
 
 
प्राय: सो�धएका प्रश्नहरू:  

महामार� बेरोजगार� सहयोग 
 

सामान्य PUA प्रश्नहरू 
म सहायता लाइनमा कल गन� को�शस गद�छु र यसले मलाई होल्डमा पखर्न 

�दँदैन, त्यो बन्द भईहाल्छ। म कसर� सम्पकर्  गनर् सक्छु?  
तपाइँले PUA लाइनमा कल गनुर्हँुदा सबै प्र�त�न�धहरू व्यस्त छन ्भन्ने सन्देश 

प्राप्त गनुर्भयो भने, यो �कनभने लाइनहरू व्यस्त छन,् र पंिक्त पूणर् भएको छ। 
कृपया पुनः कल गनुर् अ�घ प्रश्नहरूको समाधान गनर्का ला�ग FAQ हरू पढ्नुहोस ्
 
य�द म �नय�मत बेरोजगार�का ला�ग योग्य छैन, तर मेरो जानकार� अझै 

प�न PUA मा छैन भन्नुको अथर् के हो ? 

य�द तपा� �नय�मत बेरोजगार�का ला�ग योग्य हुनहुुन्न भने, तपा�को PUA योग्यता 
�नधार्रण गनर्को ला�ग�वभाग द्वारा  तपा�को आवेदनको समी�ा भइरहेको छ। 
एउटा �नधार्रण गरे प�छ, तपा�ले �वभाग बाट योग्यता �नधार्रण सगैं एउटा सचूना 
प्राप्त गनुर्हुनेछ। य�द तपा� योग्य हुनहुुन्छ भने, तपा�ले आफ्नो PUA आवेदन 

पूरा गनर् र साप्ता�हक मागदावी प्रमा�णकरण फाइल पेश गनर् शुरु गनर् स�म 

हुनुहुनेछ ।   
म PUA का ला�ग क�हले आवेदन �दन सक्छु? 

तपाई �नय�मत बेरोजगार� लाभ वा PUA सु�वधाहरूको ला�ग योग्य हुनुहुन्छ �क 

भनेर �नधार्रण गनर् तपाईले प�हला �नय�मत बेरोजगार� बीमा लाभहरूको ला�ग 



आवेदन �दनै पछर्  । य�द तपा�ले  �नय�मत बेरोजगार�का ला�ग अझै आवेदन 

�दनुभएको छैन भने https://vermont.force.com/DOLClaim/s/ मा 
जानुहोस।् तपा�को आवेदन पेश गरेको आधारमा, तपा�लाई तुरुन्त ैPUA दावी 
आवेदन पूणर् गनर् भ�नने छ। य�द तपाइँलाई त्यसो भ�नएन भने, DOL ले तपा�ले 

पेश गनुर् भएको आवेदनलाई स�म�ा नगरुन्जेल प्र�त�ा गनुर्पन�छ। एक पटक 

�नणयर् ग�रसके प�छ, तपा�लाई सू�चत ग�रनेछ।  
 
मैले मेरो �नय�मत UI सु�वधाहरू समाप्त गर�, मैले PUA का ला�ग आवेदन 

�दनु पछर्  वा मैले के गनुर्पछर्? 

य�द तपा�ले २६ हप्ताको �नय�मत बेरोजगार� बीमा स�ुवधाहरू समाप्त ग�रसक्नु 

भएको छ र थप १३ हप्ताको महामार� आपतका�लन बेरोजगार सहायता 
(पीईयूसी) प्रयोग गनर् शुरु गद� हुनुहुन्छ भने, तपा�ले PUA को ला�ग आवेदन 

�दन प्रयास गनुर् हँुदैन। य�द तपा�ले आवेदन गनर् प्रयास गनुर्भएको छ भने तपाईले 

एउटा त्र�ुट सन्देश प्राप्त गनुर्हुनेछ  �कनभने तपा�सँग प�हले न ैस्था�पत बेरोजगार� 
दाबी छ। PEUC कायर्क्रम लागू नभएसम्म तपा�ले के�ह गनुर् आवश्यक छैन।   
कुन हप्ताहरु PUA ले कभर गन�छ? 

PUA ले योग्य दावीकतार्हरूको ला�ग माचर् १५, २०२० को हप्ता तलब प्र�तस्थापन 

प्रदान गदर्छ, जब राज्यपाल स्कटको कायर्कार� आदेश लागू भएको �थयो 
 
के हुन्छ य�द �नय�मत UI सु�वधाहरूको ला�ग मेरो दावी अस्वीकार 
ग�रएको छ र जब म PUA सु�वधाहरूको ला�ग आवेदन �दन अगा�ड बढ्ने 

प्रयास गछुर्  तब एउटा त्र�ुट सन्देश आउँछ? 

य�द तपा�लाई �नय�मत बेरोजगार� लाभका ला�ग अस्वीकृत ग�रएको �थयो भने 

यसले PUA सु�वधाहरूको ला�ग तपा�को योग्यतालाई असर गद�न। तपा�को 

https://vermont.force.com/DOLClaim/s/


आवेदन समी�ा प्र�क्रयामा छ र तपा� PUA का ला�ग आवेदन गनर् योग्य हुनहुुन्छ 

वा छैन भ�न श्रम �वभागले तपा�लाई सू�चत गन�छ ।  
 
जब म मेरो PUA आवेदन पूरा गन�  प्रयास गछुर् , यसले मेरो रेकडर् छैन र 
मैले �नय�मत बेरोजगार� आवेदन पूणर् गनुर् पछर्  भन्छ । र जब म �नय�मत 

बेरोजगार� आवेदनलाई पूरा गन� प्रयास गछुर्  तब यसले म प�हले दे�ख नै छु 

भन्छ। म के गरँू? 
य�द तपा�ले PUA का ला�ग आवेदन गन� सबै चरणहरूको पालना गनुर् भएको 
छ (प्रारिम्भक बेरोजगार� आवेदन प�हला भन� स�हत) र PUA मा �तनको 
जानकार� प्रमा�णत गन� प्रयास गदार् त्र�ुट सन्देश प्राप्त गद� हुनुहुन्छ भने, यसको 
अथर् तपा�को UI आवेदनलाई �वभाग द्वारा थप समी�ाको आवश्यक पदर्छ। 
समी�ा पूरा नभएसम्म तपा�ले PUA आवेदन पूणर् गनर् स�म हुनुहुने छैन। 
�वभागले तपा�लाई तपाईको योग्यता बारे सू�चत गन�छ।  
 
 
मेरो दावी �नणर्य प्र�क्रयामा छ। यसको मतलब के हो? 

य�द तपा�को दावी �नणर्य प्र�क्रयामा छ भने, त्यहा ँतपा�को दावीमा एक मदु्दा छ 

जनु �वभागलाई यो मदु्दाको थप अनुसन्धान गनर् आवश्यक छ। यो प्र�क्रया तपा�को 
प्रारिम्भक बेरोजगार� आवेदनमा �दनुभएको तपा�को प्र�त�क्रयाहरुको आधारमा 
शुरू ग�रएको �थयो। तपाइँको दावी त्यो क्रममा क्रम अ�घ बढ्नेछ जनुमा त्यो 
प्राप्त भएको �थयो।  
म काममा फकर् दै छु। श्रम �वभागलाई सू�चत गनर् के मैले के�ह गनर् आवश्यक 

छ? 
य�द तपाई काममा फकर् दै हुनहुुन्छ भने, तपाईले यस समयमा �वभागलाई सू�चत 

गनुर्पद�न। तपा�ले केवल आफ्नो साप्ता�हक दावीहरू फाइल गनर् रोक्नु पछर्। य�द 

तपा�  पणूर् रूपमा कायर्रत भएको एउटा हप्ताको ला�ग फाइल गनुर्हुन्छ भने, त्यो 



छलपूणर् ग�त�व�ध हो र तपा�लाई सु�वधाहरूबाट विञ्चत ग�रनेछ।  य�द तपा�ले 

UI सु�वधाहरुको ला�ग फाइल गद�गनुर् भएको हप्तामा काम गनुर्हुन्छ र काम 

सम्पादन गनुर्हुन्छ भने, तपा�ले काम गरेको घण्टा र ज्याला कमाएको सु�चत 

गनुर्पन�छ। 
 
 
 
  



PUA योग्यता 
म कसर� जान्दछु य�द म PUA का ला�ग योग्य छु? 

य�द तपा� स्वतन्त्र ठेकेदार हुनुहुन्छ, स्व-रोजगारयुक्त हुनुहुन्छ, अस्वीकृत 

ग�रएको वा �नय�मत बेरोजगार� लाभ वा FPEUC (�वस्ता�रत लाभ कायर्क्रम) 

को ला�ग अयोग्य हुनुहुन्छ भने, तपा� PUA सु�वधाहरूको ला�ग योग्य हुन 

सक्नुहुन्छ।  
 
कुन अवस्थाले मलाई पीयूएबाट अयोग्य बनाउँछ? 

य�द तपा� तलबको साथ ्टे�लवकर्  गनर् स�म हुनहुुन्छ वा तलबी �बरामी �बदा वा 
अन्य प्रकारको तलबी �बदा प्राप्त गद� हुनुहुन्छ भने तपा� PUA को ला�ग योग्य 

हुनुहुन्न। 
 
PUA सु�वधाहरूको ला�ग योग्य हुन मलेै क�त पैसा कमाउनु पछर्? 

तपा�ले मूल अव�धको उच्चतम भुक्तानी त्रमैा�सकमा किम्तमा प�न $२,८७१ 

कमाएको हुनुपछर्। मूल अव�धको अन्य तीन त्रमैा�सकमा, तपा�ले उच्चतम 

भुक्तानी त्रमैा�सकमा कमाएको बाट किम्तमा ४०% कमाएको हुनुपछर्। अन्यथा, 
तपा� न्यूनतम लाभ रकमको ला�ग योग्य हुनुहुन्छ। 
 
स्वर रोजगार सम्बिन्ध थप 
म स्वर-रोजगार छु भनेर म कसर� थाह पाउन सक्छु? 

PUA का ला�ग संघीय �दशा�नद�शहरूले "स्वरोजगार" व्यिक्तहरूलाई प�हचान 

गदर्छ जसको आयको प्राथ�मक भरोसा उनीहरूको आफ्नै व्यवसायमा �दने 

सेवाहरूको प्रदशर्नमा छ। यसमा स्वतन्त्र ठेकेदार र अन्यहरू प�न सामेल छन।्  
 
म अ�हले स्वरोजगार छु, तर मैले २०१९ मा रोजगारदाताका ला�ग काम गर�। 
मैले कहा ँआवेदन �दनुपछर्? 



य�द तपाइँको तलब चेक बाट करहरू �लने एक रोजगारदाता (वा 
रोजगारदाताहरू) बाट क्यालेन्डर वषर् २०१९ मा $४,०२५ भन्दा धेरै आिजर्त 

गनुर्भयो भने, तपाइँ �नय�मत बेरोजगार� लाभहरूको ला�ग योग्य हुन सक्नुहुन्छ। 
तपा�को योग्यता �नधार्रण गदार्को  प�हलो चरण भनेको बेरोजगार�को प्रारिम्भक 

आवेदन पूरा गनुर् हो जसले तपा� �नय�मत बेरोजगार� बीमा वा PUA को ला�ग 

योग्य हुनहुुन्छ वा छैन भन्ने �नधार्रण गदर्छ।  
 
य�द म भम�न्टमा बस्छु र अक�  राज्यमा स्वरोजगार छु भने, मैले PUA 

सु�वधाहरूको ला�ग कहा ँफाइल गनुर्पछर्? 

CARES ऐनको 2102(a)(3)(A)(ii)(I)  मा सूचीबद्ध को�भड-१९ संग सम्बिन्धत 

कारणले बेरोजगार, आं�शक बेरोजगार वा काम गनर् असमथर् भएको समयमा 
तपाईले राज्य गरेको ठाउँमा फाइल गनुर्पन�छ। य�द तपा�ले यस समयमा एक 

भन्दा बढ� राज्यहरूमा काम गनुर्भयो भने, तपा� कुनै प�न राज्यमा फाइल गनर् 
सक्नुहुन्छ।  
मेरो धेरै जसो आमदनी मेरो पूणर्-का�लन  रोजगार माफर् त कमाउँछु, तर म 

आफ्न ै व्यवसायको म मा�लक प�न हँु। PUA लाभ प्रयोजनका ला�ग के 

मलाई स्वरोजगार मा�नएको छ? 
छैन। PUA संघीय �दशा�नद�शहरूले एक व्यिक्तलाई स्वरोजगारको रूपमा तब 

प�रभा�षत गदर्छ जब व्यिक्तको मूल आय उसको �निज व्यवसायमा सेवाहरूको 
माध्यमबाट हुन्छ। 
 
योग्यता अवस्थाहरु 
य�द मैले प�हले क�हल्यै काम गरेको छैन वा मैले काम नगरेको धेरै लामो 
भएको छ भने के म PUA का ला�ग योग्य छु ? 
तपा� PUA का ला�ग योग्य हुन सक्नहुुन्छ य�द: 



• तपाईले काम गनर् थाल्नु भएको �थयो र हाल तपाईको काम छैन वा 
को�भड-१९ को प्रत्य� प�रणामको रूपमा त्यो काम सरुु गनर् अस�म 

हुनुहुन्छ। 
• तपा�लाई आएको कामको प्रस्ताव को�भड-१९ को कारणले रो�कएको 
�थयो 

• को�भड-१९ को प्रत्य� असर स्वरुप घरको मलु�को मतृ्यु भएको कारण 

घरको छाक जुटाउने व्यिक्त वा मुख्य श्रोत तपा� बन्नु भएको छ 
 
म डरे� �कसान हँु। के म PUA का ला�ग योग्य छु? 

हुनुहुन्छ, �कसानहरू PUA का ला�ग सम्भवतः योग्य छन ्र प्रारिम्भक बेरोजगार� 
आवेदन पेश गरेर सरुू गनुर्पदर्छ। 
 
 
 
य�द मेरो कामले मलाई आम्दा�नको लागी घर बसेर काम गनर् अनमु�त 

�दन्छ भने के म PUA का ला�ग योग्य छु? 
�दँदैन। य�द तपाइँ घर बाट काम गनर् सक्नुहुन्छ र तपाइँको रोजगारदाता द्वारा 
भुक्तानी भइरहेको छ भने, तपाइँ PUA को ला�ग योग्य हुनुहुन्न। 
 
य�द म काम ग�ररहेको छैन तर मैले �बरामी �बदा तलब वा मेरो 
रोजगारदाताबाट अक�  प्रकारको भुक्तानी �बदा पाइरहेको छु भने के म 

PUA लाभहरूको ला�ग योग्य छु? 
तपा� हुन सक्नुहुन्छ। य�द तपा� �बरामी �बदाको ला�ग आं�शक भुक्तानी प्राप्त 

गद� हुनुहुन्छ भने, तपा� घटाइएको साप्ता�हक लाभ रकम (WBA) को ला�ग 

योग्य हुन सक्नुहुन्छ। य�द तपाइँको भुक्तानी �बदा रकम तपाइँको WBA भन्दा 
ठूलो छ भने, तपाइँ योग्य  हुनुहुने छैन।  
 



म अझै काम ग�ररहेको तर मेरो घण्टाहरु कम भयो भने के म PUA 

सु�वधाहरू प्राप्त गनर् सक्छु? 

य�द तपा� को�भड-१९ को कारणले कम घण्टा काम ग�ररहनु भएको छ र 
आम्दानी गुमाउनु भयो भने, तपा�ले बेरोजगार� बीमा लाभहरूको ला�ग आवेदन 

�दनुपन�छ। तपाईको �नय�मत बेरोजगार� वा PUA को ला�ग तपा�को योग्यताको 
�नधार्रण तपाईले आवेदन गरे प�छ हुन्छ। 
 
मैले पूणर्-का�लन काम गर� र �नका�लएँ। तर मसँग एउटा अलग्गै व्यवसाय 

प�न छ जुन को�भड-१९ को कारणले बन्द छ, के म PUA का ला�ग योग्य 

छु? 

य�द तपा�लाई पूणर्-का�लन रोजगारबाट �नका�लनु भयो भने तपा� �नय�मत 

बेरोजगार�को ला�ग योग्य हुनहुुन्छ। य�द तपा� प�हले न ै�नय�मत बेरोजगार� भ�ा 
�लईरहनु भएको छ भने, तपा� PUA सु�वधाहरूको ला�ग आवेदन �दन वा प्राप्त 

गनर् सक्नहुुन्न।  
 
य�द म मेरो रोजगारदाताबाट स्वीकृत बेतलबी मे�डकल �बदामा छु, र म 

राज्य बेरोजगार�को ला�ग योग्य छैन �कन�क म कामको ला�ग स�म छैन 

वा उपलब्ध छैन भने, के म PUA का ला�ग योग्य छु? 
यो भर पछर्। CARES ऐनको  खण्ड 2102(a)(3)(A)(ii)(I) मा सूचीबद्ध  

को�भड-१९ संग सम्बिन्धत कुनै एक कारणको आधारमा य�द मे�डकल �बदा छ 

भने, तपा� PUA स�ुवधाहरूको ला�ग योग्य हुन सक्नहुुन्छ। य�द तपा�को अवस्था 
एक को�भड-१९ सम्बिन्धत कारण मध्ये कभर ग�रएको छैन र अन्यथा काम गनर् 
स�म छैन वा कामको ला�ग उपलब्ध छैन भने, तपा� PUA का ला�ग योग्य 

हुनुहुन्न। 
 
 



योग्य छैन 
मैले �नय�मत बेरोजगार� लाभका ला�ग आवेदन गर� र मेरो दावी न्या�यक 

�नणर्यमा छ र मैले फेर� के�ह सुनेको छैन। के मैले प�न PUA का ला�ग 

आवेदन �दन सक्छु? 
सक्नुहुन्न। तपा� PUA का ला�ग आवेदन गनर् सक्नुहुन्न य�द तपा�सँग हालको 
आवेदन छ जुन �नय�मत बेरोजगार� �नणर्य द्वारा प्र�क्रया मा ब�ढरहेको छ। य�द 

तपा�लाई �नय�मत बेरोजगार� बीमा स�ुवधाहरूबाट वं�चत ग�रएको छ भने, तपा� 

PUA को ला�ग योग्य हुन सक्नुहुन्छ तर त्यो �नधार्�रत नभएसम्म PUA का ला�ग 

आवेदन �दन सक्नहुुन्न।  
 
मेरो रोजगारदाताले मलाई बोलाउँदा य�द म काममा फ�कर् न अस्वीकार गछुर्  
�कनभने म सामान्य बेरोजगार� सु�वधाहरू प्राप्त गनर् चाहान्छु भने, के म 

PUA को ला�ग योग्य छु?  
हँुदैन। य�द तपा�ले बेरोजगार� लाभका ला�ग या�चका गनर् उपयुक्त रोजगारलाई 

अस्वीकार गनुर्भयो भने, तपा� PUA का ला�ग योग्य हुनुहुनेछैन। अ�धक 

जानकार� को लागी जानुहोस ्https://labor.vermont.gov/unemp مامور- ins

  refusal-return-work-covid-19/بیم
 
म �नय�मत बेरोजगार�का ला�ग योग्य छु तर १०० प्र�तशत समायोजनको 
कारण भुक्तानीहरू पाइरहेको छैन। के म PUA का ला�ग योग्य छु? 
छैन। यस अवस्थामा, तपाइँ �नय�मत बेरोजगार� संकलन गनर् योग्य हुनुहुन्छ र 
�तनीहरुले चालु अ�धक भुक्तान घटाउन अभ्यस्त भए ताप�न तपा�लाई 

भुक्तानीहरू प्राप्त ग�ररहनु पछर्  भ�न हे�रन्छ। तपा� �नय�मत बेरोजगार� र PUA 

को ला�ग योग्य हुन सक्नुहुन्न।  
 

https://labor.vermont.gov/unemployment-insurance/refusal-return-work-covid-19
https://labor.vermont.gov/unemployment-insurance/refusal-return-work-covid-19


मेरो मागले भन्छ �क त्यो अ�धक भुक्तानीमा छ र मैले संघीय राज्यको $६०० 

को लाभ प्राप्त ग�ररहेको छैन? 

य�द तपा�को दावी अ�धक भकु्तानीमा छ भने, �वभागले म्यानुअल रूपमा $६०० 

संघीय लाभ उठाउनको ला�ग तपा�को दावी अपडटे गनर् आवश्यक छ। हामी यी 
दावीहरूमा स�क्रय रूपमा काम ग�ररहेका छ�। तपा�ले आफ्नो साप्ता�हक 

दावीहरू पेश ग�ररहनु पन�छ र तपा�को दावी अपडटे हुने �ब��कै, भुक्तानी जार� 
हुन शुरू हुनेछ। कृपया नोट गनुर्होस,् तपाईको साप्ता�हक लाभ रकमलाई 

तपाइँको अ�धक भकु्तानी ब्यालेन्स समायोजन गनर् अझै प�न रो�कनेछ।  

PUA आवेदन सम्बिन्ध प्रश्नहरू 
के हुन्छ य�द मैले बेरोजगार� बीमा सु�वधाहरूको ला�ग मेरो प्रारिम्भक 

आवेदन पूरा गर� र $० मौ�द्रक फैसला प्राप्त गरे? के मैले PUA का ला�ग 

पुन: आवेदन �दनु पछर्? 
य�द तपा� �नय�मत बेरोजगार�को ला�ग मौ�द्रक रूपमा अयोग्य हुनहुुन्छ भने, 

तपा� PUA का ला�ग योग्य हुन सक्नुहुन्छ। तपा�को आवेदन समी�ा पूरा 
भएप�छ तपा� PUA आवेदन पूरा गनर् सक्नहुुन्छ भ�न �वभागले तपा�लाई स�ूचत 

गन�छ । 
 
 मेरो PUA आवेदनको बीचमा के मैले रोक्न र पुनःसुरु गनर् सक्छु?    

सक्नुहुन्छ। य�द तपा�लाई कसर� प्रश्नको उ�र �दने थाहा छैन भने, वा रोक्न र 
ब�ढ जानकार� प्राप्त गनर् आवश्यक छ भने, तपा� एक�छन रो�कन सक्नुहुन्छ र 
प�छल्लो समयमा �फतार् जान सक्नुहुन्छ।  
 
य�द मैले गिल्तले एउटा प्रश्नको उ�र �दएँ वा गलत जानकार� प्र�वष्ट गर� भने 

म कसर� मेरो आवेदन वा साप्ता�हक दावी प्रमा�णकरण सच्याउन सक्छु? 



तपा�को साप्ता�हक दावी प्रमाणीकरण पूरा गदार् कर कागजातहरू अपलोड गदार् 
तपा� आफ्नो फोन नम्बर, मेल गन� ठेगाना, र भकु्तान �व�ध र साथ ैकर कागजात 

अपलोडको कुराहरुलाई प�रवतर्न गनर् स�म हुनुहुन्छ। तपा� यो समयमा आफ्नो 
आवेदनमा �दनुभएको जवाफहरु प�रवतर्न गनर् सक्नुहुन्न। कुनै प्रश्नहरूका 
उ�रहरू दावीहरू न्याय प्र�क्रयाबाट भएर जानु आवश्यक पदर्छ।  
आवेदनले भन्छ �क मेरो ब�क खाता नम्बर मान्य छैन। म के गरँू? 

य�द तपा�को ब�क खाता नम्बर शून्य बाट सुरु वा समाप्त हुन्छ भने, त्यहा ँ
प्रणाल�मा गल्ती छ जसले ती खाता नम्बरहरू स्वीकार गद�न। हामी यो मदु्दालाई 

सलु्झाउने काम गद� गदार्, तपा�ले आफुलाई मेल द्वारा चके पाउन रोज्न सक्नुहुन्छ। 
यो यो ब�नसके प�छ, तपा� अक� पटक आफ्नो साप्ता�हक दावी प्रमाणीकरण 

पूरा गदार् तपा�ले आफ्नो भकु्तान जानकार� अपडटे गनर् सक्नुहुनेछ। 
 
मैले मेरो PUA आवेदन पूरा गनर् लगईन गन� प्रयास गर� र मैले आफ्नो 
पासवडर् �रसेट गनुर् आवश्यक �थयो, तर यसलाई �रसेट गनर् मैले क�हल्यै 

ईमेल पाइन? 
य�द तपा�ले यो त्र�ुट प्राप्त गनुर्भयो भने, कृपया यसलाई फे�र �रसेट गन� प्रयास 

गनुर्होस ्�कन�क यो समस्या ४/२४/२० मा समाधान ग�रएको �थयो। य�द तपा� 

आफ्नो �पन प्रयोग गरेर �नय�मत बेरोजगार�का ला�ग साप्ता�हक दावीहरू लगईन 

गन� प्रयास गद� हुनहुुन्छ भने, तपा� लग इन गनर् सक्नहुुन्न �कन�क यो एक अलग 

पोटर्ल हो। 
 
के हुन्छ य�द मैले PUA सु�वधाहरू प्राप्त गनर्का ला�ग गलत वा भ्रामक 

जानकार� प्रदान गर� भने? 

लाभहरू प्राप्त गनर् गलत वा भ्रामक जानकार� प्रदान गनुर् ठगी हो। य�द तपाइँले 

ठगी गरेको पाइयो भने, तपाइँ दण्ड र / वा आपरा�धक अ�भयोगको अधीनमा 
हुनुहुन्छ। 



 
मैले मेरो PUA आवेदन पूरा गनर्का ला�ग �नद�शनहरू पालना गरे।  मैले  

"अयोग्य दावी" पाएँ। तपा�को महामार� बेरोजगार सहायता दावी कुनै प�न 

भ�वष्यका सु�वधाहरू प्राप्त गनर् बाट अयोग्य छ भ�न �नधार्�रत ग�रएको 
छ। य�द तपा�सँग के�ह प्रश्नहरू छन ्भने कृपया भम�न्ट  �वभागको श्रम 

�वभाग (८७७) ६६०-७७८२ मा सम्पकर्  गनुर्होस।् " म के गरँू? 
य�द तपा�ले यो ईमेल प्राप्त गनुर्भयो भने, त्यसको कारण सो�धएका प्रश्नहरूमा 
तपा�को  उ�रको आधारमा, तपा� PUA को लागी तपा�लाई अयोग्य �नधार्�रत 

ग�रयो।   
 
मैले मेरो PUA आवेदन पूरा गर� र गलत ब�क खाता जानकार� प्र�वष्ट गर�। 
मैले कसर� यसलाई ठ�क गन�? 

य�द तपा�लाई तपा�को ब�क खाता जानकार� अपडटे गनर् आवश्यक छ भने 

तपा�ले साप्ता�हक दावी प्रमा�णकरण या�चका गदार् भुक्तान �व�ध प�रवतर्न गनर् 
सक्नुहुन्छ।  
मलाई अयोग्य ठा�नयो र म �नणर्य उपर अपील गनर् चाहन्छु। म के गरँू? 

य�द तपा�ले अयोग्य भन्ने �नणर्य प्राप्त गनुर्भयो भने, तपा� PUA का ला�ग योग्य 

हुनुहुन्न। य�द तपा�लाई यो गलत छ जस्तो लाग्छ भने, तपा� उजरु� शाखाको  
802-828-4289 मा फ्याक्स  वा तपा�को उजुर�लाई श्रम �वभागमा पत्राचार गनर् 
सक्नुहुन्छ P.O. Box 488, Montpelier, VT 05601-0488 तपा�को उजुर�मा, 
कृपया यी समावेश गनुर्होस:् तपा�को नाम, कम्पनीको नाम, र उजरु� ग�रएको 
कागजातको  नाम र �म�त। एक पटक तपा�को उजुर�को अनुरोध प्र�क्रयामा अ�घ 

बढ� सकेप�छ, तपा�लाई अनुसू�चत सुनवाईको �म�त र समय �ल�खत रूपमा 
सु�चत ग�रनेछ।  
 



PUA को �निम्त आवश्यक�य कर कागजात र तलब सम्बिन्ध 

प्रश्नहरु 
मैले आफ्नो कर कागजातहरू २१ �दन �भत्र अपलोड गनुर्पन�छ। त्यो २१-

�दन अव�ध क�हले सुरू हुन्छ? 

२१-�दन अव�ध तब शुरु हुन्छ जब तपा� आफ्नो PUA आवेदन समाप्त गनुर्हुन्छ, 

तब होइन जब तपा� शुरुमा बेरोजगार�को ला�ग आवेदन गनुर्हुन्छ। 
 
PUA आवेदनमा मजदरू� �रपोटर् गद�गदार्, म कुल वा जम्मा ज्याला प्रयोग 

गनुर्पछर्? 

स्वरोजगार व्यिक्तहरूले आफ्नो जम्मा ज्यालाहरु प्रयोग गनुर् पछर्। अरू जो 
स्वरोजगार नभएकाहरुले कुल ज्याला स�ुचत गराउनु पछर्।   
 
के हुन्छ य�द मलाई तलब वा प्र�त घण्टा नभएर, एक क�मशन वा �बक्र�को 
आधारमा भुक्तान ग�रएको छ? 

य�द तपा�लाई �बक्र� वा आयोग द्वारा भुक्तानी ग�रएको छ भने, तपा� तलब वा 
प्र�त घण्टा �फल्डमा आफ्नो तलब प्र�वष्ट गनर् सक्नुहुनेछ, जबसम्म �तनीहरू 

त्रमैा�सकमा आिजर्त समग्र पा�रश्र�मकको बराबर हुन्छन।्   
 
कस्ता कर कागजातहरू अपलोड गनर्का ला�ग स्वीकायर् छन?् 

अनुसूची सी, ता�लका ई, अनुसूची एफ: य�द तपा� एक स्व-रोजगार व्यिक्त वा 
एकल प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ जसले तपा�को आय करको साथ अनुसूची सी, ता�लका 
ई वा अनसुूची एफ फाइल गदर्छ। 

• १०४०: य�द तपा� आफ्नो १०४० आय कर �फतार् प्रयोग गद� हुनुहुन्छ भने, 

तपा�को आयकर �फतार्को लाईन १ ज्यालामा सु�चत गनुर्होस ्(यसमा कुन ै

प�शन वा सामािजक सुर�ा आय समावेश छैन) 



• W2: य�द तपाइँले ज्याला �रपोटर् गनर् W2 कर कागजात प्रयोग गद� हुनहुुन्छ 

भने, W2 स्टेटमेन्टमा बक्स १ मा समावेश ग�रएको ज्याला �रपोटर् गनुर्होस।् 
• मैले अझै सम्म मेरो २०१९ करहरू दतार् गरेको छैन भने के हुन्छ? 

 
य�द तपा�ले आफ्नो २०१९ करहरू अझै फाइल गनुर्भएको छैन भने, त्यो गनर् 
तपा�सँग २१ �दन छ। तरैप�न, तपाइँले एक समथर्न कागजात अपलोड नगरे 
सम्म, तपा�ले मात्र न्यूनतम लाभ रकम प्राप्त गनुर्हुनेछ। 
य�द करहरू पेश गन� अिन्तम �म�त जुलाई १५ सम्म छ भने मैले २०१९ कर 
कागजातहरू अपलोड गनुर् �कन आवश्यक छ? 
२०१९ को ला�ग कर कागजात आवश्यक पछर्  �कन�क तपा�को लाभ रकम 

प�छलो ४ त्रमैा�सकहरुको ज्यालामा आधा�रत छ। २०१९ ज्यालाहरु प्रदान गनार्ले 

सब भन्दा स�ठक साप्ता�हक लाभ रकम �नधार्रण गन�छ। य�द तपा� लाभको 
ला�ग योग्य हुन दृढ �नश्चय हुनहुुन्छ, र २१ �दन �भत्र कागजात प्रदान गनुर्हुन्न भने, 

तपा�ले ती कागजातहरू अपलोड नगरेसम्म न्यूनतम लाभ रकम मात्र प्राप्त 

गनुर्हुनेछ। तपा�को प्रारिम्भक PUA आवेदन पूरा गनर् दे�ख �लएर तपा�सँग ती 
कागजातहरू अपलोड गनर्को ला�ग २१ �दनहरू छन।्  
 
  



PUA भुक्तानी सम्बिन्ध प्रश्नहरू 
के मैले मेरो प�हलो लाभ चेक �लनु अ�घ प�खर्नु पन� अव�ध छ? 

छैन, त्यहा ँकुन ैन्यूनतम प्रती�ा अव�ध छैन। तरैप�न, तपाईको साप्ता�हक दावी 
प्रमा�णकरणको आधारमा, तपाईको दावी समी�ा गनर् वा न्याय गनर् समय लाग्न 

सक्छ।  
 
म स्वरोजगार हँु, तर मसँग अक� रोजगारदाताको ला�ग अल्पका�लन जा�गर 
प�न छ। मेरो साप्ता�हक लाभ रकम क�त हुनेछ? 

य�द तपाइँ तपाइँको PUA दावी एक स्व-रोजगार व्यिक्तको रूपमा स्था�पत 

गनुर्हुन्छ भने, तब तपाइँको स्वरोजगारबाट प्राप्त हुने ज्याला तपाईको साप्ता�हक 

लाभ रकममा मात्र गणना ग�रनेछ। य�द तपा� अल्प-का�लन काम गनर् जार� 
रा�ुहुन्छ भने तपा�ले प्र�त हप्ता दावी प्रमाणीकरणको समयमा ज्याला र घण्टा 
काम गरेको �रपोटर् गनुर्पन�छ। 
 
के म  $६०० / हप्ताको संघीय राज्य लाभको ला�ग योग्य छु जुन अन्य UI 

दावीकतार्हरूले पाइरहेका छन?् 

सक्नुहुन्छ। य�द तपा� PUA का ला�ग योग्य हुनुहुन्छ भने तपा� $६००/ हप्ता 
लाभका ला�ग प�न योग्य हुनहुुन्छ। तपाइँलाई थप के�ह गनर् आवश्यक छैन यो 
स्वत तपाइँको साप्ता�हक लाभ भुक्तानमा समावेश हुनेछ। 
 
के $६०० / हप्ता भुक्तानी एक अलग भुक्तानीमा हुनेछ वा समानमा हुनेछ? 

अ�त�रक्त $६०० सघंीय लाभ उह� प्रत्य� �न�पेमा वा चकेमा तपा�को साप्ता�हक 

लाभको रूपमा प्र�त�बिम्बत हुनेछ। संघीय लाभ राज्य र संघीय दबैुको अधीनमा 
छ। य�द तपाइँले करहरू रोक्नुको �वकल्प छान्नुभयो भने, त्यो तपाइँको भुक्तानी 
रकममा झिल्कनेछ। य�द तपा�ले त्यसो गनुर्भएन भने, तपा�को २०२० आय 

करहरू फाईल गदार् तपा�ले त्यो �रपोटर् गनुर् आवश्यक हुन्छ। 



 
मैले �कन पूणर् $६०० लाभ प्राप्त ग�रन? 

तपा�ले  आफ्नो प्रारिम्भक आवेदन पूरा हँुदा, य�द तपा�ले साप्ता�हक लाभ 

रकमबाट करहरू रोक्ने �वकल्प छनौट गनुर्भयो भने, करहरू तपा�को सघंीय 

$६०० लाभबाट प�न रो�कनेछ। सबै सु�वधाहरू राज्य र संघीय करहरूको 
अधीनमा छन।् 
 
के मैले साप्ता�हक भुक्तानहरू प्राप्त गनर् फाइ�लङ्ग ग�ररा�ुआवश्यक छ? 

सक्नुहुन्छ। तपा�ले PUA स�ुवधाहरू प्राप्त गनर् चाहन ुभएको ला�ग तपा�ले  त्येक 

हप्ता फाइल गनर् आवश्यक छ।  
• तपा� अ�घल्लो हप्ताको ला�ग साप्ता�हक दावीहरू फाइ�लङ्ग गद� हुनहुुन्छ। 

(जस्त ैय�द तपाई अ�प्रल १२ मा साप्ता�हक दावी  फाइल गनुर्हुन्छ भने, 

तपाईले अ�प्रल - ११ को लाभ हप्ताको ला�ग फाइल गद� हुनुहुन्छ।) जब 

तपा� यो गनुर्हुन्छ, तपा� प्रमा�णत गद� हुनुहुन्छ �क तपा� बेरोजगार 
हुनुहुन्थ्यो वा त्यो हप्ता आं�शक बेरोजगार हुनुहुन्थ्यो ।  

• तपाईले ४:०० बेलुका भन्दा �ढलो नगर� साप्ता�हक दावी फाइल गनुर् पछर्  
(जस्त,ै य�द तपाइँ अ�प्रल -११ को हप्ता बेरोजगार हुनुहुन्थ्यो भने, तपाइँले 

दावी अ�प्रल १२ को शुरुमा गनर् सक्नुहुन्छ, तर अ�प्रल १७ को ४ बजे 

अपरान्ह भन्दा �ढलो हुनुहँुदैन)। 
• एउटा हप्ता काम गनुर् भयो जसको लागी तपा�ले लाभ फाइ�लङ्ग ग�ररहनु 

भएको छ भने तपा�ले काम गरेको  घण्टा र कमाएको ज्यालाहरुको �रपोटर् 
गन�पछर्  (तपा�लाई ज�हले भकु्तानी �दईएप�न)। त्यसो गनर् असफल भएमा 
तपा�को दावीमा एउटा समस्या उत्पन्न हुन्छ, भुक्तानमा �ढलाइ हुन्छ, वा 
सम्भा�वत रूपमा तपा�लाई लाभहरू �लनबाट अयोग्य बनाउन सक्छ।  

मैले प्राप्त गन� सु�वधाहरूमा के मैले संघीय र राज्य करहरू �तनुर् पछर्? 



�तनुर्पछर्। फाइ�लङ्ग गदार्, तपा�सँग करहरू रोक्ने वा नरोक्ने �वकल्प हुन्छ, तर 
सबै सु�वधाहरू राज्य र संघीय करहरूको अधीनमा हुन्छन।्  
 
मलाई क�हले भुक्तानी ग�रनेछ? 

तपा�ले प्रारिम्भक बेरोजगार� आवेदन, PUA आवेदन पूरा गरेप�छ,  र तपा�को 
प�हलो साप्ता�हक दावी प्रमाणीकरण फाइल गरेप�छ, तपा�को भकु्तानी ३ 

व्यवसा�यक �दन �भत्रमा प्र�क्रयामा हुनेछ। तपा�ले प्रत्य� �न�पे वा पेपर चकेको 
भुक्तानी �व�ध छनौट गनर् सक्नुहुनेछ (प्रत्य� �न�ेप द्रतु तर�का हो)। 


