
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

កម្មវធិជីនំយួសម្រាបអ់ាជវីកម្មខ្នា តតចូដែលាននយិោជតិ 5 នាកច ុះយម្រោម្ 
 
ទែិឋភាពទយូៅននកម្មវធិ៖ី 
កម្មវិធីជំនួយយនុះានយោលបណំងោំម្រទែល់សហម្រោសខ្នា តតូចកាុងរែឋ Massachusettes ដែលរងផលប៉ាុះពាលោ់៉ា ងធងន់ធងរយោយជំងកឺូវីែ-19។  
 
ម្ូលនិធិសហពន័ធពិយសសទំងយនុះម្រតូវបានអន ម្័តតាម្រយៈចាប ់CARES  ឆ្ា ំ 2020 យហើយកពំ ងម្រតូវបានម្របគល់យៅឱ្យនាយកោឋ នអភិវឌ្ឍន៍លំយៅោឋ ន នងិសហគម្ន៍រែឋ Massachusetts (DHCD) 

យោយម្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍លំយៅោឋ ន និងនគរបូនីយកម្ម (HUD) របស់សហរែឋអាយម្រកិ យហើយនឹងម្រតូវម្រគប់ម្រគងយោយទីភាា កង់ារសាជីវកម្មអភិវឌ្ឍន៍ម្ូលធនរែឋ Massachusetts (MGCC)។ 
 
ោរផតល់ម្ូលនធិិយនុះានយោលបំណងជួយអាជីវកម្មដែលរងផលប៉ាុះពាល់ោ៉ា ងធងន់ធងរយោយជំងឺរាតតាត។ អាទិភាពនឹងម្រតូវបានផតល់ជូនែល់អាជីវកម្មខ្នា តតូចដែលានាា ស់ជាស្តសតី ជាជនជាតិយែើម្ភាគតិច ជាអតីតយ ទធជន 
ជាសាជិកម្រកុម្ដែលានចំនួនតិចយផេងយទៀត ដែលយតត តយលើោរបយម្រម្ើែល់តំបន់យសែឋកិចាសាូលននរែឋ Massachusetts និងបណ្តត ទីម្រកុងដែលរងផលប៉ាុះពាល់ោ៉ា ងធងន់ធងរយោយជំងឺរាតតាតកូវីែ-19។ 
អាទិភាពក៏នឹងម្រតូវផតល់ជូនែល់អាកោក់ពាកយស  ំដែលានតម្រម្ូវោរខ្ពស់បំផ ត ដែលម្ិនអាចទទួលបានជំនួយពីកម្មវិធីសហពន័ធយផេងយទៀតទក់ទងនឹងកម្មវិធីកវូីែ-19។ 
 
ោរដណនាំអពំោីរោកព់ាកយស ៖ំ 
អាកម្រតូវបំយពញពាកយស ំរបស់អាក យហើយោក់យោយភាា បជ់ាម្ួយឯកសារ ដែលានដចងកាុង “ ឯកសារចំបាច់” តាម្ម្របព័នធយអឡិចម្រតូនចិតាម្រយៈផតថលោកព់ាកយអនឡាញរបស ់MGCC  “អាចោក់បញ្ានូបាន” ។ 
ឯកសារថតចម្លង ឬឯកសារយអឡិចម្រតូនកិ ដែលបានយផញើតាម្ម្យធោបាយណ្តម្ួយយផេងយទៀត ែូចជាយផញើតាម្នម្របសនីយ ៍ឬតាម្អ ីដម្ល នឹងម្ិនម្រតូវបានពិចរណ្តយឡើយ។ យលើសពីយនុះយទៀត ានដតពាកយស ំដែលបានបយំពញយហើយយពញយលញ 

ម្រតឹម្ម្រតូវ និងអាចយម្ើលបានដតប៉ា យណ្តណ ុះ នឹងម្រតូវបានពចិរណ្ត។ 
 
សទិធរិបសអ់ាកោកព់ាកយស ៖ំ  

 អាជីវកម្មម្រតូវដតានម្រគឹុះសាា នរូបវ័នតយៅរែឋ Massachusetts។ 
 អាជីវកម្មម្រតូវដតជាសហម្រោសខ្នា តតចូ (សហម្រោសពាណិជាកម្មដែលាននិយោជិតតចិជាង 5 នាក់ ដែលាន 1 នាក់ឬយម្រចើនជាងយនុះជាាា ស់សហម្រោស) ។ 
 ាា ស់អាជីវកម្មម្រតូវានលកខណៈសម្បតតិម្រគប់ម្រោនត់ាម្លកខណៈវនិិចឆ័យយោលយៅអតិថជិនថ្នា ក់ជាតិសម្រាប់អតិថិជនានចំណូលម្ធយម្កម្រម្ិតទប (LMI)។ ាា ស់អាជីវកម្មម្រតូវទទលួបានម្របាក់ចំណូលម្របចំឆ្ា ំយសមើនឹង 

ឬតិចជាង 80% ននម្របាក់ចំណូលកាុងម្ធយម្កាងុតំបន ់(AMI) យោយដផែកយលើទហំំម្រគួសារ។ 
 អាជីវកម្មម្រតូវដតជាអងគភាពដែលរកម្របាក់ចំយណញ (សហម្រោសឯកកម្មសិទធ ិសហកម្មសិទធ ិសាជីវកម្ម ឬ LLC)។ 
 អាជីវកម្មម្រតូវផតល់ទំនិញ ឬយសវាកម្មែល់អតិថិជន ឬយភញៀវ។ 
 អាជីវកម្មម្រតូវានលទធភាពចងម្រកងឯកសារអំពោីរបាត់បង់ម្របាក់ចំណូល ដែលយសមើនឹង ឬយលើសពីជំនួយដែលបានយសាើស  ំយោយសារជំងឺកូវីែ -19 ។ 
 អាជីវកម្មម្រតូវដតែំយណើរោរកាុងយពលបចាុបបនា ឬយបើម្ិនានម្របតិបតតោិរយទ ម្រតូវានគយម្រាងកាុងោរយបើកែំយណើរោរយឡើងវិញ។  
 អាជវីកម្មម្រតូវបានបយងកើតយឡើងម្ ននថងទី 30/06/2019 ។ 
 អាជីវកម្មម្រតូវដតានយករ តិ៍យ្ ម ុះលែជាម្ួយរែឋ និងទីម្រកុង/ទីម្របជ ំជន៖ 

o អាជីវកម្មម្រតូវដតបង់រាល់ពនធទំងអសក់ាុងបចាុបបនា ដែលម្រតូវបង់តាម្នថងទ ី1/3/2020 និង 
o ានអាជាញ បណណ/ោរច ុះបញ្ាីរែឋ ដែលានស ពលភាព នងិសកម្ម យបើអាចអន វតតបាន និង 

 អាជីវកម្មដែលម្និានសិទធិ៖ 
o អាជីវកម្មជួល / លក់អចលនម្រទពយ 
o អាជីវកម្មដែលោន់ោប់យោយប គគលដែលានអាយ យម្រោម្ 18 ឆ្ា ំ។ 
o អាជីវកម្មដែលជាសាខ្នអន ញ្ញា តពីម្រកមុ្ហ  នធ ំ
o ហាងម្រសា 

o ហាងលក់អាវ ធ / ោំយភលើង 
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o អាកបញ្ាុុះបញ្ាូល ឬ 
o អាជីវកម្មដែលទក់ទងនឹងសារធាត កញ្ញឆ ។ 

 
ចនំនួម្លូនធិ៖ិ 
រហូតែល ់$25,000  

 
ោរយម្របើម្របាសម់្លូនធិដិែលបានអន ម្ត័៖ 
ម្ូលនិធិទំងយនុះអាចម្រតូវបានយម្របើជាយែើម្ទ នរកស ីយែើម្បីរា៉ា ប់រកយលើចំណ្តយអាជីវកម្ម ានជាអាទិ នថលឈ្ាួល នថលប គគលិក នថលទឹកយភលើង និងជនំួយបយចាកយទស ោរោំម្រទជាទូយៅ និងសាិរភាពអាជីវកម្ម។ 
ម្ូលនិធិក៏អាចម្រតូវបានយម្របើយែើម្បីទិញឧបករណ៍ោរពារតា លខ់្លួន (PPE)។  
 
ោរយម្របើម្របាសម់្លូនធិដិែលម្និបានអន ម្ត័៖ 
ម្ូលនិធិជំនួយអាចនឹងម្ិនយម្របើយែើម្បីទញិឧបករណ៍ធំៗ ទិញអចលនៈម្រទពយ សកម្មភាពសំណង ់ោរពម្រងីកអាជីវកម្ម ឬោរបញ្ាុុះបញ្ាលូយឡើយ។ ែូចោា យនុះផងដែរ អាកផតល់ជំនួយម្រតូវដតទបស់ាក ត់ភាពជានោ់ា ននអតាម្របយោជន ៍ាននយ័ថ្ន 

ម្ូលនិធិជំនួយទំងយនុះអាចនឹងម្ិនម្រតូវបានយម្របើយែើម្បីទទូត់ចំណ្តយយទ ម្របសិនយបើម្របភពជំនយួហិរញ្ាវតាុយផេងយទៀតបានយម្របើទទូត់ចំណ្តយែូចោា យនាុះ។ 
 
ែយំណើរោរននោរផតលម់្លូនធិ៖ិ 
 បនាា ប់ពបីញ្ាប់រយៈយពលននោរោក់ពាកយ ទីភាា កង់ារសាជីវកម្មអភិវឌ្ឍនម៍្ូលធនរែឋ Massachusetts  (MGCC) នឹងពិនតិយយម្ើលពាកយស ំទំងអស់យែើម្បីកណំត់ោរផតល់សិទធិ។ MGCC នឹងផតល់ 
និងដចកចយជនំួយ យោយដផែកយលើលកខណៈវនិិចឆ័យសិទធទិទួល និងសិទធអិាទិភាព។ 
ឯកសារដែលម្រតវូោរ៖ 
សូម្យម្រតៀម្ផតលព់័ត៌ានខ្នងយម្រោម្សម្រាប់ោរោក់ពាកយរបស់អាក៖ 

 យលខ្ DUNS (អាកអាចរកយម្ើលយលខ្ DUNS របស់អាកតាម្តំណយនុះ។ ម្របសិនយបើអាកម្ិនទន់ានយលខ្យនុះយទ អាកអាចោក់សំយណើបនាា ន់យោយឥតគិតនថលយែើម្បីស ំយលខ្យនុះ (យម្របើយពល 24 យា៉ា ង) 
យោយបញ្ញា ក់ថ្ន អាកកំព ងោកព់ាកយយសាើស ជំំនួយពីរោឋ ភិបាល។ ប យម្របើតណំផតថលយសវាខ្លួនឯង៖ www.dnb.com/govtduns និងយម្រជើសយរីស "អាកយ ៉ា ោររោឋ ភិបាលសហព័នធ ឬជំនួយយលខ្ 
DUNS របសអ់ាកផតល់ម្លូនិធ ិ(Federal Government Contractors or Grantees DUNS Number Support)"។) 

 ចាប់ចម្លងននលខិ្ិតម្របោសបង់ម្របាកព់នធរបសអ់ាជីវកម្មសហព័នធឆ្ា  ំ2019 យពញយលញរបស់អាក រួម្ទំងោលវិភាគទំងអស់។  
 ចាប់ថតចម្លងននលិខ្ិតម្របោសបង់ម្របាក់ពនធរបស់អាជីវកម្មសហព័នធឆ្ា ំ 2019 យពញយលញ សម្រាប់ាា សអ់ាជីវកម្មនមី្ួយៗ រួម្ទំងោលវិភាគដែលម្រតូវោរទំងអស់។  
 ចាប់ថតចម្លងអាជាញ បណណ របស់អាករហូតែល់ោរម្របតិបតតិោរ/អាជាញ បណណអាជីវកម្ម/វិញ្ញា បនបម្រតវិជាា ជីវៈ ម្របសិនយបើាន 
 ទម្រម្ង់ដបបបទ IRS W-9 ដែលបានបយំពញ និងច ុះហតាយលខ្ន 

 ម្របសិនយបើអាជីវកម្មរបស់អាកគឺជា LLC សហកម្មសទិធិ ឬជាម្រកុម្ហ  នសាជីវកម្ម៖ ចាប់ថតចម្លងននវញិ្ញា បនបម្រតបញ្ញា ក់ពីយករ តិ៍យ ម្ ុះលែពីរែឋម្ម្រនតីោរបរយទស ម្និដម្នពីម្រកសួងចំណូល (Department of 

Revenue)  (វិញ្ញា បនបម្រតបញ្ញា ក់ពីយករ តិ៍យ្ ម ុះលែពីម្រកសួងចំណូលម្ិនចំបាច់ានយទ។) រាល់អងគភាពទំងអស់ ដែលម្រតូវបានយរៀបចំយឡើងយៅកាុងរែឋយផេងយទៀត ដែលានម្របតិបតតិោរយៅកាុងរែឋ 
Massachusetts ម្រតូវច ុះបញ្ាី និងានយករ តិ៍យ ម្ ុះលែយៅកាុងរែឋ Massachusetts។ ម្របសិនយបើអាកម្រតូវោរយសាើស ំវិញ្ញា បនបម្រតបញ្ញា ក់ពីយករ តិ៍យ្ ម ុះលែ សូម្ច ចម្រតង់យនុះ៖ 
https://corp.sec.state.ma.us/CorpWeb/Certificates/CertificateOrderForm.aspx។  

 ម្របសិនយបើអាជីវកម្មរបស់អាកគឺជាលកខណៈឯកកម្មសិទធិ៖ ចាបច់ម្លងននវញិ្ញា បនបម្រតអាជីវកម្មរបស់អាក (DBA) ពីម្រកងុ/ទីម្របជ ំជនរបស់អាក និងចាប់ចម្លងននោរជួលអាជវីកម្ម ឬវិកកយបម្រតបញ្ញា ំរបស់អាក 
 ចាប់ថតចម្លងវកិកយបម្រតសម្រាប់ចណំ្តយ ដែលអាកចង់យម្របើម្ូលនធិិជំនួយទងំយនុះយែើម្បីរា៉ា បរង។ ម្របសិនយបើវាសម្រាប់ោរចំណ្តយនាយពលអនាគត សូម្ពណន៌ាលម្ែិតថ្នយតើោរចណំ្តយយនាុះគឺយលើអវី (សូម្យរៀបរាប ់1 - 2 

ម្របយោគ) យហើយម្រតូវយម្រោងនឹងយផញើភសតុតាង ដែលបញ្ញា ក់ថ្ន ោរចំណ្តយម្រតវូបានទូទត់កាុងរយៈយពល 45 នថង បនាា ប់ពីទទួលបានោរផតលជ់ំនួយរបស់អាក។ 
 ជាយម្រជើសយរីស - ឯកសារោំម្រទោរយផាៀងតា ត់ចណូំលឆ្ា  ំ2000។ អាកោក់ពាកយស ំអាចយផញើឯកសារពីម្ នយែើម្បីោំម្រទចំណូលនិងចំណ្តយដែលបានយម្រោងទ ក អម្ជាម្ួយពាកយស ំរបស់ពកួយគ ានជាអាទិ៖ 

របាយោរណ៍ពនធម្របចំម្រតាីស របាយោរណ៍ចំណូល របាយោរណល៍ក់ របាយោរណ៍លំហូរសាច់ម្របាក ់និងរបាយោរណគ៍ណនីម្រតូវទទួលជាឯកសារោំម្រទ។ យោយសារវាម្ិនដម្នជាតម្រម្ូវោរ បនាា ប់ពីោរោក់ពាកយស  ំ
សូម្កត់សាគ ល់ថ្ន អាកោក់ពាកយម្រតូវដតផតល់ឯកសារដបបយនុះ ម្របសិនយបើានោរយសាើស យំោយទីភាា ក់ងារសាជវីកម្មអភិវឌ្ឍន៍ម្ូលធនរែឋ Massachusetts នាយកោឋ នអភិវឌ្ឍន៍លំយៅោឋ ន និងសហគម្ន៍រែឋ 
Massachusetts ឬម្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍លយំៅោឋ ន និងនគរូបនីយកម្មសហរែឋអាយម្រិក យៅនថងយម្រោយ។ 
 

អន យោម្តាម្ម្លូនធិសិហពន័ធ ចាប ់នងិបទបបញ្ញា តិត៖ 
អាកោក់ពាកយម្រតូវអន យោម្តាម្ចាបជ់ាធរានទំងអស់។ 
 
ជនំយួដផាកបយចាកយទស៖ អាសយោឋ នទនំាកទ់នំងដែលអាចោកប់ញ្ាលូបាន 
យគហទំព័រ៖ submittable.com/contact  

 

https://www.dnb.com/duns-number.html
http://www.dnb.com/govtduns
https://corp.sec.state.ma.us/CorpWeb/Certificates/CertificateOrderForm.aspx
https://www.submittable.com/contact/
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សណួំរយផេងយទៀត៖ អាសយោឋ នទនំាកទ់នំង MGCC 

អ ីដម្ល៖ support@massgcc.com  

សូម្សរយសរចណំងយជើងម្របធានបទ “កម្មវិធីជំនួយសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នា តតូចដែលាននិយោជិត 5 នាក់ច ុះយម្រោម្” 

 
ោរបកដម្របភាសា៖ 
ព័ត៌ានទូយៅរបស់កម្មវិធាីនជាភាសាែូចខ្នងយម្រោម្៖ (ោរោក់ពាកយស ំម្រតូវដតជាភាសាអង់យគលស) 

 ភាសាអារា៉ា ប ់
 ភាសាហគូចរា៉ា ទ ី
 ភាសាយម្រកអូលរបស់ម្របយទសនហទ ី
 ភាសាដខ្មរ 
 ភាសាកូយរ៉ា 
 ភាសាព័រទ យហាគ ល 

 ភាសាចិន ដបបសាម្ញ្ា 
 ភាសាយអសា៉ា ញ 

 ភាសាចិន ដបបប រាណ 

 ភាសាយវៀតណ្តម្ 

mailto:support@massgcc.com

