កម្ម វ ិធីផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះជាក់លាក់តាម្វ ិស័យសម្រាប់អាជីវកម្ម រដ្ឋ Massachusetts
ទិដ្ឋភាពទូ ង្ៅននកម្ម វ ិធី៖
សហធនននរដ្ឋ Massachusetts បានបន្នែ មថវ ិកាចំនួន $668
លានដ្ុលាារបន្នែ មទរៀតទដ្ើមបីគំទ្រអាជីវកមម តាមរយៈកមម វ ិធីថមីៗ និងកមម វ ិធីន្ដ្លមានទ្ាប់។
រីភ្នាក់ងារាជីវកមម ផ្តល់រុនសទ្មាប់អភិវឌ្ឍរដ្ឋ Massachusetts (Massachusetts Growth
Capital Corporation - MGCC) នឹងកំណត់រិសទៅមួ យន្ផ្ា កននមូ លនិធិទ ំងទនេះដ្ល់ វ ិស័យ
ន្ដ្លកំពុងជួ បទ្បរេះនឹងការលំបាកន្ផ្ាកទសដ្ឋ កិចច
និងការខាតបង់ទ្បាក់ចំណូលយ៉ាងខាាំងទោយារការរ ីករាលោលននជំងឺរាតតាតកូ វ ីដ្-19។
ថវ ិកាទ ំងទនេះទ្តូវបានអនុម័តតាមរយៈថវ ិកាទ្បតិបតិតការរបស់មូលធនរដ្ឋ សទ្មាប់ឆ្ាំារទពើព
នធ 2021 (FY21) និងចាប់ CARES ឆ្ាំ 2020 ។
មូ លនិធិសទគងារេះអាជីវកមម ទនេះទតតតទលើអាជីវកមម ខាាតតូ ចន្ដ្លររួ លរងទទ្គេះខាាំងបំផ្ុត
ន្ដ្លមានតទ្មូវការពិទសសសទ្មាប់ជំនួយសទគងារេះជាាច់ទ្បាក់។
ទទេះបីជាអាជីវកមម ជាទទ្ចើនទ្តូវបានរងផ្លប៉ាេះពាល់អ វ ិជជ មានទោយទរាគរាតតាតក៏ទោយក៏មិន
ន្មនតទ្មូវការទ ំងអស់ទសម ើគាទ េះទរ។ ទដ្ើមបីធា ថា
មូ លនិធន្ិ ដ្លមានកំណត់ទ ំងទនេះបានទៅដ្ល់អាជីវកមម ន្ដ្លររួ លរងផ្លប៉ាេះពាល់ធងន់ធងរបំផ្ុត
អា កម្ិនគួ រដាក់ពាកយសំង្ទ ទ្បសិនទបើអាក៖





មិនបងាាញពីការខាតបង់កនុងទ្បតិបតដ ិការអាជីវកមម ទោយារការរ ីករាលោលននទមទរា
គកូ រ ូណា
មានមទធោបាយររួ លបានទ្បភពជំនួយទផ្េងទរៀត
អាចបនត ទ្បតិបតត ិការទោយមិនមានបញ្ហាហិរញ្ញ វតថុគួរឱ្យកត់សមារល់
មានរុនបទ្ម ុងទ្គប់ទ្គន់

ទលើសពីទនេះទរៀត ទ្ក ុមហុនធំៗ ន្ដ្លមានជំហរលអ ទ្បទសើរកនុងការធន់ទ្ទ ំនឹងឱ្នភ្នពទសដ្ឋ កិចច
និងការរ ឹតតបិត
ទក់រងនឹងជំងឺកូ វ ីដ្-19 មិនគួ រោក់ពាកយសុំទ ើយ។
ចំនួនពាកយសុំហួសកទ្មិតន្ដ្លបានោក់ទសា ើទោយអាជីវកមម
ន្ដ្លមានតទ្មូវការតិច
នឹងពនោទពលការផ្តល់ជន
ំ ួ យដ្ល់អាជីវកមម ន្ដ្លកំពុងទ្បឈមមុខនឹងកាលៈទរសៈមិនទ្បទ្កតី។
ការពិនិតយពាកយសុទំ ើង វ ិញសទ្មាប់ទ្ក ុមហុនណាមួ យទោយមិនមានតទ្មូវការពិទសសពិតទ្បាកដ្
អាចពនោរទពលផ្តល់ជំនួយសទ្មាប់អាជីវកមម ន្ដ្លមានហានិភ័យននការបិរជាអចិនគនត យ៍។
នរណាគួ រដាក់ពាកយសំ៖
អារិភ្នពនឹងទ្តូវបានផ្ត ល់ជូនដ្ល់ វ ិស័យដ្ូ ចខាងទទ្កាម៖

ទ្បទភរអារិភ្នព





ទភ្នជនីយោឋន រងរ ាល ទ្ក ុមហុនផ្រត់ផ្រង់មហ ូបអាហារ
និងឡានដ្ឹករំនិញន្ដ្លទ្បមូ ល និងបង់ពនធ ទលើអាហារ
កន្នា ងកមានត លំន្ហខាងកនុង ឬកមានត ន្បបរសេនីយភ្នព
i. កន្នា ងកមានត ន្បបរសេនីយភ្នពខាងកនុង (ឧទហរណ៍ ទរាងភ្នពយនត
កា ឹបកំន្បា ង កន្នា ង/អងរ ការសន្មត ងសិលបៈ)
ii. ការកមានត ន្បបលំន្ហខាងកនុង (ឧទហរណ៏
អាគរន្ដ្លមានដ្ំបូលទ្ក ូ មទ្រន្វង មជឍមណឌលទលងបូ លីង
កន្នា ងទលងបុកប ៊ីយ៉ា ការទលងន្លបងរត់ទគចពីបនទ ប់ (escape-theroom) ឧរោនទលាត Trampoline កន្នា ងជិេះសរ ីកង់)
iii. កន្នា ងរសេ កីឡាទពញនិយមខាងកនុង
iv. កន្នា ងកមានត ន្បបលំន្ហកាយ ឬរសេនីយភ្នពទផ្េងៗខាងកនុង
មជឈមណឌលហាត់ទ្បាណ ឬកន្នា ងហវ ឹកហវ ឺនកីឡាកាយសមព នធ
i. កន្នា ងហវ ឹកហវ ឺនកីឡាកាយសមព នធ កា ឹបអតត ពលកមម កា ឹបសុខភ្នព






ii. កន្នា ងទលងកីឡា (ឧទហរណ៍ កា ឹបវាយកូ នបាល់ (tennis)
កា ឹបវាយកូ នបាល់ធំ (racquetball) កន្នា ងវាយកូ នបាល់ទលើរឹកកក
(hockey) កន្នា ងន្ហលរឹក)
iii. មជឈមណឌលបទទ្ងៀនអំពីការហាត់ទ្បាណ (ឧទហរណ៍
ការរាំតាមចងាវក់ទភា ង យ៉ាូហារ ហាត់ការាត់ទត (karate) ជាទដ្ើម )
iv. មជឈមណឌលហាត់ទ្បាណ ឬហវ ឹកហវ ឺនកីឡាកាយសមព នធទផ្េងទរៀត
ទសវាន្ថទ ំខល ួន
i. ហាងកាត់ទ្កចក ហាងកាត់សក់ ជាទដ្ើម
ii. ឱ្សថាែនឯករាជយ
ទ្ក ុមហុនទរៀបចំពិធីទផ្េងៗ - ទ្បភពចំណូល (ទលើសពី 50%)
គឺទក់រងនឹងពិធីទផ្េងៗ
i. សទឌ្
ូ ីទយថតរ ូប សទឌ្
ូ ីយូថតវ ីទដ្អូ អា កលក់តា
ទសវាកមម រថយនត លីម៉ាូហេីន ទ្ក ុមហុនទរៀបចំពិធី ការជួ លកន្នា ងទធវ ើពិធី
អា កសន្មត ង អងរ ភ្នពតាំងពិព័រណ៍ពាណិជជកមម និងទរៀបចំសនា ិបារ។
អា កលក់រាយឯករាជយ
i. អាជីវកមម ន្ដ្លមានរីតាំងទធវ ើពីឥដ្ឋ និងបាយអ ន្ដ្លទ្បមូ ល
និងបង់ពនធ ទលើការលក់

ទ្បទភរមិនមានអារិភ្នព៖


ទ្បទភរអាជីវកមម ន្ដ្លមានសិរធិទ ំងអស់ទផ្េងទរៀត

ការណែនំអំពីការដាក់ពាកយសំ
ពាកយសុំរបស់អាកទ្តូវន្តបំទពញ ទហើយោក់ភ្នជប់ជាមួ យឯការភ្នជប់ ន្ដ្លមានន្ចងទៅកនុង
“ឯការចំបាច់” តាមទអ ិចទ្តូនិច តាមរយៈផ្តថលោក់ពាកយតាមអុិនធឺណិតរបស់ MGCC
ន្ដ្លអាចោក់បញ្ជន
ូ បាន ។ ឯការថតចមា ង ឬឯការទអ ិចទ្តូនិក
ន្ដ្លបានទផ្ញើតាមមទធោបាយណាមួ យទផ្េងទរៀត ដ្ូ ចជាទផ្ញើតាមនទ្បសនីយ៍ ឬតាម អុីន្មល
នឹងមិនទ្តូវបានររួ លយកទរ។ ទលើសពីទនេះទរៀត មានន្តពាកយសុំន្ដ្លមានលកខ ណៈទពញទលញ
ទ្តឹមទ្តូវ និងមានសិរធទ្សបចាប់ប៉ាុទណា
ណ េះ នឹងទ្តូវបានពិចរណា។
សូ មន្ណ ំថា
ពាកយសុំទ្តូវរ ួមបញ្ចល
ូ ឯការចំបាច់ទ ំងអស់ទ្តឹមនថង ផ្ុតកំណត់ននកមម វ ិធីទដ្ើមបីឲ្យររួ លបានកា
រពិចរណាររួ លយក។ សូ មទមើលបញ្ជ ី “ឯការចំបាច់” ទ ំងមូ ល ន្ដ្លមានទៅខាងទទ្កាម។
ការបដ្ិទសធរូ ទៅន្ដ្លមិនរាប់បញ្ចល
ូ ពាកយសុំរបស់អាកពីការពិចរណាផ្តល់ឲ្យ៖
 វ ិញ្ហញបនបទ្តបញ្ហជក់ជំហរលអ ពីកា រ ិយល័យននទ្កសួ ងការបរទរសរដ្ឋ
Massachusetts
 បំទពញការបង់ពនធ អាជីវកមម សហព័នធឆ្ាំ 2019
 ការទ្បមូ លពនធ តទល់ខល ួនទ ំងទ្ស ុងរបស់សហព័នធឆ្ាំ 2019
សទ្មាប់មាចស់អាជីវកមម នីមួយៗន្ដ្លមានកមម សិរធិ 20% ឬទទ្ចើនជាងទនេះ
កាលបរ ិង្ឆេ ទ៖
នថងរី 31/12/2020 ទៅទមា៉ាង 12:00 PM - ទបើកររួ លការោក់ពាកយសុំ។
នថងរី 15/01/2021 ទៅទមា៉ាង 11:59 PM - បិរការោក់ពាកយសុំ។
ដ្ំង្ែើរការទទួ លរ្ាន់៖
ប ទ ប់ពីបញ្ច ប់រយៈទពលននការោក់ពាកយ រីភ្នាក់ងារាជីវកមម ផ្តល់រុនសទ្មាប់អភិវឌ្ឍរដ្ឋ
Massachusetts (MGCC) នឹងពិនិតយទមើលពាកយសុទ
ំ ំងអស់ទដ្ើមបីទធវ ើការកំណត់សិរធិររួ លបាន។
MGCC នឹងផ្តល់រងាវន់ និង ជំនួយទោយន្ផ្អ កទលើលកខ ណៈវ ិនិចឆ័យសិរធិ និងអារិភ្នព។
អនង្លាម្តាម្ថវ ិកាសហព័នធ ឆាប់ និងបទបបញ្ញត្ត ិ៖
អា កោក់ពាកយទ្តូវន្តអនុទលាមតាមចាប់ន្ដ្លមានជាធរមានទ ំងអស់។

ការបកណម្របភាសា៖
ព័ត៌មានសទងខ បកមម វ ិធីនឹងមានជាភ្នាដ្ូ ចខាងទទ្កាមកនុងទពលឆ្ប់ៗ៖
(ពាកយសុំគឺជាភ្នាអង់ទគា ស)
· ភ្នាអារាប់
·ភ្នាហគច
ូ រារី
· ភ្នាទ្កិអុ ិនហរី
· ភ្នាន្ខម រ
· ភ្នាកូ ទរ
· ភ្នាព័ររុយហារល់
· ភ្នាចិន (ាមញ្ញ )
· ភ្នាទអសា៉ាញ
· ភ្នាចិន (បុរាណ)
· ភ្នាទវៀតណាម
សិទធរបស់អនកដាក់ពាកយសំ
ពិនិតយទ ើង វ ិញនូ វលកខ ណៈវ ិនិចឆ័យសិរធិររួ លបានរបស់កមម វ ិធីន្ដ្លបានកំណត់ដ្ូចខាងទទ្កាម
មុនទពលចប់ទផ្តើមដ្ំទណើរការោក់ពាកយសុំទដ្ើមបីកណ
ំ ត់ថាទតើអាជីវកមម របស់អាកមានសិរធិោក់ពា
កយសុំជំនួយបានន្ដ្រឬទរ។

ព័ត្៌ានលម្អ ិត្អំពីកម្ម វ ិធី
ឆំនួនថវ ិកា៖
អាជីវកមម អាចររួ លបានរហូ តដ្ល់ $75,000 ដ្ុលាារ ប៉ាុន្នត ទ្តូវបានកំណត់ទ្តឹមរយៈទពល 3
ន្ខននចំណាយទ្បតិបតត កា
ិ រ ដ្ូ ចន្ដ្លបានបងាាញទោយការទ្បមូ លពនធ សហព័នធឆ្ាំ 2019 ។
ចំនួនរឹកទ្បាក់ជំនួយនឹងទ្តូវបានពិចរណាសទ្មាប់ការចំណាយជាក់ន្សត ងសទ្មាប់ឆ្ាំ 2020
កនុងអំ ុ ងទពលមានជំងឺរាតតាត។ ការចំណាយអាចទ្តូវបានពិចរណា ចប់តាង
ំ ពីនថង រី 10 ន្ខមី
2020 ទបើគិតទមើលទៅគឺវាមិនទលើសពី 3 ន្ខននចំណាយទ្បតិបតត កា
ិ រ
ន្ដ្លទ្តូវបានបងាាញទោយការយកពនធ សហព័នធឆ្ាំ 2019។

ឆ្ាំ

ការង្ម្របើម្រាស់ថ វ ិកាណដ្លានអនម្័ត្៖
ទ្បាក់ទបៀវតេរបស់និទយជិត និងនថាធា រាប់រង ការទ្បាក់កមច ី ទ្បាក់ជួល នថា រឹកទភា ង
ើ
និងការទ្បាក់ទលើកាតពវ កិចចបំណុលទផ្េងទរៀត។








ការទទ្បើទ្បាស់ថ វ ិកាន្ដ្លបានទសា ស
ើ ស
ុំ ទ្មាប់អាជវី កមម
ន្ដ្លបានផ្តលជ
់ ូ នជាការទ្ា យ
ើ តបទៅនឹងពាកយសុំទនេះ
នឹងទ្តូវបានទទ្បើទដ្ើមបីរាប់រងទលើការនថា ន្ដ្លជាការចំណាយន្ដ្លទ្តូវបានផ្តលស
់ ិរធ តាមន្ផ្ា ករី 601
ននចាប់សនត ស
ិ ុខសងរ ម ដ្ូ ចន្ដ្លបានបន្នែ មទៅកនុងន្ផ្ាក 5001 ននចាប់សតស
ី នត ស
ិ ខ
ុ ទសដ្ឋ កិចច
និងការសទគងារេះប ទ ន់ និងជំនួយសទ្មាប់ទមទរាគកូ រ ូណា, Pup។ L. No. 116-136, div. A, ជំពូករី V
(នថង រី 27 ន្ខមិ ឆ្ាំ 2020) (“ន្ផ្ាក 601”)។
អាជីវកមម នឹងមិនទទ្បើទ្បាស់ថ វ ិកាន្ដ្លបានផ្តល់ឲ្យជាការទ្ា ើយតបទៅនឹងការោក់ពាកយសុំទនេះចំ
ទពាេះការចំណាយណាមួ យន្ដ្លទ្តូវបាន
ឬនឹងទ្តូវបានរាប់រងទោយទ្បភពណាមួ យទផ្េងទរៀតននមូ លនិធស
ិ ហព័នធ ឬរដ្ឋ មានជាអារិ៍
ទ្បាក់កមច ីកមម វ ិធីការពារទ្បាក់ន្ខ ទ្បាក់កមច ីទទ្គេះមហនត រាយទសដ្ឋ កិចច ជំនួយបលុកអភិវឌ្ឍសហគមន៍
ឬទ្បភពទផ្េងទរៀតននជំនួយសហព័នធ ឬរដ្ឋ ។
អាជីវកមម នឹងទ្បមូ ល និងរការុកឯការទ្គប់ទ្គន់ទដ្ើមបីបងាាញថា ការចំណាយ
ន្ដ្លបានកំណត់ទៅកនុងពាកយសុំទនេះ ទ្តូវបានទកើតទ ង
ើ កនុងន្ដ្នកំណត់ន្ដ្លមានសិរធិររួ លបាន
និងទ្តូវបានបទងា ើតទ ើងសទ្មាប់កមម វ ិធីជំនួយសទគងារេះសទ្មាប់ វ ិស័យជាក់លាក់។ ឯការទ ំទ េះ
រ ួមមាន វ ិកា យបទ្ត បងាាន់នដ្ បញ្ហជរិញការរិញ កិចចសនោ អនុសារណៈសហកលិក
ឬឯការពាក់ព័នធទផ្េងទរៀត ឯការទ ំងទនេះទ្តូវន្តរការុកកនុងរទ្មង់ន្ដ្លអាចចូ លរកបាន
និងងាយទ្សួ លន្សវ ងរក កនុងការទ្គប់ទ្គងអាជីវកមម
និងអនុទលាមតាមការអនុវតត លអបំផ្ត
ុ កនុងការរការុកឯការ។
ឯការទនេះនឹងទ្តូវបានរការុកទ្សបតាមចាប់សហព័នធរដ្ឋ និងទ្ក ុងន្ដ្លមានជាធរមាន
ទដ្ើមបីគទ្ំ រដ្ល់សវនកមម នផ្ទកនុង និងខាងទទ្ៅននកាតពវ កិចច និងការចំណាយទ ំងទនេះ។
កនុង មជាអា កររួ លជំនួយចមបងននកមម វ ិធីផ្តលជ
់ ំនួយសទគងារេះសទ្មាប់ វ ិស័យជាក់លាក់ សហធន
សូ មរកាសិរធក
ិ ន ុ ងការទសា ស
ើ ុំឯការទនេះ ឬភសតុតាងសវនកមម ទផ្េងទរៀត ទៅនថង អ គត។
អា កផ្តលជ
់ ំនួយសូ មរកាសិរធក
ិ ន ុ ងការតទ្មូវឱ្យអាជីវកមម ទធវ រើ បាយការណ៍សតព
ី ីការចំណាយន្ដ្លទកើតទ ើ
ង និង/ឬលរធផ្លតាមរទ្មង់ន្ដ្លកំណត់ទោយអា កផ្តលជ
់ ំនួយ។

ការង្ម្របើម្រាស់ថ វ ិកាណដ្លម្ិនានអនម្័ត្៖
ការរិញឧបករណ៍សំខាន់ៗ ការរិញអចលនទ្រពយជាក់ន្សត ង សកមម ភ្នពាងសង់ ការពទ្ងីកអាជវី កមម
ការទក់ទញទភញៀវ។ ដ្ូ ចគាទនេះផ្ងន្ដ្រ អា កររួ លជំនួយទ្តូវន្តការពារការជាន់គាននអតែ ទ្បទយជន៍
ទពាលគឺមូលនិធិជន
ំ ួ យទ ំងទនេះអាចនឹងមិនទ្តូវបានទទ្បើទដ្ើមបីរូទត់ចណា
ំ យទ ើយ
ទ្បសិនទបើទ្បភពជំនួយហិរញ្ញ វតថុទផ្េងទរៀតបានរូ ទត់ការចំណាយដ្ូ ចគាទ េះ។

* ទ្បសិនទបើបគ
ុ រ លណាមាាក់កាន់កាប់អាជវី កមម ជាទទ្ចើន ទហើយោក់ពាកយសុស
ំ ទ្មាប់អាជវី កមម នីមួយៗ MGCC
អាចរកាសិរធិកនុងការកំណត់ចំនួនរឹកទ្បាក់ចំទពាេះមាចស់អាជវី កមម ទ េះ។
** ទ្បសិនទបើអាជវី កមម របស់អាកបានោក់ពាកយសុំ និងររួ លបានជំនួយពីកមម វ ិធីជំនួយពីមុនរបស់ MGCC
រីតាំងអាជវី កមម ដ្ន្ដ្លទ េះមិនអាចអនុវតត ចំទពាេះកមម វ ិធីទនេះបានទរ។
សិទធទទួ ល






អាជីវកមម ទ្តូវន្តមានទ្គឹេះាែនរ ូបវ ័នត ទៅរដ្ឋ Massachusetts និងមានមូ លោឋនទៅរដ្ឋ Massachusetts
អាជីវកមម ទ្តូវន្តជាអងរ ភ្នពរកទ្បាក់ចំទណញ (សហទ្គសឯកកមម សិរធ សហកមម សិរធ សហករណ៍ ឬ LLC)
អាជីវកមម ទ្តូវមានលរធភ្នពចងទ្កងឯការអំពកា
ី រខាតបង់ទ្បាក់ចំណូល ន្ដ្លទសម ន
ើ ឹង
ឺ តតាតកូ វ ីដ្-19
ឬទលើសពីជន
ំ ួ យន្ដ្លបានទសា ស
ើ ុំទោយារជំងរា
អាជីវកមម ទ្តូវន្តមានដ្ំទណើរការកនុងទពលបចចុបបនា ឬទ្បសិនទបើមិនមានទ្បតិបតត ិការទរ
ទ្តូវមានគទទ្មាងទបើកដ្ំទណើរការទ ង
ើ វ ិញ។
ី
អាជវកមម ទ្តូវបានបទងា ត
ើ ទ ង
ើ មុននថង រី 30/06/2019 ។





អាជីវកមម ទ្តូវន្តសែ ិតកនុងជំហរលអ ជាមួ យរដ្ឋ និងរីទ្ក ុង/រីទ្បជុំជន៖
(1) អាជីវកមម ទ្តូវន្តមានសែ ិតកនុងការបង់ពនធ ទ ំងអស់កនុងទពលបចចុបបនា
ន្ដ្លទ្តូវបង់រហូ តដ្ល់នថង រី 1/3/2020; និង
(2) មានអាជាញប័ណណ/ការចុេះបញ្ជ ីរដ្ឋ សកមម និងមានសុពលភ្នព ទបើអាចអនុវតត បាន និង
អាជីវកមម ន្ដ្លមិនមានសិរធ៖
(1) អាជីវកមម ជួល/លក់អចលនទ្រពយ
(2) អាជីវកមម ន្ដ្លកាន់កាប់ទោយមនុសេន្ដ្លមានអាយុទទ្កាម 18 ឆ្ាំ។
(3) អាជីវកមម ន្ដ្លជាាខា (ាខាទ្តូវបានទគកំណត់ថាជាអាជីវកមម
ន្ដ្លមិនមានមូ លោឋនកនុងរដ្ឋ Massachusetts ន្ដ្លសែ ិតទៅរីតាំងទទ្ចើន);
(4) អាជីវកមម ររួ លសិរធលក់ដ្ូរ
(5) ហាងទ្ា
(6) អា កបញ្ចុេះបញ្ចល
ូ
(7) អាជីវកមម ន្ដ្លទក់រងនឹងកញ្ហឆ ឬ
(8) អងរ ភ្នពមិនរកទ្បាក់ចំទណញ

ឯកសារណដ្លត្ម្រម្ូវចំាឆ់

សូម្ណែនំថា ភាពខកខានកនុងការផ្តល់ជូនឯកសារខាងង្ម្រកាម្ម្រត្ឹម្កាលបរ ិង្ឆេ ទកំែត្់របស់កម្ម វ ិធី
អាឆបណា
ត លឲ្យានការម្ិនរាប់បញ្ចូលការដាក់ពាកយសំរបស់អនកង្ដ្ើម្បីទទួ លានការពិចរ
ណា។








ចាប់ថតចមា ងទពញទលញ (ទ្គប់កាលវ ិភ្នគទ ំងអស់)
ននការទ្បមូ លពនធ អាជីវកមម សហព័នធឆ្ាំ 2019 ន្ដ្លបានោក់ជូនទៅ IRS
ចាប់ថតចមា ងទពញទលញ (ទ្គប់កាលវ ិភ្នគ) ននការទ្បគល់ពនធ តទល់ខល ួនរបស់សហព័នធឆ្ាំ
2019 ន្ដ្លបានោក់ជូនទៅ IRS សទ្មាប់មាចស់អាជីវកមម នីមួយៗន្ដ្លមានកមម សិរធិ 20%
ឬខព ស់ជាងទនេះ
ចាប់ថតចមា ងននអាជាញប័ណណរបស់អាកចំទពាេះទ្បតិបតត ិការ/អាជាញប័ណណអាជីវកមម / វ ិញ្ហញបនប
ទ្តវ ិជាជជីវៈ ទ្បសិនទបើមាន
បានបំទពញ និងចុេះហតែ ទលខាទលើ IRS រទ្មង់ W-9 សទ្មាប់អាជីវកមម របស់អាក
ទ្បសិនទបើអាជីវកមម របស់អាកគឺជា LLC សហកមម សិរធ ឬទ្ក ុមហុនាជីវកមម ៖
i. ចាប់ថតចមា ង វ ិញ្ហញបនបទ្តបញ្ហជក់ជំហរលអ របស់អាក
ពីកា រ ិយល័យននទ្កសួ ងការបរទរសរបស់រដ្ឋ Massachusetts ។
ទ្បសិនទបើអាកទ្តូវការទសា ស
ើ ុំ វ ិញ្ហញបនបទ្តបញ្ហជក់ជំហរលអ សូ មចុចទ្តង់ទនេះ៖
https://corp.sec.state.ma.us/CorpWeb/Certificates/CertificateOrderForm.aspx
។
- រាល់អងរ ភ្នពទ ំងអស់ ន្ដ្លទរៀបចំទ ើងទៅកនុងរដ្ឋ ទផ្េងទរៀត
ន្ដ្លទ្បតិបតត ិការទៅកនុងរដ្ឋ Massachusetts ទ្តូវន្តចុេះបញ្ជ ី
និងមានជំហរលអ ទៅរដ្ឋ Massachusetts។
- សូ មចំណា៖ំ វ ិញ្ហញបនបទ្តបញ្ហជក់ជំហរលអ ពី យកោឋនទ្បាក់ចំណូលរបស់រដ្ឋ
Massachusetts មិនតទ្មូវទរ
ទហើយនឹងមិនទ្តូវបានររួ លយកជាវ ិញ្ហញបនបទ្តជំនួសឲ្យវ ិញ្ហញបនបទ្តបញ្ហជ
ក់ជំហរលអ របស់ទ្កសួ ងការបរទរសននរដ្ឋ Massachusetts ទ ើយ។
ទ្បសិនទបើអាជីវកមម របស់អាកឯកកមម សិរធិ៖
i. ចាប់ថតចមា ង វ ិញ្ហញបនបទ្តអាជីវកមម របស់អាកពីរីទ្ក ុង/រីទ្បជុំជន
ន្ដ្លកនុងទ េះអាជីវកមម របស់អាកដ្ំទណើរការ
(បូ ត្ង) ដាក់ពាកយង្ៅកម្ម វ ិធីជំនួយសង្គ្រោះសម្រាប់ វ ិស័យជាក់លាក់

