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သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း - ဒီဇင္ဘာလ (၁) ရက္၊ ၂၀၁၃ 

UK သံရံုးသည္  ပထမဆံုးေသာ Great Britain Week ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီဇင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔မွ (၇) ရက္ေန႔ထိ 

က်င္းပျပဳလုပ္မည္။ 

ယေန႔တြင္ ရက္သတၱတစ္ပတ္ ၾကာ က်င္းပမည့္ ၂၀၁၃ Great Britain Week ကို စတင္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ယေန႔ 
အစီအစဥ္သည္ ႏုိင္ငံတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ ၿဗိတိသွ်ပြေဲတာ္မ်ား၏ အစ ျဖစ္သည္။ ပြေဲတာ္သည္ ၿဗိတိန္၏ 
အေကာင္းဆုံးေသာ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး ႏွင့္ ယွဥ္ေက်းမႈ ကို ျပသရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ဤနယ္ပယ္မ်ား 
အားလုံးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ဆက္သြယ္မႈကို ခိုင္မာလာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 
 

ယေန႔တြင္ ျပည္တြင္းနွင့္ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားသည္ 

ၿဗိတိသွ်သံအမတ္ႀကီးေနအိမ္၌ Great Britain Week ကို က်င္းပရန္ ဥယ်ာဥ္ပြေဲတာ္သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ 

အဓိက ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးသည့္ BG Group ကဲ့သုိ႔ေသာ ၿဗိတိန္ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီမ်ားသည္ 

ၿဗိတိန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ျပပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ မ်ားစြာေသာ ၿဗိတိသွ် ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 

စြမ္းအင္၊ ဥပေဒ အက်ိဳးေဆာင္၊ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ logistics၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယာမကာ စသည့္ 

က႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံၿပီးျဖစ္သည္ဆိုသည့္ ၄င္းတို႔၏ ကတိကဝတ္ကို ဤျပပြကဲ ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့သည္။ 

မိသားစုဝင္မ်ားသည္ ကေလးကစားပြမဲ်ား၊ ၿဗိတိသွ်ရုိးရာအစားအစာမ်ား ကို ယခုက်င္းပေသာ ဥယ်ာဥ္ပြေဲတာ္တြင္ 

မိသားစုမ်ား ေပ်ာ္ရြင္စြာ ဆင္ႏႊဲခဲၾ့ကသည္။  
 

ၿဗိတိန္ သံအမတ္ႀကီး Andrew Patrick က ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

 “ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ ပထမဆံုးေသာ Great Britain Week ကို ဤေနရာတြင္ က်င္းပခြင့္ရရွိသည့္အတြက္ 

ဝမ္းသာဂုဏ္ယူမိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား စီးပြားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို 

ျမွင့္တင္ရန္ ပြေဲတာ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကာလၾကာရွည္စြာ 

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမည့္ ၿဗိတိန္ကုမၸဏီမ်ားထံမွလည္း အလြန္ခိုင္မာေသာေထာက္အပံ့မႈမ်ား ရရိွၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ 

ဧည့္သည္ေတာ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဖြင့္ပြအဲခမ္းအနားတြင္ ႀကိဳဆိုရသည့္အတြက္ ဝမ္းသာမိပါသည္။ 

တတ္ႏိုင္သမွ်မ်ားျပားလွသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားလည္း တစ္ပတ္တာကာလပတ္လုံး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေနာက္ထပ္ပြေဲတာ္ 

မ်ားကို လာေရာက္ေပ်ာ္ရႊင္ႏွစ္သက္လိမ့္မည္လို႔ ကၽြႏ္ုပ္ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။” 
 

ဒီဇင္ဘာလ (၂)ရက္ တနလၤာေန႔တြင္ သံအမတ္ႀကီး Andrew Patrick သည္ ပထမဆုံးေသာ Great Britain Road 

Show ပြႀဲကီးကို ၿဗိတိန္ႏုိငင္ံေတာ္အလံပုံ ေဆးသုတ္ထားေသာ အထူး Land Rover ကားႏွင့္ မိုင္ေပါင္း (၇၈၅) 

မိုင္ေဝးသည့္ ရန္ကုန္မွ လားရွိဳးသုိ႔ ဦးေဆာင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤ Road Show (လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ျပပြ)ဲ တြင္ 

ေနျပည္ေတာ္၊ ပုဂံ၊ အပူပိုင္းေဒသမွ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ား၊ မႏၱေလး ႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္ ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ အလည္အပတ္ 



 

 
 
 

ေရာက္ရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၿဗိတိန္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ 

ဧည့္ခံပြမဲ်ား က်င္းပလိမ့္မည္။ ထုိဧည့္ခံပြတဲြင္ ၿဗိတိသွ်သံရုံးႏွင့္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ အေထာက္အပ့ံရယူ၍ 

အဂၤလိပ္စာေလ့လာေနေသာ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမည္ျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး  

၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ သံရုံးမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ထားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာစီမံကိန္းမ်ား ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 

စီမံကိန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ေဒသခံစာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္အတူတကြ 

ေဘာလုံးပြမဲ်ားကစားျခင္းျဖင့္ ၿဗိတိန္ အားကစားဆိုင္ရာယဥ္ေက်းမႈကို က်င္းပလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။  
 

ေနာက္ရက္သတၱပတ္မ်ားတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ရန္ကုန္တြင္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေကာင္းေသာ ေအာက္ပါ ပြေဲတာ္မ်ားကို 

ဆက္တိုက္က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။  

 ဒီဇင္ဘာလ (၅) ရက္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီး Andrew Patrick သည္ ရန္ကုန္ AOC 

တူရိယာစုံတီးဝိုင္းႀကီးႏွင့္တြဖဲက္တီးခတ္မည့္ ၿဗိတိန္ တေယာပညာရွင္ Sebastian See-Schierenber 

ေဖ်ာ္ေျဖမည့္ ဂီတပြကဲို ဧည့္ခံက်င္းပလိမ့္မည္။   

 ဒီဇင္ဘာလ (၆) ရက္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ 

လူငယ္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္ အေယာက္ (၃၀၀) တုိ႔သည္ ရန္ကုန္ 

အမ်ိဳးသားကဇာတ္ရုံတြင္ William Shakespeare ၏ Macbeth ျပဇာတ္အေၾကာင္းကို သရုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္။ Shakespeare သည္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ အေက်ာ္ၾကားဆုံးေသာ ျပဇာတ္ေရး 

ဆရာျဖစ္ၿပီး ဤစီမံကိန္းသည္ Shakespeare ၏ အသက္ဝင္သည့္ျပဇာတ္မ်ားကို ကေလးသူငယ္မ်ားအား 

မိတ္ဆက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ လက္မွတ္မ်ားကို ညေန (၅) နာရီမွစတင္၍ အမ်ိဳးသား ကဇာတ္ရုံတြင္ 

ရယူႏိုင္ပါလိမ့္မည္။  

 ဒီဇင္ဘာလ (၇) ရက္ စေနေန႔တြင္ Great Britain Week ကို ရန္ကုန္ရိွ ျပည္သူ႔ ဥယ်ာဥ္တြင္ 

ၿဗိတိသွ်ပြေဲတာ္တစ္ခုႏွင့္ ပိတ္ပြကဲ်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤပြဲေတာ္တြင္ တစ္ဖက္ (၅) ေယာက္ ပါဝင္ကစားရ 

သည့္ ဖူဆယ္ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြႏဲွင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ အစားအေသာက္မ်ားကို တစ္ေန႔ပတ္လုံး 

ရရိွႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ညေနခင္းတြင္ ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း၊ ဇမ္ႏူး ႏွင့္ Bloodsugar Politik တို႔အပါအဝင္ 

လူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ျမန္မာအဆုိေတာ္မ်ားသည္ ညေန ၅း၃၀ မွစ၍ အခမဲ့ live show ကို 

ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈမ်ားတြင္ အေကာင္းဆုံးေသာ ၿဗိတိသွ်ႏွင့္ျမန္မာ ဂီတ 

ယဥ္ေက်းမႈပဲြေတာ္ က်င္းပမည္ျဖစ္၍ အဂၤလိပ္ ႏွင့္ ျမန္မာသီခ်င္းမ်ားအားလုံး ပါဝင္လိမ့္မည္။ အားလုံးကို 

ႀကိဳဆိုပါသည္။ ဝင္ေၾကးအခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။  

 
 

Great Britain Week ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 

www.facebook.com/fcoburma တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ။ 

အယ္ဒီတာထံသို႔ မွတ္ခ်က္ 

၂၀၁၃ Great Britain Week ကို UK ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈ ဌာန၊ ၿဗိတိသွ်သံရုံးႏွင့္ ၿဗိတိသွ် ေကာင္စီမွ 

ႀကီးမွဴးက်င္းပသည္။ 

 

http://www.facebook.com/fcoburma


 

 
 
 

ဤပြေဲတာ္အား BG Group, Allen & Overy, Claridon Group, Prudential ႏွင့္ Standard Chartered Bank တို႔မွ 

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးသည့္အျပင္ Shakespeare ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ RMA Group တို႔မွလည္း ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား 

ရရိွပါသည္။  
 

 


