
 

 

သတင္းထတု္ျပန္ခ်က ္
 

ျမန္မာ့ထိပ္တန္း သယယ္ူပို႔ေဆာင္ေရးကုမၸဏီျဖစ္သည့္ JJ Express ႏွင့္ ျမန္မာ့လကလ္ ီ
အေရာင္းဆိုင္ ေစ်းကြက္တြင္ အႀကီးမားဆံုး လုပ္ငန္းစုျဖစ္သည္ ့G&G Convenience 
Store လုပ္ငန္းစုတို႔ စီးပြားေရး သေဘာတူညခီ်က္ဆိုင္ရာ လက္မွတ္ေရးထိုးမည ္ 
 
ရန္ကုန၊္ ၂၀၁၈ ႏိုဝင္ဘာ ၁၄  
 
ျမန္မာ့ထိပ္တန္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကုမၸဏီႀကီးျဖစ္သည့္ JJ Express ႏွင့္ ျမန္မာ့လက္လီအေရာင္း 
ဆုိင္ေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းကြက္ေ၀စအုႀကီးမားဆုံး လက္လီအေရာင္းဆုိင ္ လုပ္ငန္းစု ျ ဖစ္သည့္ G&G 
Convenience Store တုိ႔အၾကား စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါငး္ေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ ္
ကို လက္မွတ္ေရးထုိးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကျငာသည္။ 
 
အဆုိပါ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါငး္ေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာတူညီခ်က္အရ JJ Express မွ ေျပးဆြဲေနသည္ ့
ခရီးစဥအ္ားလံုး၏ လက္မွတ္မ်ားကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ G&G Convenience Store ဆုိင္တိုင္းတြင္ E-ticket 
စနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ 
 
“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ ခရီးသြားခါနီးဆုိရင ္ လက္မွတ္လုိက္ရွာဝယ္ရတာက အလုပ္တစ္ခုလုိ ျဖစ္ၿပးီ 
အင္မတန္အခက္အခ ဲ ျဖစ္ရတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လူတုိင္းနဲ႔ လက္တကမ္းမွာ ရွိတ့ဲ G&G 
Store ေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ခရီးစဥ ္လက္မွတ္ေတြကုိ E-Ticket စနစ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ႏိုင္ဖို႔ စီစဥ္ခဲတ့ာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ခုဆုိရင္ တုိက္ေအာက္ဆင္းလုိက္႐ုံနဲ႔ လမ္းထိပ္မွာရွိတ့ဲ G&G ဆုိင္ကုိ သြားလုိက္ရံုနဲ႔ JJ 
Express ရ႕ဲ လက္မွတ္ေတြကို ၀ယ္ယူႏိုိင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု JJ Express မွ ဥကၠ႒ ဦးျမင္ဥ့ီးက 
ေျပာသည္။ 
 
G&G Convenience Store မွ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ ဦးစုိးတင့္ကလည္း “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
စားသံုးသူေတြရ႕ဲ အခက္အခကိုဲ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ကူညီေျဖရွင္းေပးရာေရာက္တ့ဲ ဒီပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 
မႈအတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ JJ Express က ခရီးစဥလ္က္မွတ္ေတြကို G&G ရ႕ဲ 
ဆုိင္ခြဲအားလံုးမွာ ေရာင္းခ်ႏုိင္ေအာင္လညး္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။ 
 



 

 

JJ Express ႏွင့္ G&G Convenience Store တုိ႔၏ ပူးေပါငး္ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမာွ ၂၀၁၈ 
ခုႏွစ္ ေမလ ကတည္းက စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လတ္တေလာတြင ္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ G&G ဆ္ုိင္ခြဲေပါင္း ၂၃၀ 
ေက်ာ္တြင္သာ JJ Express E-Ticket မ်ားကုိ ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ဦးမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မၾကာမီတြင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းရွိ G&G ဆုိင္ခြဲတုိင္းတြင္ ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည။္ 
 
JJ Express အေၾကာငး္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထိပ္တန္း အေဝးေျပးသယ္ယူပုိ႔ေဆာငေ္ရး ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ ၾကည္ႏူးေပ်ာ္ရႊင္ခရီးစဥ ္
(Joyous Journey) JJ Express ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ ေရးက႑တြင္ အဆင့္ျမင့္တင္ေျပာင္းလဲမႈ မွတ္တိုင္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ Brand New 
Bus မ်ားအသံုးျပဳျခင္း၊ ယာဥ္ ေပၚဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းစသည္တုိ႔ျဖင့္ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ 
လက္္ရွိအခ်ိန္တြင္ ယာဥ္စီးေရ (၅၀) ခန္႔ျဖင့္ ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၱေလး၊ ပုဂံ၊ ေတာင္ႀကီး၊ မိတီၳလာ 
ၿမိဳ႕(၆)ၿမိဳ႕ကို ကြန္ယက္သဖြယ္ခ်ိတ္ဆက္ ေျပးဆြဲေနၿပီ ျဖစ္သည္။  
 
JJ Express ယာဥ္လုိင္းသည္ Higer Bus အသစ္ခ်ပခ္ၽြတ္ (Brand New) တစ္မ်ိဳဳးတည္းသာ အသံုးျပဳၿပီး 
ဝင္႐ုိးသံုးေခ်ာင္း (3 Axles) ပါ ဘတ္စ္ကားမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳသျဖင့္ အျမန္လမး္တစ္ေလွ်ာက္ 
ေဘးကင္းလံု ၿခဳံမႈ ရွိရွိႏွင့္ ၿငိမ့္ေညာင္းတည္ၿငိမ္စြာ စီးနင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  
 
JJ Express မွ ခရီးစဥ္လကမ္ွတ္မ်ားကုိ https://www.jjexpress.net မွတဆင့္ အမ်ားဆံုး ၃ လအထိ 
ႀကိဳတင္ၿပီး စာရင္းသြင္းဝယ္ယူ ႏိုင္ၿပီလည္းျဖစ္သည္။ 
  
 
G&G အေၾကာငး္  
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္လီအေရာင္းဆုိင္ေစ်းကြက္တြင္ အႀကီးမားဆုံး လုပ္ငန္းစျုဖစ္သည့္ Grab & Go 
Convenience Store ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ Capital Diamond Star Group က 
စတင္ထူေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
CDSG – Capital Diamond Star Group သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုး လုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားအနက္ 
တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းနယ္ပယ္စုံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ာေနသည့္ Conglomerates 
အဆင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုႀကီးျဖစ္သည္။ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%253A%252F%252Fwww.jjexpress.net%252F%253Ffbclid%253DIwAR0LIr06A9cAl_DzSznsbJ-T13d886wCTdfMqumyFA1OM0yH_QQE2MDFdjc&h=AT35PkVWAWFKWvBys2KAmv_eK1QCvYlHrji_vZO0f1SLDVmspk0klMWwS-asRpz-f_ayj0bIcsXrxVrCTJxYMN9o2q1Dgmiuks7CiIp-EK6jehss-Z4nFmIK9H2oRwd8DKb-


 

 

G&G Convenience Store မ်ားသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဆုိင္ခြဲေပါင္း ၂၃၀ ခန္႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ 
ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ျဖစ္ကာ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၱေလးႏွင္ ့ပခဲူးၿမိဳ ႕မ်ားတြင္လည္း ေစ်းကြက္ခ်႕ဲထြင္လ်က္ရွိၿပီး 
စုစုေပါင္းဆုိင္ခြဲ ၃၀၀ ေက်ာ္ခန္႔အထိ ရွိေနၿပျီဖစသ္လုိ ျမနမ္ာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား အားလုံး 
တြင္လည္း G&G Convenience Store မ်ား ဖြင့္လွစ္သြားႏိုင္ရန ္ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိသည္။ 
 
G&G အေနျဖင့္ စားသုံးသူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အခ်ိန္တုိအတြင္း လြယ္လြယ္ကူကူႏွင့္ 
လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္အတြက္ E-Services အြန္လုိင္း ၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားကုိ ၂၀၁၇ 
ခုုႏွစ္ကတည္းက စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခ်နိ္တြင္ အေ၀းေျပးကား လက္မွတ္မ်ား၊ 
ေလယာဥ္လက္မွတ္၊ ရုပရ္ွင္လက္မွတ္ႏွင့္ Mobile Top-Up မ်ားအပါအ၀င ္ အျခား Electronic 
Services မ်ားစြာကုိ G&G ဆုိင္မ်ားတြင္ ရရွိႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။ 
 
 
အေသးစတိသ္ိရွလိိုပါက ဆကသ္ြယ္ရန္ 
 
ကိုေအာင္ေက်ာ္မုိး (Head of G&G E-services) 
ဖုန္း - 09965500247 
 
မေက်ာ့ေက်ာ့သက ္(Business Development Manager) 
ဖုန္း - 0943117465 


