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ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ - ၁၈ ရက္
ျမန္မာအစိုးရ၊ ပြဲစီစဥ္သူႏွင့္ ပါတနာတို႔အေနျဖင့္လည္း ျပည္သူလူထုအား ပူးေပါင္းပါဝင္ေစျခင္းျဖင့္ ပိုမိုထက္သန္ေသာ 
ေဒသတြင္းအဖြဲ႕အစည္းစိတ္ဓါတ္ကို ျဖစ္ေပၚေစမည့္ ပြဲေတာ္မွ စီးပြားေရးႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား 
ရရွိႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ပြဲေတာ္အေၾကာင္း – အက်ဥ္းခ်ဳပ္
•	 ပြဲအားလုံးတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္မည့္သူေပါင္း ၁၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ 
•	 ပါဝင္သူ ၁၅၀ ေက်ာ္ 
•	 အခမဲ့ႏွင့္ လက္မွတ္ဝယ္ယူရန္လိုသည့္ အႏုပညာ၊ ဂီတႏွင့္ ကပြဲေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္

ရန္ကုန္ အ႐ုဏ္ဦးပြဲေတာ္ ၂၀၁၈ ေအာင္ျမင္မႈ၏ 
အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ပါဝင္လိုက္ပါ

David Foster ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ စကၤာပူမွ Metropolitan Festival Orchestra ႏွင့္ အတူတကြ ေဖ်ာ္ေျဖမည့္ Katherine 
Jekins၊ Michal Bolton တို႔ကဲ့သို႔ေသာ  အႏုပညာ၊ ေတးဂီတႏွင့္ အကနယ္ပယ္မွ ႏိုင္ငံတကာတြင္ လူသိမ်ား ေက်ာ္ၾကားသူ 
အမ်ားအျပား အဓိကပါဝင္အားျဖည့္ထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံး အႏုပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူေနမႈဘဝပုံစံ ပြဲေတာ္ကို 
ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ပြဲေတာ္ကာလ ၁၀ ရက္အတြင္း ရန္ကုန္ အ႐ုဏ္ဦးပြဲေတာ္ ၂၀၁၈ သည္ အႏုပညာမွတဆင့္ ထြန္းသစ္စျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္း 
အတြက္ လန္းဆန္းတက္ႂကြမႈအသစ္မ်ားကို ခံစားေစႏိုင္မည့္ ယဥ္ေက်းမႈအမိုးတစ္ခုတည္းေအာက္ရွိ ဂီတ၊ အႏုပညာ 
လက္ရာ မ်ားႏွင့္ အကတို႔ကို ေပ်ာ္ဝင္ခံစားေစရင္း ဝင္ေရာက္ ဆင္ႏႊဲသူ ၁၀ဝ၀ဝ၀ ေက်ာ္ကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ဆန္းသစ္ၿပီး ခမ္းနားႀကီးက်ယ္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္ႀကီးေၾကာင့္ အေတြ႕အႀကဳံအသစ္မ်ား ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သလို 
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ားလာေရာက္လည္ပတ္မႈကိုလည္း တိုးပြားေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္ 
အာ႐ုဏ္ဦးပြဲေတာ္ ၂၀၁၈ သည္ -

•	 ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပရင္းနီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ျခင္း၊
•	 ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ကမာၻလွည့္ ခရီးသည္ဝင္ေရာက္မႈအေရအတြက္ကို တိုးတက္လာေစျခင္း၊
•	 ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာရပ္ဝန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပုံရိပ္ကို တိုးတက္ေစျခင္း၊
•	 ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔ေစျခင္း၊
•	 အႏုပညာႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းတို႔ျဖင့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေၾကာင္း ျပဳသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအႏုပညာရွင္တို႔အတြက္ 

ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေအာင္ျမင္ေၾကာ္ၾကားစြာ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည့္ အႏုပညာရွင္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါမည္။

ပံပုိ့းကူညီေရးအတ
ြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရိွသူ၊ ကုန္သြယ္ေရး ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံသူႏွင့္ အတူလက္တြဲေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
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ျမနမ္ာႏုိင္ငံ၏ အႏုပညာပြဲေတာ္အတြက္ ျမဴးႂကြလန္းဆန္းမႈကုိ အားျဖည့္ေပးျခင္း
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ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား
အစိုးရပိုင္းမွအပါအဝင္ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီသူမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို စီစဥ္ထားရွိ 
ထားပါသည္။

အဓိက ပံ့ပိုးကူညီသူ
ရန္ကုန္ အ႐ုဏ္ဦးပြဲေတာ္ ၂၀၁၈ အတြက္ အဓိက ပံ့ပိုးကူညီသူ

ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖေရး ပံ့ပိုးကူညီသူမ်ား
ရန္ကုန္အ႐ုဏ္ဦးပြဲေတာ္ ၂၀၁၈ တြင္ အခန္းက႑အလိုက္ (ဥပမာ ဂီတ၊ အကႏွင့္ အႏုပညာ) ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖေရး 
ပံ့ပိုးကူညီသူမ်ားကို တင္ျပျခင္း

အိမ္ရွင္အေနျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီသူမ်ား
ရန္ကုန္ အ႐ုဏ္ဦးပြဲေတာ္ ၂၀၁၈ အတြက္ အိမ္ရွင္အေနျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီသူမ်ား၊ ဥပမာ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း 
ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

ပူးတြဲ-ပံ့ပိုးကူညီသူမ်ား
ရန္ကုန္ အ႐ုဏ္ဦးပြဲေတာ္ ၂၀၁၈ အတြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမရွိေသာ အခန္းက႑မ်ားမွ ပူးတြဲ-ပံ့ပိုးကူညီသူမ်ား

တရားဝင္ ေထာက္ပံ့သူမ်ား
ရန္ကုန္အ႐ုဏ္ဦးပြဲေတာ္ ၂၀၁၈ အတြက္ မရွိမျဖစ္အေရးပါေသာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ 
တရားဝင္ ေထာက္ပံ့သူမ်ား၊ ေအာက္ပါနယ္ပယ္မ်ား ပါဝင္သည္ -

ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားႏွင့္ ဟိုတယ္မ်ား 
ေမာ္ေတာ္ယဥ္လုပ္ငန္း 
ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း
ဘီယာ၊ ဝိုင္ႏွင့္ ယမကာ
အျမန္ေခ်ာပို႔လုပ္ငန္း
အခမ္းအနားက်င္းပရန္ေနရာႏွင့္ ပြဲအျပင္အဆင္
အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ(အရက္မပါ) 
ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး
မိုဘိုင္းကြန္ရက္/ မိုဘိုင္းဖုန္း
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
လက္မွတ္ေရာင္းခ်ျခင္း
ခရီးသြားလုပ္ငန္း

မီဒီယာ ပါတနာမ်ား
ရန္ကုန္အ႐ုဏ္ဦးပြဲေတာ္ ၂၀၁၈ အတြက္ မီဒီယာ ပါတနာမ်ား

ျပည္တြင္း ပါတနာမ်ား
ျပည္တြင္း ရန္ကုန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား

ပံပုိ့းကူညီေရးအတ
ြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရိွသူ၊ ကုန္သြယ္ေရး ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံသူႏွင့္ အတူလက္တြဲေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
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ျမန္မာ့ပထမဆံုး အႏုပညာႏွင့္ လူေနမႈဘဝပံုစံပြဲေတာ္
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အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမည့္သူမ်ား
ရန္ကုန္အာ႐ုဏ္ဦးပြဲေတာ္ ၂၀၁၈ သည္ ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္ နယ္ပယ္အသီးသီးအတြက္ အက်ိဳးမ်ားစြာ ရရွိေစပါမည္ -

•	 အႏုပညာ၊ ေတးဂီတႏွင့္ အက အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
•	 ပညာေရး
•	 အစိုးရ
•	 ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
•	 ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းမ်ား - ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ ဘားမ်ား
•	 ရန္ကုန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားအတြက္ အဓိက 
အက်ိဳးအျမတ္မ်ား
အိမ္ရွင္အေနျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးသည့္ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖေရးအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးသူမ်ားအတြက္ 
အက်ိဳးအျမတ္ ႀကီးႀကီးမားမား ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္ အ႐ုဏ္ဦးပြဲေတာ္ ၂၀၁၈ သည္ -
•	 ပြဲေတာ္ႏွင့္ အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ ေနရာေဒသ အသစ္တစ္ခုအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို 

ေနရာတစ္ခုရရွိႏိုင္ေရး အကူအညီေပးႏိုင္ပါသည္
•	 ပုဂၢလိကနယ္ပယ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရတို႔ၾကား လုပ္ငန္းခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစပါမည္
•	 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနာက္ထပ္ပြဲေတာ္ႀကီးမ်ား က်င္းပႏိုင္ရန္ အားတစ္ရပ္ျဖစ္ေစပါမည္

•	 ႏိုင္ငံတကာမွ ပါဝင္ဆင္ႏြဲသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာပရိတ္သတ္မ်ားႏွင့္ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္မႈ 
တိုးေစျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သိသာထင္ရွားေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါမည္

•	 ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပြဲႀကီးမ်ားက်င္းပရာ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာရွိ နာမည္ႀကီး မီဒီယာမ်ားတြင္ မီးေမာင္းထိုး 
ေဖာ္ျပေစမည္ ျဖစ္ပါသည္

ရန္ကုန္ အ႐ုဏ္ဦးပြဲေတာ္ ၂၀၁၈ ၏ ႂကြယ္ဝက်ယ္ျပန္႔ေသာ အႏုပညာအရည္အေသြးျပည့္ဝသည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္အတူ 
အႏုပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဆန္းသစ္မႈႏွင့္လူမႈဘဝ၊ ေဖ်ာ္ေျဖမႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအပါအဝင္ နယ္ပယ္မ်ားစြာတို႔တြင္ 
ျမန္မာႏိုင္င္ငံ၏ အေရးပါေသာပြဲေတာ္ႀကီးမ်ားကို လက္ခံက်င္းပႏိုင္မႈကို ျပသႏိုင္ေစပါသည္

ပံ့ပိုးေပးသူမ်ားအတြက္ အဓိကအက်ိဳးအျမတ္မ်ား
စီးပြားျဖစ္ ပံ့ပိုးေပးသူမ်ားႏွင့္ ပါတနာမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္ မ်ားစြာေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ျဖစ္ေစပါသည္-

•	 အဖြဲ႕အစည္း - ပြဲကို ဦးေဆာင္က်င္းပသူအျဖစ္ မီဒီယာတို႔တြင္ ေဖာ္ျပခံရသည့္အတြက္ လူထု၏ စိတ္ဝင္စားမႈကို 
ရရွိပါမည္

•	 မိမိ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ကို လူသိမ်ားေစမႈ - ပါဝင္သူအမ်ားအျပားကို ပစ္မွတ္ထားျခင္းျဖင့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း မ်ားႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈတို႔အေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားက ပိုမို သိရွိလာပါမည္

•	 ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္သူမ်ား တိုးပြားလာမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား - အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ အျခားပါတနာမ်ား 
တို႔ႏွင့္ - ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ အေတြ႕အႀကဳံေကာင္းမ်ားရေစသည့္အျပင္ လူတန္းစားအမ်ိဳမ်ိဳးကို 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးရသည့္ အေတြ႕အႀကဳံကိုပါ ရေစသည္

•	 ေဖ်ာ္ေျဖေရး - ျပည္ပႏွင့္ျပည္တြင္း ပရိတ္သတ္မ်ားကို ၁၀ ရက္တာ ကာလအတြင္း ပြဲေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ျဖင့္ 
ေဖ်ာ္ေျဖႏိုင္သည္

•	 အျခား ေဈးကြက္ရွာေဖြေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း - ပြဲေတာ္ႏွင့္ အတူ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ 
ဆက္ဆံႏိုင္မႈ၊ အေရာင္းျမႇင့္တင္မႈ၊ တိုက္႐ိုက္ ေဈးကြက္ရွာေဖြႏိုင္မႈ စသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ ပံ့ပိုးသူတို႔၏ 
လိုအပ္ခ်က္ကို အံဝင္ဂြင္က် ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္

ပံပုိ့းကူညီေရးအတ
ြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရိွသူ၊ ကုန္သြယ္ေရး ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံသူႏွင့္ အတူလက္တြဲေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
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ပြဲေတာ္တြင္ ပါဝင္မည့္အရာမ်ား
အက
ဂနၲဝင္၊ ႐ိုးရာ၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အႏုပညာရွင္မ်ား 
႐ုံတြင္းႏွင့္ ႐ုံျပင္ ေတးဂီတပြဲမ်ား 

ဂီတ
ဂႏၲဝင္၊ ဂႏၲဝင္ႏွင့္ ေခတ္ေပၚေပါင္းစပ္မႈ၊ ႐ိုးရာ၊ ေပါ့ပ္
ျပည္တြင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အဆိုေတာ္မ်ား
ျပည္သူ႔ရင္ျပင္တြင္ ေအာက္ဒိုးေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ
အထူးစီစဥ္ထားသည့္ ပြဲမ်ား

ပန္းခ်ီႏွင့္ လက္မႈပညာမ်ား
ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေက်ာ္ၾကားသည့္ ေဒသခံ အႏုပညာရွင္မ်ား၏ လက္ရာမ်ားစုစည္းမႈ ျပပြဲ
အခမဲ့ျပပြဲဝင္ခြင့္
အႏုပညာရွင္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ငယ္ဘဝလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ စကားေျပာပြဲမ်ား
အႏုပညာလက္ရာမ်ားအတြက္ ေလလံပြဲ

ပံပုိ့းကူညီေရးအတ
ြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရိွသူ၊ ကုန္သြယ္ေရး ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံသူႏွင့္ အတူလက္တြဲေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
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ပြဲေတာ္ျပကၡဒိန္
အခ်ိန္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉ 

ရက္ေန႔ ေသာၾကာေန႔
ႏိုဝင္ဘာလ ၁၀ 
ရက္ေန႔ စေနေန႔

ႏိုင္ဝင္ဘာလ ၁၁ 
ရက္ေန႔ တနဂၤေႏြေန႔

ႏိုဝင်ဘာလ ၁၂ 
ရက်ေန႔ တနလၤာေန

ႏိုဝင်ဘာလ ၁၃ 
ရက်ေန႔ အဂၤါေန႔့

ပန္းခ်ီအႏုပညာ

1100-2100 ပန္းခ်ီအႏုပညာျပပြဲ ပန္းခ်ီအႏုပညာျပပြဲ ပန္းခ်ီအႏုပညာျပပြဲ ပန္းခ်ီအႏုပညာျပပြဲွဲ

1100-1800 လက္မႈလက္ရာေဈးတန္း လက္မႈလက္ရာေဈးတန္း

1200-1300 သ႐ုပ္ျပအႏုပညာ 
လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ

1500-1600 သတင္းျဖန္႔ခ်ီမႈ Curated Walk Curated Walk

ကေလးမ်ားအတြက္ 
အစီအစဥ္

ကေလးမ်ားအတြက္ 
အစီအစဥ္

1830-2000 ပန္းခ်ီအႏုပညာ 
ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား

အက
1200-1400 ေခတ္ေပၚအက 

ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မွု

2000-2300 ေ႐ႊမန္းသဘင္ အက ေ႐ႊမန္းသဘင္ 
အကေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ

ေခတ္ေပၚအက 
ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ

ဂီတ

1000-1200 MFO ရန္ပုံေငြရွာေဖြေရး MFO ရန္ပုံေငြရွာေဖြေရး 
ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ

1500-1600 ျမန္မာ့႐ိုးရာ 
ဂီတပညာရွင္မ်ား ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ

1900
MFO 

တူရိယာအနည္းငယ္ျဖင့္ 
တီးမႈတ္ေဖ်ာ္ေျဖမွု

AOC ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ MFO / AOC ဖြင့္ပြဲ အႀကိဳ

2130-2200 MFO/ျမန္မာ့ဂီတပညာရွင္၏ 
ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ

ပြဲေတာ္ျပကၡဒိန္

အချိန် နိုဝင်ဘာလ ၁၄ 
ရက်နေ့ ဗုဒၶဟူးနေ့ 

နိုဝင်ဘာလ ၁၅ 
ရက်နေ့ 

ကြာသပတေးနေ့ 

နိုဝင်ဘာလ ၁၆ 
ရက်နေ့ သောကြာနေ့ 

နိုဝင်ဘာလ ၁၇ 
ရက်နေ့ စနေနေ့ 

နိုဝင်ဘာလ ၁၈ 
ရက်နေ့ တနဂၤနွေနေ့

ပန္းခ်ီအႏုပညာ

1100-2100 ပန္းခ်ီအႏုပညာျပပြဲ ပန္းခ်ီအႏုပညာျပပြဲ ပန္းခ်ီအႏုပညာျပပြဲွဲ ပန္းခ်ီအႏုပညာျပပြဲ ပန္းခ်ီအႏုပညာျပပြဲ

1100-1800 လက္မႈလက္ရာေဈးတန္း လက္မႈလက္ရာေဈးတန္း

1500-1600 Curated Walk Curated Walk

ကေလးမ်ားအတြက္ 
အစီအစဥ္

ကေလးမ်ားအတြက္ 
အစီအစဥ္

2100- ပံ့ပိုးကူညီသူပြဲ/အႏုပညာ 
ပရဟိတ ေလလံပြဲ

အက
1000-1200 အကေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ နံနက္စာႏွင့္ေန႔လည္စာ 

- ပိတ္ပြဲ ေန႔လည္စာ

2000-2200 ေ႐ႊမန္းသဘင္ 
အကေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ

ဂီတ 1900- MFO / AOC တေးဂီတပွဲ

ပံ့ပိုးကူညီသူ 
ညစာစားပြဲ/ေတးဂီတပြဲ 
- David Foster ႏွင့္ 

သူငယ္ခ်င္းမ်ား

ပြဲေတာ္ပိတ္ပြဲ 
ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖမႈ 
– David Foster ႏွင့္ 

သူငယ္ခ်င္းမ်ား / 
ေတးဂီတပြဲအၿပီး 
ႀကိဳဆိုလက္ခံေရး

 - သ႐ုပ္ျပအႏုပညာျပပြဲကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔အထိ (ရက္ထပ္တိုးႏိုင္သည္) 
ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္က်င္းပပါမည္။ ေန႔စဥ္ ၁၁၀၀ - ၂၁၀၀

 - ဖြင့္ပြဲမ်ားအတြက္ အထူးညစာစားပြဲမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီသူမ်ားႏွင့္အတူ အထူးညစာစားပြဲမ်ားကို ကပြဲခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ပါမည္

 - MFO တူရိယာအနည္းငယ္ျဖင့္ တီးမႈေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားကို ဟိုတယ္အတြင္းရွိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေနရာ သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕တြင္းရွိ 
စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ တည္ေနရာတစ္ခုတြင္ က်င္းပပါမည္

 - MFO ရန္ပုံေငြရွာေဖြေရး- ပညာေပး သို႔မဟုတ္ ေဒသခံ ဂီတပညာရွင္မ်ား/ သံစုံတီးဝိုင္းအဖြဲ႕တို႔ျဖင့္ ေဘးခ်င္းယွဥ္လ်က္ 
အစမ္းေလ့က်င့္မႈမ်ား။ အေျခအေနအရ အေျပာင္းအလဲ ရွိပါသည္

အေျခအေနအလိုက္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္

ပံပုိ့းကူညီေရးအတ
ြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရိွသူ၊ ကုန္သြယ္ေရး ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံသူႏွင့္ အတူလက္တြဲေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
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ဂီတ - အႏုပညာရွင္စာရင္း
MICHAEL BOLTON
Michael Bolton သည္ American Music Award မ်ားႏွင့္ ဂရမ္မီဆုမ်ားအပါအဝင္ 
Billboard Chart တြင္ နံပါတ္တစ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ Single သီခ်င္း ႏွစ္ပုဒ္၊ Top 10 
Albums စာရင္းဝင္ Recording ၈ ခု ႏွင့္ သီခ်င္းအပုဒ္ ၇၅ သန္းေက်ာ္ 
ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့သည့္ အဆိုေတာ္၊ ေတးေရးဆရာတစ္ဦးျဖစ္သည္။

DAVID FOSTER
David Foster သည္ တစ္ႏွစ္တာ အေကာင္းဆုံး ထုတ္လုပ္သူဆု သုံးဆု၊ ေ႐ႊကမာၻလုံးဆုတစ္ဆုႏွင့္ Emmy Award ဆု 
တစ္ခုအပါအဝင္ ဂရမ္မီဆု ၁၆ ဆု ရရွိထားသည့္ ကမာၻေက်ာ္ ဂီတပညာရွင္၊ ေတးေရးဆရာ၊ ထုတ္လုပ္သူ၊ 
ေတးေရးေတးဆိုႏွင့္ အသံသြင္းပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ “Best Original Song” အတြက္ 
ေအာ္စကာဆန္ကာတင္စာရင္းတြင္ သုံးႀကိမ္တိုင္တိုင္ ပါဝင္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္သည္။

သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အေကာင္းဆုံး မွတ္တမ္းဝင္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားထဲတြင္ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ Foster သည္ Celine 
Dion၊ Michael Jackson၊ Michael Buble၊ Josh Groban၊ Earth, Wind & Fire၊ Michael Bolton၊ Chaka Khan၊ Dolly 
Parton၊ Chicago၊ ’N Sync ႏွင့္ Gloria Estefan တို႔အပါအဝင္ အဆိုေတာ္ အမ်ားအျပားကို ေအာင္ျမင္ေစသည့္ သီခ်င္းမ်ား၊ 
ေ႐ႊႏွင့္ ပလက္တီနမ္ အယ္လ္ဘမ္မ်ားကို ရရွိေစသည့္ စီးရီးမ်ားကို ထုတ္လုပ္ဖန္တီးခဲ့သည္။

အေျခအေနအလိုက္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္

PETER CETERA
Peter Cetera သည္ ေအာင္ျမင္ေသာ တစ္ကိုယ္ေတာ္လႈပ္ရွားသူအျဖစ္ 
မစတင္မီကတည္းက ေရာ့ခ္ဂီတ Band တစ္ခုျဖစ္သည့္ Chicago ၏ 
မူလအဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ထင္ရွားခဲ့သည့္ အဆိုေတာ္၊ ေတးေရးဆရာႏွင့္ 
ေဘ့စ္တီးခတ္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။

Chicago ၏ ၁၀ ခုေျမာက္ အယ္ဘမ္တြင္ ပါဝင္ေသာ Cetera 
ေရးသားသီဆိုခဲ့သည့္ “If You Leave Me Now” သီခ်င္းႏွင့္အတူ Chicago သည္ 
ပထမဆုံး ဂရမ္မီဆုကို ရရွိခဲ့သည္။ အဆိုပါသီခ်င္းမွာ အဖြဲ႕၏ ပထမဆုံး 
နံပါတ္တစ္ single လည္းျဖစ္သည္။ တစ္ကိုယ္ေတာ္ 
အဆိုေတာ္တစ္ေယာက္အေန ျဖင့္ Cetera သည္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ Billboard’s Hot 
100 chart တြင္ နံပါတ္တစ္ ခ်ိတ္ခဲ့သည့္ “Glory of Love” ႏွင့္ “The Next Time 
I Fall”တို႔ အပါအဝင္ single အယ္ဘမ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ ထြက္ရွိခဲ့သည္။

ပံပုိ့းကူညီေရးအတ
ြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရိွသူ၊ ကုန္သြယ္ေရး ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံသူႏွင့္ အတူလက္တြဲေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
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ျမန္မာ့ပထမဆံုး အႏုပညာႏွင့္ လူေနမႈဘဝပံုစံပြဲေတာ္

ဂီတ - အႏုပညာရွင္စာရင္း
KATHERINE JENKINS
ၿဗိတိသွ်သဂၤဟဘြဲ႕ရ Katherine Jenkin သည္ သီခ်င္းကို ဘယ္သံႏွင့္ ညာသံၾကားရွိအသံျဖင့္ သီဆိုႏိုင္သူ၊ အဆိုေတာ္ႏွင့္ ေတးေရးဆရာ ေဝးလ္စ္ႏိုင္ငံသူ 
တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူမသည္ ေအာ္ပရာသီခ်င္းမ်ား၊ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ သီခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေတးဂီတပြဲမ်ားႏွင့္ ဓမၼေတးမ်ားကို သီဆိုရင္း နာမည္ေက်ာ္ၾကားလာခဲ့သည့္ 
ဂႏၲဝင္ႏွင့္ ေခတ္ေပၚကို ေပါင္းစပ္သီဆိုသည့္ အဆိုေတာ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။

၂၀ဝ၄ ခုႏွစ္ကတည္းက ၿဗိတိန္ႏွင့္ အျခားအေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ Chart မ်ားတြင္ ေနရာေကာင္းေကာင္းရရွိခဲ့သည္ အယ္ဘမ္အမ်ား အျပားကို ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ၂၀ဝ၅ 
ႏွင့္ ၂၀ဝ၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္လုံးတြင္ သူမ၏ အယ္ဘမ္မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္တာအေကာင္းဆုံးအယ္လ္ဘမ္ဆု အျဖစ္ Classic Brit Award ဆုမ်ားကို ရရွိခဲ့သည္။

METROPOLITAN FESTIVAL ORCHESTRA (စကၤာပူ)
Metropolitan Festival Orchestra (MFO) သည္ စကၤာပူႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေသာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆင္ဖိုနီသံစုံတီးဝိုင္းျဖစ္သည္။ Singapore Festival Orchestra 
(SFO)လ၏ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳျခင္းကို ခံခဲ့ရၿပီး ၂၀ဝ၇ မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ Singapore Arts Festival တြင္ ပင္တိုင္ သံစုံတီးဝိုင္းအျဖစ္ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ SFO ၏ 
အ႐ိုက္အရာဆက္ခံသူအျဖစ္ MFO ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

MFO က သံစုံတီးဝိုင္းသည္ လူမ်ားကို ဂီတအေတြ႕အႀကဳံကိုေပးႏိုင္သည့္ စြမ္းအားအျပည့္ရွိသည့္ လက္နက္ဟူသည့္ ဒႆနကို လက္ကိုင္ထားၿပီး 
အသစ္အသစ္ေသာ ဖန္တီးမႈပ႐ိုဂရမ္မ်ားကို ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

အေျခအေနအလိုက္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္ 

ပံပုိ့းကူညီေရးအတ
ြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရိွသူ၊ ကုန္သြယ္ေရး ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံသူႏွင့္ အတူလက္တြဲေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
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အႏုပညာရွင္မ်ား စာရင္း - အႏုပညာ
အ႐ုဏ္ဦးပြဲေတာ္သည္ ျမန္မာ့အႏုပညာရွင္မ်ားမွတစ္ဆင့္ လက္ရွိ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ထုတ္ေဖာ္ျပသခ်က္မ်ားကို ဆက္တိုက္တင္ဆက္သည့္ 
အႏုပညာေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈမ်ား ျဖစ္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခ အႏုပညာ တင္ဆက္ျပသမႈေပါင္း ၂၀ အား အတူတကြ ေရာေႏွာ စီစဥ္တင္ဆက္ပါမည္။ 
အႏုပညာ တင္ဆက္ျပသမႈမ်ားတြင္ ေနာက္ဆုံးေပၚေခတ္ၿပိဳင္ျမန္မာ့အႏုပညာ၏ အေမြအႏွစ္ကို စင္တင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎က စီးပြားျဖစ္ျပခန္းမ်ား၊ 
အက်ိဳးအျမတ္မရွာေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား/ စုေပါင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သီးျခားျပတိုက္မႉး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ 
အႏုပညာႏွင့္အသက္ေမြးသူမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

အေမြအႏွစ္ - သမိုင္းေၾကာင္း ဆက္စပ္ေတြးေတာျခင္း
 - လူငယ္ အႏုပညာရွင္မ်ား၏ လက္ရာသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားကို လူသိမ်ားေစၿပီး ထင္ရွားေအာင္ ျပသေနပါသည္။
 - ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ထင္ရွားေသာ သမိုင္းဝင္ ေနရာမ်ားအား အသားေပးေဖာ္ထုတ္ထားသည္။- ငယ္ေလး၏ ဓာတ္ပုံမ်ားကဲ့သို႔ 

ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာရွင္မ်ား၏ ၾကားျဖတ္တင္ဆင္မႈမ်ား၊ သမိုင္းဝင္ အႏုပညာလက္ရာမ်ားကို ျပသျခင္းႏွင့္ ပုံမ်ားျဖင့္ ထပ္၍ ျပသျခင္း သို႔မဟုတ္ 
သမိုင္းေၾကာင္း တူးဆြမႈကို အမ်ားထက္သာလြန္ေစရန္ သမိုင္းဝင္ေနရာမ်ားႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ ၾကားျဖတ္တင္ဆက္မႈမ်ား ေပါင္းစပ္ျခင္း၊ 
သမိုင္းဝင္ျပတိုက္မ်ားအတြင္း MauritizoCatelan ၏ ၾကားျဖတ္တင္ဆက္မႈမ်ား။

အေျခအေနအလိုက္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္

ပံပုိ့းကူညီေရးအတ
ြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရိွသူ၊ ကုန္သြယ္ေရး ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံသူႏွင့္ အတူလက္တြဲေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

Y A N G O N  2 0 1 8



 

 
 

S S

9

ျမန္မာ့ပထမဆံုး အႏုပညာႏွင့္ လူေနမႈဘဝပံုစံပြဲေတာ္
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အႏုပညာရွင္မ်ား စာရင္း - အႏုပညာ
ေနာက္ဆုံးေပၚေခတ္ၿပိဳင္ အႏုပညာ- 
ေခတ္ေပၚႏွင့္ ေခတ္လူငယ္အႀကိဳက္ လမ္းမထက္က အႏုပညာ ၾကားျဖတ္တင္ဆက္မႈ x ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္
 - ေခတ္ေပၚအႏုပညာသုခုမမူဟန္သည္ ႐ႊင္လန္းတက္ႂကြဖြယ္ေကာင္း၍ ေရွးေဟာင္းအႏုပညာသုခမကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ဖီဆန္ၿပီး 

ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းထဲရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္လည္း အလြယ္တကူ ရယူခံစားႏိုင္ပါသည္။ ေျပာင္းလဲဖန္တီးေနသည့္ အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္အတူ 
အမ်ားၾကည့္ရႈႏိုင္သည့္ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီမ်ားကို ေပါင္းစပ္လိုက္ေသာအခါ လႊမ္းမိုးဖြယ္ ေကာင္းပါသည္။

 - အဆိုျပဳထားသည့္ အႏုပညာရွင္မ်ားတြင္- iconic Perrier bottle အပါအဝင္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အပ္ႏွံထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ဖူးသည့္ 
ႏိုင္ငံတကာ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ အႏုပညာရွင္ L’Atlas (Jules Dedet) ႏွင့္ TancVao ပါဝင္ပါသည္။ ဤအႏုပညာရွင္မ်ားသည္ အလြန္ႀကီးမားေသာ 
ျပည္သူ႔အႏုပညာတံတိုင္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ၾကားဝင္ေရးကို အားေပးတိုက္တြန္းရန္ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာသို႔သြားေရာက္ခဲ့ၾကပါသ
ည္၊ ၎တို႔က လမ္းမထက္ႏွင့္ ေခတ္ေပၚ အႏုပညာျပသမႈမ်ားကို ဖန္တီးရန္ ေဒသတြင္းရွိ ျမန္မာ့တက္သစ္စ လမ္းမထက္မွ အႏုပညာရွင္မ်ားျဖင့္ 
အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ၾကပါမည္။

 - ျမန္မာ့အႏုပညာရပ္မ်ားအား ေခတ္ေပၚ/ လမ္းမထက္ အႏုသုခုမျဖင့္ ပူးေပါင္းစီစဥ္ျခင္းကို လည္းေဆာင္႐ြက္ပါမည္။ အႏုပညာရွင္မ်ားတြင္ ျမင့္ျမင့္တင္၊ 
ငယ္ေလး၊ ခင္ေဇာ္လတ္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။

အေျခအေနအလိုက္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္

ပံပုိ့းကူညီေရးအတ
ြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရိွသူ၊ ကုန္သြယ္ေရး ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံသူႏွင့္ အတူလက္တြဲေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
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အႏုပညာရွင္မ်ား စာရင္း - ကပြဲ
ေ႐ႊမန္းသဘင္
ေ႐ႊမန္းသဘင္သည္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ၏ အေရာင္အဝါေတာက္ပမႈကို မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လတ္တေလာအေျခအေနႏွင့္ ေပါင္းစပ္သည့္ 
ဇာတ္ပြဲေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈမ်ားတြင္ ျမန္မာ့အေကာင္းဆုံး ကျပေဖ်ာ္ေျဖသူမ်ားႏွင့္ ဂီတပညာရွင္မ်ားကို စီစဥ္တင္ဆက္ပါမည္။

ေရွးေခတ္က အေက်ာ္ေဇယ် အကသမား ဦးတင္ေမာင္မွ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ၈၀ ေက်ာ္က တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ကဇာတ္႐ုံကို 
ယခုအခါ၎သားမ်ားျဖစ္ေသာ - ေငြၾကယ္ပြင့္အကသမား ဦးခ်မ္းသာႏွင့္ အက ဆရာႀကီး ဦးဝင္းေမာင္ႏွင့္ သူတို႔၏ တူ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ 
ဇာတ္မင္းသား တင္ေမာင္ဆန္းမင္းဝင္းတို႔မွ ဆက္လက္ ဦးစီးေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ဇာတ္ပြဲသည္ ႏိုင္ငံ၏ ႐ိုးရာဓေလ့မ်ားတြင္ နက္ရႈိင္းစြာ အျမစ္တြယ္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္ - ျမန္မာ့ သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္စနစ္ကာလက ဇာတ္ပြဲကို 
မြန္ျမတ္ေသာ ေတးဂီတႏွင့္ သီခ်င္းမ်ားနည္းတူ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ကဗ်ာဆန္သည့္အလွတရားတို႔ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ထားေသာ 
အလြမ္းဇာတ္မ်ားျဖင့္လည္း စိမ့္ဝင္ေစခဲ့ပါသည္။

ဇာတ္အမ်ားအျပား (ပုံျပင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဇာတ္လမ္းမ်ား) သည္ ေရွးေဟာင္းဗုဒၶပိဋကက်မ္းမ်ားမွ ဆင္းသက္လာေသာ္လည္း ဇာတ္ပြဲအတြက္ 
ႀကဳံရာက်ပန္းဖန္းတီးထားသည့္ ဇာတ္လမ္းမ်ားလည္း မ်ားစြာ ရွိပါသည္။

ဇာတ္ပြဲေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈမ်ားသည္ အက၊ ေတးဂီတ၊ သီဆိုျခင္း၊ ဟာသႏွင့္ အလြမ္းဇာတ္တို႔ကို တစ္ညတာအတြင္း အားလုံးေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္
မႈအသြင္ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကျပသူမ်ားက ျမန္ဆန္၊ သြက္လက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ဇာတ္လမ္းဆန္ေသာ၊ 
မေျပျပစ္ေသာ ကိုယ္ဟန္အေနအထားတို႔ျဖင့္ ေဖာ္ၫႊန္းထားသည့္ အႏုစိတ္၍ လြန္စြာထႂကြလႈပ္ရွားရေသာ ဇာတ္ကြက္မ်ားကို 
သ႐ုပ္ေဆာင္ပါသည္။

ျမန္မာ့အကသည္ ဖန္တီးဆန္းသစ္ထားေသာ ရင္းျမစ္မ်ားစြာႏွင့္ ႐ုပ္ေသး႐ုပ္မ်ားမွ အစျပဳ၍ ဝိညာဥ္ေလာကအထိ၊ ပ်ံသန္းေနေသာ 
ငွက္ကေလးမ်ားအထိ လႈံ႕ေဆာ္အားေပး ဆြဲေဆာင္ပါသည္။

အေျခအေနအလိုက္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္

ပံပုိ့းကူညီေရးအတ
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ေငြေၾကးပံ့ပိုးေပးမႈ 
စာရင္းမ်ား

စီးပြားဖက္ အဆင့္

အဓိက ပံ့ပိုးကူညီသူ ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖေရး 
ပံ့ပိုးကူညီသူမ်ား

အိမ္ရွင္အေနျဖင့္ 
ပံ့ပိုးကူညီသူမ်ား

ပူးတြဲ 
ပံ့ပိုးကူညီသူမ်ား

အမ်ိဳးအစားအလိုက္ အထူးသီးသန္႔ ရရွိခြင့္မ်ားႏွင့္ ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ား
PR (သတင္းထုတ္ျပန္မႈ) ႏွင့္ ေၾကာ္ျငာ အသုံးျပဳမႈတို႔အတြက္ “[အဓိက 
ကူညီပံ့ပိုးသူအမည္] [တင္ဆက္ေရး ကူညီပံ့ပိုးသူ] မွ တင္ဆက္သည့္ ၂၀၁၈ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အ႐ုဏ္ဦးပြဲေတာ္” ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား

ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္

ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ေၾကာ္ျငာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳမႈအတြက္ 
“[ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖေရး ပံ့ပိုးကူညီသူ အမည္] မွ စီစဥ္တင္ဆက္ေသာ အ႐ုဏ္ဦး 
ပြဲေတာ္ ရန္ကုန္ ၂၀၁၈ [အဓိက ပံ့ပိုးကူညီသူ၏ အမည္] ၏ တရားဝင္ 
အိမ္ရွင္အျဖစ္ ပံ့ပိုးကူညီသူ [ပံ့ပိုးကူညီသူ အမည္]” ကို အမည္တပ္ပိုင္ခြင့္

ဟုတ္ပါသည္

ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ေၾကာ္ျငာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳမႈအတြက္ 
“[ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖေရး ပံ့ပိုးကူညီသူ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ေၾကာ္ျငာမ်ားတြင္ 
အသုံးျပဳမႈအတြက္ “[ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖေရး ပံ့ပိုးကူညီသူ အမည္] မွ 
စီစဥ္တင္ဆက္ေသာ အ႐ုဏ္ဦး ပြဲေတာ္ ရန္ကုန္ ၂၀၁၈ [အဓိက ပံ့ပိုးကူညီသူ၏ 
အမည္] ၏ တရားဝင္ ပူးတြဲ ပံ့ပိုးကူညီသူ [ပံ့ပိုးကူညီသူ အမည္]” ကို 
အမည္တပ္ပိုင္ခြင့္အမည္] မွ စီစဥ္တင္ဆက္ေသာ အ႐ုဏ္ဦး ပြဲေတာ္ ရန္ကုန္ 
၂၀၁၈ [အဓိက ပံ့ပိုးကူညီသူ၏ အမည္] ၏ တရားဝင္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ ပံ့ပိုးကူညီသူ 
[ပံ့ပိုးကူညီသူ အမည္]” ကို အမည္တပ္ပိုင္ခြင့္

ဟုတ္ပါသည္

ကုမၸဏီအမည္ကို ပြဲ၏ အမွတ္တံဆိပ္တြင္ ေပါင္းစပ္ ထည့္သြင္းထားပါသည္ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္
အမ်ိဳးအစားအလိုက္ သီးသန္႔ ခံစားခြင့္ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္
ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ ဉာဏပစၥည္းဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား
အဓိက ပြဲဧရိယာတြင္ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္ ထားရွိခြင့္ (၁ မီတာႏွင့္ ၃ မီတာရွိသည့္ 
ေဘာင္ခတ္ထားေသာ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္မ်ား) X 20 X 10 X 5 X 5

အဓိကပြဲေတာ္ေနရာႏွင့္ က်င္းပရာေနရာအားလုံးတြင္ မိမိကုန္ပစၥည္း 
အမွတ္တံဆိပ္ ကပ္ထားပိုင္ခြင့္ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္

အဓိက၊ ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖမႈႏွင့္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးမႈကို ျပသသည့္ 
အမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္အတူ ပူးတြဲ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္မ်ား စိုက္ထူခြင့္ X 8 X 8 X 8

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းသည့္ ေနရာ၏ ေနာက္ခံတြင္ တံဆိပ္မ်ား ေဖာ္ျပခြင့္ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္
ပြဲေတာ္ အဓိက VIP ဘား / ဧည့္ခံသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေခါင္းစီးစာတန္းမ်ားခ်ိတ္
ဆြဲခြင့္ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္

ပြဲေတာ္၏ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ႀကိဳဆိုေသာ လိပ္စာတစ္ခုကို ေပးရန္ 
အခြင့္အလမ္း ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္

ပြဲေတာ္အားလုံး၌ ႏႈတ္ျဖင့္ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းေျပာၾကားျခင္း ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္
မီဒီယာႏွင့္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ခြင့္မ်ား
ပြဲအႀကိဳ/ပြဲအၿပီး လက္ကမ္းစာေစာင္၊ ဝဘ္ဆိုဒ္၊ စာေစာင္၊ ပိုစတာ၊ 
ပို႔စ္ကတ္မ်ားတြင္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ေဖာ္ျပခြင့္ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္

ကုမၸဏီ / ထုတ္ကုန္ အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးတိုႏွင့္ ပြဲေတာ္ဝဘ္ဆိုဒ္ရွိ ပံ့ပိုးကူညီသူ 
စာမ်က္ႏွာတြင္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ေဖာ္ျပခြင့္ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္

ပြဲေတာ္ / ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ အစီအစဥ္ႏွင့္ အ႐ုဏ္ဦးပြဲေတာ္ ရန္ကုန္ ၂၀၁၈ 
လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ စာမ်က္ႏွာအျပည့္ ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းခြင့္ အထူး ေနရာ အထူး ေနရာ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္

ပြဲေတာ္ အေရာင္းျမႇင့္တင္သည့္ အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ခြင့္ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္
စာနယ္ဇင္းႏွင့္ ေၾကာ္ျငာမ်ားတြင္ မိမိကုန္အမွတ္တံဆိပ္အမည္ႏွင့္ 
အမွတ္တံဆိပ္ကို ေဖာ္ထုတ္ျပသခြင့္ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္

ပြဲေတာ္ လက္မွတ္မ်ားတြင္ အမည္/အမွတ္တံဆိပ္ကို ေဖာ္ျပၿပီး အသိအမွတ္ျပဳမႈ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္
ေပးထားသည့္ အထူးလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားမွတဆင့္ 
ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ သစၥာရွိမႈကို တည္ေဆာက္ရန္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား

ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္

ထုတ္လုပ္သည့္ မည္သည့္ TV / ေရဒီယို ေၾကာ္ျငာတြင္မဆို ထည့္သြင္းေပးမႈ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္
ထုတ္လုပ္သည့္ မည္သည့္ TV မွတ္တမ္းေဆာင္းပါးတြင္မဆို ထည့္သြင္းေပးမႈ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္
ပြဲေတာ္အၿပီး ထုတ္ေဝသည့္ DVD ေခြအပါအဝင္ မည္သည့္ 
ေဈးကြက္ျမႇင့္တင္ေရး / အေရာင္း ပစၥည္းမ်ားတြင္မဆို ထည့္သြင္းေပးမႈ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္

ေငြေၾကးပံ့ပိုးေပးမႈ 
စာရင္းမ်ား

စီးပြားဖက္ အဆင့္

အဓိက ပံ့ပိုးကူညီသူ ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖေရး 
ပံ့ပိုးကူညီသူမ်ား

အိမ္ရွင္အေနျဖင့္ 
ပံ့ပိုးကူညီသူမ်ား

ပူးတြဲ 
ပံ့ပိုးကူညီသူမ်ား

မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲ
ပြဲေတာ္၏ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ အထူးသီးသန္႔ဖိတ္ၾကားမႈမ်ား X 20 X10 X 5 X 5
ပြဲေတာ္၏ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ စကားေျပာဆိုႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္း ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္
ပံ့ပိုးကူညီသူ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံးေမးျမန္းမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ 
အခြင့္အေရးႏွင့္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ေနာက္ခံ၌ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ကို 
အသိအမွတ္ျပဳေဖာ္ျပမႈ 

ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္

စမ္းသပ္ေလ့လာျခင္းဆိုင္ရာ / လက္ရွိ ေဈးကြက္ရွာေဖြေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား
အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရး ဝန္ထမ္းႏွင့္အတူ ပံ့ပိုးကူညီေပးသူမ်ားအတြက္ ေနရာတြင္ 
အေရာင္းျမႇင့္တင္မႈမ်ား / ကုန္သြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ ေနရာ 

၁၀ 
မီတာပတ္လည္

၁၀ 
မီတာပတ္လည္

၁၀ မီတာႏွင့္ ၅ 
မီတာ

၁၀ မီတာႏွင့္ ၅ 
မီတာ

အဓိက ပြဲဧရိယာပတ္လည္တြင္ နမူနာျပသၿပီး အေရာင္းျမႇင့္တင္ႏိုင္မည့္ 
လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ထားရွိျခင္း ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား
တရားဝင္ လူမႈကြန္ရက္ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ မီဒီယာတြင္ ပါဝင္ႏိုင္မည့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ Facebook၊ Twitter၊ Instagram၊ YouTube ႏွင့္ EDMs 
အပါအဝင္ အျခား ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ခ်န္နယ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 

ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္

ဧည့္ခံျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္သူမ်ား ရရွိလာမည့္ အခြင့္အေရးမ်ား 
အထူး ႀကိဳဆိုဧည့္ခံမႈႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ားအား ၾကည့္ရႈခြင့္
ပံ့ပိုးကူညီေပးသူ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအတြက္ ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ မတိုင္မီ၊ 
ေဖ်ာ္ေျဖေနစဥ္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈအၿပီး ဧည့္ခံႀကိဳဆိုမႈမ်ားကို အခမဲ့ ရရွိႏိုင္မႈ X100 X50 X20 X20

ေဖ်ာ္ေျဖပြဲအၿပီး ဧည့္ခံႀကိဳဆိုသည့္ေနရာ၌ ပံ့ပိုးကူညီသူ၏ 
အထူးဧည့္သည္ေတာ္မ်ားကို ေတြ႕ဆုံ ႏႈတ္ဆက္ရန္ ပြဲတြင္ ပါဝင္သည့္ 
အႏုပညာရွင္မ်ား 

ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္

အခမဲ့ စီစဥ္ေပးထားေသာ အစားအေသာက္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ားအပါအဝင္ 
ပြဲေတာ္ရွိ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ေသာ ပံ့ပိုးကူညီသူ၏ 
အထူးဧည့္သည္ေတာ္အားလုံး ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခြင့္ႏွင့္ ပြဲေတာ္တြင္ ပါဝင္ေသာ 
ေၾကာ္ၾကားသူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးေတြ႕ဆုံႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရး 

ဟုတ္ပါသည္ ဟုတ္ပါသည္

ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ား
ပြဲေတာ္၏ အဖြင့္ႏွင့္ အပိတ္ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲတိုင္းအတြက္ အထူးဧည့္သည္ေတာ္ 
လက္မွတ္မ်ား 100 40 20 20

ပြဲေတာ္၏ အဖြင့္ႏွင့္ အပိတ္ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲတိုင္းအတြက္ အဆင့္ ၁ လက္မွတ္မ်ား 200 80 40 40
ပြဲေတာ္၏ အဖြင့္ႏွင့္ အပိတ္ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲတိုင္းအတြက္ 
မတ္တပ္ရပ္ၾကည့္ႏိုင္ေသာ အခမဲ့ လက္မွတ္မ်ား 5,000 1,000 200 200

အဖြင့္ႏွင့္ အပိတ္ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲတိုင္းအတြက္ (အထူးဧည့္သည့္ေတာ္ အတန္းမွ 
လြဲ၍) လက္မွတ္အတန္းအစားအားလုံးကို ဝယ္ယူပါက ၁၀% ေလွ်ာ့ေဈး ရရွိႏိုင္မႈ 
(ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲတစ္ခုလွ်င္ အမ်ားဆုံး လက္မွတ္ အေစာင္ ၅၀ဝ) 

ဟုတ်ပါသည် ဟုတ်ပါသည်

အႏုပညာႏွင့္ အက
၁၀ ေယာက္စာအတြက္ ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲႏွင့္ ညစာစားပြဲ၌ VIP စားပြဲတစ္ဝိုင္း ဟုတ်ပါသည် ဟုတ်ပါသည် ဟုတ်ပါသည် ဟုတ်ပါသည်
အကပြဲအားလုံးအတြက္ အထူးလက္မွတ္မ်ား X 10 X 10 X 5 X 5
ပန်းချီ အနုပညာပြပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ အထူးဖိတ်ကြားချက်များ X 20 X 10 X 5 X 5
ပန္းခ်ီ အႏုပညာရွင္တို႔၏ ျပပြဲမ်ားသို႔ အထူးဖိတ္ၾကားခ်က္မ်ား X 20 X 10 X 5 X 5
အထူး ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခြင့္
ပံ့ပိုးကူညီသူ၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား / အေကာင့္ ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ ဦးစားေပး 
ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္းကာလ ဟုတ်ပါသည် ဟုတ်ပါသည်

ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား
ပြဲေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ မိမိ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ကို 
ထည့္သြင္းႏိုင္ခြင့္ ဟုတ်ပါသည် ဟုတ်ပါသည် ဟုတ်ပါသည် ဟုတ်ပါသည်
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Dawn Festival Pte. Ltd မွ စစီဥ္ေဆာင႐္ြက္ပါသည္။             Paul Poole (South East Asia) Co.,Ltd. မွ ေဈးကြက္ျမႇင္တ့င္ေရးအတြက္ ပံပ့ိုးေပးပါသည္ – The Sponsorship Experts.

တရားဝင္ ပံ့ပိုးသူမ်ားႏွင့္ မီဒီယာ မိတ္ဖက္မ်ား
အမ်ိဳးအစားအလိုက္ အထူးသီးသန္႔ ရရွိခြင့္မ်ားႏွင့္ ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ား

ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ေၾကာ္ျငာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳမႈအတြက္ “[ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖေရး ပံ့ပိုးကူညီသူ အမည္] မွ စီစဥ္တင္ဆက္ေသာ အ႐ုဏ္ဦး 
ပြဲေတာ္ ရန္ကုန္ ၂၀၁၈ [အဓိက ပံ့ပိုးကူညီသူ၏ အမည္] ၏ တရားဝင္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ ပံ့ပိုးကူညီသူ / မီဒီယာ မိတ္ဖက္ [ပံ့ပိုးကူညီသူ အမည္]” 
ကို အမည္တပ္ပိုင္ခြင့္ 

ဟုတ္ပါသည္

ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ ဉာဏပစၥည္းဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား

အဓိက ပြဲဧရိယာတြင္ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္ ထားရွိခြင့္ (၁ မီတာႏွင့္ ၃ မီတာရွိသည့္ ေဘာင္ခတ္ထားေသာ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္မ်ား) 2

အဓိကပြဲေတာ္ေနရာႏွင့္ က်င္းပရာေနရာအားလုံးတြင္ မိမိကုန္ပစၥည္း အမွတ္တံဆိပ္ ကပ္ထားပိုင္ခြင့္ ဟုတ္ပါသည္

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းသည့္ ေနရာ၏ ေနာက္ခံတြင္ တံဆိပ္မ်ား ေဖာ္ျပခြင့္ ဟုတ္ပါသည္

ပြဲမတိုင္မီ၊ ပြဲအၿပီး လက္ကမ္းစာေစာင္၊ ဝဘ္ဆိုက္၊ စာေရးကိရိယာ၊ ပိုစတာႏွင့္ ပို႔စ္ကတ္မ်ားတြင္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား ေဖာ္ျပခြင့္ ဟုတ္ပါသည္

ကုမၸဏီ / ထုတ္ကုန္ အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးတိုႏွင့္ ပြဲေတာ္ဝဘ္ဆိုဒ္ရွိ ပံ့ပိုးကူညီသူ စာမ်က္ႏွာတြင္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ေဖာ္ျပခြင့္ ဟုတ္ပါသည္

ပြဲေတာ္ / ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ အစီအစဥ္ႏွင့္ အ႐ုဏ္ဦးပြဲေတာ္ ရန္ကုန္ ၂၀၁၈ လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းခြင့္ စာမ်က္ႏွာတစ္ဝက္

မီဒီယာႏွင့္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ခြင့္မ်ား

ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈမ်ားႏွင့္ ေၾကာ္ျငာမ်ားတြင္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္အမည္ႏွင့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခြင့္ ဟုတ္ပါသည္

ထုတ္လုပ္သည့္ မည္သည့္ TV မွတ္တမ္းေဆာင္းပါးတြင္မဆို ထည့္သြင္းေပးမႈ ဟုတ္ပါသည္

ပြဲအၿပီး ထုတ္ေဝသည့္ DVD အပါအဝင္ ထည့္သြင္းႏိုင္မည့္ မည္သည့္ ေဈးကြက္ရွာေဖြေရး / အေရာင္း ပစၥည္းမ်ားတြင္မဆို ထည့္သြင္းေပးမႈ ဟုတ္ပါသည္

စမ္းသပ္ေလ့လာျခင္းဆိုင္ရာ / လက္ရွိ ေဈးကြက္ရွာေဖြေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား

ပံ့ပိုးကူညီသူမ်ားအတြက္ ေပးထားသည့္ေနရာတြင္ မိမိ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား နမူနာျပသႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ၃ မီတာ ပတ္လည္ ေနရာတစ္ေနရာ ရရွိႏိုင္မႈ ဟုတ္ပါသည္

ဧည့္ခံျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္သူမ်ား ရရွိလာမည့္ အခြင့္အေရးမ်ား

တရားဝင္ပြဲမွန္သမွ်အတြက္ VIP လက္မွတ္မ်ား ပြဲတစ္ပြဲလွ်င္ ၄ 
ေယာက္

VIP ပံ့ပိုးကူညီသူမ်ားအတြက္ ဝင္ေရာက္ခြင့္မ်ား 5

ေဒသခံ (ရန္ကုန္) စီးပြားမိတ္ဖက္မ်ား
မိမိကုန္ပစၥည္း အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လူသိမ်ားေစသည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဆင့္တို႔တြင္ ကြၽန္ုပ္တို႔၏ ေဒသခံ 
(ရန္ကုန္ အေျခစိုက္) စီးပြားမိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ အေရအတြက္ ကန္႔သတ္ထားေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိပါသည္…

•	 အ႐ုဏ္ဦးပြဲေတာ္ ရန္ကုန္ ၂၀၁၈ ဆိုသည့္ အမည္ / တံဆိပ္ကို သင္၏ ကိုယ္ပိုင္ ေၾကာ္ျငာတြင္ အသုံးျပဳျခင္း (ဥပမာ- 
“…၏ တရားဝင္ စီးပြားမိတ္ဖက္”)

•	 အ႐ုဏ္ဦးပြဲေတာ္ ရန္ကုန္ ၂၀၁၈ ဝဘ္ဆိုဒ္ရွိ ပံ့ပိုးေပးသူမ်ား စာမ်က္ႏွာတြင္ အမွတ္တံဆိပ္ / လင့္ခ္ကို ေဖာ္ျပေပးျခင္း
•	 အ႐ုဏ္ဦးပြဲေတာ္ ရန္ကုန္ ၂၀၁၈ လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာ၏ ၄ ပုံ ၁ ပုံတြင္ 

ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းေပးျခင္း
•	 အ႐ုဏ္ဦးပြဲေတာ္ ရန္ကုန္ ၂၀၁၈ ပိုစတာ / ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္မ်ားတြင္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ထည့္သြင္းျခင္း
•	 ေဒသတြင္း ေၾကာ္ျငာတြင္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ထည့္သြင္းျခင္း
•	 ပြဲအားလုံးအတြက္ VIP ဝင္ခြင့္လက္မွတ္ ၅ ေစာင္ စီစဥ္ေပးျခင္း
•	 ပံ့ပိုးေပးသူမ်ားကို ျပသသည့္ ေနရာတြင္ ေၾကာ္ျငာစာတမ္း ခ်ိတ္ဆြဲေပးျခင္း
•	 ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းသည့္ ေနရာ၏ ေနာက္ခံ(မ်ား) တြင္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား ထည့္သြင္းေပးျခင္း

ပံပုိ့းကူညီေရးအတ
ြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရိွသူ၊ ကုန္သြယ္ေရး ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံသူႏွင့္ အတူလက္တြဲေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
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ျမန္မာ့ပထမဆံုး အႏုပညာႏွင့္ လူေနမႈဘဝပံုစံပြဲေတာ္

ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူဦးေရ သန္းေပါင္း ၅၁ သန္းရွိသည့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွမွ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ 
ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏၵိယ၊ လာအိုႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာ့နယ္နိမိတ္၏ သုံးပုံတစ္ပုံခန္႔သည္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ ကပၸလီပင္လယ္တို႔တစ္ေလွ်ာက္တြင္ တစ္ဆက္တည္း 
၁၉၃၀ ကီလိုမီတာ (၁၂၀ဝ မိုင္) ရွည္ေသာ ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ခု ရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ အျခားေသာ ဓာတ္သတၱဳ ရင္းျမစ္မ်ား 
ေပါႂကြယ္ဝသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။

ေရပန္းအစားဆုံး ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ား သြားေရာက္လည္ပတ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ -
•	 ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား - ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး
•	 ဘာသာေရး ထြန္းကားရာေနရာမ်ား - မြန္ျပည္နယ္၊ ပင္းတယ၊ ပဲခူးႏွင့္ ဖားအံ
•	 သဘာဝအလွအပ ခံစားႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ား - အင္းေလးကန္၊ က်ိဳင္းတုံ၊ ပူတာအို၊ ျပင္ဦးလြင္
•	 ေရွးေဟာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား - ပုဂံႏွင့္ ေျမာက္ဦး
•	 ကမ္းေျခမ်ား - နဘုလည္၊ ငပလီ၊ ေငြေဆာင္၊ ၿမိတ္ကြၽန္းစု

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အေၾကာင္း
ရန္ဂြန္းဟု ယခင္ကသိၾကသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ 
ၿမိဳ႕ေတာ္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ လူဦးေရ ခုႏွစ္သန္းေက်ာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ၿပီး အေရးပါဆုံးေသာ ကုန္
သြယ္ေရးအခ်က္အခ်ာၿမိဳ႕လည္းျဖစ္ပါသည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔ထံမွ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ရန္ကုန္ကို ပို၍ တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ပါသည္။ အစိုးရအဆက္ဆက္သည္ 
၁၉၅၀ တြင္ သာေကတ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပႏွင့္ ေတာင္ဥကၠလာပ အစရွိသည့္ အရံၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး 
၁၉၈၀ တြင္ လႈိင္သာယာ၊ ေ႐ႊျပည္သာႏွင့္ ေတာင္ဒဂုံတို႔အထိပါ ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ယေန႔တြင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေသာ ရန္ကုန္သည္ ၆၀ဝ စတုရန္း ကီလိုမီတာ (၂၃၀ စတုရန္း မိုင္) နီးပါးရွိပါသည္။

ရန္ကုန္သည္ ႐ုပ္ရွင္၊ ဂီတ၊ ေၾကာ္ျငာ၊ သတင္းစာႏွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေသာ စက္႐ုံမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံ၏ 
အခ်က္အလက္ေနရာပင္ျဖစ္ပါသည္။

ပံပုိ့းကူညီေရးအတ
ြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရိွသူ၊ ကုန္သြယ္ေရး ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံသူႏွင့္ အတူလက္တြဲေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
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ျမနမ္ာႏုိင္ငံ၏ အႏုပညာပြဲေတာ္အတြက္ ျမဴးႂကြလန္းဆန္းမႈကုိ အားျဖည့္ေပးျခင္း

Dawn Festival Pte. Ltd မွ စစီဥ္ေဆာင႐္ြက္ပါသည္။             Paul Poole (South East Asia) Co.,Ltd. မွ ေဈးကြက္ျမႇင္တ့င္ေရးအတြက္ ပံပ့ိုးေပးပါသည္ – The Sponsorship Experts.

ေၾကာ္ျငာ အစီအစဥ္
အ႐ုဏ္ဦးပြဲေတာ္ ရန္ကုန္ ၂၀၁၈ ကို ကုန္က်စရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ သန္း အကုန္အက်ခံၿပီး ေလးလလုံးလုံး 
ေၾကာ္ျငာမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ရည္႐ြယ္ထားသည့္ ေဈးကြက္
အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၆၀ ႏွစ္
အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး
ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား
အေထြေထြ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း
ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ား

TV
•	 TV ျမန္မာ
•	 ျမဝတီ TV
•	 ျမန္မာ အင္တာေနရွင္နယ္

ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝမည့္ ေၾကာ္ျငာမ်ား
•	 ျပည္တြင္း ေန႔စဥ္သတင္းမ်ား / လူႀကိဳက္မ်ားေသာ မဂၢဇင္းမ်ား
•	 ST Life
•	 International Herald Tribune
•	 Travel & Leisure Magazine
•	 Expat Magazine
•	 Bangkok Times
•	 The Star Malaysia
•	 Jakarta Post
•	 ေလယာဥ္တြင္း မဂၢဇင္းမ်ား

ေရဒီယို
•	 ေ႐ႊ FM
•	 ရန္ကုန္ FM
•	 မႏၲေလး FM

အြန္လိုင္း
•	 Facebook၊ Google! ႏွင့္ Yahoo! - ျမန္မာ၊ စကၤာပူ၊ မေလးရွား၊ ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ တ႐ုတ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ အိႏၵိယ၊ 

ဖိလစ္ပိုင္တို႔ကို အဓိက ရည္႐ြယ္ပါမည္
•	 ေလယာဥ္လက္မွတ္ ဝယ္ယူသည့္ အြန္လိုင္း ဝဘ္ဆိုက္
•	 Channel NewsAsia Online
•	 EDM to Databases
•	 ပြဲေတာ္ႏွင့္ ပါတနာ ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ား

ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္မ်ား ခ်ိတ္ဆြဲျခင္း
•	 ဆိုင္းဘုတ္မ်ား - ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း အခ်က္အခ်ာက်ေသာ တည္ေနရာမ်ား
•	 နဖူးစည္းစာတန္းမ်ား / အလံမ်ား - ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အႏွံ႔အျပားရွိ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေနရာမ်ား

ပြဲေတာ္အေၾကာင္း ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝမည့္ အရာမ်ား
•	 ၅၀ဝ၀ - တရားဝင္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား
•	 ၁၀ဝ၀ဝ၀ - လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာစာမ်ား
•	 ၂၀ဝ၀ဝ - ခရီးသြား ပက္ေက့ခ်္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္သည့္ လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာစာေစာင္မ်ား - မေလးရွား၊ ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ 

ရွန္ဟိုင္း၊ ေဟာင္ေကာင္၊ အိႏၵိယ၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ဘ႐ူႏိုင္းတို႔သို႔ ျဖန္႔ေဝထားပါသည္
•	 က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ေသာ အမွတ္အသားႏွင့္ တံဆိပ္တပ္ျခင္း - ပြဲေတာ္မ်ားအားလုံး

ပံပုိ့းကူညီေရးအတ
ြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရိွသူ၊ ကုန္သြယ္ေရး ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံသူႏွင့္ အတူလက္တြဲေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
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ျမန္မာ့ပထမဆံုး အႏုပညာႏွင့္ လူေနမႈဘဝပံုစံပြဲေတာ္

Dawn Festival Pte. Ltd မွ စစီဥ္ေဆာင႐္ြက္ပါသည္။             Paul Poole (South East Asia) Co.,Ltd. မွ ေဈးကြက္ျမႇင္တ့င္ေရးအတြက္ ပံပ့ိုးေပးပါသည္ – The Sponsorship Experts.

အက်ိဳးအျမတ္မ်ား
ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္မႈ
အ႐ုဏ္ဦး ပြဲေတာ္ ရန္ကုန္ ၂၀၁၈ သည္ ေဖာက္သည္မ်ား၊ ဝယ္ယူအားေပးသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားကို 
ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖရန္ ထူးကဲသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးစြမ္းမည္ျဖစ္သည္။ ဤနည္းသည္ သင့္စီးပြားေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္ 
အေကာင္းဆုံးေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ကုန္ပစၥည္း
ကြၽန္ုပ္တို႔၏ ေငြေၾကးပံ့ပိုးသူမ်ား၊ အေထာက္အပံ့ေပးသူမ်ား၊ ပံ့ပိုးသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ား၏ 
အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း ႐ိုက္ႏွိပ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ထုတ္လုပ္ခြင့္ ရရွိေစပါသည္။

၎ကို မီဒီယာႏွင့္ လက္ရွိ အေရာင္းျမႇင့္တင္နည္းမ်ားမွတဆင့္ ေမတၱာလက္ေဆာင္အျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ ဥပမာ- 
အ႐ုဏ္ဦးပြဲေတာ္ ရန္ကုန္ ၂၀၁၈ ဦးထုပ္မ်ား၊ ပိုလို ရွပ္အက်ႌမ်ားႏွင့္တကြ ပံ့ပိုးသူမ်ား၏ ေမတၱာလက္ေဆာင္မ်ား။

စမ္းသပ္ေလ့လာေနဆဲ ေဈးကြက္ရွာေဖြမႈ
အ႐ုဏ္ဦး ပြဲေတာ္ရန္ကုန္ ၂၀၁၈ သည္ ပံ့ပိုးကူညီသူမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ား၊ ျပည္တြင္း ခရီးသြားမ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားမ်ား - အပါအဝင္ ပရိတ္သတ္မ်ားစြာကို ရရွိေစပါသည္။

အ႐ုဏ္ဦး ပြဲေတာ္ရန္ကုန္ ၂၀၁၈ သည္ ပံ့ပိုးသူမ်ားႏွင့္ စီးပြားမိတ္ဖက္မ်ားမွ ၎တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ခင္းက်င္းျပသ ေရာင္းခ်ႏိုင္သည့္ အထူးေနရာတစ္ေနရာကိုလည္း စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အ႐ုဏ္ဦးပြဲေတာ္ ရန္ကုန္ ၂၀၁၈ သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ပံ့ပိုးေပးသူမ်ားအတြက္ အလြန္ႀကီးမားေသာ 
အခြင့္အလမ္းတစ္ခုကို ေပးစြမ္းပါသည္။

အာရွေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈဆိုင္ရာ သတင္း ႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၄ အရ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးေပးမႈမ်ားအတြက္ 
ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းက အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၆၀ ကို အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ယင္းသည္ စားသုံးသူအတြက္ 
ထုပ္ပိုးျပင္ဆင္ထားသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ လက္လီေရာင္းျခင္း၊ ေအာ္တို၊ ေငြေရးေၾကးေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းတို႔ၿပီးလွ်င္ အာရွတြင္ ဆဌမေျမာက္ အႀကီးဆုံး အပိုင္းက႑ျဖစ္သည္။ အာရွတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ 
ပြဲမ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၌ နာမည္ေက်ာ္မ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာတို႔ ေနာက္ကြယ္မွ တတိယအႀကီးဆုံး 
အႏုပညာအမ်ိဳးအစားအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၈၄ သန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္းကိုလည္း 
အစီရင္ခံစာတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။

တံဆိပ္တပ္ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး
ေငြေၾကးပံ့ပိုးသူမ်ား၊ အေထာက္အပံ့ေပးသူမ်ား၊ ပံ့ပိုးသူမ်ားႏွင့္ ပါတနာမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ေၾကာ္ျငာမ်ား 
ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အ႐ုဏ္ဦးပြဲေတာ္ ရန္ကုန္ ၂၀၁၈ ႏွင့္ တြဲဖက္ဆက္ႏြယ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။

အ႐ုဏ္ဦးပြဲေတာ္ ရန္ကုန္ ၂၀၁၈ ေၾကာင့္ ပံ့ပိုးေပးသူမ်ားသည္ သတင္းျပန္ၾကားေရးမွတဆင့္ ေဒသခံ၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာရွိ မီဒီယာတို႔တြင္ ပါဝင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပဝဘ္ဆိုဒ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွတဆင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ၿပီး သတင္းမ်ားကို အီးေမးလ္ျဖင့္ 
ေပးပို႔ျဖန္႔ေဝမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈႏွင့္ ဝဘ္ဆိုက္တို႔တြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါဝင္ခြင့္ 
ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

ပံပုိ့းကူညီေရးအတ
ြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရိွသူ၊ ကုန္သြယ္ေရး ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံသူႏွင့္ အတူလက္တြဲေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
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ျမနမ္ာႏုိင္ငံ၏ အႏုပညာပြဲေတာ္အတြက္ ျမဴးႂကြလန္းဆန္းမႈကုိ အားျဖည့္ေပးျခင္း

Dawn Festival Pte. Ltd မွ စစီဥ္ေဆာင႐္ြက္ပါသည္။             Paul Poole (South East Asia) Co.,Ltd. မွ ေဈးကြက္ျမႇင္တ့င္ေရးအတြက္ ပံပ့ိုးေပးပါသည္ – The Sponsorship Experts.

စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား
အ႐ုဏ္ဦး ပြဲေတာ္ရန္ကုန္ ၂၀၁၈ အား ေနာက္ကြယ္မွစီစဥ္ေနသည့္ အဖြဲ႕သည္ 
ပြဲေတာ္၊ အႏုပညာႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး လုပ္ငန္းတို႔တြင္ စုစုေပါင္း ၃၅ ႏွစ္ေက်ာ္ 
အေတြ႕အႀကဳံရွိသည့္အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ဤအေတြ႕အႀကဳံမ်ားတြင္ 
ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ ပြဲမ်ားကို စီစဥ္တင္ဆက္ျခင္း၊ ေယဘုယ် ပရိသတ္၊ 
ပံ့ပိုးကူညီသူမ်ားႏွင့္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအတြက္ အထူး အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို 
ညီတူညီမွ်ဖန္တီးေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ပါဝင္သည့္ စီမံကိန္းအခ်ိဳ႕မွာ -

•	 Titian Budaya ၂၀၁၅/၁၆ - စကၤာပူႏိုင္ငံ၏ ပြဲေတာ္ရာသီ - ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ 
ဆက္ဆံေရး ႏွစ္ ၅၀ ေျမာက္အတြက္ က်င္းပသည့္ မေလးရွား ပြဲမ်ား

•	 Sing50 Concert ၂၀၁၅ - စကၤာပူႏိုင္ငံ၏ SG50 ပြဲေတာ္မ်ားအနက္ 
အထင္ကရ ပြဲေတာ္တစ္ခု

•	 ေဘက်င္း အိုလံပစ္ ၂၀ဝ၈ တြင္ ပါဝင္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈပြဲမ်ား
•	 စကၤာပူ ေန ပြဲေတာ္ ၂၀ဝ၇-၂၀၁၀
•	 The KL BBC Proms ၂၀ဝ၂ - ယူေကျပင္ပမွ ပထမဆုံး ေက်ာင္းမပိတ္မီ 

က်င္းပေသာကပြဲမ်ား
•	 Dewan Filharmonik PETRONAS ကို ထူေထာင္ျခင္း၊ Malaysian 

Philharmonic Orchestra ႏွင့္ the Metropolitan Festival Orchestra၊ 
စကၤာပ

ဆက္သြယ္ရန္
PAUL POOLE (SOUTH EAST ASIA) CO., LTD.
198 Tanou Road
Bovernives 
Pranakorn 
Bangkok 10200
Thailand
ဖုန္း/ဖက္စ္- +66 2622 0605 – 7
www.paulpoole.co.th/thedawnfestival

PAUL POOLE - Managing Director
(အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္)
အီးေမးလ္- paul@paulpoole.co.th
ဖုန္း- +66 8 6563 3196

UDOMPORN PHANJINDAWAN - ကိုယ္ေရး အရာရွိ
(ထိုင္း/အဂၤလိပ္ ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္)
အီးေမးလ္- udomporn@paulpoole.co.th
ဖုန္း- +66 8 6382 9949

DAWN FESTIVAL PTE. LTD.
Survey-Block No. 14(E),
ကမ္းနားလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္
ရန္ကုန္
ျမန္မာ

1090 Lower Delta Road, #06-08/16
TiongBahru Industrial Estate
Singapore 169201
www.thedawnfestival.com

MEERA VIJAYENDRA - ပြဲေတာ္ စီစဥ္ၫႊန္ၾကားသူ
အီးေမးလ္- meera@thedawnfestival.com
ဖုန္း- +6012 372 0307

ပံပုိ့းကူညီေရးအတ
ြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရိွသူ၊ ကုန္သြယ္ေရး ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံသူႏွင့္ အတူလက္တြဲေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

Y A N G O N  2 0 1 8


