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YOMA LAND
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၂၀၁၈ ခုႏွစ္္တြင္ Yoma Strategic Holdings (YSH) ႏွင့္ First Myanmar Investment Co., Ltd (FMI) တုိ႔မွ အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္ 

တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကို စုေပါင္း၍ Yoma Land ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွစ၍ Serge Pun 

and Associates (SPA) ႏွင့္ YSH, FMI ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားေသာ အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္ 

တည္ေထာင္သူအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္။ Yoma Land တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းသည္ YSH ႏွင့္ FMI တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို 

ေပါင္းစည္းၿပီး အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္ တည္ေဆာက္ေရး က႑တစ္ခုလံုး တိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္ Yoma Land ၏ သုံးစြဲသူ 

ျပည္သူမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ား အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ထိေရာက္ေကာင္းမြန္မႈ ရိွေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုႏွင့္တူေသာ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားကို အာရံုစိုက္လုပ္ေဆာင္ၿပီး အနာဂတ္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ 

လူမႈ၀န္းက်င္အား တည္ေဆာက္ျခင္းဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ Yoma Land သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 

ထိပ္တန္းအိမ္ရာ ေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ထုိရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 

Yoma Land မွ ၿမိဳ႕ ျပအိမ္ရာ ေဖာ္ထုတ္ တည္ေဆာက္ေရးအျပင္ ႏို္င္ငံျခားအိမ္ရာ ေဖာ္ထုတ္ တည္ေထာင္သူမ်ားႏွင့္ 

ပူူးေပါင္းၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရိွေစရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးစားသြားမည္။ လက္ရိွ အခ်ိန္တြင္ Yoma Land 

သည္ အိမ္ရာစီမံကိန္း၊ ဟိုတယ္၊ ရံုး၊ ေက်ာင္း၊ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုိင္လ်က္ ရိွပါသည္။



OUR VALUES (t"du tjrKawwefzdk;)

Yoma Land သည္ စားသံုးသူျပည္သူမ်ား၊ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံသူ 
မ်ား အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေရရွည္ရပ္တည္ ေနေသာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထိပ္တန္းအိမ္ရာ  ေဖာ္ထုတ္ တည္ေဆာက္ 
သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တန္ဖိုး 
ထားေသာ အဓိကအျမဳေတ တန္ဖိုး(၄)ခုမွာ သမာဓိရိွမႈ၊ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ တီထြင္ႀကံဆမႈႏွင့္ ရိုေသေလးစားမႈတို႔ 
ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္းသည္
ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရိွရန္ 
ရည္ရြယ္ၿပီး စီးပြားေရးေရရွည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္၊ 
လူမႈ၀န္းက်င္ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္၊ ပတ္၀န္းက်င္ 
ေရရွည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္မ်ား
ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

OUR ADVANTAGE (tm;omcsuf)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကုမၸဏီ တည္ေထာင္ခဲ့သည္မွာ၂၅ႏွစ္  
ေက်ာ္ သက္တမ္းရိွၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္   ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ 
၀န္ထမ္းေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္မွာ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ 
လူမႈပတ္၀န္းက်င္ အစရိွသည့္ က႑မ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္ 
ႏွံ႔စပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းမွ အေတြ႔အႀကံဳရိွ ကၽြမ္းက်င္
၀န္ထမ္းမ်ားသာမက ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ အေတြ႔
အႀကံဳရိွေသာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကိုပါ ေခၚေဆာင္ၿပီး ႏုိင္ငံ
တကာအဆင့္မီေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္လ်က္ ရိွပါသည္။
စိန္ေခၚမႈမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ရွာေဖြေနၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္
ေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ
တုိးတက္ေစရန္ ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

SUSTAINABILITY (a&&SnfzGHUNzdK;wdk;wufa&;)

ေရရွည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဆုိသည္မွာ Yoma Land ၏  
မဟာဗ်ဴဟာ ျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီမွာ ထုိအဓိက မ႑ိဳင္သံုးခု
ကုိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေကာင္းအျဖစ္ အသံုးျပဳၿပီး

အနာဂတ္တြင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား တိုးတက္
ေရးကို ေရွးရႈ႕လုပ္ေဆာင္ ေနပါသည္။

စီးပြားေရး ေရရွည္တည္တံ႔ ခိုင္ၿမဲေစရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ 
အျမတ္အစြန္းရရိွေရး၊ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ထိေရာက္ 
မႈရိွေရး၊ လုပ္ေဆာင္သမွ် ကိစၥရပ္တိုင္းတြင္ တန္ဖိုးမ်ားကို
ဖန္တီးေရး၊ ကုမၸဏီတိုးတက္ေရးအတြက္ ရွင္းလင္းျပတ္သား
ေသာ စနစ္တက် အစီအစဥ္ရိွေရး အစရိွသည္တို႔ကို လုပ္
ေဆာင္သြားမည္  ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ သမာဓိရိွၿပီး 
ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ ျပည့္စံုေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး SGX-ST 
Listing Manual တြင္ျပ႒ာန္းထားေသာ Code of Corporate 
Governance 2012 အတိုင္းလိုက္နာက်င့္သံုးေနပါသည္။

ပတ္၀န္းက်င္ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေစရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ 
ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စနစ္ 
တက်စြန္႔ပစ္ေရး၊ ေရဆိုးေရညစ္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ေရး
အစရိွသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ဦးစားေပး လုပ္
ေဆာင္ေနပါသည္။ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားထိန္းသိမ္းရန္ သစ္ပင္
ပန္းမန္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ကာဗြန္ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေသာ ပတ္၀န္း
က်င္အသိုက္အ၀န္း ျဖစ္လာေစရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊ စြမ္းအင္
ေခၽြတာေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူအသံုးျပဳရန္ အား
ေပးျခင္း အစရိွသည္တို႔ကို အနာဂတ္ သဘာ၀ပတ္၀န္း
က်င္ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ လုပ္
ေဆာင္လ်က္ ရိွပါသည္။

လူမႈ၀န္းက်င္ ေရရွည္တည္တံ႔ခုိင္ၿမဲေစရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္
လူအားလံုး၏ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို လက္ခံၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ားကို
ညီတူညီမွ်ဆက္ဆံၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာသင္ယူႏုိင္
ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးထားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္
တို႔သည္ လူမႈအသိုက္အ၀န္းကို အေထာက္အကူျပဳေစရန္
ရည္ရြယ္၍ Step-In Step-Up program ကို တည္ေထာင္ၿပီး
အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္
သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း၊ ရန္ပံုေငြရွာျခင္း အစရိွသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္
ေနလ်က္ရွိပါသည္။ 
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YOMA CENTRAL
HEART OF DOWNTOWN YANGON

Yoma Central သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ တည္ေဆာက္ဆဲ 

ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ရိွ ေျမ(၁၀)ဧကေပၚတြင္ 

တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ယခင္ ျမန္မာ့မီးရထား

ေျမေနရာတြင္ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိစီမံကိန္းၿပီးစီး

သြားခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ နာမည္ႀကီးေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာ 

မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ ယင္း စီမံကိန္းတြင္ Grade A

အဆင့္ရိွ ရံုးခန္းမ်ားႏွင့္ လက္လီအေရာင္းဆိုင္ခန္းတြဲ တစ္ခု 

ႏွင့္ ဆက္စပ္ေပါင္းကူး ထားမည္ ျဖစ္သည္။

WESTIN YANGON

SIX PILLARS OF WELL-BEING

Yoma Central စီမံကိန္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ 

(၂၆)ထပ္ျမင့္သည့္ ဟိုတယ္တစ္ခုလည္း ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ၿပီး

နာမည္ေက်ာ္ ဗိသုကာပညာရွင္ ‘Cecil Balmond OBE’ မွ

ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားသည္။ ဤစီမံကိန္းေနရာရိွ မီးရထား

ရံုးခ်ဳပ္အေဟာင္းကို ေခတ္မီ ဇိမ္ခံဟိုတယ္အျဖစ္ 

တည္ေဆာက ္ထားေသာေၾကာင့ ္၂၀၂၁ စမီကံနိ္း ၿပီးစီးသြားခ်နိ္

တြင္ ေရွးေဟာင္းသမိုင္း၀င္ အေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ ေခတ္မီ

အစိတ္အပို္င္းမ်ားကို မွ်တစြာ ေပါင္းစပ္ထားေသာေၾကာင့္ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ နာမည္ႀကီးေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ဟု 

ေမွ်ာ္လင့္သည္။

THE PENINSULA RESIDENCES YANGON

Yoma Central စီမံကိန္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ 

ဇိမ္ခံလူေနအိမ္ခန္းမ်ားကို Peninsula အမွတ္တံဆိပ္၏ 

နာမည္ေက်ာ္ နည္းပညာႏွင့္ ခံ့ညားထည္၀ါမႈမ်ားျဖင့္ 

ေရွးေဟာင္းသမိုင္း၀င္ အေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ ေခတ္မီ အစိတ္

အပို္င္းမ်ားကို မွ်တစြာ ေပါင္းစပ္ၿပီး     တည္ေဆာက္သြားမည္

ျဖစ္သည္။ ထုိဇိမ္ခံလူေနအိမ္ခန္းမ်ားတြင္ အိပ္ခန္း(၂)ခန္း

ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အိမ္ခန္း၊ အိပ္ခနး္(၃)ခန္းႏွင့္ ဖြဲ႔စည္း

ထားေသာ အိမ္ခန္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပါ၀င္ေသာ အခန္း

စသည္ျဖင့္ (၁၁၂)ခန္းျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး (၂၆)ထပ္ျမင့္ကာ 

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။
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STARCITY - THE STAR OF YANGON

Starcityအိမ္ရာသည္ ပဲခူးျမစ္ကမ္းတြင္ တည္ရိွၿပီး သန္လ်င္
ၿမိဳ႕၏ ေျမဧက(၅၀၀)ေပၚတြင္ တည္ရိွသည့္ သီလ၀ါ အထူး
စီးပြားေရးဇုန္ အနီးအနားရိွ တစ္ခုတည္းေသာ အႀကီးဆံုး 
အိမ္ရာစီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၃ တြင္ စတင္
တည္ေထာင္ၿပီး အိမ္ခန္းေပါင္း (၂၃၀၀) ပါ၀င္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ
၏ အေကာင္းဆုံး ေဂါက္ကြင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Star City Links
ေဂါက္ကြင္းရိွျခင္း၊ Dulwich International School၊
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ေဆးခန္း၊ ဘဏ္၊ 
စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ေစ်းဆိုင္မ်ား တည္ရိွျခင္းေၾကာင့္လည္း
လူႀကိဳက္မ်ား လွပါသည္။ စီမံကိန္းဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ကာလမွာ (၁၅)ႏွစ္
ျဖစ္ၿပီး ဇိမ္ခံလူေနအိမ္ခန္းမ်ား၊ အလယ္တန္းလႊာ လူေန 
အိမ္ခန္းမ်ား၊ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ အိမ္ခန္းျပင္ဆင္လုိသူမ်ား  
အတြက္ လူေနအိမ္ခန္းမ်ားစသျဖင့္ လူေနအိမ္ခန္းေပါင္း
(၄၀၀၀၀) တည္ေဆာက္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုႏွင့္တူေသာ အိမ္ရာ
စီမံကိန္းျဖစ္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။

PUN HLAING ESTATE - AN OASIS

ပန္းလိႈင္အိမ္ရာသည္ လိႈင္ျမစ္ႏွင့္ ပန္းလိႈင္ျမစ္ကမ္းတြင္ တည္
ရိွကာ လွပေသာ ရႈခင္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အိုေအစစ္
တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေခတ္မီဆန္းသစ္ေသာ Villa, Serviced Apart-
ment မ်ားအျပင္ ျမန္မာျပည္၏ အေကာင္းဆံုး ေဂါက္ကြင္း
ျဖစ္ေသာ ပန္းလိႈင္ေဂါက္ကြင္း၊ ေရကူးကန္၊ Gym၊ တင္းနစ္
ကြင္း၊ Day Spa အစရိွသည္တို႔ ပါ၀င္ေသာ Country
Club၊ ၀ါရင့္ကၽြမ္းက်င္ စားဖိုမွဴးမ်ား ခ်က္ျပဳတ္ေသာ အေနာက္
တိုင္းႏွင့္ အာရွအစားအစာတုိ႔ ရရိွႏုိင္ေသာ Horizons
Restaurant ႏွင့္ Oasis Bistro၊ ေဂါက္ကြင္း၏ရႈ႕ခင္း
ကို အျပည့္အ၀ ခံစားႏုိင္မည့္ Awei Metta ဟိုတယ္၊
British International School ျဖစ္ေသာ Dulwich College၊ 
ပန္းလိႈင္စီလံုေဆးရံု အစရိွသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပါ၀င္ေသာ
ပန္းလိႈင္အိမ္ရာသည္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုအလား တည္ရိွပါသည္။
ပန္းလိႈ္င္အိမ္ရာအတြင္းရိွ ေဖာ္ထုတ္ရန္ က်န္ရိွေသာေျမကြက္
မ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ဇိမ္ခံလူေနတိုက္တာ အ
ေဆာက္အဦမ်ားအျဖစ္ တည္ေဆာက္ၿပီး ေရာင္းခ်ရန္ႏွင့္ 
ဌားရမ္းရန္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
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CITY LOFT - ASPIRATIONAL LIVING

City Loft သည္ ေခတ္မီေသာ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာ စီမံကိန္း
တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ တက္ၾကြေသာ၊ ကိုယ္ပိုင္၀င္ေငြ
ရိွေသာ လူငယ္မ်ား အိမ္ပိုင္ဆုိင္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
City Loft၏ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ အခ်က္မွာ (၂၅)ႏွစ္အထိ 
အိမ္ရာေခ်းေငြ ရယူႏုိုင္ေသာ ေငြေပးေခ်မႈပံုစံေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး
၀န္ေဆာင္မႈေကာင္းမ်ား ထည့္သြင္းရန္ စဥ္းစားထားေသာ
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တည္ေဆာက္မႈ ပထမအဆင့္မွာ
ေဆာက္လုပ္ဆဲျဖစ္ပါသည္။

Awards Winning
Real Estate Developer

•	 2019	Asia	Pacific	Golf	Summit	-	Best	Course	in	Myanmar	(Pun	Hlaing	Golf	Club)	

•	 2019	Myanmar	National	Real	Estate	Awards	-	Best	Resort	Hotel	Development	(Awei	Metta)

•	 2019	Myanmar	National	Real	Estate	Awards	-	Best	Educational	Development	(Dulwich	College)	

•	 2017	Property	Guru	Awards	-	Best	Housing	Development	(Lotus	Hill)

•	 2017	Myanmar	Property	Awards	-	Best	Landscape	Design

•	 2015	South	East	Asia	Property	Awards	-	Best	Developer

•	 2015	South	East	Asia	Property	Awards	-	Best	Landscape	Architectural	Design

•	 2015	Myanmar	Property	Awards	-	Best	Residential	Interior	Design

•	 2015	Myanmar	Property	Awards	-	Best	Condo	Development

•	 2015	Myanmar	Property	Awards	-	Best	Landscape	Architecture	Design

•	 2015	Myanmar	Property	Awards	-	Best	Housing	Development	(Lotus	Canal	View	Villas)

•	 2015	Myanmar	Property	Awards	-	Best	Housing	Development	(Lotus	Garden)

•	 2015	Property	Guru	Awards	-	Best	Developer	in	Myanmar
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SERGE PUN @ THEIM WAI
Executive Chairman

TUN TUN

Executive Director
First Myanmar Investment

STEPHEN PURVIS

Head of Yoma Land

MELVYN PUN
CEO and Executive Director

JR CHING
Chief Financial Officer

MEET THE TEAM

The Leaders
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DANIEL	WEST
Managing	Director	of	SPA	DPS

LE	LE	WIN
General	Manager	of	Pun	Hlaing	Estate

JONATHAN	HEGARTY
General	Manager	of	Pun	Hlaing	Estate

MATTHEW	HILL
Project	Director		of	Pun	Hlaing	Estate

TIN	WINN	NGE
General	Manager	of	Star	City

NATHAN	HARRISON
Project	Director		of	Star	City

IAIN	FAIRBAIRN
Project	Director	of	Yoma	Central

NWE	NWE	TUN
Project	Director	of	City	Loft

ASSETS	&	PROJECTS CORPORATE

MEET	THE	TEAM

YAMIN	DUTTA
Finance	Controller

PAUL	ANSLOW
Head	of	Investment	Management

AYE	AYE	MON
Senior	Manager	of	Property	Affairs

KENNETH	SEE
Managing	Counsel
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