ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
3

ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ
អគ្គនាយរដ្ឋឋនឧសាហរម្មហិរញ្ញវត្ថុ
នាយរដ្ឋឋនក្គ្ប់ក្គ្ងអាជីវរម្មអច្លនវត្ថុ
បញ្
ច ាំ និងក្ាត្ិសោគ្សដ្ឋយអនុបបទាន
ការិយាល័យភេវាកម្មវាយត្ម្ម្ៃ និងោាក់ងារអចលនវត្ថុ

ឯរសារត្ក្ម្ូវ
សក្ាប់សសនើសុំអាជាាបណ្ណ វាយត្ម្ម្ៃ
List of Required Documents to Apply for Valuation License
No.

ស្
ម ះឯរសារ (Documents name)
ពាកយស្នើ្ុំអាជ្ញាបណ្ណ (មានរាំរូ)
Application Form (Sample)
រូបថតទុំហុំ ៤ x ៦ របេ់អាកឈរភ្
ម ោះអាជ្ញាបណ្ណ ចុំនន
ួ ០៣ ្នលឹក
4 x 6 sized photos of licensee (3 photos)
គ្បវត្តិរូបេភងេបរបេ់ោរហន
ុ ក
ិ ទាាំងអេ់ និងថត្ចម្ៃងេញ្ាបគ្ត្ ឬវិញ្ាបនបគ្ត្ ឬបទពិភោធន៍ការងារ

□

3

ទាក់ទងនឹងអាជីវកម្មរបេ់អាកឈរភ្
ម ោះអាជ្ញាបណ្ណ
Resume of all shareholders and Copy of Certificate of Qualification or Reference Letter of related
work experience in the business of licensee
លិខត្
ិ ភកោលភទាេភចញភដ្ឋយគ្កេួងយុត្ធ
ិត ម្៌ (កម្ពុជ្ញ) ឬភចញភដ្ឋយគ្បភទេោម្ី (ជនបរភទេ) របេ់ោរហន
ុ ក
ិ

□

4

ទាាំងអេ់
Criminal Record by the Ministry of Justice (Cambodian) or by Authority of the Country of Origin
(Foreigner) for all shareholders

□

ថត្ចម្ៃងអត្តេញ្ាណ្ប័ណ្ណ ឬលិខត្
ិ ឆ្ៃងដែន និងទិដ្ឋាការចូលគ្ពោះរាជ្ញណាចគ្កកម្ពុជ្ញ (ជនបរភទេ)
Copy of Identification Card or Passport and Entry Visa to the Kingdom of Cambodia (Foreigner)

□

1
2

5

ថត្ចម្ៃងភេៀវភៅោាក់ភៅ

(កម្ពុជ្ញ)

□

ឬលិខិត្បញ្ាក់អាេយដ្ឋានោាក់ភៅភៅកាុងគ្ពោះរាជ្ញណាចគ្កកម្ពុជ្ញ

6

ដែលភចញភដ្ឋយអាជ្ញាធរមានេម្ត្ថកិចច (ជនបរភទេ)
Copy of Certification of Residence (Cambodian) or Certified Residential address of Licensee issued
by Local Authorities (Foreigner)
ថត្ចម្ៃង វិញ្ាបនបគ្ត្បញ្ាក់ការចុោះភ្
ម ោះកាុងបញ្ាពា
ី ណ្ិជក
ា ម្ម,លិខិត្បញ្ាក់ពកា
ី រអនុញ្ាត្ចុោះភ្
ម ោះកាុងបញ្ាី

□

7

ពាណ្ិជក
ា ម្ម និងលកេនក
តិ ៈគ្កុម្ហន
ុ
Copy of Certificate of Company Registration, Business Registration Authorization Letter and
Memorandum and Article of Corporation
ថតចម្លងបណ្ណ ប៉ាតង់

□

8

Copy of Patent license

□

ថត្ចម្ៃងលិខិត្បញ្ាក់អាេយដ្ឋានទីតាំងអាជីវកម្មភៅកាុងគ្ពោះរាជ្ញណាចគ្កកម្ពុជ្ញដែលភចញភដ្ឋយ
9

អាជ្ញាធរមានេម្ត្ថកិចច
Copy of Certified Business address of Licensee issued by Local Authorities

នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអចលនវត្ថុ បញ្ច ាំ និងគ្ាត្ិភោរភដ្ឋយអនុបបទាន

□

10
11

រូបថត្ទីតាំងអាជីវកម្ម
Pictures of Business Location
លិខត្
ិ ដត្ងតាំងអាកជាំនាញវាយត្ម្ម្ៃ
Official Letter of Appointed Valuer by the Company

□
□

ថត្ចម្ៃង វិញ្ាបនបគ្ត្ធានារា៉ា ប់រងោរៈទទួលខុេគ្ត្ូវ វិជ្ញាជីវៈ ដែលភចញភដ្ឋយគ្កុម្ហន
ុ ធានារា៉ា ប់រង
12

13
14
15

□

កាុងគ្េុកដែលមានត្ម្ម្ៃេម្ម្ូលនឹងទឹកគ្ាក់ចន
ាំ ន
ួ ២០០.០០០ (ពីររយពាន់) ែុល្លៃរអាភម្រិក
Certified Copy of Professional Indemnity Insurance certificate issued by Local Insurance Company
equal value of 200,000 (two hundred thousand) US Dollars
ដែនការអាជីវកម្មរយៈភពល ០៣ (បី) ឆ្ាាំ
3-Year Business Plan
វិក័យបគ្ត្បង់ម្ថៃអាជ្ញាបណ្ណ និងភេវាោធារណ្ៈ
Receipts on License Fee and Public Service Fee
ឯកោរភែេងភទៀត្ដែលត្គ្ម្ូវបដនថម្ភដ្ឋយគ្កេួង
Additional documents required by the Ministry

រាជធានីភ្ាាំភពញ ម្ថៃទី

ដខ

ឆ្ាាំ ២០១៨

អនរក្បគ្ល់

□
□
ានទទួលឯកោរគ្រប់ចន
ាំ ន
ួ
រាជធានីភ្ាាំភពញ ម្ថៃទី

ដខ

អនរទទួល

នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអចលនវត្ថុ បញ្ច ាំ និងគ្ាត្ិភោរភដ្ឋយអនុបបទាន

□

ឆ្ាាំ ២០១៨

