। धैयD Xनुहोस् र आÜनो तथा अoको áयाल राhुहोस्। सहभागी 
सबैले मानिसक EवाEàयमा उपिEथत Xनु जoरी छ। तपाeले स`बिaधत âोतह' अकÅ पेजमा पाउनु Xनेछ।   

ठगी गन9 äिÑह' दखेा पनD सfेछन्  
संकटकालीन अवEथा दखेापन9 िविãकै ठगी गन9 äिÑह' सधå आइपुçछन्। सतकD  Xनुहोस्। कोिभड-१९ को यस समयमा दखेा पन9 कजाD वा ऋण 
प5रवतDनसँग स`बिaधत ठगीह'Vित िवशेष सचेत Xनुहोस्। 
िवभेद गैरकानुनी हो  
तल उcलेख ग5रएका कायDTमह' योçय रहकेा सबैको लािग उपलéध Xaछन्।  िवभेद गैरकानुनी हो। V=येक एजेaसीसँग िवभेदस`बaधी गुनासो 
V!Tया XनुपछD। अमे5रकn कृिष िवभाग USDA को िवभेदस`बaधी गुनासो V!कयाह' !कसानह'को लािग तयार ग5रएको कोरोनाभाइरस 
खाè सहयोग कायDTमस`बaधी िनद9िशका (CFAP) मा चचाD ग5रएको छ र यो www.flaginc.org/covid-19-guide/ मा उपलéध छ। 

तपाeले फामD एडलाई फोन गनD सfुXaछ  
तपाe पुनEथाDिपत Xने V!Tयामा Xदँा यी कायDTमह' प5रचालन गनD धेरै क5ठन Xन स[छन्। य!द तपाeलाई सहयोग खाँचो भएमा कृपया 
थाहा पाइराhुहोस् तपाeले फामD एडलाई 1-800-FARM-AID मा कुनैपिन समय फोन गनD सfुXaछ। फामD एडले तपाeको कुराह'को 
आँकलन गनD सहायताको लािग तपाeको निजक रहकेा कसैसँग स`पकD  गराउन सfेछ।  

कोिभड-१९ राहतको लािग !कसानह'को िनद9िशका 



यहाँ उcलेख ग5रएका कायDTमह'को िवEतृत िववरणको लािग !कसानको िहतमा कायD गन9 क`पनी फामDसD िलगल ए[सन ìुप (FLAG) बाट तयार 
ग5रएको कोिभड-१९ राहतस`बaधी िनद9िशका र खाè सहयोग कायDTमस`बaधी िनद9िशका CFAP को पिछcलो संEकरण 
www.flaginc.org/covid-19-guide/ मा हनुेDहोस्। 
 

कोिभड-१९ राहत प5रचालनको लािग Vमुख स`पकD ह' 

 

Farm Aid, Farmers’ Legal Action Group, Inc., Indigenous Food and Agriculture Initiative, Intertribal 
Agriculture Council, National Sustainable Agriculture Coalition, र RAFI-USA ñारा तयार ग5रएको।

अम5ेरकn कृिष िवभाग (USDA) 
तपाeको Eथानीय अम5ेरकn कृिष िवभागको स�भDस सaेटर खोजी गनुDहोस:् https://offices.sc.egov.usda.gov/locator/app. óयान 
!दनुहोला तपाeको Eथानीय स�भDस सेaटर निजकको काउaटीमा पिन रहेको Xनस[छ । 

अम5ेरकn कृिष िवभाग सचूना हटलाइन: USDA सगँ स`बिaधत Vòह'को लािग कृपया (202) 720-2791 मा फोन गनुDहोस् । 

तनाव तथा मानिसक EवाEàय âोतह'  
SAMHSA National Helpline / 1-800-662-4357 24/7 िनःशुcक र गोपनीय Vेषण तथा सूचना सेवा Vदान गन9 लाइन । 

SAMHSA Disaster Distress Helpline / 1-800-985-5990 िवपदको VितकायDमा तािलमVाW काउaसेलरसँग कुरा गनD । 
National Suicide Prevention Lifeline / 1-800-273-8255 यस लाइफलाइनले मानिसक पीडामा रहेका मािनसह'को लािग  24/7 
िनःशुcक र गोपनीय सहयोग, र तपाe अिन तपाeको आफaतको लािग रोकथाम तथा सLकटस`बaधी âोतह' Vदान गछD ।  

तपाeको pेúमा रहेको मानिसक EवाEàय परामशDकताD/काउaसलेरको खोजी गनD हेनुDहोस् : https://www.psychologytoday.com/us. 

गरैसरकारी सहयोग  
FLAG’s ल ेतयार गरेको कोिभड-१९ राहतस`बaधी !कसान िनद9िशका : www.flaginc.org/covid-19-guide/  

फामD एडको हटलाइन: 1-800-FARM AID or farmhelp@farmaid.org  

ùम िवभाग 
तपाeको ठाउँमा राSयको बरेोजगार अ!फस खोजी गनुDहोस ्: https://www.dol.gov/coronavirus/unemployment-

insurance#find-state-unemployment-insurance-contacts  

साना äवसाय Vशासन (SBA) 
साना äवसाय Vशासन अaतगDतका कोरोनाभाइरस राहत िवकcपह': https://www.sba.gov/funding-

programs/loans/coronavirus-relief-options  

साना äवसाय Vशासन अaतगDतका िवपद सहायता ìाहक सवेा केaü: For help with SBA's Disaster Loan Assistance 
website, https://disasterloan.sba.gov/, contact 1-800-659-2955 | TTY: 1-800-877-8339. 

तलब/Sयाला सरुpा कायDTम (PPP) को लािग ऋणदाताह' : https://www.sba.gov/document/support--paycheck-
protection-program-participating-lenders 

साना äवसाय Vशासन अaतगDत आ�थDक हािन िवपद कजाD EIDL को आवदेन: https://covid19relief.sba.gov/#/  



 

!कसानह'को लािग कोिभड-१९ राहतको सारांश 
अग7ट 27, 2020 

काय:;म एजे@सी के उपलDध छ? योHयता फाम: योHयता आवेदन र समयसीमाको जानकारी अ@य 

CARES ACT मा आधाMरत राहत 

आNथ:क Pभाव 
भुRानीह' (अथा:त्, 
UिRह'को लािग 
Mरकोभरी Mरबेट) 

आ@तMरक राजX सेवा (IRS) 
www.irs.gov/coronavir
us/economic-impact-
payments 

योHय UिRको लािग $1,200 डलर 
भुRानी, साथै योHय बZाको लािग थप 
$500 डलर ।  

आयको \ेसहो]ड/सीमा (UिRह'को 
लािग $75 हजार डलर; संयुR कमाइको 
लािग $150 हजार डलर)  पार गरेपिछ 
भुRानीह' घaनेछ । भुRानीह' Pाb 
गनcसdब@धी IRS मeतको लािग यहाँ 
हनेु:होस:् 
https://www.irs.gov/newsroom/ho
w-to-use-the-tools-on-irsgov-to-
get-your-economic-impact-
payment. 

छ िसgा@तत:, फेडरल करह' दािखला गनcह' र 
सामािजक सुरjा भkा वा फेडरल लाभह' 
Pाb गनcह'ले पैसा भुRानीह' 7वतः 
पाउनेछन ्। जोसँग यसPकारको सुिवधा छैन, 
उनीह'ले आधारभूत जानकारी  आ@तMरक 
राजX सेवा (IRS) मा अिनवाय: उपलDध 
गराउनुपछ: । 

केही ऋणदाताह'ले भुRानीह' 
िसज गन: वा रोt सuछन्  

UिRह'को vपमा 

तलब/wयाला सुरjा 
काय:;म (PPP) 

साना Uवसाय Pशासन (SBA) 

https://www.sba.gov  

ऋण किहले Pाb गMरएको भxे कुराको 
आधारमा ऋणह'ले 8 वा 24 हbाको  
पेरोल खच:ह' समेaछ। ऋणह' 
पूण:'पमा माफ गन: स!क@छ। 

फाम:ह'; साना Uवसायह'; 
गैरनाफामूलकह'; आ!दवासीह'को साना 
Uवसाय समूह/क@सन:ह';  भे~ानह'को 
सं7थाह'; अ@य 7वरोजगार UिRह'; र 
7वत@� ठेकेदार/क@~याuटरह'  

छ 
आवेदनको समािb िमित अग7ट  8, 2020 मा 
िथयो। SBA ले अब उपरा@त आवेदनह' 
7वीकार गन:दनै तर  ऋण Pाb गरेका 
UिRह'का लािग ऋण माफ आवेदनह' 
उपलDध छन्:  
https://www.sba.gov/funding-
programs/loans/coronavirus-relief-
options/paycheck-protection-program 

ऋणदातासँग आवेदन गरेको 
Åनुपछ: र काय:;म पिहले 
आउनेलाई पिहलो सेवा Pदान 
गMरने खालको िथयो। अपील गनc 
P!;या अवि7थत छ। 

रोजगारदाताह'को 
vपमा 

कोिभड-१९ आNथ:क 
हािन िवपद कजा: 
(EIDL) काय:;म 

साना Uवसाय Pशासन (SBA) 

https://www.sba.gov 

साना Uवसायह' र आपतकालको 
लािग कजा: सीमा $10,000 सdम 
रह@छ जुन फेMर ितनु:पदÉन । 

500 भ@दा कम कम:चारी भएका साना 
कृिष उàम तथा Uवसायह'; िनजी 
गैरनाफामूलकह'; साना कृिष 
सहकारीह'; एकल 7वािमâवह'; र 
आ!दवासीह'को साना Uवसाय 
समूह/क@सन:ह' 

 छ 
यस काय:;म िडसेdबर 31, 2020 सdम 
उपलDध छ । Pारिdभक कोष स!कएको, तर 
नयाँ कोष उपलDध छ र SBA ले फाम:ह'बाट 
मे 4, 2020 दिेख आवेदन िलन थालेको छ। 
सोझै SBA को यस वेवसाइटमा आवेदन 
गनु:पछ:: https://covid19relief.sba.gov/#/ 

पिहले आउनेलाई पिहलो सेवा 
Å@छ ।  रकम कमी Åने Åदँा 
उपलDधता किहले Åने किहले नÅने 
Å@छ ।  जुलाई 11, 2020 
अनुसार, आपतकालीन 
अिãमह'का लािग िवk Uव7था 
समाb भयो। 

कृिषjे�ह' अिPल 
24, 2020 मा योHय 
बनाइएका िथए। 

महामारी बेरोजगार 
सहायता (PUA)  
काय:;म 

åम िवभाग 
https://www.dol.gov 

कोिभड-१९ का कारण जािगर 
गुमेकाह'को लािग बेरोजगार बीमा 
उपलDध छ । सामा@य भुRानीह' हरेक 
हbा $600 डलरले बèछ  र सहायता 
लाभह'को 39 हbासdम बढाइएको ।  

7वरोजगार गदÉ आएका बेरोजगारह'को 
लािग उपलDध ।  कोिभड-१९ सìकटसँग 
सdबि@धत िविभx कारणह'मîये कुनै 
एउटा कारणले काम सुचाv गन: नसकेको 
Åनुपछ:।   

छ िडसेdबर 31, 2020 सdम उपलDध छ। 
राwयको बेरोजगार इ@सुरे@स अ!फसबाट 
आवेदन गनु:होस् । राwयको अ!फस खोwन यो 
वेवसाइटमा जानुहोस:् 
https://www.dol.gov/coronavirus/une
mployment-insurance - find-state-
unemployment-insurance-contacts. 

राwयको बेरोजगार अ!फसले 
!कसानह' योHय Å@छन् भxे कुरा 
थाहा नपाउन सuछ।  7वरोजगार गनc 

बेरोजगार UिRह' 

असुलीमा रोक तथा 
भुRानी 7थगन 
(Foreclosure 
Moratorium and 
Forbearance) 

धेरै छन।् यसलाई कसले र 
कसरी लागू गछ:न् भxे 7पñ 
छैन ।  

आवासीय घर ब@धकóको लािग भुRानी 
तथा पुरोब@ध असुलीमा रोक/7थगन । 
भुRानी 7थगन भxाले केही समयसdम 
पैसा नितनु: हो । 

सरकार समNथ:त आवासीय ब@धकóह' 
मा� योHय Å@छन् (अथा:त्, फेडरल 
एजे@सीह'ले कजा: !दएको वा कजा:को 
Pâयाभूित गरेको, वा Fannie Mae वा 
Freddie Mac संलò रहकेा छन् भने) 

Åन सuछ फोरuलोजर मोरेटोMरयमको अग7ट 31, 2020 
सdम समाb भएको िथयो। उपभोRा िवkीय 
सुरjा Dयूरोमा थप जानकारी हनेु:होस:्   
https://www.consumerfinance.gov/ab
out-us/blog/guide-coronavirus-
mortgage-relief-options/.  

अिहलेको िमितसdम फाम: 
िधतोब@धकóह' योHय भएको 
दôेखंदनै, यसमा आवाससमेत 
भएपिन  ।  

घरसमेतको 
ब@धकóह'को लािग र 
केही अv 

कोरोनाभाइरस खाà 
सहायता काय:;म 
(CFAP): Pâयj 
भुRानीह' 

अमेMरकó कृिष िवभाग (USDA) 

 www.usda.gov 

USDA ल ेिनधा:Mरत गरेको िविशñ 
व7तुह' (बाली, एöाक]चर, र पशुधन) 
को लािग Pâयj भुRानीह' 2020 को 
सुvवातमा 5% वा बढीको मू]यल े
घाटामा पõ यो। 

UिRह' र योHय कमोिडटीह'मा 
7वािमâव िहतह' भएका सं7थाह' । 
अिधकांश कमोिडटीह' मू]य जोिखममा 
पनु:पछ:, अथा:त् ितनीह'ले पूव:िनधा:Mरत 
मू]य Pाb गन: नसtे Åनुपछ: । 

छ आवेदन अविध सेúटेdबर 11, 2020 सdम 
च]छ। अनलाइन वा FSA काया:लयमा आवेदन 
गनु:होस्। 
https://www.farmers.gov/cfap#ap
ply मा गएर आवेदनह, फेला पानु1होस।् 

$16 िबिलयन कोष पMरचालनमा 
।  USDA ले कुन व7तुह' योHय 
छन् भनी िनधा:रण गछ: तर âयो 
सूची फेMर पMरवत:न Åन सuछ, 
भएको छ र Åन सtेछ। 

काय:;म !कसानह'को 
लािग िडजाइन 
गMरएको छ।  



 

कोरोनाभाइरस खाà 
सहायता काय:;म 
(CFAP): 
!कसानह'बाट 
पMरवारसdम 
खानेकुराको बùा 
काय:;म  

अमेMरकó कृिष िवभाग 
(USDA) 
www.usda.gov  

अमेMरकó कृिष िवभाग USDA ले  ताजा 
उâपादन, डरेी र मासु खMरद गछ: ।  
िडि7~Dयुटर र होलसेलरह'ले राहत 
बाँ°ने समूहह'लाई खानाको बuस 
उपलDध गराउँछन् । 

सरकारले !कसानह'बाट ताजा उâपादन, 
डरेी र मासु खMरद गनcछ । 

छ 

USDA ले करारको दईु राउ¢ड 7वीकृत गरेको 
छ। ते£ो राउ¢डको लािग Pारिdभक िसफाMरस 
खुलेको छ तर अिहलेसdम कुनै करार पुर7कृत 
भएको छैन। 

!कसानह'बाट $4 िबिलयन डलर 
बराबरको खानेकुरा खMरद 
P!;यामा । 

ताजा उâपादन, डरेी र 
मासुको िव;ेताको 
vपमा 

!दवािलया Åनु/टाट 
प]टनु  

िव§लाई सdपक:  गनु:होस ् अदालत/कोट:•ारा सुपMरवेjण 

िविभx छन् ।  ¶याúटर 12 पाMरवाMरक 
!कसानह'को लािग हो ।  CARES Act 
अ@तग:त कोिभड-१९ भुRानीह'लाई 
¶याúटर 7 वा 13 को !दवािलयाह'को 
लािग आयको vपमा गणना ग®रंदनै ।  

छ यसको कुनै एउटा मा� सीमा Åदँनै  

अ@य राहत 

कोट: िस7टम 
7टेट, फेडरल, र ~ाइबल 
(आ!दवासी) कोट:ह' 

केही िनि©त कुराह'मा !ढलाइ गराउने; 
जMरवाना तथा शु]कह' आ!दमा केही 
समयसdम रोक लगाउने ।  

   

कोट:सdब@धी केही जानकारी यहाँ 
हनेु:होस:् 
https://www.ncsc.org/pa
ndemic 

फाम: सNभ:स एजे@सी 
(FSA) 

अमेMरकó कृिष िवभाग 
अ@तग:तको फाम: सNभ:स 
एजे@सी (FSA) 
www.fsa.usda.gov  

फाम: सNभ:स एजे@सीको Pâयj 
कजा:ह'को गित बढाउने र केही 
भुRानीह'लाई 7थगन गनc । Pâयाभूत 
गMरएका कजा:ह'को लािग फाम: सNभ:स 
एजे@सीले तोकेको सेवाह'। 

वत:मान ऋणीह' छ  

कोिभड-१९ को Pितकाय:मा 
अमेMरकó कृिष िवभाग USDA को 
काय:ह'को जानकारी: 
https://www.farmers.gov
/coronavirus  

फेडरल बाली बीमा (;प 
इ@सुरे@स) 

!कसानको बीमा/इ@सुरे@स 
Pदायकलाई सdपक:  गनc 

jितपूNत: भुRानी 
पिहले नै बीमा/इ@सुरे@स खMरद गरेको 
Åनुपछ: ।  कोिभड-१९ ले मा�ै बीमायोHय 
jित िसज:ना गदÉन । 

छ 
सdझौतामा िववरणह' Å@छन् ।  jितह'को 
Mरपोट: गनc समयसीमा Pायः थोरै Å@छ । 

बालीसdब@धी बीमा सdझौताह' 
पालना गनु: !कसानह'को लािग 
जvरी Å@छ । कोिभड-१९ बाट 
Pभािवत फाम:सdब@धी योजनाह' 
बारेमा इ@सुरे@स Pदायकह'लाई 
अãीम जानकारी गराइ काय: 
गनु:पछ: । 

बीमा नगMरएको बाली 
िवपद सहायतासdब@धी 
काय:;म (NAP) 

अमेMरकó कृिष िवभाग 
अ@तग:तको फाम: सNभ:स 
एजे@सी (FSA) 
www.fsa.usda.gov 

बालीको बीमा ज7तै FSA को काय:;म 
र बाली बीमा नभएको बेला यो उपलDध 
Å@छ । 

पिहले नै ह7ताjर गरी सdझौता गरेको 
Åनुपछ: । 

छ  
िविभx छन् ।  बाली बष:को लािग कभरेजको 
अि@तम !दनबाट 60 !दनिभ� भुRानीको लािग 
अिनवाय: आवेदन पेश गनु:पछ: । 

NAP सdझौताह' पालना गनु: 
!कसानह'को लािग जvरी Å@छ । 
कोिभड-१९ बाट Pभािवत 
फाम:सdब@धी योजनाह'मा 
पMरवत:न गनु:अिघ FSA लाई 
सdपक:  गनु:पछ:  । 

माग:दश:न 

िवkीय सं7थाह'को 
लािग िनयमनसdब@धी 
माग:दश:नह' 

िविभx रहकेा 

दाताह' कजा:मा पMरवत:न गन: र 
ऋणीह'सँग काय: इ¶छुक Åनेसdब@धी 
सामा@य माग:दश:न ।  यस माग:दश:नले 
UिRगत !कसानह'लाई सोझै राहत 
Pदान गदÉन । 

 
छ ।  UिRह'को 
लािग सोझै राहत 
Pदान गदÉन । 

  


