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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

Kingdom of Cambodia 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

Nation Religion King 

6 

ពារយសសនើស ុំវិញ្ញា បនបព្តទទួលសាា ល់យថាព្បសេទ 

ននសព្រឿងសម្ភា របរិក្ខា រ វិទយុរម្នារម្ន៍និងសព្រឿងសម្ភា របរិក្ខា រទូររម្នារម្ន៍ 

The Application for Type Approval Certificate of Radiocommunication Equipment and 

Telecommunications Equipment  

 

នាម្ករណ៍ក្កុម្ហ ៊ុន្ (Company’s Name): 

អាសយដ្ឋា ន្ក្កុម្ហ ៊ុន្ (Company’s Address): 

ឈ ម្ ោះអ្នកឈសនើស៊ុុំ (Name of Applicant): 

ឈេទ (Sex): ក្បុស (M)  ក្សី (F)              សញ្ជា តិ (Nationality): 

ថ្ងៃខែឆ្ន ុំកុំឈណើត (Date of Birth): 

ឈេែអ្តតសញ្ជា ណបណណ (ID No.)  ឬេិែិតឆ្លងខែន្ (Passport No.)  : 

ម្៊ុែងារ/តួនាទី (Position): 

ទូរសព្ទ (Phone):  

អ្៊ុីខម្េ (Email): 

សូម្សោររជូន 

Respectfully submit to 

ឯរឧតតម្ព្បធាននិយ័តររទូររម្នារម្ន៍រម្ពុជា 

His Excellency Chairman of Telecommunication Regulator of Cambodia 
 

រម្មវតថុ  ³ សុំឈណើស៊ុុំវិញ្ជា បន្បក្តទទួេស្គា េ់យថាក្បឈេទថ្ន្ឈក្គឿងសម្ភា របរិក្ខា រ ៖        

     ក.  វិទុុគម្នាគម្ន្៍        

     ែ. ទូរគម្នាគម្ន្៍ 

Subject   : Applying for Type Approval Certificate of         

    A. Radiocommunication Equipment 

            B. Telecommunications Equipment 

 ឈសចកដីែចូម្ភន្ខចងកនុងកម្មវតថខុាងឈេើ ែុ្ុំបាទ/នាងែុ្ុំ សូម្ជក្ម្ភបជូន្ឯកឧតដម្ក្បធាន្ ឈម្ត្តត ក្ាបថា   

ក្កុម្ហ ៊ុន្ឈយើងែុ្ុំ ឈសនើស៊ុុំទទួេស្គា េ់ឈក្គឿងសម្ភា របរិក្ខា រខាងឈេើ ឈែើម្បីយកម្កផ្ាត់ផ្ាង់ត្តម្តក្ម្ូវក្ខរឈេើទីផ្ារ

កនុងក្ព្ោះរាាណាចក្កកម្ពុាខែេម្ភន្េកាណៈែូចខាងឈក្ក្ខម្ ³ 



 With reference to the subject above, I would like to inform His Excellency Chairman 

that our company would like to apply for type approval certificate of radiocommunication 

equipment and telecommunications equipment to supply market in the Kingdom of Cambodia 

as follows: 

ក. ចុំឈ ោះឈក្គឿងសម្ភា របរកិ្ខា រ វទិុគុម្នាគម្ន្ ៍(For Radiocommunication Equipment) 

- ម្ភ៉ាក (Trademark)    : 

- ឈ ម្ ោះបរិក្ខា រ (Product Name)  : 

- ឈេែម្៉ាូខែេ (Model Number)  : 

- ក្បឈទសផ្េិត (Country of Manufacture) :   

- ឈ្ហេកង់ស៍ផ្ាយ (Tx Frequency)   : ពី្ (From)  ែេ់ (To)   

- ឈ្ហេកង់ស៍ទទួេ (Rx Frequency)   : ពី្ (From)  ែេ់ (To)    

- ចុំនួ្ន្ក្ខណាេ់ (Number of Channels)  : 

- ឈោេបុំណងថ្ន្ក្ខរឈក្បើក្បាស់ (Intended use) :   

- អ្ន្៊ុភាព្ផ្ាយ (Output Power)   : ពី្ (From)  ែេ់ (To)   

- កក្ម្ិតអ្ន្៊ុភាព្ឈ ើងច៊ុោះ (Power Tenability) :   

- ម្៉ាូខែេអ្ង់ខតន្ (Antenna Model)            :               ក្បឈេទ (Type)   

- ថាម្ព្េព្ក្ងីកបខន្ថម្អ្ង់ខតន្ (Antenna Gain):   

- ប៉ាូេកម្មថ្ន្អ្ង់ខតន្ (Antenna Polarization) : 

ែ. ចុំឈ ោះឈក្គឿងសម្ភា របរកិ្ខា រទរូគម្នាគម្ន្ ៍(For Telecommuncations Equipment) 

- ម្ភ៉ាក (Trademark)    : 

- ឈ ម្ ោះបរិក្ខា រ (Product Name)  : 

- ឈេែម្៉ាូខែេ (Model Number)  : 

- ក្បឈទសផ្េិត (Country of Manufacture) : 

- ក្បឈេទថ្ន្បរិក្ខា រ (Product Type)  : 

- ឈោេបុំណងថ្ន្ក្ខរឈក្បើក្បាស់ (Intended use) :   

- ក្ខរព្ណ៌នាព្ីបរិក្ខា រ (Description)  :   

ខ្ុុំសូម្ធានាអះអាង ³ 

I assure that ³ 
រាេ់ឯកស្គរនិ្ងព្័ត៌ម្ភន្ទុំងអ្ស់ខែេបាន្ផ្តេ់គឺ ព្ិត និ្ងក្តឹម្ក្តូវ។ 

 All provided documents and information in the application are truly correct. 

 កុឈសនើស៊ុុំក្តូវបាន្ឈ្េើឈ ើងកនុងខែន្សម្តថកិចចរបស់អ្នកឈសនើស៊ុុំ។ 

 

 



    The application was made within the applicant’s authorization. 

បាន្ផ្តេ់ឯកស្គរ ក់ព្័ន្ធនិ្ងឈោរព្ត្តម្រាេ់េកាែណឌ ែូចម្ភន្កុំណត់កនុងឈសចកដីខណនាុំ សតីព្ីក្ខរ

ឈសនើស៊ុុំវិញ្ជា បន្បក្តទទួេស្គា េ់យថាក្បឈេទថ្ន្ឈក្គឿងសម្ភា របរិក្ខា រ វិទុុគម្នាគម្ន៍្និ្ងឈក្គឿងសម្ភា រ

បរិក្ខា រទូរគម្នាគម្ន្៍។ 

 Provided relevant documents and complied with all conditions set out in “Guideline on          

 Applying for Type Approval Certificate of Radiocommunication Equipment 

Telecommunications Equipment.” 

អាក្ស័យឈហត៊ុែូចបាន្ជក្ម្ភបជូន្ខាងឈេើ សូម្ឯកឧតតម្ក្បធាន្  ឈម្ត្តត ព្ិនិ្តុនិ្ងសឈក្ម្ច ឈដ្ឋយកតី

អ្ន្៊ុឈក្ោោះ។ 

  Therefore, may His Excellency Chairman review and decide by the most favorable. 

 សូម្ឯកឧតតម្ក្បធាន្ ទទួេនូ្វក្ខរឈោរព្ែ៏ែពង់ែពស់ព្ីែុ្ុំ។ 

  Please accept, His Excellency Chairman, the assurance of my highest consideration.   

      ថ្ងៃ                             ខែ              ឆ្ន ុំ        ស័ក ព្.ស.២៥ 

         រាជធាន្ីេនុំឈព្ញ ថ្ងៃទី           ខែ          ឆ្ន ុំ២០ 

                             Phnom Penh, Month         Day            Year          

                  ហតថសលខានិងព្ារបស់ព្រុម្ហ  ន 

             Signature and Stamp of the Company  

   

                     

                                   

 

 

 

 

 

ឯរសារភ្ជា ប់់ៈ 

• ឈសចកតីចម្លងវិញ្ជា បន្បក្តទទួេស្គា េ់គ៊ុណវ៊ុឌ្ឍិាភាន ក់ងារនាុំចូេ ផ្ាត់ផ្ាង់ ន្ិងខចកចាយឈក្គឿងសម្ភា របរិក្ខា រ វិទុុគម្នាគម្ន្៍ន្ិងឈក្គឿងសម្ភា របរិក្ខា រ   

ទរូគម្នាគម្ន្៍ (ករណីាភាន ក់ងារ)           ០១ ចាប់ 

• ឈសចកតីចម្លង វិញ្ជា បន្បក្តច៊ុោះបជាីាគឈក្ម្ភងវិន្ិឈគគម្ភន្េកាណៈសម្បតតិក្គប់ក្ោន្់ (QIP) ពី្ក្កុម្ក្បឹកាអ្េិវឌ្ឍន្៍កម្ពុា  

ខែេម្ភន្ក្ខរបញ្ជា ក់ន្ីតាន្៊ុកូេកម្មពី្អាា្្រម្ភន្សម្តថកិចច ឬម្ន្ទីរស្គរក្ខរី (ករណីាក្បតិបតតិករទរូគម្នាគម្ន្៍)   ០១ ចាប់ 

• ឯកស្គរបញ្ជា ក់ពី្េកាណៈបឈចចកឈទស          ០១ ចាប់ 

• របាយក្ខរណ៍ពិ្ឈស្គ្ន្៍គ៊ុណភាព្ថ្ន្ឈក្គឿងសម្ភា របរិក្ខា រខែេម្ភន្ក្ខរបញ្ជា ក់ឈៅក្ចកឈចញចូេខតម្ួយ ឬម្ន្ទីរស្គរក្ខរីពី្ក្បឈទសស្គម្ី  ០១ ចាប់ 

 

Attached documents: 
 

• A copy of Certificate of Recognition as a Qualified Agent for Importation, Supply, and 

Distribution of Radiocommunication Equipment and Telecommunications Equipment (For Agent)   01 Copy 

• A copy of registration certificate as Qualified Investment Projects (QIP) from the Council for the Development 

Cambodia (CDC) legalized by competent authority or notary public office (For Telecom Operator)     01 Copy 

• Technical Specifications      01 Copy 

• Performance test report certified at One Window Service office of sub-national administrations or notary  

public office from the country concerned      01 Copy 
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