
របបៀបទទលួការបញ្ជាកភ់និភាគត្រា  

ឯកសារត្ររវូបានបញ្ជនូមក៖ 

រដ្ឋបលខាធិការ រដ្ឋ Minnesota អាចបញ្ជាក់ឯកសារបដ្ើមបានបធវើវិញ្ជារកមម ដដ្លបានបញ្ជាក់យ៉ាងត្ររឹមត្ររូវបោយ វិញ្ជារការីសាធារណៈ        
រដ្ឋ Minnesota ឬសំបៅបដ្ើមបានបញ្ជាក់ មកពីបខានធី Minnesota ឬភាាក់ងាររដ្ឋ Minnesota។ 

 

ឈ្នលួ 

ឈ្នួលរត្រមូវគឺ $5.00 សំរាប់ការបញ្ជាក់វិញ្ជាបនប័ត្ររនិមួយៗ។ 

សរបសរដសក ឬរូបិយអាណរដិ បង់បៅ៖ MN Secretary of State។ 

 

បសចកដដីណននំនការប្ញើាមនត្របសណីយ ៍

បៅបពលបញ្ជូនសំបណើការបញ្ជាក់ ាមនត្របសណីយ៍ សូម្ដល់សំបុត្ររ ឬបត្របើ ទរំង់បំបពញសំបណើការបញ្ជាក់។ ទំរង់បំបពញសំបណើការបញ្ជាក់ 
អាចទាញយកពី៖ https://www.sos.state.mn.us/media/4253/authentication-mail-form.pdf  

 

ឯកសារបដ្ើមបានបធវើវិញ្ជារកមម និង/ឬ បានបញ្ជាក់ ត្ររូវដរបានអមជាមួយឈ្នួលជាធរមាន។ ឯកសារត្ររូវបានប្ញើ ត្ររឡប់បៅអាសយោាន
ដដ្លករ់បៅបលើដសក លុុះត្រាដរអនក្ដល់ការដណនំជាក់លាក់ ឲ្យបានប្ញើបៅអាសយោានប្្េង ឬ្ដល់បត្រសាមសំបុត្ររប្ញើបៅវិញ។ អនកអាច
ោក់ភាាប់សាាកបានបង់ត្របាក់មុន សំរាប់ FedEx, USPS Priority Mail ឬ UPS បបើសិនអនកត្របាថ្នាចង់ ាមោនបសវានត្របសណីយ៍ 
សូម្ដល់វិកកយប័ត្ររប្ញើាមអាកាស បានបង់ត្របាក់មុន។ បបើសិនអនកមិនបត្របើបសវាបង់ត្របាក់មុនបទ ការិយល័យរបស់បយើង នឹងប្ញើឯកសារ
បៅឲ្យអនកាម USPS First-Class Mail បោយឥរទារនលៃ។ 

 

ការបញ្ជាក់ អាចបានបបំពញបោយផ្ទាល់មខុ ឬាមការណារជ់បួ ឬបានប្ញើបៅ៖ 

Minnesota Secretary of State 

First National Bank Building 

332 Minnesota Street, Suite N201 

Saint Paul, MN 55101 

 

(បបើកាមការណារ់ជួប នលៃច័នទ - នលៃសុត្រក បមា៉ាង 8 ត្រពឹក. - 4 លាាច បលើកដលងនលៃបុណ្យ) 

បញ្ជាទបូៅជាមយួការបញ្ជាក ់
មានមូលបេរុខៃុះ ដដ្លឯកសារនឹងមិនបានបញ្ជាក់៖ 

បបើសនិឯកសារដដ្លអនកកពំងុបញ្ជាក់ គឺបានបធវើវញិ្ជារកមម៖ 

• គ្មានវញិ្ជាបនបត័្ររ - បោយត្រសបាមលកខនដិកៈរដ្ឋ Minnesota បលខ 358.65 

https://www.revisor.mn.gov/statutes/cite/358.65 វញិ្ជារកមម ត្ររូវដរមានភសតុាងបោយវិញ្ជាបនប័ត្ររ។ 

ឧទាេរណ៍ទំរង់បំបពញខៃីននវិញ្ជាបនប័ត្ររ គបឺាន្ដល់កនុងលកខនដិកៈរដ្ឋ Minnesota 358.66 

https://www.revisor.mn.gov/statutes/cite/358.66 

https://www.sos.state.mn.us/media/4253/authentication-mail-form.pdf
https://www.revisor.mn.gov/statutes/cite/358.65
https://www.revisor.mn.gov/statutes/cite/358.66


•      អាណរដវិញិ្ជារកមមរដ្ឋ Minnesota មានសពុលភាព- អាណរដិត្ររូវដរមានសុពលភាព និងរេូរដ្ល់កាលបរិបចេទបចចុប្បនន បេើយ        
កាលបរិបចេទ្ុរកំណរ់ បៅបលើត្រាវិញ្ជារកមម ត្ររូវដរត្ររឹមត្ររវូ។ ប្ាុះបៅបលើត្រាវិញ្ជារកមម ត្ររូវដរត្ររូវគ្មានឹងទិននន័យវិញ្ជារកមម។          

បដ្ើម្បីសំបរចបបើសិន វិញ្ជារកមម គឺបៅសកមម និងរបបៀបប្ាុះរបស់បគបានចុុះប្ាុះ ដសវងរកទិននន័យវិញ្ជារកមម។ 

https://notary.sos.state.mn.us/Search/SearchForNotary 

• ឯកសារសាលាមនិបានបធវើវញិ្ជារកមម - ឯកសារដដ្លមានេរថបលខា ននអនកមុខអនកការសាលា និងត្រាសាលាបានអនុវរដ បោយអត្រា 
នុកូលោានសាលា គឺមិនទទួលយកបានបទ។ ឯកសារត្ររូវដរបានបធវើវិញ្ជារកមម បោយវិញ្ជារការីសាធារណៈរដ្ឋ Minnesota បៅមុខ 

Apostille អាចបានបិទភាាប់បៅនឹងឯកសារ។ 

• ឯកសារឯកជន - ឯកសារឯកជន, រួមទាំងសញ្ជាប័ត្ររឌី្ៃូម, លិខិរបញ្ជាក់កត្រមិរសិក្ា, លិខិរបបើកបរ, និងត្រកោសសាាមការសុំចិញ្ចឹម 

អាចនឹងបានបញ្ជាក់បោយវិញ្ជារការីរដ្ឋ Minnesota អនកត្ររូវដរ្ដល់ឯកសារបដ្ើម សំរាប់វិញ្ជារការីលរចំឡង។ វិញ្ជារការីមិនអាច
បញ្ជាកសំ់បៅចំឡង ននឯកសារបានបឡើយ លុុះត្រាដរឯកសារបដ្ើម គឺបាន្ដល់បៅឲ្យ និងបានចំឡងបោយវិញ្ជារការីខៃួនឯង។ 

• បបើសនិវញិ្ជារការមីានសណំរួអវី - វិញ្ជារការី គួរដរបញ្ជូនបៅរដ្ឋ Minnesota 

មគគុបទទសក៍អាណរដិវិញ្ជារកមម។ https://www.sos.state.mn.us/media/3690/notary-commission-guide-2020.pdf  

ឬទាក់ទងការិយល័យរបស់បយើង សំរាប់ព័រ៌មានដលមបទៀរ។ 

 

បញ្ជាប្េ្ងបទៀរ៖ 

• ឈ្នលួមិនត្រគបត់្រគ្មន ់- ឈ្នួលការបញ្ជាក់គឺ $5 សំរាប់ឯកសារមួយច្ាប់ ត្ររូវបានបញ្ជាក់។ 

• ត្ររវូដរជាេរថបលខាបដ្ើម បៅបលើឯកសារ - ឯកសារទាំងអស់ ត្ររូវដរបានចុុះេរថបលខាត្ររឹមត្ររូវ បោយមនុស្េរំណាងឲ្យភាាក់ងារ 
ដដ្លបចញឯកសារ និងក៏បានរត្រមូវឲ្យមានេរថបលខាបដ្ើម មិនដមនេរថបលខាលរចំឡងបឡើយ។ 

• ឯកសារបានករត់្រាបោយរដ្ឋមយួបទៀរ - រដ្ឋដដ្ល្លិរឯកសារបដ្ើម ត្ររវូការបញ្ជាក់ឯកសារ (ដ្ូចជា សំបុត្ររកំបណើរ មកពីរដ្ឋ 
California ត្ររូវបានបញ្ជាក់បោយ ការិយល័យរដ្ឋបលខាធិការ រដ្ឋ California)។ 

• ឯកសារសេពន័ធ - ឯកសារសេព័នធបដ្ើម គឺមិនបានបញ្ជាក់បៅថ្នាក់រដ្ឋបឡើយ។ សូមទាក់ទង ត្រកសួងសេរដ្ឋននការិយល័យ
ការបញ្ជាក់រដ្ឋ បលខ 202-485-8000 ឬទស្េនបគេទំព័ររបស់បគ បៅ Travel.State.gov 

 

កដនៃងបដ្ើមប្ទីទលួឯកសារខាងបត្រកាម៖ 

• កំណរ់ត្រាកំបណើរ ឬមរណភាព៖ ត្រកសួងសុខភាពរដ្ឋ Minnesota 

• លិខិរឆ្ៃងដដ្ន៖ បដ្ើម្បីទទួលលិខិរឆ្ៃងដដ្ន អនកអាចបៅការិយល័យនត្របសណីយ៍ធំៗណាមួយ ឬការិយល័បខានធីននលំបៅោាន
របស់អនក ឬទស្េនបគេទំព័រត្រកសួងរដ្ឋ។ 

• សំបុត្ររអាពាេ៍ពិពាេ៍៖ ការិយល័យបខានធី ដដ្លបានបចញសំបុត្ររអាពាេ៍ពិពាេ៍។ 

បបើសិនអនកមានសំណួរអវី សូមបៅមកបយើង បលខ 651-296-2803 ឬ 1-877-551-6767 (9 ត្រពឹក ដ្ល់ 4 លាាច) 

បសវាបណាាក់សារ MN៖ 711 

https://notary.sos.state.mn.us/Search/SearchForNotary
https://www.sos.state.mn.us/media/3690/notary-commission-guide-2020.pdf
https://www.sos.state.mn.us/media/3690/notary-commission-guide-2020.pdf
http://www.travel.state.gov/
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