3
តម្រូវ
សម្ាប់

លំនៅឋាន

២)

List of required documents for Applying for Housing Development License (2nd Type)
(Company)

(Borey): ...................................................................

ល.
១

២

(Documents name)
លិខិត និងពាក្យស្ន្
ើ ុំអាជ្ញាបណ្ណ (មានគុំរូ)
Letter of Intent and Application Form (Sampled)
រូបថតទុំហុំ ៤ x ៦ រប្់អ្នក្ឈរស្
ម ោះសលើអាជ្ញាបណ្ណ ចុំនួន ៣ ្នលឹក្
Three 4 x 6 sized photos of licensee
លក្ខនតិក្ៈក្ក្ុមហន និងវិញ្ញា បនបក្តបញ្ញា ក្់ការចោះស្
ម ោះក្នង
ុ បញ្ាីពាណ្ិជ្ក្
ា មមសៅក្ក្្ួងពាណ្ិជ្ក្
ា មម (ថតចមលង) សោយមានស ើមទនចោះបញ្ាីអ្បបបរមា ២

៣

ប៊ីលានសរៀល
Article of association and certificate of Company registration by the Ministry of Commerce (Copied) with capital registered of
2 Billions Riel
លិខិតសកោលសោ្រប្់អ្នក្ឈរស្
ម ោះសលើអាជ្ញាបណ្ណ និងភាគទនិក្សចញសោយក្ក្្ួងយតតិធម៌ (ចុំសពាោះជ្នជ្ញតិខ្ខម រ) ឬសចញសោយក្បសទ្សាមី

៤

(ចុំសពាោះជ្នបរសទ្)
Criminal record of Licensee and Shareholder by the Ministry of Justice (for Cambodian) or by the authority of the country of origin (for Foreigner)
អ្តត្ញ្ញាណ្បណ្ណ ្ញ្ញាតិខ្ខម រ រប្់អ្នក្ឈរស្
ម ោះសលើអាជ្ញាបណ្ណ និងភាគទនិក្ ឬលិខត
ិ ឆ្លងខ្ ន និងទិោាការចូលក្រោះជាជ្ញចកចក្ក្ក្មុុជ្ញ ចុំសពាោះជ្ន

៥

បរសទ្ (ថតចមលង)
Cambodian ID card of Licensee and Shareholder or Passport and Entry Visa to the Kingdom of Cambodia for foreigner (Copied)

៦

៧

៨

៩

១០

ឯក្សារបញ្ញា ក្់ស ើមទន្ក្មាប់អ្ភិវឌ្ឍគសក្មាងោុំងមូល ឬតាម ុំចកក្់កា ល
Document to approve capital for the entire project or project in phase
លិខិតបញ្ញា ក្់កា រសបើក្គណ្នីអ្ភិវឌ្ឍលុំសៅឋានសៅធនាគារពាណ្ិជ្ ាចកមួយ (មានគុំរូ)
Certified Letter on Housing Development Account by any licensed Commercial Bank in Cambodia for the Housing
Development Project ( Sampled)
លិខិតបញ្ញា ក្់ក្ាក្់តមោល់ធានាអាជ្ីវក្មម២% ននស ើមទនវិនិសោគ្រប ឬតាម ុំចកក្់កាល (មានគុំរូ)
Certified Letter of 2% Business Deposit of total investment cost or by phase (Sampled)
បណ្ណ ធានាជា៉ា ប់រងសលើភារៈទទួលខ្ក្តូវការោានខ្ លសចញសោយក្ក្ុមហនធានាជា៉ា ប់រងក្នង
ុ ក្្ុក្ចកមួយ
Insurance Policy on Construction Site (Contractor’s All Risks) issued by any licensed insurance company in Cambodia
-

(ថតចមលង) ក្ប្ិនសបើមាន

Construction permit; Construction site permits and Architecture plan approved by the Ministry of Land Management, Urban
Planning and Construction or by authorities (Copied) if any

១១

វិញ្ញា បនបក្ត្មាាល់មាា្់អ្ចលនវតថុ ឬវិញ្ញាបនបក្តជ្ួលរយៈសរលខ្វងខ្ លមានសធវើនត
ី ានក្ូលក្មមសៅសាលាជាជ្ធានី-សខតត (ថតចមលង)
Copied Certificate of Land ownership title or Certificate of long-term Lease legalized by provincial or municipal authority

១២

បណ្ណ ា៉ាតង់ (ថតចមលង) Patent (Copied)

១៣

ខ្ែនការអាជ្ីវក្មម (ខ្ែែក្សលើរយៈសរលននគសក្មាងោុំងមូល) Business plan

១៤

គុំរូក្ិចា្នាលក្់-ទិញ មានវាយក្តាក្ក្ុមហន Sample of Buy-and-Sale Agreement with company stamp

១៥

ឯក្សារ្ក្មាប់ែាយពាណ្ិជ្ក្
ា មម និងតាជាងតនមលលក្់ Advertisement Materials and Price list

១៦

វិក្យ
ោ បក្តបង់នថលអាជ្ញាបណ្ណ និងស្វាសាធារណ្ៈ Receipts on License Fee and Public Service Fee

ល
ល

