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2020 KMD CSR (Corporate Social Responsibilities) 

Employee Welfare Program: 

KMD YGN Annual Party 

KMD_YGN မိသ ားစုနှစ်ပတ်လည ် မိတ်ဆ ုစ ားပ ွဲ ကို ၂ဝ၂ ၀ ခနုှစ် ဇန်နဝါရီလ (၄)ရက်နနေ့တ င ် ညနန 

၄:၀ ၀ နာရီမ ှ ၉:ဝဝ နာရီ အထိ နတ်နမ ကလ်မ်ား Dolphin Restaurant ၌ ကျငာ်းပခွဲဲ့ရ  ဖိတ်ကက ားထ ားနသ  

ဧညဲ့်သည်နတ ်မျ ား KMD Group of Companies မှ ဝန်ထမ်ားမျ ား စ ုညစီ  တက်နရ က်ခွဲဲ့ကကပါသည်။ KMD 

Group of Companies ၏ Annual Party အခမ်ားအနာားကိ ု KMD သီချင်ားဖဖငဲ့် နအ င်ဖမငစ်  ဖ ငဲ့်လှစ်ပပီား 

ဆရ ဦားနသ င်ားတင် (Founder & Adviser) မှ နှစ်ပတ်လ ည ်အဖ ငဲ့်အမှ စက ား နဖပ ကက ားခွဲဲ့ပါသည်။ 

အခမ်ားအနာားတ င် ဆရ ဦားနသ င်ားတငမ်ှ Value Performance Centre Award (Yangon Region) ပထမ ဆုကို 

သ နကတ၊ ဒုတိယဆုကို နဖမ က်ဥကက လ ပ(၁)၊ တတယိဆု ကို မင်္ဂလ နတ ငည် န်ေ့ တိေု့အ ားလည်ားနက င်ား ၊ 

ဆရ မနဒေါ် တင်တင်နအ ား (President) မှ Accredited Centre မျ ားအ ား Value Partner Award for 

Outstanding Student Award (Franchise) ပ ထမဆုကိ ု မနက ား၊ ဒုတိယဆုကိ ု မနတနလား၊ တတယိဆုကိ ု

မိတထီလ  တိေု့အ ား နပားအပ်ချာီး ဖမြှငဲ့ခ်ွဲဲ့ပါသည်။ KMD ၏ Group CEO မှ Long Serving Staff ဆုရရှသိ  ားန သ   

ဝန်ထမ်ား (၇) ဦားကိ ုလည်ားနက င်ား၊ Institute CEO မှ Performance Award ဝန်ထမ်ား 

(၄) ဦားတုိေ့အ  ား ဆုမျ ားနပ ားအပခ်ျာီး ဖမြှငဲ့ခ်ွဲဲ့ပါသည်။ ဝန်ထမ်ားမျ ားအတ က် ရင်ခနု်စိတ်လှုပရ်ှ ားစရ မျ ားဖဖငဲ့် ဖ ပ 

ညဲ့်နှက်နနန သ  Lucky Draw မျ ားကိုလ ညာ်း အပိုင်ားနှစ်ပုိင်ား ခ ွဲ၍ က စမ်ားမွဲနဖ က်ခွဲဲ့ပါသည။် Mr. KMD နှငဲ့ ်Mrs. 

KMD နရ ားချယ်၍ ပန်ားစည်ားမျ ား အ မှတ်တရလက်နဆ ငမ်ျ ား နပားအပခ်ွဲဲ့ပါ သည်။  တက်နရ က်လ ကကန သ   

ဝန်ထမ်ားမျ ား မှလညာ်း စိတ်ဝင်စ ားဖ ယန်က ငာ်းလှသညဲ့် အဆို၊ အ က၊ နတားသရုပ်နဖ မ် ျ ားဖဖငဲ့် ဆက်လ က် သီ ဆို 

နဖျ ်နဖဖ ၍ အခမ်ားအနာားကို နအ ငဖ်မင်စ  ကျင်ားပနိုင်ခွဲဲ့ပါသည်။ 
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KMD Mandalay Annual Party 

MDY KMD မိသ ားစ ုနှစ်ပတ်လညမ်ိတ်ဆ ညုစ စ ားပ ွဲ ကိ ု၂၀၂ ၀ ခုနှစ် နဖနဖ ်ဝါရီလ (၁၂)ရက ်နနေ့တ င် 

ညနန (၆)နာ ရီမှ (၉)နာရီ အထိ Hotel Mandalay ၌ ကျငာ်းပခွဲဲ့ရ  ဖိတ်ကက ားထ ားနသ  ဧညဲ့် သည်နတ ်မျ  ား နှငဲ့် 

KMD Group of Companies မှဝန်ထမ်ားမျ ား စ ုညစီ  တက်နရ က်ခွဲဲ့ကကပါသည်။ KMD Group of Companies 

၏ အခမ်ားအနာားကို နအ င်ဖမငစ်  ဖ ငဲ့်လှစ်ပပီား Daw Su Myat Thin (Deputy General Manager) မှ 

နှစ်ပတ်လည် အဖ ငဲ့်အမှ စ က ားနဖပ ကက ားနပားခွဲဲ့ပါသ ည။် 

 ဆရ မကကီား နဒေါ်ခင်မ ကကည် မှ Long Servicing Staff ဆုရနသ  ဝန်ထမ်ားအ ား ဆုချာီး 

ဖမြှငဲ့န်ပားခွဲဲ့ပါသည်။ Mr. KMD နှငဲ့ ် Miss KMD နရ ားချယ်၍ ပန်ားစည်ား နှငဲ့ ် အမတှ်တရလက်နဆ င်မ ျ  ား 

နပားအပခ်ွဲဲ့ပါ သည်။ ဝန်ထမ်ားမျ ားကိ ုရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှ ားစရ မျ ားဖဖငဲ့ ်ဖပညဲ့်နက်နနနသ  Lucky Draw အစီအစ ဉ် 

မျ ကိုလညာ်း အပိုင်ားနှစ်ပုိင်ားခ ွဲ၍ က စမ်ားမွဲနဖ ကန်ပား ခွဲဲ့ပါသည်။ တက်နရ က်လ ကကနသ ဝန်ထမ်ားမျ ား မှလ ည်ား 

အဆုိ၊ အက၊ နတားသရုပ်နဖ ်မျ ားဖဖ ငဲ့် သီဆိုနဖျ ်နဖ ဖ၍ အခမ်ားအနာားကို နအ င်ဖမငစ်  ကျင်ားပနိုင်ခွဲဲ့ပါသ ည။် 

 

Eduction and Scholarship 

 ၂၀ ၂၀ ခုနှစ် တစ်နှစ်တ  က လအတ င်ား KMD Group of Companies ၏ ဝန်ထမ်ားမျ ား ၏ Career 

Development အတ က် နအ က်နဖ  ် ဖပပါ Program မျ ားတ င် Company မှ နထ က်ပ ဲ့မှုဖဖငဲ့ ် စု စုနပါင ် ား  

ဝန်ထမ်ား (၂)ဥာီး အ ား  သင်တန်ားတက်နရ က်နိုင်ရန် စီစဥခ်ွဲဲ့ပါသည်။ 

1. Ye Myint Soe, Junior Programmer , Softcomm Department_L4DC Diploma in Computing 

သင်တန်ား 

2. Hein Htike Aung, Instructor, Software Engineering Department_ L4DC Diploma in 

Computing သင်တန်ား 
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KMD Group of Companies မှ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ခုနှစ် တက္ကသ ုလ်ဝင်တန််းဖမြေဆ ုဖ ောင်မမင်ဖသော KMD 

ဝန်ထမ််းမ သော်းစ၀ုင် မ ော်း တွက္ ်ဒုတ ယ  ကက္ မ်ဖမမောက္် ဂဏု်မပြုပွွဲ  ခမ််း န ်းက္ င််းပဖပ်းမခင််း။ 

တကကသိုလ်၀င်တန်ား စ နမားပ ွဲ နအ င်ဖမ င်မှုှု့အတ က် င်္ုဏ ်ဖပြုပ ွဲ  အခမ်ားအနာား ကို 28.8.2020 တ င ်

Pansodan Meeting room တ ငက်ျငာ်းပခွဲဲ့ပါသည်။ ၂၀ ၁၉-၂၀ ၂၀ ပည သင်နှစ် တကကသိုလ်၀င်တန်ား စ နမားပ ွဲ 

ကို (၄) ဘ သ  င်္ုဏထ် ားဖဖငဲ့် ထ ားချွန်စ    နအ င်ဖမငခ်ွဲဲ့ပါနသ  နဒ ေါ်အအိိမ န် (MRS Sales) ၏ သမီားဖဖစ် သ  

အ ား KMD Group of Companies မှ င်္ုဏ်ဖပြုပ ွဲ  အခမ်ားအနာားကျ င်ားပနပားဖခင်ားဖဖစ်ပါသည်။ 

အခမ်ားအနာားတ င် CEO, COO, Senior Director မျ ား, တ ၀န်ရှသိ မျ ား နှငဲ့် နဒေါ်အအိိမ န် တိေု့ မိသ ားစု 

တက်နရ က်ခွဲဲ့ပါသည။် CEO မှ Congratulation speech နဖပ ကက ားခွဲဲ့ပီား Sayar U Bo Bo Lwin မှ င်္ုဏဖ်ပြု 

ဆု နပားခွဲဲ့ပါသည်။ င်္ုဏ ်ဖပြုဆု တ င ်ဆုတ ဆိပ် နှငဲ့် တကကသိလု် ဝန်ထမ်ား စ နမားပ ွဲ နအ င်ဖမင်နသ  

ဝန်ထမ်ားသ ားသမီားမျ ား အ တ က ်ပည ရ ညခ်ျွန်ဆု ချာီးဖမြှငဲ့်ဖခင်ား တ င် ၄ဘ သ  င်္ဏု်ထ ားအတ က် နင ကျပ် 

နှစ်သိန်ား၅နသ င်ား ကို င်္ဏု်ယ စ  ဖဖင်ဲ့ ချာီးဖမြှငဲ့်ခွဲဲ့ပါသ ည။် 

 
 

 

Religious Affair Program: 

ဖ ွှေတ ဂ ုဖစတီဖတော်မမတ်ကက္ီ်း ော်း ဆီမီ်း (၃၀၀၀) လှှူဒါန််းပူဖ ော်ပွွဲ 

KMD Group of Companies မှ နှစ်စဉက်ျငာ်းပလျှက ် ရှိနသ  နရွှေတိင်္ ုနစတီနတ ်ဖမတ်ကကီားအ ား (၂ ၀) 

ကကိမန်ဖမ က် (တနပါင်ားလဖပညဲ့)် ဆီမီား (၃ဝဝဝ) လှှူဒါန်ားပ နဇ ်ပ ွဲ အခမ်ားအနာားကို (၁ဝ.၃.၂ဝ၂၀) တနင်္ဂနန နန ေ့ 

ညနန (၆:၃ဝ) တ င ်နရွှေတိင်္  ုရငဖ်ပင်၌ ကျငာ်းပခွဲဲ့ပါသ ည။် 
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YGN - KMD မ သော်းစု၏ နှစ်သစ်က္ူ်းပ  တ်တ ော်းဖတော်န ယူမခင််း 

 

န ှစ်စဉ်ကျင်ား ပပမွဲဖဖစ်နသ  KMD Group of Companies မိသ ားစုဝင်မျ ား၏ န ှစ်သ စက် ားပရိတ်တရ ား နတ ်န ာ 

အခမ်ားအနာ ား ကို ဧပပီလ ၁.၄.၂ဝ ၂၀ ရ က်နန ေ့ တ င် MNG Centre ၌ ဖပြု လုပ် ကျင်ားပခွဲဲ့ပါသ ည်။ 
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MDY - KMD ၏နှစ်သစ်က္်ူးပ  တ်တ ော်းဖတောန် ယူမခင််း 

 

န ှစ်စဉ်ကျင်ား ပပမွဲဖဖစ်နသ  MDY KMD Group of Companies မိသ ားစုဝင်မျ ား၏ န ှစ်သစ်က ား 

ပရိတ်တရ ားနတ ်နာ အခမ်ား အန ာားကိ ုဧပပီလ ၃.၄.၂ဝ၂၀ ရက်နန ေ့တ င် 77 Mobile & IT Mall ၌ ဖပြု လုပ်ကျင်ားပခွဲဲ့ပါသည ်။ 

 

 
 

YGN – KMD မ သော်းစု (၂၄)ကက္ မ်ဖမမောက္ ်စုဖပါင််းမဟောဘ ုက္ထ န်  လှှူဖတော် 

 

(၂၄) ကကိမန်ဖမ က် KMD Group of Companies (YGN) ၏ စုနပါင်ား မဟ ဘ ုကထိန် အလှှူနတ  ်  

မင်္ဂလ ကို၂ဝ၂၀  ခုနှစ်၊ နိဝုင်ဘ လ၊ ၂၉ ရက် ၊ န နက် ၉:၃ဝ နာရီ တ င ် လယ်တီမ ဝိပဿ နာကမမဌ န်ား  

နကျ င်ားတို က် တ င ် ကထိန်သကဂန်ား ကပလ်ှှူ ပ နဇ ်ပပီား တရ ားနာယ ၍ နအ င်ဖမင်စ   နရစက်သ န်ားချလှှူဒါန် ား  

ခွဲဲ့ပါသည်။   

စုနပါင်ားမဟ ဘ ုကထိန်အလှှူနတ ်တ င် အလှှူနင သ ားတန် ဖိာုး (၃,၄၅၃,၀၀ ၀) ကျပ်၊  

အလှှူပစစညာ်း တန်ဖုိား (၂၈၀,၀၀ ၀) ကျပ် ၊ ဆ မ်ားအလှှူတ ် နှငဲ့် ဧညဲ့် ခ နကျွားနမ ားနရားအတ က် (၁၇၅,၀၀ ၀) က ျ ပ်၊  

အ ားလ ုား အတ က် စုစုနပါင်ား လှှူဒါန်ားနင  (၃,၉၀၈,၀၀၀) ကျပ် တိတိ ကို နရစကသ် န်ားချလှှူဒါန်ားခွဲဲ့ပါသည။် 

KMD Group of Companies (YGN) ကနနဖပြုလုပခ်ွဲဲ့တွဲဲ့ ကုသိုလ်အနပါင်ား ကို KMD မိသ  ားစုဝင်မျ ားနှငဲ့တ်က  

မိဘဖပညသ် ညအီကို နမ င်နှမ အ  ားလ ုား ထပတ် ထပမ်ျှ သ ဓုနခေါ်နစနိုငရ်န်အတ က် ကထိနက်ုသို လ်  

မျ ားကိုနဝမျှနပားလိုက်ရပါတယ်။ 
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YGN – KMD မ သော်းစု (၂၄)ကက္ မ်ဖမမောက္ ်စုဖပါင််းမဟောဘ ုက္ထ န်  လှှူဖတော် 

 

(၁၇) ကကိမ် နဖမ  က် KMD Group of Companies (MDY) ၏မဟ ဘ  ု ကထိန်ကို ၂၀၂၀  ခုန ှစ်၊ န ိုဝ င်ဘ လ ၊ ၂ ၆  

ရက် (ကက သ ပနတားနနေ့) န  န က် (၉)န ာရီတ င်  ဖပည်က ကီားတ ခ န ်ပမိြုှု့န ယ်၊ သစစဝါဒီ နကျ င်ား ၌ သ ဃ နတ ်  (၅ )ပါား ပငဲ့်ဖိ တ် ပ ပီ ား  

တရ ားနာယ ၍  နအ င်ဖမင် စ   နရစ က်သ န်ား ချ လှှူဒါန်ားခွဲဲ့ပါ သည် ။ 

စနုပါင်ားမ ဟ ဘ ုကထိန ်အလှှူနတ ် တ င်  အလှှူ နင သ  ား ၊ အလှှူပစစည်ားမျ ား  ၊ ဆ မ်ားအလှှူနတ ်န ှ ငဲ့်  

ဧညဲ့ခ် နကျွ ားနမ ားနရား အတ က်ပ ါ စုစုနပါင်ား (၁,၅၈၀,၅ ၀၀)  ကျ ပ် တိတိ ကို နရစက်သ န ်ားခ ျလှှူဒါန ်ားခွဲဲ့ပါသည် ။ 
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အမတှ် (၃၃၇)၊ ဖပည်လမာ်း ၊ လယ်တီမ ဝိပဿ နာ ကမမဌ န်ားနကျ င်ားတုိက ်သိုေ့ Covid 19 

က လတ င်ဆ မ်ားခ  ကက ရန် အခက်ခွဲမျ ားရှိပါသဖဖငဲ့ ်ဆန်အိတသ် ုားအတိ် နှငဲ့် နင ကျပ် (၁၀) သိန်ားကို KMD 

Group of Company မှ လှှူဒါန်ားခွဲဲ့ပါသ ည၊်၊ 

အမတှ် (၃၃၇)၊ ဖပည်လမာ်း ၊ လယ်တီမ ဝိပဿ နာ ကမမဌ န်ားနကျ င်ားတုိက ်သိုေ့ Covid 19 

က လတ င်ဆ မ်ားခ  ကက ရန် အခက်ခွဲမျ ားရှိပါသဖဖငဲ့် လစဥ် ဆန်အတိ်သ ုားအိတက်ို KMD Group of Company မှ 

လှှူဒါန်ားခွဲဲ့ပါသည်၊၊ 
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Health Support Program: 

YGN - KMD မ သော်းစု၏ စုဖပါင််းဖသွ်းလှှူဒါန််းပွွဲ 

KMD မိသ ား စု၏ (၁ ၄) ကကိမ် နဖမ က် စနုပါ င်ားနသ ား လှှူဖခ င်ား အ စအီစဉ် ကို ၂၀၂၀ ခုနှ စ၊် ကသ င်္ုတလ် (၁ ၁) 

ရက်နန ေ့န ှငဲ့် (၁ ၂)ရက်နနေ့ မျ ား တ င် နအ င်ဖမ င်စ   ဖပြု လုပ် ပ ပီားစီားခွဲဲ့ပါသည် ။ စ ရင်ားနပား ဝ န ်ထမ်ား (၃၇) ဦ ား ထွဲမှဝန ်ထမ်ား 

(၃၆) ဦ ား နသ ား လှှူဒါန်ား န ိုင်ခွဲဲ့ ပါသည်။ 
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MDY - KMD Family Blood Donation 

 

KMD MDY မိ သ ားစ၏ု (၄) က ကိမ်နဖမ က် စုနပါင်ားနသ ားလှှူ ဖခ င်ား အစအီ စ ဉ်ကို ၂၀၂၀  ခုန ှစ်၊ ကသ င်္ုတ်လ ၊ 

၁၂ရက်နနေ့တ င် နအ င်ဖမင် စ  ဖပြု လုပ် ပပီားစီ ားခွဲဲ့ပါသည်။ စ ရ င်ားနပ ား ဝန ်ထမ် ား (၉) ဦ ား ထွဲ မှဝ န ်ထမ်ား (၇) ဦ ား နသ ားလှှူဒ ါန်ား 

န ိုင်ခွဲဲ့ပါသည်။ 
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YGN - KMD မ သော်းစု၏ စုဖပါင််းဖသွ်းလှှူဒါန််းပွွဲ 

KMD မိသ ား စု၏  (၁ ၅) ကကိမ်နဖမ က် စနုပါ င်ားနသ ား လှှူဖခ င်ား အစီအစဉ် ကို ၂ ၀၂၀ ခုန ှစ် ၊ ဒီဇင်ဘ လ၊  ၈ ရက်နနေ့  

နနေ့လည ် (၁ န ာရီမှ ၅:၃ ၀ နာ ရီအထိ) နအ င်ဖမင်စ   ဖပြုလုပ် ပပီားစီားခွဲဲ့ပါသ ည်။ စ ရင်ား နပား ဝန ်ထမ်ား (၄၀) ဥ ီား ထွဲမှဝန ် ထမ်ား 

(၃၁) ဦား နသ ား လှှူဒါန်ား နိုင်ခွဲဲ့ ပါသည်။ စု နပါ င်ားနသ ား လှှူ ဖခ င်ား အစီအစဉ် အရ (၁ ၅) ကကိမ်နဖမ က်အထိ  လှှူဒါန်ားထ ား နသ  

စ ရင်ား အ ား နအ က်တ င် နဖ ်ဖပထ ားပါသ ည်။   

န ှစ်အလိုက် စု နပါင် ားနသ ားလှှူ သညဲ့်လ ဥ ီားနရ မှ  နအ က်ပါအတိုင်ားဖဖ စပ်ါ သည်။ ၂၀၁၅  ခုန ှစ်အတ က် (၅ ၃) ဦား၊ 

၂၀၁၆  ခုန ှစ် အတ က် ( ၂၁၂ ) ဦား ၊ ၂၀၁ ၇ ခု န ှစ်အတ က် (၂ ၂၅) ဦား၊ ၂၀၁ ၈  ခုန ှစ်အတ က် (၂၂၅) ဥ ီား၊ ၂၀၁ ၉ ခုန ှစ်အတ က် ( 

၁၄၃) ဦား၊ ၂၀၂ ၀ ခုနှစ်အ တ က် (၆၇) ဦား၊ ဖ ဖစန်သ  နကက ငဲ့် စုစု နပါင်ား (၉ ၂၅) ဦား ဖဖ စပ်ါ သည်။  
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Student Welfare Program: 

KMD Institute Student’s Futsal Tournament 2020 

 

KMD Institute မှ နကျ င် ား သ ား၊ နကျ င်ား သ မျ ားအတ က် ဘ သ  ရ ပ်တိငု်ားကို  အ နက င ်ားဆ ုား သ င်ယ နိုင်နစ ရ န ်  

သ မက တ စ်ကိုယ်နရ ကျန ်ားမ သန်စ မ်ားန စရန် န ှငဲ့် အသ င်ားအဖ ွဲှု့မျ ားဖဖငဲ့် လုပ်နဆ င ် တတ်နစရန် ရ ည်ရ ယ်ပပီား  

Students Activity မျ ား ကိုနှစစ်ဉ်ကျင် ားပလ ျှက်ရှိရ  KMD Institute Students’ Futsal Tournament (2020) ပပိြုင ် ပ ွဲ ကို  

နအ င်ဖမင်စ   ကျင်ားပခွဲဲ့ပါသ ည်။ ပပိြုင ်ပ ွဲတ င်  L5DC Team(A) မ ှStudents’ Futsal Tournament (2020) Champions ၊ 

HND Team (B) မ ှFirst Runner Up ၊  HND Team (A) မ ှSecond Runner Up ၊ L5DC Team (B) မ ှSportsmanship 

ဆုမျ ားကို အ သီားသီားဆ တခ် ား  ရရှိကကပ ပီား Best Player Award ကို L5DC Team (A) မှ နမ င်ထ န်ား နအ င်နကျ ်၊ Best 

Defence award ကို HND Team(B) မှ ဆ တ်ခ ားရရှိခွဲဲ့ကကပါသည်။ 
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MDY - KMD Institute Student’s Activities 2020 

16.2.2020 နနေ့ တ င ်KMD Institute (Mandalay) ၏ SQA Advanced Diploma in Computing (UK) First 

Year အတန် ား မှ ဆရ  /မ မျ ား န ှငဲ့ ်နကျ  င်ား သ ား/သ မျ ား တစ်ဦားနှငဲ့်တ စ်ဦ ား ပိုမိရုင်ားနှီားချ စခ်င်လ နစရ န ် ရည်ရ ယ်၍ 

Activities အ နနဖဖငဲ့် မနတန လားနတ င်သိုေ့ နပျ ်နပျ ် ပါားပါ ား တက် နရ က်ခ ွဲဲ့ကကပါသည်။ 
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Eduction CSR Program: 

World Robot Games Myanmar 2020 

KMD Institute တ ငဖ် ငဲ့်လှစ်ထ ားနသ  UK မှတုိကရ်ိုက်ချာီးဖမြှငဲ့်နသ  Diploma in Computing (Level 

4 Diploma in Computing) နှငဲ့ ် Robotics with Arduino သင်တန်ားမျ ားကို တက်နရ က် နနနသ  

နမ င်ဆန်ား လ င်မိာုးနအ င် နှငဲ့် နမ င ် နကျ ်သ ရမျြိုားတိေု့ သည် Clash of Robot Myanmar နှ ငဲ့်  

ဖမန်မ နိုင်င က န်ပျှူတ ပ ည ရှငအ်သင်ား (MCPA) မှ ပ ားနပါင်ား၍ ကျငာ်းပခွဲဲ့နသ  World Robot Games 

Myanmar 2020 ပ ပိြုငပ် ွဲကကီားတ င် Performance Award ဆုကိုဆ တ်ခ ားရရှိခွဲဲ့ပါသည။် ပပိြုငပ် ွဲတ င်  

အစ မာ်းကုန်ကကိြုားစ ားခွဲဲ့နသ  နကျ င်ား သ ားမျ ားနှငဲ့် ပပိြု င်ပ ွဲသိုေ့ဝင်နရ က်ယှဉ်ပပိြုငန်ိုင်ရန် နကျ င်ားသ ားမျ ား အ  ား  

အပမွဲင်္ရ ုစိုကပ်ပီား Coaching နှငဲ့် Mentoring လုပ်နပား ခွဲဲ့နသ  ဆရ ရန်ရှင်ားနအ င် ကိုလညာ်း KMD Institute မှ 

မှတ်တမ်ားတင်င်္ ုဏ်ဖပြုအပ်ပါသည်။ 

 

   
 

Students Festival Myanmar 2020 

 

KMD Institute ၏ ပ ဲ့ ပိုားက ညီမှုဖဖငဲ့် Panna Aung Myay Private High School န ှငဲ့ ်ပ ားနပ ါင်ားက  ဇန်န ဝါ ရီ လ 

၁၂ရက်နနေ့တ င်  ကျင်ားပ နသ  Students Festival Myanmar 2020 ပ ွဲနတ ်ကကီားမ ှ  STEM Zone န ှငဲ့် Education Zone 

မျ ားတ င် နအ င်ဖမင်စ   ပ ားနပ ါင်ားပ ါဝင်ခွဲဲ့ပါသ ည်။ Students Festival Myanmar 2020 ၏ STEM Zone တ င ်Scratch 

Programming Language ကိုအသ ုားဖ ပ ၍ Game Project မျ ားကို ဖပ သခ ွဲဲ့ပါသည်။  MRT န ှငဲ့် MBot 

စကရ်ုပ်မျ ား ကို အသ ုားဖပြု၍ Robotics Concepts မျ ားကို ဖပ သခ ွဲဲ့ပါသည်။ Artificial Intelligent (AI) 

န ည်ားပည ကိုအသ  ုားဖပြု ၍ Codey Rocky စ က်ရုပ်ဖဖငဲ့် project မျ ား ကို နကျ  င်ားသ ၊ နကျ  င်ားသ ားမျ ားအ ား အနသ ား စိတ်  

ရှင်ားလင်ားဖပသ ခွဲဲ့ပါသည်။ Student Festival Myanmar 2020 ၏ Education Zone တ င ် Student Festival 

သိုေ့လ နရ က် နသ  နကျ င်ား သ ၊ နကျ င်ားသ  ားမျ ားကို  Qooco Talk English Learning Mobile Application အသ ု ားဖပြုပ ပီ ား 

English test မျ ားကိ ုအခမွဲဲ့ စစ်နဆား နပားခွဲဲ့ ပါသည်။ 
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YGN & MDY Training Activity 

လမင်ားသ ကိုယ်ပုိင်အထက်တန်ားနကျ င်ားတ င ် က န်ပျှူတ အနဖခခ   Microsoft Office Basic 10 Days 

သင်တန်ားကို KMD Institute မှ ဆရ မ ပဖိြုားမ န်မ န်နသ ် နှငဲ့် ဆရ  မငာ်းသနေ့ ်ခိုင ် တိုေ့ 

သ  ားနရ က်သင်ကက ားနပားခွဲဲ့ရ  သင်တန်ားသ ားဦားနရ (၉၆)ဦား  တက်နရ က်သင်ကက ားခွဲဲ့ကကပပီား 

သင်တန်ားဆင်ားပ ွဲအခမ်ားအ နာားကို နဖနဖေါ်ဝါရီလ (၂ ၆) ရက်နနေ့တ င ်လမင်ားသ ကိုယ်ပုိင်အထက်တန်ားနကျ င်ား ၌ 

ကျငာ်းပဖပြုလုပ်ခွဲဲ့ပါသည်။ 

 

 
 

29.2.2020 တ င ် KMD Institute (Mandalay) ရှိ သင်သန်ားသ ား/သ မျ ားအ ား U Kaung Myat San 

(Business Manager) မှ Business Management နှငဲ့် ပတ်သက်သည်မျ  ားကို ရှင်ားလင်ားနဖပ ကက ားနပားခွဲဲ့ပပာီး ၊ 

Business Management နှငဲ့ပ်တ်သက်၍ သင်တနာ်းသ ား/သ   မျ ားမ ှ နမားနသ နမားခ န်ားမျ ား ကို 

ဖပန်လည်နဆ ားနန ားခွဲဲ့ပါသ ည။် 

 

 

 

STEM Education for Kids 

 

STEM Education for Kids သင်တန ်ားကို မတ်လ ၁ ရ က်နန ေ့က KMD Institute (Mandalay Campus) တ င် 

သ ားသ ား၊ မီ ားမီားမျ ားနှငဲ့် နပျ ်ရွှေင်စ  ကျ င်ားပခွဲဲ့ပါသည် ။ သ ားသ ား မီ ားမီားမျ ား ကို (၂၁) ရ စုရွဲှု့ ထက်ဖမက် နသ   

တီထ င်ရှင်နလ ားမျ ားဖဖစလ်  န စရန် STEM Education ပ ည ရပ်မျ ားဖဖ စသ်ညဲ့် Coding, Robotics, AI and IOT, 3D 

Designing, 3DPrinting and Electronics တိုေ့၏ အနရားပါပ ုမျ ား၊ အ ား သ ခ ျက်မျ ား၊ သင်နထ က် က  န ည်ားပည မျ ား န ှ ငဲ့် 
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စကရ်ုပ်မျ ား ကို Trial Class သင်တန ်ားတ င် အခမွဲဲ့ လက် နတ ှု့သင်က က ား နပားပပီား သ ားသ ားမီားမီ ားမျ ားကို English Language 

Skill တိုားတ က်နစ ရန ် ရ ည်ရ ယပ်ပီား AI န ည်ားပည ကို အနဖခခ  ထ ားနသ  English Learning Mobile Application ကို 

နပျ ်ရ င်စ   အ ခမွဲဲ့ နလဲ့ကျငဲ့်သ င်ကက ား နပား ခွဲဲ့ပါသည်။ 

 

 
 

 
 

MCPA Day 

28 February 2020 နနေ့ သတင်ားအချကအ်လက်နည်ားပည တကကသိုလ်၌ ကျငာ်းပဖပြု လုပ်နသ   

ရန်ကုန်တိငု်ား နဒသကကီား က န်ပျှူတ ပ ည ရှငအ်သင်ား နှငဲ့ ် သတင်ားအချက်အလက်နည်ားပည တကက သို လ် တိုေ့ 

ပ ားနပါင်ား၍ MCPA Dayအ ခမ်ားအနာား ကို KMD မှ ပ ားနပါင်ားပါ၀ င်ခွဲဲ့ပါသည။် ပ ွဲတ င ် Yum Yum Product, MIT 

(Myanmar Information Technology), STI Myanmar University, YJLS (Yangon Japanese Language 

School), MCPA (Myanmar Computer Professionals Association (Yangon Regional), Global 

Technology, Advent Soft အဖ ွဲှု့တုိေ့ ပါ၀င်ခွဲဲ့ပါသ ည။် ပ ွဲတ င ် KMD group မှ support လုပ်နပားနိငု်နသ   

သင်တန်မျ ား အနကက င်ား၊ Internship process နှငဲ့ ်recruitment process မျ ား အနကက င်ားကိ ုKMD booth သိုေ့ 

လ နရ က်စ ုစမာ်းနသ  students (၄၀) ဦား အ ားရှငာ်းဖပခွဲဲ့ပါသည။် 
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Community CSR Program: 

Covid-19 က္ောက္ွယ်ထ န််းခ ြုပ်ဖ ်းလုပ်ငန််းမ ော်း တွက္် လှှူဒါန််းမခင််း 

Covid-19 နရ င်္ါ က က ယ် ထိန်ားချြုပက်ုသနရားတ င ် အသ ုားဖပြုရန်အတ က ် KMD Group of 

Companies မှ အလှှူနင ကျပ်သိန်ား (၅၀) တိတိကိ ု လှှူဒါန်ားခွဲဲ့သညဲ့ ် အဖပင ် Smart Phone (or) Laptop 

တစ်လ ုားဝယယ် တိုင်ား နင ကျပ်တစ်နထ င ်နှုန်ားဖဖငဲ့် KMD Group of Companies မှ 

ထပ်နဆ င်ားလှှူဒါန်ားခွဲဲ့ပါသ ည။် 

 

 

 

Covid-19 နရ င်္ ါ က က ယန်ဆားဝယ်ယ ရရှိနရား ရန်ပ ုနင တ င ်အသ ုားဖပြုရန်အတ က ်KMD Group of 

Companies မှ အလှှူနင ကျပ်သိန်ား (၁၀ ၀) တိတိကိ ုUMFCCI သိုေ့ လှှူဒါန်ားခွဲဲ့ပါသည်။ 
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KMD Family Donation for Covid 19 

 

KMD Group of Companies မိသ ားစု ၏ ကျန ်ားမ နရား အစအီ စဉ် တ စရ်ပ်ဖဖစ်သညဲ့် Weight Challenge နလ ား 

တ င်ပါ၀င်ကက သညဲ့် မိသ ား စ၀ုင်မျ ားနှငဲ့် Weight Challenge နလ ား တ င်မပါ၀င်နသ  ်လည်ား COVID အတ က် KMD 

မိသ ားစုမျ ားမှ စုနပါင်ားလှှူ ဒါန်ားခွဲဲ့နသ အ လှှူနင ထွဲမှ ပထမအက ကိမ် အဖဖစ် နင က ျပ်သ ုားသိန်ားနှစ်နသ င်ား တိ တိ ကို 

အမျြိုားသ ား နသ ားလှှူဘဏ်သ ိုေ့ လှှူဒါန်ားခွဲဲ့ပါသ ည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၀၂ ၀ ခုန ှစ်၊ န ိုဝင်ဘ လ၊  ၁၇ ရက်နန ေ့  ဆရ   ဦားနသ င်ားတင်+ဆရ  မ နဒေါ် တင်တ င်နအား သမီား _ဆန ်ားမီတ င်  

မိသ ားစုမှ  စစ်ကိုင်ားတိုင်ား ကနလ ားခရိုင်၊ ကနလ ားဝပမိြုှု့န ယ် မဟ ပမိြု င်နတ ရဓမမရိ ပ်သ  ဦားစီားပဓ  န  

န ာယကဆရ နတ ်ကကီ ားဘဒဒ န တဦားပည နဇ တ ဦားစီားတည် နဆ က် နနနသ  ...ဇီဝိတဒါ န  သ ဃ ဲ့နဆား ရ ုအတ က ် အ လှှူ နင   

(၃)သိန်ားကျပ် တိတအိ ား လှှူ ဒါန်ားပါသ ည်။ 

 


