កម្ម វ ិធីការពារប្រាក់ប ៀវត្សរ៍អាជីវកម្ម ខ្នាត្ត្ូ ច
កម្ម វ ិធីការពារប្រាក់ប ៀវត្សរ៍ផ្តល់ជូនអាជីវកម្ម ខ្នាត្ត្ូ ចនូ វ ថវ ិកាប ើម្បីចំណាយរហូ ត្ ល់ 8 សាតហ៍បលើ
ថ្ថៃ ឈ្ន ួលប្រាក់ខែ រ ួម្ទ ំងអត្ថ ប្រ បោជន៍នានាផ្ងខ រ។ ថវ ិកាក៏អាចយកបៅបប្រ ើសប្រា កា
់ រប្រាក់បលើការ
ប្រាក់កម្ច ី ប្រាក់ឈ្ន ួលអាគារ និងត្ថ្ម្ៃ ទឹកប្ៃ ើង។
ការបែើកលែងបេញបែញ
ថវ ិកានឹងផ្ត លជ
់ ូ នជាទប្រម្ង់ប្រាក់កម្ច ី ខ លនឹងប្រត្ូវបលើកខលងោ៉ាង បេញបលញ
បៅបេលបប្រ ើសប្រា ់ថ្ថៃឈ្ន ួលប្រាក់ប ៀវត្សរ៍ ការប្រាក់បលើប្រាក់កម្ច ី ថ្ថៃ ជួ លអាគារនិងត្ថ្ម្ៃ ទឹកប្ៃ ើង
(បោយសារខត្ទំនងជាានការោក់ពាកយែព ស់ ោ៉ាងបោចណាស់ 75% ថ្នចំនួនទឹកប្រាក់ខ លប្រត្ូវាន
បលើកខលងប្រត្ូវានបប្រ ើសប្រា ់ប្រាក់ខែ) ។ ការទូ ទត្់ប្រាក់កម្ច ីក៏នឹងប្រត្ូវេនាបេលសប្រា ់រយៈបេល 6
ខែផ្ងខ រ។ ម្ិនត្ប្រម្ូវឱ្យានការោក់ប្រទេយធានាឬការធានាផ្ទាល់ែល ួនប ើយ។
ទ ំងរោា្ិាលនិងអា កផ្តល់ប្រាក់កម្ច ីម្ិនគិត្ថ្ថៃ បសវាអាជីវកម្ម ខ្នាត្ត្ូ ចបនាោះបទ។
ប្រត្វូ ន្ត ប ក
ើ ប្រាក់ប ៀវត្សរ៍ដែ់ន្ិបោជិក - ជួែ គ្
ុ គ ែក
ិ ប ើង វ ិញឱ្យាន្ឆា ់
ការបលើកខលងគឺខផ្ែ កបលើនិបោជក់ខ លរកា ឬជួ ល គ
ុ គ លិកប ើង វ ិញោ៉ាង ឆា ់ និងរកាកប្រម្ិត្ប្រាក់ខែ
ុគគលិក។ ការបលើកខលង នឹងប្រត្ូវ កាត្់ នថ យប្រ សិនប ើចំនួនប្រាក់ឈ្ន ួលបេញបា៉ាងធាៃក់ចុោះ
ឬប្រ សិនប ើប្រាក់ខែនិងប្រាក់ឈ្ន ួលថយចុោះ។
អាជីវកម្ម ខ្នាត្ត្ូ ចទាំងអស់មាន្សិទ្ធទ្
ិ ទ្ួ ែាន្
អាជីវកម្ម ខ្នាត្ត្ូ ចខ លាននិបោជិក 500 នាក់ឬត្ិចជាងបនោះ - រ ួម្ទ ំងអងគ ភាេម្ិនរកប្រាក់ចំបេញ
អងគ ការអត្ីត្យុទធជន អងគ ភាេទក់ទងនឹងកុលសម្ព ័នធ ុគគលខ លបធវ ើការឱ្យែល ួនឯង
សហប្រគាសឯកកម្ម សិទធ និងអា កប ៉ា ការឯករាជយ ានសិទធិទទួ លានទ ំងអស់គាា។
អាជីវកម្ម ខ លាននិបោជិកបលើស 500 នាក់ានសិទធិទទួ លានបៅកនុងឧសាហកម្ម
ម្ួ យចំនួនជាក់លាក់។
បេែនន្ការដាក់ពាកយ
ចា ់បផ្ត ើម្េីថ្ថៃ ទី 3 ខែបម្សាឆាាំ 2020 អាជីវកម្ម ខ្នាត្ត្ូ ចនិងសហប្រគាសឯកកម្ម សិទធអាចោក់ពាកយាន។
ចា ់បផ្ត ើម្េីថ្ថៃ ទី 10 ខែបម្សាឆាាំ 2020 អា កប ៉ា ការឯករាជយ និង ុគគលខ លបធវ ើការឱ្យែល ួនឯងអាច
ោក់ពាកយាន។ បយើងបលើកទឹកចិត្តឱ្យអា កោក់ពាកយសុំឱ្យានបលឿនតាម្ខ លអា កអាចបធវ ើានបប្រពាោះ
ថវ ិកាានចំនួនកំេត្់។
រប ៀ ដាក់ពាកយសុាំ
អា កអាចោក់ពាកយសុំតាម្រយៈអា កផ្ត ល់ប្រាក់កម្ច ីរ ស់ SBA 7(a) ខ លានប្រសា ់ ឬតាម្រយៈសាថ ័ន
ត្ំកល់ប្រាក់ធានារា៉ា ់រងសហេ័នធ សហជីេឥេទនធានារា៉ា ់រងសហេ័នធ
និងសាថ ័នប្រ េ័នធឥេទនកសិកម្ម ណាម្ួ យខ លចូ លរ ួម្កនុងកម្ម វ ិធីបនោះ។ អា កផ្ត ល់ប្រាក់កម្ច ីខ លសថ ិត្
បប្រកាម្ ទ បញ្ញ ត្ត បិ ផ្សងបទៀត្នឹងអាចផ្ត ល់ប្រាក់កម្ច ទ
ី ំងបនោះបៅបេលេួ កបគទទួ លានការអនុម្័ត្
និងានចុោះប្មោះបៅកនុងកម្ម វ ិធី។
អា កគួ រខត្េិបប្រគាោះជាម្ួ យអា កផ្ត ល់ប្រាក់កម្ច ីកនុងប្រស ុករ ស់អាកថាបត្ើេួកបគនឹងចូ លរ ួម្ឬបទ។
ប្រាក់កម្ច ីទ ំងអស់នឹងានលកខ ែេឌ ូ ចគាាបោយម្ិនគិត្េីអាកផ្ត ល់ប្រាក់កម្ច ីឬអា កែច ីប ើយ។
ញ្ជ ីអាកឱ្យកម្ច ីខ លានចូ លរ ួម្ក៏ ូ ចជាេ័ត្៌ាន ខនថ ម្ និងល័កខែ័េឌបេញបលញអាចរកាន
បៅបគហទំេ័រ www.sba.gov ។
កម្ម វ ិធីការពារប្រាក់ប ៀវត្សរ៍ប្រត្វូ ាន្អន្ុវត្ត បដាយរដឋ ាែធុរកិចចខ្នាត្ត្ូ ចបដាយមាន្ការគាំប្រទ្េីនាយក
ដាឋន្រត្នាគរ។ អា កផ្តែ់ប្រាក់កម្ច ក
ី ៏គ្ួរលត្បៅបម្ើែ www.sba.gov ឬ www.coronavirus.gov
សប្រមា ់េ័ត្មា
៌ ន្ លន្ែ ម្ផ្ងលដរ។
ប្រ ្េ៖ https://home.treasury.gov គិត្ប្រត្ឹម្ថ្ថៃ ទី 12 ខែបម្សាឆាាំ 2020
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កុំបុំពេញទម្រង់បបបបទព េះ។ បុំពេញទម្រង់ជាភាសាអង់
ពលេ
លេខត្រួ
រពិស
និរយ ។
OMB៖ 3245-0407
កម្ម វ ិធីការពារប្រាក់ប ៀវត្សរ៍

កាេបរ ិលឆេ ទផុរកំណរ់៖ 09/30/2020

ទប្រម្ង់ពាកយអ្ន កខ្ច ីប្រាក់

បប្ររើសបរ ើសម្ួ យ៖

ត្ក ុរហុនឯកករម សិទធិ សហករម
សិទធ សហត្ាស់ត្បលេទ C សហត្ាស
(
ត្បលេទ S LLC អ្ន កល ៉ៅ ការឯករាជ្យ បុគ្គេល្វ ើការឱ្យ
ខល ួនឯងដែេត្គ្ប់េកខ ណៈសរបរិត អ្ងគ ការរិនរកត្ាក់ឆំណូេ
501(c)(3) អ្ងគ ការអ្រីរយុទធជ្ន 501(c)(19) អាជ្ីវករម កុេសរព ន
័ ធ
(សូ រលរើេលផនក 31(b)(2)(C) ននឆាប់អាជ្ីវករម ខ្ននររូ ឆ) លផេងលទៀរ
ប្មោះអារីវកម្ម ប្រស
ច្បា ់
អាសយដ្ឋានអារីវកម្ម

DBA ឬ ពាណិរស
ជ ញ្ញា ប្រ សិនប ើមាន

ទូ រសព្ទ អារីវកម្ម

TIN អារីវកម្ម (EIN, SSN)

(

)

-

ទំនាក់ទំនងច្បម្បង

ត្ាក់ដខត្បចំដខជារ្យរ៖
លាេបំណងននត្ាក់ករច ី
(លត្ជ្ើសលរ ើសលត្ឆើនជាងរួ យ)៖

$

x 2.5 + EIDL,
បុលរត្បទានសុទធ
(លបើមាន) លសម ើនឹងសំលណើ
ត្ាក់ករច ី៖

អាសយដ្ឋានអ្ីបម្៉េល

ឆំនួននិលោជ្ិក៖

$

☐លបើកត្ាក់ដខ ☐ជ្ួ េអាារ / ការត្ាក់បញ្ចំ ☐នលៃទឹកលេៃ ើង ☐លផេងលទៀរ (ឆូ រពនយេ់)៖

____________

កម្ម សិទធិរ ស់អ្នកដ្ឋក់ពាកយ
ឆុុះបញ្ជ ីមាចស់ដែេមានភាគ្ហុន 20% ឬលត្ឆើនជាងលនុះទា ំងអ្ស់ននអាជ្ីវករម សុំត្ាក់ករច ី។ ភាជប់ឯកសារដាឆ់លដាយដែកត្បសិនលបើចំាឆ់។
ប្មោះមាចស់

ម្ខ្
ងារ

ភាព្ជាមាចស់%

ត្បសិនលបើឆលរៃ ើយននសំណួរ ទី (1) ឬ (2) ខ្នងលត្ការគ្ឺ “ ាទឬចស” ល

អាសយដ្ឋាន

TIN (EIN, SSN)

ុះត្ាក់ករច ីនឹងរិនត្រូវានយេ់ត្ពរលទ។

សំណួរ
1.

មម្ន

លរើអាជ្ីវករម ដាក់ពាកយសុំ ឬមាចស់របស់អាជ្ីវករម ដែេដាក់ពាកយលសន ើសុំានផ្អាក រាំងសទ ុះែំលណើរការ ត្រូវានលសន ើផ្អាកែំលណើរការ
ានត្បកាស់ថារិនត្គ្ប់េកខ ណៈសរបរត ិ ឬែកល្មុះលដាយសម ត្គ្័ឆិរតរិនឆូ េរ ួរកនុងត្បរិបរត ិការលនុះលដាយត្កសួ ង
ឬទីភានក់ងាររែឋ សហព័នធ ឬបឆចុបបនន កំពុងជាប់ពាក់ព័នធនឹងការកេ័យ្ន។

2.

មានអាជ្ីវករម ដែេដាក់ពាកយសុំ មាចស់ននអាជ្ីវករម ដែេដាក់ពាកយសុំ ឬអាជ្ីវករម ដែេជាករម សិទធឬលត្ការការត្គ្ប់ត្គ្ងរបស់
ពួ កលគ្ណារួ យ ធ្លៃប់ទទួ េានត្ាក់ករច ីលដាយផ្អទេ់ឬទទួ េានការធ្ល ផតេ់ត្ាក់ករច ីពី SBA ឬទីភានក់ងារសហព័នធលផេង
លទៀរ
ដែេបឆចុបបនន ានបញ្ឈប់
ឬានបិទរក
ន ុង
7 ឆ្នំឆុងលត្កាយ លហើយ
បណា
ត េឱ្យមានការខ្នរបង់
្នធ្លនរបស់
ដា
ឋ េិរយៈលពេ
ាេដែរឬលទ?

3.

លរើអាជ្ីវករម ដែេដាក់ពាកយសុំ ឬមាចស់អាជ្ីវករម ដែេដាក់ពាកយសុំ គ្ឺជាមាចស់អាជ្ីវករម លផេងលទៀរ ឬមានដផនក
អាជ្ី
ករម ែួរជារួ
៏នទឬលទ?
ត្គ្ប់ត្វគ្ងរ
យ ត្បសិនលបើមាន សូ រឆុុះបញ្ជ ីអាជ្ីវករម ទា ំង លនុះ លហើយពិពណ៌ អ្ំពីទំ ក់ទំនងលៅលេើសនៃ ឹកឯកសារ
ដាឆ់លដាយដែករួ យដែេត្រូវានសមាគេ់ថាជាដផនកបដនែ រ A។

4.

លរើអាជ្ីវករម ដែេដាក់ពាកយសុំទទួ េានត្ាក់ករច ីរងលត្ាុះរហនត រាយលសែឋ កិឆច (Economic Injury Disaster Loan) ពី SBA
ឆូ
រផតេ់ព
នេំអ្ិរលេើ
សនៃ ឹក
លដាយដែករួ
ដែេត្រូវានសមា
គ េ់ថាជាដផនកបដនែ រ B។
រវាងនលៃ
ទ័រ
ី 31៌មាដខរករាឆ្
ន ំ 2020
និឯកសារដាឆ់
ងនលៃទី 3 ដខលរសាឆ្
ន ំ 2020យដែរឬលទ?
លបើមានដរន

ត្បសិនលបើឆលរៃ ើយសំណួរទី (5) ឬ (6) គ្ឺ “ាទឬចស” ល

លរើអ្នកដែេដាក់ពាកយសុំ (ត្បសិនលបើជាបុគ្គេ) ឬបុគ្គេណារួ យដែេមានករម សិទធ 20% ឬលត្ឆើនជាងលនុះលៅលេើត្ទពយជាមាចស់
ននអាជ្ីវករម ដែេដាក់ពាកយសុំមានជាប់ជាត្បធ្លនបទននែីការុលាការ ព័រ៌មានឧត្កិែឋករម បទលចទត្បកាន់ ឬជាប់កនុង
រ ូបភាពលផេងលទៀរ ដែេការលចទត្បកាន់បទឧត្កិែឋជាផល វូ ការអាឆនឹងលេើកលែើង កនុងដែនយុត្តត្ិការណារួ យ ឬ បឆចុបបនន
កំពុងជាប់ពនធ ារ ឬកំពុងលដាុះដេងលៅលត្ៅឃុំ ឬត្រូវានលដាុះដេងពីការឃុំឃំង។
ដាក់អ្កេរការ់ទលី នុះលែើរបីបញ្ជក់ឆលរៃ ើយរបស់អ្នកលៅនឹងសំណួរទី 5 →

6.

☐☐
☐☐
☐☐
☐☐

ុះត្ាក់ករច ីនឹងរិនត្រូវានយេ់ត្ពរលទ។

សំណួរ
5.

បទ

________________

មម្ន

បទ

☐

☐

☐ ☐

កនុងរយៈលពេ 5 ឆ្នំឆុងលត្កាយលនុះ និោយឆំលពាុះបទឧត្កិែឋ លរើអ្នកដាក់ពាកយសុំ (ត្បសិនជាបុគ្គេ) ឬមាចស់ណារួ យ
ននអាជ្ីវករម ដែេដាក់ពាកយសុំ 1) ត្រូវានផត ទ លទាស 2) សារភាពកំហុស 3) សារភាពរិនរវា៉ា 4) ត្រូវានដាក់ឱ្យលៅលត្ការ
ការត្គ្ប់ត្គ្បរុនការការ់លទាស ឬ 5) លៅលត្ការការលដាុះដេងលដាយមានេកខ ខណឌ ឬលដាយានលលាុះលឆញពីការឃុំឃំង
(រ ួរទា ំងការលលាុះលឆញពីការឃុំឃំងលៅរុនលពេជ្ំនជ្
ុំ ំរុះ) ដែរឬលទ?
ដាក់អ្កេរការ់ទលី នុះលែើរបីបញ្ជក់ឆលរៃ ើយរបស់អ្នកលៅនឹងសំណួរទី 6 →

________________

7.

លរើសហរែឋ អាលររ ិកជាកដនៃ ងរស់លៅឆរបងសត្មាប់និលោជ្ិកទា ំងអ្ស់របស់អាជ្ីវករម ដែេដាក់ពាកយសុំ ដែេរ ួរបញ្ចេ
ូ កនុង
ការគ្ណ ត្ាក់ដខរបស់អាជ្ីវករម ដែេដាក់ពាកយសុំខ្នងលេើដរនឬលទ?

8.

លរើអាជ្ីវករម ដែេដាក់ពាកយសុគ្
ំ ឺជាអាជ្ីវករម ដែេមានសិទធលិ ត្បើយីលោដែេានឆុុះបញ្ជ ីសិទធិលត្បើយលី ោអាជ្ីវករម របស់ SBA
ឬលទ?

1
ទត្រង់ពាកយ SBA 2483 (04/20)

☐

☐

☐

☐

MGCC - CAMBODIAN

កម្ម វ ិធីការពារប្រាក់ប ៀវត្សរ៍
ទប្រម្ង់ពាកយអ្ន កខ្ច ីប្រាក់

តាម្រយៈការច្បោះហត្ថបលខាខាងបប្រកាម្បនោះ អ្ន កបធវកា
ើ រចាត្់តាង
ំ ត្ំណាង ផ្តល់ការអ្នញ្ាត្ និងបធវ កា
ើ រ ញ្ញជក់
ការបញ្ជក់និងការផតេ់សិទធ ខ្ុំសូរបញ្ជក់ថា៖
ខ្ុា
ំ នអានលសឆកត ីដលៃងការណ៍ដែេមានលៅកនុងទត្រង់ពាកយលនុះរ ួរទា ំងលសឆកត ីដលៃងដែេត្រូវានរត្រូវលដាយឆាប់និងបទបញ្ជ ត្បរិបរត ិ លហើយខ្ុំយេ់
អ្ំពីខៃឹរសាររបស់ពួកលគ្។
អាជ្ីវករម ដែេដាក់ពាកយសុមា
ំ នសិទធទ
ិ ទួ េានត្ាក់ករច ីត្តរ វ ិធ្លនជា្រមានលៅលពេដែេានដាក់ពាកយសុំលនុះរក
និងលពេ
ដែេរែឋ ាេអាជ្ីវករម ខ្ននររូ ឆ (Small Business Administration, SBA) ានលឆញទត្រង់ពាកយលនុះ លដាយអ្នុវរត ត្តរករម វ ិ្ីការពារត្ាក់លបៀវរេរ៍
លត្ការដផនក
A
ឆំណងលជ្ើងទី
1
ននឆាប់ជ្ំនួយ
សលគងាគុះ
និងសនត ិសុខលសែឋ កិឆចពលី រលរាគ្កូ រ៉ា ូណា
(លៅការ់ថាឆាប់
CARES)
( វ ិធ្លនករម វ ិ្ីការពារត្ាក់លបៀវរេរ៍) ។
អាជ្ីវករម ដែេដាក់ពាកយសុំ (1) គ្ឺជាអ្ន កល ៉ៅ ការឯករាជ្យ បុគ្គេល្វ កា
ើ រឱ្យខល ួនឯងដែេមានត្គ្ប់េកខ ណៈសរបរិត ឬ
ជាមាចស់សហត្ាសឯកករម សិទធ ឬ (2) មាននិលោជ្ិករិនលេើសពី 500 ឬ ជានិលោជ្ិក ឬ ត្បសិនអ្នុវរត ាន មានឆំនួននិលោជ្ិកត្តរ
មាត្រដាឋនដែេកំណរ់លដាយ SBA កនុងដផនកទី 13
C.F.R. 121.201 សត្មាប់ឧសាហករម របស់អាជ្ីវករម ដែេដាក់ពាកយសុំ។
ខ្ុំនឹងអ្នុវរត ត្តរសិទធិសុី វ ិេនិងដែនកំណរ់លផេងលទៀរលៅកនុងទត្រង់លនុះ រាេ់លពេដែេអាឆអ្នុវរត ាន។
រាេ់ការផតេ់ត្ាក់ករច ីរបស់ SBA ទា ំងអ្ស់នឹងត្រូវ លត្បើសត្មាប់លាេបំណងទាក់ទងនឹងអាជ្ីវករម ែូឆដែេានបញ្ជក់លៅកនុងពាកយសុំត្ាក់ករច ី និង
ត្សបលៅត្តរវ ិធ្លនននករម វ ិ្ីការពារត្ាក់លបៀវរេរ៍។
ខ្ុំនឹងទិញដរឧបករណ៍និងផេិរផេដែេផេិរលៅអាលររ ិកប៉ៅលុ ណា
ណ ុះ លៅត្តរេទធភាពដែេអាឆល្វ ើលៅាន ។
អាជ្ីវករម ដែេដាក់ពាកយសុំរិនឆូ េរ ួរកនុងសករម ភាពណារួ យដែេខុសឆាប់លត្ការឆាប់សហព័នធរែឋ ឬរូ េដាឋនលែើយ។
រាេ់ត្ាក់ករច ីដែេទទួ េានលដាយអាជ្ីវករម ដែេដាក់ពាកយសុំ លត្ការដផនកទី 7 (b) (2) ននឆាប់អាជ្ីវករម ខ្ននររូ ឆ រវាងនលៃទី 31 ដខរករាឆ្នំ 2020
និងនលៃទី 3 ដខលរសាឆ្នំ 2020 គ្ឺសត្មាប់លាេបំណងលត្ៅពីការឆំណាយលេើការលបើកត្ាក់ដខ និងត្ាក់ករច ីលត្បើត្ាស់លផេងលទៀរដែេអ្នុញារលដាយ
វ ិធ្លនករម វ ិ្ីការពារត្ាក់លបៀវរេរ៍។ ។
សត្មាប់អ្នកដាក់ពាកយសុដំ ែេជាបុគ្គេ៖ ខ្ុផ
ំ តេ់សិទធឱ្
ិ យ SBA លសន ើសុំព័រមា
៌ នអ្ំពីឧត្កិែឋករម ទាក់ទងនឹងខ្ុំពីទីភានក់ងារយុរតិ្រ៌ត្ពហម ទណឌកនុងលាេបំណងកំណរ់សិទធិ
របស់ខ្ុំសត្មាប់ករម វ ិ្ី ដែេត្រូវានអ្នុញ្ារលដាយឆាប់អាជ្ីវករម ខ្ននររូ ឆ ត្តរការល្វ ើ វ ិលសា្នករម ។
វ ិញ្ាបនបត្រ
អ្ន ករំណាងដែេមានការអ្នុញ្ាររបស់បុគ្គេឬអាជ្ីវករម ដែេដាក់ពាកយសុំត្រូវដរល្វ ើការបញ្ជក់លដាយលសាមុះត្រង់ឆំលពាុះឆំណុឆទា ំងអ្ស់ខ្នងលត្ការលដាយ
ការសរបសរប្មោះកាត្់ លៅជាប់ាន៖
អាជ្ីវករម ដែេដាក់ពាកយសុា
ំ នែំលណើរការលៅនលៃទី 15 ដខកុរភៈឆ្នំ 2020 លហើយមាននិលោជ្ិកដែេខល ួនានលបើកត្ាក់ដខឱ្យនិងបង់ពនធ លបើកត្ាក់ដខ
ឬានបង់ត្ាក់អ្នកល ៉ៅ ការឯករាជ្យ ែូ ឆដែេានរាយការណ៍លៅលេើសណ
ំ ុ ដំ បបបទ (រួ យឬលត្ឆើន) 1099-MISC។
ភាពរិនត្ាកែត្បជាដផនកលសែឋ កិឆចបឆចុបបនន ល្វ ើឱ្យសំលណើត្ាក់ករច ីលនុះមានភាពចំាឆ់លែើរបីាំត្ទែេ់ត្បរិបរត ិការដែេកំពុងបនត របស់អាជ្ីវករម
ដែេដាក់ពាកយសុំ។
លវ ិកានឹងត្រូវលត្បើលែើរបីរកាការងារបុគ្គេិកនិងបនត ផតេ់ត្ាក់ដខ ឬល្វ កា
ើ រទូ ទារ់ការត្ាក់បញ្ចំ បង់នលៃជ្ួេអាារនិងការទូ ទារ់នលៃ ទឹកលេៃ ើងែូ ឆមាន
ដឆងកនុង វ ិធ្លនករម វ ិ្ីការពារត្ាក់លបៀវរេរ៍។ ខ្ុំយេ់ថាត្បសិនលបើល វ ិកាត្រូវានលត្បើត្ាស់លដាយលឆរ សត្មាប់លាេបំណងដែេរិនត្រូវានអ្នុញ្ារ
រដាឋេិាេសហព័នធនឹងឱ្យខ្ុំទទួ េខុសត្រូវត្តរផល វូ ឆាប់ែូឆជាការលចទត្បកាន់ពកា
ី រដកៃ ងបនៃ ំ។
អ្ន កដាក់ពាកយសុំនឹងផតេ់ជ្ូនឯកសារ
ែេ់អ្នកផតេ់ត្ាក់ករច ីលែើរបីលផទៀងផ្អទរ់ឆំនួននិលោជ្ិកដែេល្វ កា
ើ រលពញលមា៉ៅងដែេទទួ េានត្ាក់
ដខពីអាជ្ីវករម ដែេ
ដាក់ពាកយសុំក៏ែូឆជាឆំនួនត្ាក់នលៃឈ្ន ួេលបើកត្ាក់លបៀវរេរ៍
ការបង់ការត្ាក់ករច ីដែេមាន
នលៃជ្ួេអាារដែេមាន
និងនលៃទឹកលេៃ ើងដែេមាន សត្មាប់រយៈលពេ 8 សាតហ៍ប ទ ប់ពា
ី នត្ាក់ករច ីលនុះ។
ខ្ុំយេ់ថាការលេើកដេងឆំលពាុះត្ាក់ករច ីនឹងផតេ់ជ្ូនសត្មាប់ឆំនួនត្ាក់សរុបនននលៃឈ្ន ួេដែេានឆុុះបញ្ជ ី ការបង់ការត្ាក់ករច ដី ែេមាន នលៃជ្ួេ
អាារដែេមាន និងនលៃទឹកលេៃ ើងដែេមាន លហើយឆំនួនរិនលេើសពី 25% ប៉ៅុលណា
ណ ុះ ដែេអាឆលត្បើសត្មាប់នលៃដែេរិនទាក់ទងនឹងត្ាក់លបៀវរេរ៍។
កនុងកំែ
ុ ងលពេចប់លផតើរលៅនលៃទី 15 ដខកុរភៈឆ្នំ 2020 និងបញ្ច ប់លៅនលៃទី 31 ដខ្ន ូ ឆ្នំ 2020 អាជ្ីវករម ដែេដាក់ពាកយសុំនឹងរិនទទួ េានត្ាក់ករច ី
លផេងលទៀរលត្ការករម វ ិ្ីការពារត្ាក់លបៀវរេរ៍លែើយ។
ខ្ុំសូរបញ្ជក់បដនែ រលទៀរថាព័រ៌មានដែេានផតេ់ជ្ូនលៅកនុងពាកយសុំលនុះនិងព័រ៌មានដែេានផតេជ្
់ ូ នលៅកនុងឯកសារនិងទត្រង់ពាកយ
ាំត្ទទាំងអ្ស់ គ្ឺពិរនិងត្រឹរត្រូវលៅកនុងត្គ្ប់រ ូបភាពទា ំងអ្ស់។ ខ្ុំយេ់ថាការល្វ លើ សឆកត ីដលៃងការណ៍រិនពិរលែើរបីទទួ េានត្ាក់ករច ីដែេមានការ
ធ្ល ពី SBA អាឆត្រូវទទួ េការផត ទ លទាសត្តរឆាប់ រ ួរមានឆាប់ 18 USC 1001 និង 3571 លដាយការដាក់ពនធ ាររិនលេើសពី 5 ឆ្នំនង
ិ /
ឬពិន័យជាត្ាក់រហូ រែេ់ $250,000, ត្តរឆាប់ 15 USC 645 ត្រូវដាក់ពនធ ាររិនលេើសពីពីរឆ្នំនិង/ឬពិន័យជាត្ាក់រិនលេើសពី $5,000
លហើយត្បសិនលបើត្រូវានបញ្ជន
ូ លៅសាែប័នធ្ល រា៉ាប់រងសហព័នធ ត្តរឆាប់ 18 USC 1014 ត្រូវដាក់ពនធ ាររិនលេើសពីសារសិបឆ្នំនិង/ឬពិន័យ
ជាត្ាក់រិនលេើសពី $1,000,000។
ខ្ុំទទួ េសាគេ់ថាអ្ន កលអាយត្ាក់ខចីនង
ឹ បញ្ជក់ពីឆំនួនទឹកត្ាក់ករច ីត្សបត្តរេកខ ណៈសរបរត ិ
លដាយលត្បើឯកសារដែេានដាក់ជ្ូនត្តរការរត្រូវ។
ខ្ុំយេ់ ទទួ េសាគេ់និងយេ់ត្ពរថាអ្ន កផតេ់ត្ាក់ករច អា
ី ឆដឆករំ ដេកព័រ៌មានពនធ
ដែេខ្ុា
ំ នផតេជ្
់ ូ នអ្ន ករំណាងដែេមានការអ្នុញ្ាររបស់
SBA រ ួរទា ំងរំណាងដែេមានការអ្នុញ្ារពីកា រ ិោេ័យអ្គ្គ អ្្ិការកិឆច (Office of Inspector General) របស់ SBA សត្មាប់លាេបំណងអ្នុលលារ
ត្តររត្រូវការករម វ ិ្ីត្ាក់ករច ី SBA និងការពិនិរយលែើង វ ិញរបស់ SBA ទា ំងអ្ស់។

ហរែ លេខ្នរបស់អ្នករំណាងដែេមានការអ្នុញ្ារពីអាជ្ីវករម ដែេដាក់ពាកយសុំ

កាេបរ ិលឆេ ទ

សរលសរល្មុះ

រុខរំដណង

2
ទត្រង់ពាកយ SBA 2483 (04/20)

MGCC - CAMBODIAN

កម្ម វ ិធីការពារប្រាក់ប ៀវត្សរ៍
ទប្រម្ង់ពាកយអ្ន កខ្ច ីប្រាក់

បោល ំណងននទប្រម្ង់ម

ទបនោះ៖

សំណុំដបបបទលនុះត្រូវបំលពញលដាយអ្ន ករំណាងដែេមានការអ្នុញ្ារពីអាជ្ីវករម ដែេដាក់ពាកយសុំនិង ប្រត្វូ ដ្ឋក់រូនអ្ន កផ្តល់ប្រាក់ខ្ចីមែល
ច្បូ លរ ួម្រ ស់ SBA រ ស់អ្នក។ ការបញ្ជន
ូ ព័រ៌មានដែេានលសន ើសុំគ្ឺចំាឆ់ឆំលពាុះការល្វ ើការសលត្រឆទាក់ទងនឹងសិទធិទទួ េានជ្ំនួយហិរញ្ា វរថុ។
ការខកខ្ននរិនានបញ្ជន
ូ ព័រ៌មាននឹងប៉ៅុះពាេ់ែេ់ការសំលរឆឆិរតល ុះ។
បសច្បកត ីមណនាំសប្រមា ់ការ ំបព្ញទប្រម្ង់ម

ទបនោះ៖

ទាក់ទងលៅនឹង“ លាេបំណងននត្ាក់ករច ី” លនុះ រនរៃ ននត្ាក់ដខរ ួរមានសំណងែេ់និលោជ្ិក (ដែេមានទីេំលៅឆរបង
លៅសហរែឋ អាលររ ិក) កនុងទត្រង់ជាត្ាក់ដខ ត្ាក់ឈ្ន ួេ ត្ាក់លជ្ើងសារ ឬសំណងត្សលែៀងានលនុះ ត្ាក់លេើកទឹកឆិរត ឬរនរៃ សររូ េ
(ដផាកលេើទិននន័យរបស់និលោជ្កននត្ាក់លេើកទឹកឆិរត កនៃ ងរក ឬកនុងករណីដែេាមនកំណរ់ត្ត្តដបបលនុះ ការា៉ៅន់ត្បមាណរបស់និលោជ្ក
លដាយសរលហរុផេនិងលសាមុះត្រង់អ្ំពីត្ាក់លេើកទឹកឆិរតដបបលនុះ), ការបង់ត្ាក់សត្មាប់ វ ិសេរកាេ លពេសត្មាកមារុឬបិរុភាព
លដាយលហរុផេត្គ្ួ សារ សុខេពឬការឈ្ប់សត្មាកឈ្ឺ, ត្ាក់ឧបរែ រភសត្មាប់ការបំដបកបុគ្គេិក ឬការបលណតញលឆញ, ការទូ ទារ់សត្មាប់ការ
ផតេ់អ្រែ ត្បលោជ្ន៍និលោជ្ិករ ួរមានការធ្ល រា៉ាប់រងសុខភាពជាត្ក ុរ រ ួរទា ំងនលៃធ្ល រា៉ាប់រងនិងការឆូ េនិវរត ន៍, ការបង់ពនធ រែឋ នង
ិ ពនធ
រូ េដាឋន ដែេត្រូវការ់យកត្តររនរៃ សំណងរបស់និលោជ្ិក, និងឆំលពាុះអ្ន កល ៉ៅ ការឯករាជ្យ ឬមាចស់សហត្ាសឯកករម សិទធសត្មាប់
ត្ាក់ឈ្ន ួេ ត្ាក់លជ្ើសសា ត្ាក់ឆំលណញ ឬឆំណូេសុទធពីការងារផ្អទេ់ខល ួន ឬពីសំណងត្សលែៀងានលនុះ។
លែើរបីលាេបំណងននការគ្ណ "ត្ាក់ដខត្បចំដខជារ្យរ" អាជ្ីវករម ដែេដាក់ពាកយ
សុំភាគ្លត្ឆើននឹងលត្បើត្ាក់ដខត្បចំដខជារ្យរសត្មាប់ឆ្នំ 2019 លដាយរិនរាប់បញ្ចេ
ូ នលៃលែើរលេើស
ពី $100,000 ដផាកលេើរូេដាឋនត្បចំឆ្នំ សត្មាប់និលោជ្ិកមានក់ៗ។ សត្មាប់អាជ្ីវករម ត្តររែូ វកាេ អាជ្ីវករម ដែេដាក់ពាកយសុំអាឆលត្ជ្ើសលរ ើស
លត្បើត្ាក់ឈ្ន ួេត្បចំដខជារ្យរជ្ំនួស សត្មាប់រយៈលពេឆល ៃ ុះពីនលៃទី 15 ដខកុរភៈឆ្នំ 2019 ែេ់នលៃទី 30 ដខរិលុ ឆ្នំ 2019 លដាយរិនរាប់
បញ្ចេ
ូ នលៃលែើរលេើសពី $100,000 ដផាកលេើរូេដាឋនត្បចំឆ្នំ សត្មាប់និលោជ្ិកមានក់ៗ។
សត្មាប់អាជ្ីវករម លមី ត្ាក់ដខត្បចំដខជារ្យរអាឆគ្ណ លដាយលត្បើរយៈលពេចប់ពីនលៃទី 1 ដខរករាឆ្នំ 2020 ែេ់នលៃទី 29 ដខកុរភៈឆ្នំ 2020
លដាយរិនរាប់បញ្ចេ
ូ
រនរៃ លែើរលេើសពី $100,000 ដផាកលេើរូេដាឋនត្បចំឆ្នំ សត្មាប់និលោជ្ិកមានក់ៗ។
ត្បសិនលបើអាជ្ីវករម ដែេដាក់ពាកយសុំកំពុងទទួ េហិរញ្ា បបទានត្ាក់ករច ីលត្ាុះរហនត រាយលសែឋ កិឆច (EIDL) សាជាលមី៖ បូ ក
ឆំនួនទឹកត្ាក់ដែេលៅសេ់របស់ EIDL ដែេផតេ់លៅឆល ៃ ុះនលៃទី 31 ដខរករាឆ្នំ 2020 និងនលៃទី 3 ដខលរសាឆ្នំ 2020 លដាយែកឆំនួន
“បុលរត្បទាន” លត្ការត្ាក់ករច ី EIDL COVID-19 លៅសំលណើត្ាក់ករច ី ត្តរការបញ្ជក់កនុងទត្រង់។
ត្គ្ប់ភាគ្ីទា ំងអ្ស់ដែេានឆុុះបញ្ជ ីខ្នងលត្ការត្រូវានចរ់ទុកថាជាមាចស់របស់អាជ្ីវករម ដែេដាក់ពាកយសុំ ែូ ឆកំណរ់កនុងដផនក 13 CFR §
120.10 ត្ពរទា ំង “ភារបបទាយី”៖
សត្មាប់សហត្ាសឯកករម សិទធ មាចស់ឯកករម សិទធ
សត្មាប់សហត្ាសករម សិទធជានែគ្ូ សហករម សិទធទូលៅទា ំងអ្ស់ និងសហករម សិទធមានកំណរ់ទា ំងអ្ស់ដែេជាមាចស់ 20% ឬលេើសលនុះននត្ទពយ
ជាមាចស់ននត្ក ុរហុន
សត្មាប់សាជ្ីវករម មាចស់ករម សិទធដែេមានភាគ្ហុន 20% ឬលត្ឆើនជាងលនុះទា ំងអ្ស់។
សត្មាប់ត្ក ុរហុនដែេមានទំនួេខុសត្រូវមានកំណរ់ សមាជ្ិកទា ំងអ្ស់ដែេមានភាគ្ហុន 20% ឬលត្ឆើនជាងលនុះ និង
ត្ក ុរហុន វ ិនិលោគ្ (ត្បសិនលបើអាជ្ីវករម ដែេដាក់ពាកយសុំ កាន់កាប់លដាយត្ក ុរហុន វ ិនិលោគ្) ។
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