
မိသားစု၀င္အားလံုးအတြက္ သာယာလံုျခံဳေအးခ်မ္းျပီး 
လွပတဲ့ ပန္းလိႈ္င္ကအိမ္ရာ



လုံၿခဳံေအးခ်မ္းတဲ့ရိပ္ၿမဳံ

ပန္းလႈိင္အိမ္ရာ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈပန္းလႈိင္အိမ္ရာ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ

အေထြေထြအေထြေထြ

- အိမ္ရာတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ခန္းမေဆာင္ႏွင့္ အေရာင္း၊ 
  အဌားျပခန္း
- ႏိုင္ငံတကာ စာသင္ေက်ာင္း
- ႏိုင္ငံတကာ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ
- အိမ္ရာတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ organic စိုက္ခင္း
- ကေလးမ်ားအတြက္ ကစားကြင္းႏွင့္ BMX လမ္းေၾကာင္း
- ေဘာလုံးကြင္း
- မီနီစတိုး

ပန္းလႈိင္ ပန္းလႈိင္ Country ClubCountry Club

- ေရကူးကန္၊ Gym ႏွင့္ တင္းနစ္ကြင္း
- Oasis Spa & Salon

- ကေလးမ်ားအတြက္ မိုးလုံေလလုံ ကစားကြင္း

https://www.punhlaingestate.com 
Facebook: @punhlaingestate

ပန္းလႈိင္ေဂါက္ကလပ္ပန္းလႈိင္ေဂါက္ကလပ္

- Club house၊ ေဂါက္႐ိုက္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူရန္ဆိုင္ႏွင့္ 
  ေဂါက္႐ိုက္ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း 

Awei MettaAwei Metta

- ၾကယ္ (5) ပြင့္ အဆင့္လွပေသာ ဟိုတယ္

စားေသာက္ဆိုင္မ်ားစားေသာက္ဆိုင္မ်ား

• Oasis Bistro, Horizons Restaurant & Noodle Bar

• Oscar Restaurant & Cigar Bar 

အိမ္ရာတြင္း စီမံခန႔္ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအိမ္ရာတြင္း စီမံခန႔္ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

- ၂၄ နာရီလုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈ၊ ၂၄ နာရီ မီးေပးစနစ္၊ 
   မီးေဘးကာကြယ္ေရးစနစ္
- အေရးေပၚ အေျခအေနအတြက္ တုံ႔ျပန္ႏိုင္ရန္ႀကိဳတင္ 
  စီစဥ္ထားျခင္း



က်န္းမာတဲ့လူေနမႈဘဝ

ပန္းလႈိင္အိမ္ရာကို Mr. Serge Pun က ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ နာမည္ႀကီး Gary Player ဒီဇိုင္း (၁၈) 
က်င္းပါ ေဂါက္ကြင္းအိမ္ရာမွာ ယခုအခါ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၂၀၀) ေက်ာ္အတြက္ ရႈခင္းေတြ၊ လမ္းေတြစတဲ့  Landscaping ကို 
ေသခ်ာျပင္ဆင္ေပးထားတဲ့အျပင္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းေတြရွိၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲမွ 
မိနစ္အနည္းငယ္ ကားေမာင္း႐ုံႏွင့္ ေရာက္ရွိႏိုင္ပါသည္။

အိမ္ရာတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ခန္းမေဆာင္



The inspiration

The Hills @ Pun Hlaing ဟာ သင့္မိသားစုအတြက္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ဝယ္သူေတြရဲ႕ feedback ေတြကို
တစ္ႏွစ္ေလာက္ အခ်ိန္ယူၿပီး အေသးစိတ္စဥ္းစားကာ အေရအတြက္ အနည္းငယ္သာ ေဆာက္လုပ္မယ့္ The Hills @ Pun Hlaing ဟာ 
မိသားစုဝင္အားလုံးရဲ႕  လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျပည့္စုံေစမည့္အျပင္ မိသားစုအတြက္ သာယာတဲ့ ရိပ္မြန္တစ္ခုျဖစ္မွာ အေသအခ်ာပဲျဖစ္ပါတယ္။

Yoma Land သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ ေဖာ္ထုတ္ တည္ေထာင္သူျဖစ္ၿပီး ၎၏ ကုမၸဏီအခြဲျဖစ္ေသာ SPADPS ႏွင့္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏နာမည္ႀကီး အိမ္တြင္းအလွဆင္ ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ M.ID Signature တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး တမူထူးျခားလွပေသာ ဒီဇိုင္းမ်ားကို 
ဖန္တီးမွာ ျဖစ္ပါသည္။

အိပ္ခန္း (၄) ခန္းပါဝင္ၿပီး ဝရန္တာမွၾကည့္လွ်င္ နာမည္ႀကီး ပန္းလႈိင္ေဂါက္ကြင္းႏွင့္ 

ရန္ကုန္ရဲ႕လွပတဲ့ ေကာင္းကင္က်ယ္ကို ခံစားႏိုင္ျခင္း



Limited edition

ခမ္းနားလွပတဲ့ The Hills @ Pun Hlaing ကအိမ္ေတြဟာ ေျမစတုရန္းေပ (၉၀၀၀)၊ ၾကမ္းခင္းစတုရန္းေပ (၄၅၀၀) ရွိၿပီး 
သဘာဝအလွရႈခင္းကို ခံစားႏိုင္ရန္၊ စြမ္းအင္ေခြၽတာႏိုင္ရန္စတဲ့ အခ်က္ေတြကို ထည့္သြင္း ေဆာက္လုပ္ထားတဲ့အတြက္ 
မိသားစုဝင္အားလုံး စိတ္ေက်နပ္မွာ ေသခ်ာပါတယ္။

ၿခံထဲတြင္ မိသားစုအပန္းေျဖအနားယူရန္ အေဆာင္ငယ္ ပါရွိသည့္အျပင္ organic ဥယ်ာဥ္လဲ ဖန္တီးႏိုင္ျခင္း



မီးဖိုေခ်ာင္အဖြင့္ပံုစံ

ေျမညီထပ္



မီးဖိုေခ်ာင္အဖြင့္ပံုစံ

ေျမညီထပ္

အိမ္အ၀င္ရွိ က်ယ္၀န္းေသာေနရာႏွင့္ စတိုခန္း

ကေလးမ်ားကစားရန္ (သို႔) မိသားစုအနားယူရန္ေနရာ

ဧည့္ခန္းမွေနျပီး ၿခံ၀င္းျမင္ကြင္းက်ယ္ကို ခံစားႏိုင္ျခင္း



ပထမထပ္

အိပ္ခန္း - ၃



ပထမထပ္

Master bedroom တြင္ အဝတ္အစားမ်ားအတြက္ သီးသန႔္ခန္းႏွင့္ အဝတ္လဲခန္းပါရွိျခင္း

Master bedroom ရွိ ေရခ်ိဳးခန္းမွာ က်ယ္ဝန္းၿပီး spa ကဲ့သို႔ခံစားႏိုင္ရန္ bath tab ပါရွိျခင္း



Lifestyle design details by M.ID



ဒုတိယထပ္ - မိသားစု႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ရင္း အနားယူရန္ သီးသန္႔ခန္း

ပထမထပ္ (အိပ္ခန္း - ၁) Gym ကစားရန္ အခန္းလုပ္ထားပံု



အေသးစိတ္အေသးစိတပ္ါရိွေသာ အခ်က္မ်ားပါရိွေသာ အခ်က္မ်ား

အိမ္အျပင္ဖက္ႏွင့္ၿခံဝင္း

- လွ်ပ္စစ္ဝင္းတံခါး တပ္ဆင္ထားျခင္း
- ဝင္ေပါက္တြင္ video ဖုန္းတပ္ဆင္ထားျခင္း
- အိမ္ဝင္ေပါက္တြင္ အမိုးတပ္ဆင္ထားျခင္း
- ကားဂိုေဒါင္အျပင္ ကားရပ္နားရန္ေနရာက်ယ္ပါရွိျခင္း
- အိမ္အျပင္ဖက္တြင္ အိမ္သာႏွင့္ စတိုခန္းပါရွိျခင္း
- အိမ္အျပင္ဖက္တြင္ ေဆးေၾကာသန႔္စင္ရန္ႏွင့္ 
  အေျခာက္လွန္းရန္ေနရာပါရွိျခင္း
- ကိုယ္ပိုင ္organic ဥယ်ာဥ္အတြက္ ေျမေနရာပါရွိျခင္း
- ၿခံဝင္းထဲတြင္ အေဆာင္ငယ္ပါရွိျခင္း
- ေရကူးကန္အတြက္ ေျမေနရာပါရွိေသာေၾကာင့္ ေရကူးကန္ႏွင့္ 
  shower deck ထည့္လိုပါက ေဆာက္လုပ္ေပးႏိုင္ျခင္း
- အလွစိုက္ပန္းပင္မ်ား၊ ပ်ိဳးပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးရန္ ေျမေနရာရွိျခင္း

ေျမညီထပ္

- ကားဂိုေဒါင္ႏွင့္ မီးဖိုခန္းၾကားတြင္ Utility room ပါရွိၿပီး 
  ပစၥည္းမ်ား ေဆးေၾကာသန႔္စင္ရန္ အခန္းအျဖစ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
- မီးဖိုေခ်ာင္ကို စိတ္တိုင္းက် အဖြင့္ / အပိတ္ ပုံစံျပင္ေပးႏိုင္သည့္အျပင္ 
  နံရံကပ္ဗီဒို၊ မီးဖိုစင္တို႔မွာ ေက်ာက္ျပားခင္းၿပီး၊ ေဘစင္ ၂ခု၊ မီးဖို ၄ခု၊ 
  oven၊ အေညႇာ္စုပ္ရန္ hood တို႔ ပါရိွပါသည္။
- က်ယ္ဝန္းတဲ့ ထမင္းစားခန္းတြင္းမွ ၿခံထဲသို႔ဆင္းႏိုင္ရန္ 
  ေခါက္တံခါးပါရွိတဲ့အတြက္ သဘာဝအလွကို ခံစားရင္း
  မိသားစုႏွင့္ စားေသာက္ႏိုင္ပါသည္။
- မိသားစုနားေနခန္းကို ကေလးမ်ားကစားရန္ (သို႔) စာၾကည့္ခန္း (သို႔)  
  အဖိုးအဖြားမ်ား နားေနရန္ေနရာအျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။
- အိမ္အျပင္ဖက္ ဧည့္ခန္းပုံစံလည္းပါရွိပါသည္။
- စတိုခန္းပါရွိပါသည္။ 
- ဧည့္သည္သုံးရန္ အိမ္သာသီးသန႔္ပါရွိပါသည္။
- အဝင္ဝေလွ်ာက္လမ္းမွာ က်ယ္ဝန္းပါသည္။
- Maid room မွာ က်ယ္ဝန္းၿပီး ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ တြဲလ်က္ပါရွိပါသည္။

ပထမထပ္

- Master bedroom တြင္ အဝတ္အစားမ်ားအတြက္ သီးသန႔္ခန္းႏွင့္ 
  အဝတ္လဲခန္းပါရွိၿပီး ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ၊ ေဘစင္၊ bath tab 
  တို႔ပါရွိပါသည္။ ဝရန္တာပါရွိပါသည္။
- အိပ္ခန္း - ၁ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ တြဲလ်က္ပါရွိၿပီး ဝရန္တာပါရွိပါသည္။
- အိပ္ခန္း - ၂ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ တြဲလ်က္ပါရွိၿပီး ဝရန္တာပါရွိပါသည္။
- အိပ္ခန္း - ၃ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ တြဲလ်က္ပါရွိၿပီး ဝရန္တာပါရွိပါသည္။

ဒုတိယထပ္

- က်ယ္ဝန္းေသာ ဝရန္တာပါရွိပါသည္။
- ဘုရားခန္းသီးသန႔္ပါရွိပါသည္။
- ဝရန္တာပါေသာ မိသားစုအပန္းေျဖအနားယူရန္ သီးသန႔္အခန္းပါရွိပါသည္။
- အိမ္သာပါရွိပါသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံ

- Foundation ကို ကြန္ကရစ္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္မွာျဖစ္ပါသည္။
- ၾကမ္းခင္းႏွင့္ဖြဲ႕စည္းပုံမွာ ကြန္ကရစ္ႏွင့္ျဖစ္ၿပီး အမိုးမွာ 
  စတီးႏွင့္ေဆာက္လုပ္မွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျပတင္းေပါက္ႏွင့္ တံခါးတို႔မွာ အသံလုံေစရန္ Double glazed 
  ႏွစ္ထပ္တပ္ဆင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။

အေခ်ာသတ္အေျခအေန

- ၾကမ္းခင္းေႂကြျပားခင္းၿပီး
- နံရံႏွင့္ မ်က္ႏွာက်က္ေဆးသုတ္ၿပီး 

Utilities

- WHO standards ႏွင့္အညီ ေရသန႔္စနစ္ရွိေသာေၾကာင့္ သန႔္စင္ေသာေရကို
  အၿမဲမျပတ္ရႏိုင္ပါသည္။
- အင္တာနက္လိုင္းေကာင္းေစရန္ Fibre connection တပ္ဆင္ထားပါသည္။
- ၂၄ နာရီ မီးေပးစနစ္ရွိပါသည္။
- ေရဆိုးသန႔္စင္စနစ္ရွိေသာေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို 
  ထိခိုက္မႈေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။

MEP

- အခန္းတိုင္းတြင္ air-con တပ္ဆင္ထားပါသည္။
- ေရခ်ိဳးခန္းတိုင္းႏွင့္ မီးဖိုခန္းအတြက္ ေရပူ၊ေရေအးစနစ္ တပ္ဆင္ထားပါသည္။
- မီးအားအတက္၊အက် အလိုအေလ်ာက္ထိန္းညႇိရန္ circuits 

  မ်ားတပ္ဆင္ထားပါသည္။
- PABX ဖုန္းလိုင္းတပ္ဆင္ထားပါသည္။
- ေရဆင္းစနစ္ႏွင့္ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ားစနစ္တက် ေဆာက္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ 
  ေရဝပ္ျခင္း၊ ေရတင္ျခင္းမ်ားမျဖစ္ေအာင္ တားဆီးႏိုင္ပါသည္။

* လိုက္ကာ၊ မွန္ကာ၊ ပရိေဘာဂမ်ား မပါရွိပါ။
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CONTACT US
အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက-

Telephone: +95 (9) 777 229 449

Email: punhlaingsales@yomaland.com

www.punhlaingestate.com

DISCLAIMER : ပုံမ်ားအားလုံးသည္ ဝယ္ယူမည့္သူမ်ားအဆင္ေျပေစရန္ ဥပမာျပ၍ ေရးဆြထဲားျခင္းျဖစ္ၿပီး အျပင္ႏွင့္ အနည္းငယ္ ကြာျခားခ်က္မ်ားရွႏိိုင္ပါသည္။


