
   
 

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 
 
ေမလ၊ (၂၈)ရက္၊ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္။ 
 

Capital Diamond Star Group ႏငွ္ ့Perennial Real Estate Holdings Limited တုိ႔ မႏၱေလးတြင ္
ပထမဥးီဆုံး ပးူေပါငး္ေဆာငရ္ြက္မည့္ စမီကိံနး္အတြက္ ပႏၷက္ရိက္ုအခမး္အနား က်ငး္ပျခငး္။  
 
မႏၱေလး၊ ေမလ (၂၈)ရက္၊ (၂၀၁၉)ခုႏွစ ္ -  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စားေသာက္ကုန္၊ လက္လီေရာင္းခ်ျခင္း၊ အိမ္ျခံေျမ၊ 
ေဆာက္လုပ္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ အာမခံလုပ္ငန္းႏွင့္ အေသးစားဘ႑ာေရးလပု္ငန္းစသည္ ့
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင ္ ဦးေဆာင္ေနသည္ ့ Capital Diamond Star Group (CDSG)  လုပ္ငန္းစုၾကီးနွင္ ့
စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ ရံုးခ်ဳပ္ဖြင့္လွစ္ထားျပီး၊ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းႏငွ့္ က်န္းမာေရး၀နေ္ဆာင္မွဳ လုပ္ငန္္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေသာ 
Perennial Real Estate Holdings Limited (“Perennial”) ကမုၸဏီတို႔သည္ မႏၱေလးျမိဳ့၊ သိပၸံလမ္းေပၚတြင္ 
၎တုိ႔၏ပထမဆံုး Mixed - Use Development စီမံကိ္န္းအတြက္ ပႏၷက္တင္ပြဲ အခမ္းအနားကို 
ယေန႔က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ထို Mixed - Use Development  စီမံကိန္းသည္ သိပၸံလမ္း ၊  (၆၉) လမ္းႏွင့္ လမ္း (၇၀) ၾကား၊ 
ခ်မ္းျမသာစည္ျမိဳ့နယ္တြင ္တည္ရွိျပီး Community Center, Innovation center, Education Center, International 
Level shopping mall ႏွင့္ Exclusive luxury villas တို႔ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းသည္ အမ်ားျပည္သူမ်ား 
အပန္းေျဖနားေနႏုိင္ရန္ ေနရာအမ်ားအျပားအတြက္ပါ ပံုစံေရးဆြဲထားပါသည္။ CDSG ႏွင့္ Perennial တို႔သည္ 
ထိုစီမံကိန္းအား  Public-Private-Partnership (“PPP”) ပံုစံျဖင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္အတူ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
CDSG ၏ ျပည္တြင္း၌ ခိုင္မာေသာရပ္တည္မႈႏွင့္ က်ယ္ျပန္ ့ေသာေစ်းကြက္ကြန္ယက ္ တို ့ႏွင့္အတူ Perennial ၏  
World-class development ႏွင့္ Asset management track record တို္႔ကို အားျပဳ၍ ရနက္ုန္ႏွင့္ မႏၱေလးတို႔တြင္ 
အိမ္ျခံေျမ စီမံကိန္းမ်ားကို ဆက္လက္ရွာေဖြ ရင္းႏွီးျမဳပႏ္ွံႏိုင္ရနအ္တြက ္ဤကနဦး စီမံကိန္းအား  CDSG ႏွင့္ Perennial 
တို႔၏ အဓိက အုတ္ျမစ္အေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  
 
ယခုစီမံကိန္းကို ႏိုင္ငံတကာမွ ဆုေပါင္းမ်ားစြာ ရရွိထားေသာ စင္ကာပူအေျခစိုက္ ဗိသုကာလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစေ္သာ    
DP Architects မ ွ ပံုစံေရးဆြဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဦးေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အရည္အေသြးျမင္ ့
အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းအား ေဖာ္ေဆာင္ရန ္အေတြ႔အၾကံဳမ်ားစြာျဖင္ ့အင္အားေတာင့္တင္းေသာ အျခား ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔ႏွင့္ 
ျပည္တြင္း အၾကံေပးကုမၸဏီမ်ားမွ လည္း  ေထာက္ပံ့ကူညီ ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။  
 
CDSG ၏ Group Managing Director ဦးကိုကိုၾကီး မ ွ ေျပာၾကားရာတြင ္ “ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ 
လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲႏွင့္ ပႏၷက္တင္ပြဲအခမ္းအနားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Perennial ႏွင့္ ေရရွည္ပးူေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန ္ 
 
 



   
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပထမဆံုးေျခလွမ္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ ပတ္၀န္းက်င ္ အတြက္ တန္ဖိုးရွိေသာ ရင္ႏွီးျမဳပ္ႏွမံႈမ်ားႏွင္ ့
အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို ယူေဆာင္လာႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။” 
 
Perennial ၏ Chief Executive Officer (CEO) ျဖစ္ေသာ Mr. Pua Seck Guan မွေျပာၾကားရာတြင္ “ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ပထမဆံုးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အထင္ကရစီးပြားေရး လုပ္ငန္းစုၾကီးတစ္ခုျဖစ္တဲ ့ CDSG ႏွင့္ 
ဗ်ဳဟာေျမာက ္ပူးေပါင္း ေဆာငရ္ြက္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ ေက်နပ္မိပါတယ္။ CDSG ၏ ျမန္မာျပည ္လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳႏွင္ ့
ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ အရည္အေသြး နွင့္အတူ၊ Perennial ၏ အဆင့္ျမင္ ့အိမ္ျခံေျမလပု္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္၊ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားမ ွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားျဖင့္ ယခုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည ္ အာရွတြင ္ အဓိကဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ ေနေသာ 
ေစ်းကြက္မ်ားမွတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာျပည္ ေစ်းကြက၌္ အနာဂတ္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိရန ္ အေျခအေနေကာင္း 
တစ္ခုကိုရရွိေစပါသည္။” 

CDSG သည္ ၄င္း၏ ကမုၸဏီခြဲတစ္ခုျဖစေ္သာ Capital Development Limited မွတဆင့္ ျ မန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
သိသာထင္ရွားေသာ စီမံကိန္းၾကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ကုကၠိဳင္းခံုးေက်ာ္တံတား၊ ေရႊဂံုတိုင္ခံုးေက်ာ္တံတား၊ ေျမနီကုန္ုးခံုး 
ေက်ာ္တံတား၊ GEMS Garden အဆင့္ျမင့္ကြန္ဒိုမီနီယံ၊ ေစ်း၀ယ္စင္တာၾကီးမ်ား၊ ကားအေရာငး္ခန္းမမ်ားႏွင္ ့
ကားတပ္ဆင္ေရး စက္ရံုမ်ား၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံုမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ ျပီးျဖစပ္ါသည္။ 
 
Perennial သည္ အိမ္ျခေံျမလုပ္ငန္းႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာစမီံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနေသာ 
ကမုၸဏီျဖစ္ျပီး၊ Mixed-Use Development စီမံကိန္းမ်ားအား အဓိကထားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေန 
ပါသည္။ Perennial ၏ အဓကိအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီမံကိန္းေလးခုမွာ - Chengdu East High 
Speed Railway ("HSR") Integrated Development, Xi'an North HSR Integrated Development, Tianjin 
South HSR Integrated Development and Kunming South HSR Integrated Development တို႔ျဖစ္ျပီး 
က်န္းမာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္ကာ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏အခ်က္အခ်ာအက်ဆံုး High Speed 
Railway (HSR) ေနရာမ်ားတြင္တည္ရွိျပီး၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားေစာင့္ေရွာက္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
ပါ၀င္ပါသည္။ အျခား သိသာထင္ရွားေသာ စီမံကိန္းမ်ားမွာ Beijing Tongzhou Integrated Development, Capitol 
Singapore and The Light City in Penang တို႔ျဖစ္ပါသည္။ 
 
Capital Diamond Star Group (www.cdsg.com.mm) အေၾကာငး္။  
Capital Diamond Star Group (CDSG) ၏  မူရင္းဇစ္ျမစ္ကိုေလ့လာၾကည့္ပါက (၁၉၆၀)ခုႏွစ္မ်ားတြင ္
ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းငယ္အျဖစ္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ CDSG သည္ ျမန္မာႏ္ုိင္ငံတြင ္၀န္ထမ္းေပါင္း (၉၀၀၀)  
ေက်ာ္ႏွင့္ ေစ်းကြက္လႊမ္းျခံဳမႈ (၉၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ခန္႕တို႔ျဖင္ ့ စားေသာက္ကုန္၊ ကုန္စည္မ်ားလက္လီေရာင္းခ်ျခင္း၊ 
အိမ္ျခံေျမ၊ က်န္းမာေရး၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာလုပ္ငန္း၊ ရင္းႏွီးျမဳပႏ္ွမံႈ ႏွင့္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ 
လုပ္ငန္းစုၾကီးအျဖစ္သို႔ တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။ 
 
 
 

 

 

 

http://www.cdsg.com.mm/


   
 

Perennial Real Estate Holdings Limited (www.perennialrealestate.com.sg) အေၾကာငး္။ 

Perennial Real Estate Holdings Limited (“Perennial”) သည္ အဆင့္ျမင္ ့ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းႏွင့္ 
က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာငရ္ြက္ေသာလုပ္ငန္းျဖစ္ျပီး စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ရံုးခ်ဳပ္တည္ရွိကာ၊ အမ်ားပိုင္ကမုၸဏီအျဖစ ္
စာရင္းသြင္းထားပါသည္။ အမိ္ျခံေျမလုပ္ငန္းပိုင္ရငွ္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲသူျဖစ္သည့္အတိုင္း၊ 
Perennial သည္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ ၾကီးမားေသာ Mixed-Use Development စီမံကိန္းမ်ားကို အဓိကထားေဆာင္ရြက္ျပီး 
တရုတ္၊ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဂါနာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စုစုေပါင္းၾကမ္းခင္းဧရိယာ စတုရန္းေပ (၆၅)သန္းခန္႔ 
စီမံခန္႔ခြဲလ်က္ရွိပါသည္။ 
 
Perennial သည္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားပိုင္ဆိုင္ျပီး၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္  
၀န္ေဆာင္မႈေပးသူျဖစ္သည့္ အတိုင္း တရုတ္နိုင္ငံတြင္ အဓကိစီးပြားေရး အစိတ္အပိုင္းႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ေဆးရံုမ်ားႏွင့္ 
က်န္းမာေရးစငတ္ာမ်ားႏွင့္အတူ သက္ၾကီးရြယ္အိုေစာင့္ေရွာက္ေရး ႏွင့္ အိမ္ရာမ်ားကိုလည္း အေကာင္အထည ္
ေဖာ္ထားပါသည္။  
 
တရုတႏ္ိုင္ငံတြင ္ Perennial သည္ ၾကီးမားေသာ Mixed-Use Development  စီမံကိန္းၾကီးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သည့္ 
ထင္ရွားေသာ Developer ျဖစ္ပါသည္။  
 
စကၤာပူႏုိင္ငံတြင္ Perennial သည္ အဓိက အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေနရာမ်ား, CBD ဧရိယာမ်ား ၊ Orchard Road 
ဧရိယာ တို႔တြင္ တည္ရွိေသာ Capitol Singapore, CHIJMES, AXA Tower, 111 Somerset, Chinatown Point and 
House of Tan Yeok Nee ကဲ့သို႔ေသာ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံခဲျ့ပီး 
စီမံေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 
 
 

ပိုမိုသိရွိလိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ေအာက္ပါအတိုင္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ 
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