(សម្រាប់ម្របតិបតតិករទូរគម្នាគម្ន្៍ដែលបាន្ទទួល វិញ្ញាបន្បម្រតចុះបញ្ជីជាគម្ម្រាងវិន្ិម្ោគាន្លកខណៈសម្បតតិម្រគប់ម្រាន្់ (QIP)

(ឧបសម្ព័ន្ធ ក.២)

ពីម្រកុម្ម្របឹកាអភិវឌ្ឍន្៍កម្ពុជា)
(For Telecommunications Operators receiving Certificates of Qualified Investment Project (QIP) from the Council for the
Development of Cambodia (CDC))

(Annex A.2)

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា
Kingdom of Cambodia
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
Nation Religion King

6
ពារយសសនើសុុំលិខិតអនុញ្ញាតការនាុំចូលសព្រឿងសម្ភារបរិកាារវិទ្យុរម្នារម្ន៍និង
សព្រឿងសម្ភារបរិកាារទ្ូររម្នារម្ន៍
The Application for the Import Permit for Radiocommunication Equipment and
Telecommunications Equipment

នាម្ករណ៍ម្រកុម្ហន្ (Company’s name):
អាសយដ្ឋាន្របស់ម្រកុម្ហន្ (Company’s Address):
ម្្
ម ុះអនកម្សនើសុំ (Name of Applicant):
ម្ភទ (Sex): ម្របុស (M)  ម្រសី (F)  សញ្ញជតិ (Nationality):
ថ្ងៃដែឆ្នុំកុំម្ណើត (Date of Birth):
ម្លែអតតសញ្ញាណបណណ (ID No.)  ឬលិែិតឆ្លងដែន្ (Passport No) :
ម្ែងារ/តួនាទី (Position):
ទូរសពទរបស់អនកម្សនើសុំ (Phone):
អីដម្៉ែលរបស់អនកម្សនើសុំ (Email):
សូម្សោររជូន
Respectfully submit to
ឯរឧតតម្ព្បធាននិយ័តររទ្ូររម្នារម្ន៍រម្ពុជា
His excellency Chairman of Telecommunication Regulator of Cambodia
រម្មវតថុ : សុំ ម្ណើ សុំ លិ ែិ ត អន្ ញ្ញា តការនាុំ ចូ ល

ចុំន្ួ ន្

ម្ែ/ម្របម្ភទ

ម្ម្រគឿងសាារបរិកាខរវិទយុគម្នាគម្ន្៍ /
ម្ម្រគឿងសាារបរិកាខរទូរគម្នាគម្ន្៍។
ទម្ៃន្់

ាន្តថ្ម្លសរប

ដែលន្ឹងនាុំចូលតាម្ាត់ម្រចក អាកាសោន្ដ្ឋាន្អន្តរជាតិភនុំម្ពញ កុំពង់ដែសវយ័តម្រកុងម្រពុះសីហន្
ម្រចកម្ែេងៗ (សូម្បញ្ញជក់

)។

Subject: Applying for an Import Permit for

Quantity




Radiocommunication Equipment /
Telecommunications Equipment.

Type

Weight

Total Cost

which will be imported through  Phnom Penh International Airport  Sihanoukville
Autonomous Port  other gates (Please specify

).

ជូនភ្ជាប់ : - វិកយយបម្រតម្លែ

ចុះថ្ងៃទី

Attached: - Invoice No.

Date:

- បញ្ជីម្វចែច ប់ម្លែ

ចុះថ្ងៃទី

- Packing List

Date:

- ឯកសារែឹកជញ្ជូន្ម្លែ

ចុះថ្ងៃទី

- Air waybill / Bill of Lading

Date:

ដែ

ឆ្នុំ

ដែ

ឆ្នុំ

ដែ

ឆ្នុំ

ម្សចកតី ែូ ច ាន្ដចងកនុ ង កម្ម វ តថន្
ុ ិ ង ម្ោងខាងម្លើ ែ្ុ ុំ សូ ម្ ជម្រាបជូ ន្ ឯកឧតតម្ ម្របធាន្ន្ិ យ័ ត ករ
ទូរគម្នាគម្ន្៍កម្ពុជា ម្ម្តាតម្រជាបថា ម្រកុម្ហន្ម្យើងែ្ុ ុំ ម្សនើសុំលិែិតអន្ញ្ញាតការនាុំចូលម្ម្រគឿងសាារបរិកាខរវិទយុ
គម្នាគម្ន្៍ន្ិងម្ម្រគឿងសាារបរិកាខរទូរគម្នាគម្ន្៍រួម្ាន្៖
With reference to the subject above, I would like to inform His Excellency
Chairman that our company intends to request for the Import Permit for
Radiocommunication Equipment and Telecommunications Equipment in the
Kingdom of Cambodia as follows:
សម្រាប់ យ កម្ក

។

For the purposes of
ខ្ុំស
ុ ូម្ធានាអះអាង :
I assure that :

 រាល់ព័ត៌ាន្ទុំងអស់ដែលបាន្បុំម្ពញម្ៅកនុងពាកយម្សនើសុំម្ន្ុះ ពិតន្ិងម្រតឹម្ម្រតូវ។
All information in the application is truly correct.

 ពាកយម្សនស
ើ ុំម្រតូវបាន្ម្្វើម្ ើងកនុងដែន្សម្តថកិចចរបស់អនកម្សនើសុំ។
The application was made within the applicant’s authorization.

 បាន្ែតល់ឯកសារពាក់ព័ន្ធន្ិងម្ារពតាម្រាល់លកខែណឌែូចាន្កុំណត់កនុងម្សចកតីដណនាុំ សីព
ត ីការ
ម្សនើសុំលិែិតអន្ញ្ញាតការនាុំចូល ការែគត់ែង
គ ់ ន្ិងការដចកចាយម្ម្រគឿងសាារបរិកាខរវិទយុគម្នាគម្ន្៍
ន្ិងម្ម្រគឿងសាារបរិកាខរទូរគម្នាគម្ន្៍។
Provided relevant documents and complied with all conditions set out in “Guideline
on Applying for the Import Permit, Supply, and Distribution of Radiocommunication
Equipment and Telecommunications Equipment.”
ម្សចកតីែច
ូ បាន្ជម្រាបជូន្ខាងម្លើ សូម្ឯកឧតតម្ម្របធាន្ ម្ម្តាតពិន្ិតយន្ិងសម្ម្រម្ច ម្ដ្ឋយម្សចកតអ
ី ន្ម្ម្រាុះ
បុំែត។
Therefore, may His Excellency Chairman review and decide by the most favorable.

សូម្ឯកឧតតម្ម្របធាន្ ទទួលន្ូវការម្ារពែ៏ែពង់ែពស់ពីែ្ុុំ។
Please accept, His Excellency Chairman, the assurances of my highest consideration.

ថ្ងៃ

ដែ

ឆ្នុំ

រាជធាន្ីភនុំម្ពញ ថ្ងៃទី

ស័ក ព.ស.២៥
ដែ

Phnom Penh, Month

ឆ្នុំ២០
Day

Year

ហតថសលខានិងព្ារបស់ព្រុម្ហុន
Signature and Stamp of the Company

ឯរសារភ្ជាប់់ៈ
១) វិកយយបម្រត

០១ចាប់

២) បញ្ជីម្វចែច ប់

០១ចាប់

៣) ឯកសារែឹកជញ្ជូន្

០១ចាប់

៤) ឯកសារបញ្ញជក់លកខណៈបម្ចចកម្ទស

០១ចាប់

៥) បញ្ជីម្ាលរាយម្ែម្ម្រគឿងសាារបរិកាខរនាុំចូលដែលបាន្អន្ម្័តពីម្រកុម្ម្របឹកាអភិវឌ្ឍន្៍កម្ពុជាដែលាន្ការបញ្ញជក់ន្ីតាន្កូលកម្ម
ម្ៅម្រចកម្ចញចូលដតម្ួយថ្ន្រដ្ឋាបាលថានក់ម្ម្រកាម្ជាតិ ឬម្ន្ទីរសារការី

០១ចាប់

៦) ម្សចកតីចម្លង វិញ្ញាបន្បម្រតចុះបញ្ជីជាគម្ម្រាងវិន្ិម្ោគាន្លកខណៈសម្បតតិម្រគប់ម្រាន្់ (QIP)ពីម្រកុម្ម្របឹកាអភិវឌ្ឍន្៍កម្ពុជាដែលាន្
ការបញ្ញជក់ន្ីតាន្កូលកម្មម្ៅម្រចកម្ចញចូលដតម្ួយថ្ន្រដ្ឋាបាលថានក់ម្ម្រកាម្ជាតិ ឬម្ន្ទីរសារការី
៧) ម្សចកតីចម្លងអាជា្បណណម្របតិបតតិការទូរគម្នាគម្ន្៍

០១ចាប់
០១ចាប់

៨) ម្សចកតីចម្លង វិញ្ញាបន្បម្រតទទួលសាគល់យថាម្របម្ភទថ្ន្ម្ម្រគឿងសាារបរិកាខរវិទយុគម្នាគម្ន្៍ន្ិងម្ម្រគឿងសាារបរិកាខរទូរគម្នាគម្ន្៍ថ្ន្ម្៉ែូដែលន្ីម្ួយៗ
(ចុំម្ពាុះបរិកាខរដែលម្រតូវបាន្កុំណត់ឱ្យម្្វើ វិញ្ញាបន្បម្រតទទួលសាគល់យថាម្របម្ភទ)

០១ចាប់

Attached documents:
1) A copy of invoice

01 Copy

2) A copy of packing list

01Copy

3) A copy of airway bill

01 Copy

4) Technical specifications

01 Copy

5) A master list of equipment requested for importation and approved by the Council for the Development
Cambodia (CDC) legalized by competent authority or notary public office (For Telecom Operator)

01 Copy

6) 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 only)

01 Copy

7) A copy of operation license (For Telecom Operator only)

01 Copy

8) A copy of Type Approval Certificate

01 Copy

