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CHANKIRI PALM CREEK
PROJECT UPDATE REPORT

គម្រោ��ងប្លុ� រីចី្ចុនទគ�រី ីនងឹប្លុញុ្ចប្លុក់ារីសាងសង់ម្រោ��យកន� ងឆ្នាំន � 
2023 រីចួ្ចុរាល់ស់��ប្លុម់្រោ�កអ្ននកទទួល់យកផ្ទះទ�។
សូមអ្នរីគ� ណ ជាមួយ ការីម្រោ�ឿទ� កច្ចុតិ្តត នងិ ការីវិនិមិ្រោ�គរីប្លុស់
ម្រោ�កអ្ននក ជាង 1 ឆ្នាំន �ម្រោន�!
CHANKIRI PALM CREEK NEARING COMPLETION IN 
2023  - MORE THAN ONE YEAR INVESTMENT AND 
LESS THAN ONE YEAR TO MOVE IN.  

បុ្លុ� កដំ�បូ្លុង / HOUSES UPDATES PHASE  1 &  PHASE 2

ក្រុ�ុមការងារបានចាប់ផ់្តើ�ើ�មអភិិវឌ្ឍឍ�ូ� វតាមដងព្រែក្រុែ�ផ្តើតាោ ត តាងំែ�ពា� ់�ណ្តាើ លព្រែ�មថុិុនា 2022 

ផ្តើនះ។ ផ្តើដ�មី � �ើលភ់ាែងាយក្រុ�ួលជូ� នម្ចាា �់�ះះបុ់រចីនះគី�រ ី�ោុ ងការផ្តើចញច� លបុ់រ ី ធានាន� វ�ុវតថភាែ 

នងិរ�់ផ្តើ�ជូតិ�ោិទ្ធធជាមួយធមមជាត ិ  ផ្តើយ�ង�ងឹ �មថាម្ចាា �់�ះះន�ងអាចផ្តើក្រុប់�ក្រុបា�់�ូ� វផ្តើនះ�ក្រុម្ចាប់់
ផ្តើដ�រលពំ្រែ�កាយ រត ់ជូះិ�ង់ នងិ ផ្តើលង�ម�នើ ផ្តើ�តាមដងព្រែក្រុែ�ផ្តើតាោ ត។

Creekside road development is underway, with construction beginning in mid-
June 2022!  

In an effort to provide our residents with ease of access and to further connect 
our community with nature, creekside road not only functions as an addition-
al entry point into Chankiri but also serves as an area where the community 
can walk, jog, cycle or play.

នាផ្តើដ�មព្រែ�មថុិុនា ក្រុ�ុមការងារបានផ្តើរៀប់គីផ្តើក្រុម្ចាងផ្តើ�ើ�មដាំំផ្តើដ�មផ្តើ��ផ្តើ��ួន ផ្តើ�នក្រុតលផា�។ 

ែួ�ផ្តើយ�ងបានផ្តើក្រុជូ��ផ្តើរ�ីផ្តើដ�មផ្តើ��ធំៗ ចនួំន 43 ផ្តើដ�ម ជាផ្តើក្រុច�នក្រុប់ផ្តើភិទ្ធ ម�ដាំំផ្តើ��ួន។ ផ្តើយ�ង�ុំំ
ន�ង�ផ្តើម្ចាោ ធតំណ្តា�់កាលដ៏�ំខាន់ផ្តើនះជាមួយការក្រុបារែធអផ្តើ�ើ�ញម្ចាា �់�ះះម�ច� លរមួែិធ�ដាំំ

ផ្តើដ�មផ្តើ��នាព្រែ���ហាខាងមុ�ផ្តើនះ។

In the beginning of June, our landscape designer rolled out the tree plant-
ing plan for Central Park. 43 mature trees are to be planted over the next 
several weeks and we will commemorate this milestone with a Tree Plant-
ing Ceremony which will be held in August. 

Stay tuned for invitations.

ត្ត�ប្លុនភ់ាគខាងត្តបូងនៃនរា�ធាន�ភ្នំន�ម្រោពញអ្នភិ្នំវិឌ្ឍឍ
ទនទមឹនងឹការីអ្នភិ្នំវិឌ្ឍឍនន៍ៃនប្លុ� រីចី្ចុនទគ�រី ី
THE SOUTHERN REGIONS OF PHNOM PENH 
SEE EXPANSION IN TANDEM WITH
CHANKIRI PALM CREEK DEVELOPMENT.

ការីអ្នភិ្នំវិឌ្ឍឍនផូុ៍្ទះវិអ្នមព្រែ�ពកម្រោ�ន ត្ត
PALM CREEK ROADSIDE CONSTRUCTION

ផ្តើយ�ង�ុំមំ្ចានផ្តើ�ច�ើ�រផំ្តើភិ�ប់រ�ីរាយ�ោុ ងការព្រែច�

រពំ្រែល�ថា �ូ� វជាតផិ្តើល� 2 �ែុំងឆ្លូងកាតក់ារ 

ែក្រុង��ប់ផ្តើណ្តាើ យ�ូ� វក្រុប់ម្ចាណ 20.5  ព្រែមែក្រុត។ គី

ផ្តើក្រុម្ចាងែផ្តើក្រុង���ូ� វផ្តើនះន�ងជួូយ�ក្រុមួល

ចរាចរណ៍ផ្តើចញច� លទ្ធ�ក្រុ�ុងឲ្យយកានព់្រែតរល� ន

ផ្តើ�មុ�ផ្តើទ្ធៀត។

We’re thrilled to share that National Road 2 is currently undergoing an expan-
sion project to widen the current concrete road to 20.5 meters. This will facil-
itate smooth traffic flow in and out of the city. 

សួនម្រោសន�ត្តល់ផាក នងិពិធី�សម្រោ�ោ ធីសួនម្រោសន�ត្តល់ផាក
ជាមួយការីដាំ�ម្រោដំ�មម្រោ��
CENTRAL PARK TREE PLANTING &
TREE PLANTING CEREMONY.

100%
ផ្្លលូ វថ្្នល់
Road Phase 1 & Phase 2

100%

ប្រ�ព័័ន្ធធលលូ
Drainage System

100%
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Piling

40%

ការងារ�ងាា �ដ់ីី
Subgrade

80%

រ�ង
Fence

ការីអ្នភិ្នំវិឌ្ឍឍម្រោ�ត្ត�ប្លុន�់� �វិញិ ប្លុ� រីចី្ចុនទគ�រី ី
SURROUNDING AREAS AND
LOCATION UPDATES

កមីវិធិី�ប្លុន្ទាទ ប្លុ់
WHAT’S NEXT

គម្រោ��ងផ្ទះ�រីទ�ម្រោន�ប្លុ អ្ន� �អ្នន 3 បានសនីត្តប់្លុញុ្ចប្លុក់ារីសាងសង់
ន្ទាច្ចុ� ងឆ្នាំន � 2022 ខាងម� ខម្រោន�ម្រោ��យ
AEON 3 MALL PROJECTED COMPLETION
BY THE END OF 2022

គីផ្តើក្រុម្ចាង��រទ្ធផំ្តើន�ប់ អុ�អន 3 បាន�នមតប់់�ាប់ក់ារសាង�ង់នាចុងឆ្នាំោ  ំ2022 ខាងមុ�ផ្តើនះផ្តើ��យ។ 

ផ្តើដាំយម្ចានចម្ចាា យក្រុត�មព្រែត 5នាទ្ធ� ប់ែុ ផ្តើណ្តាះ ះ ែ�បុ់រចីនះគី�រ ី ផ្តើ��អោ�អាចន�ងទ្ធទួ្ធលន� វប់ទ្ធែិផ្តើសាធន៍

�ម�នើថុម�នងិព្រែប់ូ� ព្រែដលែំុម្ចានែ�មុនម�។

Projected to be completed by the end of 2022, residents of Chankiri Palm Creek 
will be able to enjoy the wide-ranging amenities of Aeon Mall 3 only 10 min-
utes away. Set against the backdrop of Phnom Penh’s southern suburbs, Aeon 
Mall 3 will offer a unique shopping experience like no other.

��មអផ្តើ�ើ�ញទ្ធ�សនាវផី្តើដអ� ព្រែដល

ប់ងាា ញអំែ�ដំផ្តើណ� រការសាង�ង់��រទ្ធផំ្តើន�ប់ អុ�
អន 3 ផ្តើ�ទ្ធ�ផ្តើនះ�

See Aeon Mall 3 construction 
progress here:

ផ្តើ��អោ�ផ្តើែញចតិើជាមួយន�ងផ្តើគី�ដាំា នរប់�ផ់្តើ��អោ�ផ្តើ�ចនះគី�រពី្រែដរឬផ្តើទ្ធ?
��មច�លរមួព្រែច�រពំ្រែល�ែតម៌្ចានដលម់តិើភិ�ើ ិក្រុ�មុក្រុគីួសារ នងិប់ណ្តាើ ញរប់�ផ់្តើ��អោ�។ ែួ�ផ្តើគីអាច

ទា�ទ់្ធងម�ទ្ធ� រ�ែ័ះព្រែ�ោ�ផ្តើ�វាប់ផ្តើក្រុម�អតថិុជិូន ផ្តើដ�មី �សា��ួរប់ព្រែនថម :

Happy and proud of your future home at Chankiri?
Spread the pleasure of owning a Chankiri home among your network
by asking them to contact us at:

Cellcard

Smart

ផ្តើយ�ង�ុំមំ្ចាន�តិើយិ�ជូក្រុម្ចាប់ជូ� នផ្តើ��អោ�ថា ដំផ្តើណ� រការសាង�ង់បានក្រុប់ក្រុែ�តើផ្តើ�យ៉ាែ ង

�ក្រុសា��់ក្រុសាម នងិក្រុប់�ប់ផ្តើដាំយការក្រុគីប់ក់្រុគីងយ៉ាែ ង�មតច់តផ់្តើ�ផ្តើល�ប់ផ្តើចា�ផ្តើទ្ធ� �ដ៏� ចជា

គុីណភាែនៃន�ំណង់។

�ោុ ងនាមជាម្ចាា �់�ះះ ផ្តើ�� ផ្តើ��ក្រុ��ព្រែតងព្រែតរែំ�ងចង់ដ�ងែ�ការរ�ីចផ្តើក្រុម�ននៃនការសាង�ង់ 

�ដ៏� ចជាការអភិិវឌ្ឍឍថុម�ៗផ្តើ�តបំ់នផ់្តើ�ជុូវំញិព្រែ�ីរបុ់រ ីផ្តើនះ�ជ៏ាែ៌តម័្ចានមួយព្រែដលក្រុ�ុមការងារផ្តើយ�ង�ុំំ
ន�ងព្រែច�រពំ្រែល�ជូ� នផ្តើ��ោុ ងរបាយការណ៍ផ្តើនះព្រែដរ។ ផ្តើយ�ង�ុំមំ្ចានផ្តើ�ច�ើ�ផ្តើក្រុត�អរខូាងំណ្តា�់ព្រែដល

ផ្តើ�� ផ្តើ��ក្រុ��បានផ្តើក្រុជូ��ផ្តើរ�ីរមួដំផ្តើណ� រដអ៏សាា រយផ្តើនះជាមួយគ្នាោ  ផ្តើយ�ងែិតជាចង់ឲ្យយនៃថុាព្រែដលបុ់រ ី
ទាងំម� លបានប់�ាប់ក់ារសាង�ង់ន�ងផ្តើចញជារ�ប់រាងផ្តើែញផ្តើលញ ជាមួយនងិ��គីមនមួ៏យព្រែដល

ម្ចានការរ�់ផ្តើ�ក្រុប់�ប់ផ្តើដាំយ�ុ�ដុមរមយនា។ 

ព្រែ�ែងយលប់់ព្រែនថមអំែ�គីផ្តើក្រុម្ចាងបុ់រចីនះគី�រផី្តើ�ផ្តើល�

We are pleased to share with you the tremendous progress we have made on 
Chankiri Palm Creek over the past months with great attention paid to quality 
control by our experts and partners.

As Chankiri homeowners, we want to keep you updated on the progress of your 
future home and the developments in the surrounding area. We are so excited 
to have you embark on this journey with us and can’t wait for you to see this 
special project come to life.  

Learn more about our borey project ‘Chankiri Palm Creek’ on

ZONE A ZONE B ZONE C

A
B

C

ZONE A

ZONE B

ZONE C

ម្រោរីៀប្លុ�ញំ្ជាំ �ងឥដំឋ�ក�ម
BRICK WALL INSTALLATION:

ម្រោរីៀប្លុ�ញំ្ជាំ �ងឥដំឋ�ក�ម
BRICK WALL INSTALLATION:

ចាកបុ់្លុង់ម្រោស
CONCRETE CASTING:

ចាកបុ់្លុង់ម្រោស
CONCRETE CASTING:

ម្រោ��ងផ្ទះទ�
STRUCTURE:

ម្រោ��ងផ្ទះទ�
STRUCTURE:

51%

53%

66%

�ំែុង�ាង�ង់
In progress

�ំែុង�ាង�ង់
In progress

�ំែុង�ាង�ង់
In progress

ប្លុចុ្ចុ� ប្លុបននភាពនៃនការីដាំឋ នប្លុ� រីចី្ចុនទគ�រី ី
គតិ្ត�ត្តមឹព្រែខមថិ្មី� ន្ទា 2022
CONSTRUCTION UPDATES
AS OF JUNE, 2022

ម្រោ�ដាំឋ រីច្ចុន្ទាសម័�នធ / INFRASTRUCTURE

(https://www.youtube.com/watch?v=CV2cDmcKQkU)

ម្រោសច្ចុកត��ប្លុកាស គម្រោ��ងព�ង�កផូុ្ទះវិជាត្តមិ្រោល់ខ  2 
NATIONAL ROAD 2 EXPANSION ANNOUCEMENT

GF, 2F

2F

1F, 2F,RF

GF, 2F,RF

1F, 2F,RF

ចាកបុ់្លុង់ម្រោស
CONCRETE CASTING:

ម្រោ��ងផ្ទះទ�
STRUCTURE:

https://www.youtube.com/watch?v=CV2cDmcKQkU&ab_channel=CambodiaDevelopment
https://www.urbanlandasia.com/
https://www.urbanlandasia.com/
https://t.me/+CrcYXF2j7j5lN2Y1
https://t.me/+CrcYXF2j7j5lN2Y1
tel:85561888580
tel:85515588580
https://urbanlandasia.com/
https://www.instagram.com/urbanlandasia/
https://www.facebook.com/urbanlandasia
https://www.linkedin.com/company/urbanland-asia-investment-co.-ltd./mycompany/
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