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បចុ្ចុ� បបនូ្នភាពគម្រោ��ងប� រីចី្ចុន្នទគរីី ី
BOREY CHANKIRI PROJECT
UPDATE REPORT

គម្រោ��ងប� រីចី្ចុន្នទគរីី ីន្នងឹបញុ្ចាបក់ារីសាងសង់ ជាសាា ពរី កូ្នុ� ង រីយៈៈម្រោពល 
6 ខែ�ខាងមុ� �ម្រោន្នះ។ ស� មុអរីគ� ណម្រោ�ក្នុអូក្នុជាមួុយៈន្នងឹការីម្រោ�ឿទុ� ក្នុច្ចុតិ្តត
មុក្នុម្រោលបី� រីចី្ចុន្នទគរីី ី ន្នងិការីវិនិ្នមិ្រោ�គរីបសម់្រោ�ក្នុអូក្នុកូ្នុ� ងរីយៈៈម្រោពល
ក្នុន្នលងមុក្នុម្រោន្នះ។ ប� រីចី្ចុន្នទគរីី ី ន្នងឹម្រោ�ត្តៀមុ�លួ ន្នរីចួ្ចុជាម្រោ�សច្ចុ ស��ប់
ទុទួុលសាា គមុន្ន៍ ម្រោ�ក្នុអូក្នុកូ្នុ� ងការីច្ចុ� លមុក្នុរីក្នុរីស់ម្រោ�នាម្រោពល
ខាងមុ� �ម្រោន្នះ។  

BOREY CHANKIRI  WILL CAPTURE FINAL CONSTRUCTIONS IN 
THE NEXT 6 MONTHS. THANK YOU FOR YOUR TRUST AND IN-
VESTMENT OVER THE PAST YEAR, AND WE EXCITEDLY WEL-
COME YOU TO MOVE IN. 

បល� ក្នុដំំប� ង ន្នងិបល� ក្នុថីី្មី / HOUSES UPDATES PHASE  1, 2 & 3

ក្្ររុមហ៊ុ នអុអីនមល៉បានក្្រកាសបើ្រ្ីរឱ្្យដបំើ�ីការសា្រល្បងជាផ្្លលូ វការផ្សារទបំើន្ីរ អុអីនមល៉ 
សាខាមានជយ័រ្រសខ់្្លលួ ន កាលបើីីថ្្ងងៃក្្រហស្បតិិ៍ ទ1ី5 ខខ្ធ្្នលូ  ឆ្្នំ 2022។ ផ្សារទបំើន្ីរបើនះមាន
ទតំីាងខតិ10 នាទ្ីរ៉ុ បើោះ ្ីរ្ុររចីន្ទគរី។ី  

ផ្សារទបំើន្ីរ អុអីនមល៉ មានជយ័ ជាផ្សារទបំើន្ីរទ ី3 នងិធ្ជំាងបើគ បើៅ្រ្នុងក្្រះរាជាោចក្្រ
្រម្ពុជា។ ផ្សារទបំើន្ីរ អុអីន មានជយ័ មានទតំីាងស្ថតិិបើៅតាម្របើោតោ យមហាវ្ិងសីបើមដេចបើតិបើជា 
ហ៊ុ ន ខសន (ផ្្លលូ វ៦០ខមក៉្តិ) ខដលនងឹផ្ដេលជ់លូននលូ វការ្រមសានតោ ការអ្ររ់ ំ្រលូ្ររលួមជាមលួយនងឹ្របើចចេ្រវទិយា 
នងិ្រទ្ិរបើសាធ្ន្៏រ្នុងការទញិទនំញិ្ង្ម ីសក្មា្រម់នុស្សក្គ្រវ់យ័។ 

AEON MALL MEAN CHEY announced the official soft opening on Thursday, December 
15, 2022, the supermarket is only 10 minutes from Borey Chankiri.  

AEON Mall Mean Chey is the 3rd and largest mall in Cambodia. This mall is on Prime 
Minister Hun Sen Boulevard (60m Street) that will provide entertainment, education, 
technology, and experience in buying 
new goods for all ages. 

ផ្សារទបំើន្ីរអុអីន៣ តិថ្ម្លជាង២០០លាន
ដុលា្ល រ នងឹបើ្រ្ីរដបំើ�ីរការសា្រល្បងបើៅ
សប្ដេ ហប៍ើក្កាយ — Cambonomist 

គបើក្មាង្រក្ងី្រអាងក្្រក្្ឹរតិតោ្ិរម្មផ្គតិផ់្គង់ទ្ឹរសាា តិ ក្្ររុងតាបើ�្ម  បើខ្តិតោ្រោដេ ល មានសមតិ្ថភា្រអាច
ផ្លតិិទ្ឹរសាា តិបានចនំលួ ន 3 មុ�នខមក៉្តិគុ្រ ្រ្នុ ង1ថ្្ងងៃ ខដលអាចបើ�្លយីតិ្របើ�នងឹតិក្មូវការក្្រមទាំងំ
អាចជលួ យបើ�ះក្សាយ ្រញ្ហាា ខ្ះះទ្ឹររ្រស់ក្្រជា្រលរដឋ បើៅក្្ររុងតាបើ�្ម  បើខ្តិតោ្រោតោ លទាំងំមលូ ល 
នងិជាយក្្ររុងភ្នំ្នំបើ្រញបានខ្ងមបើទៀតិ ការសាងសង់បើក្�ងនងឹ្រញ្ចចេ្រក់ារសាងសង់បើៅ ខខ្ធ្្នលូ  ឆ្្ន  ំ
២០២៤ខាងមុខ្បើនះ ។ ។  

The project is to expand the clean water supply tank  in Takhmao, Kandal Province. 
This project can produce 3,000 millimeters of clean water per day. This can respond 
to the needs and help address the water shortages of people in Takeshi, the prov-
ince, and the Phnom Penh suburbs. The project is scheduled to be completed by De-
cember 2024. 

អាងក្្រក្្ឹរតិតោ្ិរម្ម ទ្ឹរសាា តិ តាបើ�្ម  នងឹជលួយ 
បើ�ះក្សាយ ្រញ្ហាា  ខ្ះះ ទ្ឹរ រ្រស ់ ្រលរដឋ 
ភ្នំ្នបំើ្រញ នងិ បើខ្តិតោ្រោតោ ល | ភ្នំ្នបំើ្រញ ្រ៉ុសដេិ៍ 
(postkhmer.com) 

ក្្ររុមការងារ្ុររចីន្ទគរីបីានចា្រប់ើផ្តោីមអភ្នំិវឌ្ឍឍផ្្លលូ វតាមដងខក្្រ្របើតា្ន តិ តាងំ្ីរពា្រ្់រោតោ លខខ្ម្ុិងនា 
ឆ្្ន  ំ2022 ្រន្លងម្របើនះ។ ម្រទលប់ើ្រលបើនះ មលួ យចបំើហៀងថ្នផ្្លលូ វអមខក្្រ្របើតា្ន តិបានសាងសង់
រលួចរាលប់ើហីយ។

បើដមី្បផី្តោលជ់លូ ននលូ វភា្រងាយក្សួលជលូ នមាចេ ស់ផ្្ទះ្ុររចីន្ទគរី ី្រ្នុ ងការបើធ្ះដីំបើ�ីរបើចញចលូ ល្ុររ ីធានា
នលូ វសុវតិ្ថភិា្រ នងិការរស់បើៅកានខ់តិជតិិស្និទិជិាមលួ យធ្ម្មជាតិ។ិ បើលសី្ីរបើនះ បើយងីសងឹមឹថា 
បើលា្រអ្ន្រ អាចនងឹបើក្្រកី្បាស់ផ្្លលូ វបើនះសក្មា្រល់ខំហកាយ ជះិ្រង់ បើលង្រមសានតោ បើៅតាមដងខក្្រ្រ
ធ្ម្មជាតិបិើនះ។

Borey Chankiri team has begun developing roads along the Prek Thnaot since mid-
June 2022. Until now, one side of road side along Prek Thnoat is already finished the 
construction.

To provide convenience for the home-
owner in Borey Chankiri. We hope this 
road will be  used this road for enter-
taining, cycling, playing around this 
natural river. 

អះីខដលបើយងីទាំងំអស់�្ន  ្រ្ុំរងទន្ទមឹរងចាបំានម្រដលប់ើហីយ។ នាបើដមីខខ្ ម្ុិងនា ឆ្្ន  ំ2023 
ខាងមុខ្បើនះ ក្្ររុមការងារ្ុររចីន្ទគរី ីនងឹ្របើងើីតិនលូ វ្ិរធ្ផី្តោលជ់លូ នបើគហ�ឋ នដលម់ាចេ ស់ផ្្ទះ្ុររចីន្ទគរី ី
ទាំងំអស់ជាផ្្លលូ វការ។ 

What we are all looking forward to has arrived. As of early June 2023, there will 
be an official ceremony for homeowners to move in.  

ត្តបំន្នភ់ាគខាងត្តប� ងនៃន្នរា�ធាន្នភំូី្នំម្រោពញអភិ្នំវិឌ្ឍឍ ទុន្នទមឹុន្នងឹ
ការីអភិ្នំវិឌ្ឍឍន្នន៍ៃន្នប� រីចី្ចុន្នទគរីី ី
THE SOUTHERN REGIONS OF PHNOM PENH SEE EXPANSION 
IN TANDEM WITH CHANKIRI PALM CREEK DEVELOPMENT.

ការីម្រោបកី្នុដំំម្រោណីរីការីជាផ្លូល� វិការី ផ្លូ�រីទុមំ្រោន្នបីអ� ីអន្ន �ន្ន�យ័ៈ
THE OFFICIAL OPENING OF AEON MEAN CHEY

គម្រោ��ងសាងសង់អាង�ប�ពឹត្តតកិ្នុមុីទុកឹ្នុសាា ត្តតាម្រោ�ី
WATER TANK CONTRUCTION PROJECT IN TAKMAO

ការីអភិ្នំវិឌ្ឍឃន្នផ៍្លូល� វិអមុខែ�ពក្នុម្រោតូាត្ត 
PREK THNOAT ROADSIDE CONSTRUCTION

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

បើលា្រអ្ន្របើ្រញចតិិតោជាមលួយនងឹបើគហ�ឋ នរ្រសប់ើលា្រអ្ន្របើៅចន្ទគរីខីដរឬបើទ?
សលូមចលូលរលួមខច្ររខំល្រ្រតិម៌ានដលម់តិិតោភ្នំ្រតោ ិក្្ររុមក្គួសារ នងិ្រោតោ ញរ្រសប់ើលា្រអ្ន្រ។ ្រលួ្របើគអាច

ទាំ្រទ់ងម្រទលូ រស្័រ្ទខផ្្ន្របើសវា្របើក្មអីតិ្ិងជិន បើដមី្បសីា្រសលួរ្រខន្ថម :

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

Smart

បើយងីខុំ្មំាន្រតិិតោយិសជក្មា្រជលូ នបើលា្រអ្ន្រថា ដំបើ�ីរការសាងសង់បានក្្រក្្ឹរតិតោបើ�យ៉៉ាង
សក្សា្រស់ក្សាម នងិក្្រ្រ្របើ�យការក្គ្រក់្គងយ៉៉ាងហ្មតិច់តិប់ើ�បើល្ីរបើចចេ្របើទស ្រដ៏លូ ចជា
គុ�ភា្រថ្នសំ�ង់។

្រ្នុ ងនាមជាមាចេ ស់ផ្្ទះ បើលា្រ បើលា្រក្សីខតិងខតិរ្ឹំរងចង់ដងឹ្ីរការរ្ីរចបើក្មនីថ្នការសាងសង់ 
្រដ៏លូ ចជាការអភ្នំិវឌ្ឍឍ្ង្មីៗបើៅតិ្ំរនប់ើៅជុវំញិខ្រ្បរ្ុររ ីបើនះ្រជ៏ា្៌រតិម័ានមលួ យខដលក្្ររុមការងារបើយងីខុំ្ំ
នងឹខច្ររខំល្រជលូ នបើៅ្រ្នុ ងរបាយការ�៍បើនះខដរ។ បើយងីខុំ្មំានបើសច្រតោបីើក្តិ្រអរខា្ល ងំោស់ខដល
បើលា្រ បើលា្រក្សីបានបើក្ជសីបើរសីរលួមដំបើ�ីរដអ៏សាចេ រ្យបើនះជាមលួ យ�្ន  បើយងី្ិរតិជាចង់ឲ្យ្យថ្្ងងៃខដល្ុររ ី
ទាំងំមលូ លបាន្រញ្ចចេ្រក់ារសាងសង់នងឹបើចញជារលូ្ររាងបើ្រញបើលញ ជាមលួ យនងិសហគមនម៏លួ យខដល
មានការរស់បើៅក្្រ្រ្របើ�យសុខ្ដុមរម្យនា។

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 con-
trol by our experts and partners. 

 As you are Chankiri Homeowners, we would like to keep you updated on the prog-
ress 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 spe-
cial project to come life and prosperous. 
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ម្រោរីៀប�ញំ្ចាងំឥដំឋ�ក្នុហមុ
BRICK WALL INSTALLATION:

ពិដាន្ន
CEILING

ក្នុារីងារីប�ក្នុ
PLATERING:

ម្រោរីៀបការី ូ�
TILING

ម្រោ��ងផ្លូទះ
STRUCTURE:

�បថូ្នាំ ំ
PAINTING:

100%

សាងសង់រលួចរាល់់
Completed

្រ្ុំរងដំបើ�ីរការ (10%)
In progress (10%)

សាងសង់រលួចរាល់
Completed

្រំ្រុងសាងសង់ (10%)
In progress (10%)

្រ្ុំរងដំបើ�ីរការ (80%)
In progress (80%)

្រំ្រុងសាងសង់ (5%)
In progress (5%)

បចុ្ចុ� បបនូ្នភាពនៃន្នការីដាឋ ន្នប� រីចី្ចុន្នទគរីី ី
គតិ្ត�ត្តមឹុខែ�ធូ្នូ�  2022
CONSTRUCTION UPDATES
AS OF DECEMBER, 2022

ម្រោរីៀប�ញំ្ចាងំឥដំឋ�ក្នុហមុ
BRICK WALL INSTALLATION:

ម្រោរីៀប�ញំ្ចាងំឥដំឋ�ក្នុហមុ
BRICK WALL INSTALLATION:

បលង់ម្រោសបាត្ត
GROUND SLAB WORK:

បលង់ម្រោសបាត្ត
GROUND SLAB WORK:

ពិដាន្ន
CEILING

ពិដាន្ន
CEILING

ក្នុារីងារីប�ក្នុ
PLATERING:

ក្នុារីងារីប�ក្នុ
PLATERING:

ម្រោ�ីងសសរី
PILE CAP & STUMP COLUMN

ម្រោ�ីងសសរី
PILE CAP & STUMP COLUMN

ម្រោរីៀបការី ូ�
TILING

ម្រោរីៀបការី ូ�
TILING

ម្រោ��ងផ្លូទះ
STRUCTURE:

ម្រោ��ងផ្លូទះ
STRUCTURE:

ម្រោ��ងផ្លូទះ
STRUCTURE:

ម្រោ��ងផ្លូទះ
STRUCTURE:

�បថូ្នាំ ំ
PAINTING:

�បថូ្នាំ ំ
PAINTING:

40%

30%

សាងសង់រលួចរាល់់
Completed

សាងសង់រលួចរាល់់
Completed

្រ្ុំរងសាងសង់
In progress

្រ្ុំរងសាងសង់
In progress

្រ្ុំរងដំបើ�ីរការ (10%)
In progress (10%)

្រ្ុំរងដំបើ�ីរការ (5%)
In progress (5%)

សាងសង់ជិតិរលួច (97%)
Almost completed (97%)

សាងសង់ជិតិរលួច (98%)
Almost completed (98%)

្រ្ុំរងសាងសង់
In progress

្រ្ុំរងសាងសង់
In progress

្រំ្រុងសាងសង់ (15%)
In progress (15%)

្រំ្រុងសាងសង់ (15%)
In progress (15%)

្រ្ុំរងដំបើ�ីរការ (80%)
In progress (80%)

្រ្ុំរងដំបើ�ីរការ (85%)
In progress (85%)

្រ្ុំរងសាងសង់
In progress

្រ្ុំរងសាងសង់
In progress

្រំ្រុងសាងសង់ (5%)
In progress (5%)

្រំ្រុងសាងសង់ (7%)
In progress (7%)

ការីម្រោរីៀបច្ចុសំ��បក់ារីច្ចុ� លមុក្នុរីសម់្រោ�កូ្នុ� ងប� រីចី្ចុន្នទគរីី ី
ARRANGEMENT FOR MOVING IN 

ក្នុមីុវិធិ្នូបីនាទ ប ់/ WHAT’S NEXT

100%

100%

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