
 

ពត័៌មានសេវាជនំួញ 
មកពកីារយិាលយ័ននរដ្ឋសលខាធកិារ ននរដ្ឋ Minnesota 

 

 

ចណំាតក់ារបន្នែម នងិការទាកទ់ងឥឡវូសនេះ ន្ដ្លអ្នកបានបំសពញការបដឹង របេអ់្នក 
វាអាចនងឹត្តូវការជហំានបន្នែមសទៀត កាលណាការច េះស្មេះរបេ់អ្នក បានបដងឹជាមួយការយិាលយ័របេ់សយើង។ េូមអានព័ត៌មានន្ដ្លបានផ្ដលឲ់្យខាងសត្កាម។ សបើេិនអ្នកមាន
េំណរួអ្វី េូមទាកទ់ងការយិាលយ័របេស់យើង សលខ 651-296-2803, សលខឥតសចញនលៃ៖ 1-877-551-6767, បណាាកស់ារ Minnesota 711 ឬតាមអ្ ៊ីន្មល៖ 
business.services@state.mn.us, ឬទេ្សនាសេហទំព័ររបេ់សយើង៖ www.sos.state.mn.us។ 

ស្មេះេនមត៖ សបើេិនអ្នកបានបដងឹ Certificate of Assumed Name (វិញ្ញាបនប័ត្តននស្មេះេនមត) ឬ Amended Certificate of Assumed Name (វិញ្ញាបនប័ត្ត 
ននស្មេះេនមតបានន្ក) អ្នកត្តូវន្តច េះផ្ា្យវាកនុង “Legal Newspaper” (សារព័តម៌ានត្េបច្ាប)់ សៅកនងុសខានធ ីន្ដ្លជំនញួឋិតសៅ។ អ្នកអាចទទលួបញ្ជសីារពត័៌មានទាំង
សនាេះ សៅសលើសេហទពំ័ររបេ់សយើង សត្កាមមាតកិា Business & Liens, Start a Business, Legal Newspaper (ជំនួញ និងជពំាក់បណំុល, ចាប់សផ្ដើមជនំួញ, សារព័តម៌ាន
ត្េបច្ាប)់ និងបញ្ជីស្មេះននសារព័តម៌ានត្េបច្ាប់។ អ្នកត្តូវន្តច េះផ្្ាយសៅន្ក្ែរ វិញ្ញាបនប័ត្ត ឬវញិ្ញាបនប័ត្តបានន្ក កនុងការផ្ា្យពីរដ្ងជាប់ៗគ្នា (ពីរនលៃជាប់ៗគ្នា សបើេិន
សារពត័៌មាន េឺជារាល់នលៃ; ពីរអាទិត្យជាប់ៗ គ្នា សបើេិនព័តម៌ាន េជឺារាលអ់ាទិតយ្)។ ការបដងឹស្មេះេនមតរបេ់អ្នក អាចនងឹគ្នមនេ ពលភាព សបើេនិអ្នកមិនបំសពញជហំានសនេះសទ។ 

ទាក់ទងសារពត័៌មាន េំរាប់សេចកដីន្ណនាំន្លមសទៀត េដពីីរសបៀបឲ្យបានច េះផ្្ាយការសនេះ។ បនាាប់ពកីារច េះផ្្ាយមក សារព័ត៌មាននងឹផ្ដល់េចាាននការច េះផ្្ាយ ន្ដ្លអ្នកេួរន្តរក្ា  
ទ កកនងុកណំតត់្តាជំនញួរបេ់អ្នក។ 

ជាបន្នែមសទៀត អ្នកត្តូវន្តបដឹង ការច េះស្មេះសាលមីត្បចាំឆ្ា ំមយួដ្ងសរៀងរាល់ឆ្ាំត្បតទិិន សោយចាបស់ផ្ដើមកនុងឆ្ាំត្បតិទនិ សត្កាយពកីារបដងឹសដ្ើមដ្ំបងូរបេ់អ្នក ជាមយួរដ្ឋសលខាធកិារ។ 

ស្មេះេនមតរបេអ់្នកនងឹផ្ តកណំត ់សបើេិនអ្នកខានបដងឹ ការច េះស្មេះសាលមីត្បចាឆំ្ាំ របេ់អ្នក។ សបើេិនស្មេះេនមតរបេអ់្នកបានផ្ តកណំត់ អ្នកអាចសធវើឲយ្មានស្មេះវិញ           

(សបើេិនស្មេះ សៅន្តទំសនរ) តាមការបដងឹ ការច េះស្មេះសាលមី េរំាបឆ់្ាំបចចុប្ែនន នងិបងឈ់្នួលបានតត្មូវ។ 

សាជវីកមម, េហករណ,៍ LLC, LLP ឬ LP៖ សបើេិនអ្នកបានបដឹង ជាមយួរដ្ឋ Minnesota ជា, Foreign Business (ជនំួញបរសទេ) ឬ Non-Profit Corporation (សាជវី
កមមគ្នមនកនត្ម), ឬ Cooperative (េហករណ)៍, Limited Liability Company (ត្ក មហ  នទទួលខ េត្តូវមានកត្មតិ), Limited Liability Partnership (ភាពនដ្េូ
ទទួលខ េត្តូវមានកត្មតិ) ឬ ភាពនដ្េមូានកត្មិត (Limited Partnership), អ្នកត្តូវន្តបដឹង ការច េះស្មេះសាលមីត្បចាឆំ្ាំ មយួដ្ងសរៀងរាល់ឆ្ាតំ្បតទិិន សោយចាប់សផ្ដើមកនុងឆ្ាំ 
ត្បតិទនិ សត្កាយពកីារបដងឹសដ្ើមដ្ំបងូរបេអ់្នក ជាមយួរដ្ឋសលខាធកិារ។  អ្ងគភាពរបេ់អ្នកនឹងជា “បានរលំាយតាមលកខនដកិៈ” (ន្លងបានទទលួសាាលជ់ាមានសទៀត សៅកនុងរដ្ឋ 
Minnesota) សបើេនិអ្នកខានបដឹង ការច េះស្មេះសាលមីត្បចាំឆ្ាំ របេ់អ្នក។ សបើេនិអ្ងគភាពរបេ់អ្នក ត្តូវបានរលំាយតាមលកខនដកិៈ អ្នកអាចសធវើឲ្យវាមានស្មេះវញិ បកសៅសត្កាយ 

(ដ្រាបណាស្មេះ សៅន្តទំសនរ) តាមការបដឹង ការច េះស្មេះសាលមី េរំាប់ឆ្ាបំចចុបែ្នន និងបងឈ់្នួលបានតត្មូវ។ 

ជាបន្នែមចសំពាេះការបដឹង ការច េះស្មេះសាលមី សាជីវកមមអ្តែត្បសយាជនស៍ាធារណៈ េឺបានតត្មវូឲ្យបដឹង របាយការណអ៍្តែត្បសយាជន៍ត្បចាឆំ្ាំ មយួឆ្ាមំដងៗ ម ននលៃទី1 ន្ខសមសា 

ន្ដ្លត្េបដ្ណដប់រយៈសពល ដ្បព់ីរន្ខ ចបស់ៅនលៃទី31 ន្ខធន ូននឆ្ាំម ន នងិបងឈ់្នលួ $35 សៅរដ្ឋសលខាធិការ។ 

ស្មេះបត្ម ង៖ សបើេិនអ្នកបានបដឹង ស្មេះបត្ម ង (Name Reservation) វាមានេ ពលភាព េំរាប់ដ្បព់ីរន្ខ ចាប់តាងំពកីាលបរិសចេទននការបដងឹ។ អ្នកអាចនឹងច េះស្មេះវាសាលមី 
មួយឆ្ាំមដងៗ េរំាប់ដ្បព់ីរន្ខ តាមការបដងឹទំរងប់ំសពញ ស្មេះបត្ម ងមយួសទៀត និងបងឈ់្នួលបានតត្មូវ ម នកាលបរិសចេទវាផ្ តកណំត។់ សបើេិនស្មេះបត្ម ងរបេអ់្នកបានផ្ តកណំត់ 
អ្នកអាចនងឹបដងឹស្មេះបត្ម ងលមី (ដ្រាបណាស្មេះ សៅន្តទសំនរ) តាមការបដងឹ េំសណើេ ទំំរងប់ំសពញស្មេះបត្ម ង និងបងឈ់្នួលបានតត្មូវ។ 

ពាណជិជេញ្ញា៖ សបើេនិអ្នកបានបដងឹការច េះស្មេះ Trademark (ពាណិេញ្ញា) វាមានេ ពលភាព េំរាប់ដ្ប់ឆ្ា ំចាប់តាងំពីកាលបរិសចេទននការបដងឹ។ អ្នកអាចនឹងច េះស្មេះវាសាលមី 
េំរាប់ដ្ប់ឆ្ាបំន្នែមសទៀត តាមការបដងឹទំរងប់ំសពញ ការច េះស្មេះសាលមី និងបងឈ់្នួលបានតត្មូវ អ្ំឡងុសពលត្បាំមយួន្ខ ម នកាលបរិសចេទវាផ្ តកណំត។់ 

ដ្កីេកិមម៖ អ្ងគភាពន្ដ្លមានដ្ី ជលួដ្ី ឬមានផ្លត្បសយាជនហ៍ិរញ្ញវតែុអ្វមីួយ កនងុដ្ីកេិកមម ឬដ្ីន្ដ្លអាចសធវើន្ត្េចំការបាន ត្តូវន្តច េះស្មេះជាមួយ ត្កេួងកេកិមម។ 

សេវាតាមអ្នឡាញ េមឺានជាមយួការយិាលយ័ននរដ្ឋសលខាធកិារ។ បញ្ញាយក វញិ្ញាបនប័ត្តជនំួញ, េំសៅជំនញួ, ឬបដងឹ ការបដងឹជំនញួ តាមអ្នឡាញ សោយសត្បើបណ័ណឥណទាន 

េំរាប់ការបង់ត្បាក់។ ទេ្សនាសេហទំព័ររបេ់សយើង៖ www.sos.state.mn.us 

ការយិាលយ័ននរដ្ឋសលខាធិការ មនិផ្ដល់ត្បកឹ្ាខាងចា្ប់ ឬជំនញួសឡើយ។ ពត័ម៌ានសនេះ ត្តវូបានបង្ហាញជាការង្ហយត្េួល េរំាបអ់្តិលជិនរបេស់យើង។ 

ការយិាលយ័ មនិធានាអ្េះអាងសេវា ន្ដ្លបានផ្ដល់សោយអ្ងគការ ន្ដ្លច េះរាយសឡើយ។ ទពំ័រសនេះមនិផ្ដល់បញ្ជីេពវត្េប់ ននការតត្មូវទាំងអ្េ ់េរំាបជ់ំនញួ
សទើបបានច េះស្មេះលមីៗសឡើយ។ េមូត្បកឹា្ទីត្បកឹ្ាចា្ប់ ឬជនំួញរបេអ់្នកផ្ទាល់ េំរាប់ពត៌មានអ្ំពសីាានការណ៍របេ់អ្នក។ 
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ព័ត៌មានសេវាជនំួញ        ទំព័រ 2 
សលខ ID ពនធ, អាជាាបណ័ណ នងិធនធានជនំញួសផ្ស្ងសទៀត 

សេវាហរិញ្ញវតែមុហានផ្ៃ (INTERNAL REVENUE SERVICE) 

#ID ទំរង់បំសពញ េំរាប់និសយាជក៖ 1-800-829-3676 

ទូរេព័ៃជំនយួជំនញួ៖ 1-800-829-4933 

ទូរេព័ៃជំនយួេំរាប់អ្ងគការសលើកន្លងពនធ៖ 1-877-829-5500  

សេហទំព័រ៖ www.irs.gov 

ត្កេងួពាណជិជកមម (DEPARTMENT OF COMMERCE) 

ការសចញអាជាាប័ណណធនាគ្នរ, ឥណពន័ធេហជីព, ការធានារា៉ាប់រង, អ្ចលនត្ទពយ្, 
មូលបត្ត, ល។ ទូរេ័ពៃ៖ 651-539-1500  

សេហទំព័រ៖ www.commerce.state.mn.us 

ត្កេងួហរិញ្ញវតែ ុ(DEPARTMENT OF REVENUE) 

ព័ត៌មានទូសៅ៖ 651-296-6181 

ព័ត៌មាន ID ពនធរដ្ឋ៖ 651-282-5225 ឬ 1-800-657-3605 

សេហទំព័រ៖ www.revenue.state.mn.us 

ត្កេងួការង្ហរ នងិវឌ្ឍនកមមសេដ្ឋកចិច (DEPARTMENT OF 

EMPLOYMENT & ECONOMIC DEVELOPMENT, DEED) 

កមមវិធធីានារា៉ាប់រងអ្តក់ារង្ហរ MN នងិពត័៌មាន េណននីិសយាជក 

ការធានារា៉ាប់រងអ្ត់ការង្ហរ៖  651-296-3644, សេហទពំ័រ៖ www.uimn.org 

ត្កេងួពលកមម នងិឧេា្ហកមម (DEPARTMENT OF LABOR & 

INDUSTRY) 

ការេងត្បាក់ឲយ្កមមករ និងពត័៌មានទូសៅ៖ 651-284-5000 

ព័ត៌មានអាជាាប័ណណអ្នកស ៉ាការ៖ 651-284-5034 

សេហទំព័រ៖ www.doli.state.mn.us 

ជំនយួជនំញួតូច (SMALL BUSINESS ASSISTANCE) 

ការសបាេះព មភ "មេគុសទៃេក៍សដ្ើម្ែចីាប់សផ្ដើមជនំួញកនងុរដ្ឋ MN/A Guide to Starting 

a Business in MN" 

ទូរេព័ៃ៖ 651-556-8425 ឬ 1-800-310-8323 

សេហទំព័រ៖ www.mnsbao.com 

មណឌលវឌ្ឍនកមមអាហ្រហវកិាងំនន MINNESOTA (AFRICAN DEVELOPMENT CENTER OF MINNESOTA) - អ្ងគការជនំួយេហេមន៍។                                           
ទូរេព័ៃ៖ 612-333-4772 សេហទំព័រ៖ www.adcminnesota.org 

មណឌលវឌ្ឍនកមមសេដ្ចកិចច LATINO (LATINO ECONOMIC DEVELOPMENT CENTER) - អ្ងគការជំនយួេហេមន៍។ ទូរេព័ៃ៖ 612-724-5332 

អ្ ៊ីន្មល:៖info@ledc-mn.org; សេហទំពរ័៖ www.ledc-mn.org 

សាជវីកមមចា្ប់ (LEGAL CORPS) - សមធាវេីម័ត្េចិតដ េរំាបជ់ំនញួតចូៗ នងិអ្ងគការគ្នមនកនត្ម។ ទូរេព័ៃ៖ 1-888-454-5267 ឬ 612-206-0780 

សេហទំព័រ៖ www.legalcorps.org 

េមាេមវឌឍ្ននកមមសេដ្ឋកចិច METROPOLITAN (METROPOLITAN ECONOMIC DEVELOPMENT ASSOCIATION, MEDA) - ជួយេហត្េិនមានពណ៌ 
ឲ្យសជាេជយ័។ ទូរេ័ពៃ៖ 612-332-6332; អ្ ៊ីន្មល៖ info@meda.net; សេហទំពរ័៖ www.meda.net 

អ្េគសមធាវ ី MINNESOTA (MINNESOTA ATTORNEY GENERAL) - ព័ត៌មានេរំាបអ់្ងគការគ្នមនកនត្ម និងេប្ែរ េធម។៌ ទូរេ័ពៃ៖ 651-296-3353 ឬ 1-800-

657-3787 សេហទំព័រ៖ www.ag.state.mn.us. 

ត្ក មត្បឹកា្អ្ងគការគ្នមនកនត្ម MINNESOTA (MINNESOTA COUNCIL OF NONPROFITS) - េិកាាពភិាកា្ និងសេៀវសៅន្ណនាំ រសបៀបចាប់សផ្ដើមអ្ងគការគ្នមនកនត្ម។ 

ទូរេព័ៃ៖ 651-642-1904; សេហទំព័រ៖ www.minnesotanonprofits.org។ 

អ្ងគនតីិបញ្ញតដ ិ MINNESOTA (MINNESOTA STATE LEGISLATURE) - លកខនដិកៈ, ចា្ប់ និងវនិ័យ។ សេហទពំ័រ៖ www.leg.state.mn.us 

អ្ងគការគ្នមនកនត្ម PROPEL (PROPEL NONPROFITS) - ការឧបតែមភហិរញ្ញវតែុ េរំាប់អ្ងគការលមីៗ។ ទូរេព័ៃ៖ 612-249-6700;                                                               

សេហទំព័រ៖ www.propelnonprofits.org 

សាជវីកមមសេវាអ្នកត្បតបិតដិការបានចលូនវិតដន៍ (SERVICE CORPS OF RETIRED EXECUTIVES, SCORE) - អ្នកត្បកឹ្ាចំសពាេះជំនញួតចូរបេអ់ាសមរកិ 

សោយផ្ដលក់ារត្បឹក្ាខាងជំនញួឥតេតិនលៃ។ ទរូេព័ៃ៖ 952-938-4570; សេហទំព័រ៖ www.score.org 

ជំនយួជនំញួតូច (SMALL BUSINESS ASSISTANCE) - ន្ផ្នកននត្កេួងការង្ហរ នងិវឌ្ឍនកមមសេដ្ខកិចច (Department of Employment & Economic 

Development, DEED) រដ្ឋ Minnesota ន្ដ្លសបាេះព មពផ្្ាយ “"មេគុសទៃេក៍សដ្ើមែ្ីចាប់សផ្ដើម ជនំួញកនុងរដ្ឋ Minnesota” និងរក្ាទ កបញ្ជីស្មេះ ននព័តម៌ានអាជាាបណ័ណ 
និងលខិិតអ្ន ញ្ញាត។ ទរូេព័ៃ៖ 651-556-8425 ឬ 1-800-310-8323; សេហទំពរ័៖  www.mnsbao.com 

ការយិាលយ័រកា្េទិធិ េហរដ្ឋ (UNITED STATES COPYRIGHT OFFICE )- ទូរេ័ពៃ៖ 202-707-3000; សេហទំពរ័៖ www.copyright.gov 

ឯកេទិធផិ្ទាចម់ ខ នងិពាណជិជេញ្ញា េហរដ្ឋ (UNITED STATES PATENTS & TRADEMARKS) - ទូរេ័ពៃ៖ 1-800-786-9199; សេហទំព័រ៖ 
www.uspto.gov 

សេវានត្បណយី ៍េហរដ្ឋ (UNITED STATES POSTAL SERVICE) - ទូរេ័ពៃ៖ 1-800-275-8777; សេហទំព័រ៖ www.usps.com 

អ្ភបិាលកចិចជំនញួតចូ េហរដ្ឋ (UNITED STATES SMALL BUSINESS ADMINISTRATION) - កមមវិធី និងសេវា េរំាបជ់ំនញួតចូ។ ទូរេព័ៃ៖ 1-800-827-

5722 សេហទំព័រ៖ www.sba.gov 

ធនធានអ្តីតសយាធនិ (VETERANS RESOURCE) - ត្កេួងការង្ហរ នងិវឌឍ្នកមមសេដ្ឋកិចច រដ្ឋ Minnesota។ 

សេហទំព័រ៖ http://www.positivelyminnesota.com/JobSeekers/Veterans/index.aspx 

ហ្រេដីផ្ស្ងសត្ពង (WOMEN VENTURE) - អ្ងគការវឌ្ឍនកមមសេដ្ឋកចិចគ្នមនកនត្ម ន្ដ្លជួយហ្រេដីឲយ្មានសេដ្ឋកចិចត្េប់ត្គ្នន់ េំរាប់ខៃនួឯង តាមរយៈការបសងកើត និងជនំួយលូតលាេ់ 
អាចចសំណញ និងអាចរក្ាបានឋិតសលរ។  ទូរេ័ពៃ៖ 612-224-9540; សេហទពំ័រ៖ www.womenventure.org 

 

ឯកសារសនេះមានជាទំរងដ់្នទសទៀត េរំាបប់ េគលន្ដ្លពកិារ។ 
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