្រពះរជណច្រកកម��ជ
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នយកដ� ន្រគប់្រគងឣជីវកម�អចលនវត��
ប��ំ និង្របាតិេភាគេដយអនុប្បទាន

ពាក្យេស�ើសុំឣជ�បណ� អភិវឌ្ឍលំេ�ឋាន
ស្រមាប់្របេភទ

១ ឬ

២

APPLICATION FORM FOR A HOUSING DEVELOPER’S LICENSE
FOR TYPE

1 or

2

ស្រមាប់ម�ន�ីមានសមត�កិច� (FOR OFFIACIAL USED ONLY)
ៃថ�ឣជ�បណ� (License fee):

.................................................................េរៀល

វ�ក�យប្រតបង់ៃថ�ឣជ�បណ�
(License fee receipt)

្របាក់តម�ល់
(Deposit)

គណនីអភិវឌ្ឍលំេ�ឋាន

(Housing Development Account)

កាលបរ�េច�ទ (Transaction date):

.........................../......................../......................

េលខវ�ក�យប្រត (Ref. No)

...........................................................................

េឈា
� ះធនគារ (Bank)

...........................................................................

ចំនួនទឹក្របាក់ (Amount)

...........................................................................

សុពលភាព (Expiration Date)

.........................../......................../......................

េលខគណនី (Acc. Number)

...........................................................................

េឈា
� ះធនគារ ( Bank)

...........................................................................

I. េឈា
� ះ និងឣសយដ�នរបស់្រក�មហ៊ន
ុ អភិវឌ្ឍលំេ�ឋាន (Name and Address of Housing Development Company)
ក. េឈា�ះ្រក�មហ៊ន
ុ (Company’s Name)

១- េឈា�ះជភាសាែខ� រ (Name in Khmer) : …………………………………………………………………………………………
២- េឈា�ះជភាសាអង់េគ�ស (Name in English) : ……………………………………………………………………………....…

ខ. ឣសយដ�ន្រក�មហ៊ន
ុ (Company’s Address)

១- ផ�ះេលខ (House No):………………………………… ផ��វេលខ (Street No): ………………………………………………

២- ភូមិ (Village): ………………………………… ឃុំ / សង�ត់ (Commune / Sangkat) : ……………………………….……

៣- ្រក�ង/្រស�ក/ខណ� (City/District /Khan): ………………………… រជធានី/ េខត� (Capital/Province): …….………………
៤- ទូរស័ព� (Mobile/Telephone):………………………………………ទូរសារ (Fax):……… ……………………………………

៥- អុីែមល (Email):…………………………………………េគហទំព័រ (Website Address):……….…………… ………………
II.េឈា
� ះរបស់ភាគទុនិក (Name of Shareholders)
េឈា
� ះភាគទុនក
ិ កម��ជ

១.

២.

៣.
៤.

(Cambodian’s Shareholder)

េភទ
Sex

ភាគរយ

Percentage

េឈា
� ះភាគទុនក
ិ បរេទស

១.

២.

៣.
៤.

(Foreigner’s Shareholder)

ស��តិ

Nationality

េភទ
Sex

ភាគរយ

Percentage

III.សវតាសេង�បរបស់អ�កឈរេឈា
� ះេលើឣជ�បណ� (Background of licensee):
១-េឈា
� ះ (Name of licensee)

- េឈា
� ះជភាសាែខ� រ (Name in Khmer): ……………………………………………………………………………………………

- េឈា
� ះជភាសាអង់េគ�ស (Name in English) : ………………………………………………………………………………………

២- េភទ (Sex):

្រប�ស (Male) :

្រសី (Female)

៣- ៃថ� ែខ ឆា�ំកំេណើត (Date of Birth): ………………/……………………/……………………
៤- ទីកែន� ងកំេណើត (Place of Birth):

- ភូមិ (Village): …………………………..…… ឃុំ / សង�ត់ (Commune / Sangkat) : …….….…………………………………
- ្រក�ង/្រស�ក /ខណ� (City/District / Khan): ………………………… រជធានី / េខត� (Capital/Province): …….……………

- ្របេទស (Country): ……………………………………………………………………………………………………………………

៥- ស��តិ (Nationality): ……………………………………………………….…………………………………………………………………

៦- អត�ស��ណបណ� េលខ (ID No): …..................................................ផុតកំណត់ (Expired Date): ….…../…………/……………

ឬកាន់លិខត
ិ ឆ�ងែដនេលខ(Passport No):………………………………....ផុតកំណត់ (Expired Date): ………/…………/……………

៧- េលខទូរស័ព� (Mobile phone):………………………………………….. អុីែមល (Email):…..………………………………………… …

IV.េឈា�ះ និង ទីតាង
ំ គេ្រមាងសំណង់ែដល្រត�វអភិវឌ្ឍ (Projectës name and location)

១. េឈា
� ះគេ្រមាង (Projectës name) ……………………………….……………………………………………………………………………
២. ទីតាំងគេ្រមាង (Projectës Location)

- ដីឡ�ត៍េលខ (Lot No):………………………………….ស�ត
ិ េ�ផ��វេលខ (Street No):…………………………………………………
- ភូមិ (Village): …………………………..…… ឃុំ / សង�ត់ (Commune / Sangkat): …..…...….……….….…………….…..

- ្រក�ង/្រស�ក /ខណ� (City/District /Khan): ………………………… រជធានី/ េខត� (Capital/Province): …….….……….…

- វ���បនប្រតសមា�ល់មា�ស់អចលនវត�េ� លខ (Land Ownership Title No): ……………………………………………………………
� ះកម�សិទ�ិករ (Name of Registered Owner(s)): ……………………………………………………………….. …
- េឈា

V. ្របេភទ ទំហំ និងតៃម� គេ្រមាង (Type, Size and Cost of project)
១.គេ្រមាងរួម (Whole Project)

តៃម�គេ្រមាងសរុប

ទំហគ
ំ េ្រមាង

(Total Project Cost)

(Project Size)
្របេភទលំេ�ឋាន

(Type of Project)

ចំនន
ួ

លំេ�ឋាន
(Number
unit)

ផ�ះែល�ង (Town/Flat house/Shop house)
ភូម្រិ គឹះ (Villas)

េទាល (Single)

េភា�ះ (Twin)
បន�ប់េគង 1

អគារសហកម�សទ
ិ �ិ
Condominium

(1 bedroom)
បន�បេ់ គង 2

(2 bedrooms)

៣ បន�បេ់ គងេឡើងេ�

(From 3 bedroom Up)

កែន�ងរួម (Common Area)
សរុប (Total)

សំណង់ (ម )
២

Construction
(sqm)

ដី (ម២)

Land (sqm)

ៃថ�សណ
ំ ង់ (ដុលា�)
Construction
Cost ($)

រយៈេពលគេ្រមាង
ទាំងមូល

ៃថ�ដី (ដុលា�រ)

Land Cost ($)

(Duration of the
whole project)

ចំនន
ួ ដំណក់កាល
(Number of
Phases)

២.ស្រមាប់គេ្រមាងវ�និេយគដំណក់កាលទី .... (For Investment in phase ...)
្របេភទលំេ�ឋាន

ចំនន
ួ លំេ�ឋាន

(Type of Project)

(Number of
unit)

ទំហគ
ំ េ្រមាង (Project Size)
សំណង់ (ម២)

Construction(sqm)

ដី (ម២)

Land (sqm)

រយៈេពលគេ្រមាង

តៃម�គេ្រមាង (Total Project Cost)
ៃថ�សណ
ំ ង់ (ដុលា�)
Construction
Cost ($)

ៃនដំណក់កាលេស�ស
ើ ុំ

ៃថ�ដ ី (ដុលា�រ)

(Duration of thephased

Land Cost ($)

project in this phase)

ផ�ះែល�ង (Town/Flat house/Shop house)
ភូម្រិ គឹះ (Villas)

េទាល (Single)
េភា�ះ (Twin)
បន�ប់េគង 1

អគារសហកម�សិទ�ិ
Condominium

(1 bedroom)
បន�បេ់ គង 2

(2 bedrooms)

៣ បន�បេ់ គងេឡើងេ�

(From3 bedrooms Up)

កែន�ងរួម (Common Area)
សរុប (Total)

VI. ្របភពទុន វ�និេយគៃនគេ្រមាង (Source of Investment Capital of the project)
េដើមទុន

ភាគរយ (%)

ទុនផ�ល់ខ� ន

(Own Capital)

ហិរ��ប្បទានពីធនគារ

្រទព្យសកម�

ក��ង្របេទស (Local %)

្របភពទុន (Source of fund)
(%)

េ្រ�្របេទស (Oversea)
េឈា
� ះ្របេទស (Country name)

(Current Asset)
្រទព្យអកម�

(Fixed Asset)

(Loan from Bank)

ទុនពីការលក់ (Fund From Sale)

ខ�� ំបាទ/នងខ�� ំ

ជ្រក�មហ៊ុនអភិវឌ្ឍលំេ�ឋានសូមដក់ពាក្យេស�ើសុំឣជ�បណ� ស្រមាប់អភិវឌ្ឍលំេ�ឋាន

ការ្រគប់្រគងឣជីវកម�អភិវឌ្ឍលំេ�ឋាន និងសូមភា�ប់មកជមួយនូវឯកសារត្រម�វចាំបាច់ដូចមានជូនភា�ប់។

េដយ្រសបេ�តាម្របកាសស�ីពី

I, a Housing Developer would like to apply for housing development license with the Prakas on Housing Development with the

attaching files.

ខ�� ំបាទ/នងខ�� ំ សូមប��ក់ជឱឡរ�កថ ព័ត៌មានែដលបានបំេពញខាងេលើគឺពិតជ្រតឹម្រត�វ និងបានេធ�ើេដយចំេណះដឹងរបស់ខ�ំបាទ/នងខ�� ំ

ពិត្របាកដែមន។ េបើព័ត៌មានណមួយែដលបានផ�ល់ជូនេនះែក�ងកា�យ ឬខុសពីការពិត ខ�� ំបាទ/នងខ�� ំសូមទទួលខុស្រត�វេ�ចំេពាះមុខច្បោប់។

I hereby declare to the best of my knowledge that the particulars given above are true. I understand that any misleading

statement, false representation or description of the above particulars in an offence under the law of the Kingdom of Cambodia.

រជធានីភ�ំេពញ ៃថ�ទី

ែខ

ហត�េលខា និង្រតា្រក�មហ៊ុន

(Signature of Applicant and Company stamp)

ឆា�ំ...........

្រពះរជាណាច្រកកម�ជា
ុ

ជាតិ សសនា ្រពះមហក្ស្រត
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LOGO
្រក�មហ៊ុន

េលខៈ........................................
ខ�ុំបាទេឈ�ះ.............................................
ជានាយក្រក�មហ៊ុន/បុរ ី........................................
សូមេគារពជូន

ឯកឧត�មអគ�បណ�ិតសភាចរ្យេទសរដ�ម�ន�ី
រដ�ម�ន�ី្រកសួងេសដ�កិច� និង ហិរ�� វត�ុ
កម�វត�ៈុ

សំេណសុំអជា�បណ� អភិវឌ្ឍលំេនឋនស្រមាប់្រក�មហ៊ុន......................................ែដលមានទីតំងស�ិតេនភូមិ...........

េយាងៈ

្របកសេលខ ៩៦៥ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទី ២៤ ែខ សីហ ឆា�ំ ២០១៦ ស�ីពីករ្រគប់្រគងអជីវកម�អភិវឌ្ឍលំេនឋន

សង�ត់............. ខណ�.............. រជធានី/េខត�................. ។

របស់្រកសួងេសដ�កិច� និង ហិរ��វត�ុ ។
េសចក�ីដូចមានែចងក�ុងកម�វត�ុ និងេយាងខងេល ខ�ំុបាទ/នាងខ�ំុមានកិតិយ
� សសូមជ្រមាបជូន ឯកឧត�មអគ�បណិ� តសភាចរ្យ

េទសរដ�ម�ន�ីេមត�្រជាបថា

្រក�មហ៊ុន................................

ខ�ុំបាទ/នាងខ�ុំមានបំណងេធ�អជីវកម�អភិវឌ្ឍលំេនឋន

ែដលមាន

គេ្រមាងេឈ�ះ...............................................................មានទីតំងស�ិតេនដីឡូតិ៍េលខ...............ផ�ូវេលខ................ភូមិ............

សង�ត់............ ខណ�......... រជធានី/េខត�...............។ េដម្បីអនុវត�ន៍េអយ�សបតម្របកសេលខ៩៦៥ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទី២៤
ែខសីហ ឆា�ំ២០១៦ ស�ីពីករ្រគប់្រគងអជីវកម�អភិវឌ្ឍលំេនឋនរបស់្រកសួងេសដ�កិច� និង ហិរ�� វត�ុ ខ�ំុបាទ/នាងខ�ំុសូមដក់
ពក្យេស�សុំអជា�បណ� អភិវឌ្ឍលំេនឋនដូចមានឯកសរជូនភា�ប់។

េសចក�ីដូចបានជ្រមាបជូនខងេល សូមឯកឧត�មអគ�បណិ� តសភាចរ្យេទសរដ�ម�ន�ី េមត�ផ�ល់អជា�បណ� អភិវឌ្ឍលំេនឋន
ស្រមាប់្រក�មហ៊ុន.....................................................របស់ខំបា
ុ� ទ/នាងខ�ំុ េដយក�ីអនុេ្រគាះ ។
សូមឯកឧត�មអគ�បណិ� តសភាចរ្យេទសរដ�ម�ន�ីេមត�ទទួលនូវគារវកិច�ដ៏ខ�ង់ខ�ស់អំពីខំុ�
រជធានីភំេ� ពញ,ៃថ�ទី.........ែខ............ឆា�ំ………
ហត�េលខ និង្រត
នាយក្រក�មហ៊ុន

្រពះរជាណាច្រកកម�ជា
ុ

ជាតិ សសនា ្រពះមហក្ស្រត
ធនាគារ............................
េលខៈ ...............................

រជធានី ភំ េ� ពញ, ៃថ�ទី ........ ែខ............ ឆា�ំ ..........

លិខិតប�
� ក់ពីធនាគារ
ជូនចំេពះ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ
តមសំេណររបស់េលក/េលក�សី ....................................
តំ ណាងឲ្យ្រក�មហ៊ុន/បុ រ ី.......................................................
សូមប�
� ក់ ថា

្រក�មហ៊ុន/បុ រ ី.....................

ទី តំងេនដី ឡត៍
ូ េលខ...........

ផ�ូវេលខ.......

ភូ មិ..........

ឃុំ/សង�ត់ ............. �ស�ក/ខណ�........... រជធានី /េខត�.............. គឺ ជាអតិ ថិជនរបស់ធនាគារ...................។
េយងខ�ុំ សូមប�
� ក់ ថា្រក�ម ហ៊ុនែដលមានអត� ស�� ណដូ ច បានេរៀបរប់ ខងេល

បានេប កគណនី អភិ វឌ្ឍ

លំ េ នឋនេនធនាគារ ................. េដយេយាងតមខ�ឹម សរ ៃន្របកសេលខ ៩៦៥ សហវ.្របក ចុ ះៃថ�ទី២៤ ែខ
សីហ ឆា�ំ ២០១៦ ស�ព
ី ី ករ្រគប់ ្រគងអជី វកម�អភិ វឌ្ឍលំេនឋន ្រតង់ ្របករ២៧, ២៨, ២៩, និ ង្របករ៣០ ។
ព័ ត៌ មានលំអិ តរបស់ គណនី អភិ វឌ្ឍលំេ នឋនមានដូ ចខងេ្រកម៖
េឈ�ះគណនី

:........................................

េលខគណនី

:........................................

អស័យដ�ន

:........................................

កលបរ ិេច�ទេបកគណនី

:........................................

្របេភទគណនី(ដុល�អេមរ ិក) :........................................
ធនាគារ......................................

ហត�េលខ និង្រត

្រពះរជាណាច្រកកម�ជា
ុ

LOGO

ជាតិ សសនា ្រពះមហក្ស្រត

3

ធនាគារ ....................................
េឈ�ះជាភាសអង់េគ�ស

លិខិតប�
� ក់ករដក់្របាក់តម�ល់
េលខៈ........................................

សូមេគារពជូន

ឯកឧត�មអគ�បណ�ិតសភាចរ្យេទសរដ�ម�ន�ី
រដ�ម�ន�ី្រកសួងេសដ�កិច� និង ហិរ�� វត�ុ

េដយេហតុថា្រក�មហ៊ុន ឬបុរ ី ............................មានអសយដ�នេនផ�ះេលខ ............. ផ�ូវេលខ ............ សង�ត់
.............. ខណ� .................. រជធានី/េខត�................... ជា្រក�មហ៊ុនអភិវឌ្ឍលំេនឋន្របេភទទី ២ (េហកត់ថា ”អ�កេស�សុំ”)

បានអនុវត�្របកសេលខ្របកសេលខ ៩៦៥ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទី ២៤ ែខ សីហ ឆា�ំ ២០១៦ ស�ីពីករ្រគប់្រគងអជីវកម�
អភិវឌ្ឍលំេនឋន (េហកត់ថា “្របកស”)។
និងេដយេហតុថា្របករ

១០បានកំណត់ថា:

្រក�មហ៊ុនែដលមានបំណងអភិវឌ្ឍលំេនឋន

្រត�វដក់ពក្យេស�សុំ

អជា�បណ� អជីវកម�អភិវឌ្ឍលំេនឋន ្រត�វភា�ប់មកជាមួយនូវឯកសរ្របាក់តម�ល់ធានាអជីវកម� ២% (លិខិតប�
� ក់ ្របាក់តម�ល់)
ដូចមានែចងក�ុង្របករ ២៣ ៃន្របកស ជូន្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�។
ុ

ធនាគារ...........................ែដលមានអសយដ�នេនអគារេលខ.............មហវ ិថី...............សង�ត់..................................

ខណ�................... រជធានីភំ�េពញ (េហកត់ថា “អ�កធានា”) សូមប�
� ក់ថា្រក�មហ៊ុន ឬបុរ.ី ...........................................ែដលមាន

គេ្រមាងអភិវឌ្ឍលំេនឋន......................................ែដលមានទីតំងេន................ផ�ូវេលខ.............សង�ត់.................. ខណ�.......
ពិតជាបានដក់្របាក់តម�ល់េដម្បីធានាអជីវកម�ចំនួន................េនធនាគារេយងខ�ំុពិត្របាកដែមន។

ធនាគារេយងខ�ំស
ុ ូមអះអងថា ធនាគារេយងខ�ំជា
ុ អ�កធានា និងជាអ�កទទួលខុស្រត�វក�ុងនាមអ�កេស�សុំចំេពះមុខច្បោប់

នូវទឹក្របាក់សរុប USD…………………… (ទឹក្របាក់ជាភាសែខ�រ) មា�ស់្រក�មហ៊ុន ឬបុរ ី...................បានតម�ល់េនធនាគារេយងខ�ំុ។

េហយធនាគារេយងសូមសន្យោបង់្របាក់តម�ល់ធានាេនះជូន ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ (េហកត់ថា “្រកសួង”) េនេពលែដល

ធនាគារបានទទួលលិខិតទមទរជាលយលក�ណ៍អក្សររបស់្រកសួងប�
� ក់ថា:អ�កេស�សុំបាន្រប្រពឹត�ខុសឆ�ងេ្រកមលក�ខណ�

ៃន្របកសេដយគា�នករតវ៉ ។ ្របាក់តម�ល់េនះ្រក�មហ៊ុន

មានលិខិតអនុ��តិពី្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ។

ឬបុរ.ី ....................................................

អចដកវ ិញបានលុះ្រតែត

លិខិតធានាធនាគារេនះមានសុពលភាពរហូតដល់ៃថ�ទី............ែខ................ឆា�ំ ...........។
រជធានីភំេ� ពញុ, ៃថ�ទី........ ែខ.......... ឆា�ំ..........
តំណាងធនាគារ ..........................

