
ကတိပြုချက် ဆုိတာ အရာရာတုိင်းြါ။
NIKE, Inc. ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းသည် စက်ရံုြုိင်းဆုိင်ရာ သ့ုိမဟုတ် အသံုးအဆဆာင်ြုိင်းဆုိင်ရာကုိ ဆောက်ြ့ံဆြးမည့် 
သူ တစ်ဦးချင်းစီအတွက် ကျွနု်ြ်တ့ုိမှ ဆမော်လင့်ေားသည့် အနိမ့်ဆံုး စံနှုန်းကုိ ချမှတ်ေားပခင်းပြစ်သည်။ ကျွနု်ြ်တ့ုိ၏ 

ကတိပြုချက်များကုိ အလုြ်သမားများ၏ ဆကာင်းကျ ိုးနှင့် အရင်းအပမစ်များကုိ တာဝန်အပြည့်ပြင့် ေိဆရာက်အကျ ိုးရိှစွာ 
အသံုးပြုရန် ကျွနု်ြ်တ့ုိအား ဆောက်ြ့ံဆြးသည့် သူများအားလံုးမှ ဆဆာင်ရွက်မည်ဟု ဆမော်လင့်ြါသည်။ ကျွနု်ြ်တ့ုိမှ 

ြူးဆြါင်းဆဆာင်ရွက်မှု တာ၀န်ခံနုိင်စွမ်းအတွက် ဆခါင်းဆဆာင်မှုစွမ်းရည် နှင့် အနိမ့်ဆံုး စံနှုန်းအား ဆကျာ်လွန်ပြီး 
ဆဆာင်ရွက်မည့် မိတ်ြက်များကုိ ရှာဆြွဆနြါသည်။ 
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ဆလးစားမှုရှိပခင်း
မိမိဆန္ဒအဆလျာက်လုြ်ကုိင်ဆသာ ဝန်ေမ်း 

၁၆ နှစ် သ့ုိမဟုတ် ေ့ုိေက်အသက်ကကီးသည့် 
ဝန်ေမ်း 

ခဲွပခားဆက်ဆံမှုမရိှပခင်း

ြူးဆြါင်းဆဆာင်ရွက်မှု၏  
လွတ်လြ်ခွင့်နှင့် စုဆြါင်း  

ညိှနှိုင်းပခင်းအား ဆလးစားပခင်း 

စဉ်ဆက်မပြတ် 
ေိန်းသိမ်းမှု 

ဆရတန်ြိုး

စွန့်ြစ်မှုဆလော့ချပြီး သင့်ဆလျာ်သလို 
အသုံးပြုပခင်း

စွမ်းအင်နှင့် ကာဗွန် ဆလော့ချပခင်း

ညစ်ညမ်းဆလများ ဆလော့ချပခင်း

ဓါတုြစ္စည်းများအား သင့်ဆလျာ်စွာ  
စီမံပခင်း

စိတ်ချလုံပခုံမှု 
စိတ်ချလံုပခုံရဆသာ လုြ်ငန်းခွင် 

ကျန်းမာဆရးနှင့်ညီညွတ်ပြီး 
ေုတ်လုြ်ဆရးကိရိယာများမှ ကင်းဆဝးလံုပခုံပခင်း 

စိတ်ချရဆသာ အဆဆာက်အဦးများနှင့် ြဲွ့စည်းြံုများ 

မီးနှင့်အဆရးဆြါ်အဆပခအဆနများအတွက် 
ဆဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များ 

ကျန်းမာဆရးနှင့် ညီညွတ်ပြီး သန့်ရှင်းသြ်ရြ်ဆသာ 
အန္တရာယ်ရိှ ြစ္စည်းများ ေိန်းချုြ်မှု

မေတပခင်း
ဆနှာက်ယှက်ပခင်း သို့မဟုတ်  

ဆစာ်ကားမှု မရှိပခင်း 

အလုြ်ချိန်လွန်ကဲမှုမရှိပခင်း 

လုြ်ခလစာနှင့် အချိန်မီဆြးဆချမှု 
အကျ ိုးဆကျးဇူး 

ြုံမှန်အလုြ်အကိုင ်
ဆြးအြ်ေားမှု 



ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းစံနှုန်းများ

ဆလးစားမှုရိှပခင်း 
အလုြ်လုြ်ပခင်းသည် မိမိ ဆန္ဒအဆလျာက်သာပြစ်ြါသည်
ဆောက်ြ့ံဆြးသူများသည် ဆောင်အလုြ်ကကမ်း၊ ကန်ေရုိက်စာချုြ်များပြင့်အလုြ်ကကမ်း၊ 
ခံဝန်လက်မှတ်ေုိးပခင်း၊ သ့ုိမဟုတ် အပခားဆသာ အတင်းအကျြ်ခုိင်းဆစမှုများ၊ အလုြ်ကကမ်းများအြါအဝင် 

အတင်းအကျြ်ခုိင်းဆစလုြ်ခုိင်းပခင်းများမပြုလုြ်ရ။ ဆောက်ြ့ံဆြးသူများသည်ဝန်ေမ်းခန့်ေား
မှုအတွက် ဝန်ဆဆာင်ခ အြါအဝင် ဝန်ေမ်းများအားလံုး၏ အလုြ်တာဝန်ဆဆာင်ရွက်ပခင်းတွင် 

အရည်အချင်းပြည့်မီှမှုများ အလုိက်ဆြးအြ်ပခင်းများအတွက်ြါ တာဝန်ရိှသည်။

အလုြ်သမားများသည် အသက် ၁၆ နှစ်နှင့် အေက်ပြစ်ြါသည်
ဆောက်ြ့ံဆြးသူများ၏ အလုြ်သမားများသည် အနည်းဆံုး အသက် ၁၆နှစ် သ့ုိမဟုတ် 

မသင်မဆနရြညာဆရး ပြီးစီးသည့် အသက်အရွယ် ဆကျာ်လွန်ရမည် သ့ုိမဟုတ် နုိင်ငံ၏ 

တရားဝင်အလုြ်လုြ်ကုိင်နုိင်သည့် အရွယ်၊ ြုိပမင့်သည့် အသက်ရိှရမည်။ ၁၈နှစ်ဆအာက် 

ဝန်ေမ်းများအား အန္တရာယ်ရိှဆသာ အဆပခအဆနများတွင် ခန့်ေားပခင်းမရိှရြါ။

ဆောက်ြံ့ဆြးသူများသည် ခွဲပခားဆက်ဆံပခင်းမပြုရ 
ဆောက်ြ့ံဆြးသူမှ ခန့်အြ်ေားဆသာ အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးများအား ကျားမ ၊ လူမျ ိုး၊ ဘာသာ၊ အသက်၊ 
မသန်စွမ်းမှု၊ လိင်ြုိင်းဆုိင်ရာ စိတ်တိမ်းညွတ်မှု၊ ကုိယ်ဝန်ဆဆာင်ပခင်း၊ အိမ်ဆောင်ဆရး အဆပခအဆန၊ 
နုိင်ငံသားပြစ်မှု၊ နုိင်ငံဆရးအပမင် အလုြ်သမား အစည်းအရံုးနှင့် နီှးနွယ်မှု၊ လူမှုဆရး သ့ုိမဟုတ် မျ ိုးနွယ်စု 

ဇာတ်ပမစ် သ့ုိမဟုတ် နုိင်ငံဥြဆေပြင့် ကာကွယ်ဆြးေားဆသာ အပခားမည်သည့်အဆပခအဆနကုိမဆုိ အဆပခခံပြီး 
ခန့်အြ်ပခင်း၊ လုြ်အားခဆြးပခင်း၊ ရာေူးတုိးဆြးပခင်း၊ သ့ုိမဟုတ် စည်းကမ်းတင်းကျြ်ပခင်း အြါအဝင် 

လုြ်ငန်းဆဆာင်ရွက်ပခင်းများတွင် ခဲွပခားဆက်ဆံပခင်းမပြုရ။ အမျ ိုးသမီးများနှင့် အမျ ိုးသားများသည် 

အလုြ်အတွက် တူညီဆသာ တန်ြုိးနှင့် တူညီဆသာ လုြ်ခဆြးဆချပခင်းရရိှရမည်။

အသင်းအြွဲ့ လွတ်လြ်ခွင့်နှင့် စုဆြါင်းလုြ်ငန်းအဆြးအယူတို့အား 
အဆလးေားြါသည်
ဆောက်ြ့ံဆြးသူများသည် ဝန်ေမ်းများ၏ အသင်းအြဲွ့ လွတ်လြ်ခွင့်နှင့် စုဆြါင်းလုြ်ငန်းအဆြး 
အယူတ့ုိအား အသိအမှတ်ပြုပြီး အဆလးေားရြါမည်။ ဥြဆေက အသင်းအြဲွ့ လွတ်လြ်ခွင့်နှင့် 

စုဆြါင်းလုြ်ငန်းအဆြးအယူတ့ုိအား ကန့်သတ်ေားြါက ဆောက်ြ့ံဆြးသူများမှ သီးပခားရြ်တည်မှုနှင့်  

စုဆြါင်းလုြ်ငန်းအဆြးအယူများပြစ်ေွန်လာဆစရန်အတွက် တူညီသည့် နည်းလမ်းများကုိ ခွင့် ပြုရမည်။

မေတပခင်း
ဆနှာက်ယှက်မှုနှင့် ေိြါးဆစာ်ကားပခင်းများကို သည်းခံမည်မဟုတ်ြါ 
ဆောက်ြ့ံဆြးသူများ၏ ဝန်ေမ်းများအား ဆလးစားမှုနှင့် သိက္ခာတရားနှင့် ဆက်ဆံရမည်။ 

အလုြ်သမားဝန်ေမ်းများသည် ရုြ်ြုိင်းဆုိင်ရာ၊ လိင်ြုိင်းဆုိင်ရာ၊ စိတ်ြုိင်းဆုိင်ရာ သ့ုိမဟုတ်  

နှုတ်ပြင့့် ေိြါးပခင်း ဆစာ်ကားပခင်းမပြုလုြ်ရ။ 

အလုြ်ချိန်သည် လွန်ကဲပခင်းမရှိြါ
ဆောက်ြ့ံဆြးသူများက ဝန်ေမ်းများအား ၎င်းတ့ုိလုြ်ကုိင်ဆနကကသည့် နုိင်ငံဥြဆေမှ ခွင့် ပြုေားသည့် 

အချိန်ေက် ြံုမှန်ပြစ်ဆစ အချိန်ြုိပြစ်ဆစ ြုိမုိဆဆာင်ရွက်ဆစပခင်းမရိှရ။ တြတ်အတွက် ြံုမှန်အလုြ်ချိန် 

၄၈နာရီ မဆကျာ်ဆစရ။ ဆောက်ြ့ံဆြးသူများသည် အလုြ်သမားများအား ရက်သတ္တြတ် ၇ ရက်အတွက် 

အနည်းဆံုး ၂၄ နာရီ တဆက်တည်း အနားယူခွင့် ပြုရမည်။ အချိန်ြုိကုိ ဆန္ဒအဆလျာက်သာ 

လုြ်ကုိင်ဆစရမည်။ ဆောက်ြ့ံဆြးသူများက အချိန်ြုိကုိ ြံုမှန် ဆတာင်းဆုိပခင်းမပြုရ။ ေ့ုိအပြင် 

အချိန်ြုိဆဆာင်ရွက်မှုအားလံုးအား ြရီမီယံနှုန်းပြင့် ဆြးဆချရမည်။ ြံုမှန်မဟုတ်သည့် အဆပခအဆနများ 
မှလဲွပြီး ြံုမှန်နှင့် အချိန်ြုိ စုစုဆြါင်း တြတ်အတွင် လုြ်ဆဆာင်ချိန်သည် နာရီ ၆၀ ေက် မြုိဆစရ။

လုြ်ခလစာအား အချိန်နှင့်တဆပြးညီ ဆြးဆချပခင်း
ဆောက်ြ့ံဆြးသူများက ဝန်ေမ်းအားလံုး ကျား သ့ုိမဟုတ် မ တွင် ြံုမှန်အလုြ်လုြ်သည့် 

ရက်သတ္တြတ်အတွက် လုိအြ်သည့် အလုြ်သမားများအတွက် အဆပခခံလုိအြ်ချက်ကုိ 

ပြည့်စံုလံုဆလာက်ြါက ဆြးအြ်ဆငွအချ ို့ကုိ လုိအြ်လေင်ဆြးအြ်ြါ။ ဆောက်ြ့ံဆြးသူများ၏ 

အလုြ်သမားများသည် သက်ဆုိင်ရာ နုိင်ငံဥြဆေမှ လုိအြ်သည့် အနိမ့်ဆံုးလုြ်ခ၊ ယင်းေက်ြုိ၍ပြစ်ဆစ 

အချိန်နှင့်တဆပြးညီဆြးအြ်ရမည်။ ေ့ုိအပြင် တရားဝင်ရရိှသည့် အကျ ိုးအပမတ် ပြစ်သည့် 

အလုြ်ြိတ်ရက်များ၊ ခွင့်နှင့် အလုြ်လုြ်ပခင်း ပြီးဆံုးသည့်အခါများတွက် ပြဌာန်းချက်များ 
အတုိင်းဆြးအြ်ရမည်။ ဆြးဆချမှုများမှ စည်းကမ်းဆုိင်ရာ နှုတ်ယူေားပခင်းမရိှရ။ နစ်နာဆကကးသည် 

အလုြ်သမားအတွက် အဆပခခံလုိအြ်ချက်ကုိ မဆရာက်ရိှနုိင်ြါက အပခားလုိအြ်လေင်ဆြးသည့် 

ဆြးအြ်ဆငွမျ ိုးဆြးအြ်ြါ။ ဆောက်ြ့ံဆြးသူများက ဆကာင်းမွန်သည့် နစ်နစ်ဆကကးမျ ိုးပြစ်ဆြါ်လာဆစရန် 

နည်းြညာများ အဆကာင်ေည်ဆြာ်ဆဆာင်ရွက်ပခင်း၊ ြူးဆြါင်းဆဆာင်ရွက်ပခင်းများ ပြုလုြ်ရြါမည်။

ကတိပြုချက် ဆုိတာ အရာရာတုိင်းြါ။
ကျွန်ုြ်တို့၏ အနိမ့်ဆုံး စံနှုန်းများ 
Nike တွင် ြန်းဝင် စည်းမျဉ်းမရိှဆသာ်လည်း ရှင်းလင်းသည့် တာေွက် စည်းမျဉ်းတစ်ခုရိှသည်ဟု 

ကျွနု်ြ်တ့ုိယံုကကည်ြါသည်။
ယခု စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသည် စက်ရံုြုိင်းဆုိင်ရာ သ့ုိမဟုတ် အသံုးအဆဆာင်ြုိင်းဆုိင်ရာကုိ 

ဆောက်ြ့ံဆြးမည့် သူ တစ်ဦးချင်းစီအတွက် ရိှရမည့်အရာများပြစ်ြါသည်။
အဆုိြါအနိမ့်ဆံုးစံနှုန်းများမှာ NIKE, Inc. ၏ အရင်းအပမစ်ဆုိင်ရာနည်းဗျူဟာများ၊ 
အဆပခခံစက်ရံုလုြ်ဆဆာင်ချက်ကုိ မည်သ့ုိအကဲပြတ်မည်ဆုိသည်နှင့် NIKE အဆနပြင့် ဆက်လက် လက်တဲွကာ 
စီးြွားဆရးကုိတုိးချဲ့သွားမည့် ြ့ံြုိးဆြးသူများကုိဆံုးပြတ်ပခင်းတ့ုိ ပြစ်ြါသည်။ 

ကျွန်ုြ်တို့၏ ဆမော်လင့်ချက်များ
Nike၏ ကတိပြုချက်များကုိ ပြည့်တင်းဆြးသူများ အားလံုးက ြံုမှန် ဆစာင့်ဆရှာက်ဆြးဆနသည့် 

မည်သူနှင့်မေမတူညီဆသာ တန်ြုိးရိှသည့် အလုြ်သမားများ၏ အခွင့်အဆရးကုိ အဆလးေားပြီး 
ရည်မှန်းချက်ကုိ ရရိှဆစပခင်း၊ ေ့ုိအပြင် အမျ ိုးသမီး၊ ဆရွ့ဆပြာင်းလုြ်သား၊ ယာယီဆဆာင်ရွက်သည့်လုြ်သား၊ 
အသုိက်အဝန်း၊ စွန့်ြစ်ြစ္စည်းဆလော့ချပခင်း၊ အရင်းအပမစ်များကုိ တာဝန်သိစွာနှင့် အကျ ိုးရိှစွာ အသံုးချပခင်း၊ 
နုိင်ငံတကာ ရာသီဥတု စံနှုန်းများရည်မှန်းချက်များနှင့်အညီ ကာဗွန်ဆလော့ချပခင်းများ ဆဆာင်ရွက်ပခင်းများကုိ 

ဆဆာင်ရွက်သွားမည်ဟု ဆမော်လင့်ြါသည်။ 

ကျွနု်ြ်တ့ုိမှ အရင်းအပမစ်ရရိှဆစပခင်း နည်းဗျူဟာသည် ြူးဆြါင်းဆဆာင်ရွက်မှုအဆြါ်တာဝန်
ခံနုိင်မှုနှင့် ဆခါင်းဆဆာင်နုိင်မှု၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ဆဆာင်ရွက်ဆစနုိင်မှုနှင့် အနိမ့်ဆံုး စံနှုန်းများကုိ 

ဆကျာ်လွန်နုိင်သည့် ပြည့်တင်းဆောက်ြ့ံဆြးမည့်သူများကုိ ဦးစားဆြးကာ အခွင့်အလမ်းဆြးအြ်ြါသည်။ 

ြံွ ပ့ြိုးလာဆသာနည်းဗျူဟာ အြုိင်းတစ်ရြ်အဆနပြင့် စဉ်ဆက်မပြတ်စီးြွားဆရးြံွ ပ့ြိုးတုိးတက်ဆနမှုများ
ကုိ ြတ်ဝန်းကျင်အတွင်း တန်ပြန်မှုဆလျာ့ချနုိင်ပခင်း၊ ယဉ်ဆကျးမှုဓဆလ့ ေံုးတမ်းတစ်ခုကုိ ခံယူနိင်ပခင်း 
လုြ်ငန်းဆြါ်လုြ်သားဆဆာင်ရွက်မှု တန်ြုိးနှင့် ဆဆာင်ရွက်မှုကုိ တုိးတက်ဆစပခင်းများကုိ ဆဆာင်ရွက်ပြီး 
စီမံခန့်ခဲွနုိင်သည့် ြါတနာများကုိ ရှာဆြွဆနြါသည်။ 

လက်တွဲဆဆာင်ရွက်မှုအဆြါ် ကျွန်ုြ်တို့အပမင်
သင်ယူသူ၊ ြုိမုိတုိးတက်ဆစရန် ဆဆာင်ရွက်ဆြးသူ၊ ဆောက်ြ့ံဆြးသူများမှ ြူ ဆြါင်းဆဆာင်ရွက်ဆြးမှု 
တုိးတက်ရန် လုိအြ်ပြီး ကျွနု်ြ်တ့ုိအတွက်ပြည့်တင်းဆြးသူများ သာမက ပြည့်တင်းဆြးသည့်  

ြတ်ဝန်းကျင်ရိှ ကျွမ်းကျင်သူများြါ ကျွနု်ြ်တ့ုိ၏ ဦးတည်ချက်ရရိှဆစရန် လုိအြ်ဆကကာင်း Nike က 

နားလည်သဆဘာဆြါက် အသိအမှတ်ပြုြါသည်။ ြူးဆြါင်းဆဆာင်ရွက်မှုသည် ြွင့်လင်းပမင်သာမှု၊ 
ြူးဆြါင်းဆဆာင်ရွက်မှု၊ နားလည်သဆဘာဆြါက်မှုတ့ုိ ရရိှဆစရန်အတွက် အဆရးြါ စဲွကုိင်ေားမည့်အရာ 
ပြစ်ဆကကာင်းယံုကကည်ြါသည်။ လူမှုြတ်ဝန်းကျင်များ၊ ပြည်ဆောင်စုများ၊ အစုိးရများ နှင့် ကျွနု်ြ်တ့ုိစက်မှု
လုြ်ငန်းအတွင်းရိှ အပခားသူများ၊ အလုြ်သမားများအတွက် ေိဆရာက်သည့် စနစ်များဆြါ်ရိှ ကျန်းမာဆရး၊ 
လံုပခုံစိတ်ချဆရးနှင့် ကျွနု်ြ်တ့ုိလုြ်ငန်းလည်ြတ်ဆနသည့် နုိင်ငံရိှ ြတ်ဝန်းကျင်အဆပခအဆနများအဆြါ် 
ေိဆရာက်သည့် စနစ်ကျဆသာ ဆပြာင်းလဲမှုလည်းရရိှဆစရန်အတွက် ကျွနု်ြ်တ့ုိမှ ပြည့်တင်းဆြးသူများနှင့် 

အကျ ိုးတူဆဆာင်ရွက်ကကမည်ပြစ်သည်။ 

©2017 Nike, Inc. မူြုိင်ခွင့်များ ရယူေားပြီးပြစ်သည် စက်တင်ဘာ 2017NIKE, Inc. ရင်းနီှးပမုြ်နံှမှုအစုစု၏ အမှတ်တံဆိြ်များတွင် NIKE Brand၊ Jordan Brand, Hurley နှင့် Converse တ့ုိြါဝင်ြါသည်။



ကတိပြုချက် ဆုိတာ အရာရာတုိင်းြါ။
စဉ်ဆက်မပြတ်ေိန်းသိမ်းမှု
ဆရသည် တန်ြိုးရှိသည်
ဆောက်ြ့ံဆြးသူများက သက်ဆုိင်ရာ ဆေသတွင်း ဥြဆေများ၊ စည်းမျဉ်းများနှင့် Nike ၏ စံနှုန်းများနှင့်အညီ 

ဆရသန့်ကုိ ရရိှဆရးနှင့် ဆရဆုိးများ စွန့်ြစ်ရာတွင် ဆဆာင်ရွက်ရြါမည်။ ဆောက်ြ့ံဆြးသူများက 

ဆရသံုးစဲွသူဆကာင်းတစ်ဦးပြစ်ရန် ကကိုးြမ်းရာတွင် ဆရအခက်အခဲအဆြါ်နားလည်ပခင်းနှင့်စီမံနုိင်စွမ်းရိှရ
ြါမည်။ ေ့ုိ ပြင် ယင်းစီမံဆဆာင်ရွက်မှုအား အစဉ်မပြတ် ဆလော့ချပခင်းနှင့်ေိဆရာက်စွာသံုးစဲွနုိင်ဆရးအား  
ဆြာ်ေုတ်ရမည်။ 

စွန့်ြစ်ြစ္စည်းများကို ဆလော့ချပြီး ဆကာင်းမွန်စွာ ကိုင်တွယ်ပခင်း 
ဆောက်ြ့ံဆြးသူများက အစုိင်အခဲ ြံုစံ အန္တရာယ်ရိှြစ္စည်းများကုိ ဆဆာင်ရွက်ပခင်းများကုိ ဆေသတွင်း 
စည်းကမ်းများနှင့် Nike ၏စံနှုန်းနှင့်အညီ ဆကာင်းမွန်စွာ စီမံပခင်း၊ သယ်ယူြ့ုိဆဆာင်ပခင်းများ 
ပြုလုြ်ြါသည်။ လုိအြ်သည့် ခွင့် ပြုချက်အားလံုးရရိှရန်နှင့် အစုိင်အခဲ ြံုစံ/အန္တရာယ်ရိှြစ္စည်းများ 
ဆရာင်းချသူများသည် ဆကာင်းမွန်ဆသာအဆင့်ရိှပြီး လုိင်စင်ရိှသူများပြစ်ရြါမည်။ ဆောက်ြ့ံဆြးသူများ 
ပြန်လည်အသံုးပြုနုိင်ရန်အတွက် လုိအြ်သည့် ကုန်ြစ္စည်းနှင့် အြုိးေားမှုများကုိ အဆက်မပြတ် ပမှင့်တင်ပြီး 
တုိင်းတာဆနရြါမည်။ 

စွမ်းအင်နှင့် ကာဗွန်ကို ဆလော့ချပခင်း
စွမ်းအင်နှင့် လေြ်စစ်မီး ဝယ်ယူမှု မှတ်တမ်းများကုိ ေိန်းသိမ်းေားပြီး အဆကာင်းမွန်ဆံုးဆဆာင်ရွက်မှုမှာ 

အဓိက စွမ်းအင်စနစ်အတွင်းတွင် ေည့်သွင်း အဆကာင်ေည်ဆြာ်ပခင်းပြစ်ြါသည်။ ဆောက်ြ့ံဆြးသူများက 

စွမ်းအင်လံုဆလာက်ဆစဆရးနှင့် ြန်လံုအိမ် ဓါတ်ဆငွ့ယုိစိမ့် ပခင်းကုိ ဆလျာ့ချမှုနှင့် လမ်းဆကကာင်း အတွက် 

ဆငွဆကကးသက်သာမည့် လမ်းဆကကာင်းကုိ ရှာဆြွရမည်ပြစ်ပြီး ပြစ်နုိင်ြါက ပြန်လည်အသံုးပြုနုိင်သည့် 

စွမ်းအင်ကုိ အသံုးပြုရန် ကကိုးြမ်းြါသည်။

ညစ်ညမ်းဆလသက်ဆရာက်မှု ဆလော့ချပခင်း
ဆအာ်ဂန်းနစ် ဓါတုြစ္စည်းများ တုန်လုြ်မှုဆကကာင့် ေွက်ဆြါ်လာသည့် ဆလများ၊ ဆလြိအားများ၊ 
အမှုန်ဆလးများ၊ အုိဇုန်းလွှာေိခုိက်ဆစနုိင်သည့် ဓါတုြစ္စည်းများနှင့် လုြ်ငန်းဆဆာင်ရွက်မှုများေွက်ရိှလာ
သည့် ေိတုိက် ဆဘးေွက် ြစ္စည်းများကုိ အမျ ိုးအစားခဲွပခားပြီး ြံုမှန် ကကြ်မတ်ပခင်း၊ ေိန်းချုြ်ပခင်းများကုိ 

ပြင်ြသ့ုိ ေုတ်ပခင်းမပြုမီ ေုတ်လုြ်ဆနသည့် နုိင်ငံ၏ ဥြဆေနှင့်အညီဆဆာင်ရွက် ရြါမည်။  

ညစ်ညမ်းဆလအားေိန်းချုြ်မှုစနစ်များအတွက် လုြ်ငန်းဆဆာင်ရွက်ချက်များကုိ ြံုမှန် ကကြ်မတ်ပခင်းများ 
ဆောက်ြ့ံဆြးသူများက ဆဆာင်ရွက်ရမည်။

ဓါတုြစ္စည်းများကို ဆကာင်းမွန်စွာ စီမံဆဆာင်ရွက်ပြီးပြစ်သည် 
ဆောက်ြ့ံဆြးသူများက ကန့်သတ်ေားသည့် အရာများ အား စိတ်ချယံုကကည်စွာ ကုိင်တွယ်ပခင်း 
စီမံခန့်ခဲွမှုနှင့် ဓါတုြစ္စည်းများအား ဥြဆေအညီအသံုးပြုမှု အစီအစဉ်မှ ဆောက်ြ့ံဆြးမှုရိှပခင်းများကုိ 

ပြသဆြးြါသည်။ အစီအစဉ်က အလုြ်သမားများ၊ ြတ်ဝန်းကျင်နှင့် အသံုးပြုသူများအား 
စိတ်ချလံုပခုံစွာ ကုိင်တွယ်ပခင်း၊ သိမ်းဆည်းပခင်း၊ အသံုးပြုပခင်း၊ ဆဆာင်ရွက်ပခင်း၊ ဓါတုြစ္စည်းများ 
အသံုးပြုပခင်းများအတွက် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဆြာ်ပြ ခဲွပခမ်းပြြါသည်။

ဆြာ်ဆဆာင်ပခင်း
စည်းမျဉ်းများကို အပြည့်အဝအဆကာင်အေည်ဆြာ်ပြီးပြစ်သည်
Nike နှင့် စီးြွားဆရးဆဆာင်ရွက်သည့် အဆပခအဆနအရ၊ ဆောက်ြ့ံဆြးသူများက ယခု စည်းကမ်းနှင့် 

အတူြါရိှဆသာ ဆခါင်းဆဆာင်မှုဆုိင်ရာ စံနှုန်းများကုိ အဆကာင်အေည်ဆြာ်ဆဆာင်ရွက်ရမည် 
ပြစ်ပြီး စီးြွားဆရးဆဆာင်ရွက်မှုများအတွက် လုိအြ်သည့် စီမံဆဆာင်ရွက်မှု စနစ်များနှင့် တင်ပြပခင်း၊ 
သတ်မှတ်ဆရွးချယ်ပခင်းနှင့် ကကြ်မတ်ပခင်းများြါဝင်သည့် ေိဆရာက်သည့် စီမံခန့်ခဲွမှုများ 
ပြစ်ဆြါ်လာဆစရန် ဆဆာင်ရွက် အဆကာင်အေည်ဆြာ်ရမည်။ ပြည့်တင်းဆဆာင်ရွက်ဆြးသူက 

ယခု စည်းမျဉ်းများကုိ ဝန်ေမ်းများ၏ ဘာသာစကားပြင့် အလုြ်ခွင်အတွင်း အဆရးကကီးဆသာ 

ဆနရာများတွင် ကြ်ေားရမည်ပြစ်ပြီး ဆေသတွင်း ဥြဆေနှင့် ညီညွတ်သည့် အလုြ်သမားများ၎င်းတ့ုိ၏ 

အခွင့်အဆရးများနှင့် တာဝန်များကုိ ယခု စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကုိ ဆလ့ကျင့် ပခင်းများပြုလုြ်ပခင်း၊ 
Nike အမှတ်တံဆိြ် သ့ုိမဟုတ် ဆက်စြ်သည့် ေုတ်ကုန်များ ေုတ်လုြ်သည့် ဆောက်ြ့ံသူ-
လက်ခဲွများကလည်း ဆသချာစွာ ဆဆာင်ရွက်ရမည်ပြစ်ြါသည်။

ြုံမှန်အလုြ်လုြ်ကိုင်ခွင့်အား ြံ့ြိုးဆြးပခင်း
ဆောက်ြ့ံဆြးသူများက အလုြ်သမားများအား အဆလးေားမှု၊ ြုိမုိဆကာင်းမွန်ဆသာ  

စိတ်ချယံုကကည်ရမှု အားရရိှနုိင်သည့် ၎င်းတ့ုိ၏ အခွင့်အဆရး၊ နုိင်ငံအတွင်းနှင့် အပြည်ပြည်ဆုိင်ရာ 

အလုြ်သမားနှင့် ြတ်ဝန်းကျင် စိတ်ချယံုကကည်ရမှုတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ သ့ုိမဟုတ် ယခု 

စည်းကမ်းချက်တွင် ြါဝင်သည့် လုိအြ်ချက်များအတုိင်း စည်းကမ်းများနှင့် အဆပခအဆနများကုိ ချမှတ် 

ဆဆာင်ရွက်ရမည်။ လုြ်ငန်းဆဆာင်ရွက်မှုသည် နုိင်ငံ၏ ဥြဆေ နှင့် ကျင့်သံုးဆဆာင်ရွက်မှုများမှ အဆပခခံ 

အသိအမှတ်ပြုေားဆသာ ဝန်ေမ်းခန့်ေားမှုဆုိင်ရာ ဆက်နွယ်မှုအဆြါ်တွင် ဆဆာင်ရွက်သည်။ 

ဆောက်ြ့ံဆြးသူများသည် Nike-အမှတ်တံဆိြ် သ့ုိမဟုတ် ဆက်စြ်ေုတ်ကုန်၏ ေုတ်လုြ်မှုအတွက် 

မည်သည့် အိမ်တွင်းလုြ်ငန်းများပြင့် ေုတ်လုြ်ပခင်းမျ ိုး မပြုလုြ်ရ။

စိတ်ချလံုပခုံပခင်း
အလုြ်ခွင်မှာ စိတ်ချလုံပခုံပခင်းရှိြါသည်
ဆောက်ြ့ံဆြးသူများက လံုပခုံစိတ်ချရပြီး သန့်ရှင်းကာ ကျန်းမာဆရးနှင့် ညီညွတ်ဆသာ လုြ်ငန်းခွင်အား 
ဆောက်ြ့ံဆြးရမည်ပြစ်ပြီး ဆောက်ြ့ံဆြးသူများ၏ြစ္စည်းကိရိယာများပြင့် ဆဆာင်ရွက်ပခင်းဆကကာင့် 

ပြစ်လာဆသာ ချိတ်ဆက်မှု ၊ ေိခုိက်ေဏ်ရာ ရရိှမှုနှင့် မဆတာ်တဆပြစ်ြွားမှုများအား ကကိုတင်ကာကွယ်ရန် 

လုိအြ်သည်။ ဆောက်ြ့ံဆြးသူများတွင် လံုပခုံဆရးနှင့် ကျန်းမာဆရးအဆြါ် ေိြါးလာမည့် 

အလားအလာရိှဆသာ အန္တရာယ်များကုိ သတိပြုမိရန်၊ ဆရှာင်ရှားရန်နှင့် တ့ံု ပြန်ရန် နည်းစနစ်များ ရိှသည်။

အိြ်ဆဆာင်များ၊ စားဆသာက်ဆိုင်များနှင့် 
ကဆလးသူငယ်ပြုစုဆစာင့်ဆရှာက်ဆရး ဆောက်ြံ့ြစ္စည်းများသည် 
ကျန်းမာဆရးနှင့် ပြည့်စုံပြီး စိတ်ချလုံပခုံရသည်
ဆောက်ြ့ံဆြးသူများမှ လုြ်ငန်းဆဆာင်ရွက်ပြည့်တင်းဆြးဆနသည့် ြစ္စည်းများအားလံုး ဆနေုိင်ရန် 

အဆဆာင်အဦးများ၊ စားဆသာက်ခန်းများနှင့် ကဆလးပြုစုဆစာင့်ဆရှာက်ဆရးများသည် စိတ်ချလံုပခုံရပြီး 
ကျန်းမာဆရးနှင့် ပြည့်စံုကာ သန့်ရှင်းသြ်ရြ်ရမည်ပြစ်သည်။ ကဆလးပြုစုဆစာင့်ဆရှာက်ဆရးများအြါအ
ဝင် လုြ်ငန်းဆဆာင်ရွက်ပြည့်တင်းဆြးဆနသည့် ြစ္စည်းများအားလံုး သည် နုိင်ငံဥြဆေအတုိင်း သ့ုိမဟုတ် 

Nike၏ စံနှုန်းများနှင့်ကုိက်ညီလျက် အဆဆာက်အဦး ဆဆာက်လုြ်ပခင်းနှင့် ကျန်းမာပြီး စိတ်ချလံုပခုံရသည့် 

အဆပခအဆနရိှရမည်။ ဆောက်ြ့ံဆြးသူများမှ ယခုက့ဲသ့ုိ ကုန်ေုတ်လုြ်ပခင်း မဟုတ်ဆသာကိရိယာများ 
ကုိင်တွယ်ဆဆာင်ရွက်ပခင်းများ အတွက် စိတ်ချလံုပခုံဆရးနှင့် ကျန်းမာဆရး ဆုိးကျ ိုးများကုိ ဟန့်တားနုိင်ရန် 

သ့ုိမဟုတ် ဆလော့ချနုိင်ရန်အတွက် ခုိင်မာဆသာ စိတ်ချလံုပခုံဆရးစီမံမှုစနစ်ရိှရမည်။ 

အဆဆာက်အဦးများသည် ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည်
ဆောက်ြ့ံဆြးသူများ၏ အဆဆာက်အဦးများနှင့် ကုန်စည်များဆဆာင်ရွက်သည့် 

ြံုစံများသည် ေုတ်လုြ်ပခင်းဆဆာင်ရွက်ဆနသည့် နုိင်ငံ၏ ဥြဆေအရ၊ ပမို့ ပြ သ့ုိမဟုတ် 

အဆပခခံဆဆာက်လုြ်ဆရးအင်ဂျင်နီယာ၏ ဆောက်ခံချက် သ့ုိမဟုတ် နုိင်ငံတကာ စံနှုန်းနှင့်အညီ 

တည်ဆဆာက်ရမည်။ ဘက်စံုသံုးနုိင်သည့် ရည်ရွယ်ချက်ပြင့်ဆဆာင်ရွက်ပခင်းကုိ ခွင့်မပြုြါ။

မီးနှင့် အဆရးဆြါ် ဆဆာင်ရွက်ရန် အစီအစဉ်များေားရှိပြီးပြစ်သည် 
ဆောက်ြ့ံဆြးသူများတွင် အလုြ်သမားများအား ြံုမှန်နှင့် အချိန်ြုိဆဆာင်ရွက်ဆနသည့် အချိန်များအတွက် 

မီးမဆလာင်ဆစရန် ကာကွယ်ပခင်းနှင့် အဆရးဆြါ်အဆပခအဆနများအတွက် အစီအစဉ်များ ရိှရြါမည်။ 

ဆောက်ြ့ံဆြးသူများမှ အချက်ပြစနစ်ကုိ အသံုးပြုပြီး အလုြ်သမားများကုိ အဆရးဆြါ်အဆပခအဆန၊ 
အလုြ်သမားများက အဆဆာက်အအံုမှ ေွက်ခွာရန်အတွက် လုိအြ်လာြါက ေွက်ဆြါက်လမ်းဆကကာင်း 
ေ့ုိအပြင် အဆရးဆြါ်အဆပခအဆနတွင် အလုြ်သမားများက အဆဆာက်အအံုအတွင်း ဆက်လက်ကျန်ရိှဆနရန် 

လုိအြ်သည့် အဆပခအဆနများတွင် စိတ်ချလံုပခုံဆစဆသာ ဆနရာများကုိ ပြသ ဆောက်ြ့ံရမည်။

လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာဆရးနှင့် အန္တရာယ်ရှိ 
ြစ္စည်းများသန့်ရှင်းဆရးအား ေိန်းချုြ်ေားရှိပခင်း
ဆောက်ြ့ံဆြးသူများက လုြ်ငန်းခွင်အတွင်းရိှ ကျန်းမာဆရးနှင့် အန္တရာယ်ရိှ ြစ္စည်းများသန့်ရှင်းဆရးအား 
ေိန်းချုြ်ပခင်း၊ အကဲပြတ်ပခင်း၊ ကကိုတင်လက်ဦးမှုယူပခင်းများဆဆာင်ရွက်ရမည်။ ဆောက်ြ့ံဆြးသူများက 

လုြ်ငန်းခွင်အတွင်းရိှ ကျန်းမာဆရးနှင့် အန္တရာယ်ရိှ ြစ္စည်းများနှင့် သက်ဆုိင်သည့် ပြစ်လာနုိင်ဆသာ 

ကျန်းမာဆရးအတွက် ဆုိးကျ ိုးအား ခဲွပခမ်းစိတ်ပြာသည့်နည်းလမ်းကုိ ဆံုးပြတ်ရန်နှင့် ြံုမှန် အကဲပြတ်ပခင်းကုိ 

အသံုးပြုရမည်။ အလုြ်သမားများကုိ ရုြ်ြုိင်းဆုိင်ရာ၊ ဓါတုြစ္စည်းဆုိင်ရာ သ့ုိမဟုတ် ဇီဝဆုိင်ရာ အန္တရာယ်ရိှ 
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