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CDSG ၏ လုပ်ငန်းများြဖစ်ေသာ G&G ှင့် Lluvia limited တိုမှ ေရှတန်းတွင်
တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနကေသာ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မဆိုင်ရာ ၀န်ထမ်းများကို
ြမန်မာကျပ်တန်ဖိုး (၂၀) သန်းရှိေသာ ကုန်ပစည်းများလှဒါန်းြခင်း၊
ရန်ကုန်မိ၊ ဧပီလ (၉) ရက် (၂၀၂၀) ခုှစ် - ြမန်မာိုင်ငံ၏ စတိုးဆိုင်လုပ်ငန်းတွင် ဦးေဆာင်ေနေသာ G&G ှင့် Premier coffee, Wah Lah
ေခါက်ဆွဲ ှင့် Diamond Star ဂျံ တိုကိုထုတ်လုပ်ေသာ လုပ်ငန်းစုြဖစ်သည့် Lluvia limited တိုသည် ရန်ကုန်မိရှိ ေဝဘာဂီေဆးံု ှင့်
မ�ေလးမိတိုတွင် Covid-19 ဗိုင်းရပ်စ်ကို ေရှတန်းမှေန၍ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနကေသာ ကျန်းမာေရး ၀န်ထမ်းများ အတွက် ြမန်မာကျပ်
(၂၀) သန်းတန်ဖိုးရှိ ကုန်ပစည်းများကို လှဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ထိုြပင် ရန်ကုန်မိ၊ လိင်သာယာမိနယ်ရှိ ဝင်ေငွနည်းပါးသူများအား
ကုန်ပစည်းများ လှဒါန်းခဲ့ပါသည်။
လှဒါန်းြခင်းကို ေဝဘာဂီေဆးံုတွင် ကျင်းပခဲ့ပီး ေဆးံုအုပ် ေဒါက်တာ ေဒေအးေအးေအာင်မှ ကုန်ပစည်းများကိုလက်ခံရယူကာ
လှဒါန်းြခင်းအတွက် ေကျးဇူးတင်ရှိေကာင်းေြပာကားခဲပ
့ ါသည်။ CDSG Retail ၏ CEO ြဖစ်ေသာ Gabor Dolmanyos ှင့် Wah Lah
ေခါက်ဆွဲလုပ်ငန်း၏ Managing Director ြဖစ်ေသာ Hiroyuki Aria တိုမှ G&G ှင့် Lluvia limited တို၏ ကိုယ်စားြပအေနြဖင့်
လှဒါန်းခဲ့ကပါသည်။
လှဒါန်းခဲ့ေသာ ပစည်းများမှာ G&G ေသာက်ေရသန်၊ Premier Creamy၊ Premier White၊ Premier White Malt၊ Premier Choco Malt၊
Happy Creamy၊ Happy Caramel Milk ေကာ်ဖီ၊ Happy ဘီစကစ်ှင့် Wah Lah အသင့်စားေခါက်ဆွဲတိုြဖစ်ပါသည်။
CDSG Retail ၏ CEO ြဖစ်သူ Gabor Dolmanyos မှ “အမဲတမ်း၊ အထူးသြဖင့် ယခုလို ြမန်မာိုင်ငံတွင် Covid-19 ကူးစက်ေရာဂါ ြဖစ်ပွား၍
အခက်အခဲများ�ကံေနရေသာအချိန်တွင် ေရှတန်းမှတာ၀န်ထမ်းေဆာင်ေနကေသာ ကျန်းမာေရး၀န်ထမ်းများသည်တကယ့်သူရဲေကာင်းများ
ြဖစ်ကပါတယ်။ လက်လီအေရာင်းဆိုင်များ၊ ြဖန်ြဖးေရးလုပ်ငန်းများှင့် ေနစ်လိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းေပးေန ေသာ စက်မ
ံု ျား
ရှိေသာ်လည်း အေရးအကီးဆံုးကေတာ့ ေဆးကုသမခံယူေနစ် ကန်ေတာ်တိုကို ေစာင့်ေရှာက်ေပးေသာ၊ ကန်ေတာ်တို၏
ေန�က်ဆံုးေမာ်လင့်ချက်ြဖစ်ေသာ ကျန်းမာေရး၀န်ထမ်းများြဖစ်ပါတယ်။ သူတိုတစ်ဦးတစ်ေယာက်ချင်းစီကို ေလးစားပီး ကန်ေတာ်တို
ရင်ထဲကေြပာိုင်ေသာ တစ်ခုတည်းေသာစကားမှာ “ေကျးဇူးတင်ပါသည်” ဟူေသာ စကားပဲ ြဖစ်ပါတယ် ” ဟု ေြပာကားခဲ့ပါသည်။
ယခုကဲ့သို ကျန်းမာေရးအကျပ်အတည်း ဆိုက်ေရာက်ေနေသာကာလတွင် CDSG သည် အမျိးမျိးေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမှတဆင့်
ကျပ်သန်းေပါင်း (၁၁၀) ၀န်းကျင်ကို လှဒါန်းခဲ့ပါသည်။ CDSG ၏ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းြဖစ်သည့် JDS Co., Ltd. မှတစ်ဆင့်
ကျပ်သန်း (၅၀) တန်ဖိုးရှိ ေဆးပစည်းကိရိယာများှင့် ေဆးဝါးများကို ကျန်းမာေရးှင့် အားကစား၀န်ကီးဌာနသို လှဒါန်းခဲ့ပီး CDSG၏
အြခားေသာလုပ်ငန်းများမှလည်း လိုအပ်ေနေသာေနရာများသို ကျပ် (၄၀) သန်းခန် ေပးအပ်လှဒါန်းခဲ့ပါသည်။
ကန်ေတာ်တိုသည် ြပည်သူလူထုအတွက် Covid-19 ကူးစက်ေရာဂါကို ကာကွယ်ရန်၊ ေရာဂါရှာေဖွစစ်ေဆးရန်ှင့်၊ တုန်ြပန်ြခင်းများ
ြပလုပ်ရာတွင် လိုအပ်သည်များကို ဆက်လက်ပီး ေထာက်ပံ့ကူညီသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ကန်ေတာ်တိုသည် ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊
ယ်ေကျးမ၊ စိုက်ပျိးေရးဖွံဖိးတိုးတက်မ၊ ေကျးလက်ှင့်မိြပေဒသများဖွံဖိးတိုးတက်မတိုအတွက် အမျိးမျိးေသာ ကူညီေထာက်ပံ့
ေပးြခင်းြဖင့် ြပည်သူလူထု၏ အကျိးကိုသယ်ပိုးရန် ကိးစားလျက်ရှိသည်။

Capital Diamond Star Group အေကာင်း၊
(၁၉၆၀) ခုှစ်တွင် ကုန်သွယ်ေရးလုပ်ငန်းေလးတစ်ခုအြဖစ် စတင်ခဲ့ပီး၊ Capital Diamond Star Group (“CDSG”) သည် ြမန်မာိုင်ငံတွင်
သိသာထင်ရှားေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းစုများထဲမှ တစ်ခုအပါအ၀င်အြဖစ်သို တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။ CDSG သည် စားေသာက်ကုန်လုပ်ငန်း၊
လက်လီေရာင်း ချြခင်းလုပ်ငန်း၊ အိမ်�ခံေြမလုပ်ငန်း၊ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်း၊ ေငွေကး၀န်ေဆာင်မလ
 ုပ်ငန်းများ ှင့် e-commerce
လုပ်ငန်း စသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများတွင် ၀န်ထမ်းေပါင်း (၉၀၀၀) ေကျာ် ှင့် ြမန်မာိုင်ငံတွင် ေဈးကွက်ြဖန်ကျက်မ (၉၀) ရာခိုင်န်း
ေကျာ်ြဖင့် လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရ�က်ေနပါသည်။
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