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Annual General Meeting
မမနမာနိုငငံကွနပျျူတာအသင်းချျုပ ဥကကဋ္ဌ ဦ်းမင်းရေယျာလင
ှို မှ Keynote Speech ရမပာကကာ်းမခင်း

အာားလားပဲမင်္ဂလာပါ။ ဒီန ေ့ ရ ်က တ
် င်ားနဒသကကီားကွ ်ပ ျူတာပညာရှငအ
် သင်ား နှင် ရ ်က တ
် င်ား
နဒသကကီားကွ ်ပ ျူတာလပ်င ်ားရှင်အသင်ားတရ
ေ့ ဲဲ့ နှစ်ပတ်လည်အခမ်ားအ
န ပာခွင်ရတဲအတွက်

မ ာားစွာ

င်္ဏ်ယူဝမ်ားန မာက်မပါတယ်။

ားမှာ

အခလ အမှာစကာား

ကျွ န
် တာ်တေ့

အာားလား

သပပီား

ြစ်တဲအတင်ားပဲ ၁၉၉၆ ခနှစ်ကစပပီား ကွ ်ပ ျူတာပညာြွဲ့ပြ ားနရားဥပနဒက ပဋ္ဌာ ်ားခဲပပီား ၁၉၉၈ ခနှစ်မှာ
မ ်မာနင်ငကွ ်ပ ျူတာအသင်ားခ ပ် ဲေ့ မ မ
် ာနင်ငကွ ်ပ ျူတာအသင်ားမ ာားက စတင်ြွဲဲ့စည်ားခဲပါတယ်။
ထသေ့ ြွဲဲ့စည်ားခဲတဲအခ ်ကစပပီား အစားရနှင် ပင်္ဂလကကဏ္ဍ တက်ညီလက်ညီ ပူားနပါင်ားန

ာင်ရွက်ခဲတာ

ယန ေ့အခ ထ
်
ြစ်ပါတယ်။
ကျွ ်နတာ်အန

ဲေ့

မ ်မာနင်ငကွ ်ပ ျူတာအသင်ားခ ပ်က

လပ်င ား် စဉ်မ ာားက အ ည်ားငယ် တင် ပပါရနစ။ ပထမဦား

ဦြားမငြားပေယ ြောလင
ှို ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

Committee

လပ်င ား် စဉ်မ ာားတွင် MCF, MCIA, MCPA တ၏
ေ့ အလပ်အမှုန
ဲေ့ နတာ
က

အင်င်္ င် ီယာအသင်ားခ ပ်တေ့ ဲေ့

နင်ငနတာ်၏

(၈)ခ

ရှပါတယ်။

က င်ားပခဲတဲ

ပူားနပါင်ားန

ာင်ရွက်န ပါတယ်။ အတူတကွ လပ်န

ဤနကာ်မတီမ ာား၏

“e-Government

စီားပွာားနရားလပ်င ား် မ ာား၊

ာင်ရွက်ကကြေ့ MOU နရားထားခဲပပီား ပထမအ

e-Government

ည်ားပညာနှင်

င်အန ြင် UMFCCI

Conference”

မှာ

ပင်ား

အထနရာက်နအာင်

စီစဉ်န

ာင်ရွက်န ပါတယ်။
၊

မ ်မာနင်င

လူူ့စွမား် အာားအရင်ားအ မစ်ြွဲ့ပြ ားတားတက်နရားတအ
ေ့ တွက်

ဲေ့ MCF တေ့ Myanmar 4.0 White Paper တစ်နစာင်နရား

န
ွဲ င်ြေ့

ဲေ့ ဒီ Sector နတွထဲကန

လ
ဲေ့ ည်ား Technology က အသား ပ လရ
ေ့ မယ် ကဏ္ဍ တစ်ခ (သမ
ေ့ ဟတ်) နှစ်ခ က

အတူပားူ နပါင်ားန

ာင်ရွကန
် ပါတယ်။

ကျွ ်နတာ်တအ
ေ့ န

င်ရာနတွမှာ ကူညီပပား ပါဝင်လာခဲတာ နှစ် (၂၀) နလာက် ရှပပီား Implementation လပ်နင်တအ
ဲ

မ ်မာနင်ငကွ ်ပ ျူတာအသင်ားခ ပ်အန

ပတ်သက်နသာ

ာင်နင်ရ ်အတွက် Sector (7)ခ အ ြစ် Agriculture & Livestock, Manufacturing, Education,

ဲေ့ နင်ငနတာ်အတွက်အက ားရှမယ်၊ Supply အန
Implementation

နှင်

UMFCCI

Infrastructure, Health, Tourism နှင် Digital Economy တက
ေ့ လ ာထာားပါတယ်။ မ ်မာနင်ငကွ ပ
် ျူတာအသင်ားခ ပ် အန
အာရစက်ပပီား

အဓက

ားကနတာ e-Government အနကာင်

ာင် (၂၃)ဦားက စစနပါင်ား နကာ်မတီ (၆၅)ခမှာ ပါဝင်ပပီား ပပားကူညီန

န ပည်နတာ်မာှ

ပူားနပါင်ားန

Demand အန

ာင်န တဲ

အထည်နြာ်နရားမှာ အစားရက ြွဲဲ့စည်ားထာားတဲ e-Government Steering Committee နှင် Sub-

ခမနမြောနငငံက္န
ွ ျူတြောအသငြားြ ျု

ဒတယတစ်ခအန

လပ်န

ဲေ့

Advisory,

Advocacy,

Legal

င်အထ မနရာက်ခပါဘူ
ဲ
ား။ လက်ရှ

ဲေ့ အာားလား အတူတူပါဝင်နသာ ICT ကဏ္ဍ တားတက်နစရ ် ရည်ရွယ်ပပီား Implementation အ

င်အထသွာားြေ့

ာင်ရွက်န ပါတယ်။
အခလက်ရအန
ှ

ဲေ့

န ပည်နတာ်မှာ

Science

သာယာနရားနကာ်မတီနှင် ပူားနပါင်ားပပီား ြစ်န မာက်နအာင် န

&

Technology

ာင်ရွကန
် ပါတယ်။ န

Park

နပေါ်နပါက်လာနစရ ်အတွကလ
် ည်ား

က်ထပ် National Export Strategy (2020-2025) ၏ ICT Services

ကဏ္ဍတွငလ
် ည်ား International Trade Center (ITC) နှင် ပူားနပါင်ားပပီား IT Export အ ြစ် Software ကဏ္ဍက ဦားစာားနပားန
Hardware ကဏ္ဍကပါ န
သတ်မှတ်ခ က်မ ာားက သက်
န

ာင်ရွကသ
် ွာားနင်နရား ပူားနပါင်ားပါဝင် န
င်ရာ ကဏ္ဍအလက်န

ာင်ရွက၍
် န

က်ပင်ားတွင်

ာင်ရွကန
် တာနတွ ရှပါတယ်။ Unicode ကဲသေ့ နင်ငတကာ စခ ်စညွှ ား်

ာင်ရွက်သွာားနင်နရားကလည်ား န

င်ရာ “စ”

ာင်ရွက်လ က်ရပါတယ်
ှ
။

က်ထပ် ထပ်ပပီားန ပာလတာက မ ်မာနင်ငကွ ်ပ ျူတာအသင်ားခ ပ်ကလည်ား ယခ ထက်ပပပီား ခင်မာနတာင်တင်ားတဲ အြွဲဲ့အစည်ား တစ်ခ အ ြစ်

ICT ကဏ္ဍြွဲ့ပြ ားတားတက်မှုမ ာား ပမလပ်န

ာင်သွာားနင်နအာင် ပင်

င်န

ာင်ရွက်န ပါတယ်။ ဒီလန

ပည် ယ်နှငတ
် င်ားနဒသကကီား အသင်ားမ ာားမှ စတ်ဝင်စာားသူအာားလား ပါဝင်နင်ြေ့ ကျွ န
် တာအ
် န
ပူားနပါင်ားန

န ပည်နတာ်စည်ပင်

ာင်ရွက်မှသာ

နအာင် မင်မှာ ြစ်ပါတယ်။

ယခနှစအ
် တွင်ား

ာင်ရွက်ရာမှာလည်ား နင်ငအသင်ားမ ာားမှတ

ဲေ့ ဒီန ရာက

တ သဂာရီတင်ား

တ

နဒသကကီား

င်

င် ြတ်နခေါ်လပါတယ်။ အာားလား
ကွ ်ပ ျူတာပညာရှင်အသင်ားနှင်

န ပည်နတာ်ကွ ်ပ ျူတာလပ်င ား် ရှင်အသင်ားတေ့ က ြွဲ့ဲ စည်ားနင်ခဲပပီား ယခလက်ရှ တင်ား ဲေ့ ပည် ယ် (၁၂)ခမှာ ကွ ်ပ ျူတာအသင်ားမ ာား အ

င်

ငြ
် ွဲဲ့စည်ားခဲပပီား

ြစ်ပါတယ်။ အ ခာား ပည် ယ် ဲေ့ တင်ားနဒသကကီားမ ာားတွငလ
် ည်ား ကွ ပ
် ျူတာအသင်ားမ ာားက လအပ်သလ ြွဲဲ့စည်ားနပားပပီား ပည် ယ် ဲေ့ တင်ားနဒသကကီားမ ာား၏
လူမှုစီားပွာားြွဲ့ပြ ားတားတက်နရားအတွက် ICT ကဏ္ဍမှ ပါဝင်န

ာင်ရွက်နင်နရားက ကျွ ်နတာ်တအ
ေ့ န

ဲေ့ ပပားကူညီသွာားမှာ ြစ်ပါတယ်။

ရ ်က ်တင်ားနဒသကကီားကွ ်ပ ျူတာအသင်ားနတွဟာ တင်ားနဒသကကီားအတွင်ား ည်ားပညာကူားန ပာင်ားရရှနရား၊ ပညာနရားကဏ္ဍအတွက် ICT ည်ားပညာ
ပပား ခင်ား၊ ICT လူူ့စွမား် အာားအရင်ားအ မစ်ြွဲ့ပြ ားတားတက်နရားအတွက် ပညာရည်ချွ ်
ပပားနပား ခင်ား၊ နင်ငနတာ်အ

င် ICT ပပ င်ပွဲမ ာားတွင် ပပားနပားမှုမ ာား လပ်န

ခ ားီ မြှင် ခင်ား၊ လပ်င ား် ခွငအ
် နကကာင်ား လက်နတွဲ့သရှနင်နစရ ် Internship

ာင်န ခင်ားကလည်ား နတွဲ့ မင်န ရသည်အတွက် အာားရနက ပ်မပါနကကာင်ား

န ပာကကာားလပါတယ်။ ရ ်က တ
် င်ားနဒသကကီားကွ ်ပ ျူတာ အသင်ားမ ာားသည် မမတစ
ေ့ ွမား် အာားရှသမျှ လပ်န

ာင်န ကကနသာ်လည်ား နမျှာ်မှ ်ားထာားသနလာက်

ြွဲ့ပြ ားတားတက်နစရ ်မှာ အခက်အခဲမ ာား ရှန ပါနသားနကကာင်ား သရှရသည်အတွက် လအပ်သည်မ ာားရှပါကလည်ား နင်ငအသင်ားမ ာားမှ တ
အခ ်မနရွား တင် ပနင်ပါနကကာင်ား ဲေ့ အသင်ားခ ပ်အန ြင်လည်ား တတ်နင်သမျှ ပပားန

င် အသင်ားခ ပ်ထသေ့

ာင်ရွက်နပားမည် ြစ်နကကာင်ားန ပာကကာားလပါတယ်။
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င်္ားခ ပ်အန
နပါင်ားကူားခ တ်

ဲေ့ ရ ်က တ
် င်ားနဒသကကီားကွ ်ပ ျူတာအသင်ားမ ာား အန ြင် တင်ားနဒသကကီားအစားရအြွဲဲ့နင
ှ ် ပင်္ဂလကကဏ္ဍအကကာား ည်ားပညာလပ်င ်ားမ ာားက
က်၍ ICT ကဏ္ဍြွဲ့ပြ ားတားတက်နရားအတွက် ယခထက် ပမတက်ကကွစွာ ပူားနပါင်ားလှုပ်ရှာား န

နခတ်မှီြွဲ့ပြ ားတားတက်နသာ ICT ကဏ္ဍတစ်ရပ်နင
ှ ် အတူ

ြွပြ ားတားတက်နသာ နင်ငနတာ်သစ်

ာင်ရွက်နင်ပပီား တင်ားခ စ်၊ ပည်ခ စ်စတ် ြင်

သ
ီ ေ့ တက်လှမား် နင်နအာင် ကက ားစာားသွာားကကပါလေ့

တက်တွ ်ားရင်ား င်္ားခ ပ်အပ်ပါတယ်။
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

မမနမာနိုငငံကွနပျျူတာပညာ ှငအသင်း ဥကကဋ္ဌ ဦ်းထွန်းခင
ို မှ အဖွငအမှာစကာ်း ရမပာကကာ်းမခင်း
အြောြားလြားံ ဲ မင်္ဂလြောရှတဲ နံနက္ြငြားပလြား ါ။ ပရှြားဦြားစွြော တက္ြားတက္ကက္ွပရြောက္ပ ြား Keynote Speech
ပခ ြောကက္ြောြားပ ြား ါပသြော

ခမနမြောနငငံက္န
ွ ျူတြောအသငြားြ ျု

ပက္ ြားေြားအထြား င တငရှ ါတယ။

ဥက္ကဋ္ဌ

ဦြားမငြားပေယ ြောလင
ှို အြောြား

ထမဆံြားအပနနဲို့ ခမနမြောနငငံက္န
ွ ျူတြော ညြောရှငအသငြား (MCPA)

အပကက္ြောငြား ပခ ြောခ လ ါတယ။ ခမနမြောနငငံက္န
ွ ျူတြော ညြောရှငအသငြားက္ က္ွန ျုတြောဖွွံ့ံ ပဖျုြားမှို ဥ ပေ၊
သငြားဖွဲွံ့စညြားမ ဉြားမ ြောြားမှြော စက္ြောြားရ မ ြောြားစွြောနဲို့ ဖွဲွံ့ဆကက္ ါတယ။ အရြားရင
ှ ြားဆံြား ပခ ြောရရင ခမနမြောနငငံ
အတွငြားမှြော ICT နညြား ညြောအသံြားခ ျုပ ြား အသက္ပမွြားဝမြားပက္ ြောငြား ခ ျုလ က္ရှတဲ Professional မ ြောြားရဲွံ့
အသက္အဝနြား၊ အစအပဝြား၊ အြ ငြားြ ငြား ညြော ခဖနို့ခဖျူြားရြော၊ က္ညရငြား ငြားရြော အသက္အမမံျု ခဖစ ါတယ။
အသငြား၏ Vision အပနခဖင “To Be A Trust Worthy ICT Professional Society for Development”
ဟ၍ အဓ ပါယဖွငဆထြောြား ါတယ။ MCPA အသငြားသြောြားလို့ ပခ ြောရြောတွငလညြား “MCPA အသငြားသြောြား”
ဦြားထွနြားြင၊ ဥက္ကဋ္ဌ

ဆပ ြား အသငြားဝငအမ ျုြားအစြောြား တစြသြော ရှ ါတယ။ တငြားနင
ှ ခ ညနယ၊ ပေသ ထဝအရ က္ွခဲ ြောြား

ခမနမြောနငငံက္န
ွ ျူတြော ညြောရှငအသငြား

ခြြောြားန ြားမှို

ရှပသြောလညြား

MCPA

Membership

သည

တစမ ျုြားတစစြောြား ဲ

ရှ ါပကက္ြောငြား

ထညသွငြားပခ ြောကက္ြောြား လ ါတယ။
၂၀၁၁ ြနှစမှြော MCPA နှင MCIA တ၏
ို့ ရနက္နတငြားအသငြားပတွက္ အတတဖွွံ့ဲ စညြားြဲ ါတယ။ ဆရြောဦြားမငြားဦြား ဥက္ကဋ္ဌအခဖစ ဦြားပဆြောငတဲ (၂၇) ဦြား
ါဝငပသြော အလ အမှိုပဆြောငအဖွွံ့ဲ မှ သက္တမြား နှစကက္မ (ပလြားနစ
ှ ) တြောဝနထမြားပဆြောငြဲကက္ ါတယ။ လက္ရှ ဆရြောဦြားပအြောငစြားမြား ဦြားပဆြောငတဲ
အလ အမှိုပဆြောငအဖွဲွံ့ ဟြောလညြား တြောဝနထမြားပဆြောငလြောတြော အြဆရင ေတယပခမြောက္သက္တမြားပရြောက္လြောြဲ ါပ ။ သက္တမြား အစ က္တညြားက္
ယြအြ နအထ

လ ပဆြောငြ က္ပတွ

ြနှစဆယရြောြငနှိုနြားသည

အမ ြောြားကက္ြားရှ ါတယ။

ရနက္နတငြားမှ

ခဖစသညက္

MCPA

၏

ပတွွံ့ရ ါတယ။

အသငြားဝငပ ါငြား
ရနက္နတငြား

(၁၉,၇၀၀)

ပက္ ြော

အသငြားဟြောလညြား

ရှသညအနက္
နငငံအဆင

(၁၃,၈၀၀)ပက္ ြော

Activities

ပတွမှြော

အလ အမှိုပဆြောငမ ြောြား၊ အသငြားဝငမ ြောြားမှ အတတ ြားပ ါငြား ါဝငပဆြောငရွက္လ က္ရှကက္ ါတယ။
လက္ရှ COVID Pandemic အတွငြား ပခ ြောငြားလဲလြောတဲ Trend ပတွ ခဖစတဲ Work from Home လ လြော တြောမ ျုြား၊ အစညြားအပဝြားပတွ၊ အြလ
အြမြားအန ြားပတွက္ Online ပ ေါ်မှတဆင က္ ငြား လြောတြောမ ျုြား၊ စြောြားစရြော၊ ဝယစရြောပတွက္ Online ပ ေါ်မှ ဲ ဝယတြောမ ျုြား ခဖစလြောကက္တြောပကက္ြောင အသငြားရွံ့ဲ
Activities ပတွက္လညြား Online ပ ေါ်က္ပန ပခ ြောငြားလဲက္ ငြား နငဖို့ ကက္ျုြားစြောြားပန ါတယ။ လက္ရှအပနခဖင ITPEC စြောပမြား ွဲသငတနြားမှ က္ နရှပနသည
သငတနြားြ နမ ြောြားက္ Online မှ စတငစမြားသ သငကက္ြောြားပန ါတယ။ ရနက္နတငြားအသငြား အပနခဖငလညြား Webinar ခဖင Seminar မ ြောြား၊သငတနြားမ ြောြားအြောြား
မကက္ြောြင စတငခ ျုလ ပတြောမှြော ခဖစ ါတယ။ ပန က္ပ ြား အသငြားဝငမ ြောြားနှင အသငြားကက္ြောြား၊ အသငြားဝငအြ ငြားြ ငြား ဆက္သွယပဆြောငရွက္မှို

မအဆငပခ

ပြ ြောပမွွံ့လြောပစရန “MCPA App” တစြက္လညြား ခ ျုလ ပနပကက္ြောငြားနှင ယြနှစ မက္နြင အသငြားဝငမ ြောြား၏ လက္ထဲ ပရြောက္ပ ြား အသံြားခ ျုနငမည
ခဖစပကက္ြောငြား သတငြားပက္ြောငြား ါြားြ င ါတယ။
ဆက္လက္ပ ြား

MCPA

ဆရြောတွင

ပခ ြောြဲပ ြားသလ ဲ

ပနရြောပေသ ထဝက္ွြောခြြောြားြ က္ပကက္ြောငသြော

တငြားနင
ှ ခ ညနယ

အသငြားမ ြောြားအခဖစ

တညရှပနကက္တြော ခဖစပ ြား၊ ရ တညြ က္နှင ပဆြောငရွက္ြ က္မ ြောြား သည MCPA နှင ထ တထ မျှခဖစ ါတယ။ က္ျွနပတြောတန
ို့ ငငံမြောှ မကက္ြောြငမှြော
အပထွပထွပရွြားပက္ြောက္ ွဲ စတငပတြောမှြော ခဖစ ါတယ။ အသငြားဝင၊ အမှိုပဆြောငမ ြောြားအပနခဖင မမတို့ ယံကက္ညရြော ါတ၏ က္စစမ ြောြား ပဆြောငရွက္ခြငြား၊ Activities
မ ြောြားတွင

ါဝငခြငြားမ ြောြား

ရှလြောမှြော

ခဖစ ါတယ။

က္ျွနပတြောတအ
ို့ သငြားသည

ညြောပရြား

သြားသနို့

Professional

အသငြား

ခဖစ ါတယ။

က္ွန ျူတြော ညြောဖွပံ ဖျုြားတြားတက္ပရြားအတွက္ ဖွွံ့ဲ စညြား ထြောြားခြငြား ခဖစ ါတယ။ ဘြောသြောပရြား၊ လမ ျုြားပရြား က္ွခဲ ြောြားမှို မရှ ါဘြား။ နငငံပရြားဟ ဆရြောတွငလညြား
မမကက္ျုက္နှစ သက္ရြော ါတက္ အြောြားပ ြားြွငရှသလ Social Media မ ြောြား အသံြားခ ျုတဲအြါ မမရဲွံ့ ပရြားသြောြားပဆြောငရွက္မှိုပကက္ြောင

ညြောရ သြားသနို့

ပဆြောငရွက္ပနပသြောအသငြားအြောြား လြောပရြောက္ထြက္မညက္ပတြော သတြ ပ ြားဖို့ တက္တွနြား လ ါတယ။
နင်္ံြားြ ျု အြောြားခဖင ၂၀၁၁ြနှစမှစ၍ ရနက္နတငြားက္ွန ျူတြောအသငြားမ ြောြား၏ လ ပဆြောငပနမှိုမ ြောြား တခဖညြားခဖညြား ကက္ြားထွြောြားတြားတက္လြောသညက္
အသအမှတခ ျု ါတယ၊

င်္ဏလညြားယ ါတယ။

ခမနမြောနငငံ

က္ွန ျူတြောအသငြားြ ျု ၏

ဦြားပဆြောငလမြားညန
ွှ မှိုပအြောက္မှြော

က္ျွနပတြောတဟ
ို့ ြော
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တစသြောြားတညြားအတတ က္ွန ျုတြော ဖွံွံ့ပဖျုြားမှိုလ ငနြားပတွက္ ပဆြောငရွက္ကက္မှြောခဖစ ါတယ။ ရနက္နတငြားအသငြားပတွအပနနဲလ
ို့ ညြား အမ ြောြားပက္ြောငြားက္ ျုြားနဲို့ ICT
Development လ ငနြားပတွက္ ယြထက္ ပ ြား သယ ြားပဆြောငရွက္နင ါပစလို့ ဆနဒခ ျုရငြား နင်္ံြားြ ျု

ါတယ။

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

မမနမာနိုငငံကွနပျျူတာလိုပငန်း ှငအသင်း ဥကကဋ္ဌ ဦ်းထငရအာငခင
ို မှ အဖွငအမှာစကာ်း ရမပာကကာ်းမခင်း
အြောြားလြားံ ဲ မင်္ဂလြော ါလို့ နှိုတြွနြားဆက္အ

ါတယ။ ေပနို့က္ပတြော ရနက္နတငြားပေသကက္ြားက္ွန ျူတြော

အသငြားမ ြောြား၏ နှစ တလည အပထွပထွအစညြားအပဝြား ခဖစ ါတယ။ Keynote Speech ပခ ြောကက္ြောြား
ပ ြား ါပသြော MCF ဥက္ကဋ္ဌ ဦြားမငြားပေယ ြောလှိုင၊ MCPA ဥက္ကဋ္ဌ ဦြားထွနြားြငနှငတက္ွ MCPA-YGN၊ MCIA-YGN
အလ အမှိုပဆြောငမ ြောြား၊ Online ပ ေါ်မှတဆင ကက္ညရှိုပနပသြော အသငြားသအသငြားသြောြားအြောြားလံြားက္
ဦြားစွြောနှိုတြွနြားဆက္သ ါတယ။ ရနက္နတငြားအသငြားပတွဟြော ၂၀၁၁ မှြော စတငတညပထြောငြဲတြော
ခဖစ ါတယ။ MCIA-YGN က္ စတငတညပထြောငြ နမှြော က္ ပန က္ ဥက္ကဋ္ဌအခဖစ တြောဝနထမြား
ပဆြောငြဲ ါတယ။ စတငထမြားပဆြောငြဲြ နတနြားက္ အသငြားပတွမြောှ ရံ ံပငွအငအြောြား မရှပသြား ါဘြား။
အမှိုပဆြောငပတွရဲွံ့ Donation ပတွနသ
ဲို့ ြော မတညပ ြားပတြောသြော အသငြားပ ေါ်ပ ါက္လြောရ ါတယ။
အြဆရင အမ ြောြားကက္ြားတြားတက္လြောပနတြော ပတွွံ့ရပသြောပကက္ြောင ယြ လက္ရှလ ပဆြောငပနတဲ အလ
ဦြားထငပအြောငြင၊ ဥက္ကဋ္ဌ

အမှိုပဆြောငအြောြားလြားံ အတွက္ က္ျွနပတြောအပနနဲို့ မ ြောြားစြောွ င်္ဏယ ဝမြားပခမြောက္မ ါတယ။ က္ျွနပတြောတို့

ခမနမြောနငငံက္န
ွ ျူတြောလ ငနြားရှငအသငြား

MCIA ဟြော MCF ရဲွံ့ လမြားညွှနမှိုနှငအည ညပန ငအသငြားခဖစတဲ MCPA နှင အတ နငငံပတြောရဲွံ့ ICT
က္ဏ္ဍ ဖွံွံ့ပဖျုြားတြားတက္ဖို့ ပဆြောငရွက္ပနကက္တြော ခဖစ ါတယ။

နငငံတက္ြောက္

က္ျွနပတြောတလ
ို့

အသငြားအဖွွံ့ဲ အစညြားပတွ၊

အခြြောြားအသငြားအဖွဲွံ့အစညြားပတွနဲို့

ြ တဆက္ပ ြားပတြော

ပဆြောငရွက္လ က္ရှ ါတယ။

အသငြားဝငမ ြောြားနှင နငငံခြြောြားက္မပဏပတွ ြ တဆက္နငဖက္
ို့ လညြား Business Matching ပတွ လ ပဆြောငပန ါတယ။ Trade Delegation ပတွက္လညြား
စစဉပဆြောငရွက္ပ ြားပန ါတယ။ အြါအြောြားပလ ြောစွြောလညြား Member ပတွအတွက္ Seminar, Workshop ပတွက္လညြား က္ ငြား ပ ြားလ က္ရှ ါတယ။
Exhibition ပတွက္လညြား က္ ငြား ပ ြားလ က္ရှ ါတယ။ Government အ ငြားမှ ICT က္ဏ္ဍအတွက္ လအ တဲ အက္အညပတွက္လညြား ပ ြားလ က္ရှ ါတယ။
၂၀၂၀ြနှစထဲမှြော MCIA အပနနဲို့ Game Industry Development အတွက္ Global Game Gem ွဲက္ က္ ငြား ခ ျုလ ြဲ ါတယ။
MCF ၏ ဦြားပဆြောငမှိုခဖင MCPA, MCIA ြားပ ါငြားပ ြား E-Government Conference ၏ ICT Exhibition က္ ပနခ ညပတြောမှြော ခ ျုလ ြဲ ါတယ။ ဤ ွဲက္လညြား
နငငံပတြောအတင ငြံ င်္္ျုလ

က္ယတင တက္ပရြောက္ြ ြားခမငြဲ ါတယ။

နငငံပတြောအတင ငြံ င်္္ျုလနဲို့ ပတွွံ့ဆံြဲပ ြား က္ျွနပတြောတို့ အသငြားပတွမှြော

လအ လ က္ရှတဲ HR Development Capacity Building ပတွ၊ Myanmar 4.0၊ ပနခ ညပတြောမှြော တညပဆြောက္မယ Science & Technology Park အတွက္
လအ မညအရြောမ ြောြားက္ တငခ ပဆွြားပနွြားနငြဲ ါတယ။ MCIA နှငအတ ခ ညနယနှငတငြားမ ြောြားမြောှ ရှတဲ အသငြားပတွ စံညစွြော ခ ျုလ တဲ အသငြားသြောြားစံလင
ညညွှတပ ြောရွှင ွဲပတြောက္လညြား က္ ငြား ခ ျုလ ြဲ ါတယ။ ဤ ပ
ွဲ တြောက္ ငြား ပ ြားပန က္ ငြား COVID ပရြောင်္ါ ခ နို့ ွြောြားလြောမှိုအပခြအပနမ ြောြားပကက္ြောင တခြြောြား
Activities ပတွဟြော Online မှတဆင ခ ျုလ ြဲရ ါတယ။ COVID ခဖစ ွြောြားပနစဉအတွငြား MCF, MCIA, MCPA နှငအတ ခ ညနယနှငတငြားအသငြားမ ြောြားမှ
အလ အမှိုပဆြောငမ ြောြား၊ ခ င မှ Volunteer
တစတ တစအြောြား

ညြောရှငမ ြောြား

ြားပ ါငြားပ ြား ပစြောပစြောရှြော (Saw Saw Shar) Application က္လညြား နငငံပတြောအတွက္

ါဝင ံ ြားနငြဲ ါတယ။က္ ပရြောင်္ါကက္ြားပကက္ြောင အသငြားဝငမ ြောြား၏ စြား ွြောြားပရြားမ ြောြား မ ြောြားစြောွ ထြက္ြဲ ါတယ။ နငငံပတြောမှလညြား COVID-19

Loan အစအစဉ ခ ျုလ ပ ြားြဲပသြောပကက္ြောင MCIA ဟြော UMFCCI ၏ ညပန ငအသငြားခဖစတြောနဲအ
ို့ ည က္ယရဲွံ့အသငြားဝငမ ြောြားအတွက္ ပြ ြားပငွမ ြောြား ရရှနငပအြောင
စမံပဆြောငရွက္ပ ြားနငြဲ ါတယ။

ထမအသတမှြော Member Company (25)ြ အတွက္ ရရှြဲ ါတယ။ ဆက္လက္ပ ြား ေတယအသတမှြောလညြား

အသငြားဝငပတွအတွက္ ပြ ြားပငွရရှနငပအြောင UMFCCI ထံ တငခ ပ ြား ပဆြောငရွက္လ က္ရှ ါတယ။
MCF ဥက္ကဋ္ဌ တငခ ထြောြားြဲသလ ဲ Myanmar 4.0 အတွက္ က္ျွနပတြောတို့ လ ပဆြောငလ က္ရှ ါတယ။ UMFCCI နဲို့ MCF တို့ ြားပ ါငြားပ ြား Master Plan တစြ
ပရြားဆွဲပန ါတယ။ Myanmar 4.0 ဟြော တစနငငံလံြားအထ က္ ယခ နို့ပ ြား က္ျွနပတြောတို့ ICT Industry အပနနဲို့ Supply Side က္ပန
ခဖစ ါတယ။

ေါပတွအပက္ြောငအထညပ ေါ်လြောမယဆ

က္ျွနပတြောတို့

ICT

Sector

အတွက္

ါဝငပဆြောငရွက္ရမှြော

စြား ွြောြားပရြားအြွငအလမြားပတွပက္ြော၊

အလ အက္င

အြွငအလမြားပတွပက္ြော မ ြောြားစြောွ ပ ေါ်ထွနြားလြောမှြော ခဖစတဲအတွက္ က္ျွနပတြောတရ
ို့ ွံ့ဲ အသငြားဝငမ ြောြားအပနခဖင အစဉမခ တပစြောငကက္ညပ ြား ခ ငဆငထြောြားကက္ဖို့
တက္တွနြားလ ါတယ။ ေါအခ င COVID-19 ပန က္ ငြား New Normal အပခြအပနနဲို့ လ က္ငရမှိုပတွမှြော ICT ဟြော မရှမခဖစ လအ လြောပန ါတယ။
ေါဟြောလညြား က္ျွနပတြောတို့ Industry အတွက္ အြွငအလမြားပက္ြောငြားတစြ ခဖစ ါတယ။ e-Commerce တလ
ို့
လ ငနြားပတွဟြော အြွငအလမြားပတွ
ပ ေါ်လြောတြော ခမငရမှြော ဲ ခဖစ ါတယ။ Ministry of Commerce အပနနဲလ
ို့ ညြား e-Commerce က္ဏ္ဍနဲို့

တသက္ပ ြား တက္တွနြားလ က္ရှပနတဲအတွက္

အသငြားအပနနဲို့ e-Commerce နဲို့ တသက္တဲ Regulation နဲို့ Master Plan တငခ ပဆွြားပနွြားခြငြား၊ ါဝငအကက္ံခ ျုခြငြားမ ြောြား ပဆြောငရွက္လ က္ရှ ါတယ။
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ဆက္လက္ပ ြား က္ျွနပတြောတို့ က္ွန ျူတြောအသငြားပတွဟြော ၁၉၉၈ြနှစ ခမနမြောနငငံက္န
ွ ျူတြောဖွွံ့ံ ပဖျုြားပရြားပက္ြောငစ၏ ဥ ပေနှငအည ဖွွံ့ဲ စညြားြဲခြငြား ခဖစပ ြား
အသငြား၏ AOA ထဲမှ အြ ျုွံ့ပသြောအြ က္မ ြောြားဟြော ကက္ြောြဲပ ခဖစတြောပကက္ြောင ခ နလညမွမြားမံဖို့ လအ ပနတြော ပတွွံ့ရ ါတယ။ ခ နလညခ ငဆငမွမြားမံ
ခြငြားက္လညြား ယြနှစအတွငြား ခ ျုလ နငဖို့ ကက္ျုြားစြောြားပဆြောငရွက္ပန ါတယ။ တြားတက္ပခ ြောငြားလဲလြောတဲ နညြား ညြောပတွပကက္ြောင ပ ေါ်ပ ါက္လြောတဲ ICT နှင
ဆက္နွယပသြောလ ငနြားမ ြောြားက္လညြား က္ျွန တအ
ို့ သငြားပတွမှြော ါဝငပစလတဲရညရွယြ က္နဲို့ ဤက္ဲသမ
ို့ ွမြားမခံ ြငြားမ ြောြား လ ပဆြောငလခြငြားလညြား ခဖစ ါတယ။
နင်္ံြားြ ျု အပနခဖင အသငြား၏ ရညရွယြ က္ခဖစပသြော “နငငံပတြော၏ ICT က္ဏ္ဍတြားတက္ပရြား” လ ပဆြောငရြောမှြော က္ျွနပတြောတအ
ို့ သငြား (၃)သငြားဟြော Trigular
Process ခဖင လ ပဆြောငလ က္ရှ ါပကက္ြောငြားနှင အသငြားဝငဦြားပရအမ ြောြားဆံြားခဖစပသြော ရနက္နတငြားအသငြားနှငအတ အခြြောြားပသြော ခ ညနယနှငတငြား
အသငြားမ ြောြားမလ
ှ ညြား တငတင င င စစစညြားစညြားခဖင အသငြား၏ ရညရွယြ က္၊ ရညမှနြားြ က္မ ြောြားက္ ပဆြောငရွက္သွြောြားကက္ဖို့ တက္တွနြားလ ါတယ။
အြောြားလြားံ က္လညြား က္ ပရြောင်္ါပဘြားမှ က္ငြားပဝြားပ ြား စြား ွြောြားလြောဘလြောဘ တြား ွြောြားကက္ ါပစလို့ ဆမွနပက္ြောငြားပတြောငြားအ

ါတယ။

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

နကိုနတင
ို ်းရေသကက်းကွနပျျူတာလိုပငန်း ှငအသင်း ဥကကဋ္ဌ ဦ်းမျျု်းမင်းဦ်းမှ အဖွငအမှာစကာ်း ရမပာကကာ်းမခင်း
အြောြားလြားံ ဲ မင်္ဂလြော ါ။ ယပနို့ ရနက္နတငြားပေသကက္ြားက္ွန ျူတြောလ ငနြားရင
ှ အသငြားနဲို့ ရနက္နတငြား
ပေသကက္ြားက္ွန ျူတြော ညြောရှငအသငြားတို့ ြားပ ါငြားပ ြား က္ ငြား တဲ Online AGM က္ တက္ပရြောက္ပ ြား
ကက္ ါပသြော အသငြားဝငမ ြောြားအြောြားလံြားက္ ပက္ ြားေြားအထြားတငရှပကက္ြောငြား ဦြားစွြော ပခ ြောကက္ြောြားလ ါတယ။
ရနက္နတငြားပေသကက္ြားက္န
ွ ျူတြော လ ငနြားရှငအသငြားက္ ၂၀၁၁ြနှစ၊ ေေငဘြောလမှြော ရနက္နတငြား
ပေသကက္ြားအတွငြားရှ

ICT

လ ငနြားပတွ

ဖွံွံ့ပဖျုြားတြားတက္ပအြောင

တစတ တစအြောြား

ါဝငပဆြောငရွက္ပ ြားဖို့ ဆတဲ ရညရွယြ က္နဲို့ စတငဖွဲွံ့စညြားြဲ ါတယ။
ယြ (၂၀၁၈-၂၀၂၀) အလ အမှိုပဆြောင သက္တမြားအတွငြားမှြောလညြား ပက္ြောမတ (၃)ြ ဖွွံ့ဲ စညြားပ ြား
အသငြား၏ လ ငနြား၊

လှို ရှြောြားမှိုမ ြောြားက္ ပဆြောငရွက္ြဲ ါတယ။

ထမဦြားဆံြားပက္ြောမတခဖစတဲ

“Member Development Committee” မှ အသငြားဝင ICT လ ငနြားမ ြောြား ဖွံွံ့ပဖျုြားတြားတက္ပစရနနှင

ဦြားမ ျုြားမငြားဦြား၊ ဥက္ကဋ္ဌ
ရနက္နတငြားပေသကက္ြားက္ွန ျူတြောလ ငနြားရင
ှ အသငြား

အသငြားဝငလ ငနြားရှငအြ ငြားြ ငြား ြ စကက္ည ရငြားနြားှ စွြောခဖင လ ငနြားမ ြောြား ြားပ ါငြားလ က္ငနငပစရန
ရညရွယပ ြား ပဆြောငရွက္ြဲ ါတယ။ ေါအခ င အသငြားဝငပတွအတွက္ Member Benefit Program

အပနနဲလ
ို့ ညြား Discount ြံစြောြားြွငမ ြောြား ရရှနငပစပရြားအတွက္ အစအစဉတစြက္ ပဆြောငရွက္ထြောြားရှ ါတယ။ ေတယပခမြောက္ပက္ြောမတ က္ပတြော “Socio &
Capacity Development Committee” ခဖစ ါတယ။ ေပက္ြောမတအပနနဲို့

လ ငနြားစွမြားပဆြောငနငမှို ခမငတငပရြားအတွက္ အဓက္ထြောြားတဲ သငတနြားမ ြောြား

ဖွငလှစပ ြားပန ါတယ။ သငတနြားမ ြောြား ဖွငလှစတဲအြါမှြောလညြား အသငြားဝငက္မပဏမ ြောြားမှ ဝနထမြားမ ြောြားအတွက္ Member Benefit အပနနဲို့ Special Discount
ပတွက္

စစဉပ ြားထြောြားပ ြား

တတယပခမြောက္ပက္ြောမတ

ခ င မှ
ခဖစတဲ

တက္ပရြောက္တဲ

“Public

Relations

ခ ညသပတွအတွက္လညြား
Committee”

က္ပတြော

ြ ျုသြောပသြောပ ြားနန
ှို ြားမ ြောြားခဖင

အသငြားရွံ့ဲ လှို ရှြောြားမှိုပတွက္

ဖွငလှစပ ြားထြောြား ါတယ။

အမ ြောြားခ ညသပတွ

သရှနငပအြောင

ခ နကက္ြောြားပ ြားခြငြား၊ ခ ညသမ ြောြားထံသို့ ICT နှင တသက္ပသြော အသ ညြော၊ ဗဟသတမ ြောြား မျှပဝပ ြားဖို့ ရညရွယြ က္နဲို့ ICT Talk ပတွက္ ံမှန က္ ငြား လျှက္
ရှ ါတယ။ အခြြောြား CSR activities မ ြောြားက္လညြား ပဆြောငရွက္လျှက္ရှ ါတယ။ လတတပလြောအတွငြား COVID-19 Donation Program တစြအပနနဲို့ အသငြားမှ
Budget က္ သနြား(၁၀၀) အသံြားခ ျုပ ြား Faceshield, Cloth Mask ပတွက္ အသငြားဝငက္မပဏမ ြောြား၊ ပမျုွံ့နယ(၅)ြမှြော ရှတဲ အပခြြံ ညြောပက္ ြောငြားမ ြောြား၊ UIT၊ YTU
နဲို့ ပဝဘြောင်္ပဆြားရံတမ
ို့ ှြော သွြောြားပရြောက္လှျူေါနြားြဲကက္ ါတယ။
အသငြားအပနနဲို့ အသငြားဝငမ ြောြားနင
ှ ထပတွွံ့မှိုရှပ ြား အသငြားဝငမ ြောြား၏ လအ မ ြောြားက္

မ ံ ြားက္ညပ ြားနငရန ရညရွယပ ြား “Member Survey Form”

တစြက္လညြား စစဉထြောြား ါတယ။ ေ Form က္လညြား အသငြားဝငမ ြောြားထံ Email မှတဆင ပ ြား ထ
ို့ ြောြားပ ြား ခဖစ ါတယ။ Survey မပခဖဆရပသြားတဲ Member
အပနခဖငလညြား Survey က္ ဝငပရြောက္ပခဖဆပ ြားခြငြားအြောြားခဖင အသငြားရဲွံ့လှို ရှြောြားမှိုမ ြောြား

မပက္ြောငြားမန
ွ ပအြောင

ံ ြားက္ညပ ြားဖို့ ထ မံတက္တွနြားလ ါတယ။

ေါအခ င Member Communication Channel တစြအပနခဖင MCIA-YGN Website က္ လွှငတငထြောြားပ ြား အသငြားဝငမ ြောြားအပနခဖင က္ယ င account
တစြစနဲို့ ဝငပရြောက္လို့ ရ ါတယ။ Website ထဲမှြောလညြား Member အြ ငြားြ ငြား သတငြားအြ က္အလက္မ ြောြား ပဝမျှနငပအြောင Forum တစြလညြား စစဉ
ပ ြားထြောြားတြောမလ
ို့ ို့ အသငြားရဲွံ့ Website ခဖစတဲ www.mcia-yangon.org.mm က္ ဝငပရြောက္ပ ြား အသံြားခ ျုကက္ရနလညြား ပခ ြောကက္ြောြားလ ါတယ။
ယြနှစ တလညအစညြားအပဝြားမြောှ ပတြော ၂၀၁၉ ြနှစမှ ၂၀၂၀ ဩင်္တလအထ အသငြားမှပဆြောငရွက္ြဲတဲ Activities ပတွက္ သရှနငဖို့ ပဖြောခ ခြငြား နဲို့
၂၀၁၉ြနှစအတွက္ ဘဏ္ဍြောပရြားရှငြားတမြားက္လညြား ဖတကက္ြောြားတငခ သွြောြားပ ြားမှြော ခဖစ ါတယ။ ေါအခ င MCIA-YGN နဲို့ MCPA-YGN တို့ ြားပ ါငြားက္ ငြား တဲ ICT
Exhibition ပတွမှြော အကက္မအပရအတွက္ အမ ြောြားဆံြား ါဝငပသြော အသငြားဝင က္မပဏမ ြောြား၊ Sponsor အမ ြောြားဆံြား ပ ြားပသြော အသငြားဝင က္မပဏမ ြောြားက္လညြား
ပရွြားြ ယပ ြား MCIA Award က္ ပ ြားအ မယ အစအစဉလညြား ရှ ါတယ။ ၂၀၁၉ြနှစအတွငြားမှြော ဝငပငွြန
ွ နှင က္နသွယလ ငနြားြန
ွ အမ ြောြားဆံြားပ ြားပဆြောငြဲတဲ
အသငြားဝငက္မပဏမ ြောြားက္လညြား MCIA Award ပ ြားအ သွြောြားမြောှ ခဖစ ါတယ။ နင်္ံြားြ ျု အပနနဲို့ ယြတက္ပရြောက္လြောကက္ပသြော လကက္ြားမငြားအြောြားလြားံ က္
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Annual General Meeting
ပက္ ြားေြားအထြားတငရှပကက္ြောငြားနှင အသငြားမှ ဆက္လက္ပဆြောငရွက္မယ Activities ပတွမှြောလညြား
နင်္ံြားြ ျု အ

ါဝငပဆြောငရွက္ကက္ဖအ
ို့ တွက္ ဖတပြေါ်တက္တွနြားရငြားနဲို့

ါတယ။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

နကိုနတင
ို ်းရေသကက်းကွနပျျူတာပညာ ှငအသင်း ဥကကဋ္ဌ ဦ်းရအာငစို်းမို်းမှ အဖွငအမှာစကာ်း ရမပာကကာ်းမခင်း
ရနက္နတငြားပေသကက္ြား

က္ွန ျူတြော ညြောရှငအသငြား

ဥက္ကဋ္ဌဦြားပအြောငစြားမြားက္

ကက္ျုဆနှိုတြွနြားဆက္စက္ြောြားပခ ြောကက္ြောြားရြောတွင ယြနှစ နှစ တလညအစညြားအပဝြားက္ ယြငနှစမ ြောြားနဲို့
မတဘဲ

online

platform,

Zoom

application

က္

အသံြားခ ျုပ ြား

ထြားထြားခြြောြားခြြောြား

စမံပဆြောငရွက္ြဲရ ါပကက္ြောငြား၊ အပဝြားပရြောက္ င်္္ျုလမ ြောြားအပနနဲို့ တက္ြားတက္အြ နပ ြားပ ြား လြောတက္ရန
မလတဲအတွက္

အြောြားသြောြ က္ခဖစပသြောလညြား

မတပဆွအသငြားသြောြားမ ြောြားနဲို့

မပတွွံ့ဆံရတဲ

နှစစဉ

AGM

အြောြားနညြားြ က္လညြား

မှြော

ဆံပတွွံ့ပနကက္

ရှ ါပကက္ြောငြား။

က္ွန ျူတြော

ညြောရှငအသငြားမ ြောြားရဲွံ့ လက္ရှ အမှိုပဆြောငသက္တမြားမြောှ ၂၀၁၉ ေနနဝါရက္ပန ၂၀၂၀ ေေငဘြောမှြော
က္နဆံြားမှြောခဖစတဲအတွက္ သငြားဖွံ့ွဲ စညြားမ ဉြား AOA
ပရွြားပက္ြောက္ က္
ွဲ ငြား ပ ြား

ါသတမှတြ က္မ ြောြားနှငအည မကက္ြောမ အမှိုပဆြောင

အသငြားသြောြားမ ြောြား၏

လွတလ ပသြောမဲခဖင

အမှိုဆြောငသစမ ြောြားက္

ဦြားပအြောငစြားမြား၊ ဥက္ကဋ္ဌ

ပရွြားြ ယမှြောခဖစပကက္ြောငြား။ ယြအမှိုပဆြောငသက္တမြားတွင အမှိုပဆြောငမ ြောြား၏ အသက္မှြော ၂၀ ပက္ ြောမှ

ရနက္နတငြားပေသကက္ြားက္ွန ျူတြော ညြောရှငအသငြား

၅၀

အတွငြား

ရှတဲအတွက္

လကက္ြား

အသငြားအမှိုပဆြောင အခဖစ Volunteer

လငယအတတက္ွ

ါဝငတြောပတွွံ့ရမှြောခဖစ ါပကက္ြောငြား။

ါဝငပဆြောငရွက္ရနဆနဒရှပသြော အသငြားသြောြားမ ြောြားအပနခဖင

သတမှတရက္မတငမ ပလ ြောက္လွှြောတငရန ကက္ျုတငပကက္ခငြော ါပကက္ြောငြား၊ သတမှတြ က္မ ြောြားနဲို့ က္က္ညတဲ ပလ ြောက္ထြောြားသမ ြောြားက္ Candidate အခဖစ
စြောရငြားသင
ွ ြားပ ြား အသငြားသြောြားမ ြောြား၏ Secrete Vote လျှျုွံ့ဝှက္မဲခဖင ပရွြားြ ယ ါပကက္ြောငြား၊ တငြားပေသကက္ြားနဲို့ ခ ညနယအသငြားမ ြောြားက္ ပရွြားြ ယြံရပသြော
အမှိုပဆြောငမ ြောြားထဲမှ

သတမှတအပရအတွက္အတငြား

ခမနမြောနငငံက္န
ွ ျူတြော ညြောရှငအသငြားနဲို့

က္ွန ျူတြော

အသငြားြ ျု ရဲွံ့

က္ယစြောြားလှယ

အမှိုပဆြောငမ ြောြားအခဖစ အဆငဆငပရွြားြ ယပစလွှတပ ြား ဖွွံ့ဲ စညြားပဆြောငရွက္ ါပကက္ြောငြား ရှငြားလငြားတငခ ြဲ ါသည။
ရနက္နတငြားပေသကက္ြားက္န
ွ ျူတြော ညြောရှငအသငြား၏ ၂၀၁၉ အတွငြားပဆြောငရွက္ြဲတဲ လှို ရှြောြားပဆြောငရွက္မှိုမ ြောြားက္ တငခ ရြောတွင လစဉ အလ အမှိုပဆြောင
အစညြားအပဝြားမ ြောြားအ ါအဝင

အစညြားအပဝြားစစပ ါငြား

၁၀၅

ကက္မြနက္
ို့ ငြား ခ ျုလ ြဲပ ြား

အသငြား၏

ရညမှနြားလ ငနြားမ ြောြားက္

အပက္ြောငအထည

ပဖြောြဲ ါပကက္ြောငြား၊ နှစဆနြား ငြားတွငက္ ငြား ခ ျုလ ပလရှတဲ retreat အစညြားအပဝြားမ ြောြားမှ ထွက္ပ ေါ်လြောပသြော ရညမှနြားလ ငနြားမ ြောြားက္ အပက္ြောငအထည
ပဖြောပဆြောငရွက္ရြောတွင အသငြားသြောြား ညြောရှငမ ြောြားနဲို့ ခ င
Seminar, Workshop စပသြော
NetCon

က္ဲသပ
ို့ သြော

ညြောရ

ခ ညတွငြား

ညြောရှငမ ြောြား၊ ဆက္စ

Stakeholder မ ြောြား

မျှပဝသည အစအစဉမ ြောြား၊ ပ ျုင ွဲမ ြောြား၊ ခ ညတွငြားခ ည

ခ ည

ညြောရှငမ ြောြား ါဝငသည

ညြောရ ဆငရြော

ါဝငနငပအြောင စမံပဆြောငရွက္ပကက္ြောငြား၊ Talk,

သငတနြားမ ြောြား စြောပမြား ွဲမ ြောြားနဲို့ ပလလြောပရြားြရြားစဉမ ြောြား၊

နှြားပနှ ဖလှယ ွဲမ ြောြား၊

Mentoring

Program

က္ဲသပ
ို့ သြော

ပက္ ြောငြားဆငြားစလငယမ ြောြားအတွက္ လ ငနြားြွငအသငခဖစပရြား အပထြောက္အက္ခ ျုအစအစဉမ ြောြား၊ Member Activities မ ြောြား စတဲ အစအစဉစစပ ါငြား ၆၂ ြက္
စစဉပဆြောငရွက္ြဲ ါပကက္ြောငြား၊ က္ွန ျူတြောလ ငနြားရှငအသငြားနဲို့ ြားပ ါငြားပ ြား ICT Expo, ICT Fair ခ
CIO/CTO

Online

Conference

2020

တွင

လညြား

ါဝငပဆွြားပနွြားကက္ဖို့

ွဲ လညြား က္ ငြား ြဲ ါပကက္ြောငြား။ မကက္ြောမ က္ ငြား ခ ျုလ မည

ဖတပြေါ်လ ါပကက္ြောငြား၊

၂၀၁၉

ြနှစအတွငြား

ခ ညတွငြားနဲို့

နငငံတက္ြောအသအမှတခ ျုစြောပမြား ပ
ွဲ ခဖဆသပ ါငြား ၁၇၅၅ ဦြားရှြဲပ ြား ၉၀၀ ပက္ ြောက္ အသအမှတခ ျုလက္မှတမ ြောြားထတပ ြားနငြဲ ါပကက္ြောငြား၊ ယြလှို ရှြောြား
ပဆြောငရွက္ြ က္မ ြောြားထက္ ၍လညြား ကက္ျုြားစြောြားပဆြောငရွက္ရနလညြား လအ

ါပကက္ြောငြားနဲို့

ညြောရှငမ ြောြား

ြားပ ါငြား ါဝငပဆြောငရွက္ကက္ဖို့ ဖတပြေါ်တက္တွနြားြဲ

ါသည။
၂၀၂၀ ြနှစအတွငြားမှြော COVID-19 ပရြောင်္ါပကက္ြောင

ံမှနလ ပဆြောငလ က္ရှတဲ အစအစဉမ ြောြားက္ မခ ျုလ နငဘဲ Cloud, Online platform မ ြောြားက္

အသံြားခ ျုပ ြား နညြား ညြော၏ အက္အညခဖင ပခ ြောငြားလဲ ပဆြောငရွက္ြဲရ ါပကက္ြောငြား၊ မမတရ
ို့ နက္နတငြားအတွငြားရှ လမှိုပရြား၊ စြား ွြောြားပရြားမ ြောြား ရ ဆငြားမသွြောြားဖအ
ို့ တွက္
ညြောရှငအသငြားအပနနဲို့ နညြား ညြောခဖင တစတ တစအြောြား

ြားပ ါငြား ါဝင ပဆြောငရွက္ဖို့ အဆငသငရှပန ါပကက္ြောငြား၊ နညြား ညြောဆငရြောအကက္ံဥြောဏမ ြောြား

ရယလ ါက္ ဆက္သွယနင ါပကက္ြောငြား၊ COVID နဲို့ တသက္ပ ြား IT support team မ ြောြားတွငလညြား မမတအ
ို့ သငြားသြောြားမ ြောြားက္ Work From Home ခဖင
ြားပ ါငြားပဆြောငရွက္လ က္ရှ ါပကက္ြောငြား တငခ ြဲ ါသည။
ခမနမြောနငငံ က္ွန ျူတြော ညြောရှငအသငြားက္ ဦြားပဆြောငပ ြား သငြားဖွဲွံ့စညြားမ ဉြား AOA

ါ အြ က္မ ြောြားက္ ပခ ြောငြားလဲတြားတက္လြောပသြော အပခြအပနမ ြောြားနဲို့ အည

ခ နလညခ ငဆငပရြားဆလ
ွဲ က္ရှ ါပကက္ြောငြား၊ ပ ြားစြား ါက္ အသငြားသြောြားမ ြောြားထံ တငခ ပ ြား အတညခ ျုပဆြောငရွက္ရနလညြားရှသညဟ သရ ါပကက္ြောငြား၊ ICT
နညြား ညြောမ ြောြားဖွံွံ့ပဖျုြားတြားတက္ပစရနနဲို့
စတဲရညရွယြ က္မ ြောြားနဲို့

က္ ယက္ ယခ နခို့ နို့

က္ွန ျူတြော ညြောရှငအသငြားက္

အသံြားြ ပ ြား

လမှိုစြား ွြောြားဖွံွံ့ပဖျုြားတြားတက္ပရြားအတွက္

ဖွွံ့ဲ စညြားပဆြောငရွက္နတြောခဖစတဲအတွက္ပကက္ြောင

အပထြောက္အက္ခဖစပစရန

လမ ျုြားပရြား၊

ဘြောသြောပရြားက္ခွဲ ြောြားမှို
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နငငံပရြားြံယြ က္မတညမ ြောြားအပ ေါ်တွင စတဝမြားမက္ွဲကက္ဘဲ အသငြား၏ ပြါငြားစဉပအြောက္တွင နညြား ညြောဖွံွံ့ပဖျုြားတြားတက္ပရြားနဲို့ အသံြားြ နငပရြား စတဲ
ရညမှနြားြ က္မ ြောြားပအြောငခမငပရြားက္သြော
ါဝငပဆြောငရွက္နငကက္ပသြောလညြား

အတတက္ွ

ကက္ျုြားစြောြားသွြောြားကက္ရန

အသငြားက္လြောတဲအြ နမှြောပတြော

သတခ ျုရမညခဖစ ါပကက္ြောငြား၊
IT

မမတို့

ညအစက္ပမြောငနှမမ ြောြားအပနခဖင

ယံကက္ညရြော
ICT

နငငံပရြား ါတမ ြောြားတွင

Development

က္စစက္သြော

ပခ ြောဆပဆွြားပနွြားပဆြောငရွက္ကက္ရမှြောခဖစပကက္ြောငြား၊ အြ ငြားြ ငြားစတဝမြားမက္ွဘ
ဲ ဲ စညြားစညြားလံြားလြားံ ရှကက္ဖအ
ို့ ပရြားကက္ြားပကက္ြောငြား ပခ ြောကက္ြောြားြဲ ါသည။
နင်္ံြားြ ျု တငခ ရြောတွင
ပက္ ြောလွှြောြားနငဖလ
ို့ အ
နှစက္န ငြား

ရနက္နတငြားပေသကက္ြားအတွငြား

ကက္ံျုပတွွံ့ပနရပသြော

COVID

Challenge

ါပကက္ြောငြား၊ ပရှွံ့ဆက္ပ ြား IT Development က္စစမ ြောြားစွြောတွငလညြား အတတက္ွ

အမှိုပဆြောငပရွြားြ ယ ွဲမှြောလညြား

ဖတပြေါ်လ ါပကက္ြောငြားပခ ြောကက္ြောြားြဲ ါသည။

အသငြားသအသငြားသြောြားမ ြောြား

က္

အတတက္ွ

စညြားစညြားလံြားလြားံ

ြားပ ါငြားပဆြောငရွက္ကက္ဖို့ ဖတပြေါ်လ ါပကက္ြောငြားနှင

ဝငပရြောက္အပရွြားြ ယြံပ ြား

အမှိုပဆြောငမ ြောြားအခဖစ

ါဝငကက္ဖလ
ို့ ညြား
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ရနက္နတငြားပေသကက္ြားက္ွန ျူတြောလ ငနြားရှငအသငြားနှင

ရနက္နတငြားပေသကက္ြားက္ွန ျူတြော ညြောရှငအသငြားတ၏
ို့

(၂၀၁၉-၂၀၂၀)ြနှစ

နှစ တလည အပထွပထွအစညြားအပဝြား (Online) အြောြား ၂၀၂၀ြနှစ၊ ဩင်္တလ ၂၂ ရက္ပနို့တွင ZOOM Meeting ၌ က္ ငြား ခ ျုလ ြဲ ါသည။
အစညြားအပဝြားတွင ခမနမြောနငငံက္ွန ျူတြောအသငြားြ ျု
ညြောရှငအသငြား

ဥက္ကဋ္ဌဦြားထွနြားြင

နှင

ဥက္ကဋ္ဌဦြားမငြားပေယ ြောလှိုင မှ Keynote Speech ပခ ြောကက္ြောြားပ ြားပ ြား၊ ခမနမြောနငငံက္ွန ျူတြော

ခမနမြောနငငံက္ွန ျူတြောလ ငနြားရှငအသငြား

ဥက္ကဋ္ဌဦြားထငပအြောငြင

တို့က္လညြား

အဖွငအမှြောစက္ြောြား

ပခ ြောကက္ြောြားပ ြားြဲ ါသည၊၊၊
ထို့ပန က္ ရနက္နတငြားပေသကက္ြားက္ွန ျူတြောလ ငနြားရှငအသငြား ဥက္ကဋ္ဌဦြားမ ျုြားမငြားဦြား နှင ရနက္နတငြားပေသကက္ြားက္ွန ျူတြော ညြောရှငအသငြား
ဥက္ကဋ္ဌဦြားပအြောငစြားမြား တို့က္လညြား အဖွငအမှြောစက္ြောြား ပခ ြောကက္ြောြားြဲ ါသည၊၊ ဆက္လက္ပ ြား (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ြနှစအတွငြား ရနက္နတငြားပေသကက္ြား
က္ွန ျူတြောလ ငနြားရှငအသငြားနှင ရနက္နတငြားပေသကက္ြားက္ွန ျူတြော ညြောရှငအသငြားတ၏
ို့
ပဆြောငရွက္ြ က္မ ြောြားအြောြား Video Clips မ ြောြားခဖင
ဖွငလှစခ သြဲ ါသည၊၊
ထပန က္ ရနက္နတငြားပေသကက္ြားက္ွန ျူတြောလ ငနြားရှငအသငြား၏ အတွငြားပရြားမှျူြားဦြားခမငပေြောမှ ယြနှစအတွငြား ပ ြားအ မည MCIA Award Title
မ ြောြားအြောြား ရှငြားလငြားပခ ြောကက္ြောြားြဲပ ြား ဆရရှသည အသငြားဝငက္မပဏမ ြောြားအြောြား ဖတခ
က္ွန ျူတြောလ ငနြားရှငအသငြား၏ နှိုတထွက္/ြနို့အ

ပကက္ညြောပ ြားြဲ ါသည၊၊ ထပန က္ ရနက္နတငြားပေသကက္ြား

အလ အမှိုပဆြောငစြောရငြားအြောြား အတွငြားပရြားမှျူြား ဦြားခမငပေြောမှ လညြားပက္ြောငြား၊ ရနက္နတငြား

ပေသကက္ြားက္ွန ျူတြော ညြောရှငအသငြား၏ နှိုတထွက္/ြနို့အ

အလ အမှိုပဆြောငစြောရငြားအြောြား တွဲဖက္အတွငြားပရြားမှျူြား(၁) ဦြားပမြောငပမြောငကက္ညသြော မှ

လညြားပက္ြောငြား ဖတကက္ြောြားတငခ ြဲ ါသည။
ဆက္လက္ပ ြား ရနက္နတငြားပေသကက္ြားက္ွန ျူတြောလ ငနြားရှငအသငြား၏ ဘဏ္ဍြောပရြားရှငြားတမြားအြောြား ေတယဥက္ကဋ္ဌ(၂) ပေေါ်ြငတြားယဉ မှလညြားပက္ြောငြား
၊ရနက္နတငြားပေသကက္ြားက္ွန ျူတြော ညြောရှငအသငြား၏

ဘဏ္ဍြောပရြားရှငြားတမြားအြောြား

ဘဏ္ဍြောပရြားမှျူြား

ပေါက္တြောပက္ ြောဆနြားဦြား

ဖတကက္ြောြားတငခ ြဲ ါသည။ ထို့ပန က္ အမှတတရဓြောတ ံမ ြောြား ရက္က္ြားပ ြားပန က္ အစညြားအပဝြားအြောြား ပအြောငခမငစွြော ပ ြားဆံြားြဲ ါသည။

မှလညြားပက္ြောငြား
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ICT Talk Panel Discussion

ရနက္နတငြားပေသကက္ြားက္ွန ျူတြောလ ငနြားရှငအသငြားသည COVID-19 Second Wave က္ ြြံက္ြောက္ွယ တက္ဖ က္ရြောတွင ပရှွံ့တနြားမှ တက္ ွဲဝင
ပနပသြော ဆရြောဝနမ ြောြား၊ က္ နြားမြောပရြားလ သြောြားမ ြောြားအြောြား ICT နညြား ညြောခဖင တစဖက္တစလမြားမှ ဝငြားဝနြား

ါဝင က္ညပဆြောငရွက္ပ ြားနငရနနှင

ခမနမြောနငငံ ခ ညသခ ညသြောြားမ ြောြား သရှအ သည COVID-19 နှင တသက္ပသြော ပရှြောငရန ပဆြောငရန က္စစရ မ ြောြား၊ လက္န ရမည တြောဝနဝတတရြောြား
မ ြောြားအပကက္ြောငြား သရှပစရန ရညရွယြ က္ခဖင ကက္ြားမှျူြားက္ ငြား ပသြော “က္ နြားမြောပရြား နှင ICT” ICT Talk Panel Discussion (ZOOM) ပဆွြားပနွြား ွဲအြောြား
၂၀၂၀ြနှစ၊ စက္တငဘြောလ (၂၇) ရက္ပနို့ ပနို့လည (၁:၀၀)န ရမှ (၃:၀၀)န ရ အထ MCIA-Yangon Facebook Page မှ တက္ရက္
ထတလွှငြဲ ါသည။
ဤပဆွြားပနွြား ွဲတွင
Moderator အခဖစ
U Zayar Phyo @Jack Chen
(MD/ Technovisions Co., Ltd) မှ ဦြားပဆြောငပဆွြားပနွြားြဲပ ြား
Panelist မ ြောြား အခဖစ
1) Dr.Tun Thura Thet

2) Dr.Khin Khin Gyi

Founder & CEO

Director

Myanmar Information Technology Pte Ltd

Ministry of Health and Sports

3) Dr.Tin Aung Kyaw

4) Dr.Htet Zan Linn

Assistant Director

CEO

Yangon General Hospital

OnDoctor Company Limited တို့မှ ါဝငပဆွြားပနွြားြဲကက္ ါသည။

ဤပဆွြားပနွြား ွဲအြောြား Sponsor မ ြောြားအခဖစ
(1) Loyar Myanmar Co., Ltd,

(2) Pyei Sone Hein Group of Companies

(3) Citicom IT & Mobile Sale & Services,

(4) MBC Training Center

(5) Shwe Lamin Nagar Group of Companies တို့မှ ါဝင ံ ြားပ ြားထြောြား ါသည။

CSR Donation Program
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ရနက္နတငြားပေသကက္ြားက္ွန ျူတြောလ ငနြားရှငအသငြားသည က္မဘြောနှငအဝှမြားခဖစ ွြောြားလ က္ရှပသြော အသက္ရှျူလမြားပကက္ြောငြားဆငရြော 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗
က္မဘြောက္ ပရြောင်္ါ ခမနမြောနငငံတွငြား 𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝 𝐖𝐚𝐯𝐞 ခဖစ ွြောြားနငမှိုအြောြား ကက္ျုတငက္ြောက္ွယပရြားအတွက္ တစတ တစအြောြား ါဝငပဆြောငရွက္မှို အပနခဖင
လညြားပက္ြောငြား၊ အသငြားအပနခဖင အသငြားဝငက္မပဏမ ြောြားနှင ထပတွွံ့မှိုအပမဲရှပစရနနှင လအ ြ က္မ ြောြားအြောြား မက္ည ံ ြားပ ြားနငပစရန ရညရွယပ ြား
၂၀၂၀ ြနှစ၊ ေလငလ (၁၅)ရက္ပနို့တွင အလ အမှိုပဆြောင ဆရြော/ဆရြောမမ ြောြားမှ ဥြားပဆြောင၍ ပက္ ြောက္တံတြောြားပမျုွံ့နယ၊ ဆ က္မြားသြောလမြား
တစပလ ြောက္ရှ အသငြားဝငက္မပဏမ ြောြားထံသလ
ို့ ညြားပက္ြောငြား၊ ေလငလ (၁၆)ရက္ပနို့တွင အသငြားရံြားအဖွဲွံ့မှ MICT Park အတွငြားရှ အသငြားဝငက္မပဏ
မ ြောြားထံသလ
ို့ ညြားပက္ြောငြား 𝐔𝐕 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 ခဖင စနစတက္ ြားသတထြောြားပသြော 𝐌𝐂𝐈𝐀-𝐘𝐆𝐍 Logo ါ 𝐅𝐚𝐜𝐞 𝐒𝐡𝐢𝐞𝐥𝐝 နှင 𝐂𝐥𝐨𝐭𝐡 𝐌𝐚𝐬𝐤 မ ြောြားအြောြား အြမဲ
လက္လံပဝငှပ ြားြဲသည။ အခြြောြားပမျုွံ့နယမ ြောြားရှ အသငြားဝငက္မပဏမ ြောြားထံသလ
ို့ ညြား ဩင်္တလအတွငြား Delivery မှတဆင ပ ြား ခို့ ဖနို့ပဝြဲ ါသည။
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ရနက္နတငြားပေသကက္ြားက္ွန ျူတြောလ ငနြားရှငအသငြားသည

ဤလှျူေါနြားမှိုတွင

ရနက္နတငြားပေသကက္ြားက္ွန ျူတြောလ ငနြားရှင

အသက္ရှျူလမြားပကက္ြောငြား ဆငရြော 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗 က္မဘြောက္ ပရြောင်္ါကက္ြား

အသငြားနှငအတ Surgical Mask မ ြောြားအြောြား Discovery Digial Mart၊

ခမနမြောနငငံအတွငြား

Precision Focus Co., Ltd.၊ Royal Smart Co., Ltd၊ Mega-9 Co.,

𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝

ခဖစ ွြောြားနငမှိုက္

𝐖𝐚𝐯𝐞

ကက္ျုတငက္ြောက္ွယခြငြားနှငတက္ဖ က္ပရြားလ ငနြားမ ြောြား

ပဆြောငရွက္

ခြငြားမ ြောြားတွင တစတ တစအြောြား ါဝငပဆြောငရွက္မှို အပနခဖင ၂၀၂၀
ြနှစ၊

ဩင်္တလ

(၁၈)

ရက္ပနို့တွင

ပဝဘြောင်္ပဆြားရံသို့

သွြောြားပရြောက္ပ ြား ပဆြားရံအ ကက္ြားနှင ပတွွံ့ဆံက္ြော MCIA-YGN Logo ါ
Face Shield မ ြောြား၊ Surgical Mask မ ြောြား၊ ပဖြော Face Shield မ ြောြား၊ PPE

Ltd တို့မှလညြားပက္ြောငြား၊ ပဖြော Face Shield မ ြောြားအြောြား Techno visions
Co., Ltd မှလညြားပက္ြောငြား၊ PPE နှင မ က္မှန မ ြောြားအြောြား Shwe Lamin
Nagar

Group

of

Companies

မှလညြားပက္ြောငြား

အတ

ြားပ ါငြား ါဝငလှျူေါနြားြဲ ါသည။

ဝတစံမ ြောြားနှင မ က္မှနမ ြောြားအြောြား ပ ြားအ လှျူေါနြားြဲ ါသည။

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------ရနက္နတငြားပေသကက္ြားက္ွန ျူတြောလ ငနြားရှငအသငြားသည

ပက္ ြောငြားအ ဆရြောမကက္ြားတန
ို့ ှင ပတွွံ့ဆံက္ြော “MCIA-YGN Logo

အသက္ရှျူလမြားပကက္ြောငြားဆငရြော 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗 က္မဘြောက္ ပရြောင်္ါကက္ြား

Reusable

ခမနမြောနငငံအတွငြား 𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝 𝐖𝐚𝐯𝐞 ခဖစ ွြောြားနငမှိုက္ ကက္ျုတင

ပဆြားခဖနြားစက္)

က္ြောက္ွယရြောတွင

တစတ တစအြောြား ါဝငပဆြောငရွက္မှို

လှျူေါနြားြဲ ါသည။

လညြားပက္ြောငြား၊

အပခြြံ ညြောပက္ ြောငြားမ ြောြားမှ

ပက္ ြောငြားသြောြားပက္ ြောငြားသမ ြောြား

လံမြံျုပဘြားက္ငြားစွြော

အပနခဖင

ဆရြောဆရြောမမ ြောြား၊
ပက္ ြောငြားတက္

Cloth
နှင

မ ြောြား”၊

“Fog

Machine

( ြားသတ

အ ပဆြားရညဘြား”

မ ြောြားအြောြား

ပ ြားအ

ဤလှျူေါနြားမှိုတွင

က္ွန ျူတြောလ ငနြားရှငအသငြားနှငအတ

ရနက္နတငြားပေသကက္ြား
ဦြားပေယ ြောပဖျုြား၊

Techno

Visions Co., Ltd မှလညြား “Fog Machine ( ြားသတပဆြားခဖနြားစက္)

နငပစရန ရညရွယြ က္ခဖငလညြားပက္ြောငြား ၂၀၂၀ ြနှစ၊ ဩင်္တလ

နှင

(၁၈) ရက္ပနို့တွင ပတြောငဥက္ကလြော ပမျုွံ့နယရှ အမှတ(၅)၊ အပခြြံ

ပ ြားြဲ ါသည။

ညြောအထက္တနြားပက္ ြောငြား သို့ သွြောြားပရြောက္ပ ြား ပမျုွံ့နယ ညြောပရြားမှျူြား၊

Mask

ါ

အ ပဆြားရညဘြား”

မ ြောြားအြောြား

အတ ြားပ ါငြား ါဝငလှျူေါနြား
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ရနက္နတငြားပေသကက္ြားက္ွန ျူတြောလ ငနြားရှငအသငြားသည

“MCIA-YGN Logo ါ Reusable Cloth Mask မ ြောြား”၊ “Fog Machine

အသက္ရှျူလမြားပကက္ြောငြားဆငရြော 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗 က္မဘြောက္ ပရြောင်္ါကက္ြား

( ြားသတပဆြားခဖနြားစက္) နှင အ ပဆြားရညဘြား” မ ြောြား၊ “ပခြနငြား

ခမနမြောနငငံအတွငြား 𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝 𝐖𝐚𝐯𝐞 ခဖစ ွြောြားနငမှိုက္ ကက္ျုတင

အမှိုက္ ံြားမ ြောြား”အြောြား ပ ြားအ လှျူေါနြားြဲ ါသည။ ဤလှျူေါနြား မှိုတွင

က္ြောက္ွယရြောတွင

ရနက္နတငြားပေသကက္ြားက္ွန ျူတြောလ ငနြားရှငအသငြား

လညြားပက္ြောငြား၊

တစတ တစအြောြား ါဝငပဆြောငရွက္မှို
အပခြြံ ညြောပက္ ြောငြားမ ြောြားမှ

အပနခဖင

အတ

မ ြောြား၊

Loyar Myanmar Co., Ltd မှ “ပခြနငြားအမှိုက္ ံြား (၇၅) ံြား” အြောြား

ပက္ ြောငြားတက္

လညြားပက္ြောငြား၊ ဦြားမငြားပေယ ြောလှိုင၊ Myanmar Millennium Group

နငပစရန ရညရွယြ က္ခဖငလညြားပက္ြောငြား ၂၀၂၀ ြနှစ၊ ဩင်္တလ

Co., Ltd မှ “Fog Machine ( ြားသတပဆြားခဖနြားစက္)” အြောြား

(၁၈) ရက္ပနို့တွင ေင်္ံပမျုွံ့သစ ပခမြောက္ ငြားရှ အမှတ(၃)၊ အပခြြံ ညြော

လညြားပက္ြောငြား, ဦြားပေယ ြောပဖျုြား၊ Techno Visions Co., Ltd မှ

အထက္တနြားပက္ ြောငြား

ပမျုွံ့နယတြောဝနြံ

“ ြားသတပဆြားရညဘြား”

ညြောပရြားမှျူြားနှငအတ ပက္ ြောငြားအ ဆရြော၊ဆရြောမ မ ြောြားနှင ပတွွံ့ဆံက္ြော

လှျူေါနြား ြဲ ကက္ ါသည။

ပက္ ြောငြားသြောြားပက္ ြောငြားသမ ြောြား

သို့

ဆရြောဆရြောမ

နှင

လံမြံျုပဘြားက္ငြားစွြော

သွြောြားပရြောက္ပ ြား

အြောြားလညြားပက္ြောငြား

အတ ြားပ ါငြား ါဝင

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------ရနက္နတငြားပေသကက္ြားက္ွန ျူတြောလ ငနြားရှငအသငြားသည

နှငအတ

သက္ဆငရြော

ပက္ ြောငြားအ ဆရြော၊

ဆရြောမမ ြောြားနှင

အသက္ရှျူလမြားပကက္ြောငြားဆငရြော 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗 က္မဘြောက္ ပရြောင်္ါကက္ြား

ပတွွံ့ဆံက္ြော “MCIA-YGN Logo

ခမနမြောနငငံအတွငြား 𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝 𝐖𝐚𝐯𝐞 ခဖစ ွြောြားနငမှိုက္ ကက္ျုတင

“Fog Machine ( ြားသတပဆြားခဖနြားစက္) နှင အ ပဆြားရညဘြား”

က္ြောက္ွယရြောတွင

တစတ တစအြောြား ါဝငပဆြောငရွက္မှို

မ ြောြားအြောြား

လညြားပက္ြောငြား၊

အပခြြံ ညြောပက္ ြောငြားမ ြောြားမှ

အပနခဖင

ါ Reusable Cloth Mask မ ြောြား”၊

ပ ြားအ လှျူေါနြားြဲ ါသည။

ဤလှျူေါနြားမှိုတွင

ရနက္န

ဆရြောဆရြောမမ ြောြား၊

တငြားပေသကက္ြားက္ွန ျူတြောလ ငနြားရှငအသငြားနှငအတ ဦြားပေယ ြောပဖျုြား

ပက္ ြောငြားတက္

၊Techno Visions Co., Ltd မှလညြား “Fog Machine ( ြားသတ

နငပစရန ရညရွယြ က္ခဖငလညြားပက္ြောငြား ၂၀၂၀ ြနှစ၊ ဩင်္တလ

ပဆြားခဖနြားစက္) နှင အ ပဆြားရညဘြား” မ ြောြားအြောြား အတ ြားပ ါငြား ါဝင

(၁၉)ရက္ပနို့တွငလှိုငသြောယြောပမျုွံ့နယ ညြောပရြားမှျူြားရံြားနှင ပရွှခ ညသြော

လှျူေါနြားပ ြားြဲ ါသည။

ပက္ ြောငြားသြောြားပက္ ြောငြားသမ ြောြား

လံမြံျုပဘြားက္ငြားစွြော

ပမျုွံ့နယ ညြောပရြားမှျူြားရံြားမ ြောြားသသ
ို့ ွြောြားပရြောက္ြဲပ ြားပမျုွံ့နယ ညြောပရြားမှျူြား
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CSR Donation Program

ရနက္နတငြားပေသကက္ြားက္ွန ျူတြောလ ငနြားရှငအသငြားသည
အသက္ရှျူလမြားပကက္ြောငြားဆငရြော 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗 က္မဘြောက္ ပရြောင်္ါကက္ြား
ခမနမြောနငငံအတွငြား 𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝 𝐖𝐚𝐯𝐞 ခဖစ ွြောြားနငမှိုက္ ကက္ျုတင
က္ြောက္ွယရြောတွင တစတ တစအြောြား ါဝငပဆြောငရွက္မှို အပနခဖင
လညြားပက္ြောငြား၊

တက္ကသလမ ြောြားမှ

လံမြံျုပဘြားက္ငြားစွြော
လညြားပက္ြောငြား

ပက္ ြောငြားတက္နငပစရန

၂၀၂၀

ြနှစ၊

ဩင်္တလ

ဆရြောဆရြောမမ ြောြား
ရညရွယြ က္ခဖင
(၁၉)

ရက္ပနို့တွင

ရနက္နနညြား ညြောတက္ကသလသို့ သွြောြားပရြောက္ြဲပ ြား ါပမြောက္ခြ ျု နှင
ပတွွံ့ဆံက္ြော “MCIA-YGN Logo

ါ Reusable Cloth Mask မ ြောြား”

ပ ြားအ လှျူေါနြားြဲ ါသည။

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

ရနက္နတငြားပေသကက္ြားက္ွန ျူတြောလ ငနြားရှငအသငြားသည
အသက္ရှျူလမြားပကက္ြောငြားဆငရြော 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗 က္မဘြောက္ ပရြောင်္ါကက္ြား
ခမနမြောနငငံအတွငြား 𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝 𝐖𝐚𝐯𝐞 ခဖစ ွြောြားနငမှိုက္ ကက္ျုတင
က္ြောက္ွယရြောတွင တစတ တစအြောြား ါဝငပဆြောငရွက္မှို အပနခဖင
လညြားပက္ြောငြား၊

တက္ကသလမ ြောြားမှ

လံမြံျုပဘြားက္ငြားစွြော
လညြားပက္ြောငြား

ပက္ ြောငြားတက္နငပစရန

၂၀၂၀

ြနှစ၊

ဩင်္တလ

ဆရြောဆရြောမမ ြောြား
ရညရွယြ က္ခဖင
(၁၉)

ရက္ပနို့တွင

သတငြားအြ က္အလက္နညြား ညြောတက္ကသလသို့ သွြောြားပရြောက္ြဲပ ြား
ါပမြောက္ခြ ျု နှင ပတွွံ့ဆံက္ြော “MCIA-YGN Logo
Cloth Mask မ ြောြား” ပ ြားအ လှျူေါနြားြဲ ါသည။

ါ Reusable
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Trainings
Leadership Development Programme for Business Leader
Module-2: “Work from Home and HRM”

ရနက္နတငြားပေသကက္ြားက္ွန ျူတြောလ ငနြားရှငအသငြားမှ စစဥဖွငလှစပ ြား
ဆရြောမကက္ြား Prof. Dr. Moe Moe Khaing က္ယတငဦြားစြားသငကက္ြောြားသည
“Leadership Development Programme for Business Leader” ၏
Module–2 ခဖစပသြော “Work from Home and HRM” Online Training
အြောြား ၂၀၂၀ ြနှစ၊ ေလငလ (၁၁,၁၂) ရက္မ ြောြားတွင ပနို့လည (၁ြား၀၀)
န ရမှ

(၃ြား၃၀)

န ရအထ

Zoom

Application

မှတဆင

ဖွငလှစသငကက္ြောြားပ ြားြဲပ ြား သငတနြားသြောြား/သ စစပ ါငြား (၁၃၀) ဦြား
တက္ပရြောက္ြဲ ါသည၊၊
ဤသငတနြားအြောြား Sponsor မ ြောြားအခဖစ (1)Royal Ayeyarwaddy Co.,Ltd,
(2)Shwe Lamin Nagar Co.,Ltd, (3)Loyar Myanmar Co.,Ltd, (4)Thein
Minn Co.,Ltd, (5)Citicom Computer, (6)Management and Business
Care (MBC), (7)Yangon Smart Transit တို့မှ

ါဝင ံ ြားပ ြားြဲကက္ပ ြား

Hardware Device မ ြောြားအြောြား ICE Computer မှ ံ ြားက္ညပ ြားြဲ ါသည။

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------Leadership Development Programme for Business Leader
Module-3: “Time and Stress Management”

ရနက္နတငြားပေသကက္ြားက္ွန ျူတြောလ ငနြားရှငအသငြားမှ စစဥဖွငလှစပ ြား
ဆရြောမကက္ြား Prof. Dr. Moe Moe Khaing က္ယတငဦြားစြားသငကက္ြောြားသည
“Leadership Development Programme for Business Leader” ၏
Module–3 ခဖစပသြော “Time and Stress Management” Online
Training အြောြား ၂၀၂၀ ြနှစ၊ ေလငလ (၂၅,၂၆) ရက္မ ြောြားတွင ပနို့လည
(၁ြား၀၀) န ရမှ (၃ြား၃၀) န ရအထ Zoom Application မှတဆင
ဖွငလှစသငကက္ြောြားပ ြားြဲပ ြား သငတနြားသြောြား/သ စစပ ါငြား (၁၇၄) ဦြား
တက္ပရြောက္ြဲ ါသည၊၊
ဤသငတနြားအြောြား Sponsor မ ြောြားအခဖစ (1)Royal Ayeyarwaddy
Co.,Ltd, (2)Shwe Lamin Nagar Co.,Ltd, (3)Loyar Myanmar
Co.,Ltd,

(4)Thein

Minn

Co.,Ltd,

(5)Citicom

Computer,

(6)Management and Business Care (MBC), (7)Yangon Smart
Transit တို့မှ

ါဝင ံ ြားပ ြားြဲကက္ပ ြား Hardware Device မ ြောြားအြောြား ICE

Computer မှ ံ ြားက္ညပ ြားြဲ ါသည။
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Trainings
Leadership Development Programme for Business Leader
Module-4: “Winning Customers During COVID Crisis”

ရနက္နတငြားပေသကက္ြားက္ွန ျူတြောလ ငနြားရှငအသငြားမှ စစဥဖွငလှစပ ြား
ဆရြောမကက္ြား Prof. Dr. Moe Moe Khaing က္ယတငဦြားစြားသငကက္ြောြားသည
“Leadership Development Programme for Business Leader” ၏
Module–4 ခဖစပသြော “Winning Customers During COVID Crisis”
Online Training အြောြား ၂၀၂၀ ြနှစ၊ ဩင်္တလ (၈,၉) ရက္မ ြောြားတွင
ပနို့လည (၁ြား၀၀) န ရမှ (၃ြား၃၀) န ရအထ Zoom Application မှတဆင
ဖွငလှစသငကက္ြောြားပ ြားြဲပ ြား သငတနြားသြောြား/သ စစပ ါငြား (၁၅၀) ဦြား
တက္ပရြောက္ြဲ ါသည၊၊ ဤသငတနြားတွင ဆရြောမကက္ြားနှငအတ ဆရြောမ
ပေေါ်လွငလွငပငမြားြ မြား

(New

Horizons

Computer

Learning

Center/MIT Group) မှလညြား ါဝငသငကက္ြောြားပ ြားြဲ ါသည။
ဤသငတနြားအြောြား Sponsor မ ြောြားအခဖစ (1)Royal Ayeyarwaddy
Co.,Ltd, (2)Shwe Lamin Nagar Co.,Ltd, (3)Loyar Myanmar
Co.,Ltd,

(4)Thein

Minn

Co.,Ltd,

(5)Citicom

Computer,

(6)Management and Business Care (MBC), (7)Yangon Smart
Transit တို့မှ

ါဝင ံ ြားပ ြားြဲကက္ပ ြား Hardware Device မ ြောြားအြောြား ICE

Computer မှ ံ ြားက္ညပ ြားြဲ ါသည။

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------Leadership Development Programme for Business Leader
Module-5: “Financial Literacy for Business Leader”
ရနက္နတငြားပေသကက္ြားက္ွန ျူတြောလ ငနြားရှငအသငြားမှ စစဥဖွငလှစ

Panelists

ပ ြား ဆရြောမကက္ြား Prof. Dr. Moe Moe Khaing က္ယတငဦြားစြား

ပေေါ်ခမခမလွင(Management and Business Care Co., Ltd.) နှင

သငကက္ြောြားသည “Leadership Development Programme for

ပေေါ်ြငြငခမင (Zeya & Associates Co., Ltd.) တို့မှ ါဝငပဆွြားပနွြား

Business Leader” ၏ Module–5 ခဖစပသြော “Financial Literacy

ြဲကက္ ါသည။ ဤသငတနြားအြောြား Sponsor မ ြောြားအခဖစ (1)Royal

for Business Leader” Online Training အြောြား ၂၀၂၀ ြနှစ၊

Ayeyarwaddy Co.,Ltd, (2)Shwe Lamin Nagar Co.,Ltd, (3)Loyar

ဩင်္တလ (၂၂,၂၃) ရက္မ ြောြားတွင ပနို့လည (၁ြား၀၀) န ရမှ (၃ြား၃၀)

Myanmar

န ရအထ Zoom Application မှတဆင ဖွငလှစသငကက္ြောြားပ ြားြဲပ ြား

Computer, (6)Management and Business Care (MBC),

သငတနြားသြောြား/သ စစပ ါငြား (၁၈၁) ဦြား တက္ပရြောက္ြဲ ါသည၊၊

(7)Yangon Smart Transit တို့မှ

ဤသငတနြား၏ ေတယပနို့တွင “Financing in COVID Crisis”

Device မ ြောြားအြောြား ICE Computer နှင Zeya & Associates Co., Ltdမှ

ပြါငြားစဉခဖင

Panel

Discussion

ဆရြောမကက္ြားပေေါ်မြားမြားြငမှ

စက္ြောြားဝငြားအြောြား

Moderator

အခဖစ

ခ ျုလ ြဲပ ြား
ဦြားပဆြောငက္ြော

မ ြောြားအခဖစ

Co.,Ltd,

ံ ြားက္ညပ ြားြဲ ါသည။

ပေေါ်ြငခမထွဋ

(4)Thein

Minn

(Citicom

Co.,Ltd,

Co.,

Ltd.)၊

(5)Citicom

ါဝင ံ ြားပ ြားြဲကက္ပ ြား Hardware
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Trainings
Leadership Development Programme for Business Leader
Module-6: “Soft Skill Development for Business Leader”
ရနက္နတငြားပေသကက္ြားက္ွန ျူတြောလ ငနြားရှငအသငြားမှ စစဥဖွငလှစပ ြား
ဆရြောမကက္ြား Prof. Dr. Moe Moe Khaing က္ယတငဦြားစြားသငကက္ြောြားသည
“Leadership Development Programme for Business Leader” ၏
Module–5 ခဖစပသြော “Soft Skill Development for Business Leader”
Online Training အြောြား ၂၀၂၀ ြနှစ၊ စက္တငဘြောလ (၅,၆) ရက္မ ြောြားတွင
ပနို့လည (၁ြား၀၀) န ရမှ (၃ြား၃၀) န ရအထ Zoom Application မှတဆင
ဖွငလှစသငကက္ြောြားပ ြားြဲပ ြား သငတနြားသြောြား/သ စစပ ါငြား (၁၉၈) ဦြား
တက္ပရြောက္ြဲ ါသည၊၊

ဤသငတနြားတွင

ဆရြောမကက္ြားနှငအတ

ဆရြောဦြားပေယ ြောပဖျုြား @Jack Chen မှလညြား ါဝငသငကက္ြောြားပ ြားြဲ ါသည။
ဤသငတနြားအြောြား Sponsor မ ြောြားအခဖစ (1)Royal Ayeyarwaddy
Co.,Ltd, (2)Shwe Lamin Nagar Co.,Ltd, (3)Loyar Myanmar
Co.,Ltd,

(4)Thein

Minn

Co.,Ltd,

(5)Citicom

Computer,

(6)Management and Business Care (MBC), (7)Yangon Smart
Transit တို့မှ

ါဝင ံ ြားပ ြားြဲကက္ပ ြား Hardware Device မ ြောြားအြောြား ICE

Computer မှ ံ ြားက္ညပ ြားြဲ ါသည။

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------ITIL V4 Foundation Course (1/2020)
ရနက္နတငြားပေသကက္ြားက္ွန ျူတြောလ ငနြားရှငအသငြားမှ ကက္ြားမှျူြားဖွငလှစ၍ ဆရြောဦြားမငြားခမတစြားမြား (ITIL V4 Certified) မှ သငကက္ြောြားပ ြားသည
“ITIL V4 Foundation Course” (1/2020) သငတနြားအြောြား ၂၀၂၀ ြနှစ၊ စက္တငဘြောလ (၅၊၆၊၁၂၊၁၃၊၁၉၊၂၀) ရက္ပနို့မ ြောြားတွင နံနက္ (၁၀:၀၀)န ရမှ
(၁၂:၀၀)န ရအထ Zoom Application မှ တဆင ဖွငလှစသငကက္ြောြားပ ြားြဲရြော သငတနြားသြောြား/သ စစပ ါငြား (၅၉)ဦြား တက္ပရြောက္ြဲ ါသည၊၊
တက္ပရြောက္ြဲကက္သည သငတနြားသြောြား/သမ ြောြားအြောြား Group Discussion မ ြောြား၊ Presentation မ ြောြား ခ ျုလ ခြငြားနှငအတ တတပခမြောက္မှိုစြောပမြား ွဲ
စစပဆြားပ ြား သတမှတအရညအြ ငြားခ ညမှသမ ြောြားက္ သငတနြားဆငြား Certificate လက္မှတမ ြောြားပ ြားအ ြ ြားခမြှငြဲ ါသည။

Trainings
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Essentials of IT Project Management (ITPM) Course (1/2020)

ရနက္နတငြားပေသကက္ြားက္ွန ျူတြောလ ငနြားရှငအသငြားမှ ကက္ြားမှျူြားဖွငလှစ၍ ဆရြောမပေေါ်ြငခမငြ ျု (CITPM (Senior)) မှ သငကက္ြောြားပ ြားသည
“ Essentials of IT Project Management (ITPM) ” (1/2020) သငတနြားက္ ၂၀၂၀ ြနှစ၊ စက္တငဘြောလ (၂၁)ရက္ပနို့ မှ (၂၅ ) ရက္ပနို့ထ၊ ညပန
(၃:၀၀)န ရ မှ (၆:၀၀)န ရအထ Zoom Application နှင Vevox Application မှ တဆင ဖွငလှစသငကက္ြောြားပ ြားြဲရြော သငတနြားသြောြား/သ စစပ ါငြား
(၃၆)ဦြား တက္ပရြောက္ြဲ ါသည၊၊ တက္ပရြောက္ြဲကက္သည သငတနြားသြောြား/သမ ြောြားအြောြား Group Discussion မ ြောြား၊ Presentation မ ြောြား ခ ျုလ ခြငြားနှငအတ
တတပခမြောက္မှိုစြောပမြား ွဲ စစပဆြားပ ြား သတမှတအရညအြ ငြားခ ညမှသမ ြောြားက္ သငတနြားဆငြား Certificate လက္မှတမ ြောြားပ ြားအ ြ ြားခမြှငြဲ ါသည။
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MCIA-YGN Awards

ရနက္နတငြားပေသကက္ြားက္န
ွ ျူတြောလ ငနြားရှငအသငြားသည ယြနှစအတွငြား အသငြားဝငမ ြောြားအြောြား MCIA-YGN Award မ ြောြား
ပ ြားအ ြ ြားခမငရန စစဉထြောြားရှ ါသည။ ပ ြားအ မည MCIA-YGN Award Title မ ြောြားမှြော “Top Participation Award”, “Top
Sponsorship Award”, “Top Tax Payer (2019) Award” တို့ ခဖစ ါသည။

“Top Participation Award”
Criteria
- ရနက္နတငြားပေသကက္ြားက္ွန ျုတြောအသငြားမ ြောြားမှ ကက္ြားမှျူြားက္ ငြား ပသြော ICT Fair/ ICT Exhibition မ ြောြားတွင (စတငက္ ငြား ြဲြ န) မှစ၍ အကက္မပရ
အမ ြောြားဆံြား ါဝငခ သြဲပသြော Member Company မ ြောြား ခဖစရ ါမည။
- 2015 ြနှစမှ 2020 ြနှစ (ငါြားနှစဆက္တက္) တစနှစလျှင အနညြားဆံြား (တစကက္မ) ါဝငခ သြဲပသြော Member Company မ ြောြား ခဖစရ ါမည။
- သတမှတြ က္မ ြောြားအရ ရရှလြောပသြော Member Company စြောရငြားမှ ထ ဆံြား Company (3) ြအြောြား “Top Participation Award” ပ ြားအ ြ ြားခမြှင
မညခဖစ ါသည။
အထက္ ါ သတမှတြ က္မ ြောြားအရ ပရွြားြ ယခြငြားြံရပသြော Member Company (3) ြ အြောြား ပအြောက္တွင ပဖြောခ အ
1.

Citicom Co., Ltd.

2.

Client Focus Co., Ltd

3.

Technoland Co., Ltd

ါသည။

“Top Sponsorship Award”
Criteria
- ရနက္နတငြားပေသကက္ြားက္ွန ျုတြောအသငြားမ ြောြားမှ ကက္ြားမှျူြားက္ ငြား ပသြော ICT Fair/ ICT Exhibition မ ြောြားတွင (စတငက္ ငြား ြဲြ န) မှစ၍ အမ ြောြားဆံြား
ါဝင ံ ြားြပသြော
ဲ
Member Company မ ြောြား ခဖစရ ါမည။
- 2015 ြနှစမှ 2020 ြနှစ (ငါြားနှစဆက္တက္) တစနှစလျှင အနညြားဆံြား (တစကက္မ) ါဝင ံ ြားြပသြော
ဲ
Member Company မ ြောြား ခဖစရ ါမည။
- သတမှတြ က္မ ြောြားအရ ရရှလြောပသြော Member Company စြောရငြားမှ ထ ဆံြား Company (3) ြအြောြား “Top Sponsorship Award” ပ ြားအ ြ ြားခမြှင
မညခဖစ ါသည။
အထက္ ါ သတမှတြ က္မ ြောြားအရ ပရွြားြ ယခြငြားြံရပသြော Member Company (3) ြ အြောြား ပအြောက္တွင ပဖြောခ အ
1.

Citicom Co., Ltd

2.

Client Focus Co., Ltd

3.

KMD Co., Ltd

ါသည။
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MCIA-YGN Awards

Top Tax Payer (2019) Award (Local)
Criteria

- နငငံပတြောမှ တရြောြားဝငထတခ နထြောြားပသြော “၂၀၁၈-၂၀၁၉ စညြားကက္ နှစအတွက္ က္နသွယြွနအမ ြောြားဆြားံ ပ ြားပဆြောငသည ခမနမြောက္မပဏ (၁၀၀၀)” နှင
“၂၀၁၈-၂၀၁၉ စညြားကက္ နှစအတွက္ ဝငပငွြွနအမ ြောြားဆံြားပ ြားပဆြောငသည ခမနမြောက္မပဏ (၁၀၀၀)” စြောရငြားနှစြလံြားတွင ါဝငသည Member Company
ခဖစရ ါမည။
- ၂၀၂၀ ေေငဘြောလက္နအထ သက္တမြားရှပသြော MCIA-YGN Member ခဖစရ ါမည။
အထက္ ါ သတမှတြ က္မ ြောြားအရ ပရွြားြ ယခြငြားြံရပသြော Member Company (22) ြအြောြား ပအြောက္တွင ပဖြောခ အ

ါသည။

1.

TMW Enterprise Limited

13.

Information Matrix Co., Ltd.

2.

Trade Hub Co., Ltd.

14.

Golden Power Technology Co., Ltd.

3.

Zeya & Associates Co., Ltd.

15.

Alpha Power Engineering Co., Ltd.

4.

ABC Telecomm Co., Ltd.

16.

Myanmar Padauk Engineering &

5.

Partner Associates International Co., Ltd

6.

Myanmar Golden Rock International Co., Ltd

17.

Shwe Lamin Nagar Co., Ltd.

7.

IEM Co., Ltd.

18.

CLIENT FOCUS TECHNOLOGY CO., LTD

8.

YADANARBON FIBRE SERVICES CO., LTD.

19.

Tah Moe Hnye Group Investment and

9.

Terabit Wave Co., Ltd.

10.

Asia Mega Link Co., Ltd.

20.

Mastech Co., Ltd.

11.

P.A.G Co., Ltd.

21.

Naung Yoe Technologies Co., Ltd

12.

Royal Smart Co., Ltd.

22.

Shine Hope Co., Ltd

Construction Co., Ltd

Development Co., Ltd

Top Tax Payer (2019) Award (Foreign)
Criteria

- နငငံပတြောမှ တရြောြားဝငထတခ နထြောြားပသြော “၂၀၁၈-၂၀၁၉ စညြားကက္ နှစအတွက္ က္နသွယြွနအမ ြောြားဆြားံ ပ ြားပဆြောငသည နငငံခြြောြားက္မပဏ (၁၅၀)” နှင
“၂၀၁၈-၂၀၁၉ စညြားကက္ နှစအတွက္ ဝငပငွြွနအမ ြောြားဆံြားပ ြားပဆြောငသည နငငံခြြောြားက္မပဏ (၁၀၀)” စြောရငြားနှစြလံြားတွင ါဝငသည Member Company
ခဖစရ ါမည။
- ၂၀၂၀ ေေငဘြောလက္နအထ သက္တမြားရှပသြော MCIA-YGN Member ခဖစရ ါမည။
အထက္ ါ သတမှတြ က္မ ြောြားအရ ပရွြားြ ယခြငြားြံရပသြော Member Company (1) ြအြောြား ပအြောက္တွင ပဖြောခ အ
1.

Huawei Technologies (Yangon) Co., Ltd

ါသည။
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Announcement

ပညာသငရထာကပံရကက်းရလ ာကထာ်း နဖတရခေါ်မခင်း
(၂၀၁၉-၂၀၂၀) တက္ကသလဝငြွငက္ ထြားြျွနစွြောပအြောငခမငထြောြားပ ြား သတငြားအြ က္အလက္နညြား ညြောတက္ကသလ (𝐔𝐈𝐓) နှင
ရနက္နနညြား ညြောတက္ကသလ၊က္ွန ျူတြောအငင်္ ငနယြောနှငသတငြားအြ က္အလက္နညြား ညြောပမင်္ ြော(𝐂𝐄𝐈𝐓) သို့ တက္ပရြောက္ြွင
ရရှနငပသြောလညြား
လ ငနြားရင
ှ အသငြားမှ
ဖတပြေါ်အ

ညြောသငစရတအြက္အြဲရပနသည
ှ
ပက္ ြောငြားသြောြား/သမ ြောြားက္ စစစပ ြား ရနက္နတငြားပေသကက္ြားက္ွန ျူတြော
ညြောသငပထြောက္ ံပကက္ြားပ ြားအ သွြောြားမည

ခဖစ ါသခဖင

လြောပရြောက္ပလျှြောက္ထြောြားနင ါရန

ါသည။

အပသြားစတသရှလ ါက္ရနက္နတငြားပေသကက္ြားက္ွန ျူတြောလ ငနြားရှငအသငြားရံြား၊ အပဆြောင(၁၄)၊ (၅)လွှြော၊ အြနြား (၆၀၄)၊
𝐌𝐈𝐂𝐓 𝐏𝐚𝐫𝐤 ၊ လင
ှို ပမျုွံ့နယ၊ ဖနြား- ၀၁ ၂၃၀၅၀၃၄၊ ၀၉ ၄၂၅၀၂၂၉၇၆၊ အြားပမြားလ - 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞@𝐦𝐜𝐢𝐚-𝐲𝐚𝐧𝐠𝐨𝐧.𝐨𝐫𝐠.𝐦𝐦
သဆ
ို့ က္သွယစံစမြားနင ါသည။
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Upcoming Events

ရနက္နတငြားပေသကက္ြားက္ွန ျူတြောလ ငနြားရှငအသငြားမှ ကက္ြားမှျူြားဖွငလှစ၍
ဆရြောဦြားမငြားခမတစြားမြား (𝑱𝑶𝑴𝑨𝑵 𝑪𝒆𝒓𝒕𝒊𝒇𝒊𝒆𝒅) က္ယတငသငကက္ြောြားပ ြားသွြောြား
JOB OF THE MANAGER (JOMAN) COURSE

မည JOB OF THE MANAGER (JOMAN) COURSE (Online)

(Online)

သငတနြားအြောြား ၂၀၂၀ ြနှစ၊ ပအြောက္တဘြောလ (၁၀/၁၁/၁၇/၁၈) ရက္ပနို့
မ ြောြားတွင နံနက္ (၁၀) န ရမှ ပနို့လည (၁၂) န ရ အထ ဖွငလှစသငကက္ြောြား
ပ ြားသွြောြားမည ခဖစသည။

ရနက္နတငြားပေသကက္ြားက္ွန ျူတြောလ ငနြားရှငအသငြားမှ

ကက္ြားမှျူြားဖွငလှစ၍

ဆ ာဦ်းရေယျာဖဖျု်း @Jack Chen နှင ဆ ာမရေေါ်ထက ည (Co-Founder,

Personal Grooming Course (Online)

Brand You Academy-Myanmar) တို့ က္ယတငသငကက္ြောြားပ ြားသွြောြားမည

PERSONAL GROOMING COURSE (Online) သငတနြားအြောြား ၂၀၂၀ ြနှစ၊
ပအြောက္တဘြောလအတွငြား ဖွငလှစသငကက္ြောြားပ ြားသွြောြားမညခဖစသည။

Contact Us:
𝗕𝘂𝗶𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴 (𝟭𝟰), 𝗥𝗼𝗼𝗺 (𝟲𝟬𝟰), 𝗠𝗜𝗖𝗧 𝗣𝗮𝗿𝗸, 𝗛𝗹𝗮𝗶𝗻𝗴 𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀’𝘀 𝗖𝗮𝗺𝗽𝘂𝘀, 𝗛𝗹𝗮𝗶𝗻𝗴 𝗧𝗼𝘄𝗻𝘀𝗵𝗶𝗽, 𝗬𝗮𝗻𝗴𝗼𝗻.
+𝟵𝟱(𝟭)𝟮𝟯𝟬𝟱𝟬𝟯𝟰, +𝟵𝟱(𝟵)𝟰𝟮𝟱𝟬𝟮𝟮𝟵𝟳𝟲, 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲@𝗺𝗰𝗶𝗮-𝘆𝗮𝗻𝗴𝗼𝗻.𝗼𝗿𝗴.𝗺𝗺, 𝘄𝘄𝘄.𝗺𝗰𝗶𝗮-𝘆𝗮𝗻𝗴𝗼𝗻.𝗼𝗿𝗴.𝗺𝗺,
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“ကိုရိုနာဗိုင်း ပစရ ာဂါ COVID-19 ကို မမကစ၍
ကာကွယပါ”

“ကိုယချင်းခွာရနရပမယ နှလံို်းသာ်းချင်း န်းကာ ယ
COVID-19 ကာကွယမယ”
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