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Todd Kelsey ထံမွစာ 
 

သို႕/ Plexus အဖြ႕ဲ Plexusသည္  မိမိတို႕ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ပံု၏ တုိက္ရိုက္ရလဒ္အေနျဖင့္ လူအမ်ားေလးစားခံရေသာ 

ေကာ္ပရိတ္ပတ္ဝန္းက်င္အသုိင္းအဝုိင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းလုပ္ကုိင္ပံုမွာလည္း Plexusယဥ္ေက်းမႈ၏ ပုံရိပ္ေရာင္ကုိ 

ထင္ဟပ္ေနပါသည္။ မိမိတုိ႕ လုပ္ကုိင္ပံုယဥ္ေက်းမႈမွာ ေဖာက္သည္မ်ားအေပၚအေလးအနက္ထားမႈ၊ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ထူးခြ် န္မႈမ်ားကုိ 

အဓိကတန္ဖိုးမ်ားအေနျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးသည္ ယင္းတန္ဖုိးမ်ားကုိ လုိက္နာျခင္းျဖင့္ 

မိမိတုိ႕လုပ္ကုိင္ပံုရႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ အေကာင္းမြန္ဆုံး အဆင့္အတန္းကုိ 

ဆက္လက္ေပးေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 

ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႕Electronics Industry Citizenship Coalition (EICC) အဖြ႕ဲဝင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕သည္ 

လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ လုပ္အား၊ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အဆင့္အတန္းမ်ားကုိ တက္ၾကြစြာ 

လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ မိမိတို႕ တစ္ဦးခ်င္းစီအေနျဖင့္လည္း ေန႕စဥ္ဘဝ လုပ္ေဆာင္ ေနမႈမ်ားတြင္ 

ယင္းအခ်က္မ်ားကုိ စံျပအေနျဖင့္ ေဖာျ္ပႏုိင္ေအာင္ တာဝန္တစ္ခုအေနျဖင့္ ယူထားပါသည္။ မိမိတို႕ အကုန္လုံး၏ 

ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွာလည္း ကုမၸဏီတစ္ခုလုံးအေနျဖင့္ ယင္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ မိမိတို႕ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈ 

ျမွင့္တင္ရန္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္ပါသည္။  

 

Plexusက်င့္ဝတ္သည္ သင္၏ေန႕စဥ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ကူညီေပးရန္ လမ္းညႊန္အေနျဖင့္ ျပဳစုထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

မိမိတို႕သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ က်င့္ဝတ္ပိုင္းႏွင့္ ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာ မ်ားကုိ လုိက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ မိမိတို႕ 

ေမးျမန္းလိုသည့္ သုိ႕မဟုတ္ က်င့္ဝတ္မ်ား ေဖာက္ဖ်က္မႈ ရိွမရွိကို လမ္းညႊန္တစ္ခုျဖင့္လည္း ေပးစြမ္းႏိုင္္မည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ ပိုမိုအေရးႀကီးသည္မွာ ၎သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အမူအက်င့္ ပံုစံအတြက္ 

သေဘာထားကုိ ရထားရိွိွေပးၿပီး အေထြေထြလမ္းၫႊန္မႈ ေပးပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ ယင္းက်င့္ဝတ္မ်ားကုိ နားလည္ျပီး 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ အညီ မိမိဘာသာမိမိ လုိက္နာႏုိင္ေစရန္ အခ်ိန္ေပးေလ့လာပါ။ 

 

မိမိတို႕သည္ မိမိတုိ႕ ေဖာက္သည္မ်ားအေပၚေကာင္းမြန္မႈကုိ ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္ၾကိဳးပမ္းလ်က္ ရိွပါသည္။ ယင္းသုိ႕ 

ေကာင္းမြန္ေစရန္ အတြက္ တရားမွ်တမႈ၊ ရုိးသားမႈ၊ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ စီးပြားေရး 

လုပ္ကုိင္မႈမ်ားကသာ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ Plexus၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအတြက္ မိမိတုိ႕၏ သစၥာရိွျပီး အရည္အခ်င္းရွိေသာ 

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္တို႕အေနျဖင့္ မိမိတို႕၏ ထူးခြ်န္မႈ လမ္းစဥ္ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ 

က်င့္ဝတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ အမူအက်င့္မ်ားအေပၚ လိုက္နာေပးမႈမ်ားကုိ မိမိမွ ေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။  
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Todd Kelsey,  

ဥကၠဌ ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္
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မိတ္ဆက္ 
ဥပေဒႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြရိွမႈ အပါအဝင္ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာမႈႏွင့္ က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈ တုိ႔သည္ 

လူတိုင္း၏အလုပ္ ျဖစ္ပါသည္။ Plexus ေကာ္ပိုေရးရွင္း (၎၏ကုမၸဏီခြဲမ်ားအပါအဝင္၊ “Plexus”) မွ ဒါရုိက္တာမ်ား၊ 

ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အတုိင္ပင္ခံမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူမ်ား အပါအဝင္ အားလုံးေသာဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 

ကုိယ္စားျပဳသူမ်ားအား ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ တိုင္းျပည္အားလုံး၏ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ 

လုိက္နာရန္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ကာ က်င့္ဝတ္ျပည့္ဝသည့္ အမူအက်င့္တုိ႔ျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 

Plexus စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ (Code) ႏွင့္ စီးပြားေရးရာ က်င့္ဝတ္မ်ား ( “Code” ဟုလည္း ရုိးရွင္းစြာၫႊန္းဆုိႏိုင)္ 

သည္ ဤေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို လႊမ္းၿခံဳကာ ကမာၻအႏံွ႔ တရားဥပေဒႏွင့္ Plexus ၏ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 

လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လမ္းၫႊန္မႈမ်ား ေပးအပ္ပါသည္။  

 

ေပၚေပါက္လာမည့္ ေမးခြန္းမ်ားအားလုံးႏွင့္ အေျခအေနအားလုံးတုိ႔အား Code မွ ေျဖၾကားေပးႏုိင္မည္ 

မဟုတ္ေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အဖြဲ႕သားတုိင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ ၎မွ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေပးၿပီး တာဝန္အလုိက္ 

မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ကုိ ေယဘုယ်လမ္းၫႊန္မႈမ်ား ေပးပါသည္။ Code ကိုဖတ္ရႈျခင္းျဖင့္ Code ႏွင့္ ၎ေအာက္ရိွ 

နည္းဥပေဒမ်ားအေပၚ သင့္နားလည္မႈႏွင့္ လက္ခံမႈကုိ သင္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီျဖစ္ပါသည္။ Code သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ 

Plexus နည္းဥပေဒမ်ားအား လုိက္နာရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္မွရပ္နားျခင္း အပါအဝင္အထိ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း 

ခံရႏုိင္ပါသည္။  

 

Code ကိုလုိက္နာရမည့္ အားလုံးေသာ ဒါရုိက္တာမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနႏွင့္ 

 

Code ကုိ လုိက္နာရန္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္ 
Code ကို ဖတ္ရႈၿပီး ၎၏စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အားလုံးေသာ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရန္ အားထုတ္ပါ။ 
 
က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္ျခင္းကုိ အသုံးျပဳျခင္း 
အားလုံးေသာ Plexus လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္မႈကို က်င့္သံုးပါ။ Code 

၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္မႈကုိ အသုံးျပဳရာတြင္ သင့္ကုိကူညီလမ္းၫႊန္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ စာမ်က္ႏွာ 

4 တြင္ က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္မႈကို မည္သို႔က်င့္သံုးရမည္အား သီးသန္႔ လမ္းၫႊန္ျပသထားပါသည္။  
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ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အမႈကိစၥမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ား 
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ သင့္အေနႏွင့္ ဥပေဒ၊ Code သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ Plexus နည္းဥပေဒမ်ားကုိ 

ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု သံသယရိွပါက၊ သင့္စိုးရိမ္ပူပန္မႈကုိ ခ်က္ျခင္း ထုတ္ေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ ျပႆနာမ်ားကုိ ေစာစီးစြာ 

ထုတ္ေဖာ္ျပသသင့္ပါသည္။ ျပႆနာကုိ ေဖာ္ျပရန္ ပုိမိုေစာင့္ဆိုင္းသည္ႏွင့္အမွ် ၎မွာ ပုိမိုဆုိးရြားလာႏုိင္ပါသည္။ 

စာမ်က္ႏွာ 7 ႏွင့္ 8 တုိ႔တြင္ အမႈကိစၥမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကုိ မည္သို႔ ေဖာ္ထုတ္ျပသရမည္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပိုမိုေတြ႕ရိွႏုိင္ပါသည္။ 

 

သင့္တြင္ ေမးစရာေမးခြန္းရိွလွ်င္ Plexus ၏နည္းဥပေဒမ်ားကုိ  CONNECTတြင္ရယူႏိုင္ပါသည္ သုိ႔မဟုတ္ 

သင္၏ႀကီးၾကပ္သူ သုိ႔မဟုတ္ လူသားရင္းျမစ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔ျဖင့္ စကားေျပာဆုိႏိုင္ပါသည္။ က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာ 

အေရးေပၚလုိင္း နံပါတ္အပါအဝင္ ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္အေသးစိတ္ပုိမို သိရိွလုိပါက စာမ်က္ႏွာ 7 ႏွင့္ 8 တြင္ 

ေတြ႔ရိွႏိုင္ပါသည္။  
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က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္မႈအား အသံုးျပဳျခင္း 

အားလုံးေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ Plexus လုပ္ငန္းေဆာငရ္ြက္မႈမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္သည့္ အကဲျဖတ္မႈကို က်င့္သုံးရန္ 

ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ Code ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္သည့္ လုပ္ငန္းဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ သင့္ကိုကူညီႏုိင္ရန္၊ 

သင့္ကုိယ္သင္ ဤေမးခြန္းမ်ားေမးပါ - 

 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာ တရားဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္သလား။ 
Plexus သည္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ လုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အားလုံးေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ 

လုိက္နာရန္ ဆုံးျဖတ္ထားပါသည္။ အားလုံးေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ တရားဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရန္ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္သည့္ ဆုံးျဖတ္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။  

 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ Plexus နည္းဥပေဒမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္သလား။ 
Plexus နည္းဥပေဒမ်ားကို လုိက္နာရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ညီမွ်စြာ အဆုံးအျဖတ္ျပဳထားပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 

သူတို႔၏အလုပ္ ေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ အကၽြမ္းတဝင္ ျဖစ္သင့္ၿပီး နည္းဥပေဒမ်ားကုိ 

လုိက္နာရန္ ႀကံေဆာင္သင့္ပါသည္။ 

 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ပင္မတန္ဖုိးမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မႈအေလ့အက်င့္တုိ႔ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရိွရဲ႕လား။ 
စာမ်က္ႏွာ 5 ႏွင့္ 6 တြင္ အၾကမ္းဖ်ဥ္းေဖာ္ျပထားသည့္ Plexus တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈအေလ့အက်င့္တုိ႔သည္ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျပဳလုပ္ရာတြင္ လမ္းၫႊန္ကူညီႏုိင္ရန္ အသုံးဝင္ၾကသည္။ 

 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေၾကာင္း အျခားသူမ်ားသိရိွသြားသည့္အခါ သင္သည္ သက္ေသာင့္သက္သာ ရိွပါရဲ႕လား။ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ လုိက္နာရန္ နည္းစနစ္ေကာင္းတစ္ခုမွာ သင့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား မိသားစု၊ မိတ္ေဆြ 

သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းေဖာ္တုိ႔ႏွႈ့္ မွ်ေဝရာတြင္ သင္သက္ေသာင့္သက္သာ ျဖစ္၊ မျဖစ္ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္ကုိ 

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ “ေခါင္းစည္းပုိင္း စစ္ေဆးမႈ” ဟုလည္း ၫႊန္းဆိုတတ္ၿပီး - သတင္းပံုျပင္တစ္ခု၏ 

အေၾကာင္းအရာအျဖစ္ သင့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းျခင္းကုိသင္သက္ေသာင့္သက္သာ ျဖစ္သလား။ 

 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ သင္တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္သည္ကို သတိရပါ။ သင့္ႀကီးၾကပ္သူ သုိ႔မဟုတ္ 

မန္ေနဂ်ာ၊ လူ႔ရင္းျမစ္ သုိ႔မဟုတ္ စာမ်က္ႏွာ 7 ႏွင့္ 8 ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ Code ၏ အမႈကိစၥႏွင့္ 

ျပႆနာမ်ားေပၚေပါက္လာျခင္းႏွင့္ ေျဖရွင္းျခင္းအပုိင္း တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ရင္းျမစ္မ်ားတုိ႔ထံမွ သင္အၿမဲပင္ 

အကူအညီ သုိ႔မဟုတ္ လမ္းၫႊန္မႈတုိ႔ ရရိွႏိုင္ပါသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုသည္ က်င့္ဝတ္ညီသည္၊ မညီသည္ကုိ 

သင္မေသခ်ာလွ်င္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရန္ေစာင့္ဆုိင္းၿပီး လမ္းၫႊန္မႈကိုရွာသင့္ပါသည္။ 
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ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ တန္ဖိုးမ်ား 
အားလုံးေသာ Plexus လူပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ တန္ဖိုးမ်ားကုိ ေဖာ္ဆုိင္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏တန္ဖိုးမ်ား ျဖစ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လုပ္ေဆာင္မႈအား အစဥ္အၿမ ဲလမ္းၫႊန္ေနရပါမည္။ 

 

 

ေဖာက္သည္အ 
ေပၚ အာရုံထား မႈ 
 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အတြင္းေရာ 
အျပင္ေဖာက္သည္မ်ားထံတြင္ 
ႏွစ္ျမဳပ္ထားၿပီး 
ယင္းတုိ႔ေအာင္ျမင္ေအာင္ 
ကူညီရန္ ဇြနဲပျဲဖင့္ 
ႀကိဳးပမ္းပါသည္။ ယင္းတုိ႔၏ 
ေအာင္ျမင္မႈေၾကာင့္ 
ပီတိျဖစ္ၿပီး 
အားအင္ျပည့္ျဖိဳးကာ၊ 
ယင္းတုိ႔၏ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား 
မွ်ေဝခံစားကာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ 
ေအာင္ျမင္မႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ေဖာက္သည္မ်ား၏ 
ေအာင္ျမင္မႈမွ 
ရလဒ္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း 
အမွတ္ရေနပါသည္။ 
 

 ဆက္သြယ္ပတ္သက္မႈမ်ား 
ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
 
ဆက္သြယ္ပတ္သက္မႈမ်ား 
တည္ေဆာက္ကာ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ 
လုပ္ကုိင္ျခင္းကုိ တန္ဖုိးထားပါသည္။ 
ဆက္သြယ္ပတ္သက္မႈမ်ားတြင္ 
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေလးစားမႈ၊ ရုိးသားမႈ၊ 
ႏိွမ့္ခ်မႈႏွင့္ ခ်စ္ခင္မႈတို႔ လုိအပ္ပါသည္။ 
အေကာင္းဘက္သုိ႔ေဆာင္ေသာ 
ဆက္သြယ္ပတ္သက္မႈမ်ားသည္ 
ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တုိ႔ကုိ 
ပိုမိုတုိးပြားေစပါသည္။ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား 
တည္ေထာင္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
လုိအပ္ပါသည္။ 
 

 ထူးခၽြန္မႈ 
 
ေမာင္းႏွင္မႈႏွင့္ စြမ္းအားတုိ႔ျဖင့္ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကို္ယ္တုိင္ကုိ 
ေအာင္ျမင္သည့္အက်ိဳးရလဒ္တုိ႔ 
ရရိွရန္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔လုပ္သမွ်တြင္ 
ၿပိဳင္ဘက္ကင္းျဖစ္ေစရန္ 
ဆုံးျဖတ္ထားပါသည္။ 
မည္ကာမတၱအဆင့္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 
လက္မခံပါ၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ 
တုိးတက္ေစရန္ 
အားထုတ္ေနပါသည္။ 
ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ 
မည္သူနာမည္ေကာင္းရမည္ကုိ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ဂရုမစုိက္ပါ- 
တစ္ဦးေကာင္းအဆင့္ျမင့္တက္ျခင္း 
ေၾကာင့္ 
စိတ္တက္ၾကြေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ 
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 ပြင့္လင္းေသာ 
ဆက္သြယ္ေျပာဆုိမႈ 
 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ယူဆခ်က္ႏွင့္ 
အႀကံၪာဏ္မ်ားကုိ 
ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ 
ဆက္သြယ္ေျပာဆုိၿပီး အျခားသူမ်ား 
လြတ္လပ္စြာထုိသုိ႔ျပဳလုပ္လ်င္လည္း 
တန္ဖိုးထားကာ 
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 
ျငင္းခုန္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ၾကပါသည္။ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ေသာအခါ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ပြင့္လင္းတက္ၾကြစြာ 
ထုိဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ေထာက္ခံၾကပါသည္။ 
 

 တည္ၾကည္ခုိင္ၿမဲမႈ 
 
က်င့္ဝတ္စံႏႈန္းျမင့္မ်ားကုိ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 
ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အလုပ္ 
အဘက္ဘက္တြင္ 
ရုိးသား၍မွ်တပါသည္၊ 
အျခားသူမ်ားကုိ ဂုဏ္ျဒပ္ႏွင့္ 
ေလးစားမႈႏွင့္ ဆက္ဆံမႈျပဳၿပီး 
တာဝန္သိႏိုင္ငံသားႏွင့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 
တာဝန္ယူျဖည့္စြမ္းပါသည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကိုယ္တုိင္၏ 
ဂုဏ္သတင္းႏွင့္ Plexus ၏ 
ဂုဏ္သတင္းတုိ႔အား 
တန္ဖိုးထားပါသည္။ 
ဂုဏ္သတင္းမွာ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ 
အေရးပါေၾကာင္း သိရိွပါသည္။ 
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ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေခါင္းေဆာင္မႈ အမူအက်င့္မ်ား 

အားလုံးေသာ Plexus မွပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ ယင္းတုိ႔မွာ တစ္ဦးခ်င္းစီပါဝင္ပံ့ပုိးသူမ်ား ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 

အဖြဲ႕အစည္း၏ အႀကီးပိုင္းမ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္သူမ်ား ျဖစ္ေစ ေခါင္းေဆာင္မႈကုိ ျပဆုိၾကပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ 

ေဖာက္သည္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အစုရွင္မ်ားကုိယ္စား ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည-္ 

 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔လူမ်ားကုိ 
ဦးစားေပးပါမည္ 
 
ထူးခၽြန္သူမ်ား ရယူႏိုင္ရန္တြင္ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏လူမ်ားကုိ 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ကာ 
တုိးတက္ေစပါသည္။ 
ေကာင္းမြန္ျမင့္မားသည့္ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
ေမွ်ာ္လင့္ကာ ဆုခ်ၿပီး 
နိမ့္ပါးေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
အေစာတလ်င္၊ ရုိးသားမႈႏွင့္ 
က္ုိယ္ခ်င္းစာနာမႈတုိ႔ျဖင့္ 
ထုတ္ေဖာ္မႈျပဳပါသည္။ 
ေဖာက္သည္တံု႔ျပန္မႈမ်ားကုိ 
ႏိွမ့္ခ်စြာ လက္ခံကာ ေပးပုိ႔ၿပီး 
စဥ္ဆက္မျပတ္ တုိးတက္ရန္ 
ရုိးသားသည့္ 
စိတ္ပါဝင္စားမႈရိွပါသည္။ 
အေတြ႕အႀကံဳအျပင္ 
ကုိယ္ပုိင္ၪာၪ္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ 
အသိၪာဏ္ အရည္အေသြးတုိ႔ကို 
တန္ဖိုးထားၿပီး 
၎အေရအေသြးမ်ားကုိ 
အေတြ႕အႀကံဳအတြက္ 
စြန္႔လႊတ္ျခင္းမျပဳပါ။  
 

 ျပႆနာမ်ား 
ေျဖရွင္းျခင္း 
 
ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ 
ေမွ်ာ္လင့္၊ ထုတ္ေဖာ္၊ 
အသိအမွတ္ျပဳကာ 
စဦးေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 
ျပႆနာမ်ားကို 
ေျဖရွင္းေသာအခါ၊ 
အျခားသူမ်ား၏ သိရိွမႈေပၚမွ 
စြဲယူကာ ျဖစ္ပ်က္လာမည္မ်ားကုိ 
ႀကိဳတင္မွန္းဆတြက္ခ်က္၍ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
အေသအခ်ာ စစ္ေဆးမႈျပဳၿပီး 
ေအာင္ျမင္သည့္အက်ိဳးရလဒ္မ်ား 
ျဖစ္လာေစရန္ ဇြေဲကာင္းပါသည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အမွားမ်ားကုိ 
အသိအမွတ္ျပဳကာ ယင္းတုိ႔ထံမွ 
သင္ယူၿပီး 
စိန္ေခၚမႈအျမင့္ဆုံးေသာ 
အဆီးအတားမ်ားႏွင့္ 
ရင္ဆုိင္ရေသာအခါ စြၿဲမစဲြာ 
ဆက္လက္ပါသည္။ 
အျခားသူမ်ားအား ျပႆနာမ်ား 
ေျဖရွင္းရန္ 
ကူညီေစ့ေဆာ္ပါသည္။ 
ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုသုိ႔ 

 ရဲဝံ႔ပါ 
 
လူပုဂိၢဳလ္တုိ႔၏ အမႈကိစၥမ်ား၊ 
အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာ 
ျပႆနာမ်ား၊ 
စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
ၾကားလစ္လပ္မႈမ်ားႏွင့္ 
ခက္ခသဲည့္အေျခအေနမ်ားကုိ 
ထိရွလြယ္သည္ကုိ သိရိွကာ 
ေတြးေခၚမွန္းဆေသာ္လည္း 
ျမန္ဆန္စြာ တုိက္ရုိက္ 
ထုတ္ေဖာ္မႈျပဳပါသည္။ 
ဤကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
ဘာမွမေဆာင္ ရြက္ပျဲဖင့္ 
က်ိဳးေၾကာင္းျပမႈ မျပဳလုပ္ပါ။ 
အားေပးမႈ၊ အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ 
ပံ့ပိုးကူညီမႈတို႔ျဖင့္ 
ရဝဲံံ့သည့္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ကို 
ဖန္တီးေပးပါသည္။ 
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ေရာက္ရိွေသာအခါ၊ ယင္းကုိ 
အေစာတလ်င္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါသည္။ 
 

 

 တီထြင္မႈ 
 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ လက္ရိွအေျခအေနကုိ 
စိန္ေခၚကာ မည္သည့္ေနရာမွမဆုိ 
စိတ္ကူးအႀကံအစည္အသစ္မ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ေအာင္ျမင္မႈအား 
မည္သည့္အခါမွ 
မိမိဘာသာအားရေက်နပ္မည္မဟုတ္ပါ။ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ျဖင့္ 
စြန္႔စားမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါသည္။ အျခား 
ခ်င့္ခ်ိန္စြာစြန္႔စားမႈျပဳလုပ္သူမ်ားကုိ 
နားလည္ရန္ႀကိဳးစားကာ ကူညီပါသည္။ 
 

 မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ပါေစ 
 
Plexus ၏နည္းဗ်ဴဟာကုိ နားလည္ၿပီး 
လုိက္ဖက္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား၊ 
ပန္းတုိင္မ်ား ခ်မွတ္ကာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင့္ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အဖြ႕ဲမ်ား 
ျခားနားခ်က္မ်ားကုိ 
မည္သို႔လုပ္ႏိုင္မည္ကုိ နားလည္ရန္ 
ႀကိဳးစားပါသည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ေရတုိပန္းတုိင္မ်ားကုိ 
ျဖည့္ဆည္းရန္ ရုန္းကန္ႀကိဳးစားေနစဥ္ 
ေရရွည္အတြက္ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိလည္း 
သတိရိွေနပါသည္။ 
ေရရွည္ေအာင္ျမင္မႈသုိ႔ ဦးတည္ေသာ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ၿပီး 
အခြင့္အလမ္းမ်ားေနာက္သုိ႔ 
လုိက္ပါသည္။ 
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 အမႈကိစၥႏွင့္ ျပႆနာမ်ားေပၚေပါက္လာျခင္းႏွင့္ ေျဖရငွ္းျခင္း 
ပြင့္လင္းစြာေတြးေခၚမႈေဗဒ 
Plexusအေနျဖင့္ မိမိတုိ႕၏ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္တုိးတက္ေနမႈႏွင့္ မိမိတို႕ 

ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈအေပၚ ယုံၾကည္မႈရိွပါသည္။ ျပန္လည္တုိက္ခုိက္မႈျပဳမည္ကို မေၾကာက္ရြ႕ံပႏဲွင့္ 

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာထားမ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အားေပးပါသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 

မည္သည့္ ျပႆနာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေစာဒက တက္မႈမ်ားမဆုိအား ေဆြးေႏြးကာ ေျဖရွင္းမႈျပဳရန္မွာ Plexus အတြက္ 

အေရးၾကီးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ပြင့္လင္းစြာဆက္ဆံေျပာဆုိျခင္း မွာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏တန္ဖိုးမ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး 

မည္သည့္အမႈကိစၥႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကုိမဆုိ သင္ေဖာ္ထုတ္ ေျဖရွင္းသင့္ပါသည္။ 

 

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အမႈကိစၥႏွင့္ ျပႆနာမ်ားထုတ္ေဖာ္သင့္သည္  
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ သင့္အေနႏွင့္ ဥပေဒ၊ Code သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ Plexus နည္းဥပေဒမ်ား အထူးသျဖင့္ 

စာရင္းစစ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရးရာအမႈကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု သံသယရိွပါက၊ 

သင့္စိုးရိမ္ပူပန္မႈကုိ ခ်က္ျခင္း ထုတ္ေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ ျပႆနာမ်ားကုိ ေစာစီးစြာ ထုတ္ေဖာ္ျပသသင့္ပါသည္။ 

ျပႆနာကုိ ေဖာ္ျပရန္ ပိုမုိေစာင့္ဆုိင္းသည္ႏွင့္အမွ် ၎မွာ ပုိမိုဆိုးရြားလာႏုိင္ပါသည္။  

 

 မွန္ကန္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ မည္သုိ႔ ဆက္သြယ္ရမည္ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ သင့္ႀကီးၾကပ္သူ သို႔မဟုတ္ မန္ေနဂ်ာသည္ Code ျဖင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြရိွေစရန္ 

လမ္းၫြန္ေပးမႈအပါအဝင္ အမႈကိစၥမ်ားကုိ ျမန္ဆန္စြာေဖာ္ထုတ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္Code ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 

သင့္တြင္ရိွႏိုင္ေသာ မည္သည့္ေမးခြန္းမ်ားကုိမဆုိ ေျဖၾကားႏုိင္မည့္သူ ျဖစ္ပါသည္။ သင့္လူသားရင္းျမစ္ကုိယ္စားလွယ္ 

သုိ႔မဟုတ္ ေအာက္တြင္ပါသည့္ “Plexus ပုဂိၢဳလ္မ်ား” အပိုင္းတြင္းရိွ Plexus ပုဂိၢဳလ္မ်ားကုိလည္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ 

ေနာက္တစ္နည္းအေနျဖင့္၊ သင့္စိုးရိမ္မႈျပႆနာမ်ားကုိ က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာအေရးေပၚလုိင္း (စာမ်က္ႏွာ 8 

“က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာအေရးေပၚလုိင္း” အပိုင္းတြင္းရိွ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား) မွတဆင့္ သတင္းပို႔ႏိုင္ပါသည္။ 

ေဒသတြင္းဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားေသာအခါ က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာ အေရးေပၚလုိင္းသုိ႔ အမည္မေဖာ္ပ ဲ သတင္းပို႔ႏုိင္ပါသည္။ 

သင့္အတြက္ အဆင္အေျပဆုံး လမ္းေၾကာင္းကုိ သင္အသုံးျပဳသင့္ပါသည္။ 

 

Plexusလူပုဂိၢဳလ္ 
Code ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အမႈကိစၥမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျပႆနာမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ Code ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 

ေမးခြန္းမ်ား ေမးရန္ သို႔မဟုတ္ လမ္းၫႊန္မႈအား ရွာေဖြရန္ သင့္ႀကီးၾကပ္သူ သုိ႔မဟုတ္ မန္ေနဂ်ာ၊ သင့္လူသား 

ရင္းျမစ္ကုိယ္စားလွယ္ သုိ႔မဟုတ္ ေအာက္ပါလူတစ္ဦးခ်င္းစီမွ မည္သူကုိမဆုိ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္- 
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Steve Frisch အမႈေဆာင္ VP ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအရာရိွခ်ဳပ္ 

+1-920-850-5854 

Angelo Ninivaggi အႀကီးတန္း VP၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးအရာရိွခ်ဳပ္၊ 
အေထြေထြ အႀကံေပးႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး 

+1-920-751-3524 

Pat Jermain အထက္ ဒုဥကၠဌႏွင့္ အဓိက 
ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အလုပ္အမႈေဆာင္ 

+1-920-725-7139 

YJ Lim  ေဒသတြင္းဥကၠဌ – APAC +604 6322654 
Oliver Mihm ေဒသတြင္းဥကၠဌ – EMEA +49 1520 9306504 
Mick Ward အတြင္းပုိင္းစာရင္းစစ္ဒါရုိက္တာ +1-920-720-6621 
Michael Weber Corporate Compliance Officer +1-920-725-7598 
 
က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာ အေရးေပၚလုိင္း (ေနာက္တစ္မ်က္ႏွာကုိ ၾကည့္ပါ) 
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 က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာ အေရးေပၚလုိင္း 

Plexus က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာ အေရးေပၚလုိင္းမွတဆင့္ အမႈကိစၥမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါသည္။ 

 

တယ္လီဖုန္းသတင္းပုိ႔ျခင္းအတြက္ (အခမ့ဲ): 
တရုတ္ျပည္ (ေတာင္ပိုင္း) 10-811 (888-873-3711 ကုိေခၚဆုိၿပီး ခ်က္ခ်င္းႏွိပ္ရန္) 
တရုတ္ျပည္ (ေျမာက္ပုိင္း) 108-888 (888-873-3711 ကုိေခၚဆုိၿပီး ခ်က္ခ်င္းႏွိပ္ရန္) 
တရုတ္ (ေဒသအားလုံး) 4008801483 (888-873-3711ကုိ ေခၚဆုိျပီး ခ်က္ခ်င္းႏွိပ္ရန္) **ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္ 

ဖုန္းေခၚဆုိခ က်သင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဂ်ာမနီ 0-800-225-5288 (888-873-3711 ကိုေခၚဆုိၿပီး ခ်က္ခ်င္းႏိွပ္ရန္) 
မေလးရွား 1-800-80-0011 (888-873-3711 ကုိေခၚဆုိၿပီး ခ်က္ခ်င္းႏွိပ္ရန္) 
မကၠဆီကို 01-800 288-2872 (888-873-3711 ကိုေခၚဆုိၿပီး ခ်က္ခ်င္းႏွိပ္ရန္) 
ရုိေမးနီးယား 0808-03-4288 (888-873-3711 ကုိေခၚဆုိၿပီး ခ်က္ခ်င္းႏွိပ္ရန္) 
ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္း 0-800-89-0011 (888-873-3711 ကုိေခၚဆုိၿပီး ခ်က္ခ်င္းႏွိပ္ရန္)  
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု 1-888-873-3711 
 
ဝက္(ဘ္)မွ သတင္းပုိ႔ရန္အတြက္  
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္းတြင္ www.reportlineweb.com/plexus  
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုျပင္ပတြင္ https://iwf.tnwgrc.com/plexus  
 
စာတုိက္ေသတၱာအမွတ္ 
သင္၏ျပႆနာမ်ားကုိ စာေရးသားေပးပုိ႔ရန္- အတြင္းစာရင္းစစ္ဒါရုိက္တာ၊ စာတုိက္ေသတၱာအမွတ္ 304၊ Neenah, 
WI 54957-0304. 
 

သတင္းပုိ႔မႈအား တန္ျပန္လုိက္ျခင္း 
Plexus မွ အားလုံးေသာ သတင္းပို႔မႈမ်ားအား အေလးအနက္ထား မွ်တစြာေဆာင္ရြက္ၿပီး ကုမၸဏီမွ အားလုံးေသာ 

သတင္းပို႔မႈမ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္း စံုစမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အားလုံးေသာ စုံစမ္းမႈမ်ားကုိ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာျပဳ 

လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အမည္မေဖာ္လုိဟု ေတာင္းဆိုလာသူမည္သူမဆုိ၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈကုိဥပေဒျဖင့္ခြင့္ျပဳထား သည့္ ကန္႔သတ္ 

ခ်က္မ်ားအတြင္း ထိန္းသိမ္းထားရိွရန္ အစြမ္းကုန္အားထုတ္ပါမည္။ မည္သည့္စုံစမ္းမႈမ်ားမဆုိကို အျပည့္အဝ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ မည္သည့္စံုစမ္းမႈျပဳလုပ္ျခင္းကုိမဆုိ မွန္ကန္ျပည့္စုံစြာတုန္႔ျပန္ရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား တုိက္တြန္း 

ပါသည္။ အားလုံးေသာဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ေလးစားမႈတို႔ျဖင့္ ဆက္ဆံခံရမည္ျဖစ္ၿပီး စိတ္ႏွလုံးေကာင္းျဖင့္ 

ျပႆနာမ်ားကုိ သတင္းပုိ႔ျခင္းအတြက္ မည္သည့္ ဝန္ထမ္းကုိမွ်  ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း 

မျပဳပါ။ ျပႆနာမ်ားကုိ သတင္းပို႔သည့္ အတြက္ ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ျခင္းခံရ သည္ဟု ယုံၾကည္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 

ယင္းတုိ႔၏ လူသားရင္းျမစ္ကုိယ္စားလွယ္ သုိ႔မဟုတ္ အေထြေထြအတုိင္ပင္ခံကုိ ဆက္သြယ္သင့္ပါသည္။ သတင္းကို 

http://www.reportlineweb.com/plexus
https://iwf.tnwgrc.com/plexus
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ထိန္ခ်န္ထားျခင္း၊ သတင္းမွားေပးမွန္းသိလ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈကုိသတင္းပုိ႔ သည့္အတြက္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအား 

တုန္႔ျပန္ျခင္း တုိ႔အား ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

 ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအား တန္ျပန္ျခင္း  
Code ၏အေျခခံမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစေသာ Code သို႔မဟုတ္ Plexus နည္းဥပေဒကုိခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း သည္ 

အလုပ္မွရပ္ဆဲျခင္းအထိ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ဥပေဒႏွင့္ၿငိစြန္းသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးမဆုိအား 

သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရိွသူတို႔ထံ သတင္းေပးပုိ႔ကာ ခ်က္ခ်င္းရပ္စဲျခင္း ခံရပါမည္။ Plexus သည္ ထုိကဲ့သုိ႔ 

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔ထပ္မံ ျဖစ္ပြားျခင္းကုိကာကြယ္ရန္ လုိအပ္သည့္မည္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈကုိမဆုိ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ထားပါသည္။ Code, Plexus ၏နည္းဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ တရားဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ 

ေဖာက္ဖ်က္သည္မွာ အမွန္တကယ္ သုိ႔မဟုတ္ သံသယျဖစ္ဖြယ္စသည္ တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 

အတြင္းပုိင္း ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စုံစမ္းမႈမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 
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 တစ္ကုိယ္ေရ တည္ၾကည္မႈႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ သေဘာထားကြလဲြမဲႈ 

ပတ္ဝန္းက်င္ရိွPlexus ၏ ဂုဏ္သိကၡာသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္သည့္အလုပ္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ 

ဆုံးျဖတ္ေပးပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးသည္ Plexus ကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား တြင္ပါဝင္ေနေသာအခါ 

တစ္ကုိယ္ေရစီမံခန္႔ခြဲလုပ္ကုိင္မႈ၊ တည္ၾကည္မႈႏွင့္ ရုိးသားမႈတို႔ကုိ အျမင့္ဆုံးထား ရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းမွာ 

မိမိတုိ႔အလုပ္ကိုေဆာင္ရြက္ေနစဥ္တြင္သာမဟုတ္ဘဲ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ သြားလာလႈပ္ရွား ေနစဥ္လည္း ပါဝင္ပါသည္။ 

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဝန္ထမ္း၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားမွာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ေအာင္ျမင္ မႈအတြက္ အေရးႀကီးၿပီး 

လူတိုင္းလူတိုင္းမွ်ေဝမႈျပဳရမည့္ သံဓိ႒ာန္ျဖစ္ရပါမည္။ 

 

 တစ္ကုိယ္ေရ စီမံခန္႔ခြလုဲပ္ကုိင္မႈ 
အခ်ိန္တုိင္းတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ ယင္းတုိ႔ကိုယ္တိုင္ မွန္ကန္ၿပီးက်င္႔ဝတ္ႏွင့္ညီေသာ အမူအက်င့္မ်ားျဖင့္ 

စီမံခန္႔ခြဲလုပ္ကုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားေရွာင္ၾကဥ္ရမည္မွာ- 

 လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား၊ ႀကီးၾကပ္သူမ်ား၊ လာေရာက္ၾကည့္ရႈသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားျဖင့္ 

အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ ပ႗ိပကၡမ်ားဖန္တီးျခင္း 

 ရုိင္းပ်ေသာ၊ ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ သုိ႔မဟုတ္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးေသာ 

စကားမ်ားေျပာဆုိရာတြင္ပါဝင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားကုိ ေျပာဆုိျခင္း 

 မေတာ္တေရာ္ သုိ႔မဟုတ္ မဆီေလ်ာ္ေသာအမူအရာမ်ား ျပဳရာတြင္ ပါဝင္ျခင္း 

 မည္သူ႔ကုိမဆုိ မယဥ္ေက်း၊ အာရုံမစိုက္ သုိ႔မဟုတ္ ပညာရွင္မဆန္ေသာအမူအရာျဖင့္ ဆက္ဆံျခင္း 

 ၿခိမ္းေျခာက္သည့္နည္းမ်ားသုံးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဒုကၡေပးမည့္ဟန္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

 သင္ သုိ႔မဟုတ္ Plexus ကုိအရွက္ရေစမည့္ အေျခအေနတြင္ ပါဝင္ျခင္း 

 

ရုိးသားမႈ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အမွန္တရားကုိ ေျပာၾကားရန္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ မည္သည့္ဝန္ထမ္းမွ (ေရးသား၍ 

သုိ႔မဟုတ္ ႏုတ္ျဖင့္) မည္သည့္အစုိးရအရာရိွ၊ ကုမၸဏီအရာရိွ၊ အျခားေသာ Plexus ဝန္ထမ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

မည္သည့္ကုိယ္စားလွယ္မဆုိ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အလုပ္တြလဲုပ္သည့္ ကုမၸဏီမွဝန္ထမ္းတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 

မည္သည့္မမွန္မကန္ သုိ႔မဟုတ္ နားလည္မႈလြေဲစေသာ ေဖာ္ျပမႈမ်ိဳးကုိမွ မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ 

 

 ယုံၾကည္အပ္ႏံွခံရသူ၏ တာဝန္ဝတၱရား  



Plexus စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ စီးပြားေရးရာ က်င့္ဝတ္မ်ား 
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Plexus ရိွသင့္အဆင့္မွာ သင့္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏စနစ္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္၊ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေဖာက္သည္၊ ပစၥည္းပံ့ပိုးသူႏွင့္ 

အျခားေသာလုပ္ငန္းတြဖဲက္မ်ား၏ စနစ္ႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အထူးယုံၾကည္၍ 

စိတ္ခ်ရည္ရ့သည့္အဆင့္ကုိ ထားရိွထားပါသည္။ ထုိစနစ္ႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သင့္အလုပ္တာဝန္မွလြ၍ဲ 

သင့္အခြင့္ထူးအား အလြသုံဲးစားလုပ္ကာ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအက်ိဳးအျမတ္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ရန္အတြက္ 

မည္သည့္အခါမွ အသုံးမျပဳသင့္ပါ။ 

 

ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ 
တုိင္းျပည္အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ တစ္ကုိယ္ေရသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အသုံးျပဳျခင္းအား စည္းကမ္း 

မ်ားျပဳလုပ္ထားပါသည္။ တစ္က္ုိယ္ေရသတင္းအခ်က္အလက္ဟူသည္မွာ တစ္စုံတစ္ဦးအား တုိက္ရုိက္မည္သူ မည္ဝါဟု 

ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္သည့္ အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာ၊ ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္၊ အစိုးရမွတ္ပုံတင္အမွတ္ သုိ႔မဟုတ္ 

အလားတူသတင္းအခ်က္အလက္တုိ႔က့ဲသို႔ ပါဝင္ပါသည္။ Plexus မွ တစ္ကိုယ္ေရသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

တာဝန္ခံၿပီး ခ်မွတ္ထားေသာ ကုိယ္ေရးက္ုိတာ ဥပေဒႏွင့္ညီၫြတ္စြာ ကုိင္တြယ္ရန္ႀကိဳးပမ္းထားပါသည္။ Plexus 

သည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ားႏွင့္ လာမည့္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကုိေလးစားမႈရိွၿပီး 

တစ္ကုိယ္ေရသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကုမၸဏီအား ထိေရာက္စြာလည္ပတ္ရန္ႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္ညီၫြတ္ရန္ 

လုိအပ္သေလာက္သာ စုေဆာင္းထိန္းသိမ္းပါသည္။ ဝန္ထမ္း၏အလုပ္တာဝန္စက္ဝန္းအတြင္း တရားဥပေဒႏွင့္ညီေသာ 

လုပ္ငန္းရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုအတြက္ လုိအပ္ျခင္းမဟုတ္လွ်င္ တစ္ကိုယ္ေရသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္း၊ 

ရယူ၊ သုံးစြ၊ဲ သိမ္းဆည္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရပါ။  

 

 

အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ သေဘာထားကြလဲြမဲႈ 
သင္ Plexus အတြက္လုပ္ကုိင္ေသာအလုပ္သည္ Plexus ႏွင့္၎၏ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရိွသူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံး 

အက်ိဳးအျမတ္ကုိ ရရိွရန္ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးသည္ ဤအက်ိဳးအျမတ္မွကြလဲြေဲသာ သုိ႔မဟုတ္ 

ဤအက်ိဳးအျမတ္မွ ကြလဲြမဲည္ဟုယူဆရေသာ မည္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈကုိမဆုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ျဖစ္သည္။ Plexus 

၏အက်ိဳးစီးပြားကုိ အေကာင္းဆုံးေဆာင္ရြက္ေနေသာသင့္အကဲျဖတ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းကုိ 

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ သုိ႔မဟုတ္ အေျခအေနတစ္ခုမွ  ပ်က္စီးေစေသာအခါတြင္ သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္စီးေစသည့္ 

အလားအလာေပၚေပါက္ေသာအခါတြင္ သုိ႔မဟုတ္ သစၥာတရားယိမ္းယုိင္ေသာအခါတြင္သေဘာထားကြလဲြမဲႈေပၚေပါက္ 

လာပါသည္။ သေဘာထားကြလဲြမဲႈမ်ားသည္ ဝယ္ယူမႈႏွင့္ေရာင္းဝယ္မႈ၊ ပစၥည္းပံ့ပိုးသူေရြးခ်ယ္မႈ၊ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ 

အခြင့္အေရး ႏွင့္ ဝန္ထမ္းငွားရမ္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ရာထူးတုိးျခင္းတုိ႔ အပါအဝင္ မည္သည့္လုပ္ငန္းသေဘာတုိင္းမဆုိတြင္ 

ျဖစ္ပြားႏုိင္ပါသည္။  
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သေဘာထားကြလဲြမဲႈမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းအား “လက္တစ္ကမ္းအကြာ” တြင္ေဆာင္ 

ရြက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ အလားတူအေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ Plexus သည္ တစ္ကုိယ္ေရေၾကြးၿမီ သုိ႔မဟုတ္ 

အျခားပုံစံျဖင့္ေသာ အေၾကြးတုိ႔အား မည္သည့္ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းကုိမွ မေပးပါ။ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ မရိွလွ်င္ 

ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဒါရုိက္တာမ်ားအား ေအာက္ပါတုိ႔ကုိခြင့္မျပဳပါ- 

 Plexus ၏အက်ိဳးအျမတ္ထက္ ေရွ႕တန္းတင္ကာ ၎၏အက်ိဳးအျမတ္ သို႔မဟုတ္ အျခားပုဂိၢဳလ္မ်ား 

အဖြ႕ဲမ်ား၏အက်ိဳးအျမတ္ကုိ ထားရိွေသာ ျပင္ပအလုပ္အကုိင္အပါအဝင္ မည္သည့္လႈပ္ရွားမႈတြင္မဆုိ 

ပါဝင္ျခင္း 

 သင့္အတြက္တစ္ကိုယ္ေရအက်ိဳး သုိ႔မဟုတ္ သင္ႏွင့္ကုိယ္ေရးကုိယ္တာခင္မင္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ 

အတြက္ အက်ိဳးကုိေပးသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆခံရႏိုင္ေသာ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ 

ပါဝင္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္ လႊမ္းမိုးျခင္း  

 ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏မိသားစုဝင္မ်ားသည္ မည္သည့္အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီတြင္မဆုိ 2% အထိပိုင္ဆုိင္ 

ႏိုင္သည္ မွလြ၍ဲမည္သည့္ကုမၸဏီမဆုိ သုိ႔မဟုတ္ Plexus ၏ ပစၥည္းေထာက္ပံ့သူ၊ ေဖာက္သည္ သုိ႔မဟုတ္ 

ၿပိဳင္ဖက္လုပ္ငန္းတြင္မဆို တုိက္ရုိက္ သုိ႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ကာ ေငြေရးေၾကးေရးအက်ိဳးအျမတ္ကုိ 

ကုိင္တြင္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

 ဝန္ထမ္းအားျပန္လည္ေငြရွင္းေပးေခ်ျခင္းအျပင္ ယင္းတုိ႔ တုိက္ရုိက္ သုိ႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္၍ေငြေပး 

ေခ်မႈရရိွသည့္ Plexus ၏အျခားေသာ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း  

 

သင့္တြင္ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ သေဘာထားကြလဲြမဲႈရိွရန္ အလားအလာ သုိ႔မဟုတ္ အမွန္တကယ္ရိွလာသည္ဟု 

ယုံၾကည္ပါက သင္ဆက္လက္မေဆာင္ရြက္မီ သင့္ႀကီးၾကပ္သူ၊ လူသားရင္းျမစ္ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒေရးရာတုိ႔အား 

သေဘာထားကြလဲြမဲႈကုိေဖာ္ျပၿပီး စာျဖင့္ေရးသားခြင့္ျပဳမႈကုိ ေတာင္းခံပါ။ 

 

 ေကာ္ပုိးေရးရွင္း ဘုတ္မ်ားတြင္ အျခားအလုပ္ခန္႔အပ္မႈႏွင့္ အသင္းဝင္မႈ 
ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ (လုပ္အားေပးဝန္ေဆင္မႈ၊ တစ္ကုိယ္ေရလုပ္ငန္း၊ ဒါရုိက္တာဘုတ္အဖြဲ႕ဝန္ေဆာင္မႈ၊ 

အႀကံေပးဝန္ေဆာင္မႈ၊ အတုိင္ပင္ခံဝန္ေဆာင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာအသင္းဝင္မႈ အပါအဝင္) Plexus 

၏စိတ္ဝင္စားမႈကုိ ပ႗ိပကၡကုိ ဖန္တီးေစသည့္ သုိ႔မဟုတ္  Plexus အတြက္ သူတုိ႔ထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာဝန္မ်ားကုိ 

အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမည့္ ဒုတိယအလုပ္တစ္ခုကို သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ပလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ လုိက္မရွာရပါ။ 

ဝန္ထမ္းမ်ားအား အလွဴအတန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပတ္ဝန္းက်င္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ အားေပးပါသည္။ 

အျခားကုမၸဏီဘုတ္အဖြဲ႕တြင္ အဖြ႕ဲဝင္အျဖစ္အား အေထြေထြေကာင္စီ၏ တင္ႀကိဳခြင့္ျပဳမႈ ရရိွထားရမည္။ 

 

အတြင္းသတင္း ေရာင္းဝယ္မႈမ်ားအား လုံၿခံဳေရးအာမခံခ်က္ 
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ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဒါရုိက္တာမ်ားသည္ Plexus ၏ လုံၿခံဳေရးကိစၥမ်ား (စေတာ့(ခ္)မ်ား၊ ေရြးပုိင္ခြင့္မ်ား၊ ထည့္သြင္းမႈမ်ား၊ 

ေခၚဆုိမႈမ်ားႏွင့္ အျခားေရာင္းဝယ္မႈျပဳေသာ လုံၿခံဳေရးအာမခံမႈမ်ား အပါအဝင္) သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ပမွအမ်ားျပည္သူတုိ႔ထံသို႔ 

မသိရိွရေသးေသာ အေရးႀကီးသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အေျခတည္ေသာ ေဖာက္သည္တစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ 

ပစၥည္းပ့ံပိုးသူတစ္ဦး၏ လုံၿခံဳေရးအာမခံမႈမ်ားကုိ ေရာင္းဝယ္မႈမျပဳရပါ။ Plexus မွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဒါရုိက္တာမ်ားကုိ 

ဤနည္းဥပေဒကုိ လုိက္နာေစရန္ အခ်ိဳ႕ေသာဝန္ထမ္းမ်ား Plexus လုံၿခံဳေရးအာမခံမႈမ်ားကုိ ေရာင္းဝယ္မႈမျပဳႏုိင္သည့္ 

ကာလအတြင္း သတင္းေမွာင္ခ်ကာလမ်ား ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ ကူညီမႈျပဳပါသည္။ 

 

Plexus သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အလုပ္အတူလုပ္ေသာ မည္သည့္ကုမၸဏီႏွင့္မဆုိ သက္ဆုိင္သည့္မည္သည့္ 

အေရးႀကီးေသာ အမ်ားျပည္သူမသိရိွေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကိုမဆုိ သင္သတိထားမိလ်င္ သင္မျပဳလုပ္ 

ရမည္မွာ- 

 Plexus လုံၿခံဳေရး သုိ႔မဟုတ္ ထုိကုမၸဏီမ်ား၏လုံၿခံဳေရးကုိ ေရာင္းဝယ္ျခင္း- 

 Plexus မွ ရွင္းလင္းစြာအခြင့္မေပးပဲ အျခားမည္သူတစ္ဦးကုိမွ် ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

ေဖာ္ျပျခင္း- သုိ႔မဟုတ္ 

 Plexus ၏လုံၿခံဳေရး သုိ႔မဟုတ္ ထုိကုမၸဏီမ်ား၏လုံၿခံဳေရးကုိ သင့္ကိုယ္စား သုိ႔မဟုတ္ 

ထုိသူတုိ႔ကုိယ္စားေရာင္းဝယ္ျခင္းျပဳရန္ တစ္စံုတစ္ဦးကုိေျပာျခင္း 

 
အမႈေဆာင္အရာရိွမ်ား၊ ဒါရုိက္တာမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာအျခား ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ထပ္ေပါင္းထည့္ထားသည့္ 

စည္းကမ္းမ်ားကုိလုိက္နာကာ Plexus အတြင္းေရာင္းဝယ္မႈ နည္းဥပေဒတြင္း ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း 

သတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ားကုိ သတင္းပို႔ရပါမည္။  

 

ဆက္စပ္နည္းဥပေဒမ်ား 
အတြင္းေရာင္းဝယ္မႈ နည္းဥပေဒ (CP 9448) 
 
 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ လုပ္ငန္းခြင္ပတ္ဝန္းက်င္ 

 ပြင့္လင္းသည့္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ မွ်တသည့္ ဆက္ဆံေရး 
Plexus မွ ၎၏ဝန္ထမ္းအားလုံးကုိ ပြင့္လင္းသည့္ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိသည့္ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု 

ေပးအပ္ႏုိင္ရန္ မွ်တၿပီး ေလးစားမႈျဖင့္ဆက္ဆံရန္ႀကိဳးပမ္း ေနပါသည္။ ျပန္လည္တုိက္ခိုက္မႈျပဳမည္ကို မေၾကာက္ရြံ႕ပႏဲွင့္ 

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာထားမ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အားေပးပါသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ 

မည္သည့္ ျပႆနာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေစာဒက တက္မႈမ်ားမဆုိအား ေဆြးေႏြးကာ ေျဖရွင္းမႈျပဳရန္မွာ Plexus အတြက္ 
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အေရးၾကီးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သင့္အထက္ ႀကီးၾကပ္သူ၊ စကားေျပာဆုိရန္ သင့္အားအားေပးရာတြင္ 

သင့္ျပႆနာမ်ားကုိ တိုင္ပင္ရန္ အားလုံးေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဆင့္တုိ႔ ႏွင့္ လူသားရင္းျမစ္တုိ႔ရွိထားပါသည္။ Plexus မွ 

အလုပ္ခြင္တြင္း အမႈကိစၥမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမွာ စီမံခန္႕ခြဲမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းသည့္ဆက္ဆံ 

ေရးပင္ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။ 

 

Plexus သည္ လုပ္ခေငြ၊ အခ်ိန္ပိုအလုပ္ခ်ိန္မ်ား၊ နားခ်ိန္ႏွင့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အားလုံးေသာဥပေဒ 

မ်ားအပါအဝင္ အားလုံးေသာသက္ဆုိင္သည့္ အလုပ္ခန္႔အပ္ထားမႈ ဥပေဒႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားအား လုိက္နာမႈျပဳပါသည္။  

 

Plexus သည္ မိမိတုိ႔၏မည္သည့္လုပ္ငန္းတြင္မွ မည္သည့္အခါမွ အင္အားသုံးၿပီး၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး သုိ႔မဟုတ္ 

အတင္းအဓမၼအလုပ္ေစခုိင္းမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။ Plexus မွ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဖက္ဒရယ္အစုိးရ၏ ခံႏိုင္ရည္သုည နည္းဥပေဒကုိ ေထာက္ခံပါသည္။ ကေလးသူငယ္ 

သုိ႔မဟုတ္ အင္အားသုံးေစခိုင္းမႈ တုိ႔ကို ေဒသတြင္းဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားလွ်င္ေသာ္မွ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အလုပ္ခန္႔ 

အပ္မည္မဟုတ္ပါ။  

 

 ကြျဲပားမႈႏွင့္ ေလးစားမႈ 
Plexus သည္ တရားမွ်တစြာ အခြင့္အေရးေပးေသာ အလုပ္ရွင္ျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီ၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားေပၚတြင္ 

အေျခခံၿပီး မည္သည့္တရားဥပေဒအရ ကာကြယ္ထားသည့္အေနအထား ျဖစ္ပါေစ သုိ႔မဟုတ္ လူသားရင္းျမစ္ 

နည္းဥပေဒေအာက္တြင္ ကာကြယ္ထားေသာ အေနအထားျဖစ္ပါေစ ဂရုမစုိက္ပႏဲွင့္ လူစုေဆာင္း၊ ငွားရမ္း၊ 

ဖြ႕ံၿဖိဳးေအာင္ျပဳ၊ ရာထူးတုိးထား၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ကာ အလုပ္ခန္႔အပ္ထားမႈ၏ အျခားေသာအေျခအေနမ်ားကုိလည္း 

ေပးအပ္ထားပါသည္။ ဤတြင္ မသန္မစြမ္းေသာဝန္ထမ္းမ်ားအား လုိအပ္ေသာအခါ သင့္တင့္ေသာ 

ေနရာထားရိွေပးျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။  

 

 အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈ ကင္းေဝးေသာ လုပ္ငန္းခြင္   
Plexus မွ ကုမၸဏီ၏ ေအာင္ျမင္မႈသု႔ိ စုေပါင္းပါဝင္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ေနာက္ခံအေျခအေန၊ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ 

စိတ္ကူးၪာဏ္ တုိ႔အမ်ိဳးမ်ိဳးကြျဲပားေသာ လုပ္သားမ်ားကုိ ခန္႔အပ္ထားပါသည္။ ၎၏သာတူညီမွ် အခြင့္အေရး၊ 

ကြျဲပားမႈႏွင့္ ေလးစားမႈနည္းဥပေဒ တုိ႔ႏွင့္ ကုိက္ညီစြာ Plexus သည္ လိင္မႈဆုိင္ရာအေႏွာင့္အယွက္ အထိ 

ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရိွေသာ္လည္း အက်ံဳးဝင္ေသာ အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ကင္းေဝးေသာ 

ကၽြမ္းက်င္မႈရိွသည့္လုပ္ငန္းခြင္ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေပးအပ္ထိန္းသိမ္းရန္ ဆုံးျဖတ္ထားပါသည္။ 
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 ထိပါးေစာ္ကားျခင္းႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား 
Plexux သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ား၊ ပစၥည္းပံ့ပိုးသူမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ၾကည့္ရႈသူမ်ားအေနႏွင့္ 

အလုပ္ခြင္တြင္ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ၊ ထိပါးေစာ္ကားေသာ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ သုိ႔မဟုတ္ အၾကပ္ကိုင္ေသာ အမူအက်င့္မ်ား 

မည္သည္ကုိမွ် မခံစားရေအာင္ ေဘးကင္းမႈႏွင့္ လုံၿခံဳေရးေပၚတြင္ အထူးအေရးေပး ထားရိွပါသည္။ ဤနည္းဥပေဒကုိ 

ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ မည္သည့္က်ဴးလြန္မႈကုိမဆုိ ေတြ႕ရိွပါက စီမံခန႔္ခြဲမႈသို႔ ခ်က္ခ်င္း သတင္းပို႔သင့္သည္။ 

 

အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး 
အရက္ေသစာ သုိ႔မဟုတ္ တရားမဝင္ေဆးဝါးမ်ားသုံးစြကဲာ သူ သို႔မဟုတ္ သူမ၏ အလုပ္ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈ၊ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ သိ႔ုမဟုတ္ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာမႈတုိ႔ကုိ ပ်က္ယြင္းေစသည့္အေနအထားတြင္ မည္သည့္ဝန္ထမ္းမွ 

Plexus ကုိ ကုိယ္စားမျပဳႏုိင္ပါ။ Plexus သည္ အရက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းကုုိ ခြင့္ျပဳထားသည့္ Plexus မွပ့ံပုိးထားေသာ 

သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာလုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ အရက္ေသာက္သံုးမႈကို ကန္႔သတ္ 

ခြင့္ျပဳကာတာဝန္ယူထားၿပီး ထုိေသာက္သုံးမႈသည္ အလြန္အကၽြံမဟုတ္ပ ဲ ဤနည္းဥပေဒသုိ႔မဟုတ္ ေဒသတြင္း 

ဥပေဒမ်ားကုိ ဝန္ထမ္း၏ လုိက္နာႏုိင္စြမ္းကုိ မပ်က္ယြင္းေစရပါ။ ထုိနည္းတူစြာ Plexus အတြက္ အလုပ္လုပ္စဥ္ 

သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားျပဳစဥ္တြင္ မည္သည့္ဝန္ထမ္းမွ တရားမဝင္မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားအား လက္ဝယ္ပိုင္ဆုိင္ျခင္းမရိွေစရ။ 

 

 က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းမႈ 
Plexus သည္၎၏ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ Plexus စက္ရုံမ်ားတြင္လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားအတြက္ 

က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္၊ ေဘးကင္းလုံၿခံဳၿပီး စိတ္ခ်ရေသာ လုပ္ငန္းခြင္ကုိေပးစြမ္းရန္ ဆုံးျဖတ္ထားပါသည္။ Plexus 

သည္၎၏ စက္ရုံမ်ားအား သန္႔ရွင္းၿပီး အလုပ္ေကာင္းမြန္စြာလုပ္ကုိင္ ႏိုင္ေသာအေနအထားျဖစ္ေအာင္ ထားရိွပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ မွန္ကန္သည့္ဒီဇိုင္း၊ အင္ဂ်င္နီယာေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား၊ 

ကာကြယ္မႈျပဳထိန္းသိမ္းျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးတုိ႔ျဖင့္ 

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစမႈမ်ားျဖင့္ ထိေတြ႕မႈကုိ ပေပ်ာက္ သုိ႔မဟုတ္ ေလ်ာ့ခ်ရန္ အားထုတ္ပါသည္။ 

ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာလုိအပ္ခ်က္ရိွေသာ သုိ႔မဟုတ္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အလားအလာရိွေသာတာဝန္မ်ားကုိ 

ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္သားမ်ားအား ယင္းတုိ႔ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈေသခ်ာေစရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္ ပစၥည္းကိရိယာ၊ 

ေလ့က်င့္မႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈ တုိ႔ကုိေပးအပ္ထားၿပီး စိတ္ခ်ေစပါသည္။ စက္ယႏၲရားႏွင့္ ဓာတုပစၥည္း၊ ဇီဝပစၥည္းႏွင့္ 

ရုပ္ဝတၳဳပစၥည္းမ်ားကုိ ထိေတြ႕မႈရိွသူလုပ္သားတုိ႔အား ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအႏၲရာယ္ကင္းေစေရးတုိ႔ ထပ္ေပါင္းထည့္ထားၿပီး 

ေစာင့္ၾကည့္ကာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ ဒဏ္ရာရရိွမႈႏွင့္ နာမက်န္းျဖစ္မႈတုိ႔ကို စီမံခန္႔ခြဲ၊ ရွာေဖြၿပီး 

သတင္းပို႔ႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ စနစ္တုိ႔ကုိ ေနရာတက်ထားရိွထားပါသည္။ လူတုိင္း၏ ကာကြယ္မႈႏွင့္ 



Plexus စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ စီးပြားေရးရာ က်င့္ဝတ္မ်ား 
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ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈအတြက္ အႏၲရာယ္ရိွေသာ အေျခအေန သုိ႔မဟုတ္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈမရိွေသာ အမူအယာတုိ႔အား 

သင္ေတြ႕ျမင္က သုိ႔မဟုတ္ သံသယရိွပါက သင္၏ႀကီးၾကပ္သူအား ခ်က္ျခင္း သတိေပးပါ။ 

 

စာရင္းကုိင္ လုပ္ထုံးမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမွတ္တမ္းမ်ား 

 ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ တည္ၾကည္ခုိင္ၿမဲမႈ  
ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ တည္ၾကည္ခိုင္ၿမမဲႈသည္ Plexus ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ား၊ တင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ 

ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ေထာက္ခံမႈကုိ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန္ အဓိကက်ပါသည္။ Plexus သည္ 

ေယဘုယ်လက္ခံထားေသာ စာရင္းကုိင္ ဥပေဒသမ်ား (GAAP) ကုိလိုက္နာလ်က္ ေငြစာရင္းအားလုံးကုိ အတိအက် 

အစီရင္ခံႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားပါသည္။ Plexus သည္ အျပည့္အဝ၊ မွ်တေသာ၊ တိက်ေသာ၊ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ 

နားလည္လြယ္ေစမည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကုိ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဖလွယ္ေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္တကြ ကုမၸဏီမွ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ 

အျခား ျပည္သူလူထုဆက္သြယ္ေရး မ်ားတြင္ပါ ထုတ္ျပန္သြားပါမည္။ မည္သည့္ဝန္ထမ္းမွ် ေငြေၾကးဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ 

အျခား မမွန္မကန္ျဖစ္ျခင္းမ်ိဳးကုိ ျဖစ္ပြားေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဖံုးကြယ္ထားျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္ရပါ။ ကုမၸဏီ၏ 

မထုတ္ျပန္ထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ မွတ္တမ္းမရိွေသာ ေငြေၾကး၊ တာဝန္ရွိမႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္မႈတုိ႔ကုိ 

မည္သည့္အတြက္မွ် ျပဳလုပ္တည္ေဆာက္ျခင္းမျပဳရပါ။ ကုမၸဏီ၏ ေငြေပးေခ်ျခင္းအားလုံးသည္ ကုမၸဏီ၏ 

မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ေငြေပးေခ်ျခင္းကုိမွ် မွားယြင္းေသာ သုိ႔မဟုတ္ 

လမ္းေၾကာင္းလြေဲစေသာ စာရင္းသြင္ျခင္းမ်ိဳးျဖင့္ ဖံုးကြယ္ျခင္းမျပဳရပါ။ ေငြေၾကး၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအား 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာအတြက္မွလြၿဲပီး အျခားအတြက္ အသုံးျပဳရန္ရည္ရြယ္ေသာ 

မည္သည့္ေငြေပးျခင္းမွ် မျပဳလုပ္ရပါ။ 

 

စာရင္းကုိင္မ်ားအား ကူညီေထာက္ပ့ံျခင္း 
ကုမၸဏီတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ပမွ စာရင္းကုိင္မ်ားအား မသမာေသာနည္းျဖင့္ လႊမ္းမုိးျခင္း၊ လမ္းေၾကာင္းလႊဲျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

အခ်က္အလက္မွားယြင္းထုတ္ျပန္ျခင္းသည္ ကုမၸဏီ၏ နည္းဥပေဒကုိ ဆန္႔က်င္ပါသည္။ ထုိသူမ်ားက ကုမၸဏီ၏ 

ေငြေၾကးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စာရင္းစစ္မ်ားႏွင့္တကြ 

မည္သည့္မွားယြင္းလုပ္ေဆာင္မႈကုိမဆုိ စစ္ေဆးမႈျပဳရာတြင္ ဝန္ထမ္းအားလုံးသည္ အျပည့္အဝပါဝင္ပူးေပါင္းရန္ 

ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းအားလုံးသည္ မည္သည့္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ မသမာမႈ သုိ႔မဟုတ္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ 

လုပ္ေဆာင္မႈကုိမဆုိ အစီရင္ခံရန္ လုိအပ္ပါသည္။  

 

အပုိသေဘာတူညီခ်က္မ်ား မရိွပါ 



Plexus စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ စီးပြားေရးရာ က်င့္ဝတ္မ်ား 
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Plexus စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ သေဘာတူညီမႈအား အလုံးစုံကုိယ္စားျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး Plexus ႏွင့္ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထုိးေသာ 

အျခားအဖြဲ႔အစည္းတုိ႔မွ သေဘာတူညီေသာ အေျခအေနႏွင့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအားလုံး ပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

စာရြက္စာတမ္းမပါရိွေသာ သုိ႔မဟုတ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ အပုိသေဘာတူခ်က္မ်ားအား ခြင့္မျပဳပါ။ 

 

 

မွတ္တမ္းမ်ား ထိန္းသိမ္းထားျခင္း 
Plexus ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ အီးေမး(လ္)မ်ား၊ အီလက္ထရြန္းနစ္ဖုိင္မ်ား၊ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ 

ဥပေဒအရလုိအပ္ေသာ Plexus စီးပြားေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ မွတ္တမ္းမ်ား အားလုံးကုိ ကုမၸဏီမွ ခ်မွတ္ထားေသာ 

မွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းျခင္း နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ထိန္းသိမ္းရပါမည္။  

 

အကယ္၍ ကုမၸဏီသည္ တရားတေဘာင္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားဥပေဒကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္ရပါက သင္သည္ ဥပေဒဆုိင္ရာမွ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ အီးေမး(လ္)မ်ား၊ အီလက္ထရြန္းနစ္ဖိုင္မ်ား၊ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ပံုမွန္ထိန္းသိမ္းေသာ 

ကာလထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး ထိန္းသိမ္းထားရန္ ေရးသားညႊန္ၾကားခ်က္ကို လက္ခံရွိပါလိမ့္မည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 

ဥပေဒေရးရာမွလာေသာ အလားတူ မည္သည့္ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိမဆုိ လုိက္နာရပါမည္။ 

 

ဆက္စပ္နည္းဥပေဒမ်ား 
ခရီးသြားႏွင့္ ကုန္က်စားရိတ္ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း နည္းဥပေဒ 
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ကုမၸဏီပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳျခင္း  ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကာကြယ္ျခင္း 

Plexus ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအေနႏွင့္ သင္သည္ သင္၏ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ကုမၸဏီထုတ္ကုန္အခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင္ 

ကုမၸဏီပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားအား အသုံးျပဳခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သင့္အလုပ္ခြင္တစ္ခုတည္းအတြက္ 

ကန္႔သတ္မထားပါ။ သင္သည္ ထုိအရာမ်ားအား သင့္ကုိယ္ပိုင္က့ဲသို႔ ဂရုစိုက္ထိန္းသိမ္းမည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 

ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 

 

လွ်ိဳ႕ဝွက္သတင္းအခ်က္အလက္ 
Plexus လုပ္ငန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ သင့္အား လွ်ိဳ႕ဝွက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

သိရွိခြင့္ေပးေကာင္းေပးႏုိင္ပါသည္။ ထုိအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ နည္းပညာမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ဒီဇိုင္းမ်ား၊ 

အခ်က္အလက္ သုိ႔မဟုတ္ Plexus သုိ႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ တင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 

လွ်ိဳ႕ဝွက္အခ်က္အလက္မ်ား ပါရွိႏုိင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ ေဖာက္သည္သုိ႔မဟုတ္ 

တင္သြင္းသူတုိ႔၏ ဆက္ဆံမႈသည္ လွ်ိဳ႕ဝွက္အေနျဖင့္ ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ထိန္းသိမ္းျခင္း သေဘာတူညီမႈကုိ 

Plexus ျဖင့္ စတင္အလုပ္လုပ္စဥ္တြင္ လက္မွတ္ထိုးျခင္းျဖင့္ သင္သည္ အဆုိပါ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ အဆုိပါအခ်က္အလက္မ်ားအား Plexus ျပင္ပတြင္ ထုတ္ေဖာ္ပါက Plexus, 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ တင္သြင္းသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ ထိခိုက္နစ္နာေစၿပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ထိန္းသိမ္းျခင္း 

သေဘာတူညီခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ပါသည္- ထို႔ေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းတုိင္းသည္ ထုိအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

ထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ္သည္။  

 

ဝန္ထမ္းတစ္ဦးစီသည္- 

 လွ်ိဳ႕ဝွက္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေလးစားကာကြယ္ရန္- 

 အဆုိပါအခ်က္အလက္မ်ားအား ကုိယ္က်ိဳးအတြက္ အသုံးခ်ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္ ႏွင့္  

 ထုိအခ်က္အလက္မ်ားအား သိရိွရန္ မလုိအပ္ေသာ ကုမၸဏီျပင္ပႏွင့္ အျခားဝန္ထမ္းမ်ားအား 

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ တင္သြင္းသူမ်ားက့ဲသို႔ ၾကားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္အခ်က္အလက္မ်ား 

ဖလွယ္ရျခင္းမ်ိဳး မၾကာခဏ ရွိတတ္ပါသည္။ မည္သည့္ၾကားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္မဆုိ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာေဆြးေႏြးမႈမ်ား 

မျပဳမီတြင္ Plexus ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည့္အျခားအဖြဲ႔အစည္းသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွိေရး 

သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ထုိးထားေၾကာင္း သင္သည္ ေသခ်ာေစရမည္ျဖစ္သည္။ 

 

လွ်ိဳ႕ဝွက္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ရာတြင္ ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ အမွတ္ရပါ-  
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 လုပ္ေဆာင္ရန္ 
 

 အျခားဝန္ထမ္းမ်ားမွ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္အခ်က္အလက္ကုိ 
သိရန္လုိအပ္သူကုိသာ မွ်ေဝပါ။ 

 

 ၾကားအဖြဲ႔အစည္း အားလုံးသည္ 
ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမျပဳေၾကာင္း 
သေဘာတူညီခ်က္ကို 
လက္မွတ္ထုိးထားၿပီး 
လွ်ိဳ႕ဝွက္အခ်က္လက္မ်ားကုိ 
သိရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 

 
 ထုတ္ေဖာ္ျခင္းျပဳသည့္အခ်ိန္တြင္ 

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
အမွတ္အသားျပဳျခင္း၊ 
တံဆိပ္ကပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစရန္ 
ျပင္ဆင္ေပးထားပါ။ 

 မလုပ္ေဆာင္ရန္ 
 

 လွ်ိဳ႕ဝွက္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
မိတ္ေဆြမ်ား၊ မိသားစုမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ 
ယခင္လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားႏွင့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအား မွ်ေဝျခင္း။ 

 

 လွ်ိဳ႕ဝွက္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
Plexus အတြက္ 
အကူအညီျပဳမည့္သူမ်ား 
မဟုတ္ေသာ 
အျခားဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
ၾကားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား 
မွ်ေဝျခင္း။ 

 

 လွ်ိဳ႕ဝွက္အခ်က္အလက္မ်ားအား 
သိခြင့္မရွိေသာ 
အမ်ားျပည္သူမ်ားေရွ႕တြင္ 
၎အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 
ေဆြးေႏြးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ၾကည့္ရႈျခင္း။  
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လူမႈကြန္ယက္ 
လူမႈကြန္ယက္ကုိ အသုံးျပဳၾကသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား (ဥပမာ Facebook ႏွင့္ LinkedIn) သည္ 

လွ်ိဳ႕ဝွက္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေလးစားမႈရွိစြာ တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ လူမႈကြန္ယက္မ်ားတြင္ 

ေရးသားတင္ျပေသာအခါ အမ်ားျပည္သူသိရန္မဟုတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ တင္ျပေရးသားျခင္း မျပဳရပါ 

(Plexus အတြင္းလူ ကုန္သြယ္မႈ နည္းဥပေဒတြင္ ဖြင့္ဆုိထားသက့ဲသုိ႔) ထုိ႔အျပင္ Plexus ဝန္ထမ္းအေနျဖင့္ 

လက္မွတ္ထုိးထားေသာ မည္သည့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္မရွိသည့္သေဘာတူညီခ်က္(မ်ား)ကို 

ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း မျပဳရပါ။ 

 

ဥာဏပုိင္ဆုိင္မႈ 
ကုန္အမွတ္တံဆိပ္၊ တီထြင္မႈမွတ္ပံုတင္၊ မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ကုန္သြယ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားအပါအဝင္ Plexus ၏ 

ဥာဏပုိင္ဆိုင္မႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔စီးပြားေရး၏ ေအာင္ျမင္မႈတြင္ အဓိကက်ပါသည္။ မည္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ 

နည္းပညာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ Plexus ႏွင့္ အလုပ္လုပ္စဥ္အတြင္း သင္တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ တုိးတက္ 

ေကာင္းမြန္ေစမႈမ်ားအပါအဝင္ တီထြင္မႈအားလုံးသည္ Plexus ၏ ပိုင္ဆုိင္မႈအျဖစ္ က်န္ရွိပါသည္။ 

ဝန္ထမ္းအားလုံးသည္ Plexus ၏ ပုိင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဥာဏပုိင္ဆိုင္မႈကို အျခားေသာ 

ကုမၸဏီပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းသက့ဲသို႔ ထိန္းသိမ္းၾကရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ 

 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အေရာင္းဆုိင္မ်ား၊ ၿပိဳင္ဘက္မ်ား၊ တင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ ေဖာက္သည္္မ်ားအပါအဝင္ အျခားသူမ်ား၏ 

ဥာဏပုိင္ဆိုင္မႈမ်ားကုိလည္း ပုိင္ဆုိင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ က်င့္သုံးႏိုင္ေသာ ဥပေဒႏွင့္ သေဘာတူညီမ်ား 

အားလုံးအရ ေလးစားမႈရွိပါသည္။ Plexus မွ ပုိင္ဆုိင္သူ၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ Plexus ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ Plexus 

မွ မပုိင္ဆုိင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ လုိင္စင္မယူထားေသာ ဥာဏပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ကူးယူျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ျပသျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

အျခားအသုံးျပဳျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။ 

 

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ အရင္းအျမစ္မ်ား 
ဝန္ထမ္းမ်ားအား အခ်ိဳ႕ေသာ Plexus ၏ အီလက္ထရြန္နစ္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ရယူသုံးစြခဲြင့္ ေပးထားပါသည္ 

(၎တုိ႔တြင္ ဖုန္းႏွင့္ စမတ္ဖုန္းမ်ား၊ တက္ဘလက္ (tablet), ဖုန္းေျပာျခင္း၊ ဖက္စ္ပို႔ျခင္း၊ ကြန္ျပဴတာမ်ား၊ အီးေမး(လ္)၊ 

ကုမၸဏီ၏ အဖြ႔ဲအစည္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ား၊ အင္တာနက္ စသည္တုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။) ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 

ဝန္ထမ္းမ်ားအလုပ္ခြင္တြင္ ထုတ္လုပ္စြမ္း တုိးတက္ေစရန္ အကူအညီေပးေရးျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဒသဆုိင္ရာ 

နည္းဥပေဒမ်ားက ဝန္ထမ္းမ်ားအား ၎တုိ႔၏ ကုိယ္ပိုင္မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ အဖြဲ႔အစည္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 

စနစ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳႏုိင္ပါသည္။ Plexus ဝန္ထမ္းအားလုံးသည္ အဆုိပါ အီလက္ထရြန္းနစ္ 



Plexus စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ စီးပြားေရးရာ က်င့္ဝတ္မ်ား 
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အရင္းအျမစ္အားလုံးအား ေလ်ာ္ကန္စြာ အသုံးျပဳၾကရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ အခါအားေလ်ာ္စြာ 

ကုိယ္ေရးအတြက္အသုံးျပဳျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း တတ္ႏိုင္သမွ် ေလ်ာ့ခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္တုိင္းတြင္ 

ေလ်ာ္ကန္စြာ အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ မေလ်ာ္ကန္ေသာ အသုံးျပဳမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္တို႔မွာ- 

ၾကားအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအတြက္ ျဖန္႔ေဝျခင္း- အက်ိဳးအျမတ္ရယူျခင္း (မည္သည့္ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး သုိ႔မဟုတ္ 

လွဴဒါန္းမႈဆုိင္ရာ အျမတ္ထုတ္ျခင္းမဆုိ)- ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ လွ်ိဳ႕ဝွက္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း- 

ေဖာက္ထြင္းျခင္း (hacking)- ေဆာ့(ဖ္)ဝ(ဲလ္)တရားမဝင္ကူးယူျခင္း- လူမ်ဳိးေရးခြျဲခားမႈမ်ား၊ အႏုိင္က်င့္မႈမ်ား၊ 

လိင္မႈညစ္ညမ္းကိစၥမ်ား၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ မသင့္ေတာ္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားျပစ္မႈေျမာက္သည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ 

အသုံးျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ား- သုိ႔မဟုတ္ Plexus အား ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည့္ 

မည္သည့္အသုံးျပဳမႈမဆုိ။  

 

ဝန္ထမ္းအားလုံးအတြက္ သီးျခားကြန္ယက္ႏွင့္ စကားဝွက္မ်ားကုိ စီစဥ္ေပးထားၿပီး ထုိစကားဝွက္မ်ားအား Plexus 

နည္းဥပေဒအရ ကုမၸဏီစကားဝွက္မ်ားကုိ သိခြင့္ရွိသည့္ Plexus သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ 

ထိန္းခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္သူမ်ားမွလြ၍ဲ အျခားမည္သူ႔ကုိမွ် အသိေပးမွ်ေဝျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ထားပါသည္။  

 

ျပဌာန္းဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားသည့္ အတုိင္းအတာအရ- 

 Plexus သည္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးစီ၏ အီလက္ထရြန္းနစ္အရင္းအျမစ္မ်ား သုံးစြမဲႈအား ကုိယ္ေရးအတြက္ 

အသုံးျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္ပိုင္မိုဘုိင္းမွတစ္ဆင့္ ကုမၸဏီ၏ အဖြဲ႔အစည္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ စနစ္မ်ားကုိ 

အသုံးျပဳျခင္း ျပဳသည့္တုိင္ေအာင္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ ရိွပါသည္။  

 Plexus ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ သတင္းမက္ေဆ့ခ်္မ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ အျခား Plexus ၏ 

အီလက္ထရြန္းနစ္အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း မျပဳရပါ။  

 Plexus သည္ ထုိက့ဲသို႔ အီလက္ထရြန္းနစ္ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ လက္ခံရရွိေသာ၊ ပုိ႔လႊတ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ 

သိမ္းဆည္းထားေသာ မည္သည့္အခ်က္အလက္ကုိမဆုိ ရယူသိရွိခြင့္ ရွိပါသည္။ Plexus အီလက္ထရြန္းနစ္ 

အရင္းအျမစ္မ်ားအား မေလ်ာ္မကန္ အသုံးျပဳျခင္း ေတြ႔ရပါက သတင္းပို႔ပါ။ 

 
ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး 
အကံ်ဳးဝင္ေသာ ခရီးသြားႏွင့္ အသုံးစရိတ္ ျပန္လည္ထုတ္ေပးေရး နည္းဥပေဒအရ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ 

ခြင့္ျပဳထားေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အသုံးစားရိတ္မ်ားကုိ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ျပန္လည္းေပးရန္မွာ ကုမၸဏီ၏ 

နည္းဥပေဒျဖစ္ပါသည္။ အသုံးစရိတ္ျပန္လည္ ထုတ္ေပးေရးအတြက္ အက်ံဳးဝင္ေစရန္အတြက္ Plexus ဝန္ထမ္းမ်ား၏ 

လုပ္ငန္းဆုိင္ရာခရီးသြားလာမႈမ်ားသည္ Plexus အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈ ရွိရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ 



Plexus စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ စီးပြားေရးရာ က်င့္ဝတ္မ်ား 
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ဝန္ထမ္းအားလုံးအား အသုံးစရိတ္ သုိ႔မဟုတ္ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးကုန္က်စားရိတ္မ်ားအတြက္ 

အသုံးျပဳျခင္းတြင္ အေကာင္းဆုံး စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ၿပီး အသုံးစရိတ္မ်ားကုိ ကန္႔သတ္ႏုိင္ေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။  

ခုိးယူျခင္းႏွင့္ မသမာမႈျပဳျခင္း 
ဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္ ကုမၸဏီထံမွ ခိုးယူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မသမာမႈျပဳလုပ္္ပါက Plexus ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသူတုိင္းကုိ 

သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။ မသမာမႈသည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရွိျဖင့္အယုံသြင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

မရိုးသားစြာျဖင့္ ကုိယ္က်ိဳးအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ ရရိွေစရန္ျပဳလုပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီကုိ ထိခိုက္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ 

Plexus သည္ မည္သည့္မသမာမႈမ်ိဳးကုိမဆုိ သည္းခံမည္မဟုတ္ဘဲ ခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္သလုိ 

စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ၿပီး အေရးယူသြားမည္ျဖစ္သည္။  

 

ကုမၸဏီ၏ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအား ခုိးယူျခင္း၊ တလြသုံဲးျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ မွားယြင္းစြာအသုံးခ်ျခင္းတုိ႔အား 

သည္းခံမည္မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ကုမၸဏီ၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ၎တုိ႔အလုပ္တြင္ 

ထုတ္လုပ္စြမ္းအားတုိးတက္ေရးအတြက္ အသုံးျပဳမည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။ အဆုိပါယုံၾကည္မႈအေပၚတြင္ 

အလြသဲံုးစားလုပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ခိုးယူျခင္းတုိ႔အတြက္ ခ်က္ခ်င္း စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္သလုိ 

ျပဳျပင္အေရးယူသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 

ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား 
Plexus သည္ တစ္ဦးတစ္ဖြဲ႔အတြက္ နာမည္ေကာင္းရေစရန္အက်ိဳးေဆာင္ေပးျခင္းမ်ိဳးတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရိွဘဲ ႏိုင္ငံေရးတြင္ 

မည္သည့္နည္းႏွင့္မဆုိ ေငြေၾကးပါဝင္ျခင္းကုိ တားျမစ္ထားပါသည္။ Plexus သည္ ဝန္ထမ္းမ်ား ႏုိင္ငံေရးအတြက္ 

မိမိဘာသာ ေငြေၾကးပါဝင္ျခင္းအတြက္ ေငြျပန္ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အစားျပန္ေပးျခင္း ျပဳလုပ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔အျပင္ 

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မိမိသေဘာအရ အမတ္ေလာင္းမ်ားသုိ႔မဟုတ္ မဲဆြယ္ပြဲမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ Plexus ၏ 

အရင္းအျမစ္မ်ားအား အသုံးျပဳျခင္း မျပဳရပါ။  

 

ကုမၸဏီသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ခြင့္ကုိ တားျမစ္ျခင္းမရိွပါ။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 

ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ မိမိတို႔၏ ကုိယ္ပိုင္အခ်ိန္တြင္ ကုိယ္ပုိင္အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳၿပီး မိမိဘာသာ 

ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။  

 

ကုသုိလ္ျဖစ္ ပါဝင္အလွဴအတန္းျပဳျခင္း 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ Plexus ဝန္ထမ္းမ်ားအား ၎တုိ႔၏ ေဒသတြင္း လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္လႈပ္ရွားရန္ 

အားေပးတုိက္တြန္းပါသည္။ Plexus မွ ပါဝင္လွဴဒါန္းရန္ ေတာင္းခံမႈအားလုံးသည္ Plexus ေကာ္ပိုေရးရွင္း 
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အတည္ျပဳခြင့္ျပဳခ်က္ ရရိွၿပီးျဖစ္ရပါမည္။ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္း သင့္အား Plexus ၏ လူမႈေရးအလွဴအတန္းအတြက္ 

ေတာင္းခံျခင္းကုိ လက္ခံရရွိပါက ၎တုိ႔ကုိ အေထြေထြေကာင္စီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္ေထာက္ထံသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးပါ။  

 

ဆက္စပ္နည္းဥပေဒမ်ား 
Plexus အီလက္ထရြန္နစ္ အရင္းအျမစ္မ်ား အသုံးျပဳမႈ နည္းဥပေဒ 
Plexus ေကာ္ပိုေရးရွင္း လွဴဒါန္းမႈအတြက္ လူမႈေရးအဖြ႔ဲအစည္း လမ္းညႊန္ 
ခရီးသြားႏွင့္ ကုန္က်စားရိတ္ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း နည္းဥပေဒ 
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ေဖာက္သည္မ်ား၊ တင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ အရာရိွမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ နည္းဥပေဒ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလုံးသည္ Plexus ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ တင္သြင္းသူတုိ႔ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးကုိ 

ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ ယုံၾကည္မႈရရိွေရးအတြက္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။  

 

 ေကာင္းမြန္ေသာ စီးပြားေရးအေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ အရည္အေသြး  
Plexus သည္ ေဖာက္သည္မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ကို သင့္ေလ်ာ္ေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား စီစဥ္ေပးေနပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တုိ႔တြင္ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား 

အရည္အေသြးေကာင္းကုိ ဆက္လက္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ စနစ္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ထားပါသည္။ ဝန္ထမ္းတုိင္းသည္ 

ေဖာက္သည္မ်ား၏အသံကုိ နားေထာင္ရန္တာဝန္ရွိၿပီး အရည္အေသြးစနစ္လုိအပ္ခ်က္အားလုံးကုိ ျဖည့္ဆည္းရမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။  

 

လက္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ တင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးရွိမႈသည္ Plexus ေအာင္ျမင္မႈ၏ 

အဓိကအခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြနု္ပ္တို႔သည္ အဆုိပါဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ တံစိုးလက္ေဆာင္၊ အခ်ိဳးက်ခံစားခြင့္ႏွင့္ 

ေငြေပးျခင္းတုိ႔ကုိ အေျခမခံဘဲ ကၽြနု္ပ္တုိ႔ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ တန္ဖိုးအေပၚတြင္ 

အေျခခံတည္ေဆာက္လိုပါသည္။ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဆက္ဆံမႈကုိ ကမ္းလွမ္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လက္ခံေသာ 

ဝန္ထမ္းတုိင္းသည္ က်င့္ဝတ္အရမွန္ကန္ၿပီး Plexus နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္ျဖစ္သည္။ 

Plexus အတြင္းရွိ ေဒသမ်ားႏွင့္ အဖြ႔ဲမ်ားသည္ လက္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားအတြက္ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ 

နည္းဥပေဒႏွင့္ လက္ေဆာင္ႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရး နည္းဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ထက္ ပိုမိုတင္းၾကပ္စြာ က်င့္သုံးရပါမည္။ 

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အေျခအေနေပးလွ်င္ ေဒသဆုိင္ရာႏွင့္ အဖြဲ႔မ်ားဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ ပိုမိုတင္းၾကပ္စြာ 

က်င့္သုံးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆီေလ်ာ္မႈရွိေသာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ေဖ်ာ္ေျဖမႈႏွင့္ လက္ေဆာင္မ်ား (ဥပမာ Plexus သုိ႔မဟုတ္ 

တင္သြင္းသူအတြက္ ပစၥည္း) အား ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ အဆုိပါတုိ႔သည္ ပံုမွန္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ က်င့္ထုံးအရ 

ေကာင္းမြန္ေသာေစတနာျဖင့္ ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တန္စိုးလက္ေဆာင္၊ လာဘ္ထုိးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မေလ်ာ္ကန္ေသာ 

ေပးျခင္းမ်ိဳးတုိ႔ကို မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ။ ေဖာက္သည္ သုိ႔မဟုတ္ တင္သြင္းသူတုိ႔အတြက္ အစားအေသာက္ႏွင့္ 

ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားအတြက္ Plexus ႏွင့္ ေဖာက္သည္ သို႔မဟုတ္ တင္သြင္းသူ ကုိယ္စားျပဳသူမ်ားသည္ စားေသာက္စဥ္ 
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သုိ႔မဟုတ္ အခမ္းအနားတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ရွိေနရမည္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အစိုးရဝန္ထမ္းကုိျဖစ္ေစ၊ အရာရွိႏွင့္ 

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိျဖစ္ေစ ဆက္ဆံရာတြင္ ပိုမိုတင္းၾကပ္ေသာ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္ထားပါသည္။ လက္ေဆာင္ႏွင့္ 

ေဖ်ာ္ေျဖေရးအတြက္ လက္ခံျခင္းႏွင့္ ေပးေခ်ျခင္းဆုိင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိရွိရန္အတြက္ 

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လက္ေဆာင္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒကုိ CONNECT တြင္ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။  

 

Plexus ဝန္ထမ္းအေနျဖင့္ Plexusအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္အသင့္ေတာ္ဆုံး ျဖစ္ႏုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ရရွိႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ မိမိတို႕၏ ပစၥည္းမ်ားကုိ ပုိ႕ေပးသူႏွင့္ 

ေစ်းေရာင္းသူမ်ားထံမွ လက္ေဆာင္မ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ား ရယူျခင္းျဖင့္ သင္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ မလႊမ္းမုိးေစရပါ။ 

Plexus ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မည္သည့္ ေငြေပးျခင္း၊ ဆုေၾကး သုိ႔မဟုတ္ အျခားအက်ိဳးခံစားခြင့္ မည္သည့္ပံုစံကုိမဆုိ 

မည္သည့္ လူ၊ ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရအဖြ႔ဲအစည္းထံကမွ လက္မခံရပါ။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မည္သည့္အခါမွ် 

လက္ေဆာင္ေတာင္းခံျခင္း မျပဳရပါ။ တင္သြင္းသူမ်ားထံမွ ရရိွေသာ မည္သည့္လက္ေဆာင္ သုိ႔မဟုတ္ 

အခြင့္အေရးကုိမဆို သင္၏ ႀကီးၾကပ္သူထံ တင္ျပရပါမည္။  

 

Code သည္ ဝန္ထမ္းအား လက္ေဆာင္သို႔မဟုတ္ ၾကားအဖြ႔ဲအစည္းသုိ႔ လုပ္ငန္းဆက္လက္လုပ္ရန္ ဆႏၵရွိေစျခင္းကုိ 

ကိစၥတစ္ခုခ်င္းစီအား တားျမစ္ျခင္းမရွိႏိုင္ပါ။ အကယ္၍ လက္ေဆာင္သည္ သင္ သုိ႔မဟုတ္ Plexus ၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ 

ထိခိုက္ေစသည္ဟု သံသယရိွပါက သင္သည္ လက္ေဆာင္ကုိ ျငင္းပယ္သင့္ၿပီး ကမ္းလွမ္းမႈကုိ 

ဆက္လက္မျပဳလုပ္သင့္ပါ။  

 

သင္သည္ အျခား Plexus ဝန္ထမ္းမွ အလားတူ လက္ေဆာင္မ်ိဳး သုိ႔မဟုတ္ ေငြေၾကးကုိ လက္ခံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ကမ္းလွမ္းျခင္းကုိ သံသယရိွပါက ခ်က္ခ်င္းအစီရင္ခံပါ။ 
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အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး 
Plexus သည္ မည္သည့္ မမွ်တေသာ အက်ိဳးအျမတ္ သုိ႔မဟုတ္ ခံစားခြင့္ကုိ ျဖစ္ေစေသာ တံစိုးလက္ေဆာင္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

လူ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏  သုိ႔မဟုတ္ အျခားပါဝင္မႈ၏ ဆုံးျဖတ္မႈအား လႊမ္းမိုးေစသည့္ မည္သည့္ ေငြေၾကး 

အက်ိဳးအျမတ္ဆုိင္ရာ ပါဝင္မႈကုိမဆုိ တင္းၾကပ္စြာတားျမစ္ပါသည္။ အဆုိပါတားျမစ္ခ်က္မ်ားသည္ စာသုံးသူမ်ား၊ 

တင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ အစုိးရအရာရိွမ်ားအပါအဝင္ ေငြရွင္းတမ္းအားလုံး အက်ံဳးဝင္ပါသည္။ မည္သည့္ေဒသတြင္း 

အေလ့အထမ်ား ရိွသည္ျဖစ္ေစ သင္သည္ တုိက္ရိုက္ျဖစ္ေစ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ တံစိုးလက္ေဆာင္ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ယူျခင္းကုိ မည္သည့္အတြက္မဆုိ (ေငြျဖစ္ေစ အရာဝတၳဳျဖစ္ေစ) မျပဳလုပ္ရပါ။ 

 

ဝန္ထမ္းအားလုံးသည္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားအက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အေလ့အက်င့္မ်ား ဥပေဒႏွင့္ အဂၤလန္အပါအဝင္ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လုပ္ငန္းရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ျခစားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒမ်ားကုိ လိုက္နာရပါမည္။ လာဘ္ထိုးျခင္းဥပေဒ 

လာဘ္ထိုးျခင္းဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ၊ အျခားမေလ်ာ္ကန္သည့္ ေငြေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ 

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပုိမိုသိရွိရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ 

တုိက္ဖ်က္ေရးနည္းဥပေဒအား CONNECT တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ 

 

တင္သြင္းသူ၏က်င့္ဝတ္ 
သင္သည္ Plexus ကုိ ကုိယ္စားျပဳလုပ္ေဆာင္ရန္ မည္သည့္လူ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အားေတြ႕ဆုံပါက (ဥပမာ အႀကံေပး၊ 

ေအးဂ်င့္၊ အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္၊ ျဖန္႔ျဖဴးသူ သုိ႔မဟုတ္ ကန္ထရုိက္) သင္သည္ ၎တုိ႔အား Plexus 

တင္သြင္းသူ၏က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားကုိ လုိက္နာရန္ သိရွိေစရပါမည္။ Plexus သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ 

တင္သြင္းသူမ်ားစြာအား Plexus တင္သြင္းသူ၏က်င့္ဝတ္မ်ားကုိ လုိက္နာရန္အလုိရွိပါသည္။ 

 

ဆက္စပ္နည္းဥပေဒမ်ား 
ျခစားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးနည္းဥပေဒ (CP 7143) 
လက္ေဆာင္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒ (CP 9515) 
တင္သြင္းသူ၏က်င့္ဝတ္ 
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အျခားသူမ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ဆက္ဆံေရး 

လူမႈေရးတာဝန္ယူမႈ 
Plexus သည္ လူမႈေရးတာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းႏုိင္ငံသားျဖစ္ေစရန္ 

ႀကိဳးစားေနပါသည္။ ကုမၸဏီ၏ လူမႈေရးတာဝန္ယူမႈ အားထုတ္မႈမ်ားအေၾကာင္း အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

Plexus အဖြဲ႔အစည္း ဝက္(ဘ္)ဆိုက္တြင္ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္- www.plexus.com/zh-cn/social-impact. 

 

မွ်တသည့္ၿပိဳင္ဆုိငမႈ 
Plexus သည္ ၎၏ လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးကုိ မွ်တ၊ ေျဖာင့္မတ္ၿပီး က်င့္ဝတ္အရႏွင့္ ဥပေဒအရ ေလ်ာ္ညီေသာပုံစံျဖင့္ 

လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ မည္သည့္ဝန္ထမ္းမွအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွားယြင္းသေဘာေပါက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ 

ျခင္းျဖင့္ မမွ်တေသာ အခြင့္အေရးကုိ မရယူသင့္ပါ။ Plexus သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 

က်င့္ဝတ္အရႏွင့္ တာဝန္ယူမႈအရ ေဖာက္သည္မ်ား၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈကုိ ရရိွထိန္းသိမ္းထားပါသည္။  

 

Plexus ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေဖာက္သည္မ်ားအား ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား 

အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာဆုိရာတြင္ အထူးသတိထားၿပီး မွန္ကန္စြာေျပာဆိုရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 

မျပဳလုပ္မိေစရန္ အထူးသတိထားရမည္မွာ- 

 Plexus လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား 

သပိတ္ေမွာက္ရန္ စေျပာျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အားေပးမႈျပဳျခင္း- 

 အက်ံဳးဝင္ခိုင္မာေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ အခ်ိဳ႕ ေဖာက္သည္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ တင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ 

ဆက္ဆံလုပ္ကုိင္ရန္ ျငင္းပယ္ျခင္း- 

 ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွ အျခားသူမ်ားထံမွ မဝယ္မီ ထုိသူတုိ႔အား ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ထံမွ ဦးစြာဝယ္ေစျခင္း- 

 ေဖာက္သည္မ်ားအား သူတုိ႔အလုိရွိေသာ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုမွအပ သူတို႔အလုိမရွိေသာ ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ 

ဝန္ေဆာင္မႈကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံမွ ရယူေစျခင္း- 

 အျခားသူတုိ႔ သုိ႔မဟုတ္ အျခားသူတုိ႔၏ ကုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ခရက္ဒစ္အေပၚ 

လုိလားဟန္မျပျခင္း- သို႔မဟုတ္ 

 အၿပိဳင္အဆုိင္ေနရာမ်ားအတြက္ အေပးအယူညွိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ႀကိဳးကုိင္ထိန္းေက်ာင္းသည္ဟု 

ယူဆရေသာ အျပဳအမူမ်ိဳးျပဳလုပ္ျခင္း။ 

 

http://www.plexus.com/zh-cn/social-impact
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ၿပိဳင္ဘက္မ်ား 
Plexus ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ Plexus ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးကုိ 

ေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္။ Plexus ႏွင့္ ၿပိဳင္ဘက္အၾကားတြင္ မည္သည့္ၿပိဳင္ဆုိင္မႈအမ်ိဳးအစား ရိွသည္ျဖစ္ေစ 

ထုိၿပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္ေစ နားလည္မႈျဖစ္ေစ တရားဝင္ျဖစ္ေစ တရားမဝင္ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ အဆုိျပဳျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။ Plexus ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၿပိဳင္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း၏ ဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ 

ေစ်းႏႈန္း၊ ေရာင္းခ်မႈ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အေျခအေနမ်ား၊ အျမတ္ သုိ႔မဟုတ္ အျမတ္ႏႈန္းမ်ား၊ စားသုံးသူလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ 

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ သုိ႔မဟုတ္ အေလ့အက်င့္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္အခ်က္အလက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အလားတူပစၥည္းမ်ား 

အေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္ရယူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သတင္းေပးျခင္းကုိ မျပဳလုပ္သင့္ပါ။  

 

အဖြဲ႔အစည္းဆက္သြယ္ေရး 
အႀကီးအကဲမ်ား၊ Plexus အဖြဲ႔အစည္း ဆက္သြယ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အႀကီးအကဲခ်ဳပ္မ်ားမွ အထူးတာဝန္ေပးထားေသာ 

အျခားဝန္ထမ္းမ်ားသာလွ်င္ လူထု၊ မီဒီယာ၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ လုံၿခံဳေရေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီကုိယ္စား 

ေျပာဆုိဆက္သြယ္ခြင့္ရွိပါသည္။ ကုမၸဏီ၏ လူထုဆက္ဆံေရးသည္ တိက်မႈရိွၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္မႈရွိရပါမည္။ အကယ္၍ 

သင္သည္ သင့္ပံုမွန္အလုပ္တာဝန္မ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဘဲ သင့္အလုပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 

ေျပာဆုိျခင္း၊ ေဆာင္းပါးေရးျခင္း၊ သင္ၾကားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခားအလားတူလႈပ္ရွာမႈကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းျပဳပါက 

သင့္လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္စီမံခန္႔ခြဲေရး ညႊန္ၾကားေရးမႈးထံမွ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ 

ရယူရန္လုိအပ္ပါသည္။ 
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လုိက္နာေစာင့္ထိန္းျခင္း 

Plexus သည္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ား တုိးျမင့္လာမႈကုိ ေတြ႔ႀကံဳေနရပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ 

ဝန္ထမ္းအားလုံးအား အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံတြင္းျဖစ္ေစ လုိက္နာရမည့္ ဥပေဒအားလုံးႏွင့္ 

ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ခ်က္အားလုံးကုိ လုိက္နာက်င့္သုံးရန္ ေမွ်ာ္္လင့္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအား သူတုိ႔အလုပ္ကုိ 

သက္ေရာက္မႈရွိေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာၾကရန္ ေလ့က်င့္ထားပါသည္။ လုိက္နာေစာင့္ထိန္းသူမ်ားသည္ 

နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေရးသားထားေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေစာင့္ထိန္းလုိက္နာေၾကာင္း 

ေသခ်ာရမည္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ လုိက္နာမႈမရွိသည္ကုိ သတိျပဳမိပါက သုိ႔မဟုတ္ သင့္အား မည္သည့္ဥပေဒကုိျဖစ္ေစ 

ခ်ိဳးေဖာက္ရန္ ေမးျမန္းလာပါက ထုိအေၾကာင္းကုိ အစီရင္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ လုိက္နာရမည့္ ဥပေဒႏွင့္ 

တရားေရးအရလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ဥပမာမ်ားျဖင့္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 

ကုန္သြင္းျခင္း/ကုန္ထုတ္ျခင္း 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအပါအဝင္ ႏုိင္ငံမ်ားစြာတြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ နည္းပညာ တင္ပို႔ျခင္း 

တင္သြင္းျခင္းတုိ႔ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ႏုိင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးဥပေဒမ်ား ရိွၾကပါသည္။ အဆုိပါဥေပဒမ်ားသည္ ထုတ္ကုန္္ႏွင့္ 

အစိတ္အပုိင္းမ်ား သေဘၤာတင္ပုိ႔ျခင္း၊ အီလက္ထရြန္နစ္ အခ်က္အလက္မ်ား အလဲအလွယ္ျပဳျခင္းႏွင့္ 

အေမရိကန္ျပည္သားမဟုတ္သူမ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေမရိကန္တြင္ လက္ခံျခင္းအပါအဝင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ 

လုပ္ငန္းမ်ားစြာတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။ Plexus သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ငန္းတည္ရိွရာ 

အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ ဥပေဒအရ ကုန္သြယ္မႈ ပိတ္ဆုိ႔ခံထားရေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၊ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ 

တုိက္ရုိက္ျဖစ္ေစ သြယ္ဝုိက္၍ျဖစ္ေစ ဆက္ဆံျခင္းအား တားျမစ္ထားပါသည္။ Plexus သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာ ႏုိင္ငံတစ္ခုစီရွိ ကုန္သြင္းကုန္ထုတ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ လုိက္နာပါသည္။  

 

အစုိးရစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး 
Plexus သည္ အစိုးရကန္ထရုိက္တာမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးရျခင္းကုိ တန္ဖိုးထားၿပီး အဆုိပါဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ 

ဆက္လက္တည္တံ့ေစလုိပါသည္။ အဆုိပါဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ သက္ေရာက္ေစေသာ မ်ားျပားလွသည့္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားေၾကာင့္ Plexus သည္ လက္မခံႏိုင္ေသာ ဆက္ဆံမႈပံုစံမေပါက္ေအာင္ပင္ ေရွာင္ရွားပါသည္။ 

အဆုိပါဆက္ဆံမႈမ်ားအတြက္ Plexus သည္ ေနာက္ထပ္တိုးထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ 

က်င့္သုံးပါသည္။ အဆုိပါစည္းမ်ဥ္းမ်ား လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ လုိက္နာရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ အနာဂတ္တြင္ 

အစုိးရလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းမွ ပိတ္ပင္ခံရျခင္းမွသည္ အရပ္ဘက္ သုိ႔မဟုတ္ ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ 

ျပစ္ဒဏ္သင့္သည္အထိ ႀကီးေလးေသာ အက်ိဳးဆက္ကို ခံစားရႏုိင္ပါသည္။  
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ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အေမရိကန္အစုိးရကန္ထရုိက္ သုိ႔မဟုတ္ ကန္ထရုိက္အခြအဲျဖစ္ Plexus ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 

မည္သည့္အလုပ္တြင္မဆုိ သံသယျဖစ္ဖြယ္ မသမာမႈ၊ အက်ိဳးစီးပြားခ်င္းသဟဇာတမျဖစ္မႈ၊ လာဘ္ေပးမႈတို႔ကုိ 

သိရွိရပါက အဖြဲ႔အစည္း လုိက္နာေစာင့္ထိန္းေရး အရာရိွထံ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားရပါမည္။ ၎တုိ႔တြင္ Plexus သုိ႔ 

ပုိမုိေပးေခ်ျခင္း၊ အစုိးရကန္ထရုိက္မ်ားအေပၚ မမွန္ကန္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိေသာ ကုန္က်စားရိတ္ 

ေတာင္းခံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အေမရိကန္အစုိးရမွ လုိအပ္ေသာ ကုန္က်စားရိတ္ သုိ႔မဟုတ္ ေစ်းႏႈန္းအခ်က္အလက္ကုိ 

မတိမက် သုိ႔မဟုတ္ မျပည့္မစံု ေဖာ္ျပျခင္းတုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။ 

 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
Plexus သည္ ကမာၻ႔အဆင့္မီ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ရာတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္က်င္းဆုိင္ရာ 

တာဝန္္ယူမႈကုိလည္း အေရးႀကီးေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ Plexus သည္ ၎၏ လုပ္ငန္းမ်ားအား သန္႔ရွင္း၊ 

ေဘးကင္းၿပီး က်န္းမာေသာ ပတ္ဝန္္းက်င္မ်ိဳးအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ေစေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ 

ပါသည္။  

 

ဆုိရပါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 

မ်ားကုိ လုိက္နာက်င့္သုံးပါသည္။ ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဘးျဖစ္ေစေသာ အရာမ်ားကုိ ေသခ်ာကာကြယ္ထားၿပီး 

သင့္ေလ်ာ္ေသာနည္းျဖင့္ စြန္႔ပစ္ပါသည္။ ေရဆုိး၊ အညစ္အေၾကးအစုိင္အခဲႏွင့္ ေလထုတြင္းထုတ္လႊတ္ျခင္းတုိ႔ 

အားလုံးကုိ ေဒသတြင္းဥပေဒလုိအပ္ခ်က္အတုိင္း ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ကာ မစြန္႕ပစ္မီတြင္ 

ျပဳျပင္မႈျပဳလုပ္ပါသည္။ လုိအပ္ေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းအားလုံးတုိ႔ကို ရယူထားၿပီး အသစ္ျပန္ 

လည္ျဖည့္စြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ 
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ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 

စာခ်ဳပ္မရိွပါ 
ယင္း Codeသည္ စာခ်ဳပ္မဟုတ္ပါ။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကုိ ခန္႕အပ္ရာတြင္လည္း သေဘာတူညီမႈ အေနျဖင့္ 

မျဖစ္ေစသလို ဝန္ထမ္း၏ လုပ္ကုိင္မႈ အေျခအေနကုိလည္း ေျပာင္းလဲျခင္း မျဖစ္ေစပါ။ Plexus သည္ Code အား 

အခ်ိန္မေရြး ျပင္ဆင္ႏုိင္ခြင့္ ရိွပါသည္။ Code ၏ မည္သည့္ယာယီျဖစ္မႈကိုမဆုိ ေတာင္းဆုိခြင့္အား 

စြန္႔လႊတ္ျခင္းအပါအဝင္ Code ကုိ က်င့္သံုးျခင္းႏွင့္ ဖြင့္ဆုိျခင္းတုိ႔ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခြင့္သည္ Plexus 

ဒါရုိက္တာဘုတ္အဖြဲ႔ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအႀကီးကဲတုိ႔တြင္ ရိွပါသည္။  

 

အဖြဲ႔အစည္းဝင္မ်ား 
“Plexus” ဟု ညႊန္းဆုိခ်က္ေအာင္တြင္ Plexus ေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ 

အဖြ႔ဲဝင္မ်ားပါဝင္ပါသည္။ ၎တြင္ Plexus ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ တုိက္ရုိက္ျဖစ္ေစ သြယ္ဝိုက္ျဖစ္ေစ မထိဲန္းခ်ဳပ္မႈကုိ 50% 

ထက္ ပုိမိုပိုင္ဆုိင္ထားပါသည္။ 
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REV ထုတ္ေဝသည့္ေ

န႔စြ ဲ

မူလ ေျပာင္းလဲမႈ(မ်ား) ျပဳလုပ္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း 

A ေမလ 01 ရက္ 

2008 

Megan Matthews/Tim 

Pitsch 

လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးစနစ္အတြက္ ကနဦးျဖန္႔ေဝျခင္း 

B စက္တင္ဘာ 19 

ရက္ 2008 

Tim Pitsch ေပါင္းစပ္ခဲ့ျခင္း CR #22677 ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႔၏ 

ျပန္လည္သံုးသပ္မႈႏွင့္ ျဖည့္စြက္မႈကို အေျခခံၿပီး 

ျပန္လည္တည္းျဖတ္ျခင္း 

B.1 ေအာက္တိုဘာ 

13 ရက္ 2008 

Tim Pitsch ေပါင္းစပ္ခဲ့ျခင္း CR #22888. “ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ 

အမွတ္တံဆိပ္တည္ေဆာက္ျခင္း၏ VP” အား 

အက်ံဳးမဝင္ေတာ့သည့္အတြက္ ဖယ္ရွားခဲ့ပါသည္။ 

C ေအာက္တိုဘာ 

13 ရက္ 2009 

Rick Milanowski BOD ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ 2009 ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျဖည့္စြက္ခဲ့ပါသည္ 

(လူမ်ိဳးႏြယ္စုဆိုင္ရာ အထူးဖုန္းလိုင္း စသည္ျဖင့္ …) 

D ဒီဇင္ပါ 08 ရက္ 

2011 

Kurt Wanless 2011 ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျဖည့္စြက္ၿပီး ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႔၏ 

အဆိုျပဳျခင္းႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာ္မတီမွ 

အတည္ျပဳခ့ဲပါသည္ 

E စက္တင္ဘာ 04 

ရက္ 2012 

Kurt Wanless အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈဆိုင္ရာ တာဝန္ရိွမႈႏွင့္ 

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာဆိုင္ရာ အပိုင္းမ်ား- လွ်ိဳ႕ဝွက္အခ်က္အလက္ႏွင့္ 

အစိုးရာစာခ်ဳပ္မ်ား အပိုင္းတို႔တြင္ ဘာသာစကားထဲ့သြင္းခဲ့ 

E.1 ဒီဇင္ဘာ 19 

ရက္ 2012 

Kurt Wanless ေပါင္းစပ္ခဲ့ျခင္း CR #50529 – မာတိကာစာရင္းကို 

အသစ္ျပင္ဆင္ခဲ့ 

E.2 စက္တင္ဘာ 06 

ရက္ 2013 

Kurt Wanless CR 54887 – ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စာမ်က္ႏွာ 3 ရိွ ဆက္သြယ္ရန္ 

အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းစီးတို႔အား အသစ္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ 

F ဇြန္လ 3 ရက္ 

2014 

Kurt Wanless CR 58119 2014 ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ 

လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ လူမႈကြန္ယက္အပိုင္းတို႔ 

ပါဝင္ပါသည္။ 

G ဇန္နဝါရီ 20 

ရက္ 2015 

Kurt Wanless CR 61114 ပုံစံခ်မႈအား ျပင္ဆင္ခဲ့သည္- မာတိကာႏွင့္ 

က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္မႈကို က်င့္သံုးရာတြင္ လိုက္နာရန္ႏွင့္ 

Plexus တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈအမူအက်င့္မ်ားကို 

ထပ္တိုးခဲ့ပါသည္။ 

H ဇန္နဝါရီ 30 

ရက္ 2017 

Michael Weber ေသနတ္မ်ားႏွင့္ လက္နက္မ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္း အဆို 

အဆက္အသြယ္မ်ားကို အသစ္ျဖည့္စြက္ျခင္း Todd Kelseyမွ 
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