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  សណួំរដែលបានចោទសួរជាញឹកញាបស់ម្រាបឆ់្ន ំ 2018-19 

  ឥណទានឥតសណំងដែលសមម្រសបចៅនងឹសហគមនដ៍ែលគ្មា នកាកសំណល់ 
សូមតាមដានរាលក់ារដម្របម្របលួឬផ្លា សប់តរូ ជាម្របោចំៅចលើសណួំរដែលបានចោទសរួជាញឹកញាប។់ 
1. ចតើទភី្នន កង់ាររដាា ភិបាលានសទិធកិនុងការដាកព់ាកយចសនើស ដំែរឬចទ? 

ចទ។ ទីភ្នន ក់ងាររដាា ភិបាលមិនានសិទធចិ ោះចទ។ 

2. ម្រកមុហ  នរបសខ់្ុំ/អងគការរបសខ់្ុំានទតីាំងចៅចម្រៅទមី្រកុង Seattle។ ចតើខ្ុាំនសទិធកិនុងការដាក់ពាកយចសនើស ឬំចទ? 

បាទ/ោស។ ឲ្យដតគចម្រាងរបស់អនកានចៅកនុងទីម្រកុង Seattle ឬានផលប ោះពាល់ចដាយផ្លា ល់ែលល់ំហូរសំរាមទីម្រកុង Seattle។ 

3. ចតើចយើងអាចចម្របើម្របាស់មលូនធិឥិណទានឥតសំណងសម្រាបគ់ចម្រាង  ដែលបចម្រមើែល់តបំន់ ឬអតថិជិនចៅចម្រៅទមី្រកុង Seattle បានដែរឬចទ? 

គចម្រាង  ម្រតូវចផ្លត តជាសំខាន់ចៅចលើទីម្រកុង Seattle។ ក៏ប  ដនត ចយើងទទួលស្គគ លថ់ា អងគការមួយចំនួនអាចនឹងានភ្នពលំបាកកនុងការដបងដចករវាងអតិថិជនចៅទីម្រកុង 
Seattle និងអិតិថិជនមកពីតំបន់ឃីងចខានធី ។ ម្របាក់ឧបតថមបនតិចបនតួច អាចផតលជ់ូនបានអាម្រស័យចៅតាមករណនីិមួយៗសម្រាបគ់ចម្រាង  ដែលហួសពីដែនននទីម្រកុង 
Seattle។ 

4. ចតើអងគការមិនរកម្របាក់កនម្រម ម្រតវូការានអាជ្ាប័ណណអាជវីកមាទមី្រកុង Seattle ដែរឬចទ? 

ម្របសិនចបើអនកចធវើការនរអងាគ សម្របាក់ចៅកនុងទីម្រកុង Seattle មិនថាអនកជាអងគការដសវងរកម្របាក់កនម្រម ឬមិនដសវងរកម្របាក់កនម្រមច ោះចទ អនកម្រតូវានអាជ្ាប័ណណអាជីវកមាទីម្រកុង 
Seattle។ 

5. ចតើចធវើចណំាយម្របាកអ់សប់   ា នចែើមបទីទលួបានអាជ្ាបណ័ណអាជវីកមាមួយ? 

អម្រតាតនមាននអាជ្ាប័ណណអាជីវកមាទីម្រកុង Seattle អាចដសវងរកចមើលបានចៅទីចនោះ៖ https://www.seattle.gov/licenses/get-a-business-

license/cost-of-a-business-license។  

អម្រតាតនមាននអាជ្ាប័ណណអាជីវកមាទីម្រកុងវា៉ា ស ីនចតាន អាចដសវងរកចមើលបានចៅទីចនោះ៖ http://bls.dor.wa.gov/faqlicense.aspx 

6. ចតើចយើងអាចដាក់ពាកយចសនើស ចំម្រចើនចលើសពីមយួ កនងុចពលដតមួយចលើក បានដែរឬចទ? 

បាទ/ោស។ អនកអាចដាក់ពាកយចសនើស ំបានចម្រចើនចលើសពីមួយ។ ម្របសិនចបើ ពាកយចសនើស ំទាំងពីររបស់អនកម្រតូវបានចម្រជើសចរើសសម្រាប់ការម្របកួតម្របដជងចៅែំណាក់កាល
ច ងចម្រកាយ ានដតពាកយចសនើស មំួយប  ចណាណ ោះដែលនឹងទទួលបាននូវឥណទានឥតសំណង។   

7. ចតើកញ្ចបថ់វិកាចនោះម្រតវូដតានភ្នពចាសល់ាស់ ឬមួយវាអាចជាការបា នម់្របាណបាន? 

កញ្ចប់ថវិកា ម្រតូវដតានភ្នពចាស់លាស់តាមដែលអាចចធវើចៅបាន។ អនកនឹងមិនទទួលបានការអន ញ្ញា តឲ្យចសនើស ថំវិកាបដនថមចទៀតចៅចពលចម្រកាយច ោះចទ ែូចចនោះសូមម្របាកែ
ថា ម្រតូវបរិយាយលមអិតចៅចលើរាលន់ថាចំណាយ  របស់គចម្រាង ចៅកនុងកញ្ចប់ថវិការបស់អនក។ 

 

https://www.seattle.gov/licenses/get-a-business-license/cost-of-a-business-license
https://www.seattle.gov/licenses/get-a-business-license/cost-of-a-business-license
http://bls.dor.wa.gov/faqlicense.aspx
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8. ចតើានចនំនួទកឹម្របាកអ់តបិរាសម្រាប់ប គគលាន កស់ម្រាបន់ថាអាហារនិងចភសជជៈដែរឬចទ? 

ជាទូចៅ ចយើងសូមដណ ំនូវទឹកម្របាកអ់តិបរាចំនួន $10 សម្រាបប់ គគលាន ក់ សម្រាប់នថាអាហារ និងចភសជជៈ ប  ដនតវាអាម្រស័យចលើសកមាភ្នពច ោះ។ SPU នឹងចធវើការជា
មួយគចម្រាងដែលបានចម្រជើសចរើសសម្រាប់ឥណទានជំនួយឥតសំណងចនោះ ចែើមបីធា ថា ចំនួនទឹកម្របាក់អតិម្របា គឺសមម្រសបសម្រាបគ់ចម្រាងចនោះ។ 

9. ចតើានចនំនួទកឹម្របាកអ់តបិរាសម្រាប់ម្របាករ់ងាវ នច់លើកទឹកចតិតដែរឬចទ? 

ជាទូចៅ ចយើងដណ ំនូវទឹកម្របាក់អតិបរាចំនួន $25 សម្រាបខ់ាងច់ំណាយចលើម្របាក់ចលើកទឹកចិតតមួយ ប  ដនតវាអាម្រស័យចលើសកមាភ្នពច ោះ។ SPU នឹងចធវើការជាមួយគចម្រាង
ដែលបានចម្រជើសចរើសសម្រាប់ឥណទានជំនួយឥតសំណងចនោះ ចែើមបីធា ថា ចំនួនទឹកម្របាក់អតិម្របា គឺសមម្រសបសម្រាប់គចម្រាងចនោះ។ 

10. ចតើខ្ុនំឹងម្រតវូការការធា រា៉ា ប់រងពិចសសសម្រាបគ់ចម្រាងរបសខ់្ុដំែរឬចទ? 

ជាទូចៅ គចម្រាង  នឹងម្រតូវការការធា រា៉ា ប់រងែូចខាងចម្រកាម៖ 
 $1,000,000 ជាការធា រា៉ា ប់រងបំណ លពាណិជជកមាទូចៅ (CGL) 

 $1,000,000 ជាការធា រា៉ា ប់រងបំណ លយានយនត 
 ការធា រា៉ា ប់រងសំណងការខូចខាតសម្រាប់ប គគលិក 

លកខខណឌ តម្រមូវ  ននការធា រា៉ា ប់រងជាក់លាក់មួយចំនួន នឹងានភ្នពដម្របម្របួលចៅតាមគចម្រាងនិមួយៗ។ SPU នឹងចធវើការជាមួយគចម្រាងដែលបានចម្រជើសចរើសសម្រាប់
ឥណទានឥតសំណង ចែើមបីកំណតពី់លកខខណឌ តម្រមូវននការធា រា៉ា ប់រង។ តនមាធា រា៉ា ប់រងគចម្រាងជាក់លាក់ណាមួយដែលចលើសពីនថាធា រា៉ា ប់រងធមាតា 
អាចចធវើការចោរគ្មន បាន កនុង មជាដផនកមួយននកញ្ចប់ថវិកាឥណទានឥតសំណង។ 

11. ចតើចយើងម្រតវូចផ្ើពាកយចសនើស ំចនោះចំននួប   ា នចាប់? 

មួយចាប។់ ម្រតូវម្របាកែថា អនកម្របគល់ដតឯកស្គរណាដែលានភ្នពងាយម្រសួលថតចមាង និងដចកោយដតប ចណាណ ោះ។ 

12. ចតើឯកស្គរជំនយួណាខាោះដែលម្រតូវភ្នជ ប់ចៅជាមួយនងឹពាកយចសនើស ចំនោះ? 

អនកម្រតួតពិនិតយឯកស្គរនឹងមិនានចពលចម្រចើនកនុងការអានឯកស្គរអំណោះអំណាងច ោះចទ ែូចចនោះ ចនោះគឺជាមគគចទសក ៍សម្រាបម់្របចភទឯកស្គរដែលម្រតូវភ្នជ ប់ចៅជាមួយ។ 

បាទ/ោស—ភ្នច ប់ជាមយួពាកយចសនើស  ំ ចទ—ហាមភ្នជ បម់កជាមួយពាកយចសនើស  ំ
 តារាងតនមា និងការគ្មំម្រទសម្រាប់ការបា ន់ស្គា នចលើកញ្ចប់ថវិកា 
 រូបភ្នព ដផនទី ឬឯកស្គរែនទចផេងចទៀតដែលជួយពនយលអ់ំពី

គចម្រាងរបសអ់នក 

 លិខិតអំណោះអំណាង 
 របាយការណម៍្របោឆំ្ន ំ 
 ម្រពឹតតបិម្រតព័ត៌ាន 
 ដផនកកាត់ចចញពីកាដសត/ទសេ វែតី 
 កញ្ចប់ថវិកាម្របតិបតតិការរបស់អងគការ ឬរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថុ 
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13. ចតើគចម្រាងចនោះនឹងទទួលបានម្របាកឧ់បតថមភទាំងម្រសងុដមនឬចទ? 

ានស្គថ នភ្នពពីរ ចៅចពលដែលគចម្រាង   អាចមិនទទួលបានម្របាកឧ់បតថមភទាំងម្រសុងច ោះចទ៖ 1) ម្របសិនចបើកញ្ចបថ់វិការួមបញ្ចូលនូវនថាចំណាយដែលព ាំនសិទធិទទួល
បាន ឬ 2) ម្របសិនចបើគណៈកាា ធិការម្រតួតពិនិតយ ម្រតូវការចធវើការដកសម្រមួលកញ្ចបថ់វិកាចែើមបឲី្យស គី្មន ជាមួយនឹងម្របាក់ឧបតថមភកនុងចំនួន $100,000 ដែលបានផតលជ់ូន
សម្រាប់ឥណទានឥតសំណង។ ក៏ប  ដនត ចយើងនឹងពាយាមកនុងការផតល់មូលនិធិចៅចលើកញ្ចបថ់វិការបស់អនកទទួលបានបាកឧ់បតថមភ ឲ្យម្រគប់ចំនួន។ ចធវើដផនការកញ្ចបថ់វិកា 
ដែលអនកម្រតូវការសម្រាប់គចម្រាងរបសអ់នក និងមិនម្រតូវានចចត ចម្របើម្របាស់ថវិកាចលើសពីចំនួនកំណត់ច ោះចទ។ 

14. ពាកយស ំរបសច់យើងម្រតវូបានចគបែិចសធ។ ចតើចយើងអាចដាកព់ាកយចសនើស សំ្គរជាថាបីានឬចទ? 

បាទ/ោស។ អនកអាចដាក់ពាកយស ំជាចរៀងរាល់ឆ្ន ំ។ ម្របសិនចបើអនកានគចម្រាងដាក់ពាកយចសនើស ំស្គរជាថាី ចយើងសូមដណ ំឲ្យអនកទំ កទ់ំនងចយើងតាម 
wastefreegrants@seattle.gov ឬ (206) 386-9791 ចែើមបដីសវងយលពី់រចបៀបចែើមបចីធវើឲ្យពាកយចសនើស ំរបសអ់នកកាន់ដតម្របចសើរជាងម នសម្រាប ់ការផតល់
ម្របាក់ឧបតថមភប ា ប់ចទៀត។ 

15. ចតើចយើងអាចដាក់ពាកយចសនើស ថំវិកាបដនថមជាចរៀងរាល់ឆ្ន ំចែើមបរីកានរិនតរភ្នពគចម្រាងរបស់ចយើងបានដែរឬចទ? 

មូលនិធិឥណទានឥតសំណង អាចមិនម្រតូវបានចគចម្របើម្របាស់ចែើមបរីកានិរនតភ្នពននគចម្រាងមួយច ោះចទ ប  ដនតអនកអាចដាក់ពាកយចសនើស សំម្រាប់គចម្រាងថាចីែើមបីពម្រងីក គចម្រាង
ណាមួយ។ ពាកយចសនើស ថំាី ម្រតូវបងាា ញពីការបងាា រសំរាមក ំចអាយចកើនច ើង។ 

ម្របសិនចបើគចម្រាងរបសអ់នកចលើសពីទឹកម្របាក់អតិបរាចំនួន $15,000 អនកអាចដបងដចកគចម្រាងរបសអ់នកជាែំណាក់កាលកនុងរយៈចពលជាចម្រចើនឆ្ន ំ និងដាក់ពាកយចសនើស ំ
សម្រាប់ែំណាក់កាលិនមួយៗដាច់ចដាយដ កពីគ្មន ។ ែំណាក់កាលនិមួយៗនឹងម្របកួតម្របដជងជាលកខណៈគចម្រាងដាចច់ដាយដ ក ែូចចនោះព ំានការធា ថា អនកនឹងទទួលបាន
ម្របាក់ឧបតថមភសម្រាបម់្រគប់ែំណាក់កាលទាំងអស់ច ោះចទ។ 

16. ម្របសនិចបើទទលួបានម្របាកឧ់បតថមភ ចតើចយើងនងឹទទលួបានឧបតថមភឆ្ប់ប  ណាណ ? 

មូលនិធិឥណទានឥតសំណង នឹងម្រតូវផតលជ់ូនដផអកចលើមូលដាា នននការទូទាត់ម្របាក់។ អនកអាចម្របគលវិ់កាយបម្រតជាម្របោដំខ ឬម្របោំម្រតីាសសម្រាប់ការទូទាតម់្របាក។់ រំពឹងថានឹង
ានការបង់ម្របាក់កនុងរយៈចពលបួនសបាត ហ៍ ប ា ប់ពីការម្របគលវិ់កាយបម្រតនិមួយៗ។ 
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