
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

កម្មវធិជីនំយួសម្រាបអ់ាជវីកម្មខ្នា តតចូដែលាននយិោជតិ 50 នាកច ុះយម្រោម្ 
 
ទែិឋភាពទយូៅននកម្មវធិ៖ី 
កម្មវិធីជំនួយយនុះផ្តលជ់ំនួយយែើម្បីគំម្រទែលស់ហម្រគសខ្នា តតូច ដែលរងផ្លប៉ាុះពាលោ់៉ា ងធងន់ធងរយោយោររាតតាតននជំងឺកូរ ូណា។  
 

ម្ូលនិធិសហពន័ធពិយសសទំងយនុះម្រតូវបានអន ម្័តតាម្រយៈថវិោបដនែម្របស់សហធនសម្រាប់ឆ្ា ំសារយពើពនធ 2021 យហើយនឹងម្រតូវម្ររប់ម្ររងយោយទីភាា ក់ងារសាជីវកម្មអភិវឌ្ឍនម៍្ូលធនរែឋ Massachusetts 

(MGCC). 
 
ោរផ្តល់ម្ូលនធិិយនុះានយគលបំណងជួយអាជីវកម្មដែលរងផ្លប៉ាុះពាល់ោ៉ា ងធងន់ធងរយោយជំងឺរាតតាត។ អាទិភាពនឹងម្រតូវបានផ្តល់ជូនែល់អាជីវកម្មខ្នា តតូចដែលានាា ស់ជាស្តសតី ជាជនជាតិយែើម្ភារតិច ជាអតីតយ ទធជន 
ជាសាជិកម្រកុម្ដែលានចំនួនតិចយផ្េងយទៀត ដែលយតត តយលើោរបយម្រម្ើែល់តំបន់យសែឋកិចាសាូលននរែឋ Massachusetts និងបណាត ទីម្រកុងដែលរងផ្លប៉ាុះពាល់ោ៉ា ងធងន់ធងរយោយជំងឺរាតតាតកូវីែ-19។ 
អាទិភាពក៏នឹងម្រតូវផ្តល់ជូនែល់អាកោក់ពាកយស ំ ដែលានតម្រមូ្វោរខ្ពស់បំផ្ ត ដែលមិ្នអាចទទួលបានជំនួយពីកម្មវិធីសហព័នធយផ្េងយទៀតទក់ទងនឹងកម្មវិធីកូវីែ-19។ 
 
ោរដណនាំអពំោីរោកព់ាកយស ៖ំ 
អាកម្រតូវបំយពញពាកយស ំរបស់អាក យហើយោក់យោយភាា បជ់ាម្ួយឯកសារ ដែលានដចងកាុង “ ឯកសារចំបាច់” តាម្ម្របព័នធយអឡិចម្រតូនចិតាម្រយៈផ្តថលោកព់ាកយអនឡាញរបស ់MGCC  “អាចោក់បញ្ានូបាន” ។ 
ឯកសារថតចម្លង ឬឯកសារយអឡិចម្រតូនកិ ដែលបានយផ្ញើតាម្ម្យធោបាយណាម្ួយយផ្េងយទៀត ែូចជាយផ្ញើតាម្នម្របសនីយ ៍ឬតាម្អ ីដម្ល នឹងម្ិនម្រតូវបានពិចរណាយឡើយ។ យលើសពីយនុះយទៀត ានដតពាកយស ំដែលបានបយំពញយហើយយពញយលញ 

ម្រតឹម្ម្រតូវ និងអាចយម្ើលបានដតប៉ា យណាណ ុះ នឹងម្រតូវបានពចិរណា។ 
 
សទិធរិបសអ់ាកោកព់ាកយស ៖ំ 

 អាជីវកម្មម្រតូវដតានម្ររឹុះសាែ នរូបវ័នតយៅរែឋ Massachusetts។ 
 អាជីវកម្មាននិយោជិតយពញយា៉ា ង 50 នាក ់ឬតិចជាងយនុះ (FTE) (ដែលាន 1 នាក ់ឬយម្រចើនជាងយនុះ ជាាា ស់សហម្រគស) ។ 
 អាជីវកម្មម្រតូវដតជាអងគភាពដែលរកម្របាក់ចំយណញ (សហម្រគសឯកកម្មសិទធ ិសហកម្មសិទធ ិសាជីវកម្ម ឬ LLC)។ 
 អាជីវកម្មម្រតូវានលទធភាពចងម្រកងឯកសារអំពោីរបាត់បង់ម្របាក់ចំណូល ដែលយសមើនឹង ឬយលើសពីជំនួយដែលបានយសាើស  ំយោយសារជំងឺកូវីែ -19 ។ 
 អាជីវកម្មម្រតូវដតែំយណើរោរកាុងយពលបចាុបបនា ឬយបើម្ិនានម្របតិបតតោិរយទ ម្រតូវានរយម្រាងកាុងោរយបើកែំយណើរោរយឡើងវិញ។  
 អាជីវកម្មម្រតូវបានបយងកើតយឡើងម្ ននថងទី 30/06/2019 ។ 
 អាជីវកម្មម្រតូវដតានយករ តិ៍យ្ ម ុះលអជាម្ួយរែឋ 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 រគលដែលានអាយ យម្រោម្ 18 ឆ្ា ំ។ 
o អាជីវកម្មដែលជាសាខ្នអន ញ្ញា តពីម្រកមុ្ហ  នធ ំ
o ហាងម្រសា 

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

 



 

 

 

 
ចនំនួម្លូនធិ៖ិ 
 អាជីវកម្មអាចទទួលរហូតែល់ $75,000 ប៉ា ដនតម្រតូវបានកំណត់ម្រតឹម្រយៈយពល 3 ដខ្ននចំណាយម្របតិបតតិោរ ែូចដែលបានបងាា ញយោយោរម្របមូ្លពនធសហព័នធឆ្ា  ំ2019។ 
ចំនួនទឹកម្របាក់ជំនួយនឹងម្រតូវបានពិចរណាសម្រាប់ោរចំណាយជាក់ដសតងសម្រាប់ឆ្ា  ំ2020 កាុងអំឡុងយពលានជំងឺរាតតាត។ ោរចំណាយអាចម្រតូវបានពិចរណាចប់តាងំពីនថងទី 10 ដខ្មី្នាឆ្ា  ំ2020 

ម្របសិនយបើវាមិ្នយលើសពីរយៈយពល 3 ដខ្ននោរចំណាយម្របតិបតតិោរ ដែលបានបងាា ញយោយោរម្របមូ្លពនធសហព័នធឆ្ា  ំ2019 ។  
 
ោរយម្របើម្របាសម់្លូនធិដិែលបានអន ម្ត័៖ 
ម្របាក់ដខ្របស់និយោជិត និងនថលយែើម្អតែម្របយោជន ៍ោរម្របាកក់ម្ាី នថលឈ្ាួល នថលទឹកយភលើង និងោរម្របាក់យលើោតពវកិចាបំណ លយផ្េងយទៀត។ 
 
ោរយម្របើម្របាសម់្លូនធិដិែលម្និបានអន ម្ត័៖ 
ោរទិញឧបករណ៍ធំៗ ោរទិញអចលនៈម្រទពយ សកម្មភាពសណំង់ ោរពម្រងីកអាជីវកម្ម ឬោរបញ្ាុុះបញ្ាូល។ ែូចគា យនុះផ្ងដែរ អាកផ្តល់ជនំួយម្រតូវដតទប់សាក ត់ភាពជាន់គា ននអតែម្របយោជន៍ ានន័យថា 

ម្ូលនិធិជំនួយទំងយនុះអាចនឹងម្ិនម្រតូវបានយម្របើយែើម្បីទទូត់ចំណាយយទ ម្របសិនយបើម្របភពជំនយួហិរញ្ាវតែុយផ្េងយទៀតបានយម្របើទទូត់ចំណាយែូចគា យនាុះ។ 
 
ែយំណើរោរននោរផ្តលម់្លូនធិ៖ិ 
 បនាា ប់ពបីញ្ាប់រយៈយពលននោរោក់ពាកយ ទីភាា កង់ារសាជីវកម្មអភិវឌ្ឍនម៍្ូលធនរែឋ Massachusetts  (MGCC) នឹងពិនតិយយម្ើលពាកយស ំទំងអស់យែើម្បីកណំត់ោរផ្តល់សិទធិ។ MGCC នឹងផ្តល់ 
និងដចកចយជនំួយ យោយដផ្អកយលើលកខណៈវនិិចា័យសិទធទិទួល និងសិទធអិាទិភាព។ 
 
ឯកសារដែលម្រតវូោរ៖ 
សូម្យម្រតៀម្ផ្តលព់័ត៌ានខ្នងយម្រោម្សម្រាប់ោរោក់ពាកយរបស់អាក៖ 

 ចាប់ចម្លងននលខិ្ិតម្របោសបង់ម្របាកព់នធរបសអ់ាជីវកម្មសហព័នធឆ្ា  ំ2019 យពញយលញរបស់អាក រួម្ទំងោលវិភារទំងអស់។  
 ចាប់ថតចម្លងននលិខ្ិតម្របោសបង់ម្របាក់ពនធរបស់អាជីវកម្មសហព័នធឆ្ា ំ 2019 យពញយលញ សម្រាប់ាា សអ់ាជីវកម្មនមី្ួយៗ ដែលានសិទធិោនោ់ប់ 20% ឬយម្រចើនជាងយនុះ 

រួម្ទំងោលវភិារដែលម្រតូវោរទំងអស់។  
 ចាប់ថតចម្លងអាជាញ បណណ របស់អាករហូតែល់ោរម្របតិបតតិោរ/អាជាញ បណណអាជីវកម្ម/វិញ្ញា បនបម្រតវិជាា ជីវៈ ម្របសិនយបើាន 
 ទម្រម្ង់ដបបបទ IRS W-9 ដែលបានបយំពញ និងច ុះហតែយលខ្ន 

 ម្របសិនយបើអាជីវកម្មរបស់អាករឺជា LLC សហកម្មសទិធិ ឬជាម្រកុម្ហ  នសាជីវកម្ម៖ ចាប់ថតចម្លងននវញិ្ញា បនបម្រតបញ្ញា ក់ពីយករ តិ៍យ ម្ ុះលអពីរែឋម្ម្រនតីោរបរយទស ម្និដម្នពីម្រកសួងចំណូល (Department of 

Revenue)  (វិញ្ញា បនបម្រតបញ្ញា ក់ពីយករ តិ៍យ្ ម ុះលអពីម្រកសួងចំណូលម្ិនចំបាច់ានយទ។) ម្របសិនយបើអាកម្រតូវោរយសាើស ំវញិ្ញា បនបម្រតបញ្ញា ក់ពីយករ តិ៍យ ម្ ុះលអ សូម្ច ចម្រតង់យនុះ៖ 
https://corp.sec.state.ma.us/CorpWeb/Certificates/CertificateOrderForm.aspx.  

 ម្របសិនយបើអាជីវកម្មរបស់អាករឺជាលកខណៈឯកកម្មសិទធិ៖ ចាបច់ម្លងននវញិ្ញា បនបម្រតអាជីវកម្មរបស់អាក (DBA) ពីម្រកងុ/ទមី្របជ ំជនរបស់អាក 
 

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

 

សណួំរយផ្េងយទៀត៖ អាសយោឋ នទនំាកទ់នំង MGCC 

អ ីដម្៖ info@massgcc.com 

សូម្សរយសរចណំងយជើងម្របធានបទ “កម្មវិធីជំនួយសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នា តតូចដែលាននិយោជិត 50 នាក់ច ុះយម្រោម្” 

 
ោរបកដម្របភាសា៖ 
ព័ត៌ានទូយៅរបស់កម្មវិធាីនជាភាសាែូចខ្នងយម្រោម្កាុងយពលឆ្ប់ៗ៖ (ោរោកព់ាកយស ំម្រតវូដតជាភាសាអង់យរលស) 

• ភាសាអារា ប ់
• ភាសាហគូចរា ទ ី

https://corp.sec.state.ma.us/CorpWeb/Certificates/CertificateOrderForm.aspx
https://www.submittable.com/contact/
mailto:info@massgcc.com


 

 

• ភាសាយម្រកអូលរបស់ម្របយទសនហទ ី
• ភាសាដខ្មរ 
• ភាសាកូយរ  
• ភាសាព័រទ យហាគ ល 

• ភាសាចិន ដបបសាម្ញ្ា 
• ភាសាយអសា៉ា ញ 

• ភាសាចិន ដបបប រាណ 

• ភាសាយវៀតណាម្  


