
NIKE၊ ကုမၸဏီ က္ငးံဝတးစညး့ကမး့ 
Nike တျငး ပနး့ဝငးစညး့မ္ဥး့မရြိေသား်ငာ့လညး့ ရြငး့လငး့သညးံ တာထျကးစညး့မ္ဥး့တစးခု ရြိသညးဟု 
ကၽျနးေတားတုိ႔ ယုဵၾကညးသညး။ 

သေဘာတူစာခ္ဳပးခ္ဳပးဆုိထာ့ေသာ စကး႐ဵုမ္ာ့ႏြငးံ ကၽျနးေတားတုိ႔၏ အလုပးသညး အၿမဲတမး့ 
ဆငးံကဲေ်ပာငး့လဲေနသညးကုိ နာ့လညးထာ့ရငး့ ဤက္ငးံဝတးစညး့ကမး့သညး ကၽျနးေတားတုိ႔၏ 
စကး႐ဵုကုနးပစၥညး့ေပ့သျငး့သူမ္ာ့အေပၐ ကၽျနးေတားတုိ႔မြ ထာ့ရြိသညးံ ေမြ္ားမြနး့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ 
ရြငး့လငး့ၿပီ့ ်မြငးံတငးသညး၊ ၿပီ့ေနာကး စကး႐ဵုတစးခုစီမြ ်ပညးံမြီရနး ကၽျနးေတားတုိ႔ေမြ္ားမြနး့ထာ့ေသာ 
အနိမးံဆုဵ့စဵသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ကုိ တငး်ပသညး။ 

ဤစဵသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ကုိ တစးသာ့တညး့်ဖစးေသာ အစိတးအပုိငး့တစးခုအ်ဖစး ကၽျနးေတားတုိ႔ NIKE 
ကုမၸဏီသညး ်ပငးပမြ ကုနးပစၥညး့ဝယးယူ်ခငး့ဆုိငးရာ နညး့ဗ္ဴ ဟာမ္ာ့ကုိ မညးသုိ႔ ခ္ဥး့ကပးရမယး၊ 
ကၽျနးေတားတုိ႔ စကး႐ဵုေဆာငးရျကးခ္ကးကုိ မညးကံဲသုိ႔ အကဲ်ဖတးရမယး၊ ထုိ႔ေနာကး NIKE မြ မညးသညးံ 
စကး႐ဵုမ္ာ့ႏြငးံ ဆကးလကး လကးတျကဲာ ကၽျနးေတားတုိ႔၏ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ ႀကီ့ထျာ့သျာ့မညးကုိ 
ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးခ္မြတးရာတျငး ဤစဵႏႈနး့မ္ာ့ကုိ အသုဵ့်ပဳရနး ရညးရျယးထာ့ပါသညး။  

ကၽျနးေတားတုိ႔သညး ်ပငးပမြ ကုနးပစၥညး့ဝယးယူ်ခငး့ႏြငးံ ကုနးထုတးလုပး်ခငး့တုိ႔တျငး ကၽျနးေတားတုိ႔ရဲ႕ 
စီ့ပျာ့လုပးငနး့ပုဵစဵကုိ ဆငးံကဲေ်ပာငး့လဲေစေသာေၾကာငးံ ဤအနိမးံဆုဵ့စဵသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ ်ပညးံမြီေရ့သညး 
အလျနးအေရ့ပါေသာအေ်ခခဵတစးခု်ဖစး၍ ထုိမြ ကုနးထုတးလုပးေရ့ဦ့စီ့ဦ့ရျကး်ပဳမႈ၊ စဥးဆကးမ်ပတး 
တုိ့တကးမႈႏြငးံ ကုိယးပုိငးအုပးခ္ဳပးမႈသညး ဆငးံကဲေ်ပာငး့လဲရမညးကုိ သေဘာေပါကးနာ့လညးသညးံ စကး႐ဵုမ္ာ့ႏြငးံ 
အလုပးလုပးရနး ကၽျနးေတားတုိ႔ ရညးရျယးထာ့သညး။ 

စညး့ကမး့အ်ပငး၊ NIKE မြ ေအာကးပါအရာမ္ာ့ကုိလညး့ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးရနး ဆဵု့်ဖတးၿပီ့ ်ဖစးပါသညး။ 
ကၽျနးေတားတုိ႔၏ ကနးထ႐ိုကးစကး႐ဵုမ္ာ့ကုိ ပုိမုိ က္စးလစး၊ ပုိမုိ စိမး့စုိ၊ ပုိ၍ လုပးပုိငးချငးံေပ့ၿပီ့ သာတူညီမြ္ေသာ 
ကုနးထုတးလုပးေပ့သျငး့်ခငး့လုပးငနး့စဥးတစးခု ေထာကးကူတညးေဆာကးရနး။ ၿပီ့ေနာကး ကၽျနးေတားတုိ႔သညး 
ဆကးလကး၍ 
အရပးဘကးလူ႔အဖျဲ႔အစညး့၊ အစုိ့ရႏြငးံ ပုဂၢလိကစီ့ပျာ့ေရ့က႑ႏြငးံ ခ္ိတးဆကးကာ 

ကၽျနးေတားတုိ႔လုပးငနး့လညးပတးေသာ ႏုိငးငဵမ္ာ့တျငး ကာယအလုပးႏြငးံ 
ပတးဝနး့က္ငးဆုိငးရာအေ်ခအေနမ္ာ့တျငး စနစးက္ေသာ ေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့ လုပးေဆာငးသျာ့မြာ ်ဖစးပါသညး။  

ကၽျနးေတားတုိ႔သညး ကၽျနးေတားတုိ႔၏ ကနးထ႐ိုကးစကး႐ဵုမ္ာ့အာ့ စျနး႔ပစးပစၥညး့ေလြ္ာံခ္်ခငး့ 
ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့၊ အရငး့အ်မစးမ္ာ့အာ့ တာဝနးသိသိ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့၊ အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ 
အချငးံအေရ့မ္ာ့ ေထာကးပံဵေပ့်ခငး့၊ ၿပီ့ေနာကး အလုပးသမာ့မ္ာ့ႏြငးံ လူ႔အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့၏ 
လူမႈဖူလုဵေရ့ကုိ အဆငးံ်မြငးံတငး်ခငး့အေပၐ NIKE၏ ကတိကဝတးႏြငးံ ထပးတူညီရနး ေမြ္ားလငးံထာ့သညး။ 
ပျငးံလငး့်မငးသာမႈ၊ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈႏြငးံ အ်ပနးအလြနးေလ့စာ့မႈအေပၐ အေ်ခခဵသညးံ 
အစုစပးစီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့သညး ဤအရာအာ့ ်ဖစးေ်မာကးေစရာတျငး တစးသာ့တညး့်ဖစးသညးဟု 
ကၽျနးေတားတုိ႔ ယုဵၾကညးသညး။ 

ကၽျနးေတားတုိ႔၏ က္ငးံဝတးစညး့ကမး့သညး ကၽျနးေတားတုိ႔၏ ကနးထ႐ိုကးစကး႐ဵုမ္ာ့အာ့ 
ဤရညးမြနး့ခ္ကးပနး့တုိငးမ္ာ့ ်ပညးံမြီရနး မရြိမ်ဖစးအေရ့ပါသညးဟု ကၽျနးေတားတုိ႔ယုဵၾကညးေသာ 
ေအာကးေဖား်ပပါ တိက္သညးံ အနိမးံဆုဵ့စဵသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ လုိကးနာေဆာငးရျကးေစသညး။  

 
အလုပးထမး့ေဆာငး်ခငး့သညး မိမိဆႏၵအေလ္ာကး်ဖစးသညး။ 
သေဘာတူစာခ္ဳပး ခ္ဳပးဆုိထာ့သူမ္ာ့သညး ေထာငးအလုပးၾကမး့၊ ကနးထ႐ိုကးစာခ္ဳ ပး်ဖငးံအလုပးၾကမး့၊ ခဵဝနးလကးမြတးထုိ့ အလုပးၾကမး့ သုိ႔မဟုတး အ်ခာ့ေသာ အတငး့အက္ပးခုိငး့ေစသညးံ 
အလုပးၾကမး့ပုဵစဵမ္ာ့အပါအဝငး အတငး့အက္ပးခုိငး့ေစအလုပးၾကမး့မ္ာ့ကုိ အသုဵ့မ်ပဳရပါ။ စာခ္ဳပးခ္ဳပးဆုိသူသညး ဝနးထမး့ခနး ႔ထာ့ေရ့ဝနးေဆာငးခ အပါအဝငး၊ ႏုိငးငဵ်ခာ့ဝနးထမး့မ္ာ့၏ အလုပးထမး့ေဆာငး်ခငး့ 
အရညးအခ္ငး့်ပညးံမီေရ့ ဝနးေဆာငးခမ္ာ့အတျကးပါ တာဝနးရြိသညး။  

အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး အသကးှ၆ႏြစးႏြငးံ အထကး်ဖစးၾကသညး။ 
စာခ္ဳပးခ္ဳပးဆုိသူ၏ အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး အနညး့ဆုဵ့ အသကးှ၆ႏြစး သုိ႔မဟုတး မတကးမေနရပညာေရ့ ၿပီ့စီ့ရမညးံ အသကးအရျယးေက္ားလျနးရမညး သုိ႔မဟုတး ႏုိငးငဵ၏ 
တရာ့ဝငးအလုပးလုပးကုိငးႏုိငးသညးံအသကးအရျယး၊ မညးသညးံက ပုိ၍်မငးံ ်မငးံ ရြိ ၾကရမညး။ ှ၈ႏြစးေအာကး အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ အႏၱရာယးမ္ာ့ေသာ အေ်ခအေနမ္ာ့တျငး အလုပးမခနး႔ပါ။ 

စာခ္ဳပးခ္ဳပးဆုိသူမ္ာ့သညး ချဲ် ခာ့ဆကးဆဵ်ခငး့ မလုပးေဆာငးရပါ 
စာခ္ဳပးခ္ဳပးဆုိသူ၏ အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး က္ာ့မ၊ လူမ္ိဳ ့၊ ဘာသာ၊ အသကး၊ မသနးစျမး့မႈ၊ လိငးၫႊတးတိမး့မႈ၊ ကုိယးဝနးေဆာငး်ခငး့၊ အိမးေထာငးေရ့အေ်ခအေန၊ ႏုိငးငဵသာ့ခဵယူမႈ၊ ႏုိငးငဵေရ့အ်မငး၊ 
အလုပးသမာ့အစညး့အ႐ဵု့ႏြငးံႏြီ့ႏႊယးမႈ၊ လူမႈေရ့ သုိ႔မဟုတး မ္ိဳ ့ႏျယးစုဇာတး်မစး သုိ႔မဟုတး ႏုိငးငဵဥပေဒ်ဖငးံ ကာကျယးေပ့ထာ့ေသာ အ်ခာ့ မညးသညးံအေ်ခအေနမဆုိေပၐ အေ်ခခဵၿပီ့ အလုပးခနး ႔အပး်ခငး့၊ 
နစးနာေၾက့ေပ့်ခငး့၊ ရာထူ့တုိ့်ခငး့ သုိ႔မဟုတး စညး့ကမး့ၾကပးမတး်ခငး့ အပါအဝငး အလုပးထမး့ေဆာငး်ခငး့တျငး ချဲ် ခာ့ဆကးဆဵ်ခငး့မ်ပဳရ။  

အသငး့အဖျ႔ဲလျတးလပးချငးံႏြငးံ စုေပါငး့လုပးငနး့အေပ့အယူတုိ႔အာ့ အေလ့ထာ့သညး။ 
ကုနးထုတးလုပးမႈႏုိငးငဵ၏ ဥပေဒမ္ာ့မြ ချငးံ်ပဳထာ့ေသာ အတုိငး့အတာအထိ ကနးထ႐ိုကးတာသညး ၎၏ အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ အသငး့အဖျဲ႔လျတးလပးချငးံႏြငးံ စုေပါငး့လုပးငနး့အေပ့အယူအေပၐ ရပုိငးံချငးံကုိ 
အေလ့ထာ့ရသညး။ ဤတျငး ဒုကၡေပ့ေႏြာငးံယြကးမႈ၊ ဝငးေရာကးစျကးဖကးမႈ သုိ႔မဟုတး လကးတဵု႔်ပနးမႈ မရြိဘဲ အလုပးသမာ့အစညး့အ႐ဵု့မ္ာ့ႏြငးံ သူတုိ႔ ကုိယးပုိငးေရျ့ခ္ယးမႈ်ဖငးံ အ်ခာ့ေသာ အလုပးသမာ့အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ 
ဖျဲ႕စညး့ရနးႏြငးံ အဖျဲ႕ဝငးရနး အချငးံအေရ့ ပါဝငးသညး။ 

နစးနာေၾက့အာ့ အခ္ိနးမီေပ့သညး 
စာခ္ဳပးခ္ဳပးဆုိသူ၏ အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ ႏုိငးငဵဥပေဒအာ့်ဖငးံ လုိအပးေသာ အနိမးံဆုဵ့လုပးအာ့ခကုိ အနညး့ဆုဵ့ အခ္ိနးမီေပ့အပးၿပီ့ ်ပ႒ာနး့ဥပေဒအရ ေဖၐ်ပထာ့ေသာ အာ့လပးရကးမ္ာ့ႏြငးံ ချငးံရကးမ္ာ့အပါအွငး 
အက္ိဳ့ခဵစာ့ချငးံမ္ာ့ေပ့အပးမညး်ဖစးကာ၊ တာဝနးထမး့ေဆာငးမႈ ၿပီ့ဆုဵ့ခ္ိနးတျငးလညး့ ်ပ႒ာနး့ဥပေဒအရ ်ဖစးေစ ေလြ္ားေၾက့ေငျ ေပ့အပးရမညး။ လုပးခလစာမြ စညး့ကမး့အရ ်ဖတးေတာကးမႈမ္ာ့ မရြိပါ။ 

ဒုကၡေပ့ေႏြာငးံယြကးမႈႏြငးံ ႏြိပးစကးၫြငး့ပနး့မႈမ္ာ့အာ့ လကးသငးံမခဵပါ။  
စာခ္ဳပးခ္ဳပးဆုိသူ၏ အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ ေလ့စာ့မႈႏြငးံ ဂုဏးသိကၡာရြိရြိ ဆကးဆဵပါ။ အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး ႐ုပးပုိငး့ဆုိငးရာ၊ လိငးပုိငး့ဆုိငးရာ၊ စိတးပုိငး့ဆုိငးရာ သုိ႔မဟုတး ႏႈတး်ဖငးံ ဒုကၡေပ့ေႏြာငးံယြကးမႈ သုိ႔မဟုတး 
ႏြိပးစကးၫြငး့ပနး့မႈခဵရႏုိငးဖျယးမရြိရပါ။ 

အလုပးလုပးခ္ိနးနာရီမ္ာ့သညး မလျနးကဲပါ 
စာခ္ဳပးခ္ဳပးဆုိသူ၏ အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး တစးပတးလြ္ငး နာရီ၆ွ သုိ႔မဟုတး ႏုိငးငဵ၏ ကုနးထုတးလုပးေရ့ ဥပေဒမ္ာ့မြ ချငးံ်ပဳထာ့ေသာ ပုဵမြနးႏြငးံ အခ္ိနးပုိနာရီမ္ာ့ထကးပုိၿပီ့ ၊ မညးသညးံအရာက နညး့နညး့၊ အလုပးမလုပးရပါ။ 
မညးသညးံအခ္ိနးပုိနာရီမ္ာ့ကုိမဆုိ ႏြစးဖကးသေဘာတူညီမႈရယူၿပီ့ ထပးေဆာငး့ေငျႏႈနး့ထာ့်ဖငးံ အစာ့ထုိ့ေပ့သညး။ အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ ခုႏြစးရကးတာကာလတုိငး့ အနညး့ဆုဵ့ ဿ၄နာရီဆကးတုိကးအနာ့ယူမႈကုိ 
ချငးံ်ပဳေပ့သညး။ 

ပုဵမြနးအလုပးထမး့ေဆာငး်ခငး့ကုိ သတးမြတးသညး။ 
အလုပးအာ့ ႏုိငးငဵဥပေဒႏြငးံ က္ငးံသုဵ့မႈမြ အခုိငးအမာထူေထာငးထာ့ေသာ တရာ့ဝငးအသိအမြတး်ပဳထာ့သညးံ အလုပးထမး့ေဆာငး်ခငး့ ဆကးႏႊယးမႈေပၐအေ်ခခဵၿပီ့ ေဆာငးရျကးသညး။ စာခ္ဳပးခ္ဳပးဆုိသူသညး 
NIKEအမြတးတဵဆိပး သုိ႔မဟုတး ဆကးစပးထုတးကုနး၏ ထုတးလုပးမႈအတျကး အိမးတျငး့အလုပးလုပးကုိငး ်ခငး့ နညး့လမး့မညးသညးံပုဵစဵကုိမြ္ မသုဵ့ရပါ။ 

အလုပးချငးသညး က္နး့မာေရ့ႏြငးံညီၫျတးၿပီ့ လုဵၿခဵဳစိတးခ္ရသညး။  
 စာခ္ဳပးခ္ဳပးဆုိသူသညး လုဵၿခဵဳစိတးခ္ရေသာ၊ သနး႔ရြငး့၍ က္နး့မာေရ့ႏြငးံညီညျတးေသာ လုပးငနး့ချငးပံဵပုိ့ေပ့ရမညး်ဖစးၿပီ့ စာခ္ဳပးခ္ဳပးဆုိသူ၏ ပစၥညး့ကိရိယာမ္ာ့်ဖငးံ လုပးကုိငး်ခငး့ေၾကာငးံ ်ဖစးေပၐလာေသာ သုိ႔မဟုတး 
လုပးငနး့လုပးကုိငးေနစဥးတျငး ်ဖစးေပၐလာေသာ ခ္ိတးဆကးမႈ၊ ထိခုိကးဒဏးရာရမႈႏြငးံ မေတားတဆ်ဖစးပျာ့မႈမ္ာ့အာ့ ကာကျယးရနး လုိအပးသလုိ ်ပငးဆငးထာ့ရမညး်ဖစးသညး။ စာခ္ဳပးခ္ဳပးဆုိသူတျငး အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့လုဵ့၏ 
လုဵၿခဵဳေရ့ႏြငးံ က္နး့မာေရ့အေပၐ အလာ့အလာရြိေသာ အႏၱရာယးမ္ာ့ကုိ သတိ်ပဳမိရနး၊ ေရြာငးရြာ့ရနးႏြငးံ တုဵ႔ ်ပနးရနး နညး့စနစးမ္ာ့ ရြိသညး။ 

ပတးဝနး့က္ငးဆုိငးရာအက္ိဳ့သကးေရာကးမႈကုိ နညး့ႏုိငးသမြ္နညး့ေစသညး။ 
ေလထုတးလႊတး်ခငး့၊ အခဲ/အႏၱရာယးမ္ာ့ေသာ စျနး႔ပစးပစၥညး့ႏြငးံ ေရစျနး႔ပစးမႈအပါအဝငး သကးဆုိငးေသာ ထိမး့သိမး့ရမညးံ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ်ဖညးံဆညး့်ခငး့်ဖငးံ စာခ္ဳပးခ္ဳပးဆုိသူသညး လူ႔က္နး့မာေရ့ႏြငးံ ပတးဝနး့က္ငးအာ့ 
ကာကျယးသညး။ စာခ္ဳပးခ္ဳပးဆုိသူသညး သဘာဝပတးဝနး့က္ငးအေပၐ လုပးငနး့လညးပတးမႈဆုိငးရာ မေကာငး့ေသာ အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကုိ ေလ္ာံပါ့ သကးသကးေစရနး သငးံတငးံေသာ ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ကုိ 
သေဘာတူလကးခဵၿပီ့ သဘာဝပတးဝနး့က္ငးဆုိငးရာ စျမး့ေဆာငးမႈကုိ စဥးဆကးမ်ပတး တုိ့တကးရနး ႀကိဳ့ ပမး့သညး။ 

ဤစညး့ကမး့အာ့ အ်ပညးံအဝ အေကာငးအထညးေဖားသညး 
Nikeႏြငးံ စီ့ပျာ့လုပးငနး့ေဆာငးရျကး်ခငး့ အေ်ခအေနတစးခုအ်ဖစး စာခ္ဳပးခ္ဳပးဆုိသူသညး ဤစညး့ကမး့ႏြငးံ အတူပါရြိေသာ စညး့ကမး့ဦ့ေဆာငးမႈကုိ အေကာငးအထညးေဖားၿပီ့ ေပါငး့စပးေဆာငးရျကးရမညး။ 
၎၏ လုပးငနး့စီ့ပျာ့အတျငး့ စဵသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ သကးဆုိငးေသာ ဥပေဒမ္ာ့ၿပီ့ေနာကး စီစစးအတညး်ပဳ်ခငး့ႏြငးံ ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့်ခငး့သို႔ တငး်ပသညး။ စာခ္ဳပးခ္ဳပးဆုိသူသညး ဤစညး့ကမး့အာ့၊ ၎၏ 
အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ ဘာသာစကာ့(မ္ာ့)်ဖငးံ၊ ပငးမအလုပးချငးေနရာမ္ာ့အာ့လုဵ့တျငး ကပးထာ့ရမညး၊ အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ သူတုိ႔အချငးံအေရ့မ္ာ့ႏြငးံ တာဝနးဝတၱရာ့မ္ာ့အေပၐ ဤစညး့ကမး့ႏြငးံ သကးဆုိငးေသာ 
ႏုိငးငဵဥပေဒအာ့်ဖငးံ သတးမြတးထာ့သညးံအတုိငး့ ေလံက္ငးံေပ့ရမညး၊ ၿပီ့ေနာကး NIKEအမြတးတဵဆိပး သုိ႔မဟုတး ဆကးစပးထုတးကုနးမ္ာ့ ထုတးလုပးေနသညးံ မညးသညးံ စာခ္ဳပးခ္ဳပးဆုိသူဆငးံပျာ့မ္ာ့ကုိမဆုိ၏ 
ေလ့စာ့လုိကးနာမႈကုိ ရြိေစရနး ေသခ္ာေဆာငးရျကးရမညး။  

 
Burmese  ၾသဂုတးလ ဿွှွ 


