
របបៀបបញ្ជាយកសបំៅ នៃការបដងឹ ៃងិវញិ្ជាបៃបត័្រ 
កំណរ់៖ បបើសិៃអ្នកបាៃច ុះប្មុះជំៃួញ ៃិងបាៃបំបេញការបដឹងតាមអ្ៃឡាញ បៅបេលថ្មីៗបៃុះ ប ើយមិៃបាៃទទលួ 
សំបៅនៃការបដឹងតាមអ្ ៊ីមមលបទ អ្នកអាចច ុះប ម្ុះចូលបៅ គណៃីរបស់អ្នក តាមអ្ៃឡាញ ប ើបម្បើរកបមើលត្បវរដិការប្វើ 
របស់អ្នក ៃិងទាញយកសំបៅនៃការបដឹង។ 

ឈ្នួលទំាងអ្ស់សំរាប់ការបញ្ជាយក អាចរកប ើញបៅទីបៃុះ https://www.sos.state.mn.us/business- 

liens/business-forms-fees/business-filing-certification-fee-schedule/ 
 

របបៀបបញ្ជាយកសបំៅ ៃងិវញិ្ជាបៃបត័្រ  តាមអ្ៃឡាញ៖ 

សបំៅ ៃងិវញិ្ជាបៃបត័្រ ត្រវូបាៃប្ញើបៅវញិជាបអ្ឡកិត្រៃូកិ។ វញិ្ជាបៃបត័្រ គតឺ្រវូបាៃបចញឲយ្ភ្លាមៗ បៅបេលបងត់្បាក់ 
ទៃទមឹៃងឹបៃុះ ការបញ្ជាយកសបំៅខ្លុះ អាចបត្បើបេលេ ី7 បៅ 10 នថ្ៃ។ 

1) ចូលបៅទំេ័រ Business Filings Online (ការបដងឹជៃំញួ តាមអ្ៃឡាញ) បៅ 

https://mblsportal.sos.state.mn.us/Business/Search ប ើម្បីចាប់ប្ដើម។ 

2) មសវងរកការច ុះប្មុះជៃំញួ៖ អ្នកអាចមសវងរកទិៃនៃ័យរបស់បយើង តាមអ្ៃឡាញ បត្កាមម្នក “Search Business 

Filings” (មសវងរកការបដឹងជៃំួញ)។ អ្នកអាចៃឹងមសវងរក បោយបត្បើប្មុះជំៃួញ ឬតាមបលខ្បដឹង បាៃបចញឲ្យ 
បោយការិយាល័យរបស់បយើង។ បបើសិៃអ្នកចង់មសវងរក តាមបលខ្បដឹងត្រូវច ចបលើពាក្យ “File Number” (បលខ្បដឹង) 

ម ៃៃឹងបញ្ចូលបលខ្។ 

កំណរ់៖ វណណយ រដខ្លុះបៅកនងុប្មុះជំៃួញ គឺមៃិបាៃរត្មូវបទ បៅបេលមសវងរកតាមប្មុះជំៃួញ។ 

3) ឧបករណប៍មៃែម៖ បៅេីបត្កាមត្បអ្ប់មសវងរក មាៃឧបករណម៍សវងរកបមៃែម ម លអ្នកអាចៃឹងបត្បើ ប ើម្បីរកការច ុះប ម្ុះ 
ជំៃួញ បៅកនងុត្បេៃ័ធរបស់បយើង៖ 

a) មសវងរកទលូទំលូាយ៖ បបើសៃិអ្នកបត្ជើសមសវងរក "Begins With" (ចាប់ប្ដើមជាមួយ) ៃឹងរកការច ុះប្មុះជំៃួញ 

ម លចាប់ប្ដើមជាមួយពាក្យ ចូគ្នា ម លអ្នកបញ្ចូល។ បបើសៃិអ្នកបត្ជើសមសវងរក "Contains" (មាៃ) ៃងឹរកការច ុះ
ប្មុះជំៃួញ ម លមាៃពាក្យអ្នកបញ្ចូល។ 

b) ស្ថាៃភ្លេការបដងឹ៖ បបើសៃិអ្នកបត្ជើសមសវងរក "Active" (សកមម) ៃឹងរកមរការច ុះប្មុះជំៃួញម លសកមម 
តាមប្មុះ ឬបលខ្បដឹងបាៃបញ្ចូល។ បបើសិៃអ្នកបត្ជើសមសវងរក "Inactive" (អ្សកមម) ៃឹងរកមរការច ុះប ម្ុះ 
ជំៃួញម លមៃិសកមម តាមប្មុះ ឬបលខ្បដឹង បាៃបញ្ចលូ។ 

បញ្ចលូប្មុះេមី ៃ៖ បបើសិៃអ្នកបត្ជើសមសវងរក “Exclude” (ផារ់បចញ) ៃឹងរកការច ុះប្មុះជំៃួញអ្វមីួយ តាមប្មុះ
េិរ ូចអ្នកបញ្ចូល។ បបើសិៃអ្នកបត្ជើសមសវងរក “Include” (បញ្ចូល) ៃឹងរកការច ុះប ម្ុះជំៃួញអ្វមីួយ ម លបាៃច ុះប្មុះ
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េីម ៃ ជាមួយការិយាល័យរបស់បយើង។ មសវងរក “Include Prior Names” (បញ្ចូលប្មុះេីម ៃ) ជាជំៃួយខ្ាំង 

បៅបេលរកបមើលត្ក ម   ៃមយួ ម លអាចជាបាៃបដូរប្មុះជំៃួញរបស់វា។ 

4) បៅបមើលកណំរត់្តាជៃំញួបកប្ុះកប្យ៖ កាលណាអ្នករកប ើញការច ុះប ម្ុះជំៃួញ ម លអ្នកកំេ ងមសវងរក ច ចពាក្យ 
"Details" (បក្បុះក្បយ) ប ព្ុះបៅខ្ងស្ថដំនៃស្រសគៃី។ 

5) បញ្ជាយកសបំៅ៖ ច ចបលើត្បអ្ប់ “Order Copies” (បញ្ជាយកសំបៅ) ឋិរបៅមប៉ែកខ្ងបលើទំេ័រ ម លៃឹងនំអ្នក     
បៅ “Filing History” (ត្បវរដិការបដឹង)។ ការបដងឹ ត្រូវបាៃច ុះរាយបោយមឡក។ រកបមើលការបដឹងណាមួយ ម លអ្នកចង់
បញ្ជាយក ៃិងគូសត្បអ្ប់បៅមក្បរឯកស្ថរម លចង់បាៃ។ បនាប់េីអ្នកបាៃបត្ជើយកការបដឹងណាមួយ ម លអ្នកចង់ 
បញ្ជាយក អ្នកអាចច ចត្បអ្ប់ម លមថ្លងថា “Order Selected Copies” (បញ្ជាយកសំបៅបាៃបត្ជើសបរើស)។ 

6) បត្ជើសសបំៅបាៃបញ្ជាក ់ឬមៃិបាៃបញ្ជាក៖់ បនាបម់កវាៃឹងរំលឹកអ្នក ឲ្យបត្ជើសសំបៅបាៃបញ្ជាក់ ឬសំបៅមៃិបាៃ 
បញ្ជាក់។  សំបៅបាៃបញ្ជាក់ មាៃទេំ័របមៃែម បោយមាៃត្តាការបញ្ជាក ់ម លមថ្លងថាឯកស្ថរ គឺជាសំបៅេរិត្បាក  

ៃិងសេវត្គប់  ចូបាៃបដងឹកណំរ់ត្តា បៅកនុងការយិាល័យ។ 

កំណរ់៖ ឯកស្ថរមាៃចំណងបជើង “Original Filing” (ការបដឹងប ើម) គឺជាការច ុះប ម្ុះ ម លបាៃបញ្ជូៃមក បៅបេល 
ជំៃួញបាៃបដងឹបលើក បំូង ជាមួយការិយាល័យរបស់បយើង។ ឧទា រណ៍៖ សំរាប់ស្ថជីវកមម MN មួយ វាៃឹងជាសំបៅ 
នៃវិញ្ជាបៃប័ត្រ ៃិងអ្រែបទនៃស្ថជីវកមម រើឯសំរាប់ប្មុះសៃមរ វាៃឹងជាសំបៅនៃ វញិ្ជាបៃប័ត្រប្មុះសៃមរ, ល។ 

7) បញ្ចូលេរ័ម៌ាៃការ្ដលឲ់យ្៖ បញ្ចូលអាសយោាៃអ្ ៊ីមមល នៃកមៃលងម លអ្នកចងឲ់្យបាៃ្ដលសំ់បៅបៅ។ ការបញ្ជាយក
សំបៅទំាងអ្ស ់តាមអ្ៃឡាញ ត្រូវបាៃប្ញើបៅវិញជាបអ្ឡិកត្រូៃកិ បៅអាសយោាៃអ្ ៊ីមមលម លអ្នកករ់បលើស្រសគៃីបៃុះ។ 

ការបញ្ជាយកសំបៅខ្លុះ អាចបត្បើបេលេ ី7 បៅ 10 នថ្ៃ បទើបបាៃ្ដលឲ់្យ។ 

បរើវញិ្ជាបៃបត័្រនៃការត្បត្េរឹដលិអ ជាអ្វី? 

វិញ្ជាបៃប័ត្រនៃkarត្បត្េឹរដិលអ គឺជាវិញ្ជាបៃប័ត្រ ឬសំប ត្របញ្ជាក់ ម លបង្ហាញថាអ្ងគភ្លេជំៃួញមួយ គឺបាៃបដឹង ៃងិសកមម 
បៅបេលបចចុប្បៃនបៃុះ បៅបលើកំណរ់ត្តា ប ើម្បីត្បកបជំៃួញបៅកនុងរ ឋ ម លខ្លួៃបាៃបចញឲ្យ បៅបេលនៃការបចញឲ្យ។ 

ប ើមប្បីញ្ជាយក ស្ថាៃភ្លេនៃវញិ្ជាបៃបត័្រ តាមអ្ៃឡាញ៖ 

1. ប្វើតាមជហំាៃទ ី1-4 ម លច ុះរាយខ្ងបលើ។ 

2. បត្ជើស "Order Certificate” (បញ្ជាយកវញិ្ជាបៃបត័្រ) បចញេសី្រសគៃី ជៃំញួបកប្ុះកប្យ៖ កាលណាបៅបលើស្រសគីៃ 

Business Record Details (កំណរ់ត្តាជៃំួញបកប្ុះកប្យ) ច ចបឡវ Order Certificate (បញ្ជាយកវញិ្ជាបៃប័ត្រ) 

(ជិរមប៉ែកខ្ងបលើនៃទំេរ័)។ 

3. បញ្ចលូេរ័ម៌ាៃការ្ដលឲ់យ្៖ ស្ថាៃភ្លេនៃវិញ្ជាបៃប័ត្រទាំងអ្ស់ គឺត្រូវបាៃប្ញើបៅអាសយោាៃអ្ ៊ីមមល បោយផាាល់បៅ 
អាសយោាៃអ្ ៊ីមមល ម លអ្នកបញ្ចូលកនុងបេល 10-15 នទី បនាបេ់ីការបង់ត្បាក់។ 



4. បទិបងអចួ្ សបឡើង បោយច ចពាកយ្ "Ok"។ 

5. ច ច Submit (បញ្ជៃូ) ប ើមប្ីបញ្ចប់បញ្ជាយក។ 

6. ករត់្តាបលខ្បញ្ជាយករបសអ់្នក៖ ករ់ទ ក ឬ្ដិរ បលខ្បញ្ជាយក ម លករ់បលើទំេ័រការបញ្ជាក់បញ្ជាយក។ 

ការបៃុះអាចបាៃបត្បើបោយការយិាល័យរបស់បយើង ប ើម្បីរកការបញ្ជាយក ត្បសិៃមាៃបញ្ជាអ្វីមួយ។ 

7. បៃដប្វើការបងត់្បាក៖់ កាលណាបៅបលើទំេ័រ US Bank អ្នកៃឹងមាៃជំបរើស ប ើម្បីបបងកើរ អ្ ៊ី-បសវាគណៃីមួយ ជាមយួ        

US Bank។  អ្ ៊ី-បសវាគណៃីនៃ US Bank ៃឹងទ កេ័រម៌ាៃប័ណណឥណទាៃរបស់អ្នក សំរាប់បត្បើបៅបេលអ្នគរ។ 

8. បត្ជើស"Pay without Registering" (បងត់្បាកប់ោយមៃិច ុះប្មុះ)៖ អ្នកអាចរលំងការច ុះប ម្ុះ អ្ ៊ី-បសវានៃ        

US Bank បោយច ចបលើពាក្យ "Pay without Registering" (បង់ត្បាក់បោយមៃិច ុះប ម្ុះ)។ ការបៃុះអ្ៃ ញ្ជារ              
ឲ្យអ្នកប្វើការបង់ត្បាកម់ួយ ង ជាមួយបណ័ណឥណទាៃរបសអ់្នក។ 

9. បញ្ចប ់បំណើរការបងត់្បាក៖់ ទីតាំងរបស់ US Bank ៃឹងទទួលយកបណ័ណ Visa, Mastercard, Discover ឬ 

American Express។ 

10. មែករកបមើលអ្ ៊ីមមលេរីចប្ប៖់ កាលណាការបង់ត្បាក់បាៃចប់ អ្នកៃឹងទទួលអ្ ៊ីមមលេីរចប្ប់។ អ្ ៊ីមមលមួយចប្ប់ 
ៃឹងជាការបញ្ជាក់េីការបង់ត្បាក់ មកេី US Bank ប ើយអ្ ៊ីមមលមួយចប្ប់បទៀរ ៃងឹជាការជំរាប ណំឹង មកេ ី
ការិយាល័យរបស់បយើង បៅបេលការបញ្ជាយកត្រូវបាៃគិរគូរ។ 

11. ទាញយកវញិ្ជាបៃបត័្ររបសអ់្នក៖ អ្នកត្រវូមរច ចបលើរណំ បៅកនុងអ្ ៊ីមមល ប ើម្បីទាញយកសំបៅនៃវិញ្ជាបៃប័ត្រ។ 

រណំគបឺត្បើការបាៃមរ 90 នថ្ៃ ប៉ែ បណាណុះ វិញ្ជាបៃប័ត្រ គឺមាៃចំណងបជើងជា “Data Report” (បាយការណ៍ទិៃនៃ័យ) 

បៅបគ ទំេ័រ ម លរណំបនុះៃឹងនំអ្នកបៅ ៃិងជាទំរង់ PDF។ 

ប ើមប្បីញ្ជាយកសបំៅ ៃងិវញិ្ជាបៃបត័្រ តាមនត្បសណយី៖៍ 

បញ្ជូៃសំបណើលាយល័កខណអ៍្ក្សរ ឬបត្បើ Corporate Copy/Certificate Form (សំបៅទំរង់បំបេញ ស ត្គ្នស/          
វិញ្ជាបៃប័ត្រ) ម លអាចរកប ើញបៅទីបៃុះ 
https://www.sos.state.mn.us/media/2981/certificatecopyrequest.pdf បៅអាសយោាៃខ្ងបត្កាម 

បោយមាៃឈ្នួលពាកេ់័ៃធ។ 

Minnesota Secretary of State  
First National Bank Building  
332 Minnesota Street, Suite N20  
Saint Paul, MN 55101 
 

សរបសរមសក ឬរបូយិអាណរដ ិបងប់ៅ៖ MN Secretary of State 

https://www.sos.state.mn.us/media/2981/certificatecopyrequest.pdf
https://www.sos.state.mn.us/media/2981/certificatecopyrequest.pdf
https://www.sos.state.mn.us/media/2981/certificatecopyrequest.pdf
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