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“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.

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

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 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.
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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 COVID19 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.

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 wellbeing 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?

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.

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
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1. “ITQA-Fundamentals of IT Application Software Quality Assurance” Course (1/2020)
ရေ်ကိုေ်တိုင််းနေသကက်းကေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှင်အသင််းမှ ကက်းမှျူ်းဖင်လှစ်၍

ရွာမနေေါ်ခင်ပမင်ချျို CITPM (Senior) မှ သင် ကွာ်း

နေ်းနသွာ “ITQA-Fundamentals of IT Application Software Quality Assurance” (1/2020) သင်တေ််း ကို ၂၀၂၀ ခိုနှစ်၊
ဇေ်ေဝါရလ (၁၁၊ ၁၂) ရက်နေို့မျွာ်းတင် ရေ်ကေ
ို ်တိုင််းနေသကက်းကေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှငအ
် သင််း ရို်းခေ််း၌ ဖငလ
် ှစ်သင် ကွာ်းနေ်းခွဲ
ေါသည်။
သင်တေ််းပေ်း

ို်းချေ်တင် သတ်မှတ်အရည်အချင််း ပေည်မနသွာ သင်တေ််းသွာ်း/ သူ (၂၁)ဦ်း တက
ိုို့ ို သင်တေ််း

င််း Certificate မျွာ်း

နေ်းအေ်ချ်းပမြှင်ခေါသည်
ွဲ
။

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

ရေ်ကိုေ်တိုင််းနေသကက်းကေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှငအ
် သင််းမှ ကက်းမှျူ်းဖင်လှစ်၍
ရွာမနေေါ်ပမပမလင် (B.Com, MBA, MBF, Ph.D.(Candidate), Managing
Director at MBCSD Co., Ltd) မှ သင် ကွာ်းနေ်းသည် “Accounting Tips &
Tricks” (1/2020) သင်တေ််း အွာ်း ၂၀၂၀ခိုနှစ်၊ ဇေ်ေဝါရလ (၁၈၊၁၉) ရက်နေို့
မျွာ်းတင် ရေ်ကိုေ်တိုင််းနေသကက်းကေ်ေျျူတွာလိုေင
် ေ််းရှင်အသင််း ရို်းခေ််း၌ ဖင်
လှစ်သင် ကွာ်းနေ်းခွဲေါသည်။
သင်တေ််းပေ်း

ို်းချေ်တင် သတ်မှတ်အရည်အချင််း ပေည်မနသွာ သင်တေ််းသွာ်း

/ သူ (၂၄)ဦ်းတအ
ိုို့ ွာ်း သင်တေ််း

င််း Certificate မျွာ်း နေ်းအေ်ခွဲေါသည်။
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3. “ITIL V-4 Exam Preparation” Course (1/2020)
ရေ်ကိုေ်တိုင််းနေသကက်းကေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှငအ
် သင််းမှ ကက်းမှျူ်းဖင်လှစ်၍
ရွာဦ်းမင််းပမတ်စို်းမို်း (ITIL V4 Certified) မှ သင် ကွာ်းနေ်းသည် “ITIL V4 Exam
Preparation” (1/2020) Course အွာ်း ၂၀၂၀ခိုနှစ်၊ နဖနဖွာ်ဝါရလ (၁၅၊၁၆)
ရက်နေို့မျွာ်းတင် ရေ်ကိုေ်တိုင််းနေသကက်းကေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှငအ
် သင််းရို်းခေ််း၌
ဖင်လှစ်သင် ကွာ်းနေ်းခွဲေါသည်၊၊

__________________________________________________________________________________________________

1. “Yangon ICT Fair (Jan-2020)” ပြြွဲ ၏ စာနယ်ဇင််းရှင််းလင််းြွဲ
၂၀၂၀ ခိုနှစ် ဇေ်ေဝါရလ (၃၁) ရက်နေို့မှ နဖနဖွာ်ဝါရလ (၂)ရက်နေို့အ
ေေက် (၉်း၀၀) ောရမှ ညနေ (၆်း၀၀) ောရ အ
စွာေယ်ဇင််းရှင််းလင််းေန
ွဲ ှင် မေယွာနတွဲ့

ရေ်ကိုေ်ပမျိုွဲ့ ဥ်းဝစွာရလမ််းရှ တေ်မနတွာ်ခေ််းမ တင်

(၃) ရက်တိုင်တိုင် ကျင််းေပေျိုလေ
ို ်မည် “Yangon ICT Fair (Jan 2020)” ပေေွဲ၏

ိုေအ
ွဲ ခမ််းအော်းကို ၂၀၂၀ ခိုနှစ် ဇေ်ေဝါရလ (၂၀) ရက်နေို့တင် MICT Park၊ အန

ွာင် (၉)ရှ

MCF အစည််းအနဝ်းခေ််းမ၌ ကျင််းေပေျိုလေ
ို ်ခွဲေါသည်။

__________________________________________________________________________________________________
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2. Yangon ICT Fair (Jan-2020) ပြြွဲ
ရေ်ကိုေ်တိုင််းနေသကက်းကေ်ေျျူတွာအသင််းမျွာ်းမှ

ကက်းမှျူ်း

ကျင််းေနသွာ “Yangon ICT Fair (Jan-2020)” ပေေွဲကက်းကို

အခမ််းအော်း
န
ိုို့ ောက်

ဇေ်ေဝါရလ (၃၁)ရက်နေို့မှ နဖနဖွာ်ဝါရလ (၂)ရက်နေို့အ

ဦ်းတင်နမွာင်

ရေ်ကိုေ်ပမျိုွဲ့၊ တေ်မနတွာ်ခေ််းမ၌ ကျင််းေပေျိုလိုေခ
် ေါသည်
ွဲ
။ဤ

ပေခေ််းမျွာ်းကို

ပေေွဲကက်း၏ ဖင်ေအ
ွဲ ခမ််းအော်းကို ဇေ်ေဝါရလ (၃၁) ရက်နေို့၊

ဖွဲကကျို်းပဖတ်ကွာ

ရေ်ကေ
ို ်တိုင််းနေသကက်း
ေ််း

ကက်းမှျူ်းသည်

ဖငလ
် ှစ်နေ်းခွဲေါသည်။
လွှတ်နတွာ်ဥကကဋ္ဌ
ဧည်သည်နတွာ်မျွာ်းမှ

လှည်လည် ကညရ
် ှုနလလွာခွဲ ကေါသည်။

က်လက်ပေ်း ဧည်သည်နတွာ်မျွာ်း အွာ်း အစွာ်းအနသွာက်မျွာ်း

ေေက် (၈:၀၀)ောရအချေ်တင် တေ်မနတွာ်ခေ််းမ၌ ကျင််းေပေျို

ပဖင်

လိုေ်ခွဲပေ်း

ရေ်ကိုေ်တိုင််းနေသကက်းလွှတ်နတွာ်

ပေ်း

ဦ်းတင်နမွာင်

ေ််း ၊ ရေ်ကိုေ်တိုင််းနေသကက်း ေိုတယပမျိုွဲ့နတွာ်

ဥကကဋ္ဌ

ကို

Co.,

တည်ခင််းဧည်ခကွာ

အခမ််းအော်းကို

နအွာင်ပမင်စွာ

ို်းခွဲေါသည်။ ဤ ပေေွဲတင် Gold Sponsor မျွာ်းအပဖစ် MRS
Ltd

နှင်

Global

Technology

Co.,

Ltd.

ဝေ် ဦ်းစို်းလင်၊ ပမေ်မွာနိုငင
် ကေ်ေျျူတွာအသင််းချျိုေ် ောယက

တမ
ိုို့ ှလည််းနကွာင််း Silver Sponsor မျွာ်းအပဖစ် Citicom

ဦ်းသေ််းဦ်း၊ ပမေ်မွာနိုငင
် ကေ်ေျျူတွာအသင််းချျိုေ် ေိုတယဥကကဋ္ဌ

Computer နှင် Client Focus Co., Ltd တမ
ိုို့ ှ လည််းနကွာင််း

ဦ်းမျျို်းပမင်

ေေို်းေါဝင်ခွဲပေ်း Company နေါင််း (၅၀)မှ ပေခေ််းစိုစိုနေါင််း

ရှင်အသင််း

ေ််း၊ ရေ်ကိုေ်တိုင််းနေသကက်း ကေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််း
ဥကကဋ္ဌ

ဦ်းမျျို်းမင််းဦ်း၊

ရေ်ကိုေ်တင
ို ််းနေသကက်း

ကေ်ေျျူတွာေညွာရှင် အသင််း ဥကကဋ္ဌ ဦ်းနအွာင်စို်းမို်း တမ
ိုို့ ှ

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

ရေ်ကိုေ်တိုင််းနေသကက်းကေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှငအ
် သင််းမှ
ကျင််းေနသွာ

"Building

စိတ်ခနစိတ်ထာ်းတည်ခ

Leadership

Mindset:

ကက်းမှျူ်း

ခ ေါင််းခ

ာင်မှု

ာက်ပ င််း” Seminar ၏ စွာေယ်ဇင််း ရှင််းလင််းေွဲ

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

ရေ်ကိုေ်တိုင််းနေသကက်းကေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှင်အသင််း

ကျင််းေပေျိုလိုေ်ခေါသည်
ွဲ
။

အ

ိုေါအခမ််းအော်းတင်

ရေ်ကိုေ်တိုင််းနေသကက်း

ကေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှင်အသင််း၏ ဥကကဋ္ဌ ဦ်းမျျို်းမင််းဦ်း မှ နှုတ်ခေ််း
နပေွာ ကွာ်းပေ်း အသင််း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင် န
နပေွာ ကွာ်းခွဲေါသည်။

က်စကွာ်း

ွာင်ရွကန
် ေမှုမျွာ်းကို ရှင််းလင််း

န
ိုို့ ောက် ရေ်ကေ
ို ်တိုင််းနေသကက်းကေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််း

ရှင်အသင််း ၏ တွဲဖက်အတင််းနရ်းမှျူ်း
ကျင််းေရပခင််း၏

ရို်းခေ််း၌

ရွာဦ်းနဇယျွာပဖျို်းမှ “Seminar” ေွဲအွာ်း

ရည်ရွယ်ချက်မျွာ်းကို

က်လက်၍ Seminar ေွဲအခမ််းအော်းတင်န

ရှင််းလင််းနပေွာ ကွာ်းခွဲေါသည်။
ွာနပေွာန

်းနန်းနေ်းသွာ်းမည်

ရွာမကက်း Prof. Dr. Moe Moe Khaing (Head of MBA Programme) မှ
Seminar ေွဲသိုို့ တက်နရွာက်ပခင််းပဖင် ရရှမည် အကျျို်းနကျ်းဇူ်းမျွာ်းကို Media
မျွာ်းအွာ်း ရှင််းလင််းနပေွာ ကွာ်းခွဲပေ်းနောက် ရေ်ကေ
ို ်တိုင််းနေသကက်းကေ်ေျျူတွာ
လိုေ်ငေ််းရှင်အသင််း Socio & Capacity Development Committee ၏ ဥကကဋ္ဌ
ဦ်းနိုင်အိုေမ
် ှအ

ူ်းနကျ်းဇူ်းတင်စကွာ်းနပေွာ ကွာ်းခွဲပေ်းနောက် အခမ််းအော်းအွာ်း

နအွာင်ပမင်စွာရိုတ်သမ််းခွဲေါသည်။
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2.“Building Leadership Mindset” Online Seminar
ရေ်ကိုေ်တိုင််းနေသကက်းကေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှင်အသင််းမှ ကက်းမှျူ်းကျင််းေနသွာ “Building Leadership Mindset: နခါင််းန
စတ်နေစတ်

ွာ်းတည်န

ွာက်ပခင််း” Online Seminar ေွဲအွာ်း

ရက်နေို့၊ နေို့လည် (၂:၀၀)ောရမှ ညနေ (၄:၀၀) ောရအ
Facebook Page မှ တိုကရ
် ိုက် Live

ိုတ်လွှင် န

ွာင်မှု

ရွာမကက်း Prof. Dr.Moe Moe Khaing မှ ၂၀၂၀ ခိုနှစ်၊ မတ်လ (၂၁)

ရေ်ကိုေ်တိုင််းနေသကက်းကေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှင်အသင််း၏ MCIA-Yangon

ွာနပေွာန

Online Seminar ေွဲပဖစ်နပမြှွာက်နစရေ်အတက် ကူညန

်းနန်းနေ်းခွဲေါသည်၊၊
ွာ ကွာ်းနေ်းေါနသွာ စ်းေါ်းနရ်းတကကသိုလ်၏ ေါမွာကခဌေမှျူ်း (ပငမ််း)

Professor Dr. Moe Moe Khine (တချယ်မို်း)
Digital Whiteboard ကူညနေ်းေါနသွာ Shwe Lamin Nagar Company Limited
Digital Broadcasting Device မျွာ်းကူညနေ်းေါနသွာ Winner Computer
Lighting မျွာ်း ကူညနေ်းေါနသွာ SMT Photography
လွာနရွာက်အွာ်းပဖည်ကည
ူ နေ်း ကေါနသွာ အသင််း၏ EC မျွာ်းအွာ်းလို်း
Online မှ ကည်ရူ ကနသွာ ေရတ်သတ်မျွာ်းအွာ်းလို်း တစ်ဦ်းတစ်နယွာက်ချင််းစ အွာ်း ရေ်ကိုေ်တိုင််းနေသကက်းကေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှင်
အသင််းမှ နကျ်းဇူ်းအ

ူ်းတင်ရှေါန ကွာင််း မှတ်တမ််းတင်ဂိုဏ်ပေျိုအေ်ေါသည်။
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1. Talent Nest Learning Center
ရေ်ကိုေ်တိုင််းနေသကက်းကေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှင်အသင််း၏

Member

Benefit အစအစဉ်တစ်ခိုအပဖစ် TALENT NEST LEARNING AND
DEVELOPMENT
ဝေ်

မ််းမျွာ်း

CENTER

အ

ူ်းနှုေ််း

နိုင်ရေ်အတက် သန

နှင်ေူ်းနေါင််း၍
ွာ်းမျွာ်းပဖင်

အသင််းဝင်ကိုမပဏမျွာ်းမှ

သင်တေ််းမျွာ်း

တက်နရွာက်

ွာတူညမှုစွာချျိုေ်အွာ်း ၂၀၂၀ ခိုနှစ်၊ ဇေ်ေဝါရလ

(၃၀) ရက်နေို့တင် ရေ်ကိုေ်တိုင််းနေသကက်းကေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှငအ
် သင််း
ရို်းခေ််း၌ TALENT NEST LEARNING AND DEVELOPMENT CENTER မှ
DAW

MOE

MOE

SAN

(Principal

Consultant)

နှင်

ရေ်ကိုေ်တိုင််းနေသကက်းကေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှင်အသင််း ဥကကဋ္ဌဦ်းမျျို်းမင််းဦ်း
တမ
ိုို့ ှ လက်မှတ်နရ်း

ို်းခွဲ ကေါသည်။

__________________________________________________________________________________________________
2. Phyo Training Center
ရေ်ကိုေ်တိုင််းနေသကက်းကေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှင်အသင််း၏

Member

Benefit အစအစဉ်တစ်ခိုအပဖစ် Phyo Training Center (Computer &
Management Training Center-HO) နှင်ေူ်းနေါင််း၍ Diploma in
Digital Marketing ၊ ICDL Digital Marketing ၊ Professional Digital
Marketing ၊ Diploma in Business Management Administration နှင်
အပခွာ်း Management Course မျွာ်းအွာ်း အသင််း၀င်ကိုမပဏမျွာ်းမှ
ဝေ်

မ််းမျွာ်းအနေပဖင်

နှုေ််း

ွာ်းမျွာ်းပဖင် တက်နရွာက်နိုင်ရေ်အတက် သန

၂၀၂၀

ခိုနှစ်၊

သတ်မှတ်

မတ်လ

(၆)

ွာ်းနသွာအ

ရက်နေို့တင်

ကေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှင်အသင််းရို်းခေ််း၌
ကေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှင်အသင််း၏

ဥကကဋ္ဌ

ူ်း

Discount

ွာတူညမှုစွာချျိုေ်ကို

ရေ်ကိုေ်တိုင််းနေသကက်း
ရေ်ကိုေ်တိုင််းနေသကက်း

ဦ်းမျျို်းမင််းဦ်း

နှင်

PHYO

Training Center (Computer & Management Training Center-HO)
၏

Founder

လက်မှတ်နရ်း

&

Principal

ို်းခွဲ ကေါသည်၊၊

ပဖစ်နသွာ

ဦ်းနအွာင်ပေည်ပဖျို်း

တမ
ိုို့ ှ
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1. ြညာသင်ခထာက်ြခ
ံ့ က်းခြ်းအြ်ပ င််း
ရေ်ကိုေ်တိုင််းနေသကက်းကေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှင်အသင််းနှင်

အသင််းဝင်ကိုမပဏမျွာ်းမှေူ်းနေါင််း၍

သတင််းအချက်အလက်

ေည််းေညွာတကကသိုလ် (UIT) နှင် ရေ်ကိုေေ
် ည််းေညွာတကကသိုလ် (YTU) ၏ ကေ်ေျျူတွာအင်ဂျင်ေယွာနှင် သတင််းအချက်အလက်
ေည််းေညွာဌွာေ (CEIT) မှ ေညွာ

ူ်းချွေ်ပေ်းနမ််းေါ်းနသွာ နကျွာင််းသွာ်း/သူမျွာ်းအွာ်း (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ေညွာသင်နှစ် ေ

Semester) အတက် ေညွာသင်န
(၂:၀၀)ောရ

အချေ်တင်

မနှစ်ဝက် (First

ွာက်ေန က်းမျွာ်း နေ်းအေ်သည် အခမ််းအော်းကို ၂၀၂၀ခိုနှစ်၊ ဇေ်ေဝါရလ ၂၂ ရက်နေို့၊ နေို့လည်

ရေ်ကိုေ်တိုင််းနေသကက်းကေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှငအ
် သင််း၏

ရို်းခေ််း၌

ကျင််းေပေျိုလိုေ်ခွဲေါသည်။

ဤအခမ််းအော်းတင် ရေ်ကိုေ်တိုင််းနေသကက်းကေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှငအ
် သင််း ဥကကဋ္ဌ ဦ်းမျျို်းမင််းဦ်းမှ အဖင်အမှွာစကွာ်းနပေွာ ကွာ်းပခင််း၊
Public

Relations

ေညွာသင်န

Committee

ဥကကဋ္ဌ

ဦ်းမင််းကိုကို

မှ

ေညွာသင်န

ွာက်ေန က်းအစအစဉ်ကို

ရှင််းလင််းတင်ပေပခင််း၊

ွာက်ေန က်း ရရှနသွာ နကျွာင််းသွာ်းနကျွာင််းသူမျွာ်းမှ အသင််းသိုို့ ပေေ်လည်နေ်းေရ
ိုို့ မည် Assignment မျွာ်းကို

ရှင််းပေပခင််းနှင် English Writing မျွာ်းကို မွဲနှုကန
် ရွ်းချယ်ပခင််း၊ သတင််းအချက်အလက်ေည််းေညွာတကကသိုလ် (UIT) ေါနမွာကခချျိုေ်
နေါက်တွာနစွာစနဒာနအ်းမှ နကျွာင််းသွာ်းမျွာ်းကိုယ်စွာ်း နကျ်းဇူ်းတင်စကွာ်းနပေွာ ကွာ်းပခင််း၊ အလှုရှင်တစ်ဦ်းပဖစ်နသွာ One Cloud
Co., Ltd. ၏ တွာဝေ်ရှသူတစ်ဦ်းမှ ရေ်ကိုေ်ေည််းေညွာတကကသိုလ် (YTU), ကေ်ေျျူတွာအင်ဂျင်ေယွာနှင်သတင််းအချက်အလက်
ေည််းေညွာဌွာေ (CEIT) နကျွာင််းသွာ်းနကျွာင််းသူ (၅)ဦ်းအတက် ေညွာသင်န

ွာက်ေန က်း နေ်းအေ်ပခင််း၊ ရေ်ကိုေ်တိုင််းနေသကက်း

ကေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှင်အသင််း ဥကကဋ္ဌ ဦ်းမျျို်းမင််းဦ်းမှ သတင််းအချက်အလက်ေည််းေညွာတကကသိုလ် (UIT) နကျွာင််းသွာ်းနကျွာင််းသူ
(၁၀)ဦ်းအတက်

ေညွာသင်န

ွာက်ေန က်း

နေ်းအေ်ပခင််း၊

အမှတ်တရဓွာတ်ေိုမျွာ်း

ရိုက်ကူ်းပခင််းတပိုို့ ဖင်

နအွာင်ပမင်စွာ

ကျင််းေပေျိုလိုေ်ခေါသည်
ွဲ
။
ဤအစအစဉ် ပဖစ်နပမွာက်ရေ်အတက် ေူ်းနေါင််းေါဝင် ေေို်းနေ်း ကေါသည် အသင််းဝင်ကမ
ို ပဏမျွာ်း 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” တိုို့
အွာ်း ရေ်ကိုေ်တိုင််းနေသကက်းကေ်ေျျူတွာလိုေင
် ေ််းရှင်အသင််းမှ အ
သည်။

ူ်းေင်နကျ်းဇူ်းတင်ရှေါန ကွာင််း မှတ်တမ််းတင်ဂိုဏ်ပေျိုအေ်ေါ

12

2. Annual Retreat Trip
ရေ်ကိုေ်တိုင််းနေသကက်းကေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှင်အသင််းသည် ၂၀၂၀ ခိုနှစ်အတက် Retreat Meeting ခရ်းစဥ်အပဖစ် ကျျိုက်

ိုပမျိုွဲ့

ရှ Pepper Garden Resort သိုို့ သွာ်းနရွာက်ခွဲ ကေါသည်။
၂၀၂၀ ခိုနှစ်၊ နဖနဖွာ်ဝါရလ (၁၂) ရက်နေို့ ေေက် (၁၂ :၀၀) ောရ အချေ်တင် MICT Park၊ Main Building မှ စတင်
ကေါသည်။ မေက်ခင််းေိုင််းတင် ကျျိုက်

်းရို်း

နတွာရနကျွာင််းနှင်

တနဂ

တ်ဖူ်းနတွာင်ေရ

နတွာ်ရှင်ပမတ်သိုို့ သွာ်းနရွာက်ဖူ်းနပမွာ်ခွဲ ကေါသည်။ ညနေေိုင််းတင်
ွာသသ
ိုို့ ွာ်းနရွာက် နလလွာလှုေါေ််းခွဲေါသည်။

တ်ဖူ်းနတွာင်ေရ

က်ခွာခွဲ

တ်ဖူ်းနတွာင်
တနဂ

ွာမှ

နကျွာင််းသွာ်းနကျွာင််းသူမျွာ်းမှလည််း ကရင်ေို်းယမ််းအကပဖင် ဧည်ခနဖျွာ်နပဖခွဲ ကေါသည်။ ညခင််းေိုင်း် တင် Pepper Garden Resort
မှ နဖျွာ်နပဖနသွာ တိုင််းရင််းသွာ်းရို်းရွာအကမျွာ်းကိုလည််း ကည်ရှုအွာ်းနေ်းခွဲ ကေါသည်။
နဖနဖွာ်ဝါရလ (၁၃) ရက်နေို့ ေေက် (၈:၀၀) ောရအချေ်တင် Retreat Meeting ကို စည််းနဝ်းကျင််းေခွဲေါသည်။ ၂၀၁၉
ခိုနှစ်အတင််း နကွာ်မတတစ်ခိုချင််းစ၏ န
နရ်း

ွဲရွာတင်

နရ်း

ွဲပခင််း၊ န

ွာင်ရွက်ချက်မျွာ်းအွာ်း န

ည်သင််းစဉ််းစွာ်းရမည်အချက်မျွာ်းအွာ်း န

်းနန်းပခင််း၊ ပေေ်လည်သို်းသေ်ပခင််း၊ 2020 Year Plan

်းနန်းပခင််း၊ ၂၀၂၀ ခိုနှစ်အတက် နကွာ်မတအသ်းသ်း၏ Year Plan

်းနန်းတင်ပေပခင််း၊ အသင််း၏ Year Plan အွာ်း အပေ်းသတ်န

်းနန်းပခင််း၊ အန

န

န

်းနန်းပခင််း တပိုို့ ဖင် Retreat

Meeting ကို နအွာင်ပမင်စွာ ကျင််းေပေ်းစ်းခွဲေါသည်။
န
ိုို့ ောက် ညနေ (၅:၀၀) ောရအချေ်တင် Pepper Garden Resort မှ ပေေ်လည်

က်ခွာလွာခွဲ ကေါသည်။ အပေေ်ခရ်းအတင််း

Pearl Nature Resort သိုို့ ဝင်နရွာက်နလလွာခွဲ ကေါသည်။ MICT Park၊ Main Building သိုို့ ည (၁၀:၀၀) ောရအချေ်တင်
ပေေ်လည်နရွာက်ရလွာကွာ
ှ
Retreat Trip ကို နအွာင်ပမင်စွာ ပေ်း

ို်းခွဲ ကေါသည်။
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3. ရန်ကုန်တိုင််းခေသကက်းလွှတ်ခတာ်ရု်းအဖွဲ့ွဲ အတက် “Computer Basic Course” သင် ကာ်းခြ်းပ င််း

ရေ်ကိုေ်တိုင််းနေသကက်းကေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှင်အသင််းနှင်
Myanmar Technology Investment (MTI) တမ
ိုို့ ှ ေူ်းနေါင််း၍
ရေ်ကိုေ်တိုင််းနေသကက်းလွှတ်နတွာ် ရို်းအဖွဲွဲ့မှ ဝေ်

မ််း (၁၉)

ဦ်းတအ
ိုို့ တက် Computer Basic Course (36) ောရစွာ
သင်တေ််းကို

နဖနဖွာ်ဝါရလ

(၁၁)

ရက်နေို့မှ

စတင်

သင် ကွာ်းနေ်းခွဲေါသည်။

4. စာ်းသု်းသူကာကယ်ခရ်းဥြခေနှငံ့် ြတ်သက်ပြ်း ခ

်းခန်းြိုို့ ျပ င််း

“စွာ်းသို်းသူကွာကယ်နရ်းဥေနေေါစ်းေွာ်းနရ်းလိုေ်ငေ််းရှင်မျွာ်း
နဖွာ်ပေချက်မျွာ်း”အွာ်း

လိုကေ
် ာရမည်အချက်မျွာ်းနှင်

စ်းေွာ်းနရ်းနှင်ကူ်းသေ််းနရွာင််းဝယ်နရ်းဝေ်ကက်းဌွာေ၊

ကိုေ်အညွှေ််းအမှတ်အသွာ်း

စွာ်းသို်းသူနရ်းရွာဦ်းစ်းဌွာေ၊

ရေ်ကိုေ်တိုင််းနေသကက်း

ဦ်းစ်းမှျူ်းရို်းမှ ဦ်းစ်းအရွာရှ နေေါ်ေေ််းနမသက်နိုငသ
် ည် ၂၀၂၀ခိုနှစ်၊ မတ်လ ၄ ရက်နေို့၊ နေို့လည် (၁:၀၀) ောရအချေ်တင်
ပမေ်မွာနင
ို ်ငကေ်ေျျူတွာအသင််းချျိုေ် အစည််းအနဝ်းခေ််းမ၌ လွာနရွာက်န
ဤန

်းနန်းေခ
ိုို့ ျခွဲေါသည်။

်းနန်းေွဲတင် နေေါ်ေေ််းနမသက်နင
ို ်မှ “စွာ်းသို်းသူအခင်အနရ်း (၈)ချက်”၊ “စွာ်းသို်းသူနှင် စ်းေွာ်းနရ်းလိုေ်ငေ််းရှင်မျွာ်း၏

တွာဝေ်မျွာ်း”၊ “ကိုေ်စည်နှင် စေ်လျဉ််း၍ နဖွာ်ပေရမည် အွာမခချက်”၊ ကိုေ်အညွှေ််းအမှတ်အသွာ်းနဖွာ်ပေချက် (Trade Mark)”၊
“တွာ်းပမစ်ချက်နှင် ပေစ်မှုပေစ်ေဏ်မျွာ်း” စသည် အနရ်းကက်းနသွာ လိုကေ
် ာရမည်အချက်မျွာ်းကို ေခ
ိုို့ ျခွဲေါသည်။

န
ိုို့ ောက်

အလိုေအ
် မှုန

ပေျိုလိုေ်

ခွဲ ကေါသည်။

ွာင်မျွာ်း၊

ကိုယ်စွာ်းလှယ်မျွာ်းမှ

နမ်းပမေ််းပခင််း၊

အပေေ်အလှေ်န

်းနန်းပခင််းမျွာ်း

န
ိုို့ ောက် ဦ်းစ်းအရွာရှ နေေါ်ေေ််းနမသက်နိုင်အွာ်း ရေ်ကိုေ်တိုင််းနေသကက်းကေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှငအ
် သင််း ဥကကဋ္ဌ

ဦ်းမျျို်းမင််းဦ်းမှ အမှတ်တရ လက်န
စွာ အ

သလိုသည်မျွာ်းကို

ို်းသတ်ခွဲေါသည်။

ွာင်နေ်းအေ်ပခင််း၊အမှတ်တရမှတ်တမ််းဓွာတ်ေို ရိုကက
် ူ်းပခင််း တပိုို့ ဖင်န

်းနန်းေွဲကို နအွာင်ပမင်
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5. အသင််းသာ်းစုလင်ညညွှတ်ခြျာ်ရွှင်ြွဲခတာ်

ပမေ်မွာနင
ို ်ငကေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှင်အသင််းမှ ကက်းမှျူ်းကျင််းေနသွာ
“အသင််းသွာ်းစိုလင်ညညတ်နေျွာ်ရွှင်ေွဲနတွာ်” အွာ်း ၂၀၂၀ ခိုနှစ်၊
မတ်လ (၇) ရက်နေို့တင် Conference Hall, MICT Park ၌
ကျင််းေပေျိုလိုေ်ခွဲရွာ

ရေ်ကိုေ်တိုင််းနေသကက်းကေ်ေျျူတွာလိုေ်ငေ််းရှင်

အသင််း မှလည််း ေါဝင်နဖျွာ်နပဖတင်

က်ခေါသည်
ွဲ
၊၊
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1. ခ ျ်းခငမျာ်း ထုတ်ခ ျ်းနိုင်ြေါရန် ကူညခ

ာင်ရွကသ
် ာ်းမည် ပဖစ်ခ ကာင််း အသိခြ်းအခ ကာင််း ကာ်းပ င််း
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2. ကျန််းမာခရ်းအသိြညာခြ်းလုြ်ငန််းမျာ်းအတက် လိုအြ်ခသာ လက်

ခ
ွဲ အာ်လမျာ်း လှှူေေါန််းနိုင်ြေါခ ကာင််း အသိခြ်းပ င််း

ကျေ််းမွာနရ်းနှင်အွာ်းကစွာ်းဝေ်ကက်းဌွာေမှ
နဝမျှနေ်းအေ်ေါသည်။

ိုတ်နဝ

ွာ်းနသွာ လိုက်ောရမည် အသေညွာနေ်းချက်အချျိုွဲ့အွာ်း
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