
ကုနပ်စ္စည််း ပပ်းသွင််းသူမ  ်း ပ ေါ်ယူမှု နငှ  ်အပ  င််း မမြှင တ်ငပ် ်း !! 

【တည်ပန  】 

 နက်ုနဒ်ဂ ုဆိပ်ကမ််းမမိ ြို့နယ်၊ ပအ ငဆ်န္းပစ္ ်း မှ က ်းမြင  ်န  ီဝက်၊ တိုင််း င််းသ ်းပက ်း ွ အပန က် ၊ နငှ  ်

သီလဝါ ကုနသ်ွယ်ပ ်းဇုန ်အ၀င ်တ တ ်းအပ  င််း နငှ  ်တ တ ်း အသစ္်ကက ်း တွငရိှ်သည်။ 

 

【ပတ်ဝန််းက ငအ်ပမ အပန】အစ္ို်း လမ််းမ  ်း၊ ပ ပပ်းပဝမှု၊ လျှပ်စ္စ္ဓ် တ်အ ်းပ  က်ပ  ပ ်း 

အ ူ်းလိုင််းမ  ်း အ ်းလ ု်းမပီ်းစ္ီ်းပါမပီ။  တန နငှ််းဆီ အိမ်   နငှ  ်City Mart ပဆ က်လုပ်ပ ်း၏ အပန က် 

ဘက်မ မ််း ၊ အေဝ  လမ််းနငှ  ်မမနနဒ  လမ််းမကကီ်းအကက ်း၊   င််းတွင််းလမ််းမ မှဝငပ်  က် နိငု ်သည။် 

 



【ပတ်ဝန််းက ငရိှ် အမ  ်းပသ စ္ီမ ကိန််းမ  ်း 】 -  

အစ္ို်း  အပဆ က်အအ ု ပပါင််း ၂၀၀၀၀ ပါ၀ငသ်ည ် အပဆ က်အအ ုပပါင််း ၉၈ လ ု်း (အစ္ို်း ၏ 

အကကီ်းစ္ ်းအိမ်   စ္ီမ ကိန််း)  သုုံးပုုံတစ္ပုံုမပီ်းစ္ီ်း၊ က နရိှ်ပသ  အပဆ က်အအ ုမ  ်း မှ  ပဆ က်လုပ်ဆဲ 

မြစ္်သည်။ အပရှြို့ ဘက်တွင ် ဒဂ ုဆိပ်ကမ််း အပ ွပ ွပစ္ ်း၊ City Mart နငှ  ်

သယ်ယူပို  ပဆ ငပ် ်းအ  က်အ    (တည်ပဆ က်ပနဆဲ)ရိှသည်။ စ္ူပါမ ်းကတ်၏ အပန က် ဘက်တွင ်

မပလ်းရှ ်း  င််းနှ်ီးမမြှ ပ်နှ မှု မြစ္်ပသ  ဧက ၂၀၀ ပက  ်ရိှပသ   နက်ုနစ်္မတ်စ္ီ်းတီ်း Yangon Smart City 

အိမ်မ  ပမမစ္ီမ ကိန််းအသစ္် ရိှသည်။ အပရှြို့ဘက် ၁ ကီလိုမီတ တွင ် AEON နငှ  ် ပ ွှေပတ ငအ်ုပ်စ္ု 

ြက်စ္ပ်မြစ္်ပသ  မမနမ် နိငုင် ရိှ အကကီ်းဆ ု်းပစ္ ်း ၀ယ်ကုနတ်ိုက်ကကီ်းစ္ီမ ကိန််း မြစ္်သည်။ အပရှြို့ဘက် ၂ 

ကီလိုမီတ သည် Samanea ပစ္ ်းမြစ္်သည်။ အပရှြို့ပတ ငဘ်က်တွင ်၃ ကီလိုမီတ မှ  ယဇုနဥယ  ဉ်မြစ္်မပီ်း 

တိုက် န််း ၁၀၀၀၀ ပက  ်ရိှသည်။ 

 

 

 

 

 



 

【 PHASE 1】KAMA Supermarket (Heavy Equipment & Parts)  

(အကကီ်းစ္ ်း စ္က်ပစ္စည််းနငှ  ်အပိုပစ္စည််းမ  ်း) 

【ပန က်  】 

၁၉၉၄  ုနစှ္်တွင ် တည်ပ  င ်ဲ ပသ  KAMA သည ် ပဆ က်လုပ်ပ ်းနငှ  ် စ္ိုက်ပ ိ ်းပ ်း 

စ္က်ကိ ိယ မ  ်းအတွက် အပစ္ ဆ ု်း ကုနသ်ည်မြစ္်သည်။ KAMA genset ကုနအ်မတှ်တ ဆိပ်အတွက် 

မမနမ် နိငုင် ၏ ပ မဆ ု်းပသ အမှတ်တ ဆိပက်ို ပည ရှငမ်  ်းနငှ အ်တူ ပ ုပြ ် ုတ်လုပ်နိငု ်ဲ သည်။ ၂၀၁၀ 

 ုနစှ္်မှ စ္တင၍် Backhoe Truck ပလ က င ပ် ်းသငတ်န််းကုိတည်ပ  င၍် တရုတ်နိငုင် တွင ်

 ပ်မ သငက်က ်းပစ္မပီ်းပန က် လက်မှတ်မ  ်း  ရိှပစ္သည်။  

 

【KAMA Supermarket အပဆ က်အဦ်း ဧ ိယ 】 

အကကီ်းစ္ ်း ပဆ က်လုပ်ပ ်းသ ု်းစ္က်ကိ ိယ မ  ်းဆိုင ်  စ္ူပါမ ်းကတ်အတွက် စ္တု န််းမီတ  ၃၀,၀၀၀ ၊ 

အငဂ် ငန်ငှ  ် အကကီ်းစ္ ်းပစ္စည််းကိ ိယ မ  ်းအတွက် စ္တု န််းမီတ  ၅၀၀၀ မြင တ်ည်ပဆ က်  ်းသည်။ 

 ို  အမပင ် ၅၀၀၀ စ္တု န််းမီတ ရှိ လက္ ်း စ္ူပါမ ်းကတ်မ  ်း (သဲနငှ  ် ပက  က်, သ မဏ,ိ သစ္်သ ်း, 

ပဆ က်လုပ်ပ ်းပစ္စည််းမ  ်းနငှ  ်ဆက်စ္ပ်ပစ္စည််းမ  ်း, နငှ အ်တူ hardware)  

 

【Operating Concept】 

အွနလ်ိုင််း နငှ  ်ပအ  ြ်လုိင််း အပ  င််းအဝယ်ပလက်ပြ င််းတစ္် ု တည်ပဆ က်မ င််းမြစ္်သည်။ စ္ူပါမ ်းကတ် 

လက်လီအပ  င််းစ္ငတ် ကို အပမ   ၍ မပီ်းမပည ်စ္ ုပသ  EPC စ္ကရ် ုစ္ီမ ကိန််းမ  ်း၏ 

အပတွြို့အကက  မ  ်းနငှ အ်တူ ပြ က်သည်အ င််းအမမစ္်မ  ်းကိုပပါင််းစ္ပ်  ်းသည်။  

-ပငပွကက်းအပ  က်အပ  ပပ်း န၊် ပစ္စည််းကိ ိယ ကျွမ််းက ငသ်ူမ  ်းစ္ုပဆ င််း န၊် အသင််းဝငမ်  ်းကိ ု

ပ ွ်း  ယ်၍ ပစ္စည််းကိ ိယ အမပည ်အဝကို ပ  က်ပ   န ်နငှ  ်စ္ီမ ကိန််းကကီ်းမ  ်းအတွက ်ပစ္စည််းကိ ိယ မ  ်း 

င ှ်း န ်ဝနပ်ဆ ငမ်ှုပလက်ပြ င််းတစ္် ု တည်ပ  ငမ် င််းမြစ္်သည်။ (အမ  ်းစ္ုမှ  တရုတ်အစ္ို်း ပ  ်းပငမွှ)။ 



  

【ပါဝငမ်ှုမ  ်း】 

ကကိ တငတ်ိုငပ်ငမ် င််းနငှ  ် ဘဏဏ  ပ ်းစ္ီမ  န   ်ွမဲှု ၊ ပဆ က်လုပ်ပ ်းဒဇုိီင််းမ  ်း ၊ Pilling ပစ္စည််းကိ ိယ မ  ်း ၊ 

ပဆ က်လုပ်ပ ်းစ္က်ယနတ  ်းမ  ်း၊ သတထ  တငွ််းသ ု်း စ္က်ကိ ိယ မ  ်း၊ မီ်းစ္က်နငှ  ် ဓ တ်အ ်းပပ်းစ္က်ရ ု ၊ 

ပ န နငှ  ် သဘ ဝဓ တ်ပငွြို့သ ်ုးကိ ိယ မ  ်း ၊ စ္ိုက်ပ ိ ်းပ ်းသ ု်း စ္က်ယနတ   ်းမ  ်း ၊ 

သစ္်ပတ သ ု်းစ္က်ယနတ  ်းမ  ်း၊ ပ ွြို့လ  ်း အိမ ်  နငှ အ်မ  ်း ဝနပ်ဆ ငမ်ှုမ  ်း။ 

 

【ပ  ပို်းမှု ဝနပ်ဆ ငမ် င််းမ  ်း】 

(Hardware) KAMA ရိှ ဝနပ်ဆ ငမ်ှုအြဲွြို့ နငှ  ် မပနလ်ည်မပ မပငမ်ွမ််းမ မ င််းဆိုင ်  အလုပ်ရ ုကို 

အဆင မ်မြှင တ်င ်နန်ငှ  ်ပအ ်ပပ တ ပလ က င ပ် ်းစ္ငတ် တစ္် ု တည်ပ  င ်နမ်ြစ္သ်ည်။ 

(Software) အကကီ်းစ္ ်းမပပွဲမ  ်းကိုလက ် မ င််း၊ သွင််းကုနန်ငှ  ် ပို  ကုနဝ်နပ်ဆ ငမ်ှုမ  ်း ၊ 

ပ  က်ပ  ပို  ပဆ ငပ် ်းဂိုပဒါငမ်  ်း၊ ကုမပဏမီတှ်ပ ုတငမ် င််း တုိ  မြစ္်သည်။  

 

-  ည် ွယ်  က်မှ  ပစ္ ်းကွက်ကို အလျှငအ်မမနဝ်ငပ်  က်နိငု ်နအ်တွက ် မမနမ် နိငုင် ရိှ 

ကုနပ်စ္စည််းပပ်းသွင််းသူအသစ္်မ  ်းအတွက ် တစ္်ပန  တည််းတွင ် ဝနပ်ဆ ငမ်ှု ကွင််းဆက်တစ္် ု 

ြနတ်ီ်း နမ်ြစ္်သည်။ 

စ္ီမ ကိန််းအ  ိနဇ်ယ ်း Construction - ပဆ က်လုပ်ပ ်းနငှ မ်မြှင တ်ငပ် ်းက လ (အဆင  ်၁) –  

(အကကီ်းစ္ ်းစ္က်ကိ ိယ မ  ်းဆိုင ်  စ္ူပါမ ်းကတ်)  

အကကီ်းစ္ ်းသ ု်းစ္က်ကိ ိယ မ  ်း နငှ  ်အကကီ်းစ္ ်း  ပ်က ်းမ  ်းအတွက် 4S ဆိုင ်၁၂  န််း  (၄၇x ၆၂ ပပ၊ ၅ တန ်

Headcrane ၊ ပ ွြို့လ  ်းရ ု ်း အပါအ၀င)် ။    

(အစ္ိတ်အပိုင််းမ  ်းဆိုင ်  စ္ူပါမ ်းကတ်)  

အစ္ိတ်အပိုင််းမ  ်းဆိုင ်  စ္ူပါမ ်းကတ၏် အဓိက အက ိ ်းသက်ပ  က်မှုမှ  ပအ က်ပါအတိုင််း မြစ္်သည်။  

 



 

……… (အပသ်းစ္ိတ်) 

4S စ္တို်းကို အသ ု်းမပ   ငပ်သ  ပြ က်သည်မ  ်းအတွက် စ္  ၁၂ ယူနစ္်ပ ုသည် ပအ က်ပါအတိုင််းမြစ္်သည် - 



 

  

စ္ ယူနစ္်မှ  ၄၇x ၆၂ ပပ၊ ၄၇x ၂၃ ပပ၊    



အမမင  ်၉ မီတ ရိှမပီ်း ၅ တန ်က ိန််းရှိသည်။ 

 

လမ််း ပပ ၁၀၀ အက ယ်။ ပပ ၄၀ ရိှကုနတ်င ် ပ်က ်း (၅၂ ပပအရှည်) သည ်ကုနတ်ငက်ုန ် ကို 

မ ိ ိုက်ပစ္ဘဲ ကုနတ်င ် နိငုသ်ည်။ 

  

…………………… 

 

 

 

The Project 

 



[PHASE 2]: KAMA Land , Investment & Construction 

Supermarket (မ ြေ၊ရင််းနှ ်း ြေ ြှုပ်နှှံြေှုနငှ မ် ောကလ်ပ်ုမရ်း စူပါြေော်းကတ)်  

ဒမီ ှာ အရှာအှာားလ  ား ဖြစ်န  င ်ရန  ငပ်ါ တယ် ။ သင  ်မ ှာ မဖမရ  တယ် သို  ပသ ် ဝယ်သူ တစ်မယှာက်က   ရ ှာြ   ရန ်

ခက် န  ငပ်ါ တယ်။အကယ်၍ သင ်စက်ရ  တစ်ခ ြွင ခ်ျငပ်ါက စက်မှုမဖမ မ ှာငမ်ပါငာ်းမျှာားစှွာ က   

မရွားချယန်  ငရ်န ်လ ပ  က်ကကည ်ရန ်ြိတ်ကက ်း အပ်ပါသည်။ 

ဖမနမ်ှာန  ငင် ၏ မဖမယှာအရငာ်းအဖမစ်မျှာားက   မပါငာ်းစပ်ဖခငာ်း၊ ဖမနမ်ှာန  ငင် မဖမှာက်ပ  ငာ်းန င  ်မတှာငပ်  ငာ်းရ   အဓ က 

စက်မှုဇ နမ်ျှာားန င  ်လကတ်ွွဲလ ပ်မ ှာငဖ်ခငာ်း၊ လျှပ်စစ်ဓှာတ်အှာား ဖပတ်မတှာက်ဖခငာ်း မရ  ဘွဲစ ဖပ 

စက်မှုဇ နဥ်ယျှာဉ်မျှာားမ ှာက်လ ပ်ဖခငာ်း တွင ်ရငာ်းန ာီးဖမ ြှုပ်န  ဖခငာ်း ၊ ၀နမ် ှာငမ်ှုနယပ်ယ်တွင ်စီမ က နာ်း 

တ  ငပ်ငည်  နှု ငာ်းမှုမျှာား၊ မဖမယှာအရငာ်းအဖမစဘ်ဏ၊် မငမွ ကား၊ ဒဇီ  ငာ်းန င ရ် ှာမြွမရား၊ ပစစည်ားင ှာားရမ်ားဖခငာ်း၊ 

အမဖခခ အ တ်ဖမစ်၊ အဓ ကတည်မ ှာက်ပ  ၊ သ မဏ က  ယ် ည်၊ အ မ်မခါငမ်  ား၊ အလ  ငဖ်ခငာ်း၊ အသ ု်းမပ  ွင  ်

အမပေါ် စီမ ခန  ခ်ွွဲမှု စသဖြင  ်။ 

ဒ တ ယ ပ်တွင ်စီမ က နာ်း၏ စတ ရနာ်းမီတှာ ၄၅၀၀ သည် မ ှာက်လ ပ်မရားပစစည်ားမျှာားနမူနှာ (သွဲ၊ မကျှာက်၊ 

သ မဏ ၊ သစ်သှာား၊ အဖခှာားမ ှာက်လ ပ်မရားပစစည်ားမျှာားန င အ်လ  ငပ်စစည်ားမျှာား၊ 

ဟှာ ဒဝ်ွဲက ရ ယှာမျှာားစသည်တ   ) န င  ်မဖမယှာ သတငာ်းအချက်အလက်မျှာား က   မပါငာ်းစပ် ှာားရိှ မည်။ 

ပ ွြို့လ  ်း ရ ု်း န််း (Mobile office) သည ်မအှာက်ပါ Phase 3 ၏ ပ  အရ ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၁ 

ခ န စ်မမလတွင ်မအှာက်ပါ အစီအစဉ် ပ  စ ဖြင  ်ြွင လ် စ်ရန ်စီစဉ် ှာားသည် - 
 



 

 

 

 



[PHASE 3]: Mobile villas and offices (sale and rental)  

(မရ ွေ့လ ော်း အြ်ိေရော နငှ  ်မရ ွေ့လ ော်း ရှံု ်းခန််း)   

စ္ီမ ကိန််းအဆင  ်(၁) နငှ  ်(၂) အ  ရ ု်းနငှ လူ်ပနအိမ်လုိအပ်  က်မ  ်းအတွက် container rooms အ န််းပပါင််း 

၄၈  န််း င ှ်း မ််းမ င််းနငှ  ် ပ  င််း  မ င််း ပါ၀ငသ်ည်။ လိုအပ်  က်အ  မပနလ်ည် မပ မပငန်ိငု ် သည်။ 

နိငုင် မ  ်းသ ်းမ  ်းသည် ဗီလ မ  ်းကို မပိုငဆုိ်ငန်ိငု ု်ကန  သ်တ်   ်းပသ ပကက င  ် င ှ်း မ််းမှု သက်တမ််း 

ကုနဆ် ု်းသွ ်းပသ အ ါ တစ္် ုလ ု်း ြယ်ရှ ်းပစ္်နိငုသ်ည်။ 

အနစှ္် ၂၀ ပက  ်သက်တမ််းရိှ သစ္်ပငန်ငှ  ် ပ တ  ွန ် ရိှပသ  ပတ်ဝန််းက င ် ၊ ငကှမ်  ်း သီဆိုပနကကသည ် 

မမစ္်ဝှမ််း မ က်န ှမပင ် တုိ  သည် အလွနသ် ယ ပသ  ပတ် ၀န််းက ငမ်ြစ္်သည်။ ၎င််းတုိ   ဲမှ အ  ိ ြို့သည် 

သစ္်ပတ အတွင််းရှိ green energy ကွနတ်နိန် အ န််းမ  ်း အမြစ္်   ်းမပီ်း negotiation rooms မ  ်း၊ 

လက်ြက် ည် ုတ်လုပ်မ င််းနငှ  ်စ္ီ်းပွ ်းပ ်းညြှိနှုငိ််းမှု မ  ်းအမြစ္် အသ ု်းမပ နိငုမ်ပီ်း တစ္်  ိနတ်ည််းတွင ်ရ ု်း မ  ်း 

အမြစ္်လည််း အသ ု်းမပ နိငုသ်ည်။ ြွင ပ်ွ၏ဲတစ္်စ္ိတ်တစ္်ပိုင််းကုိ မတ်လ ၂၀၂၁ တွင ် စ္ီစ္ဉ်  ်းသည်။  လဒ ်

မ  ်းမှ  ပအ က်ပါအတိုင််းမြစ္်သည် -  

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

【  Phases 4/5 】တ င ် စိုက်ပ ိြှု်းမရ်းကုန်သ ယ်မရ်းဧရိယော၊ မ ောက်ပှံ ပို  မ ောငမ်ရ်းဧရိယော၊ 

ရှံု ်းနငှ မ်လ က င မ်ရ်းဧရိယောြေ ော်း ကိုလည််း သငလုိ်အပ်သည ် အတိငု််းငေှာ်းရြ်ေ်းနိငုသ်ည် (သို  ) 

မရောင််းခ နိငုသ်ည်။ ကကိြှုတင ်က်သ ယ်ပါ။  

【လိပ်စ္ 】 -   င််းတွင််းလမ််းပ  င ၊် ပအဝ  လမ််းနငှ  ်မမနနဒ  လမ််းမကကီ်းအကက ်း၊ ဒဂ ဆုိပ်ကမ််း၊  နက်ုန။် 

(  င််းတွင််းလမ််း-- အပ ွပ ွပစ္ ်း နငှ  ်City Mart စ္ူပါမ ်းကတ် လမ််းဆ ု၊  တန နငှ််းအိမ်   ပရှြို့မီတ  ၅၀၀ 

၊ နငှ  ်Samanea ပစ္ ်းမတိုငမ်ီ ၂ ကီလိုမီတ  အကွ အပဝ်းတွငတ်ည်ရိှသည်။) 

【ဆက်သွယ် နအ်  က်အလက်】 

Phone/WeChat/Viber: 09777778862, 095124332,095001342, 15628700512 

Email: KAMAyangon@gmail.com,3213024926@qq.com 

Web site: KAMAindustry.com 

 


