
 

 
 

 
 

 
កម្មវធិជីនំយួសម្រាបស់ហម្រាសខ្នា តតូច CDBG-CV, ជ ទំIីI 

 
ទិដ្ឋភាពទូទៅននកម្មវធីិ៖ 
ទីភាា កង់ារសាជីវកម្មអភវិឌ្ឍនម៍្លូធនរដ្ឋ Massachusetts (Massachusetts Growth Capital Corporation) (MGCC) 
នឹងម្ររបម់្ររងម្លូនិធិពីកម្មវធីិជំនយួបល កអភវិឌ្ឍនស៍ហរម្នពី៍ជំងឺកូវដី្-19 (CDBG-CV) ដ្ល់ម្រកុងចំននួ 23 សម្រាបជំ់នយួ
សហម្រាសខ្នា តតូច។  
 
ម្លូនិធិ CDBG-CV ពិទសសទងំទនេះម្រតូវបានអន ម្ត័តាម្ចាប ់CARES ឆ្ា  ំ2020 ទហើយកំព ងម្រតូវម្របរល់ទៅឲ្យម្រកសួង
លំទៅដ្ឋឋ ន និងអភវិឌ្ឍនស៍ហរម្ន ៍(DHCD) ទដ្ឋយម្រកសួងលំទៅដ្ឋឋ ន និងអភវិឌ្ឍនទី៍ម្រកុង (HUD)។  
 
ម្លូនិធិផ្តល់ជំនយួសម្រាបអ់ាជីវកម្មខ្នា តតូច CDBG-CV នឹងជយួ ាមំ្រទដ្ល់សហម្រាសខ្នា តតូចដដ្លានលកខណៈសម្បតិត
ម្ររបម់្រាន ់ ដដ្លទទលួរងផ្លប៉ាេះពាល់យ៉ា ងធងនធ់ងរទដ្ឋយជំងឺកូវដី្-19 ទដ្ឋយផ្តល់អាទិភាពដ្ល់អាជីវកម្មដដ្លកានក់ាបទ់ដ្ឋយ
ជនជាតិភារតិច (ានដូ្ចជា ជនជាតិភារតិច ស្តសតី អតីតយ ទធជន ជនពិការ ឬទភទ LBGTQ +) ។ 
 
កាលបរទិចេទកម្មវធីិផ្តល់ជំនយួ៖ 

 នងងទី 02/10/2020 ទា៉ា ង 9:00 ម្រពឹក – ទបើកទទលួការដ្ឋកព់ាកយស ំ។ 
 នងងទី 23/10/2020 ទា៉ា ង 5:00 ល្ងង ច – បិទទទលួការដ្ឋកព់ាកយស ំ។ 

 
ការដណនអំំពីការដ្ឋកព់ាកយស ំ៖ 
ម្រតូវបំទពញពាកយស ំ របស់អាក ទហើយដ្ឋក់បញ្ជូ នទដ្ឋយភាជ ប់ជាម្ួយនូវឯកសារភាជ ប់ ដដ្លានដចងទៅកា ង “ឯកសារចំបាច់” 
ជាទអឡិចម្រតូនិចតាម្រយៈម្របពន័ធអ ីនធឺទណតរបស់ MGCC (https://massgcc.submittable.com/submit)។ ចាបច់ម្លងរងឹ 
ឬឯកសារទអឡិចម្រតូនិកដដ្លបានដ្ឋកប់ញ្ចូ នតាម្ម្ទធោបាយទផ្េងទទៀត ដូ្ចជា ទផ្ញើតាម្នម្របសណីយ ៍ឬតាម្អ ីដម្លនឹងម្និម្រតូវ
យកម្កពិចរណាទទ។ 
 
សិទធរិបស់អាកដ្ឋកព់ាកយ៖ 

 អាជីវកម្មម្រតូវដតានការម្ររឹេះសាា នរបូវន័តទៅកា ងទីម្រកុង/ទីម្របជ ំជនដូ្ចខ្នងទម្រកាម្៖ Ashland, Beverly, Burlington, 
Canton, Concord, Dedham, Essex, Lexington, Manchester by the Sea, Marlborough, Melrose, 
Milton, Natick, North Reading, Norwood, Randolph, Reading, Sharon, Southborough, Stoneham, 
Watertown, Winchester ឬ Woburn ។ 

 អាជីវកម្មម្រតូវដតជាសហម្រាសខ្នា តតូច (សហម្រាសពាណិជជកម្មដដ្លាននិទយជិតទធវើការទពញទា៉ា ងចំននួ 5 នក ់ឬ
តិចជាងទនេះ និទយជិត 1 នក ់ឬទម្រចើនជាងទនេះជាាច ស់សហម្រាស)។ 
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 ាច ស់អាជីវកម្មម្រតូវានលកខណៈសម្បតតិម្ររបម់្រានត់ាម្លកខណៈវនិិចេយ័ទាលទៅជាតិសម្រាបអ់តិងិជនានចំណូល
ម្ធយម្កម្រម្តិទប (LMI)។ ាច ស់អាជីវកម្មទងំអស់ម្រតូវរកម្របាកចំ់ណូលម្របចឆំ្ា ទំសមើនឹង ឬតិចជាង 80% ននម្របាក់
ចំណូលម្ធយម្កា ងតំបន ់(AMI) ទដ្ឋយដផ្ែកទលើទំហំម្ររួសារ។ 

 អាជីវកម្មម្រតូវដតជាអងគភាពរកម្របាកច់ំទណញ (សហម្រាសឯកតតប រគល ភាពជានដ្រូ សាជីវកម្ម ឬ LLCs) ។ 
 អាជីវកម្មម្រតូវផ្តល់ទំនិញ ឬទសវាកម្មដ្ល់អតិងិជន ឬទភញៀវ។ 
 អាជីវកម្មម្រតូវានលទធភាពចងម្រកងឯកសារអំពីការខ្នតបងម់្របាកចំ់ណូលដដ្លទសមើនឹង ឬទលើសពីជំនយួដដ្លបានទសាើស ំ 

ទដ្ឋយសារជំងឺកូវដី្-19។ 
 បចច បបនាទនេះ អាជីវកម្មម្រតូវដតទបើកដំ្ទណើ រការ ទហើយម្រតូវបានបទងកើតទឡើងម្ ននងងទី 1/1/2019 ។ 
 អាជីវកម្មម្រតូវានទករ តិ៍ទ ម្ េះលែជាម្យួរដ្ឋ និងម្រកុង/ទីម្របជ ំជន៖ 

o អាជីវកម្មម្រតូវដតបងរ់ាល់ពនធទងំអស់កា ងបចច បបនា ដដ្លម្រតូវបងត់ាម្នងងទី 1/3/2020 និង 
o ានអាជាញ បណណ /ការច េះបញ្ជ ីរដ្ឋ ដដ្លានស ពលភាព និងសកម្ម ទបើអាចអន វតតបាន និង 
o ម្និដម្នជាភារីបណតឹ ងវវិាទដដ្លពាកព់ន័ធនឹងសហធន ឬម្រកុងដដ្លជាកដនលងដដ្លអាកទធវើដំ្ទណើ រការអាជីវកម្ម 

ទនេះទទ។ 
 អាជីវកម្មដដ្លម្និានសិទធិ៖ 

o អាជីវកម្មជលួ / លកអ់ចលនម្រទពយ 
o អាជីវកម្មដដ្លកានក់ាបទ់ដ្ឋយម្ន សេដដ្លានអាយ ទម្រកាម្ 18 ឆ្ា ។ំ 
o អាជីវកម្មដដ្លជាសាខ្នអន ញ្ញា តពីម្រកុម្ហ  នធំ 
o ហាងម្រសា 
o ហាងលកអ់ាវ ធ / កាទំភលើង 
o អាកបញ្ច េះបញ្ចូ ល ឬ 
o អាជីវកម្មដដ្លទកទ់ងនឹងសារធាត កញ្ញេ ។ 

 
ចំននួម្លូនិធិ៖ 
រហូតដ្ល់ $10,000 កា ងម្យួអាជីវកម្ម ទដ្ឋយាននងលទដ្ើម្ដដ្លបានបងាា ញធំជាង ឬទសមើនឹងចំននួទឹកម្របាកដ់ដ្លបានទសាើស ំ។ 
ជំនយួអាចម្រតូវបានទសាើស ំបទងកើនចំននួ $5,000, $7,500 ឬ $10,000។ 
 
ការទម្របើម្របាស់ម្លូនិធិដដ្លបានអន ម្ត័៖ 
ម្លូនិធិអាចម្រតូវបានទម្របើជាទដ្ើម្ទ នរកស ីទដ្ើម្បរីា៉ា បរ់កទលើចំណាយអាជីវកម្ម ដូ្ចជា ការជលួ នងលប រគលិក សាា រទម្របើម្របាស់ និង
ជំនយួបទចចកទទស ការាមំ្រទជាទូទៅ និងសាិរភាពអាជីវកម្ម។ ម្លូនិធិកអ៏ាចម្រតូវបានទម្របើទដ្ើម្បទិីញឧបករណ៍ការពារផ្ទា ល់ខ្លួន 
(PPE)។ 
 
ការទម្របើម្របាស់ម្លូនិធិដដ្លម្និបានអន ម្ត័៖ 
ម្ូលនិធិជំនួយសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នា តតូចអាចនឹងម្ិនទម្របើទដ្ើម្បទិីញឧបករណ៍ធំៗ ទិញអចលនៈម្រទពយ សកម្មភាពសំណង់ 
ការពម្រងីកអាជីវកម្ម ឬការបញ្ច េះបញ្ចូ លទឡើយ។ 
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ម្របភពម្លូនិធិ៖ 
ម្លូនិធិសម្រាបក់ម្មវធីិទនេះនឹងម្រតូវផ្តល់ជូនតាម្រយៈម្លូនិធិ CDBG-CV សម្រាបម់្រកុង/ទីម្របជ ំជនរបស់អាក ដដ្លម្រតូវបានដបង
ដចកទដ្ឋយ DHCD។ 
 
ដំ្ទណើ រការននការផ្តល់ម្លូនិធិ៖ 
បនា បពី់បញ្ចបរ់យៈទពលននការដ្ឋកព់ាកយ ទីភាា កង់ារសាជីវកម្មអភវិឌ្ឍនម៍្លូធនរដ្ឋ Massachusetts  (MGCC) នឹងពិនិតយ
ទម្ើលពាកយស ំទងំអស់ទដ្ើម្បកំីណតក់ារផ្តល់សិទធិ។ អាកដ្ឋកព់ាកយស ំដដ្លានសិទធិទងំអស់នឹងម្រតូវបានពិនិតយទឡើងវញិទដ្ឋយ
ម្រកុង/ទីម្របជ ំជនទរៀងៗខ្លួន ដដ្លជាកដនលងទបើកអាជីវកម្មរបស់ពកួទរ ទដ្ើម្បទីទលួបានអន សាសនច៍ ងទម្រកាយ ទដ្ឋយបញ្ញជ កថ់ា 
ពកួទរបចច បបនាបានបងព់នធ និងានវញិ្ញា បនបម្រតបញ្ញជ ក។់ MGCC នឹងផ្តល់ និងដចកចយជំនយួ ទដ្ឋយដផ្ែកទលើលកខណៈវនិិចេយ័
សិទធិទទលួ និងការសទម្រម្ចចិតតរបស់ម្រកុង/ទីម្របជ ំជន។  
 
ឯកសារដដ្លម្រតូវការ៖ 
សូម្ទម្រតៀម្ផ្តល់ពត័ា៌នខ្នងទម្រកាម្សម្រាបក់ារដ្ឋកព់ាកយរបស់អាក៖ 

 ទលខ្ DUNS (អាកអាចរកទម្ើលទលខ្ DUNS របស់អាកតាម្តំណទនេះ។ ម្របសិនទបើអាកម្និទនា់នទលខ្ទនេះទទ អាក
អាចដ្ឋកសំ់ទណើ បនា នទ់ដ្ឋយឥតរិតនងលទដ្ើម្បសី ំទលខ្ទនេះ (ទម្របើទពល 24 ទា៉ា ង) ទដ្ឋយបញ្ញជ កថ់ា អាកកំព ងដ្ឋកព់ាកយ
ទសាើស ំជំនយួពីរដ្ឋឋ ភបិាល។ ទម្របើតំណផ្តងលទសវាខ្លួនឯង៖ www.dnb.com/govtduns និងទម្រជើសទរ ើស "អាកទ ៉ាការ
រដ្ឋឋ ភបិាលសហពន័ធ ឬជំនយួទលខ្ DUNS របស់អាកផ្តល់ម្លូនិធិ (Federal Government Contractors or 
Grantees DUNS Number Support)"។) 

 ចាបច់ម្លងននលិខិ្តម្របកាសបងម់្របាកព់នធរបស់អាជីវកម្មសហពន័ធឆ្ា  ំ2019 ទពញទលញរបស់អាក។ ម្របសិនទបើលិខិ្ត
ម្របកាសបងម់្របាកព់នធរបស់អាកម្រតូវបានពនោរទពល ពនធឆ្ា  ំ2018 នឹងម្រតូវបានទទលួយក។ 

 ចាបង់តចម្លងននលិខិ្តម្របកាសបងម់្របាកព់នធរបស់អាជីវកម្មសហពន័ធឆ្ា  ំ2019 ទពញទលញ សម្រាបា់ច ស់អាជីវកម្ម
នីម្យួៗ ដដ្លានការម្របាកក់ា ងភាពជាាច ស់កម្មសិទធិពី 20% ទឡើងទៅទៅកា ងអាជីវកម្ម។ ម្របសិនទបើលិខិ្តម្របកាស
បងម់្របាកព់នធរបស់អាកម្រតូវបានពនោរទពល ពនធឆ្ា  ំ2018 នឹងម្រតូវបានទទលួយក។ 

 ចាបង់តចម្លងអាជាញ បណណ របស់អាកទដ្ើម្បមី្របតិបតតិការ/អាជាញ បណណ អាជីវកម្ម/វញិ្ញា បនបម្រតវជិាជ ជីវៈ ម្របសិនទបើាន 
 ទម្រម្ងដ់បបបទ IRS W-9 ដដ្លបានបំទពញ និងច េះហតាទលខ្ន 
 ម្របសិនទបើអាជីវកម្មរបស់អាករឺជា LLC ជានដ្រូ ឬជាសាជីវកម្ម៖ ចាបង់តចម្លងននវញិ្ញា បនបម្រតបញ្ញជ កពី់ទករ តិ៍ទ ម្ េះលែ

ពីរដ្ឋម្ស្តនតីការបរទទស ម្និដម្នពីម្រកសួងចំណូល (Department of Revenue) (ម្និតម្រមូ្វឲ្យានវញិ្ញា បនបម្រតបញ្ញជ ក់
ពីទករ តិ៍ទ ម្ េះលែពីម្រកសួងចំណូលទទ។) ម្របសិនទបើអាកម្រតូវការទសាើស ំវញិ្ញា បនបម្រតបញ្ញា កពី់ទករ តិ៍ទ ម្ េះលែ សូម្ច ចទីទនេះ៖ 

https://corp.sec.state.ma.us/CorpWeb/Certificates/CertificateOrderForm.aspx ។  
 ម្របសិនទបើអាជីវកម្មរបស់អាករឺជាលកខណៈឯកកម្មសិទធិ៖ ចាបច់ម្លងននវញិ្ញា បនបម្រតអាជីវកម្មរបស់អាក (DBA) ពីម្រកុង 

ឬទីម្របជ ំជនរបស់អាក។ 
 ចាបច់ម្លងននការជលួ ឬវកិកយបម្រតបញ្ញច រំបស់អាក 
 ម្របសិនទបើអាជីវកម្មរបស់អាកបានទទលួជំនយួហិរញ្ា វតា សម្រាបជំ់ងឺកូវដី្-19 របស់រដ្ឋ របស់ម្លូដ្ឋឋ ន ឬសហពន័ធណា

ម្យួ សូម្ផ្តល់ឯកសារ 
 ឯកសារទដ្ើម្បបីងាា ញថា ជំងឺរាតតាតកូវដី្-19 បានបណាត លឱ្យបាតប់ងម់្របាកចំ់ណូលទសមើនឹង ឬទម្រចើនជាងជំនយួដដ្ល

បានទសាើស ំ៖ ផ្តល់ការពិពណ៌នទដ្ឋយសទងខប (កំណត ់100 ពាកយ) 

https://www.dnb.com/duns-number.html
http://www.dnb.com/govtduns
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
https://corp.sec.state.ma.us/CorpWeb/Certificates/CertificateOrderForm.aspx


 

4 

 

 ចាបង់តចម្លងវកិយ័បម្រតសម្រាបចំ់ណាយដដ្លអាកចងទ់ម្របើម្លូនិធិជំនយួទងំទនេះទដ្ើម្បរីា៉ា បរ់ង។ ម្របសិនទបើវាសម្រាប់
ការចំណាយនទពលអនរត សូម្ពណ៌នលម្ែតិថាទតើការចំណាយទនេះទលើអវី (ជា 1-2 ម្របទយរ) ទហើយរពឹំងថានឹង
បញ្ជូ នភសត តាងដដ្លថា ការចំណាយម្រតូវបានទូទតក់ា ងរយៈទពល 45 នងង បនា បពី់ទទលួបានម្លូនិធិរបស់អាក។ 

 ម្របសិនអាកបានទម្របើចំណូលម្ររួសារសរ បដដ្លបានទម្រាងទ កទៅឆ្ា  ំ2020 ទដ្ើម្បកំីណត ់LMI សូម្ផ្តល់ការទផ្ាៀងផ្ទា ត់
ម្របាកច់ំណូលដូ្ចខ្នងទម្រកាម្៖ 

o ម្របាកឈ់្ាួល ឬការដចកចយបានទូទតឲ់្យាច ស់សម្រាបរ់យៈទពល 8 សបាត ហ៍ងមីៗទនេះ 
o ម្របាកឈ់្ាួល ឬម្របាកចំ់ណូលទផ្េងទទៀត និងរល់បណណ ទបើកម្របាកឈ់្ាួលសម្រាបរ់យៈទពល 8 សបាត ហ៍ងមីៗទនេះ 
o ម្របាកឈ់្ាួល ឬម្របាកច់ំណូលទផ្េងទទៀត 

o រល់បណណ ទបើកម្របាកឈ់្ាួលសម្រាបរ់យៈទពល 8 សបាត ហ៍ងមីៗ ទនេះសម្រាបស់ាជិកម្ររួសារដដ្លានអាយ 
ចបពី់ 18 ឆ្ា ទំឡើងទៅដដ្លទធវើការឲ្យនិទយជក 

o លិខិ្តបញ្ញជ កពី់ភាពអតក់ារងារទធវើ និងរល់បណណ ទបើកម្របាកឈ់្ាួលសម្រាបរ់យៈទពល 8 សបាត ហ៍ងមីៗទនេះនន
អតាម្របទយជនអ៍តភ់ាពអតក់ារងារទធវើ 

o របាយការណ៍សតីពីអតាម្របទយជន៍ លិខិ្តទផ្ាៀងផ្ទា ត់ ឬរបាយការណ៍តាម្កាលកំណត់សម្រាប់៖ ជំនួយ
សាធារណៈ ការជយួ ឧបតាម្ដ្ល់ក ារ VA និកម្មភាព សនតិស ខ្សងគម្ SSI ពិការភាព និងម្របភពចំណូល
ទសាធនិវតតន/៍វនិិទយរនីម្យួៗ ដដ្លអេះអាងពីចំននួទឹកម្របាក ់និងភាពញឹកញាបន់នអតាម្របទយជន ៍)ចំណ ច
ទងំឡាយណាដដ្លអាចអន វតតបាន( 

o រយៈទពល 2 ដខ្ននរណនីចរនត និងរណនីសនេណំាម្យួ/ទងំអស់សម្រាបស់ាជិកម្ររួសារដដ្លានអាយ 
ចបពី់ 18 ឆ្ា ទំឡើងទៅដដ្លទធវើការឲ្យនិទយជក 

 
អន ទល្ងម្តាម្ម្លូនិធិសហពន័ធ ចាប ់និងបទបបញ្ញា តិត៖ 
អាកដ្ឋកព់ាកយម្រតូវអន ទល្ងម្តាម្ចាបជ់ាធរានទងំអស់។ 
 
សំណួរសួរញឹកញាប ់(FAQ's): សូម្ច ចទៅទទីនេះ 
 
ជំនយួដផ្ាកបទចចកទទស៖ ទំនកទំ់នងដដ្លអាចដ្ឋកប់ញ្ជូលបាន 
ទរហទំពរ័៖ submittable.com/contact  

 
សំណួរទផ្េងទទៀត៖ ទនំកទ់នំង MGCC 
អ ីដម្ល៖ grants@massgcc.com  
សូម្ទម្របើបនា តម់្របធានបទ (subject line) “កម្មវធីិជំនយួសម្រាបស់ហម្រាសខ្នា តតូច CDBG-CV, ជ ំទីII 

https://www.empoweringsmallbusiness.org/sites/default/files/docs/2020-09/Frequently%20Asked%20Questions.pdf
https://www.submittable.com/contact/
mailto:grants@massgcc.com

