(ឧប្មព័នធ ែ.១)
(Annex B.1)

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា
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ពារយសសនើសុំ ិញ្ញាបនបនព្តទទលស្គសាលស្គគុវិឌ្ឍិជាភ្ននរគងារនាុំចូស្គ ផ្លតគផ្លងគ បិងចចរចាយ
សព្ុឿងសម្ភារនរញ្ញក្ខារិញ្ញទយុុម្នាុម្ប៍បិងសព្ុឿងសម្ភារនរញ្ញក្ខារទូរុម្នាុម្ប៍
The Application for Certificate of Qualified Agent for Importation, Supply and Distribution
of Radiocommunication Equipment and Telecommunications Equipment
ឈ្មោះអ្នកឈ្ន ើ្ុំ (Name of Applicant) ³
ឈេទ (Sex) ³
ឈេែអ្តត្ញ្ញា

ថ្ងៃខែឆ្នុំកុំឈ
ប

ើត (Date of Birth) ³

ណ (ID No.) ឬេិែិតឆ្លងខែន (Passport No.) ³

មែងារ/តួនាទី (Position) ³
ទូរ្ព្ទ (Phone) ³

អ្ីខម៉ែេ (Email) ³

អា្យដ្ឋានបច្ចប
ុ បនន (Address) ³
សូម្សោររជូប
Respectfully submit to
ឯរឧតត ម្ព្នធាបបិយ័តររទូរុម្នាុម្ប៍រម្ពុ ជា
His Excellency Chairman of Telecommunication Regulator of Cambodia
រម្មិតថុ

³ ្ុំឈ

ើ្ុំ ិញ្ញញ្ញាបនបរតទទួេស្គាេ់គ

ិឌ្ឍិជាភ្ននក់ងារនាុំ ច្ូេ ផ្ាត់ផ្ាង់ និងខច្កចាយឈរគឿង្ម្ភារ

បរញ្ញក្ខារ ិញ្ញទុុគមនាគមន៍និងឈរគឿង្ម្ភារបរញ្ញក្ខារទូរគមនាគមន៍។
Subject

³

Applying for the Certificate of Accredited Agent for Importation, Supply, and
Distribution

of

Radiocommunication

Equipment

and

Telecommunications

Equipment.
ឈ្ច្កដីែូច្ម្ភនខច្ងកនង
ុ កមមិតថខា
ុ ងឈេើ ែ្ុំបា
ុ ទ/នាងែ្ុំ ុ ្ូមជរម្ភបជូនឯកឧតដមរបធាន ឈមត្តតរជាបថា
រកុមហនឈយើងែ្ុំ ុ ម្ភនបុំ

ងឈបើកអាជីិកមមនាុំច្ូេ ផ្ាត់ផ្ាង់ និងខច្កចាយឈរគឿង្ម្ភារបរញ្ញក្ខារិញ្ញទុុគមនាគមន៍និង

ឈរគឿង្ម្ភារបរញ្ញក្ខារទូរគមនាគមន៍ឈៅកនុងរព្ោះរាជាណាច្រកកមពុជាខែេម្ភន

៖

With reference to the subject above, I would like to inform His Excellency Chairman that
our company intends to run a business of importing, supplying, and distributing of

radiocommunication equipment and telecommunications equipment in the Kingdom of
Cambodia as follows ៖
នាមករ

៍រកុមហនជាភ្នស្គខែមរនិងអ្ង់ឈគល្ (Name of the Company in Khmer and English) ³

ផ្ទោះឈេែ/អ្គារឈេែ (House No./Building No.) ³
ឃុំ/្ងាាត់ (Khum/Sangkat) ³

ផ្លូិ (Street) ³
រកុង/រ្ុក/ែ ឌ (Krong/Srok/Khan) ³

រាជធានី/ឈែតត (Capital/Province) ³
ទូរ្ព្ទ (Phone) ³
ែ្ុំ្
ុ ូមធានាអ្ោះអាង

អ្ីខម៉ែេ (Email) ³

³

I assure that ³
រាេ់ព្័ត៌ម្ភនទុំងអ្្់ខែេបានបុំឈព្ញឈៅកនុងពាកុឈ្ន ើ្ុំឈនោះ ព្ិតនិងរតឹមរតូិ។
All information in the application is truly correct.
ពាកុឈ្ន ើ្ុំរតូិបានឈ្វើឈ ើងកនុងខែន្មតថកិច្ចរប្់អ្នកឈ្ន ើ្ុំ។
The application was made within the applicant’s authorization.
បានផ្តេ់ឯកស្គរពាក់ព្័នធនិងឈគារព្ត្តមរាេ់េកាែ ឌ ែូច្ម្ភនកុំ
ក្ខរឈ្ន ើ្ុំ ិញ្ញញ្ញាបនបរតទទួេស្គាេ់គ

ត់កនុង «ឈ្ច្កដីខ

នាុំ ្តីព្ី

ិឌ្ឍិជាភ្ននក់ងារនាុំច្ូេ ផ្ាត់ផ្ាង់ និងខច្កចាយឈរគឿង្ម្ភារ

បរញ្ញក្ខារិញ្ញទុុគមនាគមន៍និងឈរគឿង្ម្ភារបរញ្ញក្ខារទូរគមនាគមន៍ »។
Provided relevant documents and complied with all conditions set out in
“Guideline on Applying for Certificate of Qualified Agent for Importation, Supply,
and Distribution of Rediocommunication Equipment and Telecommunications
Equipment.”
ឈ្ច្កតី ែូ ច្ បានជរម្ភបជូ ន ខាងឈេើ ្ូ ម ឯកឧតត ម របធាន ឈមត្តត ព្ិ និ តុនិ ង ្ឈរមច្ឈដ្ឋយឈ្ច្កតី
អ្នឈរគាោះបុំផ្ត។
Therefore, may His Excellency Chairman review and decide by the most favorable.
្ូមឯកឧតតមរបធាន ទទួេនូិក្ខរឈគារព្ែ៏ែពង់ែព្់ព្ីែុំ។
្ុ
Please accept, His Excellency Chairman, the assurance of my highest consideration.
ថ្ងៃ

ខែ

ឆ្នុំ

រាជធានីេនុំឈព្ញ ថ្ងៃទី
Phnom Penh, Month

្័ក ព្.្.២៥
ខែ
Day

ឆ្នុំ២០
Year

ហតថសស្គខាបិងព្ារនសគព្រុម្ហប
Signature and Stamp of the Company

ឯរសារភ្នានគ

³

១. ឈ្ច្កតីច្មលងអ្តត្ញ្ញា

ប

ណ (្ញ្ញាតិខែមរ)ឬេិែិតឆ្លងខែន (្ញ្ញាតិបរឈទ្)ខែេម្ភនក្ខរបញ្ញាក់នីតានកូេកមម

ឈៅរច្កឈច្ញច្ូេខតមួយថ្នរែាបាេថានក់ឈរក្ខមជាតិ ឬមនទីរស្គរក្ខរី
២. ឈ្ច្កតី ច្ មល ង ិញ្ញ ញ្ញា បនបរតច្ោះបញ្ា ី ពា

ិ ជា ក មម ខែេម្ភនក្ខរបញ្ញា ក់ នី តាន កូ េ កមម ឈៅរច្កឈច្ញច្ូេខតមួយថ្ន

រែាបាេថានក់ឈរក្ខមជាតិ ឬមនទីរស្គរក្ខរី
៣. ឈ្ច្កតីច្មល ងប

0១ ច្ាប់

0១ ច្ាប់

ណ បា៉ែតង់ ខែេម្ភនក្ខរបញ្ញាក់នីតាន កូេកមម ឈៅរច្កឈច្ញច្ូេខតមួយថ្នរែា បាេថានក់ឈរក្ខមជាតិ

ឬមនទីរស្គរក្ខរី

0១ ច្ាប់

៤. ឈ្ច្កតី ច្ មល ង េកា នតិ កៈរកុ ម ហ ន ខែេម្ភនក្ខរបញ្ញា ក់ នី តាន កូ េ កមម ឈៅរច្កឈច្ញច្ូ េ ខតមួ យ ថ្នរែា បា េថាន ក់
ឈរក្ខមជាតិ ឬមនទី រស្គរក្ខរី

0១ ច្ាប់

៥. កិ ច្ច ្ នាជាមួ យ ថ្ែគូ ឈរៅរបឈទ្ខែេម្ភនក្ខរបញ្ញា ក់ នី តាន កូ េ កមម ឈៅរច្កឈច្ញច្ូ េ ខតមួ យ ថ្នរែា បា េថាន ក់
ឈរក្ខមជាតិ ឬមនទីរស្គរក្ខរី
៦. ឈ្ច្កតីច្មលង ិញ្ញញ្ញាបនបរត្ម្ភាេ់ម្ភច្់អ្ច្េនិតថុ (កនុងករ
(កនុងករ

0១ ច្ាប់
ីទីត្តុំងផ្ទទេ់ែួ លន) ឬកិច្ច្នាជួេទីត្តុំងឈបើកអាជីិកមម

ីជួេទីត្តុំង) ខែេម្ភនក្ខរបញ្ញាក់ នីតាន កូេកមម ឈៅរច្កឈច្ញច្ូ េ ខតមួ យ ថ្នរែា បា េថាន ក់ ឈរក្ខមជាតិ

ឬមនទីរស្គរក្ខរី

0១ ច្ាប់

Attached documents :
1. A copy of Identity Card (Cambodian) or Passport (Foreigner) legalized at One Window Service
office of sub-national administrations or notary public office

01 Copy

2. A copy of Certificate of Incorporation legalized at One Window Service office of sub-national
administrations or notary public office

01 Copy

3. A copy of Patent Tax Certificate legalized at One Window Service office of sub-national
administrations or notary public office

01 Copy

4. A copy of Memorandum and Articles of Association legalized at One Window Service office of subNational administrations or notary public office

01 Copy

5. Agreement(s) with Foreign Partner(s) legalized at One Window Service office of sub-national
administrations or notary public office

01 Copy

6. A copy of Certificate of Ownership of Immovable Property (owned premises) or rental agreement
of business premises (rented premises) legalized at One Window Service of sub-national
administrations or notary public office

01 Copy

