
 

 
 

គម្រោងបុរដំីបូងរបស់ Urbanland ជាគំរូនៃការរចនាផ្ទះរបកបម្ោយការ 
“គិតគូរពីតររវូការអ្នករស់ម្ៅជាចរបង”  

 
រាជធាៃីភ្នមំ្ពញ នងៃទី 05 ខែតុលា ឆ្ន  ំ2020 - រសបម្ពលខដលគម្រោងបុរែុីៃដូ ៃិងគម្រោងអ្ភ្វិឌ្ឍអ្ចលៃរទពយ
ម្ផ្េងម្ទៀតកំពុងរកីដុះោលម្ពញទីរកុងភ្នមំ្ពញ ៃិងបណ្ដា រកុងម្ផ្េងម្ទៀតម្ៅកនុងរបម្ទស ករពុជាកនុងរយៈកាលជា
ម្រចើៃឆ្ន រំកម្ៃះ អ្តងិិជៃរគបរូ់បអាចោៃការពិបាកកនុងការខបងខចកឲ្យម្ ើញពីភាពែុសគ្នន នៃគម្រោង ៃងិរកុរ
ហ ុៃអ្ចលៃរទពយ ទងំម្នាះ ។  
 
ម្ោងតារការសិការយួកាលពីម្ពលងមីៗម្ៃះ ខដលម្ចញផ្ាយម្ោយរកុរហ ុៃ Urbanland បាៃឲ្យម្ ើញថា 
របជាពលរដឋករពុជាកពុំងចាបម់្ផ្ាើរគិតគូរកាៃខ់តខ្ល ងំ អ្ពំីការបម្ងកើៃលទធភាពម្របើរបាស់លំម្ៅោឋ ៃ របស់ែលួៃ
សរោបក់ាររស់ម្ៅ តាងំពីកនុងផ្ទះរហូតដល់ម្រៅផ្ទះ ជាជាងការម្ដា តខតម្ៅម្លើម្ោភ្ណ័ភាព ខ្ងម្រៅ។  
 
ទៃទឹរៃងឹម្ៃះ ពួកគ្នតក់ច៏ងប់ាៃការរចនាផ្ទះ ខដលោៃភាពោរញ្ញ  ៃងិទំម្ៃើបជាងរុៃ ម្លើសពីការរចនារ ូតផ្ទះ
ខដលម្រើលម្ៅម្សើរៗ  ម្ោលគឺចងប់ាៃលំម្ៅោឋ ៃខដលរសស់ោា ត អាចបំម្ពញបណំងដទ ល់ែលួៃ ៃងិតររូវការកនុង
ការម្របើរបាស់ជាកខ់សាង   ម្ហើយជួយ បខៃែរ គុណតនរលដល់គុណភាពជីវតិរបស់ ពួកគ្នតខ់ងរម្ទៀតផ្ង រៃិខរៃម្្វើ
ឲ្យបាៃរតឹរខតចាប ់អាររមណ៍ប ុម្ណ្ដណ ះម្ទ។    
  
ការសិកាម្នាះកប៏ាៃបង្ហា ញខដរថា អ្តិងិជៃកំពុងសំឡឹងចងប់ាៃការផ្ាល់ជូៃបខៃែរម្ទៀតម្លើសពីអ្វីខដលគម្រោង
បុរនីាម្ពលបចចុបបៃនកពុំងផ្ាល់ឲ្យ។ កនុងម្នាះ ោៃការបាររភជាពិម្សសចំម្ោះរកុរហ ុៃរបងឹ ោងសងលំ់ម្ៅោឋ ៃប
ម្ជញ្រ ៀតគ្នន  ម្ដើរបបីម្ងកើៃរបាកច់ំម្ណញ ម្ហើយគិតគូរតិចតចួជុំវញិការរចនាខផ្នក ខ្ងកនុងលំម្ៅោឋ ៃ ឬការម្របើរបាស់
ទីធាល ខ្ងម្រៅ។  
 
តាររយៈការសិកា ខដលោៃការខចករខំលកោ ងទូលំទូលាយម្ៅតាររបពៃ័ធផ្េពវផ្ាយ ៃិងភាគីោកព់ៃ័ធម្ៅកនុង
វស័ិយអ្ចលៃរទពយ រកុរហ ុៃ Urbanland បាៃកណំតម់្ ើញពីកតាា ពិចារណ្ដសំខ្ៃ់ៗ រយួចំៃៃួ សរោបអ់្នក
ទិញលំម្ៅោឋ ៃម្ៅករពូជា ម្ហើយម្ៅម្ពលម្ៃះ កំពុងោងសងគ់ម្រោងបុររីយួកខៃលង ម្ៅភាគខ្ងតបូងរាជធាៃី
ភ្នមំ្ពញ ម្ដើរបបីំម្ពញតារការរពំឹងទុក ៃងិការវវិតាៃន៍ៃតររវូការរស់ម្ៅរបស់របជាជៃកររតិជីវភាពរ្យរខដល
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ោៃ “ម្សចកាីរបាថាន ែពស់កនុងជីវតិ” ខដលជាអ្នករស់ម្ៅ្ំដងឹកាីកនុងជំនាៃម់្រកាយសជង្ហា រ។  
 
 
នាយករកុរហ ុៃ Urbanland ម្លាក កាងំ ហុក ខដលកាលពីម្ពលងមីៗបាៃឈ្នះរង្ហវ ៃ ់“បុគាលិកលកខណៈ ម្្នើរកនុង
វស័ិយអ្ចលៃរទពយរបចាឆំ្ន ”ំ  (Real Estate Personality of the Year) ពកីរមវ ិ្ ី PropertyGuru ោៃ
របោសៃថ៍ា៖ “ម្ៅគម្រោងបុរងីមីម្ៃះ ម្យើងរចនាផ្ទះម្ោយយកចិតាទុកោកម់្លើតររូវការរបស់រៃុសេជាចរបង 
ម្ោយបម្ងកើតឲ្យោៃទីធាល សួៃចារខដលផ្ាល់លទធភាពឲ្យរបជាពលរដឋកនុងសហគរៃ ៍អាចរស់ម្ៅម្ោយសុែដុរររ
នា ៃិងផ្ារភារ បជ់ីវតិរស់ម្ៅជារយួ្រមជាតិបាៃខងរម្ទៀតផ្ង។ ម្យើងសូរោវ គរៃស៍ហគរៃរ៍បស់ម្យើង កនុងការ
ម្បាះជំហាៃម្ៅរកការរស់ម្ៅខដល របម្សើរជាងរុៃ”។  
 
តាររយៈគម្រោងអ្ចលៃរទពយ ខដលឈ្នះោៃរង្ហវ ៃន់ានា ដូចជាគម្រោង Raintree ៃិងគម្រោង Embassy 
Central ម្ៅរាជធាៃភី្នមំ្ពញ ៃិងគម្រោង Treeline Urban Resort ម្ៅម្ែតាម្សៀររាបជាម្ដើរ ខដលបាៃបញ្ចប់
ម្ោយម្ជាគជយ័ ចាបត់ាងំពរីកុរហ ុៃរតូវបាៃបម្ងកើតម្ឡើងកាលពីឆ្ន  ំ ២០១៣ រកម្នាះ រកុរហ ុៃ Urbanland 
កំពុងបម្ងកើតៃូវបទោឋ ៃ គុណភាពកាៃខ់តែពស់ខងរម្ទៀតជារយួៃឹងគម្រោងបុរដីំបូងបងាស់របស់ែលួៃ ម្ហើយម្លាក 
កាងំ ហុក បាៃៃោិយថាគម្រោងម្ៃះជាសកខីភាព បង្ហា ញពីចកខុវស័ិយរបស់ម្លាកកនុងការរចនាផ្ទះខដល “យកចិតា
ទុកោកព់តីររូវការរៃុសេជាចរបង”  ម្ហើយខដលអាចម្លើកករពស់គុណភាពនៃជីវតិរស់ម្ៅរបស់របជាពលរដឋបា
ៃ។   
 
ម្លាក កាងំ ហុក ោៃរបោសៃថ៍ា៖ “ម្យើងចំណ្ដយម្ពលោកក់ណ្ដា លនៃជីវតិរបស់ម្យើងម្ៅកនុងផ្ទះ ម្ហើយបាៃ
ផ្ារភារ បទ់ំនាកទ់ំៃងោ ងជតិសនិទធជារយួទីធាល ខដលម្យើងរស់ម្ៅ។ ដូម្ចនះ ការខកលរាទីធាល ខដលម្យើងរស់ម្ៅៃឹង
ជួយ ម្លើកករពស់ជីវតិរស់ម្ៅរបស់ម្យើងបាៃោ ងម្រចើៃ”។ 
 
ម្លាកបាៃបៃាថា៖ “ការសិការោវរជាវដសីុ៏ជម្រៅម្ៃះ បាៃជួយ ផ្ាល់ៃូវចំម្ណះដងឹ ៃិងគុណរបម្ោជៃ ៍ោ ង
ម្រចើៃដល់រកុរការង្ហរ។ ចំម្ណះដងឹទងំម្ៃះកំពុងរតូវបាៃបញ្ចូល ជាបៃាបនាទ បម់្ៅកនុងការគិតគូរ ៃងិដំម្ណើ រការ
នៃការរចនាផ្ទះ ម្ហើយអាចជយួ ឲ្យម្យើងរបរូលផ្ាុ ំៃូវរបកគមំ្ហើញងមីៗ ៃិងលារបម្សើរម្ៅម្លើខផ្នកជាម្រចើៃ កនុងការ
រចនាគម្រោងបុរ”ី។ 
 
ម្លាកបខៃែរថា៖ “ម្យើងផ្ាល់អាទិភាពចំម្ោះអ្វីខដលរបជាពលរដឋយកចិតាទុកោកខ់្ល ងំបំផុ្តម្ោលគឺ សៃាិសុែ ៃិង
សុវតែិភាព ការម្របើរបាស់ខផ្នកខ្ងកនុងផ្ទះ ការរស់ម្ៅជាសហគរៃ ៍ៃិងភាពជាខផ្នករយួនៃសហគរៃ ៍ម្ហើយម្យើង



បញ្ចូលៃូវធាតុផ្េំ្ រមជាតិម្ផ្េងៗ ម្ោយោៃការគិតគូរោ ងលាិតលាៃជុ់ំវញិលំហូរពៃលឺ្រមជាត ិ ៃិងែយល់អាកាស 
ម្ៅកនុងម្គហោឋ ៃៃីរយួៗ”។  
 
ម្ៅគម្រោងបុររីបស់ម្យើង ការរចនាខផ្នកខ្ងកនុងផ្ទះោៃរែុង្ហរចាស់លាស់ ៃិងអាច បតខ់បៃតារតររូវការ ៃិង
ការដល ស់បាូររបស់រកុររគួោរម្ៅម្ពលអ្នាគត ម្ោលគឺខផ្នកម្ផ្េងៗនៃផ្ទះអាចបខរលងពបីៃទបទ់រកម្ៅជាបៃទបម់្កមង
ម្លង បៃទបម់្្វើការ ឬម្ៅជាទកីខៃលងសៃបោ់ៃ តស់រោបឪ់ពុកោា យ ខដលោៃវយ័ចំណ្ដស់អាចម្គងសរោកម្ពលនងៃ
បាៃ។  
 
ទីធាល ខ្ងម្រៅម្ដា តម្លើការបម្ងកើតទីធាល សហគរៃ ៍ ខដលោៃ្រមជាត ិ ៃងិរុកខជាតិនបតងោៃរលបរ់តឈ្ងឹរតនឈ្ 
ម្ហើយអាចម្របើរបាស់បាៃពីសំណ្ដករ់ៃុសេរគបជ់ំនាៃម់្ៅកនុងសហគរៃម៍្នាះ ម្ោយោៃការបូកបញ្ចូ លៃូវសួៃ
សរោបម់្កមងម្លង អ្រជារយួៃឹងទីធាល ខ្ងម្រៅខដលោៃរលប ់ សរោបអ់្នកោៃវយ័ចំណ្ដស់ ខដលចងម់្្វើការ
របារស័យទកទ់ងជារយួៃឹងរតិាភ្កាិ ៃិងអ្នកជិតខ្ងរបស់ែលួៃកនុងបរោិកាសរតជាក ់ៃងិរសស់រោយ។  
 
ទៃទឹរៃងឹម្ៃះ ខ្ងបុរកីោ៏ៃខផ្ៃការសរោបម់្្វើសួៃដំណំ្ដ ខដលអ្នករស់ម្ៅអាចរកជុគំ្នន  ម្ហើយោដំំណំ្ដហូបខផ្ល ឬ
បខៃលបង្ហក រនានា - បម្រងៀៃកូៃៗជាទីរសឡាញ់របស់ែលួៃឲ្យខសវងយល់ពី្រមជាតិ ម្ហើយកអ៏ាចផ្ាល់ជាកសិផ្ល
រសស់ៗ សរោបស់ហគរៃ ៍កដូ៏ចជាបម្ងកើតោម រតីរបួររួគ្នន សរោបផ់្លរបម្ោជៃរ៍រួផ្ងខដរ។  
 
 
 
ម្លាក កាងំ ហុកបាៃបៃាម្ទៀតថា៖ ម្គ្នលម្ៅសំខ្ៃរ់បស់រកុរការង្ហរម្យើងម្ៅ Urbanland គឺការបម្ងកើតៃូវកខៃលង
ដក៏កម់្ៅា  ខដលអាចឲ្យរគោួរៃីរយួៗអាចរស់ម្ៅម្ោយសុែដុរររនា ៃិងខចករខំលកៃូវសុភ្រងាល ៃិងឧបសគា
កនុងជីវតិររួគ្នន ម្រការដំបូលខតរយួ។ ម្យើងទទួលបាៃការជំរុញទឹកចិតាម្ោយ្ៃទៈរបស់ម្យើង ខដលកនុងម្នាះម្យើង
ម្ជឿជាកថ់ា របជាពលរដឋខែមររគបរូ់ប រៃិថាកនុងកររតិជីវភាពខបបណ្ដកាី  គឺពកួគ្នតស័់កាិសរៃឹងរស់ម្ៅទីកខៃលង
ខដលោៃការរចនារសបតារតររូវការដទ ល់ែលួៃរបស់ពួកគ្នតោ់ ងពិតរបាកដ ម្ោយរៃិតររូវឲ្យគ្នតស់ររប
រម្បៀបរស់ម្ៅរបស់ែលួៃម្ៅតារកខៃលង រស់ម្ៅម្ឡើយ។   
 

សរោបក់ារចាបអ់ាររមណ៍ម្លើគម្រោងបុរមី្ៃះ សូរចូលម្ៅកាៃម់្គហទំពរ័៖ 
[https://urbanlandasia.com/projects/chankiri-palm-creek] ខដលអ្នកអាចចុះម្ ម្ ះ ម្ដើរបបីាៃខសវងយល់
ពត័ោៃលរាតិអ្ំពគីម្រោងម្ៃះ៕  
 

https://urbanlandasia.com/projects/chankiri-palm-creek


 


