
 

 

របបៀបចាប់ប្ដើមជំនួញ ក្នុងរដ្ឋ MINNESOTA 

ការចាប់ប្ដើមជនំួញ ក្នងុរដ្ឋ Minnesota មានបីជហំានជាបោល៖ 
1. សរបសរគំបោងការជំនួញ។ 

2. ប្ជើស្បបេទជំនួញ។ 

3. ច ុះប ម្ុះជំនួញរបស់អ្នក្។ 

ជំហានទងំបនុះ្រូវបានពន្យល់ បក្្បុះក្្បយថែមបទៀរខាងប្កាម។ មានការសំបរចចិរដជាប្ចើន្រូវប្វើ បៅបពលចាបប់្ដើមជំនួញែមី 
ឬអ្ងគការោមនក្ម្្ម។ ការពន្យល់ខាងប្កាម ្រូវបានតាក្់ថរងប ើង បដ្ើម្បីជួយអ្នក្ក្នុងដ្ំប ើរការបនុះ។ 

ការរភ្ជាប់បៅទំព័រប្្េងៗបទៀរ គឺបាន្ដល់ឲ្យសំោប់ថរជាការងាយ្សួល សំោប់អ្រិែជិនរបស់បយើង។ ការយិាល័យម្ន 
រដ្ឋបលខា្ិការ មនិធានាអ្ុះអាង នូវភ្ជព្រឹម្រូវ ឬសមរម្យ ចំប ុះមរិកាអ្វមីួយ បៅប្ៅបគហទំព័រប ើយ។ 

ជំហានទី 1៖ សរបសរគំបោងការជំនួញ។ 

មាន្នធានជាប្ចើនបដ្ើម្បីជយួអ្នក្ ក្នងុការប្ោងដ្ណំាក្ក់ាលដ្ំបូង ម្នការចាប់ប្ដើមជនំួញ ឬអ្ងគការោមនក្ម្្ម។ 

បៅទីបនុះអ្នក្អាចចាប់ប្ដើម http://mn.gov/deed/business/starting-business ជាមួយដ្ំប ើរការបនុះ។ 

ជំហានទី 2៖ ប្ជើស្បបេទជនំួញ។ 

បៅទីបនុះគឺជាទដិ្ឋភ្ជពសបងេប ម្នម ខជនំួញមានបៅក្នងុរដ្ឋ Minnesota https://www.sos.state.mn.us/business-

liens/start-a-business/types-of-minnesota-businesses/។ អ្នក្អាច្បាថ្នា្បឹក្្ាជាមួយបមធាវី គ បនយ្យក្រ 
ឬជាមួយ្នធានមួយ ថដ្លច ុះោយខាងបលើ ម ននឹងប្វើការសំបរច បដ្ើម្បបីបងកើរ្បបេទជំនញួមួយ។ 

ជំហានទី 3៖ ច ុះប ម្ុះ (បដងឹ) ជំនួញរបស់អ្នក្ បៅបលើទីតាងំបនុះ បោយផ្ទាល់ម ខ ឬតាមម្្បស ីយ៍។ បមើល របបៀបច ុះប្មុះ 
ជំនួញរបស់អ្នក្ ខាងប្កាម សំោប់ព័រ៌មានថែមបទៀរ។ 

បដ្ើម្បីច ុះប ម្ុះបោយផ្ទាល់ម ខ ឬតាមម្្បស ីយ៍ ្រូវបំបពញឯក្សារបានរ្មូវ។ បមើលទំរង់បំបពញ ការបដឹងទូបៅបៅ៖ 
https://www.sos.state.mn.us/business-liens/business-forms-fees/general-business-filing-forms/ 

ក្ំ រ់៖ ការច ុះប ម្ុះជំនួញរបស់អ្នក្ ជាមួយការិយាលយ័របស់បយើង មិន្ដល់ឲ្យអ្នក្ នូវបលខ ID ពនធប ើយ។ 

ទក្់ទង http://www.revenue.state.mn.us/Pages/default.aspx បដ្ើម្បទីទួលបលខ ID ពនធរដ្ឋ 

បៅបគហទំព័រម្ន បសវាហិរញ្ញវរថុមហាម្្ៃ (Internal Revenue Service, IRS) សំោប់បលខ ID ពនធសហព័នធ។ 

វា្បថហលជាមាន្បបេទប្្េងបទៀរ ម្នអាជាាប ័ណ នងិធានាោ៉ាប់រង ថដ្លអ្នក្នឹង្រូវការ សំោប់ជំនួញរបស់អ្នក្។ បមើលថ្នក្ 

ព័រ៌មានជនំួញ សំោប់ពរ័៌មានថែមបទៀរ។ 

http://mn.gov/deed/business/starting-business
https://www.sos.state.mn.us/business-liens/start-a-business/types-of-minnesota-businesses/
https://www.sos.state.mn.us/business-liens/start-a-business/types-of-minnesota-businesses/
https://www.sos.state.mn.us/business-liens/business-forms-fees/general-business-filing-forms/
http://www.revenue.state.mn.us/Pages/default.aspx


 

 

របបៀបច ុះប្មុះជំនួញរបស់អ្នក្ 
ម ននឹងច ុះប ម្ុះជនំួញរបស់អ្នក្ អ្នក្នឹង្រូវការសំបរចបលើរចនាសមព័នធ ម្នជនំួញរបស់អ្នក្ (Sole Proprietorship/ភ្ជព         
មាាស់ការឯក្ឯង, Corporation/សាជីវក្មម, ល)។ បមើល របបៀបចាប់ប្ដើមជំនួញខាងបលើ សំោប់ព័រ៌មានថែមបទៀរ។ 

ជំហានទី 1៖ បបងកើរគ នតីាមអ្នឡាញមួយ ជាមួយបយើង បដ្ើម្បី កុ្ចូល ឬច ុះប្មុះចូលបៅ គ នីមាន្សាប់ 
តាមអ្នឡាញ បៅ https://mblsportal.sos.state.mn.us/Account/Register។ 

ជំហានទី 2៖ ចូលបៅទពំ័រ https://mblsportal.sos.state.mn.us/Business/Search និងច ចបលើ 
្បបេទអ្ងគភ្ជពជនំួញ ថដ្លអ្នក្ចង់បាន សំោប់ជំនួញរបសអ់្នក្។ 

ជំហានទី 3៖ ប្លើយសំ ួរអ្ពំីសាានភ្ជពោមនក្ម្្ម នងិសាានភ្ជពវិជាាជីវៈ។ 

ជំហានទី 4៖ បញ្ជាក្់ប្មុះថដ្លអ្នក្ចង់បាន គឺមានសំោប់ជំនួញរបស់អ្នក្។ បដ្ើម្បីប្វើយា៉ាងបនុះ វាយប្មុះថដ្លបានបសនើ 
ចូលបៅក្នុង្បអ្ប់ថសវងរក្។ ក្ំ រ់៖ អ្នក្មិនបាច់វាយប្មុះអ្ងគភ្ជព ថដ្លចប់បោយ (LLC, Corporation, ល)            

បៅខាងច ងបទ ថរប្បើមារិកាទំលាក្ច់ ុះ បដ្ើម្បបី្ជើសរបបៀបអ្នក្ចងឲ់្យបានបងាាញ ក្្យខាងច ង។ 

•  ក្្យ “Bank” (្នាោរ) ឬ “Trust” (្នាោររូច) គឺមិនអ្ន ញ្ជារបទ ល ុះ្តាថរបានប្បើ ក្នុងរបបៀបថដ្លមិន            
សំបៅបៅសាាប័នហិរញ្ញវរថុ។ 

• ប្មុះថដ្លមាន ក្្យ “Insurance” (ធានាោ៉ាប់រង) ក្៏្រូវថរបញ្ចូល ក្្យបញ្ជាក្ន់័យ “Agency” (ភ្ជាក្់ងារ), 
“Broker” (បជើងសាជនំួញ), “Brokerage” (ឈ្មួញក្ណាាល) ឬ “Services” (បសវា) ឬ ក្្យបញ្ជាក្់ន័យ 
្សបដ្ៀងោា ្បបយាជន៍បដ្ើម្បបីងាាញថ្ន ជំនួញបនុះគឺមនិចលូរួមក្នុងការធានាោ៉ាប់រងប ើយ។ 

• ្នាោរ ឬ្ក្ មហ  នធានាោ៉ាប់រង មិន្រូវបដឹងជាមួយ ការយិាល័យម្នរដ្ឋបលខា្ិការបទ។ ្ៃយុបៅវិញ 

បគ្រូវថរបដងឹជាមួយ ្ក្សួង  ិជជក្មម http://mn.gov/commerce/។ 

 

ជំហានទី 5៖ បំបពញព័រ៌មានបានរ្មូវ សំោបជ់ំនួញរបស់អ្នក្។ 

ក្ ំរ់៖ ការបដឹងខលុះ អាចនងឹរ្មូវឲ្យអ្នក្ ប្ៃរចូល pdf ម្នឯក្សារបដឹង ឬរ្មូវឲ្យអ្នក្ ្ ងឯក្សារបដឹងរបស់អ្នក្ បបើសិនព ំ 
មានទំរង់បំបពញ។ កាលណាអ្នក្បានបំបពញ ឯក្សារបដឹងរចួ បនាាបម់ក្ក្៏សន្េំវាទ ក្ ក្នុងក្ ំព្យូទ័ររបសអ់្នក្ជាឯក្សារ pdf 

ម ននឹងប្ៃរចូល។ វាគឺជាសារៈសំខាន់ បដ្ើម្បកី្រ់សំោល់ថ្ន ទំហំសំ  ំបរឿង ្រូវថររិចជាង 2 បមហាាប ៊ិរ។ ប្មុះសំ  ំបរឿង 

្រូវថរមានអ្ក្្េរ 10 រ ួឬរចិជាង និងព ំមានវ ណយ រដ ចំហ ឬរួអ្ក្្េរពិបសសប ើយ។ បបើសិនទំរង់បំបពញជា PDF ព មំាន 
សំោប់្បបេទការបដឹងរបសអ់្នក្បទ អ្នក្អាចប្ៃរចូលឯក្សារមយួ ថដ្លអ្នក្បានបបងកើរ បោយផ្ទាល់សំោប់ការបដឹង ជាទំរង pdf។ 

សូមក្រ់សំោល់ថ្ន ប្មុះថដ្លបានវាយ បៅខាងប្កាមម្នទំរង់បំបពញ ក្នុងចំហ្មមតា សំោប់ហរថបលខា ផ្ទាប់ការរ្មូវសំោប ់
ហរថបលខា។ 

https://mblsportal.sos.state.mn.us/Account/Register
https://mblsportal.sos.state.mn.us/Business/Search
http://mn.gov/commerce/


 

 

 

ជំហានទី 6៖ អ្នក្នងឹមានឱកាសបមើលការបដឹងប ើងវិញ បៅច ងបញ្ចប់ម្នដ្ំប ើរការ។ បនាាប់ពីអ្នក្បានបមើលការបដឹងប ើងវិញ 

អ្នក្អាចច ច “Submit” (បញ្ជូន)។ ជាបនាាប់មក្ អ្នក្នឹងទទួលបលខបញ្ជាយក្ជាក្ល់ាក្់ សំោប់ការបដឹងរបសអ់្នក្។ ក្រ់្ តា 
បលខបញ្ជាយក្ ម ននងឹបនដបទៀរ។ បនាាប់មក្ច ចបលើប វ “Continue to Make Payment” (បនដប្វើការបង់្បាក្់)។ 

កាលណាបៅបលើទំព័រ US Bank អ្នក្នឹងមានជំបរីស បដ្ើម្បបីបងកើរ អ្ ៊ី-បសវាគ នមីួយ ជាមួយ US Bank។ អ្ ៊ី-បសវាគ ន ី       
ម្ន US Bank នងឹទ ក្ព័រ៌មានប័ ណឥ ទនរបស់អ្នក្ សំោប់ប្បើបៅបពលអ្នាគរ។ 

អ្នក្អាចរំលងការច ុះប ម្ុះ អ្ ៊ី-បសវាម្ន US Bank បោយច ចបលើ ក្្យ "pay without registering" (បង់្បាក្់បោយមិន
ច ុះប ម្ុះ)។ ការបនុះអ្ន ញ្ជារ ឲ្យអ្នក្ប្វើការបង់្បាក្់មួយដ្ង ជាមួយប័ ណឥ ទនរបស់អ្នក្។ 

ជំហានទី 7៖ បនាាប់ពអី្នក្បានបញ្ចប់ការបង់្បាក្់រួច អ្នក្នងឹទទួលទពំ័របញ្ជាក្់ អ្មជាមយួបលខបញ្ជាក្់ការបង់្បាក្់។ 

្ដរិបចញទពំរ័បញ្ជាក្ ់ឬក្រ់្ តាបលខបញ្ជាក្។់ អ្នក្នឹងទទលួអ្ ៊ីថមលមួយចប្ប ់មក្ពីការយិាល័យរបស់បយើង បៅបពលការបដឹង             
្រូវបានគិរគូរ ្ពមទំងអ្ ៊ីថមលមយួច្បប់ សំោប់ការបង់្បាក្់ មក្ពី US Bank។ 

ជំហានទី 8៖ បៅបពលអ្នក្ទទួលអ្ ៊ីថមល មក្ពីការយិាលយ័របស់បយើង ្បាប់ថ្នការបដឹង្រូវបានគិរគូរ អ្នក្អាចបបើក្អ្ ៊ីថមល 

បហើយបៅបពលបនាុះ នឹងមានរំ មួយ ថដ្លអ្នក្អាចច ចបលើ ថដ្លនឹងនំាអ្នក្បៅបគហទពំ័ររបស់បយើង ថដ្លអ្នក្អាចទញ         
យក្សំបៅម្នការបដងឹ។ 

ក្ ំរ់៖ ការបដឹងទំងអ្ស ់្រូវបានទ ក្ក្នុង Transaction History (្បវរដិប្វើការ) របស់អ្នក្ ចនំួន 90 ម្ែៃ។ ្បវរដិប្វើការ 
គឺអាចចូលបមើលបាន តាមការច ុះប ម្ុះចូលបៅគ នីរបស់អ្នក្ តាមអ្នឡាញ បៅបលើបគហទំព័ររបស់បយើង នងិរួចមក្ច ច 

Transaction History។ កាលណាអ្នក្បៅបលើទពំ័រ្បវរដិ អ្នក្អាចច ចបលើបលខបញ្ជាយក្ បៅខាងសាដំម្ដ្ បហើយវានឹងឲ្យ 
ជំបរីសអ្នក្ បដ្ើម្បីទញយក្ការបដឹង។ 

របបៀបច ុះប្មុះសាែមី ឬថក្ថ្បការបដឹងជំនួញរបស់អ្នក្ 
បសចក្តជីនូដ្ំ ងឹ៖ មាាសម់្ន្ក្ មហ  នទទលួខ ស្រវូមានក្្មរិ ម នឆ្ា ំ2015 ក្នងុរដ្ឋ Minnesota៖ 
ការផ្ទាសប់ដរូខាងម ខចបំ ុះចប្ប ់នងឹប ុះទងគចិជនំញួរបសអ់្នក្។ 

បមើល https://www.sos.state.mn.us/business-liens/business-help/upcoming-llc-law-change/ 

សោំបប់សចក្ដពីសិាដរ។ 

ការច ុះប ម្ុះជំនួញសាែមី្បចំាឆ្ា៖ំ 

បបើសិនអ្នក្បានបដឹង Certificate of Assumed Name (វិញ្ជាបនប័្រប្មុះសនមរ), Minnesota Business 

Corporation (សារជីវក្មមជនំួញ Minnesota), Foreign Business Corporation (សាជីវក្មមជនំួញបរបទស) ឬ          
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Non-Profit Corporation (សាជីវក្មមោមនក្ម្្ម), ឬ Cooperative (សហក្រ ៍), Limited Liability Company 

(្ក្ មហ  នទទួលខ ស្រូវមានក្្មិរ), Limited Liability Partnership (ភ្ជពម្ដ្គូទទលួខ ស្រូវមានក្្មិរ) ឬ Limited 

Partnership (ភ្ជពម្ដ្គូមានក្្មិរ), អ្នក្្រូវថរបដងឹ ការច ុះប ម្ុះសាែមី្បចាំឆ្ាំ មួយដ្ងបរៀងោល់ឆ្ាំ្បរិទិន បោយចាប់ប្ដើមក្នងុ
ឆ្ាំ្បរិទិន ប្កាយព ីការបដឹងបដ្ើមដ្ំបងូរបស់អ្នក្ ជាមួយរដ្ឋបលខា្ិការ។ អ្ងគភ្ជពរបស់អ្នក្នឹងជា “បានរលំាយតាមលក្េនដិក្ៈ” 
(ថលងបានទទួល សាាល់ជាមានបទៀរ បៅក្នុងរដ្ឋ Minnesota) បបើសនិអ្នក្ខានបដឹង ការច ុះប ម្ុះសាែមី្បចាំឆ្ាំ របស់អ្នក្។ 

បបើសិនអ្ងគភ្ជព របស់អ្នក្ ្រូវបានរំលាយតាមលក្េនដិក្ៈ អ្នក្អាចប្វើឲ្យវាមានប្មុះវិញ បក្បៅប្កាយ (ដ្ោបណាប្មុះ 
បៅថរទំបនរ) តាមការបដឹងការច ុះប ម្ុះសាែមី សំោប់ឆ្ាំបចចបុ្បនន នងិបងឈ់្នួល។ 

ការិយាល័យម្នរដ្ឋបលខា្ិការរដ្ឋ Minnesota បានចាប់ប្ដើមរបបៀប្ដចួប្ដើមែមី បានប ងបំបរី្បជាជនរដ្ឋបមនីសូតា ឲ្យលអ្បបសើរ 
ប ើង និងសហគមនជ៍ំនួញរបស់រដ្ឋ បៅថ្ន “Minnesota Business Snapshot” (របូភ្ជពជនំញួ Minnesota)។ 

វាគឺជាការសៃង់មរិ្បាំសំ ួរ បោយសម័្គចិរដ ថដ្លឥ ូវបនុះក្ំព ងថរបាន្ដល់ជនូ ជនំួញែមីៗ និងជំនួញចាស់ៗ បសៃើរថរ 

550,000 ក្នុងរដ្ឋ Minnesota ខ ៈបគបដឹងការច ុះប ម្ុះសាែមីរបស់បគ។ ចំប ើយ្រូវបានចារ់ទ ក្ ជាទិននន័យសាធារ ៈ 
និងព ំមានបទសម្ពរ៍បទ បបើសនិអ្នក្ប្ជើសមិនចូលរមួ។ 

ការសៃង់មរិ្រូវបានថ្្េ្្េំោា ជាមួយមរិម្នប គគលទំងឡាយ ជាមាាស់ជំនួញ, អ្ងគការជនំួញ, អ្ងគការោមនក្ម្្ម, នងិអ្នក្្សាវ្ជាវ 
មក្ពី សបពញរដ្ឋ ថដ្លប ើញថ្នការបនុះ គឺជាឱកាសដ្៏អ្សាារ្យ បដ្ើម្បីប្វើឲ្យវាងាយ្សួល និងងាយ្សួលជាង សំោប់ជនំួញ បដ្ើម្បី
សំោល់អ្នក្អាចប្វើជាម្ដ្គូ នងិសំោប់សាធារ ៈ និងសាាបន័អ្ប់រំ បដ្ើម្បីយល់ដ្ងឹលអ្បបសើរប ើង នូវសហគមន៍ជនំួញរបស់រដ្ឋ។ 

បយើងសង្ឃឹមថ្នអ្នក្ នងឹពិចារណាពីការចូលរួម។ 

ការថក្ថ្បការបដងឹជំនួញ៖ 

ការថក្ថ្ប (ផ្ទាស់បដូរ) អាចនឹងបានប្វើចំប ុះ ការបដឹងជនំួញ បបើសិនបានអ្ន ញ្ជារតាមលក្េនដិក្ៈ ថដ្លបគ្រូវបាន្គប់្ គង។ 

អ្នក្អាចបមើលលក្េនដិក្ៈជំនួញ បៅបគហទំព័រការិយាល័យ ម្នអ្នក្ថក្លក្េនដិក្ៈបៅ 

https://www.revisor.mn.gov/index.php។ ការិយាល័យម្នរដ្ឋបលខា្ិការរដ្ឋ Minnesota ព ំមានទំរងប់ំបពញទបូៅ 

សំោប់សាានការ ៍ទំងអ្ស់ប ើយ ប  ថនដមានប្ចើន ថដ្លអាចរក្ប ើញបៅទំព័រទំរងប់ំបពញអាច្ដិរបាន បៅ 

https://www.sos.state.mn.us/business-liens/business-forms-fees/។ 

ការថក្ថ្បការបដងឹជាប្ចើន អាចបដឹងតាមអ្នឡាញបាន បៅ https://mblsportal.sos.state.mn.us/Business/Search។ 

ការថក្ថ្បការបដងឹទងំអ្ស ់អាចបដឹងតាមម្្បស ីយ៍បាន ឬបៅរ បំបរីអ្រែិិជនរបស់បយើង។   

របបៀបបដឹង ការច ុះប ម្ុះសាែមី្បចាំឆ្ាំ របស់អ្នក្ ឬការថក្ថ្បតាមអ្នឡាញ៖ 

ជំហានទី 1៖ បបងកើរគ នតីាមអ្នឡាញមួយ ជាមួយបយើង បដ្ើម្បី កុ្ចូល ឬច ុះប្មុះចូលបៅ គ នីមាន្សាប់ 
តាមអ្នឡាញ បៅ https://mblsportal.sos.state.mn.us/Account/Register។ 
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ជំហានទី 2៖ បៅថសវងរក្ ការបដឹងជំនួញតាមអ្នឡាញ បៅ https://mblsportal.sos.state.mn.us/Business/Search 

និងថសវងរក្ជំនួញរបស់អ្នក្ តាមប្មុះរបស់វា ឬបលខបដឹង។ 

• បបើសិនអ្ងគភ្ជពគឺអ្សក្មម អ្នក្នឹង្រូវបដូរការថសវងរក្ សាានភ្ជពការបដឹង ពី “Active” (សក្មម) បៅ “Inactive” 

(អ្សក្មម) បដ្ើម្បីរក្អ្ងគភ្ជព។  

• បបើសិនអ្ងគភ្ជពគឺអ្សក្មម អ្នក្នឹង្រូវប្វើឲ្យមានអ្ងគភ្ជពប ើងវិញ ម ននឹងអាចបដឹងការថក្ថ្បបាន។ 

ជំហានទី 3៖ ច ចបលើ “Details” (បក្្បុះក្្បយ) បៅថក្្បរប្មុះជំនួញរបស់អ្នក្ បចញពលីទធ្លថសវងរក្។ 

ជំហានទី 4៖ ច ចបលើ “File Amendment/Renewal” (បដឹងការថក្ថ្ប/ការច ុះប ម្ុះសាែមី) បចញពីទំព័រក្ំ រ់្តាជំនួញ 
បក្្បុះក្ប្យ។ 

ជំហានទី 5៖ ប្ជើសការថក្ថ្ប ឬការច ុះប្មុះសាែមី របស់អ្នក្ បចញពបីញ្ជីម្នការថក្ថ្ប ថដ្លមានសំោប់បដឹង។ ព ំមាន្បបេទ 

ការថក្ថ្បទំងអ្ស ់្រូវបានគរិគូរតាមអ្នឡាញបានបទ។ 

• “Online Filings” (ការបដឹងតាមអ្នឡាញ) គឺជាការបដងឹតាមបពលពិរៗ បហើយនងឹបបងកើរសំ  ំបរឿងម្នពរ័៌មាន 

ថដ្លអ្នក្្ដល់។ 

• “Express Filings” (ការបដងឹបលឿន) នឹងរ្មូវឲ្យអ្នក្ប្ៃរចូលឯក្សារ pdf ម្នការបដឹង។ ប្ជើសយក្ទំរង់បំបពញ PDF។ 

បំបពញ នងិសន្េំវាទ ក្ក្នុងក្ ពំយ្ូទ័ររបស់អ្នក្ ម ននឹងប្ៃរចូល។ វាគឺជាសារៈសំខាន់ បដ្ើម្បីក្រ់សំោល់ថ្ន ទំហំសំ  ំបរឿង 

្រូវថររិចជាង 2 បមហាាប ៊ិរ។ ប្មុះសំ  ំបរឿង ្រូវថរមានអ្ក្្េរ 10 រួ ឬរិចជាង នងិព មំានវ ណយ រដ ចំហ ឬរួអ្ក្្េរ 
ពិបសសប ើយ។ បបើសិនទំរងប់ំបពញជា PDF ព ំមានសំោប់្បបេទការបដឹងរបសអ់្នក្បទ អ្នក្អាចប្ៃរចូលឯក្សារមួយ 

ថដ្លអ្នក្បានបបងកើរ បោយផ្ទាល់សំោប់ការបដឹង ជាទំរង់ pdf។ សូមក្រ់សំោល់ថ្ន ប្មុះថដ្លបានវាយ បៅខាងប្កាម 
ម្នទំរង់បំបពញ ក្នងុចំហ្មមតា សំោប់ហរថបលខា ផ្ទាប់ការរ្មូវសំោប់ហរថបលខា។ 

ជំហានទី 6៖ បំបពញព័រ៌មានបានរ្មូវ និង/ឬ ប្ៃរចូល ទំរង់បំបពញការថក្ថ្បរបសអ់្នក្។ 

ជំហានទី 7៖ ពិនិរយ្បមើលការបដឹងប ើងវិញ រចួមក្ច ច “Submit”។ ជាបនាាប់មក្ អ្នក្នងឹទទួលបលខបញ្ជាយក្ជាក្ល់ាក្់ 
សំោប់ការបដឹងរបស់អ្នក្។ ក្រ់្តាបលខបញ្ជាយក្ ម ននឹងបនដបទៀរ។ បនាាប់មក្ច ចបលើប វ “Continue to Make 

Payment”។ កាលណាបៅបលើទំព័រ US Bank អ្នក្នងឹមានជំបរីស បដ្ើម្បីបបងកើរ អ្ ៊ី-បសវាគ នីមួយ ជាមួយ US Bank។              

អ្ ៊ី-បសវាគ នីម្ន US Bank នឹងទ ក្ព័រ៌មានប ័ណឥ ទនរបស់អ្នក្ សំោប់ប្បើបៅបពលអ្នាគរ។ 

អ្នក្អាចរំលងការច ុះប ម្ុះ អ្ ៊ី-បសវាម្ន US Bank បោយច ចបលើ ក្្យ "pay without registering"។ ការបនុះអ្ន ញ្ជារ 

ឲ្យអ្នក្ប្វើការបង់្បាក្ម់ួយដ្ង ជាមួយប ័ណឥ ទនរបសអ់្នក្។ 

  

https://mblsportal.sos.state.mn.us/Business/Search


 

 

ជំហានទី 8៖ បនាាប់ពអី្នក្បានបំបពញការបង់្បាក្់រួច អ្នក្នឹងទទួលទំព័របញ្ជាក្ ់អ្មជាមួយបលខបញ្ជាក្់ការបង់្បាក្។់ 

្ដិរបចញទពំ័របញ្ជាក្់ ឬក្រ់្តាបលខបញ្ជាក្់។ អ្នក្នឹងទទលួអ្ ៊ីថមលមួយចប្ប ់មក្ពីការយិាល័យរបស់បយើង បៅបពល             
ការបដឹង្រូវបានគិរគូរ ្ពមទងំអ្ ៊ីថមលមួយច្បប់ សំោប់ការបង់្បាក្ ់មក្ពី US Bank។ 

ជំហានទី 9៖ បៅបពលអ្នក្ទទួលអ្ ៊ីថមល មក្ពីការយិាលយ័របស់បយើង ្បាប់ថ្នការបដឹង្រូវបានគិរគូរ អ្នក្អាចបបើក្អ្ ៊ីថមល 

បហើយបៅបពលបនាុះ នឹងមានរំ មួយ ថដ្លអ្នក្អាចច ចបលើ ថដ្លនឹងនំាអ្នក្បៅបគហទពំ័ររបស់បយើង ថដ្លអ្នក្អាចទញ                 
យក្សំបៅម្នការបដងឹ។ រ ំគបឺ្បើការបានថរ 90 ម្ែៃ ប  បណាណុះ។ 

ក្ ំរ់៖ ការបដងឹទំងអ្ស់ ្រូវបានទ ក្ក្នុង Transaction History របស់អ្នក្ ចនំួន 90 ម្ែៃ។ ្បវរដិប្វើការគឺអាចចលូបមើលបាន 

តាមការច ុះប្មុះចូលបៅគ នីរបសអ់្នក្ តាមអ្នឡាញ បៅបលើបគហទំព័ររបស់បយើង និងរចួមក្ច ច Transaction History។ 

កាលណាអ្នក្បៅបលើទពំ័រ្បវរដិ អ្នក្អាចច ចបលើបលខបញ្ជាយក្ បៅខាងសាដំម្ដ្ បហើយវានឹងឲ្យជំបរីសអ្នក្ បដ្ើម្បីទញយក្ការបដឹង។ 

ការថ នាំការបដឹង សំោប់ការបដឹងតាមអ្នឡាញ ជាមួយទំរង់បំបពញ pdf 

• ច ចបលើរ ំបៅ ទំរង់បំបពញ PDF អាចបំបពញបាន។ 

• បបើក្ នងិបំបពញព័រ៌មាន បលើទំរង់បំបពញ។ 

• បនាាប់ពីអ្នក្បានបំបពញ សន្េវំាទ ក្ក្នុងក្ ពំ្យូទ័ររបស់អ្នក្។ 

• បិទទំរងប់ំបពញ បោយច ចបលើ “File” (សំ  ំបរឿង) និងប្ជើសយក្ “Close” (បិទ) បចញពីមារិការទលំាក្់ច ុះ។ 

• ឥ ូវបនុះអ្នក្្រូវថរប្ៃរចូល ទរំង់បំបពញរបសអ់្នក្ បដ្ើម្បីបញ្ចប់ដ្ំប ើរការបដឹង។ 

 

ការថ នាំការបដឹង សំោប់ការប្ៃរចូលឯក្សារ pdf 

• ប្ៃរចូលការបដឹង ទំរងប់ំបពញ PDF ថដ្លអ្នក្បទើបបានបបងកើរ បោយច ចបលើប វ “Upload file” 

(ប្ៃរចូលសំ  ំបរឿង)។ 

• បញ្ចូលព័រ៌មានបានរ្មូវ និងច ច “Continue” (បនដ) បដ្ើមប្ីបមើលព័រ៌មានការបដឹងរបសអ់្នក្ប ើងវិញ។ 

• បមើលព័រ៌មានថដ្លអ្នក្បាន្ដល់ប ើងវិញ និងច ច “Submit Filing” (បញ្ជូនការបដឹង)។ 

• ច ច “Continue to Make Payment” បបើសិនការបដងឹរបស់អ្នក្ រ្មូវឲ្យបងឈ់្នួល។ 

• បនាាប់ពីដ្ំប ើរការបដងឹបានចប់ (បហើយការបង់្បាក្់របស់អ្នក្ ្រូវបានបញ្ជាក្់ បបើសនិអ្នក្បានបងឈ់្នួល) 

អ្នក្នឹងទទួលអ្ ៊ីថមលចប្ប ់បញ្ជាក្់ការបដងឹរបស់អ្នក្។ 
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