
ሂሳብ (ACCOUNT) መክፈት እንዴት እንደሚቻል  

 
የንግድ ስራዎ በሚኖስቶ የአገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ውስጥ እንዲመዘገብ ለማድረግ፤ የኦንላይን ሂሳብ (ACCOUNT) መክፈት አለቦት። 
 
እባኮን ይገንዘቡ፡ ከታህሳስ (December) 8 ቀን 2014 ጀምሮ በኦንላይን የተደረገ ፎርም የመሙላት ሁኔታ፤ እንዲጠናቀቅ ለማድረግ የኦንላይን 
ሂሳብ መክፈት የግዴታ ነው።፡ ከዚህ ቀን በፊት የተደረጉ የኦንላይን ምዝገባዎች ሁሉ ውድቅ ናቸው። የኦንላይን ኢሳብ ሲባል በኦንላይን የተሞላ 

ምዝገባ ን ዩዘርኔም (username) እና ፓስወርድ (password) በመፍጠር ምዝገባውን ማጠናቀቅ ማለት ነው። ስለዚህ በቢዝነስና ላይንስ 

ሲይስተም (Business and Liens system) ያደርጉትን ማመልከቻ ወይም ት እዛዝ ለማጠናቀቅ አንድ የኦንላይን አካውንት( Online 

Account) መጠቀም ይችላሉ።   
 

1. ይህ የኦንላይን አካውንት ወይም ሂስብ መክፈት የአንድ ግዜ ሂደት ነው። በኦንላይን አካውንት እንዴት መክፈት እንደሚቻል፡ To create an 
online account: 

• ወደ https://www.sos.state.mn.us ይሂዱ፤ ከዛ ወደ ንግድ ማስመዝገብ ኦንላይን (Business Filings Online) ይሂዱ ካዛ 

አካውንት ይመስርቱ ወይም ክሪየት አን አካውንት (Create an Account) የሚለውን ይጫኑ 
• የኢሜል አድራሻ በሚጠይቀው ላይ የኢሜል አድራሻዎን ያስገቡ 
• ሊያስታውሱት የሚችሉ ፓስወርድ( password) ይፍጠሩ (ከወደታች ፓስወርድ ለመፍጠር የሚያስፈልጉ ነገሮችን ተመልከቱ) 
• የሚጠየቁ ሁኔታዎችን መቀበልዎን ለመግለጽ አጠገቡ ያለውን ሳጥን ይጫኑ 
• ከዛ ክሪየት ኦንላይን አካውንት (create online account) የሚለውን ይጫኑ  

 
ፓስወርድ ለመፍጠር የሚከተሉት መሟላት አለባቸው፡  

• የሚመርጡት ፓስወርድ ቢያንስ ከ 8 አሃዞች ማነስ የለበትም  
• አንድ ካፒታል ሌተር (uppercase letter) ሊኖረው ይገባል 

• ቢያንስ አንድ ስሞል ሌተር (lowercase letter) ሊኖረው ይገባል  
• ቢያንስ አንድ ቁጥር የያዘ መሆን አለበት  
 

2. ከ business.services@state.mn.us (የማገናኛ መስመሩ ለ 24 ሰዓታት ያገለግላል) የተቀባይነት ኢሜል እስክታገኙ ይጠብቁ ። 
 
በ 24 ሰዓታት ውስጥ የኢሜል መልስ ካላገኙ፤ የማይፈለጉ መልእክቶች (spam folder) የሚጠራቀምበት ቦታዎን ይመልከቱ። እዛም ተመልክተው 

ምንም ካላገኙ በስልክ ቁጥር 651-296-2803 በመደወል ከእኛ ጋር ተገናኙ። 
 
 

3. ቀጥሎ የኢሜል አድራሻዎ ትክክል መሆኑን ያረጋግጡ: 
• ኢሜሉን ሲያገኙ፤ በኢሜሉ የተላከሎትን ማገናኝያ (Link) ይጫኑት ወይም በቀኝ በኩል ያለውን ማገናኝያ ይጫኑና ኦፐን ሃይፐርሊንክ 

(open hyperlink) የሚለውን ይጫኑ። 
• ይህም በአንደኛው አርምጃ ላይ የፈጠሩትን የኢሜል አድራሻዎና ፓስወርድዎን ሊያስገቡበት ወደ ሚያስችሎት ገጽ ይመራዎታል። ይህ 

እርምጃ ግን ወደ ዋናው ቦታ እንዲገቡ የሚያደርግ አይደለም፤ ይህ የእርስዎ ትክክለኛው የኢሜል አድራሻ እንዳለን የሚያረጋግጥልን ብቻ 
ነው። 

 

4. ወደ ኦንላይን ቦታ (site) ለመግባት   
 
አሁን ያንኑ ኢሜልና ፓስወርድ በመጠቀም ወደ ሚፈልጉት ገጽ (site) መግባት ይችላሉ። 
 
በዩ-ኤስ ባንክ (USBank) በኩል የገንዘብ ልውውጥ ስለማድረግ   
በዩ-ኤስ ባንክ (USBank) ዌብሳይት የዩዘር ኢይዲ (User ID) እና ፓስወርድ እንዲጠቀሙ ይጠይቃል። ይህ ግን ለአገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር 

የተጠቀሙበት ዩዘር ኢይዲ (User ID) እና ፓስወርድ( password) አይደለም፤ ከግል ወይም ከንግድ ስራዎ ባንክ ሂሳብ ጋር የተያያዘም 
አይደለም።    
 
የዩ-ኤስባንክ (USBank) ዌብሳይት በአገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል የሚከፈል የኤሌክትሮኒክ ክፍያ ለማጠናቀቅ የሚረዳ ነው። በዩ-ኤስባንክ 

about:blank
business.services@state.mn.us


ዌብሳይት ውስጥ የዩ-ኤስባንክ ዩዘር አይዲ (User ID) እና ፓስወርድ (Password) አስፈላጊነት የላቸውም። ምንም ሳይፈርሙ በዩ-ኤስባንክ 

ውስጥ መክፈል ከፈለጉ “ሳይመዘገቡ መክፈል” (Pay Without Registering) የሚለውን ይጫኑ። 

 
የፓስወርድ (PASSWORD) እና የአካውንት (ACCOUNT) እርዳታ 
 
ወደ አካውንቶ (account) ለመግባት ችግር እያጋጠሞት ነውን? የተለመዱ ጉዳዮች ከዚህ ቀጥለው ይቀርባሉ፤ 
 

ጉዳይ #1: አካውንት የፈጠሩ ቢመስሎትም ወደ ዌብሳይቱ ለመግባት ግን ፍጹም አልቻሉም። 

 
ይህም የኢሜል አድራሻዎን አላረጋገጡም ማለት ሊሆን ይችላል። የኢሜል አድራሻዎንና ፓስወርዶን ካስገቡ በኋላና ክሪየት አካውንት (create 

account) የሚለውን ከተጫኑ በኋላ፤ እንደገና አሁንም ወደ ኢሜሎ ከ business.services@state.mn.us የማረጋገጫ ኢሜል ተልኮሎት 
መሆኑን ማረጋገጥ አለቦት። 
 
ይህንን ኢሜል ካገኙ በኋላ፤ በኢሜሉ ውስጥ ያለውን የማገናኛ መስመር (link) መጫን አለቦት። ያኔም ነው ወደ ዌብሳይቱ ገብተው የኢሜል 

አድራሻዎን ማረጋገጥ የሚችሉት። ይህንን አንዴ ካረጋገጡ በኋላ ይግቡ (Sign In) የሚለውን በመጫን ወደ ዌብሳይቱ የሚገቡት።  ያሎትን መረጃ 

በማስገባትም ምዝገባዎን ያጠናቅቃሉ። አንዴ መረጃዎችዎን ካስገቡ በኋላ ሴቭ (Save) የሚለውን ይጫኑ። 
 
በ 24 ሰዓታት ውስጥ ኢሜሎን ካላረጋገጡ፤ የምዝገባውን ሂደት እንደገና እንደ አዲስ መጀመርና 

https://mblsportal.sos.state.mn.us/Account/Register መጫን አለቦት። 
 

ጉዳይ #2: ፓስወርዶ (password)ን ከረሱት 

 
ፓስወርዶን ከረሱ ሳይን ኢን (Sign In) የሚለውን ይጫኑ። 
 
ከዛ ፓስወርዴን ረሳሁት (Forgot Password) የሚለውን ይጫኑ።  

 
የኢሜል አድራሻዎን ያስገቡና ፓስወርዴ እንደገና ይታደስልኝ "Request Password Reset" የሚለውን ይጫኑ። 

 
ከ business.services@state.mn.us.ኢሜል እስኪደርሶት ድረስ ይጠብቁ። 

 
በ 24 ሰዓታት ውስጥ በኢሜሎ ውስጥ የተላከሎትን አዲስ ፓስወርድ እንዲሰጦት የሚጠይቀውን መገናኛ (link) ካልተጫኑ፤ እንደገና እንደ አዲስ 

ፓስወርዴን ረሳሁት (Forgot Password) የሚለውን በመጫን የፓስወርድ የመፍጠር ሂደቱን መጀመር አለቦት። 
 

ጉዳይ #3: አካውንት (account) ለመመመስረት ሲሞክሩ የኢሜል አድራሻዎ የለም ( Email address is unavailable) የሚል መልእክት ካገኙ  

 
ይህ የሚያሳየው የኢሜል አድራሻዎ በሲስተማችን ውስጥ አለ ማለት ነው። እርሶ (ወይም ሌላ የእርስዎን ኢሜል አድራሻ በመጠቀም ላይ ያለ ሰው) 
ቀደም ሲል አካውንት መፍጠሩን ነው። ይህንን ካላስታወሱ ወይም ፓስወርድዎን ካላወቁ፤ እንደገና ከላይ የተጠቀስውን መመርያ ተጠቅመው አዲስ 
ፓስወርድ መፍጠር ይችላሉ።    
 

ጉዳይ #4:” የኢሜል አድራሻዎ ወይም ፓስወርዶ ተቀባይነት የለውም” (Email address or password is invalid) የሚል መልእክት ከደረስዎ 

 
የኢሜል አድራሻዎና ፓስወርዶን እንደገና ያስገቡ፤ ይህንን “@” የመሰለ ምልክት ማስገባትዎ ትዝ ይሎታልን? የኢሜል አድራሻዎ የግድ የ “@” 
ምልክት ሊኖረው ይገባል። መጨረሻውም .com፣ .org፣ .net  ...ወዘተ የሚል መሆን አለበት። ስህተት የሚል መልእክት በተደጋጋሚ ካዩ አዲስ 
ኦንላይን አካውንት ለመፍጠር መሞከር ይችላሉ።  
 
ጉዳይ #5: በኦንላይን አካውንቴ ያለውን የኢሜል አድራሻዬን እንዴት ነው መቀየር የምችለው? 
 
የኢሜል አድራሻ ሊቀየር አይችልም። አዲስ የኢሜል አድራሻ በሚለው ስር አዲስ አካውንት ነው መፍጠር የሚቻለው። 
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