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ការផ�រភា� បជ់ាមួយធម�ជាត ិនិង
សហគមន៍ដ៏ជតិស�ទិ� 

េសន្រតល ់ផាក

វ �ឡាឧត�ម

ទធីា� មួយែផ�កធ ំៃន បុរ � ចន�គរី � ្រត�វ�នរចនាេដមី្បបីេង�ីតនូវ
សួនច�រធម�ជាត ិតូចធជំាេ្រចនីកែន�ង នងិទធីា� េ្រប្ីរ�ស់
ដស៏ម្ូបរែបប ែដលអាចឲ្យ្រគបគ់ា� លែំហកាយ នងិភា� ប់
ទនំាកទ់នំងជាមួយគា�  តាមរយៈសកម�ភាពកម�ន�េផ្សងៗ 
�នយ៉ាង្របេសរី េ�េលៃីផ�ដ្ីរបមាណ 13 ហិកតា
ៃនបុរ �េយងី។ 

េ� បុរ � ចន�គរី � េលាកអ�កនងឹអាចដកយកបទពិេសាធន៍
រសេ់�ែដល្របេសរីជាងមុន នងិ្របកបេដាយផាសុកភាព 
េផ�មីេចញពីការរចនាែដលគតិគូរពីកតា� សន�សុិខ 
សុវត�ភិាព នងិ សុមាលភាពរបសអ់�ក នងិ្រគ�សារជាទី
្រសលាញរ់បសអ់�ក។  

មនិ្រតមឹែតមានេសាភណ័ភាពសា� ត េសន្រតល ់ផាក
របសបុ់រ � ចន�គរី � ្រត�វ�នរចនាេឡីងេដមី្បបីេំពញត្រម�វការ
របសអ់�ករសេ់�្រគបវ់យ័ ក�ុ ងេនាះរមួមានទធីា� ស្រមាបេ់ដរី
ហាត្់រ�ណ េលងកឡីា ដូចជាវាយស ីឬ ការលែំហកាយ
ែក្បរទកឹធា� កស់ប្បនមិតិ� នងិក��ុ ះស្រមាកកាយជាេដមី។ 
សួនទាងំអសេ់�ក�ុងបុរ � មនិ្រតមឹែតមានេសាភណ� ភាព
េនាះេទ វាែថមទាងំ្រត�វ�នរចនាេឡីងេដមី្បេីធ�ឲី្យអ�ក
រសេ់�ទទួល�នអារម�ណ៍្រសស្់រសាយ នងិលែម�អារម�ណ៍
េទ�តផង។  

ស្រមាបេ់លាកអ�កែដលចូលចតិ�កែន�ងរសេ់�ែដលស�ប ់
សា� តវ់ �ញ ប�ុ កថ�ៃីនបុរ � ចន�គរី � គជឺាកែន�ងែដលល�បផុំត  េដាយ
ប�ង់េមៃនគេ្រមាងថ�េីនះមានបែន�មបរ �កា� រកានែ់តសម្ូបរ
ែបប ែដលរមួមានអាងឆ�ុ ះទកឹ វាលេ�� ធម�ជាត ិសាល
ហាតេ់យាហា�  នងិតាងំសមាធជិាេដមី ែដលសម្រសបបផុំត
ស្រមាបក់ាររសេ់�្រគបវ់យ័។  

ទន�មឹនងឹេនះ េលាកអ�កកអ៏ាចេធ�កីារ្រ�្រសយ័ទាកទ់ង
យ៉ាងជតិស�ទិ� ជាមួយអ�កជតិខាង មតិ�ភក័� ិនងិមនុស្ស
ជាទ្ីរសលាញរ់បសខ់�ួ ន េ�សួនច�រធម�ជាត ិនងិទធីា�
លែំហកាយទាងំេនះ ែដលមាន្រសាបេ់�ែក្បរេគហដា� ន 
របសខ់�ួ ន។ 

តាម រយៈ ការ បផុំស គនំតិ ពី ពាក្យ  “ខ�មឹ” េយងី�ន ផ�ួ ចេផ�មី   
នូវ ការ បេង�ីត លេំ�ឋាន ដ ៏មាន ផាសុកភាព  ែដល្រត�វ �ន 
 គតិគូរ យ៉ាង ល�តិល�ន ់  េ� េល ី្រគប ់ទធីា�  ក�ុ ង ផ�ះ  អម ជាមួយ
 ការ រចនា ដ ៏្របណីត ផ�លនូ់វ ចរន� ខ្យល ់េចញ ចូល  នងិពន�ឺ
 ៃថ� ធម�ជាត ិែដល ជួយ ឲ្យ ការ  រស ់េ� កាន ់ែត ្របេសរី។ 
ផ�ះេ�បុរ � ចន�គរី � គមឺានលក�ណៈ “ល�គនម់និែមនល�េឆតី” 
េពាលគ ឺ គនក់ានែ់តយូរ កានែ់តសា� ត េហីយរសេ់�
កានែ់តយូរ ជវី �តរសេ់�កានែ់ត្របេសរី។ 
 
បុរ � ចន�គរី � ផ�លជូ់នេលាកអ�កនូវជេ្រមសីដស៏ម្ូបរែបបេ� 
តាមចណំង់ចណូំលចតិ� នងិត្រម�វការរបសអ់�ក។ ក�ុងេនាះ 
េយងីមាន្របេភទផ�ះចាបពី់ វ �ឡាកូនកាត ់វ �ឡាេភា� ះ
វ �ឡាេទាល នងិ្របេភទផ�ះថ�សីនា� ងមួយគ ឺ វ �ឡាេភា� ះតូច 
ែដលមានលក�ណៈពិេសស ្រសេដ�ងេ�នងឹវ �ឡាកូនកាត់
បន�ចិ នងិវ �ឡាេភា� ះបន�ចិ។ 
 

វ �ឡាឧត�ម គជឺា្របេភទវ �ឡាធជំាងេគទ2ី េ�ក�ុងបុរ � ចន�គរី �
 សក័�សិមបផុំតស្រមាប្់រគ�សារែដល្រត�វការទធីា� ធទូំលាយ  
នងិយកចតិ�ទុកដាកេ់លកីាររចនាែដលគតិគូលម�តិដល់
ការរសេ់�្របចាៃំថ�។     មា� សផ់�ះនងឹមានអារម�ណ៍
ថា្រសស្់រសាយេដាយសារផ�ះេនះមានហ៊ុ មព័ទ�េ�េដាយ
េទសភាពពណ៌ៃបតងៃនសួនច�រែដលេ�ជុវំ �ញផ�ះ។   

ទហំំ ដ ី: 13m x 23m
ទហំំផ�ះ  : 9.5m x 14.25m

វ �ឡាខ�មឹ

វ �ឡាខ�មឹ  ដូចែដលពាក្យ “ខ�មឹ” �នប�� ក្់រសាបគ់ ឺ
មាននយ័ថា ភាពល�ជាស�ូល នងិជាភាពចា�ំចវ់ �ឡាេនះ 
គជឺាផ�ះែដលល�ឥតេខា� ះស្រមាប្់រគ�សារែដលមាន
សមាជកិេ្រចនី េហីយកជ៏ា្របេភទវ �ឡាេទាលមួយេទ�ត
ៃនបុរ � ចន�គរី � ។ ផ�ះេនះសក័�សិមបផុំតស្រមាបម់ា� ស់
េគហដា� នែដលមាន បណំងចង់�នផ�ះែដលធជំាងវ �ឡា
េភា� ះ ឬ វ �ឡាកូនកាត។់   

ទហំំ ដ ី: 10m x 21m
ទហំំផ�ះ  : 7.7m x 12.6m

វ �ឡាេភា� ះ

អំពី្រក�មហុ៊នអភិវឌ្ឍន៍

វ �ឡាេភា� ះ គជឺា្របេភទេគហដា� នស្រមាប្់រគ�សារែដលមាន 
សមាជកិេកនីេឡីងេ្រចនី ដូចជាកូនៗ នងិមនុស្សចាស់
ជាេដមី។  ការរចនាផ�ះេនះមានលក�ណ:បតែ់បន េដមី្ប ី
ផ�លភ់ាពងាយ្រស�លដលម់ា� សផ់�ះែដលមានឪពុកមា� យ
វយ័ចណំាស ់នងិែថមទាងំមានបន�បអ់�កេ�ជាមួយេទ�ត
ផង។  វ �ឡាេភា� ះ គជឺាផ�ះដល៏�្របណីតមួយែដលេផា� តេល ី
រេប�បរសេ់�ថ�រីបសម់នុស្ស េបេី្រប�បេធ�បេ�នងឹវ �ឡា
េភា� ះទូេ�ែដលមានេ�េលទីផី�រសព�ៃថ�។    

ទហំំ ដ ី: 7.5m x 21m
ទហំំផ�ះ  : 7.5m x 12m

វ �ឡាេភា� ះតូច B

វ �ឡាេភា� ះតូច B គជឺា្របេភទផ�ះថ�េី�ក�ុងទផី�រ។ ផ�ះេនះជា 
្របេភទវ �ឡាែដលមានទហំំតូចជាងវ �ឡាេភា� ះបន�ចិ  នងិធ ំ
ជាង្របេភទវ �ឡាកូនកាត។់ ផ�ះេនះមានមុខកាតដ់លេ់� 
5.5ែម្៉រត សម្រសបបផុំតស្រមាបគូ់សា� មភីរ �យាថ� ីែដល
មានសមាជកិ្រគ�សារតចិេហីយ្រត�វការផ�ះែដលទេំនបីជាង 
ផ�ះែល�ង ឬផ�ះអាជវីកម�ែដលពួកេគធា� បរ់សេ់�ពីមុន។  

ទហំំ ដ ី: 7.5m x 18m

ទហំំផ�ះ  : 5.5m x 12.45m

េសន្រតល ់ផាក សួនរកុ�ជាត្ិរកអូប

ទធីា� អ្រងឹង ក��ុ ះលែំហកាយ

បុរ � ចន�គរី � - លេំ�ឋានថ�ីរបសេ់លាកអ�ក 

សូមទាកទ់ងមកកាន្់រក�មការងារេយងីតាមរយៈ
061 888 580 | 015 588 580 

តៃម�ចាបពី់ $23x,xxx.

ការ �យាលយ័លក់
េម៉ាងេធ�កីារ៖ 

ៃថ�ចន� – ៃថ�អាទតិ្យ
8:00្រពឹក  – 5:00លា� ច 

ែផនទី

្រក�មហុ៊នសា� បត្យកម�

គេ្រមាងដៃទេទ�តរបស ់្រក�មហុ៊ន
អឺេបនែលន (Urbanland) 

Embassy Residences

របូភាពខាងេលគីបឺងា� ញជូនក�ុងេគាលបណំងតណំាងប៉ុ េណា� ះ។ 
្រក�មហ៊ុ ន អេឺបនែលន សូមរក�សទិ�កិ�ុ ងការែកែ្របេ�តាមសា� នភាពជាកែ់ស�ង។

Embassy Central

KMH Park

Treeline Urban Resort

សូមទាកទ់ងមកកាន្់រក�មការងារេយងីតាមរយៈ
061 888 580 | 015 588 580 

Founded in 2013, Urbanland is a Cambodian
company which creates inspirational spaces
for people to live, work and play in, with
absolute attention to quality, durability

This project is designed by HKA & Partners, 
a homegrown architectural firm behind the 

Land Size : 13m x 23m

Central Park

Your new home
at Chankiri

Villa Udom

Other projects by Urbanland

Call us to book your appointment today

Sales Gallery
Opening hours 

Monday - Saturday
8am - 5pm

061 888 580 | 015 588 580 

Price starting from  $13xxxx

View on Google maps

Chankiri Palm Creek  is  the first residential
borey development by Urbanland which 
brings to life our people-centred design

people’s hopes and dreams of what their
ideal home is, we are pleased to finally
unveil homes which are thoughtfully 
designed to put people’s needs first and 

With Chankiri, we invite our community 

Chankiri Palm Creek is located in the
south of Phnom Penh, along National
Road 2, a few minutes from Hun Sen Blvd

At Chankiri, we devote more land to
create parks and spaces throughout the

the longest linear parks in Phnom Penh,
intentionally designed to bring a thriving

Live a better, healthier life at Chankiri
designed with you and your family’s

Our Central Park is unconventionally and
thoughtfully designed to allow for various
activities for people of all ages to enjoy, 
from walking, playing outdoor badminton
to enjoying the kids' playground and a 

Our park spaces not only look good – they
provide an environment where residents

Meet with fellow neighbours, friends, and
loved ones to enjoy life’s precious moments

Built with the concept of ‘Klem’ in mind,
we have set out to create comfortable 
homes where every square metre counts,
with well-designed intuitive spaces, ample
ventilation and abundant natural light to 

man laor chaert” – the more you live in it,

Choose from a variety of home types - from
link, twins, and villas, and a new home 
category - our compact twin which is part

Villa Udom is the largest of the homes at 
Chankiri for modern families looking for 

With a garden on 3 sides, your family will
enjoy feeling surrounded by nature and 

Villa Plous

About the developer
-

Architect
-

Villa Plous is an ideal home upgrade for
those who have lived in a flat or shophouse

the layout comprises flexible space to
accommodate elderly parents as well as

Designed for better living

Convenient and easily
accessible 

Connect with nature &
a thriving community

Natural Spring Scented Flower Garden

Hammock Corner Social Pavillion

Residential Condo
Tonle Bassac Embassy District
Completed: 2017

Phnom Penh, Veng Sreng
Completion: 2021

Embassy Residences

KMH Park

Art & Design Hotel
Siem Reap
Completed: 2018

Treeline Urban Resort

Phnom Penh, CBD
Completed: 2016

Raintree

Embassy Central

Residential Condo
Phnom Penh, BKK1
Completed: 2019

Register your interest

Map

Call us to book your appointment today

061 888 580 | 015 588 580 

រចនាេឡីងេដីម្បកីាររសេ់�
្របេសរីជាងមុន 

ទតីាងំងាយ្រស�លរក និង
មានសកា� នុពល 

បុរ � ចន�គរី �  គជឺាគេ្រមាងអភវិឌ្ឍបុរ �ដបូំងបង�សរ់បស់
្រក�មហ៊ុ ន អេឺបនែលន ែដលនាមំកជូននូវ “ការរចនាផ�ះ
ែដលេផា� តេលតី្រម�វការអ�ករសេ់�” ពិត្រ�កដ។ 

បនា� បពី់េ្រប្ីរ�សអ់សរ់យៈេពលជាង 2 ឆា�  ំេដមី្បសីកិ�
ែស�ងយល ់ពីផ�ះក�ុងក�្ីរសៃមរបសអ់�ករសេ់�ទ្ីរក�ង ភ�េំពញ
េយងីខ�ុ ពិំតជារ �េភបីក�ុងការនាមំកជូនេលាកអ�កនូវផ�ះែដល
្រត�វ�នរចនាេឡីង េដមី្បបីេំពញនូវត្រម�វការរសេ់�របស់
េលាកអ�ក    នងិជាផ�ះែដលជួយេលកីកម�សស់�ង់ដារ
លេំ�ឋាននាេពលអនាគត។ 

បុរ � ចន�គរី �   សូមសា� គមនេ៍លាកអ�កក�ុងការេឆា� ះេ�រក
ការរសេ់�មួយកានែ់ត្របេសរី។ 

បុរ � ចន�គរី �  មានទតីាងំស�តិេ�បេណា� យផ�ូ វជាតេិលខ 2 
េ�ភាគខាងត្ូបងៃនរាជធានភី�េំពញ ែដលមានចមា� យ
្របមាណ 5 នាទបី៉ុ េណា� ះពីមហាវ �ថ ីសេម�ច ហ៊ុ ន ែសន 
(ផ�ូ វ 60 ែម្៉រត) នងិ គេ្រមាងផ�រទេំនបីអុអីន 3។

វ �ឡាឧត�មធំ
វ �ឡាឧត�មធ ំគជឺា្របេភទផ�ះែដលធជំាងេគបង�សេ់�
បុរ �ចន�គរី �។ វ �ឡាេទាល្រប េភទេនះ សាកសមល�ឥតេខា� ះ
ស្រមាប្់រក�ម្រគ�សារែដលចង់�នកែន�ងរសេ់�ែដល
ធទូំលាយ នងិទានស់មយ័ េហីយ្រត�វការកែន�ងែដលមាន 
ការរចនា ែដលសមរម្យ ស្រមាបឪ់ពុកមា� យមានវយ័
ចណំាស។់ 

េ្រ�ពីបន�បទ់ទួលេភ��វ នងិទធីា� ទទួលទានអាហារែដល
ធទូំលាយជាងមុន ផ�ះេនះមានវាលេ�� ខាង េ្រកាយផ�ះែដល
មានទទងឹធ ំងាយ្រស�លស្រមាបក់ារដាដំណំាេំផ្សងៗក ៏
ដូចជាការជួបជុជំាលក�ណៈ្រគ�សារផងែដរ។ រ �ឯបន�ប់
ទទួលេភ��វវ �ញមានសភាពធជំាងមុន េហីយជាកែន�ងដល៏�
មួយស្រមាបម់ា� សផ់�ះទទួល�នផាសុកភាព នងិភាព
កកេ់�� ។ ផ�ះេនះកម៏ានបន�បប់ែន�មមួយេទ�តេ�ជាន ់
ផា� លដ់ែីដលមានបន�បទ់កឹ្រសាប ់េដមី្បផី�លភ់ាពងាយ្រស�ល
ដលឪ់ពុកមា� យែដលមានវយ័ចណំាសស់ា� កេ់�ផងែដរ។  

ទហំំ ដ ី: 27m x 31m  

ទហំំផ�ះ  : 13m x 20.80m 

្រក�មហ៊ុ នអេឺបនែលន (Urbanland) បេង�ីតេឡីងេ�ឆា�  ំ
2013។ េយងីជា្រក�មហ៊ុ នអភវិឌ្ឍអចលន្រទព្យក�ុង្រស�ក
មួយែដលបេង�ីតនូវកែន�ងែដលមានភាពៃច�្របឌតិខ�ស ់
ស្រមាបឲ់្យ្រគបគ់ា� រសេ់� េធ�កីារ នងិកម�ន� េដាយេផា� ត
សខំានេ់�េលគុីណភាព ភាពឋតិេថរ នងិភាពផ�តិផ�ង់។   

គេ្រមាងេនះ្រត�វ�នរចនាេដាយ HKA & Partners 
ែដលជា្រក�មហ៊ុ នសា� បត្យកម�ឈានមុខក�ុង្រស�កមួយ 
េហីយកជ៏ាអ�កផ�ួ ចេផ�មីនូវការរចនាដ្៏របណីតៃនសាខា
ជាេ្រចនីរបសហ់ាងកាេហ�េ្រ�ន (BROWN Coffee 
and Bakery) ផងែដរ។ 

Raintree

សូមចុចេមលីែផនទេី�ទេីនះ

អគារខុនដូ
សងា� តទ់េន��សាក ់ភ�េំពញ
ប��បេ់�ឆា�  ំ2017

អគារខុនដូ
សងា� តប់ងឹេកងកង1 ភ�េំពញ
ប��បេ់�ឆា�  ំ2019

អគារការ �យាលយ័ នងិផ�ះអាជវីកម� (ដណំាកក់ាលទ1ី ៃនគេ្រមាងេម)
ផ�ូ វេវងេ្រសង ភ�េំពញ
ប��បេ់�ឆា�  ំ2021

សណា� គារែបប្របណិត
តាមបេណា� យដងស�ងឹ េស�មរាប
ប��បេ់�ឆា�  ំ2018

អគារការ �យាលយ័ នងិពាណិជ�កម� 
តបំនព់ាណិជ�កម�កណា� ល្រក�ងភ�េំពញ 
ប��បេ់�ឆា�  ំ2016

ឈ�ះពានរងា� ន់

្រក�មហ៊ុ ន អេឺបនែលន (Urbanland) ទទួល�នពានរងា� ន់
សរបុ 7  ែដលក�ុងេនាះរមួមានពានរងា� នធ់ជំាងេគគ ឺ
ពានរងា� ន ់Best Developer (ពានរងា� ន្់រក�មហ៊ុ នអភវិឌ្ឍន ៍
អចលន្រទព្យល�ឯក) ស្រមាបគ់េ្រមាងអភវិឌ្ឍនបុ៍រ �ដបូំង
េគបង�សរ់បសខ់�ួ នគ ឺគេ្រមាងបុរ � ចន�គរី � េ�ក�ុងកម�វ �ធ ី
PropertyGuru Cambodia Property Awards ឆា�  ំ2021។
 ្រក�មហ៊ុ នក�៏នឈ�ះពានរងា� នេ់ផ្សងេទ�តរមួមាន៖ 

   • Best Developer, the highly sought title
   • Best Housing Development (Cambodia) 
   • Best Housing Development (Phnom Penh) 
   • Best Housing Architectural Design 
   • Best Housing Landscape Architectural Design 
   • Special Recognition in ESG (CSR) 
   • Special Recognition in Sustainable Design
      and Construction.

កម�វ �ធ ីPropertyGuru Cambodia Property Awards េលកី
ទ ី6 េនះគជឺាពានរងា� នអ់ចលន្រទព្យដម៏ានកតិ�នុភាព នងិ
មាន្របកួត្របែជងបផុំតស្រមាប្់រក�មហ៊ុ នអចលន្រទព្យ
ទាងំអសេ់�ក�ុង្របេទសកម�ុជា។ កម�វ �ធេីនះគជឺាែផ�កមួយ
ៃនកម�វ �ធពីានរងា� នអ់ចលន្រទព្យ PropertyGuru Asia 

Property Awards ែដលចាបេ់ផ�មីដបូំងេ�ក�ុងឆា�  ំ2005។  
តាមរយៈ្របព័ន� នងិគណៈកម�ការវ �នចិ�យ័ ែដលដេំណីរការ 
នងិ្រត�តពិនតិ្យ្របកបេដាយវ �ជា� ជវីៈ ពានរងា� ន ់Asia 

Property Awards   គជឺាពានរងា� នស់�ង់ដាមាសេ�ក�ុង
វ �សយ័អចលន្រទព្យ។


