
 

 

 

Yangon Region Computer Industry Association  Issue: 01/2020 

က ိုယခ်ျင််းခ ွာနေနေမယ  ်နှလ ို်းသွာ်းချင််းေ ်းကွာရယ် COVID-19 ကွာက ယ်မယ် 

ARTICLE  

CONTENTS  

 

   

         

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 Crisis Management Essentials 

(A) Trainings 

1. “ITQA- Fundamentals of IT Application Quality 

Assurance” Course (1/2020) 

2. “Accounting Tips & Tricks” Course (1/2020) 

3. “ITIL V-4 Exam Preparation” (1/2020) 

(B) ICT Exhibition 

1. “Yangon ICT Fair (Jan-2020)”  ၏ စွာေယ်ဇင််း 

ရှင််းလင််းေ ွဲ 

2. Yangon ICT Fair (Jan-2020) ပေေ ွဲ 

(C) Seminar 

1. “Building Leadership Mindset” Free Seminar ၏ 

စွာေယ်ဇင််းရှင််းလင််းေ ွဲ 

2. “Building Leadership Mindset” Online Seminar  

(D) Member Benefit Program 

1. Talent Nest Learning Center 

2. Phyo Training Center  

(E) Activities  

1. ေညွာသင်န ွာကေ်  န က်းနေ်းအေ်ပခင််း 

2. Annual Retreat Trip 

3. လွှတ်နတွာ်ရ ို်းအဖ ွဲွဲ့အတ က ်“Computer Basic 

Course” သင် ကွာ်းနေ်းပခင််း 

4. စွာ်းသ ို်းသူကွာက ယ်နရ်းဥေနေနှင ် ေတ်သက်ပေ ်း 

န  ်းနန ်းေ ိုို့ချပခင််း 

5. အသင််းသွာ်းစ ိုလင်ည ညွှတ်နေျွာ်ရွှင်ေ ွဲနတွာ ်

(F) Announcement 



 
2 

“COVID-19 Crisis Management Essentials” 

The COVID-19 outbreak is forcing companies to 

explore how they can survive while grappling 

with crises of mammoth proportions. 

With the COVID-19 (coronavirus) outbreak has 

come increased global business and economic 

disruption and uncertainty. Analysis1 indicates that 

the COVID-19 outbreak will push down the full-year 

gross domestic product (GDP) globally from the 

2.5% that was forecast in January 2020 to 0%. In this 

crisis management situation, companies are 

grappling with managing the impact of the outbreak 

on their ability to meet strategic goals and customer 

demands. 

Spillovers of the COVID-19 outbreak on businesses 

will likely come through increased workplace 

regulation and travel restrictions, reduced customer 

spending, delayed investments, disrupted supply 

chains, and uncertainty in financial markets. 

Below we’ve identified: 

 Five broad steps every business should take 

to deliver better outcomes in times of crisis 

 Ten questions to rule out crisis paralysis 

  

How can businesses deliver better outcomes in 

times of a crisis? 

In the event of a crisis, immediate action is what’s 

required to protect mid- and long-term results. To be 

able to do so, organizations should have a 

professional crisis management plan in place – one 

that addresses employee well-being, brand 

reputation, finance management, supply chain and 

legal issues that the crisis might trigger.  

Here are five essential steps that we recommend 

businesses take in the event of a business crisis. 

 

1. Put employee well-being above all else 

Your people are your greatest asset. In times of a 

crisis, organizations have the responsibility to act in 

the best interests of their people — and their 

customers and other stakeholders. It’s also best for 

business in times like these when acquiring, 

managing and retaining talent while controlling cost 

becomes tougher than ever before. This will require 

companies to be adaptable to rapid change. 

Companies will have to identify alternative working 

arrangements and reimagine business-as-usual while 

also complying with local labor laws in a way that 

puts first the health and safety of employees. 

Complement these efforts with relevant and timely 

communications, and employee support programs. 

2. Communicate – promptly, clearly and transparently 

The best lines of communication are the most open. 

Clear, prompt and transparent communications are 

essentials in all business scenarios. In crisis 

scenarios, it is even more so, especially if you need 

to secure ongoing support from customers, 

employees, suppliers, investors and regulatory 

authorities. Companies will want to keep customers 

apprised of any impact to product or service delivery. 

If contractual obligations cannot be met as a result of 

supplier or production disruption, be prompt to 

negotiate. Proactive communication and actions will 

help mitigate punitive damages, liabilities associated 

with disrupted customer obligations and damage to 

brand reputation. 

3. Keep expenses in check and have backups for budget 

deficits 

Determine how the crisis affects budgets and 

business plans. Stress-test financial plans for 

multiple scenarios to understand the potential impact 

on financial performance and assess how long the 

impact may continue. If the impact is material and 

former budget assumptions and business plans are no 

longer relevant, remain agile and revise them. Where 

the business is significantly impacted, consider 

minimum operating requirements, including key 

dependencies of workforce, vendors, location and 

technology. 

If required, look at near-term capital raising, debt 

refinancing or additional credit support from banks 

or investors, or policy support from the government. 

https://www.ey.com/en_ae/covid-19
https://www.ey.com/en_ae/covid-19/covid-19-crisis-management-essential-ten-better-questions-to-ask#five
https://www.ey.com/en_ae/covid-19/covid-19-crisis-management-essential-ten-better-questions-to-ask#five
https://www.ey.com/en_ae/covid-19/covid-19-crisis-management-essential-ten-better-questions-to-ask#ten
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At the same time, review overall operating costs and 

consider slowing down or curtailing all nonessential 

expenses. 

4. Identify and repair broken links in the supply chain 

Most companies are likely to experience significant 

disruption to their operations and will underperform 

throughout the duration of the COVID-19 crisis. 

Companies that are operating in or exposed to 

countries that are significantly affected by COVID-

19 will experience disruption to their supply chain 

and production commitments. 

When working with broken supply chains, 

companies need to maintain regular contact with 

suppliers regarding their capability to deliver goods 

and services, and work out recovery plans. When 

required, promptly consider alternative supply chain 

options. 

Reimagine the supply chain model, leverage digital 

ecosystems and market networks, and enable newer 

forms of collaboration to work around disrupted 

supply chains. 

5. Prepare for the unexpected 

Organizations are generally prepared for legal 

roadblocks during business-as-usual scenarios. 

Unforeseen crises can however present unforeseen 

legal challenges. Companies will have to conduct 

contract risk assessment and identify preventive 

actions, manage customer-supplier contract disputes 

due to economic impacts or supply disruptions, and 

even be prepared to invoke “force majeure” clauses 

when required. 

When communicating with relevant stakeholders, 

consult with legal teams for advice on potential 

liabilities. Consult also with business units regarding 

how to manage communication around ongoing 

breaches and collection of proofs, if any. 

Ten questions to rule out crisis paralysis 

The best way to manage a crisis is to stay ahead of it. 

Companies need to keep their crisis management 

systems healthy and prepared to act on a war footing 

when required – even when they do not foresee a 

crisis showing up in the near future. 

Here are ten questions you can ask yourself to 

evaluate the vigor and fitness of your current crisis 

management systems: 

1. How will your organization ensure the well-

being of your people and the safety of your 

productive assets in the event of a crisis? 

2. How can you ensure sustainable financing 

and stable cash reserves? 

3. Are there well-coordinated and standardized 

communication systems and protocols to 

ensure clear and transparent communication 

with all stakeholders? 

4. Does your organization have crisis 

management teams to manage short-term 

liquidity impacts and initiate appropriate 

countermeasures? 

5. What model do you have in place to assess 

potential risks and define responses in the 

event of a crisis? 

6. Have you considered the impact of a crisis in 

the budgeting and business planning 

processes, and implemented early warning 

mechanisms? 

7. When a crisis has significant financial 

impact, how can you adapt your business 

model to reduce costs, both in the short and 

medium term? 

8. How will demand disruption impact you and 

how will you recover from its aftermath? 

9. Have you defined supply chain and 

production risks that crises might pose and 

what you could do to mitigate those risks? 

10. Is your business model resilient enough to 

recover from the impact of a crisis and 

manage potential crises in the future? 

What is of the highest priority for businesses and 

governments during a crisis is the well-being of 

people – the individuals. Businesses can contribute 

and complement these efforts by having a 

professional crisis management plan. A strong crisis 

management plan can also help businesses ensure the 
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well-being of their people, keep their resources 

protected and strengthen their ability to perform 

optimally when the odds are stacked against them. 

 

Show article references Research Briefing | Global (March 20, 2020), Oxford Economics. Retrieved March 

26 2020. 

 

                                                           Author: Falco Weidemeyer 

                                              EY EMEIA Reshaping Results Leader and Member of the Global Restructuring            
Leadership Team 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ey.com/en_ae/covid-19/covid-19-crisis-management-essential-ten-better-questions-to-ask#accordion-content-01580039002-0
https://www.ey.com/en_ae/people/falco-weidemeyer
https://www.ey.com/en_ae/people/falco-weidemeyer
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1. “ITQA-Fundamentals of IT Application Software Quality Assurance” Course (1/2020) 

     

ရေ်ကိုေ်တ ိုင််းနေသကက ်းက ေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှင်အသင််းမှ ကက ်းမှျူ်းဖ င ်လှစ်၍  ရွာမနေေါ်ခင်ပမင ်ချ  ျို CITPM (Senior) မ ှ သင် ကွာ်း 

နေ်းနသွာ “ITQA-Fundamentals of IT Application Software Quality Assurance” (1/2020) သင်တေ််း က ို ၂၀၂၀ ခိုနှစ်၊ 

ဇေ်ေဝါရ လ (၁၁၊ ၁၂) ရကန်ေို့မျွာ်းတ င် ရေ်ကိုေ်တ ိုင််းနေသကက ်းက ေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှငအ်သင််း ရ ို်းခေ််း၌ ဖ င လ်ှစ်သင် ကွာ်းနေ်းခွဲ  

ေါသည်။                               

သင်တေ််းပေ ်း  ို်းချ  ေ်တ င် သတ်မှတ်အရည်အချင််း ပေည ်မ နသွာ သင်တေ််းသွာ်း/ သူ (၂၁)ဦ်း တ ိုို့က ို သင်တေ််း င််း Certificate မျွာ်း 

နေ်းအေ်ချ  ်းပမြှင ်ခွဲ ေါသည်။

 

 

 

  

 

__________________________________________________________________________________________________ 

2. “Accounting Tips & Tricks” Course (1/2020) 

 

    ရေ်ကိုေ်တ ိုင််းနေသကက ်းက ေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရငှအ်သင််းမှ ကက ်းမှျူ်းဖ င ်လှစ်၍ 

 ရွာမနေေါ်ပမပမလ င် (B.Com, MBA, MBF, Ph.D.(Candidate), Managing 

Director at MBCSD Co., Ltd) မှ သင် ကွာ်းနေ်းသည ် “Accounting Tips & 

Tricks” (1/2020) သင်တေ််း အွာ်း ၂၀၂၀ခိုနှစ်၊ ဇေ်ေဝါရ လ (၁၈၊၁၉) ရက်နေို့ 

မျွာ်းတ င် ရေ်ကိုေ်တ ိုင််းနေသကက ်းက ေ်ေျျူတွာလိုေင်ေ််းရှင်အသင််း ရ ို်းခေ််း၌ ဖ င ် 

လှစ်သင် ကွာ်းနေ်းခွဲ ေါသည်။ 

  သင်တေ််းပေ ်း  ို်းချ  ေ်တ င် သတ်မှတ်အရည်အချင််း ပေည ်မ နသွာ သင်တေ််းသွာ်း 

/ သူ (၂၄)ဦ်းတ ိုို့အွာ်း သင်တေ််း င််း Certificate မျွာ်း နေ်းအေ်ခွဲ ေါသည်။ 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FB.Com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3UCAdthZIkl4a_ql9Z-6W7NavYviST0PwBWgKqbaWuvTZzcdU4ZnA9oyU&h=AT3KHEv11-KLsg2Y5uTYkNt6U3QYazGDWbSOTL0brf-KazLD21ziVuoG5UfJZcCqnCFdd2ABUxunQZfWPnXskAuAZ9yAxWhBJHoNAGVKKRK2XLtVSiYSfHU4N45x32oEJKVma8kK0ZS9Qhe41WjjWIBaebqPEIEYr_czIzhhrLk9bwhiEkmg7wM5GXkWnKItYmbO5B_w_ChbrtbP5rSY2FnjklERKQX03AXyoiLdgFyLol4I39De6EKYeCx_YRELtZKb5P6Gb1XNQymCjuZ470hp4_4cO6jEPUySxs4aiD0GbnQiMijZvh372CZ5t4YT7DmcgRsYDyUPG5gEq4kUZFWbk6fLK2l-DyD5BaiGCTFEmZeQtruVZwlgnBCt9U7GV5FggZo4GYjeBhW18Zfo_nFnjtg78SLSQRVw-dvpgw2rh-BZSpyU7Qp3HrWIiLRD7XMTUmTUyz73Fx9v0MrMY_I4gd-B64qYjpdBZmH1PqUvleLsc6BatB2DvWe6tTbMTIFN1W7cAo6X1-McLtbWv_1O3UhyLC3p-yUbvVnmAFolm9T09a4l89ytTiXwXFt356iKzUWTDtTaDYyqFtDZIyPawYDsAo9Gjhsa7_8kwOahubgp_RE8pyr5Vio9sNplALb4qQ
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3. “ITIL V-4 Exam Preparation” Course (1/2020)  

   ရေ်ကိုေ်တ ိုင််းနေသကက ်းက ေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှငအ်သင််းမှ ကက ်းမှျူ်းဖ င ်လှစ်၍ 

 ရွာဦ်းမင််းပမတ်စ ို်းမ ို်း (ITIL V4 Certified) မှ သင် ကွာ်းနေ်းသည ် “ITIL V4 Exam 

Preparation” (1/2020) Course အွာ်း ၂၀၂၀ခိုနှစ်၊ နဖနဖွာဝ်ါရ လ (၁၅၊၁၆) 

ရက်နေို့မျွာ်းတ င် ရေ်ကိုေ်တ ိုင််းနေသကက ်းက ေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှငအ်သင််းရ ို်းခေ််း၌ 

ဖ င ်လှစ်သင် ကွာ်းနေ်းခွဲ ေါသည်၊၊ 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1. “Yangon ICT Fair (Jan-2020)” ပြြ ွဲ ၏ စာနယ်ဇင််းရငှ််းလင််းြ ွဲ 

၂၀၂၀ ခိုနှစ် ဇေေ်ဝါရ လ (၃၁) ရက်နေို့မှ နဖနဖွာဝ်ါရ လ (၂)ရက်နေို့အ   ရေ်ကိုေ်ပမ ျိုွဲ့ ဥ ်းဝ စွာရလမ််းရှ  တေ်မနတွာခ်ေ််းမ တ င် 

ေ ေက် (၉်း၀၀) ောရ မ ှ ညနေ (၆်း၀၀) ောရ  အ   (၃) ရက်တ ိုင်တ ိုင် ကျင််းေပေျိုလိုေ်မည်  “Yangon ICT Fair (Jan 2020)” ပေေ ွဲ၏  

စွာေယ်ဇင််းရှင််းလင််းေ ွဲနှင်  မ ေ ယွာနတ ွဲ့  ိုေ ွဲအခမ််းအော်းက ို ၂၀၂၀ ခိုနှစ် ဇေ်ေဝါရ လ (၂၀) ရက်နေို့တ င် MICT Park၊ အန ွာင် (၉)ရှ  

MCF အစည််းအနဝ်းခေ််းမ၌ ကျင််းေပေျိုလိုေ်ခွဲ ေါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
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2. Yangon ICT Fair (Jan-2020) ပြြ ွဲ 

     ရေ်ကိုေ်တ ိုင််းနေသကက ်းက ေ်ေျျူတွာအသင််းမျွာ်းမှ ကက ်းမှျူ်း 

ကျင််းေနသွာ “Yangon ICT Fair (Jan-2020)” ပေေ ွဲကက ်းက ို 

ဇေ်ေဝါရ လ (၃၁)ရက်နေို့မ ှ နဖနဖွာဝ်ါရ လ (၂)ရက်နေို့အ   

ရေ်ကိုေ်ပမ ျိုွဲ့၊ တေ်မနတွာခ်ေ််းမ၌ ကျင််းေပေျိုလိုေခ်ွဲ ေါသည်။ ဤ 

ပေေ ွဲကက ်း၏ ဖ င ်ေ ွဲအခမ််းအော်းက ို ဇေ်ေဝါရ လ (၃၁) ရက်နေို့၊ 

ေ ေက် (၈:၀၀)ောရ အချ  ေ်တ င် တေ်မနတွာခ်ေ််းမ၌ ကျင််းေပေျို 

လိုေ်ခွဲ ပေ ်း ရေ်ကိုေ်တ ိုင််းနေသကက ်းလွှတ်နတွာ် ဥကကဋ္ဌ 

ဦ်းတင်နမွာင်  ေ််း ၊ ရေ်ကိုေ်တ ိုင််းနေသကက ်း ေိုတ ယပမ ျိုွဲ့နတွာ် 

ဝေ် ဦ်းစ ို်းလ င်၊ ပမေ်မွာန ိုငင် က ေ်ေျျူတွာအသင််းချျိုေ် ောယက 

ဦ်းသ ေ််းဦ်း၊ ပမေ်မွာန ိုငင် က ေေ်ျျူတွာအသင််းချျိုေ် ေိုတ ယဥကကဋ္ဌ 

ဦ်းမျ  ျို်းပမင်   ေ််း၊ ရေ်ကိုေ်တ ိုင််းနေသကက ်း က ေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််း 

ရှင်အသင််း ဥကကဋ္ဌ ဦ်းမျ  ျို်းမင််းဦ်း၊ ရေ်ကိုေ်တ ိုင််းနေသကက ်း 

က ေ်ေျျူတွာေညွာရငှ ် အသင််း ဥကကဋ္ဌ ဦ်းနအွာင်စ ို်းမ ို်း တ ိုို့မှ 

အခမ််းအော်း က ို ဖွဲကက ျို်းပဖတ်ကွာ ဖ င လ်ှစ်နေ်းခွဲ ေါသည်။ 

  ိုို့နောက ် ရေ်ကိုေ်တ ိုင််းနေသကက ်း လွှတ်နတွာဥ်ကကဋ္ဌ 

ဦ်းတင်နမွာင်  ေ််း ကက ်းမှျူ်းသည်  ဧည ်သည်နတွာမ်ျွာ်းမှ 

ပေခေ််းမျွာ်းက ို လှည ်လည် ကည ရ်ှုနလ လွာခွဲ  ကေါသည်။ 

 က်လက်ပေ ်း ဧည ်သည်နတွာမ်ျွာ်း အွာ်း အစွာ်းအနသွာကမ်ျွာ်း 

ပဖင ် တည်ခင််းဧည ်ခ ကွာ အခမ််းအော်းက ို နအွာင်ပမင်စ ွာ 

ပေ ်း  ို်းခွဲ ေါသည်။ ဤ ပေေ ွဲတ င ်Gold Sponsor မျွာ်းအပဖစ် MRS 

Co., Ltd နှင ် Global Technology Co., Ltd. 

တ ိုို့မှလည််းနကွာင််း Silver Sponsor မျွာ်းအပဖစ် Citicom 

Computer နှင ် Client Focus Co., Ltd တ ိုို့မ ှလည််းနကွာင််း 

ေ  ေ ို်းေါဝင်ခွဲ ပေ ်း Company နေါင််း (၅၀)မှ ပေခေ််းစိုစိုနေါင််း 

(၁၂၀)ခေ််း ေါဝင ်ပေသခွဲ  ကေါသည်။  
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1.“Building Leadership Mindset” Free Seminar ၏ စာနယ်ဇင််းရငှ််းလင််းြ ွဲ 

  

 

  ရေ်ကိုေ်တ ိုင််းနေသကက ်းက ေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှငအ်သင််းမှ ကက ်းမှျူ်း 

ကျင််းေနသွာ "Building Leadership Mindset: ခ ေါင််းခ ာင်မှု 

စိတ်ခနစိတ်ထာ်းတည်ခ ာကပ် င််း” Seminar ၏ စွာေယ်ဇင််း ရှင််းလင််းေ ွဲ 

အခမ််းအော်းအွာ်း ၂၀၂၀ ခိုနှစ်၊ မတ်လ (၁၂)ရက်နေို့၊ ေ ေက် (၁၀:၀၀)ောရ  

အချ  ေ်တ င် ရေ်ကိုေ်တ ိုင််းနေသကက ်းက ေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရငှ်အသင််း ရ ို်းခေ််း၌ 

ကျင််းေပေျိုလိုေ်ခွဲ ေါသည။် အ  ိုေါအခမ််းအော်းတ င် ရေ်ကိုေ်တ ိုင််းနေသကက ်း 

က ေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရငှ်အသင််း၏ ဥကကဋ္ဌ ဦ်းမျ  ျို်းမင််းဦ်း မှ နှုတ်ခ ေ််း က်စကွာ်း 

နပေွာ ကွာ်းပေ ်း အသင််း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင ် န ွာင်ရွကန်ေမှုမျွာ်းက ို ရှင််းလင််း 

နပေွာ ကွာ်းခွဲ ေါသည်။   ိုို့နောက ် ရေ်ကိုေ်တ ိုင််းနေသကက ်းက ေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််း 

ရှင်အသင််း ၏ တ ွဲဖက်အတ င််းနရ်းမှျူ်း  ရွာဦ်းနဇယျွာပဖ ျို်းမှ “Seminar” ေ ွဲအွာ်း 

ကျင််းေရပခင််း၏ ရည်ရွယ်ချက်မျွာ်းက ို ရှင််းလင််းနပေွာ ကွာ်းခွဲ ေါသည။် 

 က်လက်၍ Seminar ေ ွဲအခမ််းအော်းတ င်န ွာနပေွာန  ်းနန ်းနေ်းသ ွာ်းမည  ်

 ရွာမကက ်း Prof. Dr. Moe Moe Khaing (Head of MBA Programme) မ ှ

Seminar ေ ွဲသ ိုို့ တက်နရွာက်ပခင််းပဖင  ် ရရှ မည  ် အကျ  ျို်းနကျ်းဇူ်းမျွာ်းက ို Media 

မျွာ်းအွာ်း ရှင််းလင််းနပေွာ ကွာ်းခွဲ ပေ ်းနောက ် ရေ်ကိုေ်တ ိုင််းနေသကက ်းက ေ်ေျျူတွာ 

လိုေ်ငေ််းရငှ်အသင််း Socio & Capacity Development Committee ၏ ဥကကဋ္ဌ 

ဦ်းန ိုင်အိုေမ်ှ အ ူ်းနကျ်းဇူ်းတင်စကွာ်းနပေွာ ကွာ်းခွဲ ပေ ်းနောက် အခမ််းအော်းအွာ်း 

နအွာင်ပမင်စ ွာရိုတ်သ မ််းခွဲ ေါသည။် 
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2.“Building Leadership Mindset” Online Seminar  

ရေ်ကိုေ်တ ိုင််းနေသကက ်းက ေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှင်အသင််းမှ ကက ်းမှျူ်းကျင််းေနသွာ “Building Leadership Mindset: နခါင််းန ွာင်မှု 

စ တ်နေစ တ် ွာ်းတည်န ွာက်ပခင််း” Online Seminar ေ ွဲအွာ်း  ရွာမကက ်း Prof. Dr.Moe Moe Khaing မှ ၂၀၂၀ ခိုနှစ်၊ မတ်လ (၂၁) 

ရက်နေို့၊ နေို့လည် (၂:၀၀)ောရ မ ှ ညနေ (၄:၀၀) ောရ အ   ရေ်ကိုေ်တ ိုင််းနေသကက ်းက ေေ်ျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှင်အသင််း၏ MCIA-Yangon 

Facebook Page မှ တ ိုကရ် ိုက ်Live  ိုတ်လွှင ် န ွာနပေွာန  ်းနန ်းနေ်းခွဲ ေါသည်၊၊ 

Online Seminar ေ ွဲပဖစ်နပမြှွာက်နစရေ်အတ က် ကူည န ွာ ကွာ်းနေ်းေါနသွာ စ ်းေ ါ်းနရ်းတကကသ ိုလ်၏ ေါမွာကခဌေမှျူ်း (ပင မ််း) 

Professor Dr. Moe Moe Khine (တ ချယ်မ ို်း) 

Digital Whiteboard ကူည နေ်းေါနသွာ Shwe Lamin Nagar Company Limited 

Digital Broadcasting Device မျွာ်းကူည နေ်းေါနသွာ Winner Computer 

Lighting မျွာ်း ကူည နေ်းေါနသွာ SMT Photography 

လွာနရွာက်အွာ်းပဖည ်ကညူ နေ်း ကေါနသွာ အသင််း၏ EC မျွာ်းအွာ်းလ ို်း 

Online မှ  ကည် ရူ ကနသွာ ေရ တ်သတ်မျွာ်းအွာ်းလ ို်း တစ်ဦ်းတစ်နယွာကခ်ျင််းစ  အွာ်း ရေ်ကိုေ်တ ိုင််းနေသကက ်းက ေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှင် 

အသင််းမ ှနကျ်းဇူ်းအ ူ်းတင်ရှ ေါန ကွာင််း မှတ်တမ််းတင်ဂိုဏ်ပေျိုအေေ်ါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/acer.mm?__tn__=K-R&eid=ARCzZKOC2S735olmlM9P-hdySCXPk80bdbz43IeGEbZX_R6xvABBba0AKvHlc1yvoX6vkUcihjefhl9t&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB9paTqJkSFF4AnDeZGH7eTiA3S53W8lIN4TPu2zEt5T0_Biir2LMq3nwwus-c66OWekW36iDzZPU0IWlCTUNffvQDLQuq17bjpMc0_Dpu--yRePWzpzY9jAO1kmcNE2ofEK_S6NsH6TrzMC3Y5oRhlzpCHTQjF4mhBgiG-FzpTIup9dqPhM9R0aHLXqMLKnSqh4uRrzMzqLaR2kw
https://www.facebook.com/soeminhtunphotography/?__tn__=K-R&eid=ARDM7jBUSCk5ROusIPXihZQpQyRQ4684OEbTdZ8oFy3uUq0eqz093rZZ_0wrwFXmtH5WO19568HqabmA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB9paTqJkSFF4AnDeZGH7eTiA3S53W8lIN4TPu2zEt5T0_Biir2LMq3nwwus-c66OWekW36iDzZPU0IWlCTUNffvQDLQuq17bjpMc0_Dpu--yRePWzpzY9jAO1kmcNE2ofEK_S6NsH6TrzMC3Y5oRhlzpCHTQjF4mhBgiG-FzpTIup9dqPhM9R0aHLXqMLKnSqh4uRrzMzqLaR2kw
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1. Talent Nest Learning Center 

ရေ်ကိုေ်တ ိုင််းနေသကက ်းက ေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှင်အသင််း၏ Member 

Benefit အစ အစဉ်တစ်ခိုအပဖစ် TALENT NEST LEARNING AND 

DEVELOPMENT CENTER နှင ်ေူ်းနေါင််း၍ အသင််းဝင်ကိုမပဏ မျွာ်းမှ 

ဝေ် မ််းမျွာ်း အ ူ်းနှုေ််း ွာ်းမျွာ်းပဖင ် သင်တေ််းမျွာ်း တက်နရွာက ်

န ိုင်ရေအ်တ က် သန ွာတူည မှုစွာချျိုေ်အွာ်း ၂၀၂၀ ခိုနှစ်၊ ဇေ်ေဝါရ လ 

(၃၀) ရက်နေို့တ င် ရေ်ကိုေ်တ ိုင််းနေသကက ်းက ေေ်ျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှငအ်သင််း 

ရ ို်းခေ််း၌ TALENT NEST LEARNING AND DEVELOPMENT CENTER မ ှ

DAW MOE MOE SAN (Principal Consultant) နှင  ်

ရေ်ကိုေ်တ ိုင််းနေသကက ်းက ေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှင်အသင််း ဥကကဋ္ဌဦ်းမျ  ျို်းမင််းဦ်း 

တ ိုို့မှ လက်မှတ်နရ်း  ို်းခွဲ  ကေါသည်။ 

 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Phyo Training Center 

ရေ်ကိုေ်တ ိုင််းနေသကက ်းက ေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှင်အသင််း၏ Member 

Benefit အစ အစဉ်တစ်ခိုအပဖစ် Phyo Training Center (Computer & 

Management Training Center-HO) နှင ်ေူ်းနေါင််း၍ Diploma in 

Digital Marketing ၊ ICDL Digital Marketing ၊ Professional Digital 

Marketing ၊ Diploma in Business Management Administration နှင  ်

အပခွာ်း Management Course မျွာ်းအွာ်း အသင််း၀င်ကိုမပဏ မျွာ်းမ ှ

ဝေ် မ််းမျွာ်းအနေပဖင်  သတ်မှတ် ွာ်းနသွာအ ူ်း Discount 

နှုေ််း ွာ်းမျွာ်းပဖင ် တက်နရွာက်န ိုင်ရေ်အတ က် သန ွာတူည မှုစွာချျိုေ်က ို 

၂၀၂၀ ခိုနှစ်၊ မတ်လ (၆) ရက်နေို့တ င် ရေ်ကိုေ်တ ိုင််းနေသကက ်း 

က ေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရငှ်အသင််းရ ို်းခေ််း၌ ရေ်ကိုေ်တ ိုင််းနေသကက ်း 

က ေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရငှ်အသင််း၏ ဥကကဋ္ဌ ဦ်းမျ  ျို်းမင််းဦ်း နှင်  PHYO 

Training Center (Computer & Management Training Center-HO) 

၏ Founder & Principal ပဖစ်နသွာ ဦ်းနအွာင်ပေည ်ပဖ ျို်း တ ိုို့မှ 

လက်မှတ်နရ်း  ို်းခွဲ  ကေါသည်၊၊ 
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1. ြညာသင်ခထာကြ် ံ့ခ က်းခြ်းအြ်ပ င််း 

            ရေ်ကိုေ်တ ိုင််းနေသကက ်းက ေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှင်အသင််းနှင်  အသင််းဝင်ကိုမပဏ မျွာ်းမှေူ်းနေါင််း၍ သတင််းအချက်အလက် 

ေည််းေညွာတကကသ ိုလ် (UIT) နှင်  ရေ်ကိုေေ်ည််းေညွာတကကသ ိုလ် (YTU) ၏ က ေ်ေျျူတွာအင်ဂျင်ေ ယွာနှင ် သတင််းအချက်အလက် 

ေည််းေညွာဌွာေ (CEIT) မှ ေညွာ ူ်းချွေ်ပေ ်းန မ််းေါ်းနသွာ နကျွာင််းသွာ်း/သူမျွာ်းအွာ်း (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ေညွာသင်နှစ် ေ မနှစ်ဝက် (First 

Semester) အတ က် ေညွာသင်န ွာကေ်  န က်းမျွာ်း နေ်းအေ်သည ် အခမ််းအော်းက ို ၂၀၂၀ခိုနှစ်၊ ဇေေ်ဝါရ လ ၂၂ ရက်နေို့၊ နေို့လည် 

(၂:၀၀)ောရ  အချ  ေ်တ င် ရေ်ကိုေ်တ ိုင််းနေသကက ်းက ေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှငအ်သင််း၏ ရ ို်းခေ််း၌ ကျင််းေပေျိုလိုေ်ခွဲ ေါသည်။ 

ဤအခမ််းအော်းတ င် ရေ်ကိုေ်တ ိုင််းနေသကက ်းက ေေ်ျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှငအ်သင််း ဥကကဋ္ဌ ဦ်းမျ  ျို်းမင််းဦ်းမှ အဖ င ်အမှွာစကွာ်းနပေွာ ကွာ်းပခင််း၊ 

Public Relations Committee ဥကကဋ္ဌ ဦ်းမင််းက ိုက ို မှ ေညွာသင်န ွာကေ်  န က်းအစ အစဉ်က ို ရှင််းလင််းတင်ပေပခင််း၊ 

ေညွာသင်န ွာကေ်  န က်း ရရှ နသွာ နကျွာင််းသွာ်းနကျွာင််းသူမျွာ်းမှ အသင််းသ ိုို့ ပေေ်လည်နေ်းေ ိုို့ရမည ် Assignment မျွာ်းက ို 

ရှင််းပေပခင််းနှင ် English Writing မျွာ်းက ို မွဲန ှုကန်ရွ်းချယ်ပခင််း၊ သတင််းအချက်အလက်ေည််းေညွာတကကသ ိုလ် (UIT) ေါနမွာကခချျိုေ ်

နေါက်တွာနစွာစနဒာနအ်းမှ နကျွာင််းသွာ်းမျွာ်းက ိုယ်စွာ်း နကျ်းဇူ်းတင်စကွာ်းနပေွာ ကွာ်းပခင််း၊ အလှုရှင်တစ်ဦ်းပဖစ်နသွာ One Cloud 

Co., Ltd. ၏ တွာဝေ်ရှ သူတစ်ဦ်းမှ ရေ်ကိုေ်ေည််းေညွာတကကသ ိုလ် (YTU), က ေ်ေျျူတွာအင်ဂျင်ေ ယွာနှင ်သတင််းအချက်အလက် 

ေည််းေညွာဌွာေ (CEIT) နကျွာင််းသွာ်းနကျွာင််းသူ (၅)ဦ်းအတ က် ေညွာသင်န ွာကေ်  န က်း နေ်းအေ်ပခင််း၊ ရေ်ကိုေ်တ ိုင််းနေသကက ်း 

က ေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရငှ်အသင််း ဥကကဋ္ဌ ဦ်းမျ  ျို်းမင််းဦ်းမှ သတင််းအချက်အလက်ေည််းေညွာတကကသ ိုလ် (UIT) နကျွာင််းသွာ်းနကျွာင််းသူ 

(၁၀)ဦ်းအတ က် ေညွာသင်န ွာကေ်  န က်း နေ်းအေ်ပခင််း၊ အမှတ်တရဓွာတ်ေ ိုမျွာ်း ရ ိုက်ကူ်းပခင််းတ ိုို့ပဖင ် နအွာင်ပမင်စ ွာ 

ကျင််းေပေျိုလိုေ်ခွဲ ေါသည။် 

             ဤအစ အစဉ် ပဖစ်နပမွာကရ်ေ်အတ က်  ေူ်းနေါင််းေါဝင ် ေ  ေ ို်းနေ်း ကေါသည်  အသင််းဝင်ကိုမပဏ မျွာ်း ပဖစ် ကနသွာ “Shwe 

Lamin Nagar Co., Ltd”၊ “Nadi Myanmar Co., Ltd”၊ “King Royal Co., Ltd”၊ “Technoland Computer Trading Co., Ltd”၊ 

“Zeya & Associates Co., Ltd”၊ “One Cloud Co., Ltd”၊  “Spring Technologies & Systems Co., Ltd”၊ “GNE Co., Ltd” တ ိုို့ 

အွာ်း ရေ်ကိုေ်တ ိုင််းနေသကက ်းက ေ်ေျျူတွာလိုေင်ေ််းရှင်အသင််းမ ှ အ ူ်းေင်နကျ်းဇူ်းတင်ရှ ေါန ကွာင််း မှတ်တမ််းတင်ဂိုဏ်ပေျိုအေ်ေါ 

သည်။ 
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2. Annual Retreat Trip 

ရေ်ကိုေ်တ ိုင််းနေသကက ်းက ေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှင်အသင််းသည် ၂၀၂၀ ခိုနှစ်အတ က် Retreat Meeting ခရ ်းစဥအ်ပဖစ် ကျ  ျိုက်  ိုပမ ျိုွဲ့ 

ရှ  Pepper Garden Resort သ ိုို့ သ ွာ်းနရွာက်ခွဲ  ကေါသည်။ 

၂၀၂၀ ခိုနှစ်၊ နဖနဖွာဝ်ါရ လ (၁၂) ရက်နေို့ ေ ေက် (၁၂ :၀၀) ောရ  အချ  ေ်တ င် MICT Park၊ Main Building မှ စတင်  က်ခ ွာခွဲ  

 ကေါသည်။ မေက်ခင််းေ ိုင််းတ င် ကျ  ျိုက်  ်းရ ို်း  နတွာရ်ှင်ပမတ်သ ိုို့ သ ွာ်းနရွာက်ဖူ်းနပမွာခ်ွဲ  ကေါသည်။ ညနေေ ိုင််းတ င်   တ်ဖူ်းနတွာင် 

နတွာရနကျွာင််းနှင ်   တ်ဖူ်းနတွာင်ေရ  တနဂ ွာသ ိုို့သ ွာ်းနရွာက် နလ လွာလှုေါေ််းခွဲ ေါသည။်    တ်ဖူ်းနတွာင်ေရ  တနဂ ွာမှ 

နကျွာင််းသွာ်းနကျွာင််းသူမျွာ်းမှလည််း ကရင်ေ ို်းယ မ််းအကပဖင ် ဧည ်ခ နဖျွာန်ပဖခွဲ  ကေါသည။် ညခင််းေ ိုင််းတ င် Pepper Garden Resort 

မှ နဖျွာန်ပဖနသွာ တ ိုင််းရင််းသွာ်းရ ို်းရွာအကမျွာ်းက ိုလည််း  ကည ်ရှုအွာ်းနေ်းခွဲ  ကေါသည်။ 

နဖနဖွာဝ်ါရ လ (၁၃) ရက်နေို့ ေ ေက် (၈:၀၀) ောရ အချ  ေ်တ င် Retreat Meeting က ို စည််းနဝ်းကျင််းေခွဲ ေါသည။် ၂၀၁၉ 

ခိုနှစ်အတ င််း နကွာမ်တ တစ်ခိုချင််းစ ၏ န ွာင်ရွက်ချက်မျွာ်းအွာ်း န  ်းနန ်းပခင််း၊ ပေေ်လည်သ ို်းသေ်ပခင််း၊ 2020 Year Plan 

နရ်း  ွဲရွာတ င်  ည ်သ င််းစဉ််းစွာ်းရမည ်အချက်မျွာ်းအွာ်း န  ်းနန ်းပခင််း၊ ၂၀၂၀ ခိုနှစ်အတ က် နကွာမ်တ အသ ်းသ ်း၏ Year Plan 

နရ်း  ွဲပခင််း၊ န  ်းနန ်းတင်ပေပခင််း၊ အသင််း၏ Year Plan အွာ်း အပေ ်းသတ်န  ်းနန ်းပခင််း၊ အန  န  န  ်းနန ်းပခင််း တ ိုို့ပဖင ် Retreat 

Meeting က ို နအွာင်ပမင်စ ွာ ကျင််းေပေ ်းစ ်းခွဲ ေါသည်။ 

  ိုို့နောက ်ညနေ (၅:၀၀) ောရ အချ  ေ်တ င် Pepper Garden Resort မှ ပေေ်လည်   က်ခ ွာလွာခွဲ  ကေါသည်။ အပေေ်ခရ ်းအတ င််း 

Pearl Nature Resort သ ိုို့ ဝင်နရွာက်နလ လွာခွဲ  ကေါသည်။ MICT Park၊ Main Building သ ိုို့ ည (၁၀:၀၀) ောရ အချ  ေ်တ င် 

ပေေ်လည်နရွာက်ရှ လွာကွာ Retreat Trip က ို နအွာင်ပမင်စ ွာ ပေ ်း  ို်းခွဲ  ကေါသည်။ 
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3. ရန်ကုန်တုိင််းခေသကက ်းလွှတ်ခတာရ် ု်းအဖ ွဲွဲ့အတ က် “Computer Basic Course” သင် ကာ်းခြ်းပ င််း 

 

ရေ်ကိုေ်တ ိုင််းနေသကက ်းက ေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှင်အသင််းနှင ် 

Myanmar Technology Investment (MTI) တ ိုို့မှ ေူ်းနေါင််း၍ 

ရေ်ကိုေ်တ ိုင််းနေသကက ်းလွှတ်နတွာ် ရ ို်းအဖ ွဲွဲ့မ ှ ဝေ် မ််း (၁၉) 

ဦ်းတ ိုို့အတ က ် Computer Basic Course (36) ောရ စွာ 

သင်တေ််းက ို နဖနဖွာဝ်ါရ လ (၁၁) ရက်နေို့မ ှ စတင် 

သင် ကွာ်းနေ်းခွဲ ေါသည်။  

 

 

4. စာ်းသ ု်းသူကာက ယ်ခရ်းဥြခေနှငံ့ ်ြတ်သက်ပြ ်း ခ  ်းခန ်းြိုို့ ျပ င််း 

“စွာ်းသ ို်းသူကွာက ယ်နရ်းဥေနေေါစ ်းေ ွာ်းနရ်းလိုေ်ငေ််းရှင်မျွာ်း လ ိုကေ်ာရမည ်အချက်မျွာ်းနှင ် ကိုေ်အညွှေ််းအမှတ်အသွာ်း 

နဖွာပ်ေချက်မျွာ်း”အွာ်း စ ်းေ ွာ်းနရ်းနှင် က်ူးသေ််းနရွာင််းဝယ်နရ်းဝေ်ကက ်းဌွာေ၊ စွာ်းသ ို်းသူနရ်းရွာဦ်းစ ်းဌွာေ၊ ရေ်ကိုေ်တ ိုင််းနေသကက ်း 

ဦ်းစ ်းမှျူ်းရ ို်းမှ ဦ်းစ ်းအရွာရှ  နေေါ်ေေ််းနမသက်န ိုငသ်ည် ၂၀၂၀ခိုနှစ်၊ မတ်လ ၄ ရက်နေို့၊ နေို့လည် (၁:၀၀) ောရ အချ  ေ်တ င် 

ပမေ်မွာန ိုင်င က ေေ်ျျူတွာအသင််းချျိုေ် အစည််းအနဝ်းခေ််းမ၌ လွာနရွာက်န  ်းနန ်းေ ိုို့ချခွဲ ေါသည။် 

ဤန  ်းနန ်းေ ွဲတ င် နေေါ်ေေ််းနမသက်န ိုင်မှ “စွာ်းသ ို်းသူအခ င ်အနရ်း (၈)ချက်”၊ “စွာ်းသ ို်းသူနှင ် စ ်းေ ွာ်းနရ်းလိုေ်ငေ််းရှင်မျွာ်း၏ 

တွာဝေ်မျွာ်း”၊ “ကိုေ်စည်နှင ် စေ်လျဉ််း၍ နဖွာပ်ေရမည ် အွာမခ ချက်”၊ ကိုေ်အညွှေ််းအမှတ်အသွာ်းနဖွာပ်ေချက် (Trade Mark)”၊ 

“တွာ်းပမစ်ချက်နှင ် ပေစ်မှုပေစ်ေဏ်မျွာ်း” စသည ် အနရ်းကက ်းနသွာ လ ိုကေ်ာရမည ်အချက်မျွာ်းက ို ေ ိုို့ချခွဲ ေါသည်။   ိုို့နောက ်

အလိုေအ်မှုန ွာင်မျွာ်း၊ က ိုယ်စွာ်းလှယ်မျွာ်းမှ သ လ ိုသည်မျွာ်းက ို နမ်းပမေ််းပခင််း၊ အပေေ်အလေှ်န  ်းနန ်းပခင််းမျွာ်း ပေျိုလိုေ် 

ခွဲ  ကေါသည်။   ိုို့နောက ် ဦ်းစ ်းအရွာရှ  နေေါ်ေေ််းနမသက်န ိုင်အွာ်း ရေ်ကိုေ်တ ိုင််းနေသကက ်းက ေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှငအ်သင််း ဥကကဋ္ဌ 

ဦ်းမျ  ျို်းမင််းဦ်းမှ အမှတ်တရ လက်န ွာင်နေ်းအေ်ပခင််း၊အမှတ်တရမှတ်တမ််းဓွာတ်ေ ို ရ ိုကက်ူ်းပခင််း တ ိုို့ပဖင ်န  ်းနန ်းေ ွဲက ို နအွာင်ပမင် 

စ ွာ အ  ို်းသတ်ခွဲ ေါသည်။ 
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5. အသင််းသာ်းစ ုလင်ည ညွှတ်ခြျာရ်ွှင်ြ ွဲခတာ ်

   

 

  ပမေ်မွာန ိုင်င က ေေ်ျျူတွာလိုေ်ငေ််းရငှ်အသင််းမ ှ ကက ်းမှျူ်းကျင််းေနသွာ  

“အသင််းသွာ်းစ ိုလင်ည ည တ်နေျွာရ်ွှင်ေ ွဲနတွာ်” အွာ်း ၂၀၂၀ ခိုနှစ်၊ 

မတ်လ (၇) ရက်နေို့တ င် Conference Hall, MICT Park ၌ 

ကျင််းေပေျိုလိုေ်ခွဲ ရွာ ရေ်ကိုေ်တ ိုင််းနေသကက ်းက ေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှင ်

အသင််း မှလည််း ေါဝင်နဖျွာန်ပဖတင် က်ခွဲ ေါသည်၊၊ 
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1. ခ ျ်းခင မျာ်း ထုတ်ခ ျ်းနိုင်ြေါရန ်ကူည ခ ာင်ရွကသ် ာ်းမည် ပဖစ်ခ ကာင််း အသိခြ်းအခ ကာင််း ကာ်းပ င််း 
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2. ကျန််းမာခရ်းအသိြညာခြ်းလုြ်ငန််းမျာ်းအတ က ်လိုအြ်ခသာ လက်  ွဲခအာလ် မျာ်း လှှူေေါန််းနိုင်ြေါခ ကာင််း အသိခြ်းပ င််း 
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ကျေ််းမွာနရ်းနှင ်အွာ်းကစွာ်းဝေ်ကက ်းဌွာေမ ှ ိုတ်နဝ ွာ်းနသွာ လ ိုက်ောရမည  ်အသ ေညွာနေ်းချကအ်ချ  ျိုွဲ့အွာ်း 

နဝမျှနေ်းအေေ်ါသည်။ 


