បច្ចុ� ុ ប្បបន្ននភាពគម្រោ��ងបុុ រីចន្ទ
ី ទគីីរី ី
CHANKIRI PALM CREEK
PROJECT UPDATE REPORT
មិថុនា 2022 / JUNE 2022

គម្រោ��ងបុុ រីចន្ទ
់ រសាងសង់់ហើ�ើយក្នុុ�ងឆ្នាំំ �
ឹ បញ្ចចប់កា
ី ទគីីរី ី នឹង
2023 រួច
ួ រាល់ស
់ ម្រា�ប់លោ់ �កអ្ននកទទួួលយកផ្ទះះ�។
សូូមអរគុុ ណជាមួួយការជឿ�ឿទុុ កចិត្ត
ិ ត និង
ិ ការវិនិិ យោិ �គរបស់់
លោ�កអ្ននកជាង 1 ឆ្នាំំនេះ�ះ!
�
CHANKIRI PALM CREEK NEARING COMPLETION IN
2023- MORE THAN ONE YEAR INVESTMENT AND
LESS THAN ONE YEAR TO MOVE IN.

យើ�ើងខ្ញុំំ��មានកិត្តិិ�
ិ យសជម្រា�បជូូនលោ�កអ្ននកថា ដំំណើ�ើ រការសាងសង់់បានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទៅ�យ៉ាាង

សស្រា�ក់សស្រា�
ម និង
់
់ ងយ៉ាាងហ្មម ត់ច
់ ត់ទៅ់ �លើ�ើបច្ចេ�េកទេ�ស ក៏ដូូ
ិ ប្រ�កបដោ�យការគ្រ�ប់គ្រ�
៏ ចជា
គុុ ណភាពនៃ�សំណ
ំ ង់់។

ក្នុុ� ងនាមជាម្ចាាស់ផ្ទះ
ដឹឹងពីីការរីកចម្រើ�ើ
ន
់ ះ� លោ�ក លោ�កស្រី�ីតែ�ងតែ�រំពឹឹងចង់់
ំ
� នៃ�ការសាងសង់់
ី

ក៏ដូូ
រី ី នេះ�ះក៏ជា
ិ
៏ ចជាការអភិិវឌ្ឍឍថ្មីី�ៗនៅ�តំបន់
៏ ព៌៌ត័មា
័ នមួួ យដែ�លក្រុ�ុមការងារយើ�ើងខ្ញុំំ��
ំ នៅ់ �ជុំំ�វិញក្បែ�ែរបុុ

នឹឹងចែ�ករំលែ�កជូ
អរខ្លាំំ�ងណាស់ដែ�
ូ ននៅ�ក្នុុ� ងរបាយការណ៍៍នេះ�ះដែ�រ។ យើ�ើងខ្ញុំំ��មានសេ�ចក្តីីត្រេ�េក
់ ល
ំ
�

លោ�ក លោ�កស្រី�ីបានជ្រើ�ើ�សរើ�ើសរួម
ួ ដំំណើ�ើ រដ៏៏អស្ចាារ្យយនេះ�ះជាមួួ យគ្នាា យើ�ើងពិិតជាចង់់ឲ្យយថ្ងៃ�ៃដែ�លបុុ រី ី

ទាំងមូូ
់ រសាងសង់់នឹឹងចេ�ញជារូូបរាងពេ�ញលេ�ញ ជាមួួ យនិង
ិ សហគមន៏មួ
៏ ួ យដែ�ល
ំ លបានបញ្ចចប់កា
មានការរស់់នៅ�ប្រ�កបដោ�យសុុ ខដុុ មរម្យយនា។

គេ�ហទំព័
ស្វែ�ែងយល់បន្ថែ�ែ
មអំំពីីគម្រោ��ងបុុ រីចន្ទទគី
់
ំ ័ររបស់់យើ�ង
ើ ។
ីរីនៅ�លើ�ើ
ី
ី

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 our website.

បច្ចុ� ុ ប្បបន្ននភាពនៃ�ការដ្ឋាា នបុុ រីចន្ទ
ី ទគីីរី ី
គិតត្រឹ�
ម
2022
ិ
ឹ ខែ�មិថុុនា
ិ
CONSTRUCTION UPDATES
AS OF JUNE, 2022
ប្លុ� ុ កដំំបូូង / HOUSES UPDATES PHASE 1 & PHASE 2

C

B

A
ZONE A

ZONE C

ZONE B

ZONE A

គ្រោ��ងផ្ទះះ�
STRUCTURE:

រៀ�ៀបជញ្ជាំំងឥដ្ឋឋ
ក្រ�ហម
�
BRICK WALL INSTALLATION:

ចាក់ប្លលង់
់ ់សេ�
CONCRETE CASTING:

GF, 2F

1F, 2F,RF

រៀ�ៀបជញ្ជាំំងឥដ្ឋឋ
ក្រ�ហម
�
BRICK WALL INSTALLATION:

ចាក់ប្លលង់
់ ់សេ�
CONCRETE CASTING:

2F

GF, 2F,RF

51%
កំពុងសាងសង់
In progress

ZONE B

គ្រោ��ងផ្ទះះ�
STRUCTURE:

53%
កំពុងសាងសង់
In progress

ZONE C

គ្រោ��ងផ្ទះះ�
STRUCTURE:

ចាក់ប្លលង់
់ ់សេ�
CONCRETE CASTING:

66%
កំពុងសាងសង់
In progress

1F, 2F,RF

ហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័ន្ធ
� ធ / INFRASTRUCTURE

100%
ផ្្លលូវថ្្នល់
Road Phase 1 & Phase 2

ប្លុ� ុ កថ្មី�ី / NEW PHASE
បុុ កគ្រឹះ��ះ
Piling

របង

Fence

ប្រ�ព័័ន្ធធលូូ
Drainage System

ការងារបង្ហាាប់ដី
់ ី

100%

80%

100%

40%

Subgrade

ការអភិិវឌ្ឍឍនៅ�តំំបន់ជុំំ
ិ បុុ រីចន្ទ
់ វិ� ញ
ី ទគីីរី ី
SURROUNDING AREAS AND
LOCATION UPDATES
តំំបន់ភា
់ គខាងត្បូូ� ងនៃ�រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញអភិិវឌ្ឍឍ
ទន្ទឹឹ�មនឹង
ឹ ការអភិិវឌ្ឍឍន៍នៃ៍ �បុុ រីចន្ទ
ី ទគីីរី ី
THE SOUTHERN REGIONS OF PHNOM PENH
SEE EXPANSION IN TANDEM WITH
CHANKIRI PALM CREEK DEVELOPMENT.
ការអភិិវឌ្ឍឍន៍ផ្លូូ�វអ
មព្រែ�ែកត្នោ�ោត
៍
PALM CREEK ROADSIDE CONSTRUCTION
ក្រុ�ុមការងារបានចាប់ផ្តើ់ �ើ�មអភិិវឌ្ឍឍផ្លូូ�វតាមដងព្រែ�ែកត្នោ�ោត តាំងពីីពាក់
ា លខែ�មិថុ
់ កណ្តា
ិ ុ នា 2022
ំ

នេះ�ះ។ ដើ�ើម្បីី � ផ្តតល់ភា
់ ពងាយស្រួ�ួលជូូនម្ចាាស់ផ្ទះ
់ ះ�បុុរីចន្ទទគី
ីរី ី ក្នុុ� ងការចេ�ញចូូ លបុុ រី ី ធានានូូ វសុុ វត្ថថភាព
ី

និង
់ផ្លូ� ូវនេះ�ះសម្រា�ប់ ់
ិ រស់់នៅ�ជិិតស្និិ�ទ្ធធជាមួួ យធម្មមជាតិ ិ យើ�ើងសង្ឃឹឹម
� ថាម្ចាាស់់ផ្ទះះ�នឹឹងអាចប្រើ�ើប្រា�ស់
�

ដើ�ើរលំហែំ �កាយ រត់ ់ ជិះះ�កង់់ និង
ិ លេ�ងកម្សា�ន្តត នៅ�តាមដងព្រែ�ែកត្នោ�ោត។

Creekside road development is underway, with construction beginning in midJune 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 additional entry point into Chankiri but also serves as an area where the community
can walk, jog, cycle or play.

សេ�ចក្តីីប្រ�
� កាស គម្រោ��ងពង្រី�ីកផ្លូូ�វជាតិលេ�
ិ ខ 2
NATIONAL ROAD 2 EXPANSION ANNOUCEMENT
យើ�ើងខ្ញុំំ��មានសេ�ចក្តីីរំ� ភើ�ើបរី
ករាយក្នុុ�
ងការចែ�ក
ំ
ី
រំលែ�កថា
ផ្លូូ�វជាតិលេ�ខ
2 កំពុ
់ រ
ំ
ិ
ំ ុ ងឆ្លលងកាត់កា

ពង្រី�ីកបណ្តោ�ោ យផ្លូូ�វប្រ�មាណ 20.5 ម៉ែ�ត្រ�
ែ ។គ
ម្រោ��ងពង្រើ�ើ�កផ្លូ� ូវនេះ�ះនឹឹងជួួ យសម្រួ�ួល

ចរាចរណ៍៍ចេ�ញចូូ លទីីក្រុ�ុងឲ្យយកាន់តែ�
់ រលូូ ន
ទៅ�មុុ ខទៀ�ៀត។

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

គម្រោ��ងផ្សា�រទំំនើ�ើប អុីី �អន 3 បានសន្មមត់ប
់ ញ្ចចប់កា
់ រសាងសង់់
នាចុុ ងឆ្នាំំ � 2022 ខាងមុុ ខនេះ�ះហើ�ើយ
AEON 3 MALL PROJECTED COMPLETION
BY THE END OF 2022
គម្រោ��ងផ្សា�រទំនើ�ើប
អុីី �អន 3 បានសន្មមត់បញ្ចច
ប់កា
់
់ រសាងសង់់នាចុុ ងឆ្នាំំ� 2022 ខាងមុុ ខនេះ�ះហើ�ើយ។
ំ

ដោ�យមានចម្ងាាយត្រឹ�ឹមតែ� 5នាទីី ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ� ពីីបុុ រីចន្ទទគី
ីរី ី លោ�កអ្ននកអាចនឹឹងទទួួ លនូូ វបទពិិសោ�ធន៍ ៍
ី

កម្សា�ន្តតថ្មីី�និង
ិ ប្លែ�ែក ដែ�លពុំំ�មានពីីមុុ នមក។

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 minutes away. Set against the backdrop of Phnom Penh’s southern suburbs, Aeon
Mall 3 will offer a unique shopping experience like no other.
សូូ មអញ្ជើ�ើញ
ី
� ទស្សសនាវីដេ�អូូដែ�ល

បង្ហាាញអំំពីីដំំណើ�ើ រការសាងសង់់ផ្សា�រទំនើ�ើប
អុីី �
ំ

អន 3 នៅ�ទីីនេះៈ�ៈ�

See Aeon Mall 3 construction
progress here:
(https://www.youtube.com/watch?v=CV2cDmcKQkU)

កម្មមវិធីិ ីបន្ទាាប់់

WHAT’S NEXT
សួួនសេ�នត្រ�លផាក និង
ិ ពិិធីស
ី ម្ភោ�ោធសួួនសេ�នត្រ�លផាក
ជាមួួយការដាំំដើ�ើមឈើ�ើ
CENTRAL PARK TREE PLANTING &
TREE PLANTING CEREMONY.
នាដើ�ើមខែ�មិថុ
ិ ុ នា ក្រុ�ុមការងារបានរៀ�ៀបគម្រោ��ងផ្តើ�ើ�មដាំំដើ�ើមឈើ�ើនៅ�សួួ ន សេ�នត្រ�លផាក។

ពួួ កយើ�ើងបានជ្រើ�ើ�សរើ�ើសដើ�ើមឈើ�ើធំំៗចំនួ
ំ ួ ន 43 ដើ�ើម ជាច្រើ�ើន
� ប្រ�ភេ�ទ មកដាំំនៅ�សួួ ន។ យើ�ើងខ្ញុំំ��

នឹឹងសម្ភោ�ោ ធតំ ំណាក់ ់កា លដ៏៏សំំខា ន់ ់នេះ�ះជាមួួ យការប្រា�រព្ធធ អ ញ្ជើ�ើ�ញ ម្ចាា ស់់ផ្ទះះ� មកចូូ លរួួម ពិិ ធីីដាំំ

ដើ�ើមឈើ�នា
ើ ខែ�សីីហាខាងមុុ ខនេះ�ះ។

In the beginning of June, our landscape designer rolled out the tree planting 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 Planting Ceremony which will be held in August.
Stay tuned for invitations.

លោ�កអ្ននកពេ�ញចិត្តត
ិ ជាមួួ យនឹឹងគេ�ហដ្ឋាានរបស់លោ់ �កអ្ននកនៅ�ចន្ទទគី ីរី ដែ�រឬទេ�?
ី

សូូ មចូូ លរួួមចែ�ករំលែ�កពត៌
មា
ក្រុ�ម
ុ គ្រួ�ួសារ និង
ា ញរបស់លោ់ �កអ្ននក។ ពួួ កគេ�អាច
់ ត្តតភក្តិិ�
៌ នដល់មិ
ំ
ិ
ិ បណ្តា
ិ ន ដើ�ើម្បីីសាកសួួ
ទាក់ទ
របន្ថែ�ែម :
់ ងមកទូូ រស័ព្ទទផ្នែ
័ �ែកសេ�វាបម្រើ�ើអ
� តិថិ
ិ ជ
�

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

+855 61 888 580

Smart

+855 15 588 580

