
                   វ ញិ្ញា បនបត្រននការបារ់បង់សញ្ញា ប័ត្រសញ្ញា រិដ ើមទទួល

បានសញ្ញា រិដ លមានការអនុញ្ញា រពីត្រសួងមហានទៃ 

                                 សាធារណរដ្ឋចិនថ្ងៃ--ខែ--ឆ្ន ាំ-- 

ជាំរាបសួរ---លោកប្បសុ/អ្នកប្សី  

អ្នកចាប់តាំងពីសថ ិតលៅកន ុងសាធារណរដ្ឋចិនថ្ងៃ--ខែ--ឆ្ន ាំ--ខដ្លទទួលបានសញ្ជា តិមានការ

អ្នុញ្ជា តពីប្កសួងមហាថ្ទៃ，រំលឹកអ្នកថាលៅសាធារណរដ្ឋចិនថ្ងៃ--ខែ--ឆ្ន ាំ--អ្តីតអ្នកកាន់

ប័ណណ សាន ក់លៅបល ដ្ ោះអាស័នន ថ្តវ៉ា ន់និងការបាត់បង់សញ្ជា តិលដ្ើម(ទលិតលៅបរលទស，ប្តូវ

បានលទៃៀងផ្ទៃ ត់លោយការយិាល័យកិចចការបរលទសរបស់ចិនល ើយប្តូវបានពិនិតយល ើងវញិ

លោយប្កសួងការបរលទស

,ទលិតកន ុងប្សកុឬប្តូវបានបញ្ជា ក់លោយសាថ នទូតបរលទសឬកុងស ុលលៅកន ុងប្បលទសចិ

ន, 

នឹងប្តូវបានលទៃៀងផ្ទៃ ត់លោយប្កសួងការបរលទស,ឯកសារលនោះគឺជាជនបរលទស,ការបក

ខប្បភាសាចិនខដ្លបញ្ជា ក់លោយការយិាល័យសាខាបរលទសនិងប្តូវបញ្ជា ក់លោយប្កសួ

ងការបរលទសឬក៏ការយិាល័យលមធាវកីន ុងប្សកុ),ោក់ពាកយសុាំលៅការយិាល័យកិចចការ

ថ្ទៃកន ុងថ្នលិែិតសាន ក់លៅថ្តវ៉ា ន់លដ្ើមបីោក់ពាកយសុាំលទៃៀងផ្ទៃ ត់, 

មិនបានោក់លសន ើលៅថ្ងៃកាំណត់,ថ្នប្កសួងមហាថ្ទៃនឹងប្តូវអ្នុលោមតមមាប្ត 9 ទី 

2ថ្នចាប់សញ្ជា តិ, មិនល វ្ ើឱ្យមានអាជាា ប័ណណ ្មមជាតិ។ 

ប្បសិនលបើអ្នកមាននីតិវ ិ្ ីចាប់ឬរដ្ឋបាលលៅកន ុងប្បលទសលដ្ើមរបស់អ្នក,អ្សមតថភា

ពកន ុងការលសន ើសុាំការបាត់បង់សញ្ជា តិលដ្ើមកន ុងរយៈលពលកាំណត់, 

សូមអ្ល ា្ ើញចូលរមួលៅថ្ងៃទី 30(សាធារណចិនថ្ងៃ--ខែ--ឆ្ន ាំ-- ) 

ពាកយលសន ើសុាំពនារលពលដ្ល់ការយិាល័យកិចចការថ្ទៃកន ុងថ្នលិែិតបញ្ជា ក់សាន ក់លៅលៅ

ថ្តវ៉ា ន់, 

ការយិាល័យប្គប់ប្គងប្គួសារនឹងលទៃរលៅប្កសួងមហាថ្ទៃ ,លទធទលសវនកមមនឹងប្តូវបាន

ជូនដ្ាំណឹងលោយខ កពីគ្នន ។ 

ការោក់ពាកយសុាំ, សូមលយាងលៅលលើឯកសារដូ្ចខាងលប្កាម: 

១-ប័ណណ សាន ក់បល ត្ ោះអាស័នន លៅថ្តវ៉ា ន់ 

២មានការបាត់បង់ការលសន ើសុាំវញិ្ជា បនប័ប្តសញ្ជា តិលដ្ើម 

(លៅលពលអ្នកលៅការយិាល័យទៃោះលសន ើសុាំ, 

ការយិាល័យលៅទៃោះនឹងជួយសរលសរបាំលពញឲ្យអ្នក)  

៣-បានោក់ពាកយលៅប្បលទសលដ្ើមខដ្លជាភសត ុតងថ្នការបាត់បង់សញ្ជា តិលដ្ើម, 

( ប្បសិនលបើអ្នកោក់ពាកយលសន ើសុាំការបាត់បង់សញ្ជា តិលដ្ើមសូម ច តូូចាប់ចមលងថ្នពា

កយសុាំ, រោឋ ភិបាលថ្នប្បលទសលដ្ើមបានទទួលវញិ្ជា បនប័ប្តឬបង្កា ន់ថ្ដ្។ ល។) 

ការបកខប្បភាសាចិន។ 

 

                __លែតត (ទីប្កងុ)__ទីប្កងុ (តាំបន់ទីប្បជុាំជន)ការយិាល័យលសន ើសុាំទៃោះ,(ប្ត) 

បុគគលិកអ្នកទាក់ទង: 

ការទាក់ទងទូរសៃ ័ព: 

 



 

       វិ ញ្ញាប នបនរនៃបរបាតនបន់បញ្ញាប នត្រនញ្ញាត នដ ើម  

                    សាធារណរដ្ឋចិនថ្ងៃ--ខែ--ឆ្ន ាំ 

                        លិែិតទី --លលែ-- 

សូមជាំរាបសួរ---លោកប្បសុ/លោកប្សី 

អ្នកចាប់តាំងពីសាធារណរដ្ឋចិនថ្ងៃ--ខែ--កាលបរលិចេទប្កសួងមហាថ្ទៃអ្នុញ្ញា តឱ្យមាន

សញ្ញា តិលដ្ើមបីទទួលបានសញ្ញា តិរបស់ប្បលទសល ើង,រំឭកអ្នក,លោងតមប្បលទសថ្នចាប់លដ្ើម

កាំលណើតរបស់អ្នក,អា ុលពញ---ឆ្ន ាំ ការបាត់បង់សញ្ញា តិចាស់,ែ្ញ ាំសុាំឱ្យអ្នកលពញអា ុ--ឆ្ន ាំកន ញងរ

 ៈលពលមួ ឆ្ន ាំគិតចាប់ពីថ្ងៃលនេះ(សាធារណរដ្ឋចិនថ្ងៃ--ខែ--ឆ្ន ាំ--)លោងតមប័ណណ សាន ក់លៅ

លៅថ្តវ៉ា ន់ល ើ បាត់ប័ណណ សាំគាល់សញ្ញា តិលដ្ើម(ទលិតលៅបរលទស,គួរខតប្តូវបានលទៃៀងផ្ទៃ ត់

លោ ការោិល័ កិចចការបរលទសរបស់ចិនល ើ ប្តូវបានពិនិតយល ើងវញិលោ ប្កសួងការ

បរលទស,ទលិតកន ញងប្សកុឬប្តូវបានបញ្ញា ក់លោ សាា នទូតបរលទសឬកុងស ុលលៅកន ញងប្បលទស

ចិន,គួរខតប្តូវបានលទៃៀងផ្ទៃ ត់លោ ប្កសួងការបរលទស,ឯកសារគឺជាជនបរលទស,ការបកខប្ប

ភាសាចិនខដ្លបញ្ញា ក់លោ ការោិល័ សាខាបរលទសនិងប្តូវបញ្ញា ក់លោ ប្កសួងការ

បរលទសឬក៏ការោិល័ លមធាវកីន ញងប្សកុ)ោក់ពាកយសុាំលៅការោិល័ កិចចការថ្ទៃកន ញងថ្នលិែិត

សាន ក់លៅថ្តវ៉ា ន់លដ្ើមបីោក់ពាកយសុាំលទៃៀងផ្ទៃ ត់,មិនបានោក់លសន ើលៅថ្ងៃកាំណត់,លលើកខលងខត

មានការបញ្ញា ក់ពីប្កសួងការបរលទសលោ សារការរតឹតបិតថ្នចាប់ឬនីតិវធីិរដ្ឋបាលថ្ន

ប្បលទសលដ្ើម,ជាលទធទលវមិនអាចលៅរចួលទកន ញងការោក់លិែិតបញ្ញា ក់ការបាត់បង់សញ្ញា តិ

កន ញងរ ៈលពលកាំណត់,រ េះលពល 30ថ្ងៃ ថ្នការប្បជុាំ,(មុនសាធារណេះចិនថ្ងៃ--ខែ--ឆ្ន ាំ-- )មុន

លពលោក់ពាកយលសន ើសុាំការតាំងពិពណ៌លៅខាងលប្ៅលពលលវោ,ប្កសួងមហាថ្ទៃនឹងប្តូវអ្នុលោម

តមមាប្ត 9 ទី 2ថ្នចាប់សញ្ញា តិ,មិនលធវ ើឱ្យមានអាជាា បណ័ណ ធមមជាតិ។ 

 

          __លែតត (ទីប្កងុ)__ទីប្កងុ (តាំបន់ទីប្បជុាំជន)ការោិល័ លសន ើសុាំទៃេះ,(ប្ត) 

បុគគលិកអ្នកទាក់ទង: 

ការទាក់ទងទូរសៃ ័ព: 

 



 

 

       វិ ញ្ញាប នបនរនៃបរបាតនបន់បញ្ញាប នត្រនញ្ញាត នដ ើម  

                    សាធារណរដ្ឋចិនថ្ងៃ--ខែ--ឆ្ន ាំ 

                        លិែិតទី --លលែ-- 

សូមជាំរាបសួរ---លោកប្បសុ/លោកប្សី 

អ្នកចាប់តាំងពីសាធារណរដ្ឋចិន--ថ្ងៃ--ខែ--ឆ្ន ាំ-- ទទួលបានសញ្ញា តិខដ្លមានការទទួលបាន

សញ្ញា តិខដ្លមានការអ្នុញ្ញា តពីប្កសួងមហាថ្ទៃ,លោងតមប្បលទសថ្នចាប់លដ្ើមកាំលណើត

របស់អ្នក,ោ៉ា ងលហាចណាស់ប្រប់អាយុ18ឆ្ន ាំខដ្លបាត់បងស់ញ្ញា តិលដ្ើម,រំលឹកអ្នកថាអ្នករួរលៅ

សាធារណរដ្ឋចិន,ថ្ងៃ--ខែ--ឆ្ន ាំ--អ្តីតអ្នកកាន់ប័ណណ សាន ក់លៅលៅថ្តវ៉ា ន់និងការបាត់បង់

សញ្ញា តិលដ្ើម, 

(ទលិតលៅបរលទស,ប្តូវបានលទៃៀងផ្ទៃ ត់លោយការោិល័យកិចចការបរលទសរបស់ចិន,រួរខតប្តវូ

បានលទៃៀងផ្ទៃ ត់លោយប្កសួងការបរលទស,ឯកសាររឺជាជនបរលទស,ប្តូវបានលទៃៀងផ្ទៃ ត់លោយ

ការោិល័យសាខាបរលទសល ើយប្តូវបានបញ្ញា ក់លោយប្កសួងការបរលទសឬការបកខប្បជា

ភាសាចិនថ្នវញិ្ញា បនប័ប្តលមធាវកីន ុងប្សកុ)ការោក់ពាកយសុាំលៅការោិល័យកិចចការថ្ទៃកន ុងថ្ន

លិែិតសាន ក់លៅថ្តវ៉ា ន់លដ្ើមបីោក់ពាកយសុាំលទៃៀងផ្ទៃ ត់,មិនបានោក់លសន ើលៅថ្ងៃកាំណត់,ប្កសួង

មហាថ្ទៃនឹងប្តូវអ្នុលោមតមមាប្ត 9 ទី 2ថ្នចាប់សញ្ញា តិ,មិនល វ្ ើឱ្យមានអាជាា ប័ណណ ្មមជា

តិ។ 

ប្បសិនលបើអ្នកមាននីតិវ ិ្ ីចាប់ឬរដ្ឋបាលលៅកន ុងប្បលទសលដ្ើមរបស់អ្នក,អ្សមតថភាពកន ុង

ការលសន ើសុាំការបាត់បង់សញ្ញា តិលដ្ើមកន ុងរយៈលពលកាំណត់,សូមអ្ល ា្ ើញចូលរមួលៅរយះលពល30

ថ្ងៃ(,សាធារណរដ្ឋចិន--ថ្ងៃ--ខែ--ឆ្ន ាំ--) 

ពាកយលសន ើសុាំពនារលពលដ្ល់ការោិល័យកិចចការថ្ទៃកន ុងថ្នលិែិតបញ្ញា ក់សាន ក់លៅលៅថ្តវ៉ា ន់,

ការោិល័យប្រប់ប្រងប្រួសារនឹងលទៃរលៅប្កសួងមហាថ្ទៃ,លទធទលសវនកមមនឹងប្តូវបានជូន

ដ្ាំណឹងលោយខែកពីគ្នន ។ 

ការោក់ពាកយសុាំ,សូមលោងលៅលលើឯកសារដូ្ចខាងលប្កាម: 

១-ប័ណណ សាន ក់បលណាត ះអាសននលៅថ្តវ៉ា ន់ 

២-ខដ្លបានបាត់បង់វញិ្ញា បនប័ប្តសញ្ញា តិលដ្ើម(លៅលពលអ្នកលៅការោិល័យទៃះ, 

ជួយបាំលពញការោិល័យលៅទៃះ) 

៣-ខដ្លបានោក់ពាកយលៅប្បលទសលដ្ើមខដ្លជាភសត ុតងថ្នការបាត់បង់សញ្ញា តិលដ្ើម, 

(ប្បសិនលបើអ្នកោក់ពាកយលសន ើសុាំបាត់បង់សញ្ញា តិលដ្ើមខដ្លបានបាំលពញខបបបទ,រោឋ ភិបាលថ្ន

ប្បលទសលដ្ើមបានទទួលវញិ្ញា បនប័ប្តឬបង្កា ន់ថ្ដ្។ ល។)ការបកខប្បភាសាចិន។ 

          __លែតត (ទីប្កងុ)__ទីប្កងុ (តាំបន់ទីប្បជុាំជន)ការោិល័យលសន ើសុាំទៃះ,(ប្ត) 

បុរគលិកអ្នកទាក់ទង: 

ការទាក់ទងទូរសៃ ័ព: 

 



       វិ ញ្ញាប នបនរនៃបរបាតនបន់បញ្ញាប នត្រនញ្ញាត នដ ើម  

                    សាធារណរដ្ឋចិនថ្ងៃ--ខែ--ឆ្ន ាំ 

                        លិែិតទី --លលែ-- 

សូមជាំរាបសួរ---លោកចាងលសៀវហ័រ/លោកស្សី 

អ្នកចាប់តាំងពីសាធារណរដ្ឋចិន--ថ្ងៃ--ខែ--ឆ្ន ាំ-- ទទួលបានសញ្ញា តិខដ្លមានការទទួលបាន

សញ្ញា តិខដ្លមានការអ្នុញ្ញា តពីស្កសួងមហាថ្ទៃ,លោយមានការស្ពមលស្ពៀងពីស្កសួងមហាថ្ទៃ

លដ្ើមបីបង់ស្បាក់សស្មាប់ការបាត់បង់សញ្ញា តិលដ្ើមភ័សត ុតងថ្នឯកសារសញ្ញា តិលដ្ើមបានពស្ងីក

ដ្ល់សាធារណរដ្ឋចិន--ថ្ងៃ--ខែ--ឆ្ន ាំ--សុាំរំឭកអ្នក,បានឆ្ប់តមខដ្លអាចល វ្ ើលៅបានជាមួយ

លិែិតអ្នុញ្ញា តលាំលៅោឋ នលៅថ្តវ៉ា ន់និងការបាត់បង់វញិ្ញា បនប័ស្តសញ្ញា តិលដ្ើម,(ទលិតលៅ

បរលទស,គួរខតស្តូវបានលទៃៀងផ្ទៃ ត់លោយការយិាល័យកិចចការបរលទសរបស់ចិនលហើយស្តូវបាន

ពិនិតយល ើងវញិលោយស្កសួងការបរលទស,សាា នទូតបរលទសកន ុងស្សកុឬសាា នកុងស ុលលៅកន ុង

ស្បលទសរបស់លយើងភ្នន ក់ងារតាំណាងខដ្លទលិតឬលទៃៀងផ្ទៃ ត់,គួរខតស្តូវបានលទៃៀងផ្ទៃ ត់លោយ

ស្កសួងការបរលទស,ឯកសារគឺជាជនបរលទស,អ្នកោក់ពាកយសុាំគួរខតស្តូវបានលទៃៀងផ្ទៃ ត់លោយ

ការយិាល័យបរលទសនិងការបកខស្បល ើងវញិរបស់ចិនលោយស្កសួងការបរលទសឬវញិ្ញា បនប័ស្ត

លមធាវកីន ុងស្សកុ,ោក់ពាកយសុាំលៅការយិាល័យកិចចការថ្ទៃកន ុងថ្នលិែិតសាន ក់លៅថ្តវ៉ា ន់លដ្ើមបី

ោក់ពាកយសុាំលទៃៀងផ្ទៃ ត់,ខដ្លមិនបានោក់លសន ើលៅថ្ងៃកាំណត់,ស្កសួងមហាថ្ទៃនឹងស្តូវអ្នុលោម

តមមាស្ត 9 ទី 2 ថ្នចាប់សញ្ញា តិ,មិនល វ្ ើឱ្យមានអាជាា ប័ណណ ្មមជាតិ។ 

          __លែតត (ទីស្កងុ)__ទីស្កងុ (តាំបន់ទីស្បជុាំជន)ការយិាល័យលសន ើសុាំទៃះ,(ស្ត) 

បុគគលិកអ្នកទាក់ទង: 

ការទាក់ទងទូរសៃ ័ព: 

 


