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គម្រោ��ងបុរីចី្ចុន្នទគរីី ី ន្នងឹបញុ្ចបក់ារីសាងសង់បុុកុដំំបូង (ដំំណាកុក់ាលទី1ី 
ន្នងិទី2ី) កុនុងរីយៈ�ម្រោពល 3 ខែ�ខាងមុ្ភៈ�ម្រោន្នះ។ សូម្ភៈអរីគុណច្ចុមំ្រោ�ះការីម្រោ�ឿ
ទុីកុច្ចុតិ្តត ន្នងិការីវិនិ្នមិ្រោ�គរីបសម់្រោ�កុអនកុម្ភៈកុម្រោលបុីរីចី្ចុន្នទគរីី។ីបុរីចី្ចុន្នទគរីី ី
ន្នឹងម្រោ�ត្តៀម្ភៈ�ុ� ន្នរី�ច្ចុជាម្រោ�សច្ចុស��ប់ទីទី� លសាា គម្ភៈន្ន៍ម្រោ�កុអនកុកុនុ ងការី
ចូ្ចុលម្ភៈកុរីសម់្រោ�នាម្រោពលឆាប់ៗ ខាងមុ្ភៈ�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. 

យើ�ើងខំ្ញុំ� �មានកិតិ្តិិ�ិសជម្រាមាបជូនយើ�កិអ្ននកិ អ្ន�ពីើដំ�យើ�ើ រការសាងសង់ប� រចីនទគីើរបីានម្រាបម្រាពឹីត្តិិយើ�
យ៉ាា ងរលូូន នងិសម្រាសាកិស់ម្រាសា � ម្រាបកិបយើ��ការម្រាគីបម់្រាគីងយ៉ាា ងចតិ្តិិទុ� កិ�កិខ់្ញុំពស់់ នងិហ្មមត្តិច់ត្តិ់
យើ�យើលូើបយើចេកិយើទុស កិដូ៏ំចជាគី� �ភាពីស��ង់។ 

កិន� ងនាមជាមាេ ស់យើគីហ្ម�ា ន  យើ�កិ យើ�កិម្រាសើម្រាបាកិដំជាចង់ដំងឹច�ស់ពីើការរកីិចយើម្រាមើននៃន
ការសាងសង់កិដូ៏ំចជាការអ្នភិិវឌ្ឍឍនថ៍្មីមើៗយើ�ត្តិ�បនជ់� �វញិក្បែកិែរប� រយីើនះ កិដូ៏ំចជាព័ីត្តិម៌ានថ្មីមើៗទាកិទ់ុង
នងឹត្តិ�បនយ់ើនះ។ ក្បែដំលូម្រាកិុមការងារយើ�ើងខំ្ញុំ� �នងឹជម្រាមាបជូនកិន� ងរបា�ការ�៍យើនះផងក្បែដំរ។ ជាថ្មីមើ
មិងយើទុៀត្តិ យើ�ើងខំ្ញុំ� �សូមក្បែថ្មីែងអ្ន��រគី� � ក្បែដំលូយើ�កិ យើ�កិម្រាសើ បានចូលូរមួកិន� ងដំ�យើ�ើ រដំអ៏្នសាេ រយ
យើនះ  យើ�ើងខំ្ញុំ� �ពិីត្តិជាទុនទមឹរងចាំ �នៃថ្មីៃក្បែដំលូប� រចីនទគីើរនីងឹបញ្ចាេ បក់ារសាងសង់នងិយើលូចជារបូរាង
យើពីញយើលូញ     យើហ្មើ�កាែ �ជាសហ្មគីមនមួ៍�ក្បែដំលូផិលូជូ់ននូវការរស់យើ�ម្រាបកិបយើ��គី� �ភាពី 
នងិភាពីស�ខ្ញុំដំ� មរមយនាសម្រាមាបយ់ើ�កិអ្ននកិ។ 

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.  
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ផ�រទុ�យើនើបថ្មីមើមួ�យើទុៀត្តិ ក្បែដំលូយើ�មនិឆ្ងាៃ �បា�នាម នពីើប� រចីនទគីើរបីានចាំបយ់ើផិើមសាងសង់យើហ្មើ�។ 
គីយើម្រាមាង 60M ខ្ញុំ�មយូនើធីើមាលូ (60M Community Mall) គីជឺាផ�រទុ�យើនើបក្បែបបសហ្មគីមន ៍យើលូើនៃផទដំើ
ទុ�ហ្ម�ជាង 3ហ្មកិិតា យើ�តាមបយើ�ិ�ផែូ វ60ក្បែមាម្រាត្តិ យើ�ជតិ្តិផ�រទុ�យើនើបអ្ន� ើអ្នន មានជ�័ បានចាំបយ់ើផិើម
ការសាងសង់របសខ់្ញុំែួ នយើហ្មើ� នងិបានយើធីើើពិីធីើច� ះអ្នន�ស�រ�ៈយើយ៉ាគី�លូគ់្នាន  ជាមួ�នៃដំគូីយើផេង
ៗរបសខ់្ញុំែួ នកាលូពីើយើពីលូថ្មីមើៗ កិនែងមកិយើនះ។ យើ�កិអ្ននកិម្រាគ្នានក់្បែត្តិ ច���យើពីលូម្រាបមា�10 នាទុើ
បា� យើ�ះ ះពីើប� រចីនទគីើរ ី យើ�កានផ់�រទុ�យើនើបអ្ន� ើអ្ននមានជ�័ នងិផ�រទុ�យើនើបយើនះ។
   
Another new mall which is near to Borey Chankiri has already begun construction. 
60M Community Mall is a community-
style  market built on an area of more 
than 3 hectares along a 60-meter 
road near  AEON Mal l  Mean Che y. 
This mall  has successfully begun its
construction and has recently held a 
memorandum of understanding with
its counterparts. You have only taken 
a p p r o x i m a t e l y  1 0  m i n u t e s  f r o m 
the Borey Chankiri to the AEON Mall 
Mean Chey and this upcoming 60M 
community Mall.  

មកិដំលូយ់ើពីលូយើនះ អាកាសយ៉ាន�ា នអ្ននិជាត្តិយិើត្តិយើជាកិ�ពី� ងដំ�យើ�ើ រការសាងសង់យ៉ាា ងមមាញកឹិ 
សយើម្រាមចការសាងសង់បានម្រាបមា� 43% យើហ្មើ�។ បា� ក្បែនិយ៉ាា ង�ម� ញិគីយើម្រាមាងការសាងសង់
អាកាសយ៉ាន�ា នយើនះ អាចនងឹមានភាពី�តឺ្តិយ៉ាា វជាងការយើម្រាគ្នាងទុ� កិ យើ��ការសាងសង់អាច 
នងឹបញ្ជជបយ់ើ�កិន� ងឆ្ងាន � 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.

ការ�ា នសាងសង់សាព នអាកាសម្រាពីះម�នើវងេ ក្បែដំលូជាសាព នអាកាសក្បែដំលូត្តិភាជ បច់រាចរ�៍ស�ខាន់
ៗឆ្លែងកាត្តិផ់ែូ វ60ក្បែមាម្រាត្តិ នងិត្តិ�បនស់ទងឹក្បែម្រាពីកិយើតាន ត្តិ បាននងឹកិ�ពី�ងដំ�យើ�ើ រការសាងសង់យ៉ាា ងមមាញកឹិ 
ខ្ញុំ�ៈមកិដំលូយ់ើពីលូយើនះ ម្រាកិុមបយើចេកិយើទុសកិ�ពី� ងខួ្ញុំងម្រាគីឹះសសរ 219យើដំើម យើ�យើលូើផែូ វ60ក្បែមាម្រាត្តិ និង
ផែូ វម្រាពីះម� នើវងេ ក្បែដំលូយើសមើនឹង 11.41 ភាគីរ�នៃនគីយើម្រាមាង។ យើនះយើបើយើយ៉ាងតាម យើ�កិ សា � ពិីសិដំា 
ម្រាបធានមនទើរសាធារ�ការ នងិដំកឹិជញ្ជជូនរាជធានើភិន�យើពីញ បានឲ្យយដំងឹយើ�នៃថ្មីៃទុើ07 ក្បែខ្ញុំកិ�មៈៈ ឆ្ងាន �2023។ 
 
The Monivong flyover Bridge, an important bridge that connects major traffic across 60 
meters of road and Steung prek Tnaot, 
is continously under construction. 
While technical teams are now drilling 
foundations on 60 meters of roads and 
preah monivong roads, equivalent to 
11.41 percent of the project. According 
to Sam Piseth, director of the municipal 
Department of Public Works and 
Transport on 07 February 2023. 

ដំំណឹងពិម្រោសស! ប� រចីនទគីើរនីងឹមានផិលូជូ់នយើសវាកិមមទុទួុលូយើរៀបច�ជាពិីយើសស នូវកិញ្ជេបយ់ើរៀបច�
យើម្រាគីឿងសងាា រមឹ នងិយើម្រាគីឿងបរកិាា រ ដំលូម់ាេ ស់ផទះប� រចីនទគីើរ!ី  

ជាមួ�នងឹយើសវាកិមមយើនះ យើ�កិអ្ននកិនងឹទុទួុលូបានជាមួ�នងឹអ្នត្តិថម្រាបយើយ៉ាជនជ៍ាយើម្រាចើនដូំចជា៖ 
1. ច�យើ�ញយើពីលូយើវ� ជាមួ�យើសវាកិមមទុញិ ដំកឹិ នងិត្តិយើមែើងជូនរចួជាយើម្រាសច
2. ច�យើ�ញម្រាបាកិក់ិន� ងការ ទុញិយើម្រាគីឿងសងាា រមឹយើ��ខ្ញុំែួ នឯង យើ�� ប� រចីនទគីើរ ីទុទួុលូបានត្តិនៃមែ 
ពិីយើសសពីើនៃដំគូីផគង់ផគង់របស់ប� រចីនទគីើរផី្ទាទ លូ់
3. ធានាយើម្រាគីឿងសងាា រមឹសាា ត្តិ និងគី� �ភាពីខ្ញុំពស់ យើ��មិនបាច់ច���កិមាែ �ងទុិញយើ��
ខ្ញុំែួ នឯងផ្ទាទ លូ់
4. ឆ្លែងកាត្តិក់ារម្រាតួ្តិត្តិពិីនតិ្តិយ នងិយើម្រាជើសយើរសីគី� �ភាពីសិង់�រម� ននងឹម្រាបគីលូជូ់នមាេ ស់ផទះ 

ម្រាបសិនយើបើយើ�កិអ្ននកិមានច��បអ់ារមម�៍ សូមទុ�នាកិទ់ុ�នងមកិកានម់្រាកិុមការងារនៃនក្បែផនកិលូកិរ់បស់
ប� រចីនទគីើរ�ី!  

Special News! Borey Chankiri will provide special furnishing and home 
appliance package to all Borey Chankiri Homeowners. With this service, you 
will get the benefits. 

1. Save your time in purchasing, delivering and installing into your home. 

2. Save yourself hundred bucks as Borey Chankiri gets the special wholsaled 
price from the partners. 

3. Guarantee the special-pick and 
high-quality furniture  

4. Quality check during the 
purchasing and installation process 
before handover to homeowners. 

If you are interested, please feel free 
to contact  our sale team at Borey 
Chankiri to get these special 
packages now.

នាយើដំើមក្បែខ្ញុំ មថិ្មី� នា ឆ្ងាន �2023 ខាងម� ខ្ញុំយើនះ ម្រាកិុមការងារប� រចីនទគីើរ ីនងឹបយើងើើត្តិនូវពិីធីើម្រាបគីលូយ់ើគីហ្ម�ា ន
ជូនដំលូម់ាេ ស់ផទះប� រចីនទគីើរទីា �ងអ្នស់ជាផែូ វការ។  

As of early June 2023, there will be an official ceremony for homeowners to 
move in. 

Source: Xinhua

ត្តបំន្នភ់ាគខាងត្តបូងនៃន្នរា�ធាន្នភី្នំនំម្រោពញកុពុំងអភិ្នំវិឌ្ឍឍ ទីន្នទមឹ្ភៈន្នងឹការី
អភិ្នំវិឌ្ឍឍនៃន្នបុរីចី្ចុន្នទគរីី ី
THE SOUTHERN REGIONS OF PHNOM PENH SEE EXPANSION 
IN TANDEM WITH BOREY CHANKIRI DEVELOPMENT

គម្រោ��ងផ្សា�រីទីមំ្រោន្នបី 60M �មំ្ភៈូូន្នធីីមី្ភៈល៉  
60M COMMUNITY MALL

ដំំម្រោណីរីការីដ្ឋាា ន្នសាងសង់សាា ន្នអាកាស�ពះមុ្ភៈន្នវីិងស 
MONIVONG FLYOVER BRIDGE UPDATE 

អាកាស�ន្នដ្ឋាា ន្នអន្នតរីជាត្តមិ្រោត្តម្រោជាភ្នំនំម្រោពញថីី្មី សាងសង់សម្រោ�ម្ភៈច្ចុបាន្ន 43ភាគរីយៈ 
TECHO INTERNATIONAL AIRPORT  HAS REACHED 43 PERCENT OF ITS 
CONTRUCTION 

ការីអភិ្នំវិឌ្ឍឍម្រោ�ត្តបំន្ន�ុ់វំិញិ បុរីចី្ចុន្នទគរីី ី
SURROUNDING AREAS AND
LOCATION UPDATES

យើត្តិើយើ�កិអ្ននកិយើពីញចតិ្តិជិាមួ�នងឹយើគីហ្ម�ា នរបសយ់ើ�កិអ្ននកិយើ�ប� រចីនទគីើរកី្បែដំរឬយើទុ? 
កិ� �យើភិែចចូលូរមួក្បែចកិរកំ្បែលូកិព័ីត្តិម៌ានដំលូ ់ម្រាកិមុម្រាគីួសារមតិ្តិភិិកិើ ិនងិមន�សេជាទុើម្រាសឡាញរ់បស់
យើ�កិអ្ននកិ យើដំើមែ ើការរសយ់ើ�កានក់្បែត្តិម្រាបយើសើរទា �ងអ្នសគ់្នាន ។ សម្រាមាបព័់ីត្តិម៌ានលូមាតិ្តិ 
សូមទាកិទ់ុងមកិទូុរសព័ីទក្បែផាកិយើសវាបយើម្រាមើអ្នត្តិថិ្មីជិន យើដំើមែ ើសាកិសួរបក្បែនថម ។  
 
Are you excited and proud of your future home in Chankiri? Spread the pleasure
of owning a Chankiri home among your family, friends, and your network to 
experience the quality of living altogether. 

+855 61 888 580Cellcard

+855 15 588 580Smart

ម្រោសវាកុញុ្ចបម់្រោ�គឿងសង្ហាា រីមឹ្ភៈ ន្នងិ ម្រោ�គឿងបរីកិាា រី 
FURNISHING AND HOME APPLIANCE PACKAGE 

ការីម្រោរីៀបច្ចុកំុមី្ភៈវិធិី�ីបគល�ូ់ន្នម្រោគហដ្ឋាា ន្នដំល�ុ់សផ់្សាទះ 
HANDOVER ARRANGEMENT   

កុមី្ភៈវិធិីបីនាទ ប ់/ WHAT’S NEXT

បុុកុដំំបូង ន្នងិបុុកុថីី្មី / HOUSES UPDATES PHASE  1, 2 & 3

ម្រោសន្ន�ត្តលផាកុ

ម្រោហដ្ឋាា រីច្ចុនាសម្ភៈា�ន្នធ 

A

D

E

B
C

ZONE A ZONE B
ZONE D ZONE E

ZONE C

ZONE A

បចុុ្ចុបបន្ននភាពនៃន្នការីដ្ឋាា ន្នបុរីចី្ចុន្នទគរីី ី
គតិ្ត�ត្តមឹ្ភៈខែ�កុុម្ភៈៈ� 2023
CONSTRUCTION UPDATES
AS OF FEBRUARY, 2023

ZONE B

ZONE C

ZONE D

ZONE E

CENTRAL PARK

INFRASTRUCTURE 
UPDATES

បុង់ម្រោសបាត្ត
GROUND SLAB WORK:

បុង់ម្រោសបាត្ត
GROUND SLAB WORK:

ម្រោរីៀបឥដំា
MASONARY WORK

ម្រោ��ងផ្សាទះ
STRUCTURE:

ម្រោ��ងផ្សាទះ
STRUCTURE:

90%

កិ�ពី� ងសាងសង់
In progress

កិ�ពី� ងសាងសង់
In progress

កិ�ពី� ងសាងសង់ (ជានទ់ុើ1, ទុើ2)
In progress (1F, 2F)

កិ�ពី� ងសាងសង់ (ជានទ់ុើ1, ទុើ2)
In progress (1F, 2F)

កិ�ពី� ងសាងសង់
In progress

95%

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

កុពុំងត្តភាា ប�់បព�ន្នធម្រោភីុ្នំង ន្នងិខែ�ស
សារីគម្ភៈនាគម្ភៈន្ន៍
Installing Electrical and Telecom 
Pipe Line.

freshnewsasia.com/index.php/en/freshnewsplus/
273085-2023-01-06-10-56-45.html

www.kampucheathmey.com

www.mpwt.gov.kh/kh/press/29782 

ពិដ្ឋាន្ន
CEILING

ម្រោរីៀបការី ូូ
TILING

ការីង្ហារីប�ំកុស់�ៈ រី�កុនុ ងផ្សាទះ 
FINAL HOME FIT-OUT

�បថ្នាំន ំ
PAINTING:

កិ�ពី� ងដំ�យើ�ើ រការ (45%)
In progress (45%)

កិ�ពី�ងសាងសង់ (40%)
In progress (40%)

កិ�ពី�ងសាងសង់ (30%)
In progress (30%)

កិ�ពី�ងសាងសង់ (20%)
In progress (20%)

ពិដ្ឋាន្ន
CEILING

ម្រោរីៀបការី ូូ
TILING

ការីង្ហារីប�ំកុស់�ៈ រី�កុនុ ងផ្សាទះ 
FINAL HOME FIT-OUT

�បថ្នាំន ំ
PAINTING:

កិ�ពី� ងដំ�យើ�ើ រការ (45%)
In progress (45%)

កិ�ពី�ងសាងសង់ (60%)
In progress (60%)

កិ�ពី�ងសាងសង់ (35%)
In progress (35%)

កិ�ពី�ងសាងសង់ (15%)
In progress (15%)

ពិដ្ឋាន្ន
CEILING

ម្រោរីៀបការី ូូ
TILING

ការីង្ហារីប�ំកុស់�ៈ រី�កុនុ ងផ្សាទះ 
FINAL HOME FIT-OUT

�បថ្នាំន ំ
PAINTING:

កិ�ពី� ងដំ�យើ�ើ រការ (50%)
In progress (50%)

កិ�ពី�ងសាងសង់ (50%)
In progress (50%)

កិ�ពី�ងសាងសង់ (50%)
In progress (50%)

កិ�ពី�ងសាងសង់ (15%)
In progress (15%)

បញ្ជេបក់ារងារម្រាបព័ីនធទុកឹិយើភិែើង នងិត្តិ�យើ�ើងបយើងាើ�សម្រាមាបផ់ទះបា� នងិបនទបទ់ុកឹិ
Consealed installation completed and final intallation in Kitchen and bathroom is in progress

ម្រោម្ភៈកាន្នកិុ ទីកឹុ ម្រោភីុ្នំង / MEP

បញ្ជេបក់ារងារម្រាបព័ីនធទុកឹិយើភិែើង នងិត្តិ�យើ�ើងបយើងាើ�សម្រាមាបផ់ទះបា� នងិបនទបទ់ុកឹិ
Consealed installation completed and final intallation in Kitchen and bathroom is in progress

ម្រោម្ភៈកាន្នកិុ ទីកឹុ ម្រោភីុ្នំង / MEP

បញ្ជេបក់ារងារម្រាបព័ីនធទុកឹិយើភិែើង នងិត្តិ�យើ�ើងបយើងាើ�សម្រាមាបផ់ទះបា� នងិបនទបទ់ុកឹិ
Consealed installation completed and final intallation in Kitchen and bathroom is in progress

ម្រោម្ភៈកាន្នកិុ ទីកឹុ ម្រោភីុ្នំង / MEP

https://m.freshnewsasia.com/index.php/en/freshnewsplus/273085-2023-01-06-10-56-45.html
https://m.freshnewsasia.com/index.php/en/freshnewsplus/273085-2023-01-06-10-56-45.html
https://t.me/+CrcYXF2j7j5lN2Y1
https://t.me/+CrcYXF2j7j5lN2Y1
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