
របបៀបបប្កើតគណនមីយួ 
ប ើម្បីច ុះប ម្ុះជំនួញរបសអ់្នក ជាមួយការយិាល័យននរ ឋបលខាធិការ រ ឋ Minnesota អ្នកនឹ្ត្តូវបប្កើតគណនីមួយ 

តាមអ្នឡាញ។ 

 

សមូកណំត៖់ ចាបព់នីងៃទ ី8 ខែធន ូ2014 មក គណនតីាមអ្នឡាញ គបឺានតត្មវូឲយ្បបំពញការបដឹ្  តាមអ្នឡាញ។ គណនតីាម
អ្នឡាញណាមយួ ខ លបានបប្កើតម នកាលបរបិចេទបនុះ ខល្មានស ពលភាពបទៀតប ើយ។ គណនតីាមអ្នឡាញ គតឺ្ានខ់ត
មានប្មុះអ្នកបត្បើ និ្ បលែសងំាតម់យួ ប ើមប្បីបំពញការបដឹ្  តាមអ្នឡាញ ឬបញ្ជាយក។ អ្នកអាចបត្បើគណន ី តាមអ្នឡាញ
មយួ ប ើមប្បីបំពញការបដឹ្ /បញ្ជាយក បៅបលើត្បពន័ធជនំញួ/ជពំាកប់ណំលុ។ 
 

1. ការបប្កើតគណនតីាមអ្នឡាញ គជឺា បំណើរការខតមយួ ្។ ប ើមប្បីប្កើតគណនតីាមអ្នឡាញមយួ៖ 
• ចូលបៅ https://www.sos.state.mn.us និ្បន្ទាប់មកបៅ Business Filings Online (ការបដឹ្ជំនួញតាមអ្នឡាញ), 

និ្រួចមក ច ចបលើពាក្យ Create an Account (បប្កើតគណនីមួយ) 

• បញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ្ ៊ីខមលរបស់អ្នក កនុ្លំ អាសយដ្ឋានអ្ ៊ីខមល 

• បប្កើតបលែសំងាត់មួយ ខ លអ្នកអាចចាំបាន។ (បមើលការតត្មូវខា្បត្កាម សំរាប់បលែសំងាត់) 
• ច ចបលើត្បអ្ប់ ប ើមប្ីត្ពមទទួលយកលកខែ័ណឌ និ្លកខណៈ។ 

• ច ច "create online account" (បប្កើតគណនីតាមអ្នឡាញ) 

 

បលែសងំាតត់្តវូខត៖ 
• មានយា៉ា្តិចបំផ ត អ្ក្សរត្បខវ្ 8 ត ួ

• មានយា៉្ា បោច តួអ្ក្សរធំមួយ 

• មានយា៉ា្បោច តួអ្ក្សរតូចមួយ 

• មានយា៉ា្បោច បលែមួយែទ្់ 
 

2. រ្ច់ាសំរំាបអ់្ ៊ីខមលបញ្ជាក ់មកព ីbusiness.services@state.mn.us (តណំមានស ពលភាព 24 បមា៉្ា )។ 

បបើសិនអ្នកមិនទទួលអ្ ៊ីខមល កនុ្បពល 24 បមា៉្ា បទ ខែកបមើលផនត់ស្ាម។ បបើសនិអ្នកបៅខតមិនបានទទួល បៅមកបយើ្  

បលែ៖ 651-296-2803 

 

3. បន្ទាបម់កបទៀត បញ្ជាកអ់ាសយដ្ឋានអ្ ៊ីខមលរបសអ់្នក៖ 
• បៅបពលអ្នកទទួលអ្ ៊ីខមល ច ចតំណបៅកនុ្អ្ ៊ីខមល ឬច ចខា្ស្ដំតំណ និ្បត្ជើសយក 'open hyperlink' (បបើកតំណភាាប់)។ 

• ការបនុះនឹ្ន្ទំអ្នកបៅស្រសគីនមួយបទៀត ខ លអ្នកអាចបញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ្ ៊ីខមល និ្បលែសំងាត់របស់អ្នក ខ លអ្នកបានបប្កើត 

កនុ្ជំោនទី 1។ ជោំនបនុះមនិឡកុអ្នកចូល បៅទីតាំ្ បទ វាត្ាន់ខតប ើម្បីបញ្ជាក់ ថាបយើ្មានអាសយដ្ឋានអ្ ៊ីខមលត្តឹមត្តូវ 
សំរាប់អ្នក។ 

https://www.sos.state.mn.us/
mailto:business.services@state.mn.us


4. ឡកុចលូបៅទតីាំ្ ។ 

ឥឡូវបនុះ អ្នកអាចបត្បើអាសយដ្ឋានអ្ ៊ីខមល និ្បលែសំងាត់  ូចាា ប ើម្បីឡុកចូលបៅទីតាំ្ ។ 

 

កណំត ់អ្ពំកីចិចការ រិញ្ញវតដ ុតាមរយៈ USBank៖ 
បគ ទំព័រ USBank នឹ្សួររក ID អ្នកបត្បើ និ្ បលែសំងាត់។ បនុះគមឺិន ចូ ប្មុះអ្នកបត្បើ និ្ បលែសងំាត ់ ខ លបានបត្បើ
សំរាប់បគ ទំព័ររបស់រ ឋបលខាធិការបទ និ្មិនទាកទ់្ ជាមួយគណនីធន្ទារផ្ទាល់ែលួន ឬជំនួញរបសអ់្នកបឡើយ។ 

 

បគ ទំព័រ USBank គឺសំរាប់ការបំបពញ ការប្់ត្បាក់ជាបអ្ឡិកត្តូនកិ តាមរយៈរ ឋបលខាធិការ។  ID អ្នកបត្បើ និ្បលែសំងាត់ 
បៅបលើបគ ទំព័រ USBank គឺមនិបានតត្មវូបទ។ អ្នកអាចច ចបលើពាក្យ “Pay Without Registering” (ប្ត់្បាកប់ដ្ឋយ 
មនិច ុះប្មុះ) ប ើម្បីបនដបធវើការប្់ត្បាក ់បដ្ឋយមិនច ុះប្មុះចូលបៅ USBank។ 

 

ជនំយួបលែសងំាត ់និ្ គណន ី
បតើអ្នកមានបញ្ជា កនុ្ការឡុកចូលបៅគណនីរបស់អ្នក ឬបទ? ខា្បត្កាមបនុះ គឺជាបញ្ជាទបូៅែលុះៗ៖ 
 

បញ្ជា #1៖ បានគតិថាអ្នកបានបប្កើតគណនមីយួរចួប ើយ ប  ខនដវាមនិអ្ន ញ្ជាតឲយ្អ្នកច ុះប្មុះចលូ។ 

ការបនុះអាចនឹ្មានន័យថា អ្នកមិនខ លបានបញ្ជាក ់អាសយដ្ឋានអ្ ៊ីខមលរបស់អ្នកបទ។ បន្ទាប់ពអី្នកបញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ្ ៊ីខមល 

និ្បលែសំងាត ់និ្ច ចបឡវ "create account" (បប្កើតគណន)ី អ្នកបៅខតត្តូវបៅបមើលអ្ ៊ីខមលរបស់អ្នក និ្ រកបមើលអ្ ៊ីខមល 

បញ្ជាក ់មកពី business.services@state.mn.us។ 

 

បៅបពលអ្នកទទួលអ្ ៊ីខមលបនុះ អ្នកនឹ្ ត្តូវច ចបលើតណំ កនុ្ អ្ ៊ីខមលបន្ទុះ ប ើយវានឹ្ន្ទអំ្នកបៅបគ ទំព័រ ខ លអ្នកនឹ្បញ្ជាក ់

អាសយដ្ឋានអ្ ៊ីខមលរបស់អ្នក។ កាលណាបានបញ្ជាក់រចួប ើយ អ្នកអាចច ចបលើ “Sign In” (ច ុះប ម្ុះចូល) និ្ឡកុចូលបៅ 
បគ ទំព័រ។ បន្ទាប់មកបទៀត អ្នកនឹ្បំបពញការច ុះប្មុះ បដ្ឋយបញ្ចលូព័ត៌មានរបស់អ្នក សំរាប់ការយកបៅឲ្យ។ កាលណាអ្នក 
បានបញ្ជូលព័ត៌មានរួច អ្នកអាចច ចបលើ “Save” (សន្ស)ំ។ 

 

បបើសិនអ្នកមិនបានបញ្ជាក់ អាសយដ្ឋានអ្ ៊ីខមលរបស់អ្នក កនុ្បពល 24 បមា៉្ា បទ អ្នកនឹ្ ត្តូវចាប់បផដើមស្ងមី និ្ ច ចបលើ 
https://mblsportal.sos.state.mn.us/Account/Register ប ើម្បីចាប់បផដើមវធិី ការច ុះប ម្ុះមដ្បទៀត។ 

 

  

mailto:business.services@state.mn.us
https://mblsportal.sos.state.mn.us/Account/Register


បញ្ជា #2៖ បលលចបលែសងំាតរ់បសអ់្នក។ 

បបើសិនអ្នកបានបលលចបលែសងំាត់របស់អ្នក ច ចបលើ “Sign In” (ច ុះប ម្ុះចូល)។ 

 

ច ចបលើតណំ "Forgot Password?" (បលលចបលែសំងាត)់។ 

 

បញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ្ ៊ីខមលរបស់អ្នក និ្ ច ចបឡវ "Request Password Reset" (បធវើបលែសំងាត់ស្ងមី)។  

 

រ្់ចាំសំរាប់អ្ ៊ីខមលបញ្ជាក់ មកពី business.services@state.mn.us។ 

 

បបើសិនអ្នកមិនអាចចូលបៅ តណំបធវើបលែសំងាត់ស្ងមី កនុ្ បពល 24 បមា៉ា្បទ អ្នកនឹ្ ត្តូវចាប់បផដើមស្ងមី និ្ច ចបលើ  'Forgot 

Password?' (បលលចបលែសំងាត)់ ប ើម្បីចាប់បផដើមវិធ ីបធវើបលែសំងាត់ស្ងមីមដ្បទៀត។ 

 

បញ្ជា #3៖ បៅបពលពា្យាមបប្កើតគណនមីយួ អ្នកទទលួស្រថា ‘Email address is unavailable' (អ្ ៊ីខមល គមឺនិ
ទបំនរបទ) 

បនុះបងាាញថាអាសយដ្ឋានអ្ ៊ីខមលរបស់អ្នក គឺមានបៅកនុ្ត្បព័នធរបស់បយើ្ រួចប ើយ។ របូអ្នក (ឬជនណាបផ្ស្បទៀត កំព ្បត្បើ
អាសយដ្ឋានអ្ ៊ីខមលរបស់អ្នក) ខ លបានបប្កើតគណនីមួយរួចប ើយ។ បបើសិនអ្នកមនិចាបំាន ឬមនិ ឹ្បលែសំងាត់ សំរាប់
គណនីបនុះបទ អ្នកនឹ្ ត្តូវបធវើបលែសំងាត់ស្ងមី បដ្ឋយបត្បើការខណន្ទំខា្បលើ។ 

 

បញ្ជា #4៖ បបើសនិអ្នកទទលួស្រថា ‘Email address or password is invalid' (អាសយដ្ឋានអ្ ៊ីខមល ឬបលែសងំាត ់

គាឺមនស ពលភាព) 

ស្កបញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ្ ៊ីខមល និ្បលែសំងាត់របសអ់្នកមដ្បទៀត។ បតើអ្នកបានចំាសញ្ជា “@” ឬបទ? អាសយដ្ឋានអ្ ៊ីខមល 
របស់អ្នក ត្តូវខតមានសញ្ជា “@” និ្ខា្ច ្ចប់បដ្ឋយ .com, .org .net, ល។ បបើសនិស្រែ សយា៉ា្បនុះ បនដបងាាញបទៀត 

អ្នកអាចស្កបប្កើតគណនតីាមអ្នឡាញ ងមីមួយ។ 

 

បញ្ជា #5៖ បតើែ្ុបំដរូអាសយដ្ឋានអ្ ៊ីខមល បលើគណនតីាមអ្នឡាញ របសែ់្ុ ំចូបមដច? 

អាសយដ្ឋានអ្ ៊ីខមល គឺមិនអាចបដូរបានបទ។ គណនីងមីត្តូវខតបានបប្កើត បត្កាមអាសយដ្ឋានអ្ ៊ីខមលងមី។ 

mailto:business.services@state.mn.us
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