Paano Mo Masisimulan ang Iyong Negosyo
Kailangan mayroon kang pananaw, passion, at ang pinaka-importante, isang plano, upang simulan ang
isang negosyo. Makatitipid ka ng panahon at pera kung mayroon kang plano na maingat mong
maisasagawa. Kami ay lubos na nasisiyahan na pinili mo ang New Westminster — at ito ang paraan
kung paano magsimula!
Irehistro ang Iyong Business Name/Pangalan ng Iyong
Negosyo sa Province

Mag-apply para sa Building, Plumbing, at/o Sign Permits

Upang magsimula ng isang negosyo sa BC, dapat mo irehistro ang iyong
negosyo sa BC Registry Services. Ang unang hakbang ay ang makakuha
ng approval para sa iyong business name, at pagkatapos ay maari mo
nang kumpletohin ang proseso ng pagrerehistro.

Hanapin ang Tamang Lokasyon
Ang paghanap ng tamang lokasyon para sa iyong negosyo ay isang
mahalagang hakbang. Ang business resource tools ng Lungsod ay
maaring makatulong sa iyo na malaman kung ano ang workforce, ang
mga customer, at ang iyong kompetisyon sa lugar na iyon. Ang susunod
na hakbang ay ang hanapin ang iyong lokasyon. Maari mo itong gawin
nang mag-isa, o maari kang kumuha ng isang commercial real estate
agent. Siguraduhing huwag pumirma sa isang lease hangga't hindi mo
nalalaman na tumutupad ito sa Zoning Bylaw.

Alamin ang Zoning at ang mga Pinahihintulutang Paggamit
Bago ka pumirma ng isang lease o mag-commit sa isang lokasyon,
tingnan muna kung ang iyong negosyo ay tumutupad sa Zoning
Bylaw at BC Building Code at na ang anumang renovations/alternations
na dating nakompleto ay tumutupad sa code requirements at ginawa
nang may mga permit. Paano mo malalaman kung ano ang zoning at
mga pinahihintulutang paggamit?
1.

Hanapin ang property address sa CityViews upang alamin ang
zoning (hal., C-1, C2A, atbp).

2.

Siguraduhin na ang iyong negosyo ay tumutupad sa mga
pinahihintulutang paggamit sa Zoning Bylaw.

3.

Siguraduhin na ang occupant load ng building ay tama para sa iyong
negosyo.
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Ang mga alteration o pagbabago na gagawin sa isang lugar o bagong
construction ay maaring mangailangan ng isang permit. Kung nais
mong mag-expand o gumawa ng improvements sa isang lugar para sa
negosyo, kontakin ang Planning Division at/o Building Division ng
Lungsod upang mapag-usapan ang permit requirements. Dapat
kumuha ka muna ng permit bago mo simulan ang anumang mga
bagong renovation o alteration. Ang lahat ng panlabas na signage ay
mangangailangan ng isang sign permit.

Mag-apply para sa iyong Business Licence
Ang lahat ng mga negosyo sa Lungsod ng New Westminster ay dapat
mayroong valid business licence. Kasama rito ang commercial at
industrial operations at mga may-ari ng apartment rental properties.
Kakailanganin ang isang business licence inspection bago mag-isyu ng
isang licence. Ang home-based businesses (mga negosyong ginagawa sa
tahanan) ay kailangan din ng licence, at kailangang punan ang isang
questionnaire (palatanungan) kapag nag-apply para sa home-based
businesses.
Ang mga kompanya na hindi nasa lungsod pero nagtratrabaho o
nagbibigay ng mga serbisyo sa loob ng New Westminster, tulad ng
mga contractor, ay nangangailangan din ng business licence. Ang mga
aplikasyon ay maaring isumite nang personal sa City Hall o gamit
ang email.



Mayroon ka bang Home-Based Business?

Ang home-based businesses ay mahalagang bahagi ng local economy ng
lungsod at ito'y mahusay na paraan upang i-test o simulan ang iyong
business idea. Upang masigurado na mananatili pa rin ang neighbourhood
livability, may ilang mga limitasyon sa pagpapalakad ng home-based
businesses. Ang Home-Based Business Questionnaire na ibibigay mo
kasama ng iyong aplikasyon para sa iyong business licence ay makakatulong
sa Planning Division na asesuhin ang anumang maaring maging epekto ng
iyong negosyo sa neighbourhood livability.
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Mga Madalas na Katanungan
Ano ang kailangan ko upang mag-apply para sa isang
business licence?
1.
2.
3.

Ang aking business address ay wala sa New Westminster,
pero nagbibigay ako ng mga serbisyo sa mga customer sa
New Westminster. Kailangan mo ba ng business licence?

Isang New Westminster address para sa negosyo.
Isang photo ID na inisyu ng pamahalaan (hal., BC Drivers Licence,
BC ID, o valid passport).
Ang ownership documents para sa iyong negosyo mula sa BC
Registry ay maaring kailanganin. Depende sa istruktura ng iyong
negosyo, maaring kailanganin ang ownership documents mula sa
BC Registry:

Ang karamihan ng mobile business na pinapalakad sa New Westminster
ay mangangailangan ng business licence mula sa City of New
Westminster. Kung ang iyong negosyo ay para sa construction o
maintenance ng lupa o buildings, maaring eligible ka para sa Inter
Municipal Business Licence (IMBL) – humingi ng karagdagang
impormasyon.

• Corporation (ibig sabihin, ang pangalan ay nagtatapós sa Inc, Corp,
Co, o kaya Ltd): ang kasalukuyang Company Summary sheet
• Sole proprietorship: ang pangalan at registration number na inisyu
• Partnership: ang kasalukuyang Partnership Summary sheet
• Society: ang kasalukuyang Society Summary sheet

Kung ang negosyo ay hindi pagmamay-ari ng alinman sa mga nasa
itaas, hindi kakailanganin ang mga dokumentong ito.

Kailangan mo mag-apply para palitan ang paggamit. Para dito,
kailangan mo mag-apply para sa isang building permit mula sa Building
Division.

Paano ko ipo-promote ang aking negosyo upang malaman
ito ng iba?

Gaano katagal bago maaprubahan ng Lungsod ang aking
business licence?
Kung nag-aaplay ka para lamang sa isang business licence, minsan ay
inaabot lamang ito nang ilang linggo. Kung nag-aaplay ka rin para sa
isang building permit dahil gumagawa ka ng renovations/alterations,
ang proseso upang maaprubahan ang isang building permit ay maaring
abutin nang 4 hanggang 12 linggo, depende sa kung gaano kalaki ang
trabahong gagawin, at kung ilan ang mga aplikasyon na kasalukuyang
nirerebyu.



Paano kung pinahihintulutan ng zoning ang aking
paggamit ng negosyo, pero ang occupancy permit ay
para sa ibang paggamit?

Mainam ang magplano na ngayon upang malaman kung paano ka
hahanap ng mga customer. Ang unang mahalagang hakbang ay ang
magkaroon ng website at social media presence. Inirerekomenda rin
namin ang kumonekta sa local business associations tulad ng business
improvement areas, merchants' associations, at networking groups.
Maraming resources na makakatulong sa iyo na matuto. Upang
magsimula, tingnan ang Small Business BC.

Mahalaga

Ang mga restaurants, mga nagtitinda ng cannabis o alak/cerveza, daycares, community care facilities, at mga negosyo para sa mga personal na serbisyo
(hal., tattoo o massage) ay kailangang humingi ng approval mula sa ibang regulatory bodies. Hindi mo kailangan ang mga approval na ito bago ka mag-apply
para sa isang licence, pero kakailanganin mo ang mga ito bago maaprubahan ang iyong licence.

Mga Contacts sa Lungsod

Iba pang Resources

Economic Development Oﬃce

Maraming resources na makakatulong sa mga bagong negosyo; kabilang dito ang
mga oportunidad para sa funding at mga incentive. Tingnan ang Economic
Development page sa aming website para sa pinakabagong listahan ng resources.

Mga Katanungan tungkol
sa Zoning/Planning

info@investnewwest.ca
604-527-4536

plnpost@newwestcity.ca
604-527-4532

Paglilisensiya ng Negosyo
businesslicences@newwestcity.ca
Mga Pangkalahatang Katanungan
604-527-4565
Mga Kasalukuyang Aplikasyon
604-527-4566
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Mga Katanungan tungkol
sa Building/Signage
buildinginspections@newwestcity.ca
604-527-4580

Pangkalahatan
BC Business Registry
Canada Business
One Stop BC
Province of BC Small
Business Guides
Small Business BC
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Mga Permit at
Special Licensing

Mga Lokal na
Organisasyon

BizPaL (Permits at
Licences)

Downtown New
Westminster BIA

Fraser Health

New Westminster Chamber
of Commerce

Liquor & Cannabis
Regulation Branch
WorkSafe BC

Tourism New Westminster
Uptown Business
Association

