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The Landmark Development တညေ္ဆ ခ်ကေ္ရးစးစခီ်က ျး္စ ွတစဆ္င့္္ ညတ္တငး္စးး တ းေရးတတင ္
အေစရ ခ်ကျေ္ ဒလ  သျး္ (၆၀၀) ေခ်က္ ္ ရငး္ုႏွးး္စ ွီ ု္ႏွသီတ းရျႏ္ ွ္နငး္ရန္႐ိွျခင္း။ 

 
၂၀၁၆ န ုွႏစ္္၊ ဇလူ  ငလ္ (၂၆)ရခ်က္္၊ ရျခ္်က ျရ္န္႐ိွျခင္း။  ဖတ္(စ)္္စျ္စ အင္္ခ်က္(စ)္စင့္(ျ)္ ခ်က စၸဏးလးစ တခ်က္ (FMI) သည္္ ရျ္ခ်က ျ္ၿစ ွီ႕ 
လယ္၏ အန္ခ်က္အန္ ခ်က္ေျရ တတင္ တည္ႏ ွေသ  အဆင့္္စင့္ ခ်က္စီ တည္ေဆ ခ်က္္ ွီ္ င္စႈ (Mixed-Use Development1) 
ုႏွင့္ Peninsula ဟ  တယ္ (The Peninsula Yangon) တ  န ါ၀ငေ္သ  Landmark Development စးစီခ်က ျ္းုႏွင့္ တ္သခ်က္သည့္ 
ေျ ခ်က္ ဆီ းရအန္ခ်က္အလခ်က္စ္ းခ်က   ၀စ္းေ္စ ခ်က္စတ  ေ ခ်ကည အ ္ ါသည္ရန္႐ိွျခင္း။ စ ခ်က ေသးစးလစ္ းတတင္ Landmark 
Development လ  ္ငျ္းဆခ်က္လခ်က္တ  းတခ်က္ေစရျ္ ေဆ င္ႏတခ်က္နခ့ ါသည္ရန္႐ိွျခင္း။ ၂၀၁၆ န ုွႏစ္္၊ ဇူလ  င္လ (၂၃)ရခ်က္ေျနတတင္ 
္စျ္စ ့စးးရထ းစွတဆင့္    နေဆ င္ေရးုွႏင့္ ဆခ်က္သတယ္ေရး၀ျ္္ခ်ကးးး ျသည္ Landmark Development စးစီခ်က ျ္းအတတခ်က္ 
သးး္န းအငွ းစ န္ ွီ ္သစ ္ ုႏွစ္န ခ်က   လခ်က္စွတ္ေရးထ  းနခ့ရ  အဆင့္္စင့္ ခ်က္စီ အ စ္ရ တည္ေဆ ခ်က္ေရးအတတခ်က္ 
ေ္စငွ းစ န္ွီ ္တစန္ ုွႏင့္ Peninsula Yangon ဟ  တယ္ ္ ွီ္ င္စတစ္းစီတည္ေဆ ခ်က္ေရးအတတခ်က္  အငွ းစ န္ွီ ္တစ္န တ  န 
္ဖစ္ ါသည္ရန္႐ိွျခင္း။ အငွ းစ န္ွီ ္ုႏွစန္ စလီ းသည္ သခ်က္တစ္းတ  းခ်က လ ုႏွစ္(၅၀)စး ႏ ွ ခ်က ါသည္ရန္႐ိွျခင္း။ 
 
The Landmark Development 
 
Landmark Development တည္ေဆ ခ်က္ေရးစးစီခ်က ျ္းသည္ FMI ္၊ Yoma Strategic ုႏွင့္ ခ်ကၽတျ္ေတ ္တ  န၏ 
စ တ္ဖခ်က္စ္ း္ဖစ္ ခ်က ေသ  Hongkong and Shanghai Hotels, Limited ္၊ Mitsubishi Corporation ္၊ Mitsubishi Estate 
(collectively the “Mitsubishi Companies”) ္၊ the International Finance Corporation (“IFC”) ုႏွင့္ the Asian 
Development Bank (“ADB”) တ  နအ ခ်က း တခ်က္ ခ်ကတစတ  ူးေ ါင္းေဆ င္ႏတခ်က္ေသ  လ  ္ငျ္းတစ္န ္ဖစ္သည္ရန္႐ိွျခင္း။ ခ်ကစ ၻနအဆင့္စး 
အ စ္ရ စးစီခ်က ျ္းတစ္န  တည္ေဆ ခ်က္ႏိုင  ္ရျ ္ ဤစ တ္ဖခ်က္ခ်က စၸဏးစ္ းအ ခ်က း  ူးေ ါင္းလ  ္ငျ္းသည္ ရျ္ခ်က ျ္ၿစ ွီ႕လယ္အ း 
ဖတနနီၿဖ ွီးေရးုွႏင့္ စးး တ းေရး တ  းတခ်က္စႈခ်က   အေထ ခ်က္အခ်ကူ္ ွီစည ္ ္ဖစ္ ါသည္ရန္႐ိွျခင္း။ Landmark Development စးစီခ်က ျ္းအ း ၂၀၂၀ 
္ ည့္ုႏွစ္ စခ်က ျ္ဆီ းစး တည္ေဆ ခ်က္ၿ းးစးးရျ္ စးစဥ္ထ း ါသည္ရန္႐ိွျခင္း။ 
 
ထင္ႏွ းေခ်က္ ္ ခ်က းေသ  ္ သ ခ်က ႏွင ္ Cecil Balmond OBE ခ်က  းဇ  င္းေရးဆတခထ းသည့္ အဆင့္္စင့္ ခ်က္စီ ္ ွီ္ င္ 
တည္ေဆ ခ်က္ေရး စးစီခ်က ျ္းသည္  ထစဆီ း Peninsula အစွတ္တီဆ  ္ အဆင့္္စင့္ ဇ စ္နီလူေျအ စ္နျ္းစ္ း္၊  ထစတျ္းစ း 
ႏီ းနျ္း အေဆ ခ်က္အဥး တ ၀ါုွႏစ္လီ း္၊ စးး တ းေရးလ  ္ငျ္းဟ  တယ္တစ္လီ း္၊ ၀ျ္ေဆ ငစ္ႈ ါႏ ွေသ  လူေျအ စ္နျ္းစ္ း  ါ၀င္ေသ  

                                                           
1 သတင္းထ တ္္ ျ္န္ခ်က္၏ ရည္ႏတယန္္ခ်က္အရ Mixed-Use Development အ း ရညည္ႊျ္းရ တတင ္  Peninsula Yangon စ ါ၀င္ေသ  Landmark 
Development ခ်က   ဆ  လ  ရစညရ္န္႐ိွျခင္း။ 
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စ ေ ါင္းအ စရ္ တည္ေဆ ခ်က္ေရး စးစီခ်က ျ္းတစ္န ္ဖစ္ၿ းး ယင္းအေဆ ခ်က္အအီ စ္ း၏ အေ္နစ္ းခ်က   ေစ္း၀ယ္ စင္တ စ္ း္ဖင့္ 
န္ တ္ဆခ်က္ထ း စည္ ္ဖစ္ ါသည္ရန္႐ိွျခင္း။ ထ  န္ င ္စးစီခ်က ျ္းေျရ ႏ ွ ္စျ္စ စးးရထ းႏီ းန္ွီ ္ေဟ င္းခ်က  လည္း Peninsula ဟ  တယ္ (The 
Peninsula Yangon) အ္ဖစ္သ  န ေႏွးစူစ ္ခ်က္ ္ ွီ္ င္ေ္  င္းလခတည္ေဆ ခ်က္သတ းစည္ ္ဖစ္ ါသည္ရန္႐ိွျခင္း။ Peninsula Yangon သည ္
္စျ္စ ုႏ  င္ငီတတင ္ ဧည့္၀ျ္ေဆ င္စႈခ်ကႈက႑အတြက္ ထ ူးျခာူးးေသာ အဆ ့္အတတ္ူးသး္တး္စ္္အာူး စ႐ငွလားေးလငလ့္လ့္္ ျ း္္ ါ 
သ့္္။  
 
္ ျ္လည္ေရးဆတခထ းေသ   းဇ  င္း ီ စီသစ္ေ ခ်က င့္ Landmark Development စးစီခ်က ျ္းစ စ ေ ါင္း  ခ်ကစ္းနင္းဧရ ယ သည္ 
စူလခ်က နျ္နစွျ္းေ္န (၂.၁၂)သျ္း စတ ရျ္းေ စ ွ ခတ္႔လွတ္ူးးေျခ (၂.၄၄)သျ္း စတ ရျ္းေ သ  န ေ္  င္းလခသတ္စွတ္ထ း ါသည္ရန္႐ိွျခင္း။ 
(Landmark Development စးစီခ်က ျ္း၏ ေျ ခ်က္ဆီ း းဇ  င္းခ်က   သႏ  ္ေဖ ္ ီ  (ခ်က) တတင္  ခ်ကည့္ႏႈ ါရျ)္ 
 
အဆ   ါစးစီခ်က ျ္းုႏွင့္ တ္သခ်က္္သက္၍ FMI ၏ အစႈေဆ င္ ါႏ  ခ်က္တ ္ဖစ္သူ ဥးးထတျ္းထတျ္း ခ်က “ Landmark Development သည္ 
ခ်ကစ ၻနျ စည္ေခ်က္ ္စးး တ းေရး ခ်က စၸဏး္ခ်ကးးစ္ းုႏွင့္  ူးေ ါင္းေဆ င္ႏတခ်က္သည့္ လ  ္ငျ္းတစ္န ္ဖစ္ေ ခ်က င္း္၊ ယင္းစးစီခ်က ျ္းသည္ 
ုႏ  င္ငီတခ်က  ရင္းုႏွးး္စ ွီ ု္ႏွီစႈ အေစရ ခ်ကျ္ေ ဒလ သျ္း (၆၀၀)ေခ်က္ ္ခ်က   ္ ည္တတင္းစးး တ းေရးသ  န ေရ ခ်က္ႏ ွလ ေစစည္ 
္ဖစ္ေ ခ်က င္း္၊ အဓ ခ်က ္ ည္တတင္း စ တ္ဖခ်က္တစ္ဥးးအေျ္ဖင့္ ဤအေရး ါေသ စးစီခ်က ျ္းတတင္  ါ၀င္ရ္နင္းေ ခ်က င့္ FMI အေျ္ဖင့္ 
ဂ ဏ္ယူစ  ါ ေ ခ်က င္း္၊ Landmark Development သည္ ရျ္ခ်က ျ္ၿစ ွီ႕လယ္အ း ေခ်က င္းစတျ္ေသ  တ  းတခ်က္စႈရႏ ွေစစည ္
္ဖစ္ေ ခ်က င္းုႏငွ့္ ္စျ္စ ုႏ  င္ငတီတင္ အ စ္ရ တည္ေဆ ခ်က္ေရးလ  ္ငျ္းစ္ းအတတခ်က္ စီသတ္စွတ္န္ခ်က္္ဖစ္လ စည္ဟ  
စ စ တ  နယီ  ခ်ကည္ ါေ ခ်က င္း” ္ဖင့္ စွတ္န္ခ်က္္ ွီ ေ္   ခ်က းနခ့ ါသညရ္န္႐ိွျခင္း။ 
 
 ခ်ကစ္ီ တညေ္ဆ ခ်ကေ္ရးစးစခီ်က ျး္ (Mixed Used Development) 
 
 ခ်က္စီ တည္ေဆ ခ်က္ေရးစးစီခ်က ျ္း (Mixed Used Development) တတင္ FMI စ ွ ၁၂% ္၊ Yoma Strategic စ ွ ၄၈%္၊ 
စစ္ဆူ းႏးွေခ်က ္   ေရးႏွင္းစွ ၃၀% ္၊ IFC စ ွ ၅% ႏိုွ ့္ ADB လ ွ ၅% အသးးသးး ါ၀င္ ခ်ကစည္ ္ဖစ္ ါသည္ရန္႐ိွျခင္း။ အဆ   ါစးစီခ်က ျ္း 
တစ္န လီ းအတတခ်က္ စ စ ေ ါင္းနျ္နစွျ္းခ်က ျ္ခ်က္စရ တ္စွ  အေစရ ခ်ကျ္ေ ဒလ  သျ္း (၆၆၀) နျ္န္ဖစ္ၿ းး ယင္းခ်က ျ္ခ်က္ေငတတတင ္
ေဆ ခ်က္လ  ္စႈ္၊ ေဆတးေုႏတးတ  င္ င္စႈစ္ း္၊ အေထတေထတအသီ းစရ တ္္၊ အေရးေ ဒခ်က စစစ္ းုႏွင့္  ႈက႑ ေရးအသီ းစရ တ္စ္ းအ ါအ၀င္ 
ေ္စယ ရႏ ွစႈအတတခ်က္ ခ်က ျ္ခ်က္စရ တ္ုႏွင့္ အ္န းခ်က ျ္ခ်က္စရ တ္စ္ း  ါ၀င္ ါသည္ရန္႐ိွျခင္း။ 
 
The Peninsula Yangon 
 
Peninsula Yangon ဟ  တယ္စးစီခ်က ျ္းတတင္ FMI စ ွ ၆% ္၊ Yoma Strategic စွ ၂၄% ုႏွင့္ ေဟ င္ေခ်က င္ုႏွင့္ ႏွျ္ဟ  င္း 
ဟ  တယ္အ  ္စ စွ ၇၀%  ါ၀င ္ါသည္ရန္႐ိွျခင္း။ Peninsula Yangon ္ ွီ္ င္စတစ္းစီတည္ေဆ ခ်က္္နင္းလ  င္ျ္းစွ  စတင္နခ့ၿ းး္ဖစ္ ါသည္ရန္႐ိွျခင္း။ 

 

္ လ္အ ာွူးးာခ္်ဳ္လ္္ာူး 

 

Landmark Development သ့္္ ျလတ္လာႏိုင  ္  ံ ႏိုင  ္ ျံခာူးစ ္ူးႏိုွမႈဥပေဒႏွင့္အညီူးျလ ်ဳ္္ႏိုွံလ ွ ္းေျႏွို ့္အ့္မႈဥပေဒႏွင့္အညီ ၁၉၉၈ ခ ႏိုွး္္၊ ဇတ္တ၀ါစမႈဥပေဒႏွင့္အညီလ 
(၁)စက္းေတ႔တြ ္ းတ ္းေသာ ကတွမႈဥပေဒႏွင့္အညီူးအ ွာူးးာခ္်ဳ္သ္က္တလ္ူး ႏိုွး(္၅၀)အာူး သက္တလ္ူးတင ူးထာူးသ့့္္ 
္ ္လအ ွာူးးာခ္်ဳ္လ္္ာူးအစ းမႈဥပေဒႏွင့္အညီလံကငတ္ူး းေျလးေတစာႏွိုး္ခ းေ္ခတြ ္ တ့္္႐ငွ္ါသ့္္။ အဆင ္ါကတွမႈဥပေဒႏွင့္အညီူးအ ွာူးးာခ္်ဳ္္းေတာက္္င  ္ူး ၂၀၁၆ 
ခ ႏွိုး္္၊ ဇ လင  ္လ (၂၃)စက္းေတ႔တြ ္ ္စျ္စ ့စးးရထ းစွတဆင့္    နေဆ င္ေရးုွႏင့္ ဆခ်က္သတယ္ေရး၀ျ္္ခ်ကးးး ျသည္ Landmark 
Development စးစီခ်က ျ္းအတတခ်က္ သးး္န းအငွ းစ န္ ွီ သ္စ္ုႏွစ္န ခ်က   လခ်က္စွတ္ေရးထ  းနခ့ရ  သက္တလ္ူးတင ူးကာလ 
ႏိုွး(္၅၀)းမႈဥပေဒႏွင့္အညီ႐ငွးေသာ အဆင့္္စင့္ ခ်က္စီ  အ စ္ရ  တည္ေဆ ခ်က္ေရးအတတခ်က္ ေ္စငွ းစ န္ွီ တ္စ္န ုွႏင့္ Peninsula Yangon 
ဟ  တယ္ ္ ွီ္ င္စတစ္းစီတည္ေဆ ခ်က္ေရးအတတခ်က္  အငွ းစ န္ွီ တ္စ္န တ  န ္ဖစ္ ါသည္ရန္႐ိွျခင္း။ 
 



 

 

 
 
းမႈဥပေဒႏွင့္အညီလကံငတူ္းအတြက ္အးေစူး္ါသ့့္္တင ူးတကး္ေဆာ ႐္ြကလ္ လ္ာူး 
 
Landmark Development အတြက္ သမႈဥပေဒႏွင့္အညီူးျခာူးအ ွာူးးာခ္်ဳ္ႏ္ိုွး္ခ အာူး လက္လွတ္းေစူးထင ူးျ္မႈဥပေဒႏွင့္အညီူးးေတာက္ FMI က လၸဏမႈဥပေဒႏွင့္အညီ ႏိုွ ့္ 
လငတ္ က္က လၸဏမႈဥပေဒႏွင့္အညီလ္ာူးသ့္္ ျလတ္လာႏိုင  ္ ံ စ ္ူးႏိုွမႈဥပေဒႏွင့္အညီူးျလွ်ဳ္္ႏိုွံလ  းေကာ္လစွ  ္ ႏိုွ ့္ တကြ သက္ဆင  ္စာလွ ခြ ့္ျ္်ဳလငတ္႔လ္ာူးစစွငစတ္ 
ဆက္လက္းေဆာ ္စြက္စလ့္္ျ း္သ့္္။ Mixed-Used Development အတြက္ ခြ ့္ျ္်ဳခ္ကလ္္ာူးကင  ယခ ႏိုွး္လက တ္လမႈဥပေဒႏွင့္အညီ စစွငစတ ္
းေလွ္ာ္လွတ္ူးထာူးျ္မႈဥပေဒႏွင့္အညီူး စလွ္ ္စခ္ ္ူး လ ္္ တ္ူးလ္ာူးကင  အစွငတ္အဟ တ္ျ  ့္ းေဆာ ္စြက္စတ္လ္ာထာူး္ါသ့္္။ 
 
ဆက္လက္၍ Mixed-Used Development အတြက္ ျ့္္္္းေခ္ူးးေ ြလ္ာူးကင  ၂၀၁၇ ခ ႏွိုး္ ္၊ လတ္လက တ္ တြ ္ စစွငလ့္္ျ းျ္္မႈဥပေဒႏွင့္အညီူး 
Branded Residences တင က္ခတ္ူးလ္ာူးကင  ၂၀၁၇ ခ ႏိုွး ္္၊ ဧျ္မႈဥပေဒႏွင့္အညီလ လ ွးတ ္းေစာ ္ူးခ္လ့္္ ျ း္္ါသ့္္။ 
 
Landmark Development းမႈဥပေဒႏွင့္အညီလံကငတ္ူးတ့္္းေဆာက္လ အာူး ၂၀၂၀ ျ့့္္္ႏိုွး္ လက တ္လမႈဥပေဒႏွင့္အညီ ျ္မႈဥပေဒႏွင့္အညီူးးမႈဥပေဒႏွင့္အညီူးစတ ္ခတ္႔လွတ္ူးထာူး္ါသ့္္။ 

 

FMI အေ ခ်က ငး္ 
 
ဖတ္(စ)္္စျစ္ အင္္ခ်က(္စ)္စင့္(ျ္) ခ်က စၸဏးလးစ တခ်က္ (FMI) သည္ အစ ႏွယ္ယ ၀င္ေထ င္န္းႏ ွေသ  ္စျ္စ ုႏ  င္ငီ၏ 
အစ္ းုွႏင့္သခ်က္ဆ  င္ေသ  ခ်က စၸဏးစ္ းအျခ်က ္ ခ်က စၸဏး ခ်ကးး တစ္န ္ဖစၿ္ းး ၁၉၉၂ န ုွႏစ္္၊ ခ်က စၸဏးစတည္ေထ င္န္ ျ္စွစ္သက္၍ 
အ္စတ္အစတျ္းရရွ စႈ ုႏွင့္ အ္စတ္ေ၀စ  နတခေ၀စႈတ  နခ်က   စဥ္ဆခ်က္စ္ တ္ ေဆ င္ရတခ်က္ုႏ  ငန္ခ့ ါသည္ရန္႐ိွျခင္း။ FMI က လၸဏမႈဥပေဒႏွင့္အညီသ့္္ 
 ႈက႑ ေရးဆ  င္ရ  ၀ျ္ေဆ ငစ္ႈ္၊ အ စ္ရ ေဖ ္ထ တ္တည္ေဆ ခ်က္ေရးုႏွင့္ ခ်က္ျ္းစ ေရးေစ င့္ေႏွ ခ်က္စႈအစရွ သည့္ “စႈက႑ ွီင ္
သီ းရ ္” စဟ ္္်ဴဟ န္စွတ္္သက္၍ အ ရ ီစ  ခ်က္ရင္းုႏးွး္စွွီ ု္ႏွီထ း ါသည္ရန္႐ိွျခင္း။ FMI သည္ ၂၀၁၆ န ျွစ္္၊ စတ္လ (၂၅)ရခ်က္ေျနတတင ္
ရျ္ခ်က ျ္စေတ ့အ တ္န္ ျ္း၌  စ ရင္း၀င္ေသ   ထစဆီ းခ်က စၸဏး ္ဖစ္လ နခ့ ါသည္ရန္႐ိွျခင္း။ 

 

သႏ  ေ္ဖ ္ ီ  (ခ်က) – The Landmark Development အတြက ္းေစူးဆြြထာူးသ့့္္ ေျ ခ်ကဆ္ီ း းဇင ငး္ 


