
បន្ទា បពី់បើបកីដបំើ�ីរការប្បមា�ជាងមួយខែកន្្លងមក ផ្សារទបំើន្បីបើន្ះមាន្បបើប្មជូីន្នូ្វទនំ្ញិ
ថ្្មីៗ  រសជាតអិាហារបើប្រនី្សម្ូបរខបប ន្ងិរបូរាងថ្្មនីន្ការររន្ហាង។ ឥលូវបើន្ះ បើោកអ្្នក
ប្រាន្ខ់តរណំាយបើពលប្តរឹមខត 10 ន្ទបី៉ុ បើណាណោ ះ ពីបុររីន្ទាគរី ីបើដមី្បបីើ វ្ដីបំើ�ីរបើៅកាន្ផ់្សារទបំើន្បី
បើន្ះ ខដលផ្្តលនូ់្វផ្លតិផ្លជាបើប្រនី្ប្បបើេទសប្មាបប់ើប្បបី្រាសប់្បចំានថ្ងៃ សបំើលៀកបពំាក ់បើប្គឿង
បើអ្ឡិរប្តរូន្កិ បើប្គឿងសមាអា ង ថ្្នំ បើពទ្យ ន្ងិផ្លតិផ្លជាបើប្រនី្បើទៀត។  

Aeon Mall Mean Chey has been open 
for about a month and is ready to serve 
a variety of products. This mall is now 
only a 10-minute drive from Borey 
Chankiri. It offers a variety of goods, 
including daily essentials, clothing, 
electronic devices, household items, 
medicine, and many more.

មកដលប់ើពលបើន្ះ អាកាសយាន្ដ្ឋាា ន្អ្ន្្តជាតបិើតបើជាកពុំងដំបើ�ីរការសាងសង់យ៉ាងមមាញរឹក 
សបើប្មរការសាងសង់រាន្ប្បមា� 43% បើ�ីយ។ ប៉ុ ខន្្តយ៉ាងណាមុញិគបើប្មាងការសាងសង់
អាកាសយាន្ដ្ឋាា ន្បើន្ះ អារន្រឹងមាន្ភាពយតឺយ៉ាវជាងការបើប្រាងទុក បើដ្ឋាយការសាងសង់អារ 
ន្រឹងបញ្ជជបប់ើ�ក្នុ ងឆ្នាំ្ន  ំ2024 វញិ។

Techo International Airport is continuing 
its construction, with approximately 
43% completed so far. However, this 
airport’s construction may take longer 
than expected, with completion 
scheduled for 2024.
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បចុ្ចុ� បបន្ននភាពគម្រោ��ងប� រីចី្ចុន្នទគរីី ី
BOREY CHANKIRI PROJECT
UPDATE REPORT

គម្រោ��ងប�រីចី្ចុន្នទគរីី ី ន្នងឹបញុ្ចបក់ារីសាងសង់បុ�កដំំបូង (ដំំណាកក់ាលទី1ី 
ន្នងិទី2ី) កន�ងរីយៈៈម្រោពល 5 ខែ�ខាងម��ម្រោន្នះ។ សូមអរីគ�ណច្ចុមំ្រោ�ះការីម្រោ�ឿ
ទី� កច្ចុតិ្តត ន្នងិការីវិនិ្នមិ្រោ�គរីបសម់្រោ�កអនកមកម្រោលបី� រីចី្ចុន្នទគរីី។ីប� រីចី្ចុន្នទគរីី ី
ន្នឹងម្រោ�ត្តៀម�ុ� ន្នរី�ច្ចុជាម្រោ�សច្ចុស��ប់ទីទី� លសាា គមន្ន៍ម្រោ�កអនកកន� ងការី
ចូ្ចុលមករីសម់្រោ�នាម្រោពលឆាប់ៗ ខាងម� �ម្រោន្នះ។  

BOREY CHANKIRI  PHASE 1 AND PHASE 2 WILL BE COMPLETED 
THE CONSTRUCTIONS IN THE NEXT 5 MONTHS. THANK YOU 
FOR YOUR TRUST AND INVESTMENT OVER THE PAST YEARS, 
AND WE CANNOT WAIT TO WELCOME YOU TO MOVE IN. 

បុ� កដំំបូង ន្នងិបុ� កថីី្មី / HOUSES UPDATES PHASE  1, 2 & 3

ការសាងសង់មួយខផ្្នកនន្សាា ន្អាកាសប្ពះមុន្វីងស ប្តង់រ�ុំរប្បសពវមហាវថិ្សីបើមេរ �ុុ ន្ ខសន្
ន្ងិ មហាវថិ្ីប្ពះមុន្វីងសជាមួយផ្្លូ វបើលែ 271 បើន្ះ រាន្បើរញរបូរាងជាបបើ�្តី រៗបើ�ីយ។ សាា ន្
អាកាសបើន្ះបើប្រាងន្រឹងរណំាយបើពលសាងសង់រយៈបើពលប្បខ�ល 3 ឆ្នាំ្ន  ំបើដ្ឋាយរណំាយថ្វកិា
ជាង 36 ោន្ដុោ្ល រ បើដមី្បជួីយសប្មួលដលក់ារបើ វ្រីរាររ�៍បើ�ក្នុ ងទបី្កុងេ្នំបើពញ។ 
សាា ន្អាកាសបើន្ះមាន្រមាងៃ យប្តរឹមខត 15 ន្ទបី៉ុ បើណាណោ ះពីបុររីន្ទាគរី។ី   

A part of  Monivong Boulevard flyover 
bridge has started the construction 
at the intersection road Hun Sen 
Boulevard and  the area of street 
271. This flyover bridge is planned to 
finish in 36 months, and construction 
is expected to cost around  USD 36 
million to improve the traffic in the 
city. This flyover is only 15 minutes 
from Borey Chankiri. 

បុររីន្ទាគរីរីាន្បើរៀបរកំម្មវ ិ្ ពិីបើសសថ្្មីមួយបើទៀតសប្មាបឆ់្នាំ្ន ថំ្្មីបើន្ះគ«ឺ Better Living Workshop 
» ខដលជាកម្មវ ិ្ ខីរករខំលករបំើ�ះដរឹងពីអ្្នកជនំ្ញទាកទ់ងបើៅន្រឹងប្បធាន្បទសំខាន្់ៗ បើដមី្ប ី
ការរស់បើ�ប្បបើសីរជាងមុន្។ កម្មវ ិ្ បីើន្ះន្រឹងប្រារពធបើឡីងបើ�នថ្ងៃអាទតិ្យ ទ1ី9 ខែកុមៈៈ ឆ្នាំ្ន 2ំ023 
ខាងមុែបើន្ះ បើប្កាមប្បធាន្បទ «ការបើរៀបរសួំន្រ�ររបំើ�ៀងផ្ទាះ» បើដ្ឋាយបើោក ធឹឹម សុុផល 
ស្ថាា បត្យយករជាន់់ខ្ពពសុ់នៅ�ក្រុកមុហុុ៊ុន់ HKA&Partners ដរ៏ណំាន្មួយរបូ។ បខន្ែមពីបើន្ះបើោកអ្្នក
កអ៏ាររូលរមួទសសន្ផ្ទាះគរំរូបស់បុររីន្ទាគរីផី្ងខដរ។ សូមអ្បើញ្ជជញីរូលរមួបើដ្ឋាយបើសរ ីន្ងិ
ខរករខំលកកម្មវ ិ្ បីើន្ះបើៅកាន្ប់្កុមប្គួសារ ន្ងិមតិ្តេកិរិបស់បើោកអ្្នក។  

Borey Chankiri  will organise a new special program for the new year called 
“Better Living Workshop,” which is a program where experts share their 
knowledge about living a better life. Mr. Thim Sophal, a senior architect and 
landscape designer at HKA&Partners, will host this event on February 19, 
2023 with the theme “How to create a beautiful side garden”. In addition, you 
can also visit Borey Chankiri’s sale gallery and experience the site walk with 
Borey Chankiri team. Share this program with your family and friends. We look 
forward to seeing you soon.

បើ�បើដមីខែ មថុិ្ន្ ឆ្នាំ្ន  ំ2023 ខាងមុែបើន្ះ ប្កុមការងារបុររីន្ទាគរី ីន្រឹងបបើងីិតនូ្វកម្មវ ិ្ បី្បគលជូ់ន្
បើគ�ដ្ឋាា ន្ដលម់ាា ស់ផ្ទាះបុររីន្ទាគរីជីាផ្្លូ វការ។ 

Earlier in June 2023, there will be an official handover ceremony for 
homeowners to move in. 

Source: Xinhua

ត្តបំន្នភ់ាគខាងត្តបូងនៃន្នរា�ធាន្នភី្នំនំម្រោពញកពំ� ងអភិ្នំវិឌ្ឍឍ ទីន្នទមឹន្នងឹការី
អភិ្នំវិឌ្ឍឍនៃន្នប� រីចី្ចុន្នទគរីី ី
THE SOUTHERN REGIONS OF PHNOM PENH SEE EXPANSION 
IN TANDEM WITH BOREY CHANKIRI DEVELOPMENT

ការីម្រោបកីដំំម្រោណីរីការីជាផូុ្លូវិការី ផ្លូ�រីទីមំ្រោន្នបីអ� ីអន្ន �ន្ន�យ័ៈ
THE OFFICIAL OPENING OF AEON MEAN CHEY

គម្រោ��ងសាងសង់សាា ន្នអាកាស�ពះម� ន្នវីិងស
MONIVONG BOULEVARD FLYOVER  BRIDGE 
CONTRUCTION PROJECT

ដំំម្រោណីរីការីសាងសង់�ព�ន្នយៈន្នតម្រោ�ះអន្នតរីជាត្តមិ្រោត្តម្រោជា
TECHO INTERNATIONAL AIRPORT CONSTRUCTION

ការីអភិ្នំវិឌ្ឍឍម្រោ�ត្តបំន្ន�់� វំិញិ ប� រីចី្ចុន្នទគរីី ី
SURROUNDING AREAS AND
LOCATION UPDATES

បើតបីើោកអ្្នកបើពញរតិ្តជាមួយន្រឹងបើគ�ដ្ឋាា ន្របសប់ើោកអ្្នកបើ�បុររីន្ទាគរីខីដរឬបើទ? 
សូមរូលរមួខរករខំលកព័តម៌ាន្ដលប់្កមុប្គួសារ មតិ្តេកិ ិន្ងិមនុ្សសជាទបី្សឡាញរ់បសប់ើោកអ្្នក 
បើដមី្បកីាររសប់ើ�កាន្ខ់តប្បបើសរីជាងមុន្។ សប្មាបព័់តម៌ាន្លមអាតិ សូមទាកទ់ងមកខផ្្នកបើសវាបបើប្មី
អ្តថិ្ជិន្ តាមរយៈបើលែទូរសពទា។ 

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

Cellcard

Smart

បើយងីែុំមំាន្កតិ្តយិសជប្មាបជូន្បើោកអ្្នកថ្ ដំបើ�ីរការសាងសង់រាន្ប្បប្ពរឹត្តបើៅយ៉ាង
សប្សាកស់ប្សា ំន្ងិប្បកបបើដ្ឋាយការប្គបប់្គងយ៉ាង�្មតរ់តប់ើៅបើលបីបើរាកបើទស កដូ៏រជា
គុ�ភាពនន្សំ�ង់។

ក្នុ ងន្មជាមាា ស់បើគ�ដ្ឋាា ន្  បើោក បើោកប្សីប្រាកដជារង់ដរឹងរ�ស់ពីការរកីរបើប្មនី្នន្
ការសាងសង់កដូ៏រជាការអ្េិវឌ្ឍឍថ្្មីៗបើ�តបំន្ជុ់វំញិខក្បរបុរបីើន្ះ កដូ៏រជាព័តម៌ាន្ថ្្មីៗ ខដល 
ប្កុមការងារបើយងីែុំនំ្រឹងជប្មាបជូន្ក្នុ ងររាយការ�៍បើន្ះ។ បើយងីែុំពិំតជាទន្ទារឹមរង់ចានំថ្ងៃខដលបុរ ី
រន្ទាគរីនី្រឹងបញ្ជាបក់ារសាងសង់ ន្ងិបើលរជារបូរាងបើពញបើលញ  បើ�យីកា្ល យជាស�គមន្មួ៍យខដល
ផ្្តលជូ់ន្នូ្វការរស់បើ�ប្បកបបើដ្ឋាយគុ�ភាព ន្ងិភាពសុែដុមរម្យន្សប្មាបប់ើោកអ្្នក។

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

As you are Chankiri Homeowners, we would like 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 cannot wait to see 
this special project to come life and prosperous. 

A

D

E

B
C

ZONE A ZONE B
ZONE D ZONE E

ZONE C

ZONE A

ZONE B

ZONE C

ZONE D

ZONE E

CENTRAL PARK

ម្រោរីៀប�ញំ្ជាំងំឥដំឋ�កហម
BRICK WALL INSTALLATION:

ពិដាន្ន
CEILING

ការីងារីបូក
PLATERING:

ម្រោរីៀបការី ូូ
TILING

ម្រោ��ងផ្លូទះ
STRUCTURE:

�បថ្នាំន ំ
PAINTING:

100%

រួររាល់់
Completed

កពុំងដំបើ�ីរការ (20%)
In progress (20%)

រួររាល់
Completed

កំពុងសាងសង់ (20%)
In progress (20%)

ររួរាល់
Completed

កំពុងសាងសង់ (15%)
In progress (15%)

បចុ្ចុ� បបន្ននភាពនៃន្នការីដាឋ ន្នប� រីចី្ចុន្នទគរីី ី
គតិ្ត�ត្តមឹខែ�មករា 2023
CONSTRUCTION UPDATES
AS OF JAUNARY, 2023

ម្រោរីៀប�ញំ្ជាំងំឥដំឋ�កហម
BRICK WALL INSTALLATION:

ម្រោរីៀប�ញំ្ជាំងំឥដំឋ�កហម
BRICK WALL INSTALLATION:

បុង់ម្រោសបាត្ត
GROUND SLAB WORK:

បុង់ម្រោសបាត្ត
GROUND SLAB WORK:

ពិដាន្ន
CEILING

ពិដាន្ន
CEILING

ការីងារីបូក
PLATERING:

ការីងារីបូក
PLATERING:

ម្រោរីៀបឥដំឋ
MASONARY WORK

ម្រោរីៀបការី ូូ
TILING

ម្រោរីៀបការី ូូ
TILING

ម្រោ��ងផ្លូទះ
STRUCTURE:

ម្រោ��ងផ្លូទះ
STRUCTURE:

ម្រោ��ងផ្លូទះ
STRUCTURE:

ម្រោ��ងផ្លូទះ
STRUCTURE:

�បថ្នាំន ំ
PAINTING:

�បថ្នាំន ំ
PAINTING:

60%

រួររាល់់
Completed

រួររាល់់
Completed

កពុំងសាងសង់
In progress

កពុំងសាងសង់
In progress

កពុំងដំបើ�ីរការ (15%)
In progress (15%)

កពុំងដំបើ�ីរការ (5%)
In progress (5%)

រួររាល់ 
Completed

រួររាល់
Completed

កពុំងសាងសង់ (ជាន្ទ់1ី, ទ2ី)
In progress (1F, 2F)

កពុំងសាងសង់ (ជាន្ទ់1ី, ទ2ី)
In progress (1F, 2F)

កំពុងសាងសង់ (20%)
In progress (20%)

កំពុងសាងសង់ (23%)
In progress (23%)

ររួរាល់
Completed

រួររាល់
Completed

កពុំងសាងសង់
In progress

កំពុងសាងសង់ (12%)
In progress (12%)

កំពុងសាងសង់ (13%)
In progress (13%)

កមីវិធិីខីែច្ចុករីខំែលកច្ចុមំ្រោណះដឹំង  ន្នងិ ការីទីសសនាប� រីចី្ចុន្នទគរីី ី
BETTER LIVING WORKSHOP AND CONSTRUCTION SITE WALK

កមីវិធិី�ីបគល�ូ់ន្នម្រោគហដាឋ ន្នដំល�ុ់សផ់្លូទះ
HANDOVER CEREMONY 

កមីវិធិីបីនាទ ប ់/ WHAT’S NEXT

100%

100%

40%

សាងសង់�តិ្តរី�ច្ចុរាល ់ន្នងិម្រោ��ង
បញុ្ចបម់្រោ�ខែ�ម្រោមសា
The construction is coming 
along nicely and is expected to 
be completed in April.

ផ្សារទបំើន្បីអុ្អី្ន្មាន្ជយ័ តនម្លជាង200ោន្ដុោ្ល រ 
ខដលកពុំងបើបកីដបំើ�ីរការ — Cambonomist 

https://urbanlandasia.com/projects/chankiri-palm-creek
https://urbanlandasia.com/projects/chankiri-palm-creek
https://urbanlandasia.com/projects/chankiri-palm-creek
https://urbanlandasia.com/projects/chankiri-palm-creek
https://urbanlandasia.com/projects/chankiri-palm-creek
https://urbanlandasia.com/projects/chankiri-palm-creek
https://urbanlandasia.com/
https://www.linkedin.com/company/urbanland-asia-investment-co.-ltd./mycompany/
https://www.facebook.com/urbanlandasia
https://www.instagram.com/urbanlandasia/
https://t.me/+CrcYXF2j7j5lN2Y1
tel:85561888580
https://t.me/+CrcYXF2j7j5lN2Y1
tel:85515588580
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