သတင္းထတ္္ ျ္န္ခ်က္
္္ျ္္မာႏိုင္င္ငံ၏ တစ္ာစ
စ တ
္ မတတအငး္ တႏို္္္ န္္္ျႏိုင္ မ င္ရာပုဂၢိဳ လ္ျ
Shwe Taung Group CEO ဥး္တမင္္ မ္ာင္
ႏို လခ်က္န

္္ျ္္မာႏိုင္င္ငံ၊

ျ္ခ်ကျ္္ငံ၊ ၂၀၁၇

စႏို

ျ
အ ္ (၃၀) - ၂၀၁၇ ္္ျ္္မတႏို္္္န္္္ျ္ း တ
အုေ အင္ ္္ျ္္မာႏိုင္ငတတအင္း တႏို္္္န္္္

လ ္ငျ္း လ ္္ျမင္္မ္္မးတ္ ပၚ တသႏိုတ္စတ္္ ္ းတ ္သ္္ည္႔ တစ္ာစစ္တမတတအင္း တႏို္္္န္္္ျႏိုင္ မ င္ရာပုဂၢိဳႏို လ္ျ
ခ်ကႏို ္ ္တမင္ငည္႔ံအ ငႏို းတႏိုးတခ်က္္မခ်က္ၸဏလ္ႏိုတခ်က္္ငံ၏ Group CEO ဥး္တမင္္ မ္ာႏိုင္္စ

စႏို ါသ္္။

္္ျ္္မာႏိုင္င္ငံ၏ တႏို္္္န္္္လ ္ငျ္းျန္ န္တအင္ တသႏိုတ္စတ္္ ္နင္းန ္သမ တျႏို ါျသ္္ တတႏိုနတႀခ်ကႏို္္
္္္မခ်က္္ းတ ္သ္္ည္႔ျ ္ငစ္ံ း PropertyGuru, Property magazine ္ငံ၏ တန္ဒတမတငအည္႔္
ုေ စ နနင္ာစစ္တတအင္း
တႏို္္္န္္္လ ္ငျ္းတအင္ ထး္နမးသႏိုသမစအမ ္ျမင္ အခ်က္လ ္ခ်ကႏိုင္္မ စႏိုသ္္ည္႔

င္ရာပုဂၢိဳႏို လ္တစ္ဥးတမး စစစ္္ အးန္န္ခ်ကမ

္ းတ ္္သမ ျတစ္ျ္ငစ္ ါသ္္။
“တနလႏို ဒျခ်ကႏိုလခ်က္န

စႏိုတုေဲ့တတအခ်က္ ္ခ်က္း းတင္ င္ရာပုဂဏ္န၀္္း္္္မခ်က္္ႏို ါတန္။ ္္ျ္္မာႏိုင္ငတႏို္္္န္္္လ ္ငျ္း

ငအည္႔ံငႏို းတႏိုးတခ်က္ငႏိုည္႔္ျမင္ အခ်က္ မ္စမ ္ ္တမင္ ုေရ ါ၀င္လ ္
္ ျမင္္မခ်ကႏို ္ ပၚလအင္
္ စတုေဲ့ သခ်က္္သတစ္နလ္္း ္ငစ္
ါတန္္ငံ၊ ခ်ကၽအျ္္တမ္တႏိုည္႔္ ္တမင္တ္ျျုေည္႔ တ ္္တ္သအး္ ္္ည္႔္စတုေဲ့ တႏို္္ မ္္မး္ငံ၊

းနျ္း္္မး္ငံ၊ ္စ္း၀န္စင္တမ္္မး္ငံ၊

ဟႏိုတန္ျုေည္႔တ ျ္း္္ငစနျ္း္ငံ၊ စး အမး္ းတ္ျမခ်က္တဥ္္မး္ငံ၊ ငအရံငႏို း္မတသအင္သ႑ျ္္္ႏို းစ

္ ါင္းစ ္ ါ၀င္သ္္ည္႔

စ္ခ်ကႏိုျ္း္္မးခ်ကႏို တ္္္ျမခ်က္လ ္ခ်ကႏိုင္္ျတမ ျန္စာစစ္ ာစစ္စ ္ခ်က္မ္ ါံ ။”
“္ ္တမင္ ုေရ တဓႏိုခ်က ျ္္းစ ္ ဟမ ခ်က္တမဲ့ ္

စ္္တ္္တဲ့္စ ျ္ ျႏိုတုေဲ့ တန္ခ်က္ ုေ ္ငစ္ ါတန္။ ခ်ကၽအျ္္တမ္တႏိုည္႔

လတ္တ္လမ ငအင္ဲ့လစစ္္ျမင္ ခ်က
အ ္္ျတုေဲ့ Junction City ဟမ ျႏို င္ ္
္ စမခ်က္္မ္္မး

စ္္တ္္တဲ့္စ ျ္ ထႏိုျ္းသႏို္္း္စမင္ဲ့

ါ၀င္တုေဲ့ တ္ျမခ်က္တဥ တ္ငစ္ ္္ျ္္မာႏိုင္င္စမ ဥး္ျမင္တ္္ စႏို္ျတုေဲ့ ငအရံငႏို း္မတသအင္သ႑ျ္္္ႏို း

စ္ ါင္းစ ္ ါ၀င္တုေဲ့ စ္ခ်ကႏိုျ္း္ငစ္ ါတန္။ တနလႏို တထင္ခ်က စ္ခ်ကႏိုျ္း္ငစ္္စငႏိုည္႔တတအခ်က္ တ္တုေဲ့ ္္စ္မ္္စျ္းန္ခ်က္ျည္႔ုေ
တတတခ်ကအ

ါ၀င္္ျမင္ အခ်က္တုေဲ့ Keppel Land ျုေည္႔ Pan Pacific Hotels Group တႏိုည္႔ခ်ကႏိုလုေ ္ခ်က္း းတင္ ါတန္။”

ဟ၍ ဥး္တမင္္ မ္ာႏိုင္္စ ္္ မ ါသ္္။
ဆက္လက္၍ ၄င္းမွ “္္ျ္္မာႏိုင္ငသမး္္မးတတအခ်က္ တ ္္တ္သအး္ခ်ကမင္း္အျ္္မ စႏိုတုေဲ့ တျ္ငႏိုး္စ္တတႏို္္ မ္္မး စစဥ္
ဲ့ ႏိုး္ း္မဟမ တ္ းႀခ်ကးတန္လႏိုည္႔န ခ်က္္ ါတန္။ ခ်ကၽအျ္္တမ္တႏိုည္႔တ္ျျုေည္႔ ္္ျ္္မာႏိုင္င္စမ ္
ထႏိုျ္းသႏို္္း္စမင္ဲ့္ စမခ်က္္မ္္မး တ
စႏို ုေဲ့ ံ္ႏို ရ္
ခ်ကၽအျ္္တမ္တႏိုည္႔တ္ျျုေည္႔ လအျ္နုေတ
ဲ့ ုေဲ့ာစစ္ခ်က
္ငစ္တုေဲ့

္
စ ္တ္္တဲ့္စ ျ္

္ငစ္္ ပၚ္ းခ်ကႏို တင္တႏိုခ်က္တမးတႏိုခ်က္ ၀ႏိုင္း၀ျ္း ဲ့ ႏိုး္မ္ လ္ခ်က္ စႏို ါတန္။
ျ္ခ်ကျ္ံ္ႏို ရ ုေရ

ထ္ျး တျင္ဲ့္္င္ဲ့ တျ္ငႏိုး္စ္တတႏို္္ မ စ္ခ်ကႏိုျ္းတစ္န

တျမာစင္းျတႏို္္ မတ ါတ၀င္ တျ္ငႏိုး္စ္တတႏို္္ မ္္မးတတအခ်က္ တနျ္း္ ါင္း (၁၀၀၀) ္ခ်က္မ္ ခ်ကႏို

ါ၀င္

တ္္ျမခ်က္္ းာႏိုင္နုေဲ့ ါတန္။ ္ျမင္လမ္န္ဲ့ ာစစ္္္မး္စမလ္္း တနလႏို္္ႏို း တနျ္းခ်က႑္တအ္မစ ခ်ကၽအျ္္တမ္တႏိုည္႔ ုေရ
ါ၀င္္ျမင္ အခ်က္ာႏိုင္စ္
အ ္းခ်ကႏို

ႏို္ႏို္္စငဲ့တ
္ င္္စမ ါ။” ဟ၍ ္္ မ ါသ္္။

PropertyGuru Property Report ္ငံ၏ Head of Publishing ္ငစ္တုေဲ့ Mr Liam Aran Barnes ္စ “တန ၂၀၁၇ ္ငံ၊
ခ်ကၽအျ္္တမ္တႏိုည္႔ ုေရ တစ္ာစစ္တမတတအင္း ္္ျ္္မတႏို္္္ န္္္ျႏိုင္ မ င္ရာပုဂၢိဳႏို လ္ျခ်ကႏို

စႏိုသဟမ ႏို္ႏို ္ခ်ကမင္း္အျ္တုေဲ့ ျ္ခ်ကျ္

ံ္ႏို ရ္ ျုေည္႔ ာႏိုင္င ုေရတႏို္္္န္္္လ ္ငျ္းခ်က႑တႏိုးတခ်က္္ငစ္္ ပၚ္မတႏိုည္႔္မစ တ္ း ါတုေဲ့္ျ မ္စ
္ငစ္္ ခ်ကမင္း္ငံ၊ သ ုေရ စစဥ္္ျမင္ အခ်က္္မ္တအ္ ခ်ကမင္ဲ့
္္္စျ္းန္ခ်က္တတႏိုင္း

ါ၀င္လ္ခ်က္ စႏိုတုေဲ့သ တစ္ဥး

္ ္တမင္ငအရံငႏို းတႏိုးတခ်က္္မခ်က္ၸဏလ္ႏိုတခ်က္ဟမ ၄င္းတႏိုည္႔

္ဒသနလ္မတသႏိုခ်က္တ၀ျ္းခ်ကႏို

သခ်က္္ မခ်က္္မ္ခ်ကမင္း စႏို္စတုေဲ့

ာႏိုင္ငတခ်ကမတျင္ဲ့္

တ္္္ျမခ်က္္ းလ ္ငျ္း္္မးခ်ကႏို ္ငမ္္ျမင္လ ္ခ်ကႏိုင္ာႏိုင္္နင္း ္ငစ္္ ခ်ကမင္း္ငံ၊ ္ ္တမင္ဟမ တႏို္္္န္္္ျတျႏို ္
္္မးစအမ
တဥ

စႏို င္
ႏို ျႏိုင္ထမးတုေဲ့ Junction City စ္ခ်ကႏိုျ္းတ ါတ၀င္ တ္္ႏို း္္ ႏိုး္သမ စ အမး္ းာစင္ဲ့ တ္္နနတ္ျမခ်က္
စ္ခ်ကႏိုျ္း္္မးစအမခ်ကႏို

ဟမ ္ ္တမင္ခ်ကႏို ၂၀၁၆

တ္ခ်ကမင္တထ္္္ငမ္္ျမင္ အခ်က္ထမး္ ခ်ကမင္း္ငံ၊
ုေရ Best Developer တ္ငစ္ တသႏိုႏိုတ္စတ္္ ္မခ်ကႏို

သည္႔ ုေရ္္စ္မ္္စျ္းန္ခ်က္ျုေည္႔

ဥး္ျမင္္မ

စႏို္တမင္ ္ျမင္ အခ်က္ာႏိုင္နုေဲ့္နင္း

္ငစ္္ ခ်ကမင္း” ္္ မ ါသ္္။

္ဒနမ င္
ႏို းျႏိုင္ မတတအခ်က္ ျခ်က္သန
အ ္
္ ္း္္ျ္းလႏို ါလစ္င္ ္ဒပၚ္တး္အျ္သ
ayemthu@shwetaunggroup.com
+95 9 977830137

Shwe Taung Group တ္ ခ်ကမင္း
္္ျ္္မာႏိုင္င္ငံ၏ ဥး္ျမင္စး အမး္ းလ ္ငျ္းတငအည္႔တ
ုေ စ္္းတအင္ ္ ္တမင္သ္္ တစ္နတ ါတ၀င္္ငစ္ ါသ္္။ တႏို္္္န
္္္လ ္ငျ္း္ငံ၊ တ္္နနတ္ျမခ်က္တဥလ ္ငျ္း္ငံ၊ ္ျမခ်က္လ ္္ းလ ္ငျ္း္ငံ၊ ္ျမခ်က္လ ္္ း စၥ္္းလ ္ငျ္း္ငံ၊ ္ငျ္ည္႔္င း
္ မင္းန္္နင္းလ ္ငျ္း တစ စႏို္သမ လ ္ငျ္းျန္ န္ (၅) န္ငံ၏ စး အမး္ းလ ္ငျ္း္္မးခ်ကႏို တဓႏိုခ်က လ ္ခ်ကႏိုင္ ါသ္္။
္

စ္္တ္္တဲ့္စ္သမ္ျမင္ အခ်က္န္ခ်က္္္မးခ်ကႏို ္ငမ္္ျမင္လ ္ခ်ကႏိုင္္ျ္သမ ္ ္တမင္သ္္ ္္ျ္္မာႏိုင္င္ငံ၏

စး အမး္ း ငအရံငႏို းတႏိုးတခ်က္္စ ျ္ လ ္္ျမင္္မ္္မးတအင္

ါ၀င္္ျမင္ အခ်က္လ္ခ်က္ စႏို မ ျန္စာစစ္ (၂) န ္ခ်က္မ္ံ

္ငစ္ ါသ္္။ ္ ္တမင္္ငံ၏ ဘလး္န္မင္း ္ တမးလစ္ စ
္ စ္စ္ခ်ကႏိုျး္ ္စ ္္ျ္္မာႏိုင္င္ဒသတာစည္႔တ္ မးတတအခ်က္ လစ္ ္စစ္
ဓမတ္တမးထတ္လ ္္ းလ္ခ်က္ စႏိုသခ်ကုေသ
ဲ့ ႏိုည္႔ ျ္ခ်ကျ္-္ာၠေလ

း အလ၀းလ း

မ္း နဲ႔ွ 

ည္းကန္း ခးလ

ံု္ကကံုး္ည္

ာႏိုင္ငတ၀ျ္းာစငဲ့္ ံ္ႏို ရ္တမ္တတအင္း န းသအမးလမး္ းခ်ကႏို ႏို္ႏိုတျင္္္ ္ခ်ကမင္း္အျ္္စ ါသ္္။ ျ္ခ်ကျ္ံ္ႏို ရလန္ စႏို

္စ္း၀န္စင္တမ္ငံ၊

းနျ္း္ငံ၊ ဟႏိုတန္ာစင္ဲ့ ္ျထႏိုင္္မတ္ျမခ်က္တဥ စသ္ငင္ဲ့ ငအရံငႏို း္မတသအင္သ႑ျ္္္ႏို းစ

ါ၀င္္သမ တထင္ခ်က

္ ါင္းစ ္

Junction City သ္္ ္္ျ္္မာႏိုင္င္ငံ၏ လ္မဘ၀ခ်ကႏို သခ်က္္ မခ်က္္မ္ခ်ကမင္း စႏို္စ ျ္

တ္ခ်ကမင္တထ္္္ငမ္လ ္္ျမင္ထမး္နင္း ္ငစ္သ္္။
္ ္တမင္သ္္ ္္ျ္္မာႏိုင္င္ငံ၏ စး အမး္ းလ ္ငျ္းႀခ်ကး္္မးတအင္ တစ္နတ ါတ၀င္္ငစ္ံ း သ္မသ္တ္ စႏို္မ္ငံ၊ တမ၀ျ္
န္မ္ငံ၊ ခ်ကရ ခ်ကရနာႏိုင္္မ ဟ္ည္႔ တဓႏိုခ်ကသတ္္စတ္န္ခ်က္္္မး္ ပၚတအင္တ္္နန၍ ၀ျ္ထ္္းတင္တမး (၆၀၀၀) ္ခ်က္မ္ ္ငင္ဲ့
လ ္ခ်ကႏိုင္လ္ခ်က္ စႏို္သမ လ ္ငျ္းတစ္န္ငစ္သ္္။
္ ္တမင္္ငံ၏ တဓႏိုခ်က ျ္္းစ ္ ဟမ္စမ ္

စ္္တ္္တဲ့္စ္နင္း္ငစ္ံ း လ္မစး အမးတမ၀ျ္န္မဟ္သမ CSR လ ္ငျ္း

္္မးခ်ကႏို ခ်က္န္ခ်က္န္္ ျ္ည္႔္ ျ္ည္႔ လ ္္ျမင္ မတအင္ နႏိုင္္မ္သမ ္ခ်ကမ္ ႏို ႏိုတ္တ ္န္ ္္မ္ငံ၊ သဘမ၀ တ္၀ျ္းခ်က္င္ထႏိုျ္း
သႏို္္း္စမင္ဲ့္ စမခ်က္္မ္ငံ၊ လည္႔စအ္္းတမးတႏိုး္္စင္ဲ့္မ္ငံ၊ ္

စ္္တ္္တဲ့္စ ျ္္ျမင္ အခ်က္န္ခ်က္္္မး္ငင္ဲ့ လ္မ၀ျ္းခ်က္င္တ္္

္ျမခ်က္္မ တႏိုည္႔တအင္ တခ်က္ ခ်ကအစအမ ါ၀င္လ ္
္ ျမင္ င္းာစး္္စ ္ာစ္မ္

ါသ္္။ ္္ျ္္မာႏိုင္ငတတအင္း ္ခ်ကမင္း္အျ္္သမ

္္ မင္းလုေတႏိုးတခ်က္္မ္္မးတတအခ်က္ တ္ထမခ်က္တ ဲ့္စ ျ္ ္္ အန္္ျမင္ အခ်က္ ါသ္္။
္ ္တမင္ | ္

စ္္တ္္တဲ့ငအရံငႏို း္တမင္ ္ျမင္ အခ်က္္မ္္မး္ငင္ဲ့ လ္မဘ၀္္မးခ်ကႏို စင္သျ္ာႏိုး ခ်ကမး္စ္္္။

