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က  ော်ပိိုရိတော် စမီံအိုပော်ခ ျုပော်မှု | အ  ပော်အတညော််း ကခြေရှငော််းခခငော််းနငှော့်် စပော်လ ဉ်း၍  ိုမပဏကီခေါငော််းက  ငော်ပိိုငော််းအတွ ော် လ ော်ကတွွေ့ အက ံကပ်းစ  

COVID-19 ကမ္ဘ ာ့ကပ်ရ ဘဂါက ို  င်ဆ ိုင ်ခြင ််း   
 

 

 

COVID-19 ကပ်ရရောဂါသည် ကမ္ဘောလ ိုုံးဆျိိုင်ရော ကျန်ုံးမ္ောရရုံးအတွက် ကပ်ဆျိိုက်ရသောကောလဖြစ်သည်။ တစ်ချ ျိန်တည်ုံးမ္ ောပင ်ကမ္ဘောာ့စ ုံးပွောုံးရရုံးအရပေါ် 

COVID-19 ၏ ထျိချိိုက်မ္ှုသည် အဆမ္တန်ဖမ္င်ာ့မ္ောုံးတျိိုုံးတက်လော၍ စ ုံးပွောုံးရရုံးလိုပ်ငန်ုံးမ္ျောုံးအရပေါ် ကောလတျိို၊ ကောလရ ည် ရျိိုက်ခတ်မ္ှုမ္ျောုံး ဖြစ်ပွောုံးရန 

သည်။ စ ုံးပွောုံးရရုံးလိုပ်ငန်ုံးမ္ျောုံးသည် ထျိိုအကျပ်အတည်ုံးကောလကျိို ရလျေ်ာကန်စွောရင်ဆျိိုင်ရန်လျိိုအပ်သည်။ ရကေ်ာပျိိုရျိတ်ြွ ွဲ့စည်ုံးပ ိုအတွင်ုံးရ ျိ သက်ဆျိိုင် 

ရောအဆငာ့်အလျိိုက်တွင် ၎င်ုံး၏ကဏ္ဍအလျိိုက် ရဖြရ င်ုံးရဆောင်ရွက်ဖခင်ုံးန ငာ့် အရကောင်ုံးဆ ိုုံးအရလာ့အကျင်ာ့မ္ျောုံးကျိို လျိိုက်နာကျင်ာ့သ ိုုံးရန် ရသချောရစဖခင်ုံး 

အတွက် တောဝန်ရ ျိသည်။ ကိုမ္ပဏ ၏ရခါင်ုံးရဆောင်မ္ှုအပျိိုင်ုံး တောဝန်ယရူဆောင်ရွက်ရနသည်ာ့ သင်ာ့အောုံး အရထောက်အကူဖပြုနျိိုင်သည်ာ့ ကျိစစအချ ျိြုွဲ့ကျိို 

စဉ်ုံးစောုံးနျိိုင်ရန် ရြောဖ်ပအပ်ပါသည်။ မ္ည်သည်ာ့ စ ုံးပွောုံးရရုံးလိုပ်ငန်ုံးအမ္ျ ျိြုုံးအစောုံးတွင်မ္ဆျိို ရယဘိုယျအောုံးဖြင်ာ့ အသ ိုုံးဖပြုနျိိုင်သည်ာ့ လက်ရတွွဲ့ကျသည်ာ့ 

အကက ဉောဏ်မ္ျောုံးဖြစ်ပါသည်။ အချ ျိြုွဲ့အကက ဉောဏ်မ္ျောုံးသည် သင်ာ့စ ုံးပွောုံးရရုံးလိုပ်ငန်ုံး၏ သရဘောသဘောဝ သျိိုို့မ္ဟိုတ် အရွယ်အစောုံး၊ ရ ယ်ယောပျိိုင်ဆျိိုင်မ္ှု 

အလျိိုက်ြွ ွဲ့စည်ုံးပါဝင်မ္ှု သျိိုို့မ္ဟိုတ် အဖခောုံးအရ ကောင်ုံးအရင်ုံးမ္ျောုံးအရ မ္ဆ ရလျော်ဘ ဖြစ်နျိိုင်သည်။ သျိိုို့ရောတွင် ရအောက်ပါတျိိုို့ကျိို အသ ိုုံးဖပြုနျိိုင်ဖခင်ုံး ရ ျိ၊ မ္ရ ျိ 

ထညာ့်သွင်ုံးစဉ်ုံးစောုံးရန်ဖြစ်သည်။ 

 

ပတ်ဝန်ုံးကျင၊် လူမ္ှုရရုံးန င်ာ့ စ မ္ အိုပ်ချြုပ်မ္ှုဆျိိုင်ရော ကတျိကဝတ ်

ရခါင်ုံးရဆောင်မ္ှုကျိိုသက်ရသဖပပပ ုံး 

ရကောင်ုံးမ္ွန်ရသောရကေ်ာပျိိုရျိတ်အရလာ့အထမ္ျောုံးကျိို ထျိန်ုံးသျိမ္်ုံးပါ 

• သင်သည် ခ ေါင််းခ ောငမ်ှုက ို သက်ခသပြခေြေါသလော်း - သင်၏ဝေ်ထမ််းမ ော်းနငှ့်် သင်၏ အဓ ကြေါတ်သက် က်နွယ်သူမ ော်းအော်း ရှင််းလင််းတ က စွော အ   ေန်ှင့််တစခ်ပြ်းည ီ

 က်သွယ်ခ ောင်ရကွခ်ေြေါသလော်း။ 

• အထူုံးသဖြင်ာ့ - ဝန်ထမ္်ုံးမ္ျောုံး၏ကျန်ုံးမ္ောရရုံးန င်ာ့ ရဘုံးအနတရောယ်ကင်ုံးရ င်ုံးရရုံးသည ် အရရုံးအကက ုံးဆ ိုုံးကျိစစဖြစ၍် သင၏်ဝေ်ထမ််းမ ော်းနငှ့််လိုြ်ငေ််းအရပေါ် COVID-19 ၏ ထျိချိိုက် 

သက်ရရောက်မ္ှုမ္ျောုံးကျိို ကျိိုင်တွယ်ရဖြရ င်ုံးသင်ာ့သည။်  

• ဗ ိုင််းရြ်စ် ပြေ့််ြွော်းမှု တော်း ီ်းကောကွယ်ရေ်အတကွ် အမ ော်းပြညသူ် က ေ််းမောခရ်း  ိုင်ရော ခေသနတရလမ််းညွှေ်  ကမ် ော်းက ို လ ိုက်ောခ ောင်ရကွ်မည့်် သင၏်ကတ ကဝတ်က ို  ရှင််းလင််း 

စွော အသ ခြ်းထော်းပြီ်းပြီလော်း။ 

• သင်၏ စီ်းြွော်းခရ်းလိုြ်ငေ််း  က်လကရ်ငှ်သေ်ခရ်းစီမံ  က် (Business Continuity Plan - BCP) က ို စစ်ခ ်း/သံို်းသြ၍် လ ိုအြလ်ျှင် ထြ်မ၍ံ မွမ််းမံပြင် ငထ်ော်းြေါသလော်း။ 

သျိိုို့မ္ သော လက်ရ ျိအရဖခအရနမ္ျောုံးန င်ာ့ ကျိိုက်ည ဖခင်ုံး ရ ျိ၊ မ္ရ ျိ ချ ျိန်ဆနျိိုင်မ္ည်ဖြစ်သည။် ထျိိုသျိိုို့မ္ဖပြုလိုပ်ရရသုံးလျှင် သင၏် စ ုံးပွောုံးရရုံးလိုပ်ငန်ုံး ဆက်လက်ရ င်သန်ရရုံးအစ အစဉ် (BCP) 

ကျိို ချက်ချင်ုံး မ္ွမ္်ုံးမ္ ဖပင်ဆင်ရန် စဉ်ုံးစောုံးပါ။ 

• စီ်းြွော်းခရ်းလိုြ်ငေ််း  က်လက်ရငှ်သေခ်ရ်းအစီအစဉ် (BCP)   ိုင်ရောမဝူေါေမ ော်း နငှ့်် လိုြ်ထံို်းလိုြ်ေည််းမ ော်း လ ိုက်ောခ ောငရ်ွက်မှုက ို ခစောင့််ကကည့််ခလ့်လောရေ် လ ိုကေ်ာခ ောင်ရကွ်မှု 

တ ိုင််းတောသည့်် လိုြ်ငေ််းက ို သငခ် ောငရ်ကွ် ခေြေါသလော်း။ ထျိိုသျိိုို့ရဆောင်ရွက်ရနသမူ္ျောုံးသည ်တကယ်ာ့အချ ျိန်ရရောက်လျှင် ကျိစစရပ်မ္ျောုံးကျိို အရ ျိန်ဖမ္ြှင်ာ့ လိုပ်ရဆောင်ရန်န င်ာ့ ဘိုတအ်ြွ ွဲ့သျိိုို့ 

တျိိုက်ရျိိုက်တင်ဖပလမ္်ုံးညွှန်မ္ှုခ ယူရန် သျိရ ျိထောုံးရ ကောင်ုံး ရသချောပါရစ။ 

 

ဒါရျိိုကတ်ောဘိုတ်အြွ ွဲ့ 

အကျပ်အတည်ုံးကောလစ မ္ ခန်ို့ခွ မ္ှုကျိို 

ကက ုံး ကပ်ကွပ်က ဖခင်ုံး 

• သင်သည် အခရ်းခြေါ် သ ို့်မဟိုတ ်အလ ဉ််းသင့််သလ ို ဘိုတအ်ဖွ ွဲ့အစည််းအခဝ်းမ ော်း က င််းြခေြေါသလော်း။ ဤအကျပအ်တညု်ံးကောလတငွ် အရရုံးတကက ုံး ရဆောင်ရွက်ရမ္ညာ့် ကျိစစရပ ်

မ္ျောုံးန ငာ့် ချိိုင်မ္ောရသော ရခါင်ုံးရဆောင်မ္ှုန ငာ့ ် ကက ုံး ကပ်မ္ှုဆျိိုင်ရော သတင်ုံးအချကအ်လက်မ္ျောုံးအောုံး ရပုံးပျိိုို့ရန်အတကွ် အစညု်ံးအရဝုံးမ္ျောုံးကျိိုဖပြုလိုပ၍် ကိုမ္ပဏ ၏ဘိုတ်အြွ ွဲ့ဝင်မ္ျောုံးန ငာ့် 

အကက ုံးတန်ုံးအမ္ှုရဆောင်မ္ျောုံးမ္  ၎င်ုံးတျိိုို့ မ္ညသ်ျိိုို့အရကောင်ုံးဆ ိုုံးလိုပ်ရဆောင်မ္ညာ့အ်ရပေါ်တငွ် ကတျိကဝတ်ထောုံးဖခင်ုံးကျိို ရြော်ရဆောင်ဖခင်ုံး။  
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• COVID-19 အတကွ်အထူ်းဖွ ွဲ့စည််းထော်းခသော ခကော်မတီတစရ်ြ် သ ို့်မဟိုတ် အက ြ်အတည််းကောလ  ိုငရ်ောခကော်မတီတစ်ရြ်က ို ဖွ ွဲ့စည််းထော်းြေါသလော်း သ ို့်မဟိုတ် အက ြ်အတည််း 

ကောလထ   ိုက်မှုမ ော်းက ို ကကီ်းကကြ်ကွြက် ရေ် ထ   ိုက် ံို်းရံှု်းန ိုငခ်ပ စီမံ ေ့်် ွ မှုခကောမ်တီအော်း တောဝေ်ခြ်းထော်းြေါသလော်း။ ထျိိုရကော်မ္တ တွင် အကက ုံးတန်ုံးစ မ္ ခန်ို့ခွ မ္ှုဆျိိုင်ရော၊ လူစမွ္်ုံးအောုံး 

အရင်ုံး အဖမ္စ်စ မ္ ခနိ်ု့ခွ ရရုံးဆျိိုင်ရော၊ လိုပင်န်ုံးလညပ်တ်ရရုံးဆျိိုင်ရော၊ သတင်ုံးအချကအ်လက်နညု်ံးပညော (IT) ဆျိိုင်ရော စသည်တျိိုို့ကျိို ရကော်မ္တ အြွ ွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်ရဆောင်ရွက် ရန် 

စဉ်ုံးစောုံးထောုံး ပါသလောုံး။ 

• ဘိုတအ်ဖွ ွဲ့သည့်် စီ်းြွော်းခရ်းလိုြင်ေ််း  က်လကရ်ှင်သေ်ခရ်းအစီအစဉ်(BCP)က ို ကကီ်းကကြက်ွြက် ရေန်ှင့်် အက ြ်အတည််းကောလတခလျှောက် ကိုမပဏီက ို ဦ်းခ ောငရ်ေ ်

စွမ််းခ ောင်ရညန်ှင့်် ကျွမ််းက င်မှုမ ော်း ရှ ၊ မရှ  ြွင့််ြွင့််လင််းလင််း ခ ွ်းခနွ်းမှုတစရ်ြ ် ပြြုလိုြ်ခေြေါသလော်း။ အကယ်၍ စွမ္်ုံးရဆောင်ရညန် င်ာ့ ကျွမ္်ုံးကျင်မ္ှုမ္ျောုံး မ္ရ ျိဟို အရဖြထွက်လျှင် 

ကောလတျိိုအတကွ် ဖပင်ပကျွမ္်ုံးကျင်သူမ္ျောုံး၏ အကူအည ရယူ၍ ကောလရ ည်အတွက် ဘိုတအ်ြွ ွဲ့ကျိို ဖပနလ်ည် ြွ ွဲ့စည်ုံးရန် စဉ်ုံးစောုံးပါ။  

• ကိုမပဏီတငွ် အခရ်းခြေါ် ရောထူ်း က် မံှုအစီအစဉ်တစ်ရြ ် ရှ ြေါသလော်း။ ထျိိုအစ အစဉ်သည ် အသက်ဝငလ်ှုပ်ရ ောုံးရန် အဆင်သင်ာ့ရ ျိပပ လောုံး။ အြွ ွဲ့အစည်ုံးအတငွ်ုံး အရရုံးပါရသော 

ပိုဂ္ျိြုလ်မ္ျောုံး၏ ရနရောမ္ျောုံးအတကွ် ရောထူုံးဆက်ခ နျိိုငမ်္ညာ့်သူမ္ျောုံးကျိို အသငာ့်ရ ျိနျိိုင်ရအောင် အစ အစဉ် ရရုံးဆွ ထောုံးပါ။ 

“ အကျပအ်တညု်ံးကောလတွင် ထျိိုုံးန ကခ် ရသည်ာ့အခါ၊ ရကောင်ုံးမ္ွနရ်သော ရကောပ်ျိိုရျိတစ် မ္ အိုပ်ချြုပ်မ္ှုရ ျိရနဖခင်ုံးရ ကောင်ာ့ အကျပအ်တည်ုံးရဖြရ င်ုံးနည်ုံးကျိို ထျိထျိရရောက်ရရောက် 

စ မ္ ရရုံးဆွ နျိိုငက်ော သက်ဆျိိုင်ရောအခန်ုံးကဏ္ဍမ္ျောုံးန င်ာ့ တောဝန်ဝတတရောုံးမ္ျောုံးကျိို ရ င်ုံးရ င်ုံးလင်ုံးလင်ုံးသတ်မ္ တ်ခွ ရဝရပုံးနျိိုင်၍ ထျိရရောက်ရသော ဆကသွ်ယ်ရဆောင်ရွက်မ္ှု ဗျျူဟောတစ်ရပ် 

ကျိို ကိုမ္ပဏ မ္ျောုံးမ္  ချမ္ တရ်ဆောင်ရွက်နျိိုင်ရန်လိုပရ်ဆောင်နျိိုင်မ္ညဖ်ြစ်သည်။ ထျိိုလိုပရ်ဆောင်ချက်မ္ျောုံးသည ်ကိုမ္ပဏ မ္ျောုံးအရနန င်ာ့ ဖမ္န်ဖမ္န်ဆန်ဆန် ဖပန်လည်ထူရထောင်နျိိုင်၍ ၎င်ုံးတျိိုို့၏ 

စ ုံးပွောုံးရရုံးလိုပ်ငန်ုံးမ္ျောုံး ထျိချိိုက်ပျကစ် ုံး မ္ှု အနည်ုံးဆ ိုုံးဖြစ်ရစရန် အရထောက်အကူ ဖပြုသည။်” – Navigating Through Crisis: A Handbook for Boards 

စ မ္ ခနိ်ု့ခွ မ္ှုဆျိိုင်ရော 

• ပဖစ်န ိုငခ်ပ ရှ သည့််ြံိုစံအမ  ြု်းမ  ြု်းအလ ိုက် အက ြ်အတည််းကောလထ   ိုက်မှုမ ော်းက ို ခဖော်ထိုတ်န ိုငရ်ေ် အခသ်းစ တ်အစအီစဉ်တစ်ရြ် ခရ်း ွ န ိုငခ်ရ်းအတကွ် အက ြအ်တည််းကောလ 

စီမံ ေ့်် ွ မှုအဖွ ွဲ့တစ်ဖွ ွဲ့ ထူခထောင်ထော်းြေါသလော်း။ ထျိိုအစ အစဉ်သည ် အကျပအ်တည်ုံး၏ ဖပင်ုံးထနမ်္ှုန င်ာ့ ဖြစ်ရပေါ်သည်ာ့ကောလန ငာ့် ရငွဖြစ်လွယ်မ္ှု၊ ရန်ပ ိုရငွအရထောက်အပ ာ့မ္ျောုံး၊ 

အရရုံးပါရသောစ ုံးပွောုံးရရုံးလိုပ်ငန်ုံးမ္ျောုံးန င်ာ့ ပစစည်ုံး/ဝန်ရဆောင်မ္ှုရပုံးသွင်ုံးမ္ှု ကွင်ုံးဆက်မ္ျောုံးအရပေါ်တွင် အလောုံးအလောရ ျိရသော အကျ ျိြုုံးသက်ရရောက်နျိိုင်ရဖခမ္ျောုံး စသည်တျိိုို့န ငာ့် ဆက်နွယ်၍ 

ရရုံးဆွ သင်ာ့သည။်  

•  အက ြ်အတည််းကောလစီမံ ေ့်် ွ မှုအဖွ ွဲ့နငှ့်် အက ြအ်တည််းကောလဘိုတအ်ဖွ ွဲ့ခကော်မတီတ ို့်အကကော်း အ ေါအော်းခလ ော်စေွာ  က်သွယ်ခပြော  ိုခ ွ်းခနွ်းမှုမ ော်း ပြြုလိုြ်ရေ် သတ်မတှထ်ော်း 

ြေါသလော်း။ 

• လိုြ်သော်းအင်အော်းအခြေါ် ထ   ိုကမ်ှုမ ော်းက ို ဘိုတအ်ဖွ ွဲ့သ ို့် မညသ် ို့် အစီရင ်ံ တင်ပြသေည််း။ 

• မ္တူည သည်ာ့ ရနရောရဒသအသ ုံးသ ုံးမ္  ဆက်သွယ်အလိုပ်လိုပ်ကျိိုင် ကမ္ည်ာ့ အြွ ွဲ့မ္ျောုံးြွ ွဲ့စည်ုံးနျိိုင်ရဖခအလောုံးအလောအပါအဝင် အက ြ်အတည််းကောလတငွ် မညသူ်က အခရ်းြေါ၍ 

“အက ြ်အတည််းကောလအတွင််း အသံို်းပြြုရမည့်် မညသ်ည့််ကျွမ််းက င်မှုမ ော်း” ရှ ရေ် လ ိုအြသ်ညက် ို သင်စဥ််းစော်း ံို်းပဖတ်ထော်း ြေါသလော်း။  

• ခငွပဖစ်လွယ်မှုစီမံ ေ့်် ွ ခရ်းအဖွ ွဲ့တစရ်ြ်ဖွ ွဲ့စည််းရေ် လ ိုအြ်ြေါသလော်း။ အကျပအ်တည်ုံးကောလ စ မ္ ခန်ို့ခွ ရရုံးအြွ ွဲ့မ္  လိုပ်ရဆောင်ရမ္ည်ာ့အတျိိုင်ုံးအတောတွင် ရငွဖြစလွ်ယ်မ္ှု ကျိစစကျိိုပါ 

ထည်ာ့သွင်ုံးပါဝငစ်ဉ်ုံးစောုံးပါ။ 

 

စ မ္ ခနိ်ု့ခွ မ္ှု ထျိန်ုံးချြုပ်ရရုံးဝနု်ံးကျင ်
(ဌ နတွငော််း ထနိော််းခ ျုပော် ွပော် မဲှုစနစော်၊ ဌ နတွငော််း စ ရငော််းစစော်ခခငော််းလိုပော်ငနော််းရပော်၊ ထခိိို ော် ံို်းရှု်ံးနိိုငော်ကခခ၊ စီမံအိုပော်ခ ျုပော်မှုနငှော့်် လိို ော်န  

က  ငော်ရွ ော်မှု) 

အကျပ်အတည်ုံးအတွက် ကကျိြုတင်ဖပင်ဆင်ထောုံးဖခင်ုံး န ငာ့် 

ချိိုင်မ္ောသည်ာ့ ရဖြရ င်ုံးမ္ှုပ ိုစ မ္ျောုံးကျိို ရသချောရစဖခင်ုံး 

အခရ်းြေါခသော ထ ေ််း  ြုြ်ကွြက် မှု လိုြင်ေ််းရြ်မ ော်းသည ်ခကောင််းစေွာမွေစ်ွောလိုြခ် ောင်ခေြေါသလော်း။ ရအောကပ်ါတျိိုို့ကျိို ထညာ့်သွင်ုံးစဉ်ုံးစောုံးပါ - 

• ဌောေတငွ််း ထ ေ််း  ြုြ်ကြွ်က မှု။ စ ုံးပွောုံးရရုံးလိုပ်ငန်ုံး ဆက်လက်ရ င်သန်ရရုံးအစ အစဉ် (BCP)၏ မ္ူဝါဒမ္ျောုံးန င်ာ့လိုပထ် ိုုံးလိုပ်နည်ုံးမ္ျောုံး၊ တယ်လ ြိုန်ုံး ဆက်သွယ်ရရုံး န င်ာ့ဆျိိုင်သည်ာ့ 

သတင်ုံးအချက်အလကန်ည်ုံးပညော ထျိန်ုံးချြုပ်ကွပက် မ္ှုမ္ျောုံး၊ လိုပ်ငန်ုံးခွင်ဆျိိုင်ရောရဘုံးအနတရောယ်ကင်ုံးရ င်ုံးရရုံး၊ အစောုံးအစောမ္ျောုံးရဘုံးကင်ုံးစျိတ်ချရဖခင်ုံး စသည်တျိိုို့ကျိို ဖပည်ာ့စ ိုလ ိုရလောက် 

စွော ချမ္ တထ်ောုံးဖခင်ုံး။ ဆျိိုကဘ်ော/သတင်ုံးအချက်အလက် နညု်ံးပညောကျိစစမ္ျောုံးကျိို သတျိမ္မူ္ျိပါရစ။ အကျပအ်တညု်ံး ကောလတွင် ထျိိုအငအ်ောုံးနည်ုံးထျိချိိုက်လွယ်ရသော ကျိစစမ္ျောုံး သည် 

ပျိိုမ္ျိို ဆျိိုုံးရေွာုံးလောနျိိုင်သည။်  

• လ ိုက်ောခ ောင်ရကွ်မှု။ သက်ဆျိိုင်ရောထျိန်ုံးချြုပ်ကွပက် မ္ှုမ္ျောုံး၊ ယင်ုံးတျိိုို့တငွ ် စ ုံးပွောုံးရရုံးလိုပ်ငန်ုံးဆကလ်က်ရ င်သနရ်ရုံးစျိမ္ ချက်(BCP)၊ သတင်ုံးအချကအ်လက်နည်ုံးပညော၊ 

ရဘုံးအနတရောယက်င်ုံးရ င်ုံးရရုံး စသည်တျိိုို့ ပါဝင်သညာ့်အဖပင် ဖပည်ာ့စ ိုလ ိုရလောကရ်သော လျိိုက်နာရဆောင်ရွက်မ္ှုရ ျိဖခင်ုံး။ 

• ဌောေတငွ််းစောရင််းစစ်မှု။ စောရင်ုံးစစ်ရဆုံးမ္ှုလိုပ်ငန်ုံးစ မ္ ချက် န င်ာ့  အစ ရင်ခ တင်ဖပဖခငု်ံးကျိို ဆက်လက်ရဆောင်ရွကန်ျိိုင်ရရုံးအတကွ် အဖခောုံးရဆောင်ရွကန်ျိိုင်ရသော လိုပ်ထ ိုုံးလိုပ်နည်ုံးမ္ျောုံးန ငာ့် 

ပတ်သတ်သညာ့် စွမ္်ုံးရဆောင်ရည၊် စ ုံးပွောုံးရရုံးလိုပ်ငန်ုံး ဆက်လက်ရ င်သနရ်ရုံးစ မ္ ချက်(BCP)၏ ဖပညာ့်စ ိုလ ိုရလောက်မ္ှုကျိို ဆန်ုံးစစ်ဖခင်ုံး၊ သက်ဆျိိုင်ရောထျိန်ုံးချြုပ်ကပွ်က မ္ှုမ္ျောုံးန င်ာ့ 

ဖပြုဖပင်တည်ာ့မ္တရ်န် အရရုံးယူရဆောင်ရွက်မ္ှုမ္ျောုံးန င်ာ့ စပ်လျဉ်ုံးသည်ာ့ လစဟ်ောချက၊် အောုံးနည်ုံးချကမ်္ျောုံးအရပေါ် အကက ရပုံးဖခငု်ံး။ 
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• ထ   ိုက် ံို်းရှံ်းန ိုင်ခပ စီမံ ေ့်် ွ မှု။ ထျိချိိုကဆ် ိုုံးရ  ုံးနျိိုင်ရဖခဆန်ုံးစစ်ဖခင်ုံးမ္ျောုံး၊ ရိုတတ်ရက်ဖြစ်ရပေါ်လောနျိိုင်ရသော ထျိချိိုက်ဆ ိုုံးရ ှုုံးနျိိုငရ်ဖခမ္ျောုံးန ငာ့် ကောလရ ည် ဂယကရ်ျိိုကခ်တ်မ္ှုမ္ျောုံး ရလျှောာ့ချရရုံး 

အစ အမ္ မ္ျောုံး။ 

အထက်ြေါတ ို့်က ို မကကောခသ်းမကီ စစ်ခ ်းမှုပြြုလိုြ်မထော်းရခသ်းလျှင် သ ို့်မဟိုတ် ထ ိုသ ို့် ခ ောင်ရကွ်ထော်းခကကောင််း သင်မခသ  ောလျှင် အထကခ်ဖော်ပြြေါ ထ ေ််း  ြုြက်ွြက် မှုအစအီမံမ ော်း 

က ို ခ ောငရ်ွကရ်ေစ်ဉ််းစော်းြေါ။ မ္ ကောရသုံးမ္ က စစ်ရဆုံးထောုံးပပ ုံးဖြစ်လျှင် ထျိိုအစ အမ္ မ္ျောုံးအရကောင်အထညရ်ြောမ်္ှုကျိို ပ ိုမ္ န်အစ ရင်ခ စောမ္ျောုံးတင်ဖပရစဖခင်ုံးန င်ာ့ လျိိုအပသ်ည်ာ့ ချ ျိန်ညြှျိ 

ဖပင်ဆင်မ္ှု မ္ျောုံးဖပြုလိုပ်ဖခင်ုံး အောုံးဖြင်ာ့ ဆက်လက် ရစောင်ာ့ ကည်ာ့ရလာ့လောပါ။ 

 

ထိုတ်ဖပနအ်သျိရပုံးမ္ှု န င်ာ့ ပွင်ာ့လင်ုံးဖမ္င်သောမ္ှု 

ဆက်သွယရ်ဆောင်ရွကဖ်ခင်ုံးဖြင်ာ့ 

ယ ို ကည်မ္ှုတည်ရဆောက်ဖခင်ုံး 

• သင်သည် ရင််းနှီ်းပမ ြုြန်ှံသူမ ော်းနှင့်် အခရ်းြေါခသော ြတသ်က် က်နွယ်သူမ ော်းအော်းလံို်းအော်း စီ်းြွော်းခရ်းလိုြင်ေ််းအခြေါ် COVID-19 က မညသ် ို့် ထ   ိုက်ခေခကကောင််းက ို   က်  င််း နှင့်် 

ြံိုမေှ်  က်သွယ်အသ ခြ်းမျှခဝပ င််းမ ော်းက ို  က်လက်ထ ေ််းသ မ််းခ ောင်ရကွ်ခေြေါသလော်း။ ပတ်သက်ဆကန်ွယ်သူမ္ျောုံးတွင် ဝန်ထမ္်ုံးမ္ျောုံး၊ သင်န င်ာ့ လိုပ်ငန်ုံးရဆောင်ရွက်သည်ာ့ 

ရြောကသ်ညမ်္ျောုံး၊ ပစစည်ုံးရပုံးသွင်ုံးသူမ္ျောုံး၊ ရဒသခ လူထိုန င်ာ့ ရဒသနတရအစျိိုုံးရတျိိုို့ ပါဝင်ပါသည။်  

• ရ ယ်ယောပျိိုင်ရ ငအ်မ္ျ ျိြုုံးမ္ျ ျိြုုံးန င်ာ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူမ္ျောုံးအလျိိုက် COVID-19 နငှ့််   ိုင်သည့်် အစီအမံမ ော်းနငှ့်် လကခ်တွွဲ့လိုြ်ခ ောင်မှုမ ော်းက ို သင၏်ဝကဘ််  ိုက်တငွ် ထိုတပ်ြေ်ထော်း 

ြေါသလော်း။ 

• သင်၏စ ုံးပွောုံးရရုံးလိုပ်ငန်ုံး/ကိုမ္ပဏ ၏ ဝင်ရငွမ္ျောုံးန င်ာ့ အနာဂတ်အလောုံးအလောမ္ျောုံးအရပေါ် ထျိချိိုက်နျိိုငရ်ဖခရ ျိသည်ာ့ ကကီ်းမော်းခသောအခပြောင််းအလ မ ော်းက ို ထိုတ်ပြေ်အသ ခြ်းရေ ်

သတ်မတှ်  က်မ ော်းက ို သင်ထည့််သွင််းစဉ််းစော်းထော်းြေါသလော်း။  

• စီမံ ေ့်် ွ မှုအဖွ ွဲ့သည် လိုပ်သောုံးမ္ျောုံး/ဝနထ်မ္်ုံးမ္ျောုံး ြျောုံးနာလျှင် အျိမ္်တွင်ရနရန် သျိိုို့မ္ဟိုတ ် သက်ဆျိိုင်ရောအချ ျိန်အတျိိုင်ုံးအတောတစ်ခိုအထျိ အလိုပ်သျိိုို့မ္လောရန် ရဖပော ကောုံးထောုံးရသော 

ကိုမပဏီအတွင််း  က်သွယ်ခ ောငရ်ကွသ်ည့်် လှုြ်ရှော်းမှုတစ်ရြ် စတင်ထူခထောင်ပြီ်း လိုြ်ခ ောငထ်ော်းြေါသလော်း။ 

မခမ့်ရေ်မှော - ရင်ုံးန  ုံးဖမ္ြှြုပန်  သူမ္ျောုံးန ငာ့ ်ပတသ်က်ဆကန်ွယ်သူမ္ျောုံးအောုံး စဥ်ဆကမ်္ဖပတ်ဆက်သွယ်ရဆောင်ရွက်ဖခင်ုံးန င်ာ့ ပငွ်ာ့လင်ုံးစွောဆက်ဆ ဖခင်ုံးတျိိုို့ကျိို မ္ တ်တမ္်ုံးတငထ်ောုံးဖခင်ုံးသည ်ရင်ုံးန  ုံး 

ရကောင်ုံးမ္ွန်ရသောဆက်ဆ ရရုံးကျိို တည်ရဆောက်နျိိုင်သည်ဟူသည်ာ့ အချက်ဖြစ်သည။် 

 

ရ ယယ်ောပျိိုင်ရ င်၏ အခငွ်ာ့အရရုံးမ္ျောုံး 

ရ ယ်ယောပျိိုင်ရ င်မ္ျောုံးန င်ာ့ ရတွွဲ့ဆ ိုစည်ုံးရဝုံးမ္ှုကျိို လူချင်ုံးတျိိုက်ရျိိုက်ရတွွဲ့ဆ ို၍ မ္လိုပ်နျိိုင်ချ ျိန်တွင် 

ရငု်ံးန  ုံးဖမ္ြှြုပ်န  သူမ္ျောုံးန င်ာ့ ဆက်ဆ ရရုံးမ္ျောုံး ဆက်လက်ထျိန်ုံးသျိမ္်ုံးထောုံးဖခငု်ံး 

• အ   ြုွဲ့ရင််းနှီ်းပမ ြုြန်ှံသူမ ော်းက ေည််းြညောအကူအညီပဖင့်် အခဝ်းမအှစည််းအခဝ်းထ ိုင်ပ င််းမ ော်းက ို ကေ့််ကကွ်ပ င််းနငှ့်် အ   ြုွဲ့ခသောအခပ အခေမ ော်းတငွ် ထ ိုအစည််းအ ခဝ်းမ ော်း ပြြုလိုြ် ွင့် ်

မရှ ပ င််းတ ို့်ခကကောင့်် COVID-19 အကျပအ်တည်ုံးကောလတွင ်န စ်ပတ်လညအ်ရထွရထွအစည်ုံးအရဝုံးတစ်ရပက်ျိို အချ ျိနန် င်ာ့တစ်ရဖပုံးည  ရခေါ်ယူကျင်ုံးပရန်မ္ ော  အလွန်စျိန်ရခေါ်မ္ှုရ ျိသည်ာ့ 

ကျိစစတစ်ရပ်ဖြစ်သည။် 

• ဥပရဒသတ်မ္ တခ်ျက်မ္ျောုံးန င်ာ့ ကန်ို့သတ်ချက်မ္ျောုံး၊ ဥပမ္ော - ဖပဋ္ဌောန်ုံးချက်မ္ျောုံး၊ စည်ုံးမ္ျဥ်ုံးစည်ုံးကမ္်ုံးမ္ျောုံး န င်ာ့ ရရ ျိနျိိုင်ရသော နညု်ံးပညောပျိိုင်ုံးဆျိိုင်ရော ပ ာ့ပျိိုုံးနျိိုင်မ္ှုမ္ျောုံး တျိိုို့ကျိို ထည်ာ့သွင်ုံးစဉ်ုံးစောုံး 

၍ နှစ်ြတလ်ည ် အခထွခထွအစည််းအခဝ်းတစ်ရြက် ို ေည််းြညောအကူအညီပဖင့်် အစည််းအခဝ်းပြြုလိုြရ်ေ်အတကွ် စစီဉက် င််းြရေ် ကိုမပဏီ၏အတွင််းခရ်းမှ ်းက   င့််   ေ်စဉ််းစော်း 

ထော်းပ င််း ရှ ၊ မရှ  ခမ်းပမေ််းြေါ။ 
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ပတ်သက်ဆက်နယွ်သူမ္ျောုံးန ငာ့် ချ ျိတ်ဆက်ရဆောင်ရကွ်မ္ှုအောုံး စ မ္ အိုပ်ချြုပ်ဖခင်ုံး 

ကိုမ္ပဏ ၏ ရရရ ည်တည်တ ာ့ချိိုင်ပမ္ မ္ှုကျိို 

အရထောက်အကူဖပြုဖခင်ုံး 

• ကိုမ္ပဏ ၏ လိုပ်ရဆောင်ချက်မ္ျောုံး၊ တ ိုို့ဖပနရ်ဆောင်ရွက်မ္ှုမ္ျောုံးန င်ာ့ စပ်လျဉ်ုံး၍ ကိုမပဏီ၏ အခရ်းြေါခသော ြတ်သက် ကန်ယ်ွသူမ ော်းထံသ ို့် အခရ်းကကီ်းခသော သတင််းစကော်းမ ော်း က ို 

 က်သွယ်ခြ်းြ ို့်ခေြေါသလော်း။ အထူုံးသဖြင်ာ့ ထျိိုဆက်သွယ်ရပုံးပျိိုို့မ္ှုတွင် ကိုမ္ပဏ ၏ ဝန်ထမ္်ုံးမ္ျောုံး၊ ကိုမ္ပဏ ၏ ရထောက်ပ ာ့ဝန်ရဆောင်မ္ှုမ္ျောုံး ရရ ျိရနသမူ္ျောုံး၊ ပစစည်ုံး/ဝန်ရဆောင်မ္ှု ရပုံးသွင်ုံး 

သူမ္ျောုံး၊ ရဒသခ လူထိုန င်ာ့ ဖပညသူ်ူ့ကျန်ုံးမ္ောရရုံး ဝန်ထမ္်ုံးမ္ျောုံး ပါဝငသ်င်ာ့သည။်  

• ဗျိိုင်ုံးရပ်စ်မ္ပျ ွဲ့န  ို့ရရုံး တောုံးဆ ုံးကောကွယ်မ္ှုန င်ာ့စပ်လျဉ်ုံး၍ ဝန်ထမ္်ုံးမ္ျောုံး၊ ကိုန်စည/်ဝန်ရဆောငမ်္ှုရပုံးသွင်ုံးသူမ္ျောုံးန င်ာ့ ကိုမ္ပဏ ၏ ရထောက်ပ ာ့ဝန်ရဆောင်မ္ှုမ္ျောုံးကျိို ရယူထောုံးသူမ္ျောုံး၏ 

စျိိုုံးရျိမ္်ပူပန်မ္ှုမ္ျောုံးကျိို တင်ဖပရန် လျှ ြုွဲ့ဝှကစ်ေွာ သတင််းခြ်းြ ို့်န ိုင်ခသော လိုြ်ငေ််းစဉတ်စရ်ြ်က ို ခ ောငရ်ွကထ်ော်းြေါသလော်း။ 

 

သတင််းအရင််းအပမစ်မ ော်း။ Oesterreichische Entwicklungsbank (OeEB) ဘဏ်၏ ရငွရ ကုံးပ ာ့ပျိိုုံးမ္ှုဖြင်ာ့ IFC ၏ အကျပအ်တည်ုံး ရဖြရ င်ုံးရရုံးအစ အစဉ်၏ အစျိတ်အပျိိုင်ုံးတစ်ရပ်အဖြစ် Navigating Through Crises: A Handbook for Boards 

(2010) လက်စွ စောအိုပ်ကျိို ရရုံးသောုံးဖပြုစိုထိုတရ်ဝခ ာ့သည်။ https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/region__ext_content/ifc_external_corporate_site/east+asia+and+the+pacific/resources/navigating+through+crises+-

+a+handbook+for+boards  

© ၂၀၂၀ အပြည်ပြည ် ိုင်ရော ဘဏ္ဍောခရ်း ခကော်ြ ိုခရ်းရှင််း။ ြ ိုင်  ိုင် ွင့််အပြည့််ရှ ။ 

ဖြန်ို့ရဝဖခင်ုံး။ အဖပည်ဖပည်ဆျိိုင်ရောဘဏ္ဍောရရုံးရကော်ပျိိုရရုံးရ င်ုံး (IFC) သည် ၄င်ုံး၏ရရုံးသောုံးရြော်ဖပမ္ှုမ္ျောုံး ဖြန်ို့ရဝဖခင်ုံးကျိို အောုံးရပုံး၍ စောြတ်သူမ္ျောုံးသည် IFC ၏ ရရုံးသောုံးရြော်ဖပမ္ှုမ္ျောုံးအရပေါ် သငာ့်ရလျှော်ရသောရလုံးစောုံးမ္ှုရြော်ဖပ၍ မ္သက်ဆျိိုင်ရ ကောင်ုံး 

ရ င်ုံးလင်ုံးချကပ်ါ ထညာ့်သွငု်ံးရြော်ဖပလျှင ်ထျိိုစောရွက်စောတမ္်ုံးမ္ျောုံးကျိို ပညောရရုံးဆျိိုင်ရောန င်ာ့ စ ုံးပွောုံးရရုံးမ္ဆန်ရသောရည်ရွယ်ချက်မ္ျောုံးအတကွ် မ္ပူွောုံးကုူံးယူဖခင်ုံးန ငာ့် ဖြနိ်ု့ရဝဖခင်ုံး ဖပြုလိုပ်နျိိုင်ပါသည်။ 

မ္သက်ဆျိိုင်ရ ကောငု်ံးရ င်ုံးလင်ချက်။ ယ ို ကည်စျိတခ်ျနျိိုင်မ္ှုရ ျိနျိိုင်သည်ဆျိိုရသော်လည်ုံး IFC သည် ဤအကက ဖပြုစောတမ္်ုံးတွင် ပါဝင်ရသော အရ ကောင်ုံးအရောမ္ျောုံး၊ သျိိုို့မ္ဟိုတ ် ဤစောအိုပ်တငွ ် ရြော်ဖပထောုံးရသော ရကောက်ချက်ချမ္ှုမ္ျောုံး သျိိုို့မ္ဟိုတ် 

ထင်ဖမ္င်ချက်မ္ျောုံး၏ တျိကျမ္ှု၊ ချိိုင်လ ိုမ္ှု သျိိုို့မ္ဟိုတ ် ဖပညာ့်စ ိုမ္ှုတျိိုို့ကျိို အောမ္မ္ခ ရပ။ ထျိိုို့ဖပင် ပါဝင်သညာ့်အရ ကောင်ုံးအရောမ္ျောုံးတွင် ထျိန်ချန်ဖခင်ုံး သျိိုို့မ္ဟိုတ ် (ကနိ်ု့သတ်မ္ှုမ္ရ ျိဖခင်ုံး၊ စောစ စောရျိိုက်အမ္ ောုံးမ္ျောုံးန ငာ့် ပညောရပ်ဆျိိုငရ်ောအမ္ ောုံးမ္ျောုံး အပါအဝင်) 

မ္ ောုံးယွင်ုံးမ္ှုမ္ျောုံး သျိိုို့မ္ဟိုတ် ချိိုငမ်္ောမ္ှုမ္ျောုံးအတွက် တောဝန်ယူဖခင်ုံး သျိိုို့မ္ဟိုတ် ဥပရဒအရ တောဝန်ခ ဖခင်ုံးတျိိုို့ မ္ရ ျိပါ။ ဤစောတမ္်ုံးတွင် ရြော်ဖပထောုံးသည်ာ့  သတင်ုံးအချက်အလက်မ္ျောုံးအောုံး သင် သျိိုို့မ္ဟိုတ် အဖခောုံးအသ ိုုံးဖပြုသူတစ်ဦုံးက ကျိိုုံးကောုံးဖခင်ုံးသည် 

သင်တျိိုို့၏ ကျိိုယ်ပျိိုင်စွန်ို့စောုံးမ္ှုအရပေါ်သော မ္ူတည်သည်။ 
IFC အရ ကောင်ုံး န င်ာ့ ပတ်ဝန်ုံးကျင်၊ လူမ္ှုရရုံးန င်ာ့ စ မ္ အိုပခ်ျြုပမ်္ှုဆျိိုင်ရော (ESG) အရလာ့အကျင်ာ့မ္ျောုံး တျိိုုံးတက်ရရုံးအတွက် လိုပ်ရဆောငမ်္ှုမ္ျောုံးကျိို ပျိိုမ္ျိိုရလာ့လောသျိရ ျိနျိိုင်ရန်အတွက် ဤတွင်ရလာ့လောရန် - ifc.org/sustainability  
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