
  
  
 

သတငး္ထတုျ္ပနခ္်က္၊ 
 
ဧျပီလ၊ (၁) ရက္၊ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္။ 

 

ျမနမ္ာႏိုငင္တံြင ္စမီကံနိး္မ်ား အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ေဆာငရ္ြကရ္န ္Capital Diamond Star Group 

ႏငွ့္ Sunway Group တို႔ပးူေပါငး္ျခငး္။ 
 
 
ဧျပလီ၊ (၁) ရက၊္ (၂၀၁၉) ခႏုွစ ္ - Capital Diamond Star Group (CDSG)သည္ ျမန္မာႏုိင္ငတံြင ္ စားေသာက္ကုန္၊ 
ကုန္စည္မ်ားလက္လီေရာင္းခ်ျခင္း၊ အိမ္ျခံေျမ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ အာမခံလုပ္ငန္းႏွင့္ 
အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းစသည့္ ဦးေဆာင္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ေနသည္ ့ အထင္ကရ 
လုပ္ငန္းစုၾကီးသည္ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ အဓိကအားျဖင္ ့ အိမ္ျခံေျမ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိ ုကမၻာအႏွံ႔ ေနရာေပါင္း (၅၀)တြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုၾကီးျဖစ္သည္ ့Sunway 
Group ႏွင့္ နားလည္မႈစာခ်ြန္လႊာေရးထိုးၾကပါသည္။ 
 
CDSG ၏ အဖြဲ႔၀င္ကုမၸဏီျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္ ဦးေဆာင္ေနေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Capital 
Construction Limited (CCL) သည္ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ဦးေဆာင္ေနေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီၾကီးျဖစ္ျပီး Stock 
Exchange of Malaysia တြင္လည္း စာရင္း၀င္ထားသည္ ့ Sunway Construction Group Berhad (SCGB) ၏ 
လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Sunway Builders (Myanmar) Co. Ltd တို႔ ျမနမ္ာႏုိင္ငံတြင္ အဓိက အေျခခံအေဆာက ္
အအံုမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကမည ္
ျဖစ္ပါသည္။  
 

ထိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ CDSG မ ွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အလားအလာရွိေသာ 

စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ႏငွ့္ မႏၱေလးရွ ိ Mix-used Developments၊ ရံုးခန္းမ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ား အျပင ္ အျခား ျပင္ပရွ ိ

အေျခခံအေဆာက္အအံ ု စီမံကိန္းမ်ားကို ပူးေပါင္း၍ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန ္ စီစဥ္ထားပါသည္။ ထိုနားလည္မႈ 

စာခြ် န္လႊာသည ္ စီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင ္ အထိေရာက္ဆံုးနည္းဗ်ဴဟာမ်ားျဖင့္ ေရွ့ဆက္ရန္ ေဆာက္လပုေ္ရး 

ကုမၸဏီၾကီး ႏွစ္ခလုံုးအား ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာအသိပညာမ်ားေ၀မ်ွရနႏ္ွင့္ စီမံကိန္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲရာတြင ္ ကြ် မ္းက်င္မႈမ်ား 

ရရွိေစပါသည္။  

 

ဦးကိုကိုၾကီး၊ CDSG, Group Managing Director မ ွ ေျပာၾကားရာတြင ္ “ယခုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
သေဘာတူညီခ်က္သည္ ကြ် နေ္တာ္တို႔ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျပီး၊ နည္းပညာျမင့္မား  
ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကနိ္းမ်ားကို ယူေဆာင္လာမွာျဖစပ္ါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ဖြံ႔ျဖိဳး 
တိုးတက္မႈကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳသြားမွာျဖစပ္ါတယ္။” 



  
  
Chung Soo Kiong, Managing Director of Sunway Construction Group Berhad မ ွေျပာၾကားရာတြင ္“အာရွတြင ္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္ အလ်င္အျမန္ျဖင္ ့ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေနေသာႏုိင္ငမံ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစပ္ါတယ္။ 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္လည္း အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးလ်က္ရွိျပီး၊  အစိုးရမွ သိသာထင္ရွားေသာ အေျခခံအေဆာက ္

အအံုလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင ္ လ်က္ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမနမ္ာႏိုင္ငအံတြင္းစီး၀င္ျခင္းသည္ 

စီးပြားေရးတိုးတက္ရန္ အေထာက္အကူ ျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံအတြင္း အလားအလာမ်ားစြာကို 

ေတြ႔ျမင္ေနရျပီး၊ Sunway Builders (Myanmar) အေနျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳ ေဆာင္ရြကသ္ြား မည္ျဖစပ္ါတယ။္ ယခု 

Capital Construction Limited ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္မႈသည္  Sunway Construction Group အား စီးပြားေရး 

တိုးတက္ရာတြင ္ေမာင္းႏွင္ရံုသာမက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ကိုလည္း တိုးတက္ေစမွာျဖစ္ပါသည္။” 
 

ယခုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည ္ Capital Construction Limited ႏွင့္ Sunway Builders (Myanmar) တို႔အား 

ျမန္မာႏုိင္ငေံစ်းကြက္တြင္ ေရွသ့ို႔ေရာက္ေအာင ္ တစ္လွမ္းတိုးျခင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ Capital Construction Limited သည္ 

ျမန္မာႏုိင္ငတံြင္ ေက်ာ္ၾကားေသာစီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ကုကိၠဳင္းခံုးေက်ာ္တံတား၊ ေရႊဂံုတိုင္ခံုးေက်ာ္တံတား၊ ေျမနီကုန္းခံုး 

ေက်ာ္တံတား၊ GEMS Garden condominium, Hypermarkets, ကားအေရာင္းခန္းမ၊ တကၠသိုလ္ ႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ား ကို 

ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။  
 
Sunway Construction Group Berhad (SunCon) သည္ မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ အၾကီးဆံုး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း 
ကိုသီးသန္႔လုပ္ေဆာင္ေသာအဖြဲ႔ျဖစ္ျပီး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ ျမိဳ႕ျပေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္  
အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၊ အုတ္ျမစ္ခ်ျခင္း ႏွင့္ ဘူမိစမ္းစစ္ေလ့လာျခင္း၊ စက္မႈ၊ လ်ွပ္စစ ္ ႏွင့္ ေရပိကု္လိုင္း 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား သာမက အသင့္သံုး ကြန္ကရစ္ထုတ္ကုန္မ်ားကိုလည္း ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ပါသည္။ ဆုရရွိထားေသာ 
SunCon သည္ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသူမ်ားအားျပီးျပည့္စံုေသာေျဖရွင္းနည္းမ်ား သာမက အခ်နိ္မီလႊေဲျပာင္းေပးႏုိင္ျခင္းႏွင့္ 
အရည္အေသြးကိုပါ ေဆာင္ရြကေ္ပးပါသည္။ 
 

ေရရညွ္တည္တံ့ေသာခရီးစဥ္တြင ္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥမ္်ား၌ Virtual Design Construction (VDC) အသံုးျပဳေသာ 

ပထမဆံုးေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ SunCon သည္ လက္ရွိတြင္ စီမံကိန္းလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားႏွင့္ သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ားေပးပို႔ရာတြင္ တိက်ေသခ်ာမႈရွိေစရန ္3D (design), 4D (time), 5D (costing) and latest 6D (facility 

management) မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ 

 

Capital Diamond Star Group အေၾကာငး္။ 

Capital Diamond Star Group (CDSG) အား မူရင္းဇစ္ျမစ္ကိုေလ့လာၾကည့္ပါက (၁၉၆၀)ခုႏွစ္မ်ားတြင ္

ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းငယ္အျဖစ္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ CDSG သည္ ျမန္မာႏ္ုိင္ငတံြင္ ၀န္ထမ္းေပါင္း (၉၀၀၀) 

ေက်ာ္ႏွင့္ ေစ်းကြက္လႊမ္းျခံဳမႈ (၉၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖင့္ စားေသာက္ကုန္၊ ကုန္စည္မ်ားလက္လီေရာင္းခ်ျခင္း၊ အိမ္ျခံေျမ၊ 

က်န္းမာေရး၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာလုပ္ငန္း၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွမံႈ ႏွင့္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင္ ့ လုပ္ငန္းစုၾကီးအျဖစ္သို႔ 

တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။ 



  
  
 

Sunway Group အေၾကာငး္။ 
(၁၉၇၄) ခုႏွစ္တြင ္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ Sunway Group သည္ အဓိကအားျဖင္ ့ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လပု္ေရး 

လုပ္ငန္း၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထူးျခားေသာ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးေဆာင္ရြက္မႈပံုစံျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေနျပီး 

မေလးရွား၏ အၾကီးမားဆံုးေသာ လုပ္ငန္းစုၾကီးမ်ားတြင ္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစပ္ါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ၀န္ထမ္းဦးေရ 

(၁၆၀၀၀) ပါ၀ငေ္သာ ခိုငမ္ာေတာင့္တင္းေသာအဖြဲ႔သည ္ ကမၻာအႏွံ႔ ေနရာေပါင္း (၅၀)တြင္ တိုးတက္ရန္ႏွင့္ 

ေရရညွ္တည္တံ့ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိ ု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြဲ (၁၂)ခုျဖစ္ေသာ ကုန္စည္မ်ားလက္လီေရာင္းခ်ျခင္း၊ 

ဟိုတယ္လုပ္ငန္း၊ အနားယူ အပန္းေျဖလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင္ ့

အိမ္ျခံေျမယံုၾကည္စြာရင္းႏွီးျမဳပႏ္ွံမႈ (REIT) တို႔ကိုေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ 

 

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ The 17 United Nations Sustainable Development Goals ႏွင့္အညီလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိျပီး၊ 
စီးပြားေရးဗ်ဴဟာမ်ားကိုထိရုည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ေစရန ္ဆက္လက္ျပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈေလ်ာ့နည္း  
ေအာင္ႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္သိစြာျဖင့္လပု္ေဆာင္ေနပါသည္။ ပိုမိသိရွိလိုပါက 
www.sunway.com.my သို႔၀င္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။       
 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရွိလိုပါက၊ ေက်းဇူးျပဳျပီးဆက္သြယ္ရန္။ 
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