အနာဂတ်သစ်ဆသ
ီ လမ်
ို့ ်းညွှန်
တစ်ကမ္ဘာလုံးက COVID-19 ကပ်ဘ

ုံးနွဲဘနာက်
ဆက်တွဲစုံးပ ုံးဘ ုံး အကျပ်အတည်ုံးဘတနွဲ ဲ့ င်ဆင်
ု
ဲ့

လာခဲွဲဲ့ြကတာ အခဲဆု င် သုံးလကဘနရှစ်လအြကာရှုလာခဲွဲဲ့ပ ပပ။ ဒအကျပ်အတည်ုံးဟာ အရှုနအ
် ဟန်
အာုံးဖြင်င်ဖြငဲ့ ပင်ုံး်န်သလု ကျဘနာ်တု ဲ့ ွဲဘန
တာအဘပေါ် ဘ ရှည်သက်ဘ ာက်မ္ှု လည်ုံး
ဲ့ စဉ်အသက်
ဲ့
အာုံးကကုံးပ တ််။ အကျပ် အတည်ုံးကု င်ဆင်
ု ာမ္ှာ လျင်လျင်ဖြငမ္န်ဖြငမ္န်တဖြငပ
ု မ္ှုက အဘ ုံးကကုံး
ဲ့ န်နင်
တာမ္ှနဘ
် ပမ္ွဲဲ့ ကျဘနာ်တအဘနနွဲ
ု ဲ့
လ
ု
လာုံး်ု လု
ဲ့ က်ရုှအနတ ာ််ကဘကျာ်
ဲ့ သလု ဒမ္န်တုင်ုံးကကုံးအပပုံးမ္ှာ
််လုလဘဲ့

ာင်မ္ျု ုံး တည် ဘဆာက်ဘန်ုင်ခဲျင်သလွဲဆတွဲ
ု ဘ
ဲ့ မ္ုံးခဲန်ုံး ဘမ္ုံး်ု လည်
ုံး လုတ််လ.ု ဲ့
ဲ့

Financial Times က Yuval Noah Harari ကသတုဘပုံးပ တ််။
တစ်နည်ုံးအာုံးဖြင်င်ဘတာဲ့ ကမ္ဘာကကုံးဟာ

််ဘလာက်အ်ု အဖြငပန်အလှနခဲ
် ျုတ်ဆက်မ္ှုရုှဘနသလွဲ

ဆုတာကု ဒဗုင်ုံး ပ်စ်ကဘ်ေါ် ဖြငပလုက်တာပွဲဖြင်စ်ပ တ််။ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ဒကပ်ဘ

ုံး ွဲ ကျန်
ုံးမ္ာ
ဲ့

ဘ ုံးစုံးပ ုံးဘ ုံးသက်ဘ ာက်မ္ှုကု ခဲစာုံးဘန တာပ ။ ဒလုပွဲ ကျဘနာ်တဟာ
ု ဲ့ တစ်ဘ်ာက်ဆကဘန
တစ်ဘ်ာက် သင််ဘလဲ့လာ်ု အခဲ
ု င
ဲ့ င်အ
ဲ့ ဘ ုံးဘတလည်ုံးဘပေါ်လာပ တ််။ နုင်ငဘတဟာ တစ်နင်

နွဲတစ်
ု င သတင်ုံးအခဲျက်အလက်ဘတအဖြငပန်အလှန်
် လှ််တာမ္ျု ုံးဘတကုပုပပုံးလပ််ုလု
ဲ့ နင်
ဲ့ လာသလု
အဖြငပန်အလှနအ
် ြကဉာဏ်ဘတာင်ုံးခဲတာဘတကုလည်ုံး မ္ာနကုဘ

ုံးခဲျ်ာုံးပပုံး ပင်ပ
ဲ့ င်လ
ဲ့ င်ုံးလင်ုံး
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လပ််ုသင်
ု ဲ့
ုံး သကအြကဖြငပ ပ တ််။
ဲ့ တ
ဲ့ ််လလည်

အ်ွဲွဲ့အစည်ုံးတစ်ခဲ်ွဲမ္ှာရှုပပုံး သာမ္ာန်အဘဖြငခဲအဘနမ္ျု ုံးမ္ှာ သုပ်ပပုံးပုံးဘပ င်ုံးဘဆာင် က်တာ
မ္ရှုတွဲသ
ဲ့ ဘတအခဲျင်ုံးခဲျင်ုံး အတတကပုံးဘပ င်ုံးဘဆာင် က်တတ််ုလု
ဲ့ လာပ တ််။

ကျဘနာ်တအဘနနွဲ
ု ဲ့
လည်
ုံး မ္ုမ္ုတုင်ုံးဖြငပည်တင်ုံး ဘဒသတင်ုံးမ္ှာ အဖြငပန်အလှန်
် လှ််တာ
ဲ့

သင််ဘလဲ့လာတာဘတကုလပ််ုဝန်
အဝန်ုံးအဝုင်ုံး
ဲ့ မ္ဘလုံးသင်ပ
ဲ့ ။ ကု််ဲ့ ွဲသာမ္န်
ဲ့

McNulty ဘဖြငပာတာကဘတာဲ့ တစ််က်ကအတည်တကျနွဲ ခဲ
ု ခဲုင်မ္ာမ္ာ ပ်တည် မ္ည်ဲ့
ဲ့ င်

ဘ

အပုင်ုံးနွဲဖြငပ
ဲ့ ပုင်ုံးကုခဲွဲပပုံး ဦုံးတည် ာကု လုသလုဘဖြငပာင်ုံးနင
ု ်
် ု ဲ့
ဲ့ သာဖြငပင်သာ်ာုံး မ္ည်အ

ာင်ကုဘကျာ်ပပုံး ပုကျ််ဖြငပန်တွဲ
ဲ့ ဲ့ ကန်ဖြငမ္ြူနတတစ်ခဲလုံးကုအကျု ုံးဖြငပ နုင််ု ပ
ဲ့ ုံးဘပ င်ုံး

ဘဆာင် က်ြက မ္ှာပ ။

လုပ တ််။ အ်ွဲွဲ့အစည်ုံး ွဲစဲ့ တန််ုုံး်ာုံးမ္ှုဘတအဘပေါ်မ္ှာအ င်ုံးတည်ပပုံး စဘပ င်ုံးအာုံး
ကု ်နုင််ု အ
ဲ့ ဘ ုံးကကုံးပ တ််။

MIT Sloan Management Review ်ွဲမ္ှာ Erin J. McNulty က သ ဲ့ ွဲလ
ဲ့ ပ်ဘ်ေါ်ကုင််က်

တစ်ဦုံးဖြင်စ်တွဲဲ့ Linda Ginzel ကု ကုုံးကာုံးပပုံးဘဖြငပာတာက ဘခဲ င်ုံးဘဆာင်မ္ှုဆတာ
ု
််ဘလာက်ပွဲ အနတ ာ််ဘတ မ္ဘသခဲျာမ္ှုဘတရှုဘနပ ဘစ လဘတကုပုပပုံး ဘကာင်ုံးမ္န်
တွဲအ
ဲ့ နာဂတ်တစ်ခဲ်ွဲဘ ာက်နင်
ု ဘအာင်လမ္်ုံးညန်မ္ှုဘပုံးတာပွဲဖြင်စ်တ််လု ဆ
ု တ််။
ဲ့ ပ

အ်ွဲွဲ့အစည်ုံး ွဲစဲ့ တန််ုုံး်ာုံးမ္ှုဘတဟာ ဦုံးဘဆာင်သဘတအတက်ဘ ာ ဝန််မ္်ုံးဘတအတက်ပ
အဘဖြငခဲခဲကျတွဲအ
ဲ့ တ်ဖြငမ္စ်ဘတဖြင်စ်ပ တ််။ ဒအဘဖြငခဲခဲအတ်ဖြငမ္စ်ဘတကုမ္ဘဖြငပာင်ုံးလွဲပွဲ လုအပ်
သလုသာုံး မ္ည်လ
ဲ့ ာုံး ာကုဘဖြငပာင်ုံးနုင််ုလု
ဲ့ တာပ ။

အွဲဒလုလပ်တွဲအ
ဲ့ ခဲ မ္ှာ အခဲျက်သုံးခဲျက်အဘပေါ် အဘဖြငခဲခဲပပုံး ကု််အ
ဲ့ ်ွဲ ွဲ့အစည်ုံးနွဲ လ
ဲ့ ပ်ဘ်ေါ်
ကုင််က်ဘတ ွဲ လ
ဲ့ ပ် ည်ကုင် ည်ကုဘ ရှည်မ္ှာဖြငမ္ြှင်တ
ဲ့ င်သာုံးနုင််ု အ
ဲ့ ဘ်ာက်အက

တတာင်ခ
်ဲ့ တ အခဲင်အ
ို့ ံနင်မှုစွမ််းအာ်း — လအမ္ျာုံးသပု ပုံးဖြင်စ်တွဲဲ့ အကျပ်အတည်ုံးနှငအ
ဲ့ လမ္်ုံး

ဘပုံးနင်
ု မ္ှာပ ။

ဘတလည်ုံးရုှဘနတတ်တ််ဆတွဲ
ု အ
ဲ့ ခဲျက်ပ ။ အကျပ်အတည်ုံးဘြကာင်ဲ့ ပုပပုံးပုံးဘပ င်ုံး
ဘဆာင် က်တတ်လာတာမ္ျု ုံးကုလည်ုံးဘတွဲ့ မ္ှာပ ။ ဒလုအခဲျုနက
် ာလမ္ျု ုံးမ္ှာ တစ်ဦုံးကုတစ်ဦုံး

သဟဇာတဖြစ်တအာင်ဖြြုဖြင်နင်စွမ််း — COVID-19 ကဘတာတ
ဲ့ စ်ဘန ပဲ့ ပုံးဆုံးသာုံးမ္ှာ
ဘသခဲျာပ တ််။ ဒ ဘပသုအဖြငခဲာုံးဘသာအခဲက်အခဲွဲန ွဲ အ
ဲ့ ကျပ်အတည်ုံးဘတ်ပ်ပပုံး

ပဲ့ပုုံးကညဖြငခဲင်ုံးဖြင်င်ဲ့ အဖြငပန်အလှနအ
် ာုံးဘပုံးတာမ္ျု ုံး ဖြငပ လပ်ဖြငခဲင်ုံးဖြင်င်သ
ဲ့ ာအ်ွဲ ွဲ့အစည်ုံး တစ်ခဲလုံး
ွဲဘတာင်
ခဲ
ဲ့
ဲ့ နုင်မ္ှုစမ္်ုံးအာုံးကု ်နုင်မ္ှာဖြင်စ်ပ တ််။

ဘပေါ်လာမ္ှာလည်ုံး်ကန်မ္လွဲပ ။ကျဘနာ်တု ဲ့ ွဲအ်
ဲ့ ွဲွဲ့အစည်ုံးနွဲလ
ဲ့ ပ်ငန်ုံးလည်ပတ်မ္ှုပစဘတ

ကု အစဉ်မ္ဖြငပတ် ဘဖြငပာင်ုံးလွဲ ဘနတွဲအ
ဲ့ ဘဖြငခဲအဘနသစ်နကု
ွဲ ဲ့ က်ညဘအာင်

Dr. Lucy English ကဘတာဲ့ အလပ်လပ်သတစ်ဝက်ဘကျာ်ကဘတာဲ့ အဆုုံး

က်ကုဘတုံးပပုံး

်ုနုံး် ညြှုဖြငပ ဖြငပင်နင်
ု စမ္်ုံးရှု်ုက
ဲ့ အဓုကပ ။

စုုံး ုမ္်မ္ှုဘပေါ်အဘဖြငခဲခဲကာအလပ်လပ်တတ်ြကတာကုဘတ
ဲ့ ွဲ့ မ္ှာဖြင်စ်ဘြကာင်ုံး ဘဖြငပာပ တ််။

ဘခဲ င်ုံးဘဆာင်တစ်ဦုံးအဘနနွဲ ဲ့လက်ဘတွဲ့ကျတွဲဖြငဲ့ ်စ်တန်ဘခဲျဘတကုဘဖြငပာဖြငပပပုံး သတုဘတ
ဲ့ ကု
အဖြငပ သဘ
ယံကြည်မှု

ာဘဆာင်တွဲဲ့

က်ကုတွဲဘခဲေါ် မ္ှာဖြင်စ်ပ တ််။

ပုံးဘပ င်ုံးဘဆာင် က်မ္ှုကု တစ်ဦုံးကုတစ်ဦုံး်ြကည်အာုံး်ာုံးမ္ှုအဘပေါ်မ္ှာပွဲ

တည်ဘဆာက်နင်
ု တ််လု သ
ဲ့ ဘတသနရှာဘ်ဘတွဲ့ ရှုခဲျက်ဘတအ

ကဘဖြငပာပ

တ််။ စုတ််မ္
ွဲ ှာပွဲတည်ဘဆာက််လု ဲ့ တွဲအ
ဲ့
ာတစ်ခဲမ္ဟတ်ပွဲ အလပ်နဘဖြင
ွဲ ဲ့ ပာဆု
ဘဆုံးဘနုံးတုင်ပင်မ္ှုဘတကဘနတစ်ဆင်တ
ု မ္ှာပ ။ ရှငုံး် လင်ုံးတုကျပပုံး
ဲ့ ည်ဘဆာက်မ္ှဖြင်စ်နင်

ရုုံးသာုံးတဘ
ွဲဲ့ ဖြငပာဆုဆက်သ််မ္ှုဘတကုတစ်စုက်မ္တ်မ္တ် ဘဆာင် က်ဖြငခဲင်ုံးဖြင်င်ဲ့ ်ြကည်မ္ှု
ကုတည်ဘဆာက်တာကသာ အဘကာင်ုံးဆုံးနည်ုံးလမ္်ုံးပ ။
အခဲက်အခဲွဲကာလမ္ှာ ဖြငပ လပ်တွဲဲ့ ဆုံးဖြင်တ်ခဲျက်နလ
ွဲ ဲ့ ပ် ပ်ဘတက ကျဘနာ်တု ဲ့ ွဲ က
ဲ့ မ္ပဏ
ဒ မ္ှမ္ဟတ်အ်ွဲွဲ့အစည်ုံးဟာ

််လုအ်ွဲွဲ့အစည်ုံးအမ္ျု ုံးအစာုံးလွဲဆုတာကု ဘ်ေါ် ဖြငပနုင်

ပ တ််။ ခဲလုဘခဲ င်ုံးဘဆာင်မ္ှုအဘတွဲ့အြက ဘတကဘနပပုံး တွဲဲ့ သင်ခဲန်ုံးစာဘတဟာလည်ုံးပွဲ
ကျဘနာ်တု ဲ့ ွဲအ်
ဲ့ ွဲွဲ့အစည်ုံးကု ပုမ္ုြကဲ့ခဲုင်ပပုံး အနာဂတ်အတက် အဆင်သင်ဖြငဲ့ ်စ်ဘသာ အ်ွဲွဲ့
အစည်ုံးမ္ျာုံးအဖြင်စ် ပ်တည်ဘစနုင်မ္ှာဖြင်စ်ပ တ််။
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