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စာမျက်�ာှ  7ခုမှ2 

နိဒါန်း 

Brambles ၏ လုပ်ငနး်ကျင့ဝ်တ်စည်းကမ်းက ဝနထ်မ်းအားလံုးအတွက ်ကျင့ဝ်တ�်ငှ့ ်ဥပေဒေရးရာ ဖွဲ�စည်းမ�စနစ်တစ်ခု 

ပ့ံပုိးေပးသည။် က��်ပ်ုတို ့ အေကာက်ခွန ်မူဝါဒသည ်လုပ်ငနး်ကျင့ဝ်တ်စည်းကမ်း၏ မူများ�ငှ့ ်ကိုကည်ီ�ပီး ကမ�ာတလ�ား�ှ ိ

Brambles စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များသုိ ့ အကျံုးဝငပ်ါသည်။ 

Brambles အေနြဖင့ ်အေကာက်ခွန ်ဥပေဒများကိ ုေလးစားလိကု်နာရန ်သာမက အေကာက်ခွန ်အာဏာပုိငမ်ျား�ငှ့ ်

ပွင့လ်ငး်မ��ှိ�ပီး အြပုသေဘာေဆာငေ်သာ လုပ်ငနး်ဆက်ဆံေရး �ှိေစရန ်အေသအချာ ေဆာငရွ်က်လျက�်ှိသည်။ 

အေကာက်ခွနဆုိ်ငရ်ာ ဥပေဒများမှာ ပငက်ိုအားြဖင့ ်��ပ်ေထွးြခငး်ေ�ကာင့ ်Brambles အေနြဖင့ ်ဥပေဒ�ငှ့ည်ီေသာ 

လုပ်ပုိငခွ်င့ြ်ဖင့ ်မှနက်နသ်ည့ ်အေကာက်ခွန ်ပမာဏကိ ုေပးေဆာငြ်ခငး်၊ သက်ဆုိငေ်သာ လုပ်ငနး် အချက်အလက်များကိ ု

ေဖာ်ြပြခငး် သာမက အခွန ်ကငး်လတွ်သက်သာခွင့ ်သုိမ့ဟုတ ်အားေပးမ�များ �ှိပါက ၎ငး်တိုအ့ား ေတာငး်ဆုိကာ 

ဥပေဒများကို လိုက်နာရန ်�ကိုးပမ်းလျက်�ှိသည်။ ြပည်သူလူထု၏ ယံု�ကည်မ�ကို တည်ေဆာကရ်နအ်လိုင့ာှ ကုမ�ဏမီျား 

အေကာက်ခွန ်ေပးေချမ�များ�ငှ့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များ၏ ပုိမုိ ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ�ကို က��်ပ်ုတို ့ ေထာက်ပ့ံေပး�ပီး �သစေ�တးလျ�ိငုင် ံ

အေကာက်ခွနဆုိ်ငရ်ာ ဘုတ်အဖွဲ�၏ ဆ��အေလျာက် အေကာက်ခွနေ်ပးေဆာငမ်�ဆုိငရ်ာ ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ� ဥပေဒကို 

လက်ခံကျင့သုံ်းထားပါသည်။ 

က��်ပ်ုတိုအ့ေနြဖင့ ်ေကာ်ပုိေရး�ငှး်�ငှ့ဆုိ်ငေ်သာ ဝငေ်ငခွွနမ်ျား၊ အေကာက်ခွနဦ်းစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားေသာ အခွနမ်ျား၊ 

အလုပ်အကိုင ်�ငှ့ ်အြခားအခွနမ်ျားကိုလညး် ေပးေဆာငပ်ါသည။် ထုိအ့ြပင ်က��်ပ်ုတိုသ့ည် အလုပ်သမားခွနမ်ျားကိ ုသာမက 

ကုနေ်ရာငး်ခွန ်�ငှ့ ်VAT စသည့် တိုက�်ိုက်မဟုတ်ေသာ အေကာက်ခွနမ်ျားကိ ုေကာက်ခံြခငး် �ငှ့ ်ေပးေဆာငြ်ခငး်တိုက့ိ ု

လုပ်ေဆာငပ်ါသည်။ က��်ပ်ုတို ့ ေကာက်ခံ ေပးေဆာငေ်သာ အခွနမ်ျားသည် က��်ပ်ုတို ့ လုပ်ငနး်လည်ပတ်ေနေသာ �ိငုင်မံျား၏ 

စီးပွားေရးကိ ုသိသိသာသာ အကျို းြပုလျက်ေနပါသည်။ 

ေအာက်ပါ မူများကို ေကျာေထာက်ေနာက်ခံြပုကာ လုပ်ငနး်ကို က��်ပ်ုတို ့ �စ်ှြမ�ပ်�ကိုးပမ်းလျက်�ှိပါသည ်- 

1. အေကာက်ခွန်ဆိုငရ်ာ ေဘးအ��ရာယ် စီမံခန ့်ခဲွေရး �ငှ့ ်ထနိ်းချုပ်ေရး ဖဲွ�စည်းမ�စနစ ်

က��်ပ်ုတို၏့ ကုမ�ဏတီွငး် ကန ့သ်တ်ထိနး်ချုပ်မ� လုပ်ငနး်စဉ်များ၏ တစ်စိတတ်စ်ေဒသအြဖစ် Brambles ၏ ေဘးအ��ရာယ ်

စီမံခန ့ခဲွ်ေရး စနစ်ကိ ုလိုက်နာကျင့သုံ်းပါသည်။ က��်ပ်ုတိုအ့ေနြဖင့ ်အေကာက်ခွနဆုိ်ငရ်ာ ေဘးအ��ရာယ်များကိ ု

ေဖာ်ထုတ်ြခငး်၊ သုံးသပ်ြခငး် �ငှ့ ်စီမံခန ့ခဲွ်ြခငး် သာမက ၎ငး်တိုအ့ား သင့ေ်လျာ်မှနက်နစွ်ာ ေြဖ�ှငး်ြခငး်စသည့ ်ကိစ�တိုက့ိ ု

ေဆာငရွ်က်ပါသည်။ ေအာက်ပါ ေဘးအ��ရာယမ်ျားအေပါ် ကန ့သ်တ်ထိနး်ချုပ်မ�များ အပါအဝင ်ေဘးအ��ရာယ ်စီမံခန ့ခဲွ်ေရး 

နညး်စနစ်များကို က��်ပ်ုတို ့ အေကာငအ်ထည်ေဖာ် ကျင့သုံ်းလျက်�ှိသည် - 

• လုပ်ငနး်လည်ပတ်မ� �ငှ့ ်အေရာငး်အဝယ်ဆုိငရ်ာ ေဘးအ��ရာယမ်ျား ဆုိသည်မှာ - အေကာက်ခွန ်ကိစ�များ၊ 

လုပ်ငနး်က�မ်းကျငမ်� �ငှ့ ်အေရာငး်အဝယ ်ကိစ�ရပ်များအေပါ် ဆုံးြဖတ်ချက်ချသည့ ်ကိစ�တိုအ့ား ေစ့စပ်ေသချာစွာ 

ထည့်သွငး်စဉ်းစားြခငး် မ�ှိေသာ ေဘးအ��ရာယက်ို ဆုိလိုသည် သာမက ခံယူထားေသာ ရပ်တည်ချက်များကိ ု

ေထာက်ခံရန ်ြပည့်စုံစွာ မှတတ်မ်းတငမ်� မ�ှိသည့ ်ေဘးအ��ရာယ ်အပါအဝင ်�ကီးမားေသာ ေဘးအ��ရာယ်များကိ ု

ကိုငတ်ယွ်ေြဖ�ှငး်မ� သုိမ့ဟတု် စီမံခန ့ခဲွ်မ� အားနည်းြခငး် စသညတ်ို ့ ြဖစ်သည်။ အဓိက ကန ့သ်တ်ထိနး်ချုပ်မ�များတွင ်

Group Tax အပါအဝင ်အဓိကကျေသာ လုပ်ငနး်ဆုိငရ်ာ ဦးစီးအဖွဲ�များမှ အတည်ြပုချက်ဆုိငရ်ာ နည်းစနစ် �ငှ့အ်ည ီ

တရားဝငလ်က်မှတ်ထုိး အတည်ြပုြခငး်၊ ြပငပ်အ�ကံဉာဏ�်ငှ့ ်ထငြ်မငယ်ူဆချက်များကို ရယူြခငး် သုိမ့ဟတု် 

ဥပေဒေရးရာ ေသချာမ�မ�ှိသည့်ေနရာတွင ်အခွနဆုိ်ငရ်ာ အခွင့အ်ာဏာသေဘာတူညီချက်များ ပါဝငသ်ည၊် 

• ဥပေဒလိုက်နာမ� �ငှ့သ်က်ဆုိငေ်သာ ေဘးအ��ရာယ်ဆုိသည်မှာ - အေကာက်ခွန ်ြပနတ်မ်းများ တငြ်ပရန ်

အချိနေ်နာကက်ျြခငး် သုိမ့ဟတု ်မမှနက်နြ်ခငး်စသညတ်ိုေ့�ကာင့ ်ြဖစ်ေပါ်တတ်ေသာ ေဘးအ��ရာယ ်ြဖစ်သည်။ အဓိက 
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ကန ့သ်တ်ထိနး်ချုပ်မ�များတငွ ်အေကာက်ခွန ်ြပနတ်မ်းများ တငြ်ပြခငး်ကိ ုဗဟိ ုေဒတာေဘစ့်ြဖင့ ်

ေစာင့�်ကည့်မှတ်သားြခငး်၊ �ငှ့ ်ထုိြပနတ်မ်းများကို ြပငဆ်ငရ်န ်သုိမ့ဟုတ် ြပနလ်ည်စစ်ေဆးရန ်ြပငပ် စာရငး်အငး် 

အဖွဲ�များအား ငာှးရမ်းအသုံးြပုြခငး်စသည်တို ့ ပါဝငသ်ည၊် 

• အေကာက်ခွန ်စာရငး်အငး်ဆုိငရ်ာ ေဘးအ��ရာယ်ဆုိသည်မှာ - သက်ဆုိငေ်သာ စာရငး်အငး် စံ��နး်များတွင ်

သတ်မှတ်ထားသည်အ့တိုငး် မဟုတ်ဘဲ အေရး�ကီးေသာ ေငေွ�ကး�ှငး်တမ်းကိ ုမှားယွငး်စွာ ထုတ်ြပနမိ်ြခငး်ေ�ကာင့ ်

ြဖစ်ေပါ်တတ်ေသာ ေဘးအ��ရာယ ်ြဖစ်သည်။ အဓိက ကန ့သ်တထိ်နး်ချုပ်မ�များတွင ်ေင�ွငှး်တမ်း 

�ကိုတငြ်ပငဆ်ငေ်ပးသူများအား အေကာက်ခွန ်စာရငး်အငး်ဆုိငရ်ာ လမ်း��နခ်ျက်များေပးြခငး်သာမက အေရး�ကးီေသာ 

အေကာက်ခွန ်စာရငး်လကက်ျနမ်ျားကိ ုGroup Tax မှ ြပနလ်ညစ်စ်ေဆးြခငး် �ငှ့ ်အတည်ြပုြခငး်စသညတ်ို ့ ပါဝငသ်ည်၊ 

• ြပငပ် ေဘးအ��ရာယ် �ငှ့ ်စီမံခန ့ခဲွ်ေရးဆုိငရ်ာ ေဘးအ��ရာယ်ဆုိသည်မှာ - ဥပေဒ အသစ်များ �ငှ့ ်အေကာက်ခွန ်ကိစ� 

စီမံခန ့ခဲွ်ေရး �ငှ့သ်က်ဆုိငေ်သာ ေဘးအ��ရာယ်များ ြဖစ်သည။် အဓိက ကန ့သ်တ်ထိနး်ချုပ်မ�များတွင ်

မှနက်နသ်င့ေ်လျာ်ေသာ မူဝါဒများ �ငှ့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များကို ေနရာတကျ �ှိေစြခငး်၊ ၎ငး်တိုအ့ား ကမ�ာအ�ှံ ့ 

လိုက်နာကျင့သုံ်းေစ�ပီး တစ်သမတတ်ည်း အသုံးြပုြခငး် �ငှ့ ်လုပ်ငနး် ကိုငတ်ွယ်ေြဖ�ငှး်နညး်ကိ ုမှနက်နစွ်ာ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ ်ေဆာငရွ်ကရ်န ်�ိငုင်တံကာ အေကာက်ခွန ်အသငး်တွင ်လိအုပ်ေသာ အရညအ်ချငး် �ငှ့ ်

အေတွ�အ�ကံုများ �ှိမ�ှ ိေသချာ စိစစ်ြခငး် စသညတ်ို ့ ပါဝငသ်ည။် 

ပစ�ည်းခွနြ်ပဿနာများ�ငှ့ ်အ��ရာယ်များကို ေဖာ်ထုတ်သည့အ်ခါ Brambles စာရငး်စစ် ေကာ်မတ ီ�ငှ့ ်Brambles 

ဘုတ်အဖွဲ�ထံ အစီရငခံ်တငြ်ပေလ့�ှိသည်။ 

2. Brambles အေနြဖင့ ်�ကံုေတွ�လာပါက ရငဆ်ိုငေ်ြဖ�ငှး်ရန် အသင့ြ်ပငထ်ားေသာ အေကာက်ခွန်ဆိုငရ်ာ ေဘးအ��ရာယ် 

အဆင့ ်

Brambles အေနြဖင့ ်စဉ်ဆက်မြပတ ်�ကးီထွားတိးုတက်ေစရန ်�ငှ့ ်ေအာငြ်မငမ်� ရ�ှိေစရန ်အဆုိပါ အေကာက်ခွနဆုိ်ငရ်ာ 

ေဘးအ��ရာယ်များ အပါအဝင ်အြခားေသာ ေဘးအ��ရာယ်များအား ထိေရာက်စွာ စီမံခန ့ခဲွ် ေြဖ�ှငး်ြခငး်မှာ အေရး�ကးီေသာ 

အရာ ြဖစ်သည်။ က��်ပ်ုတို၏့ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်စဉ်အတွငး် ေဘးအ��ရာယ ်ထိေရာက်စွာ စီမံခန ့ခဲွ်ေရးကိ ု

လုပ်ငနး်အစိတ်အပုိငး် တစ်ခုအြဖစ် ေပါငး်စပ်ထည့်သွငး်ထားပါသည်။ အေကာက်ခွနဆုိ်ငရ်ာ ေဘးအ��ရာယ်�ငှ့ ်

သက်ဆုိငေ်သာ ကန ့သ်တ်ထိနး်ချုပ်မ�စနစ်များ အပါအဝင ်ကုမ�ဏတီွငး် ကန ့သ်တ်ထိနး်ချုပ်မ�စနစ်များကို 

စီစဉ်ထည့်သွငး်ထား�ပီး အေကာငအ်ထည်ေဖာ်လျက�်ှိသည ်သာမက ယငး် စနစ်များကို ဘုတ်အဖွဲ� မှ 

စိစစ်သုံးသပ်ေလ့�ှိသည်။ 

ေအာက်ပါတိုက့ိ ုေဆာငရွ်က်ြခငး်ြဖင့ ်ကုမ�ဏတီွငး် ထိနး်ချုပ်ေရး လုပ်ငနး်စဉ်များသည ်လက်ခံ�ိငုေ်သာ ေဘးအ��ရာယ ်

အဆင့မ်ျားအေပါ် အကျိုးသက်ေရာက်မ� �ှိသည ်- 

• အသုံးြပုေနကျ ြဖစ်ေသာ နည်းစနစ်ကိ ုအသုံးြပုကာ တစ်သမတတ်ညး် �ှိေသာ ပုံစံြဖင့ ်အေကာက်ခွန ်အပါအဝင ်

ေဘးအ��ရာယ်�ှိေသာ ကိစ�ရပ်များကို ေဖာ်ထုတ်ြခငး်၊ ပုိငး်ြခားစိစစ်ြခငး် �ငှ့ ်အဆင့သ်တ်မှတ်ြခငး်၊ 

• ဆုံးြဖတ်ချက ်ချမှတ်သည့အ်ခါ အေကာက်ခွနဆုိ်ငရ်ာ ကိစ�များ �ငှ့ပ်တ်သက်�ပီး ေဘးအ��ရာယ ်ရငဆုိ်ငေ်ြဖ�ှငး်�ိငုမ်�ကိ ု

အဓိကထား စဉ်းစားရမည့် အချက်အြဖစ် သတ်မှတ်ြခငး်၊ �ငှ့ ်

• ေဘးအ��ရာယ် အဆင့ ်�ငှ့ ်အေရး�ကးီေသာ ေနာက်ဆကတ်ွဲ အကျိုးဆက်များ ပါဝငလ်ာပါက အတည်ြပုမ� 

လုပ်ငနး်စဉ်�ငှ့အ်ညီ အေရာငး်အဝယ ်ကိစ�များအတကွ် ထိပ်တနး် စီမံခန ့ခဲွ်ေရး သုိမ့ဟုတ ်ဘုတအ်ဖွဲ�၏ 

အတည်ြပုချက်ကိ ုရယူရန ်လိုအပ်ပါသည်။ 
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မေသချာ မေရရာမ� သုိမ့ဟုတ ်အြငငး်ပွားမ�ေ�ကာင့ ်ြဖစ်ေပါ်တတ်ေသာ ြပဿနာများ ေလျာန့ညး်ေစရန ်�ာှေဖလွုပ်ေဆာင�်ပီး 

သက်ဆုိငေ်သာ အေကာက်ခွန ်ဥပေဒများကို က��်ပ်ုတို ့ လိုကန်ာေစာင့ထိ်နး်ပါသည။် ပစ�ညး် 

အေရာငး်အဝယ်လုပ်ငနး်များအတွက ်က��်ပ်ုတိုသ့ည် ေသချာေရရာမ��ှိေစရန ်�ကိုးပမ်းပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့ ်

တရားဥပေဒက ေသချာေရရာမ�မ�ှိ၍ ��တ်ေထွးေနပါက ြပငပ်အ�ကံဉာဏ�်ငှ့ ်ဥပေဒေရးရာ ထငြ်မငခ်ျက်များ သုိမ့ဟုတ ်

အေကာက်ခွန ်အာဏာပုိငမ်ျား�ငှ့ ်သေဘာတညူီချက်ရယူြခငး်နည်းလမ်းြဖင့။်  

3. အေကာက်ခွန်ဆိုငရ်ာ နည်းဗျူဟာ �ငှ့ ်အစီအစဉ် 

လုပ်ငနး် အားလံုးကို ၎ငး်တို ့ တည�်ှိလည်ပတ်ေနေသာ �ိငုင်မံျား၏ ဥပေဒများ �ငှ့ ်စညး်မျဉ်းများ �ငှ့အ်ည ီ

လည်ပတ်လုပ်ေဆာငရ်န ်Brambles လုပ်ငနး်ကျင့ဝ်တ်စည်းကမ်းတွင ်ေဖာ်ြပထားသည်။ က��်ပ်ုတို၏့ အေကာက်ခွနဆုိ်ငရ်ာ 

နညး်ဗျူဟာ �ငှ့ ်အစီအစဉ်သည ်က��်ပ်ုတို၏့ စီးပွားေရး လုပ်ငနး်နညး်ဗျူဟာကိ ုအေထာက်အကူ ြဖစ်ေစ�ပီး ကုနသွ်ယ်မ� �ငှ့ ်

စီးပွားေရး လုပ်ငနး်လုပ်ေဆာငမ်�ကို ပုံရိပ်ထငေ်စပါသည်။ ေဘးအ��ရာယ ်အဆင့ ်�ငှ့ ်အေရး�ကီးေသာ ေနာက်ဆက်တွ ဲ

အကျိုးဆက်များ ပါဝငလ်ာပါက အေရာငး်အဝယ ်ကိစ�များကိ ုအတည်ြပုရန ်Brambles ဘုတ်အဖွဲ�၊ CEO ၊ CFO �ငှ့ ်

ကုနသွ်ယ်ေရး၊ ဥပေဒေရးရာ၊ ဘ�ာေရး �ငှ့ ်စာရငး်အငး် လုပ်ငနး်များ အပါအဝင ်သက်ဆုိငေ်သာ Brambles အစုစပ်ကုမ�ဏ ီ

အစု�ှယယ်ာဝငမ်ျားသည် အတည်ြပုမ�လုပ်ငနး်စဉ် �ငှ့အ်ည ီပူးေပါငး်ပါဝင ်ေဆာငရွ်က်ေလ�့ှိသည်။ 

က��်ပ်ုတိုသ့ည ်အစုစပ်ကုမ�ဏမီျား �ငှ့အ်တ ူတစ်ဦးအေပါ် တစ်ဦး ဖိအားမေပးဘဲ မိမိတို၏့ ကိယု်ပုိင ်အကျိုးကိုသာ 

ဦးတည်ကာ အေရာငး်အဝယ ်ကိစ�များကိ ုOECD အေြပာငး်အေ���ေစျး��နး် လမ်း��နခ်ျက်များ �ငှ့အ်ည ီ

လုပ်ကိုငေ်ဆာငရွ်က်ပါသည်။ 

Brambles သည ် လုပ်ငနး်ရညရွ်ယ်ချက ် ကငး်မ့ဲစွာ အစီအစဉ်အတုများ၊ သုိမ့ဟတု ် ဝငေ်ငခွွနသ်က်သာေစရန ် ခုိလ�ရံာ�ိငုင် ံ

တရားစီရငမ်�နယ်ေြမများသုံး၍ အေကာက်ခွနေ်�ှာင�်ှားရန ်�ကိုးပမ်းြခငး်မ�ှိပါ။ 

4. အေကာက်ခွန် အာဏပုိငမ်ျား�ငှ့ ်ထေိတွ�ဆက်ဆသံည့ ်ပုံစ ံ

က��်ပ်ုတိုအ့ေနြဖင့ ်အစုိးရအဖွဲ�များ �ငှ့ ်ဘ�ာေရးဆုိငရ်ာ အာဏာပုိငမ်ျားြဖင့ ်အြပုသေဘာေဆာင�်ပီး ယံု�ကည်မ� �ငှ့ ်

အြပနအ်လနှ ်ေလးစားမ�ကိ ုအေြခခံေသာ လုပ်ငနး်ဆက်ဆံေရးမျိုးကို တည်ေဆာကရ်န ်�ငှ့ ်ထိနး်သိမ်းရန ်

လုပ်ေဆာငပ်ါသည်။ Brambles အေနြဖင့ ်�ိငုင်တံစ်ခုချငး်စီမှ အေကာက်ခွနဆုိ်ငရ်ာ ဥပေဒများကို ေလးစားလိုက်နာမ� 

�ှိေသာ်လညး် ခ�တယ်ွငး်ချက ်တစ်စုံတစ်ရာ ေပါ်ေပါက်ခ့ဲပါက အေကာက်ခွန ်အာဏာပုိငမ်ျားအား မိမိတို၏့ ဆ��အေလျာက ်

အသိေပးတငြ်ပသွားမည ်ြဖစ်သည်။  

က��်ပ်ုတိုသ့ည ်သေဘာထားကွလဲွဲမ�များကိ ုေလ�ာ့ချရန�်ငှ့ ်မညသုိ်ေ့သာ သေဘာထားကွဲလွဲမ�နယ်ပယ်များတငွြ်ဖစ်ေစ 

တတ်�ိငုသ်မ� အချိနမီ် သေဘာတညူီမ�ရ�ှိရန ်ဦးတည်ချက်များြဖင့ ်ဘ�ာေရးဆုိငရ်ာ အာဏာပုိငမ်ျား�ငှ့အ်တ ူ

လိုလားတက်�က၍ ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ��ှိစွာ လုပ်ေဆာငပ်ါသည။် သေဘာထားကွဲလွဲမ� ေြဖ�ှငး်ရန ်နည်းလမ်း 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသအေနြဖင့ ်ခုံသမာဓိြဖင့စီ်ရငဆုံ်းြဖတ်ြခငး်၊ အြပနအ်လှနသ်ေဘာတညူီမ� စသည်တိုအ့ပါအဝင ်

တရားဝငန်ည်းလမ်းအားလံုးကိ ုက��်ပ်ုတို ့ ထည့်သွငး်စဉ်းစား�ပီး၊ အခွနေ်ကာက်ခံမ�အေပါ် ေသချာေရရာမ� �ှိေစရန ်

သင့ေ်တာ်သည့် အသနားခံမ� လုပ်ထုံးလုပ်နညး်များကိ ုထည့်သွငး်စဉ်းစားပါသည်။  

က��်ပ်ုတိုအ့ေနြဖင့ ်အေကာက်ခွန ်ဥပေဒများ ချမှတ်ေရး �ငှ့ ်ယငး်ဥပေဒများအား ထိနး်ချုပ်ေရးစသည် ့အေရးကိစ�တိုက့ိ ု

အစုိးရအဖွဲ�များ �ငှ့ ်အစုိးရဌာနမျိုးစုံတို ့ �ငှ့အ်တ ူတိကု်�ိုက် သုိမ့ဟုတ ်ကုနသွ်ယ်ေရး အသငး်အဖွဲ� ြဖစ်ေစ အြခား တညူီေသာ 

အသငး်အဖွဲ�များအားြဖင့ ်ြဖစ်ေစ သင့ေ်လျာ်သလိ ုေဆာငရွ်က်ပါသည်။  
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က��်ပ်ုတို၏့ချဉ်းကပ်မ�သည် ဥပမာအားြဖင့၊် အေကာက်ခွနဆုိ်ငရ်ာ ေဘးအ��ရာယ ်စီမံခန ့ခဲွ်ေရး�ငှ့ ်အုပ်ချုပ်မ�ဆုိငရ်ာ အဆင့ ်3 

အထိသတ်မှတ်ြခငး်၊ �သစေ�တးလျအခွနအ်ေကာက�်ံုးမှ အလံးုစုံအာမခံချကအ်တကွ် အဆင့ြ်မင့မ်ားမ�သတ်မှတ်ြခငး်�ငှ့ ်

�ဗိတိန�်ိငုင် ံဘုရငမ်�ကီး၏ ဝငေ်င�ွငှ့ ်အေကာက်ခွနဌ်ာန မှ အ��ရာယ်နညး်ပါးေသာအဆင့သ်တ်မှတ်ြခငး်တိုက့ိ ု

သက်ေသြပပါသည်။ 
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5. အခန်းက�များ�ငှ့ ်တာဝန်များ 

ေအာက်ပါဇယားက Brambles အုပ်စုအတွငး် အေကာက်ခွနဆုိ်ငရ်ာ ေဘးအ��ရာယ ်စီမံခန ့ခဲွ်ေရးအတကွ် အခနး်က�များ�ငှ့ ်

တာဝနမ်ျား၏ ြခံုငံသုံုးသပ်ချက်ကိ ုေအာက်ပါဇယားက ပ့ံပုိးေပးထားသည်- 

အခန်းက� တာဝန ်

Brambles ဘတုအ်ဖဲွ� 

Brambles Limited ၏ ဘုတ်အဖွဲ�သည ်အုပ်စု၏ ြပဿနာကိ ု

ရငဆုိ်ငေ်ြဖ�ှငး်လိုသည့်ဆ���ငှ့ ်၎ငး်၏ြပဿနာ စီမံခန ့ခဲွ်ေရး မူေဘာငတ်ို ့ 

ချမှတ်ရန�်ငှ့ ်အေကာက်ခွန ်မူဝါဒ အတည်ြပုြခငး်အပါအဝင ်ကမု�ဏတီွငး် 

ထိနး်ချုပ်မ�စနစ်များကို �ကီး�ကပ်ကွပ်ကဲရန ်တာဝန�်ှိသည်။  

စာရငး်စစ်�ငှ့ ်

ေဘးအ��ရာယ်တားဆးီေရး 

ေကာ်မတ ီ

စာရငး်စစ်�ငှ့ ်ေဘးအ��ရာယတ်ားဆီးေရး ေကာ်မတီသည် ဘုတအ်ဖွဲ�အား 

၎ငး်၏ေကာ်ပုိရိတအ်ုပ်ချုပ်ေရး�ငှ့ ်�ကးီ�ကပ်ေရးတာဝနမ်ျားြဖစ်ေသာ အုပ်စု၏ 

လက်ဆုပ်လက်ကိုငြ်ပ�ိငုသ်ည့ ်ေဘးအ��ရာယ်များ၊ အေကာက်ခွနဆုိ်ငရ်ာ 

ေဘးအ��ရာယ်များစသည်တိုက့ိ ုေဆာငရွ်ကရ်ာတငွ ်ကညူီေပးသည်။ 

ဘ�ာေရးအရာ�ှိချုပ်(CFO)  

အလုပ်မ�ေဆာငအ်ရာ�ှိချုပ်တွင ်ေဘးအ��ရာယ် စီမံခန ့ခဲွ်ေရးအတွက ်

အဓိကတာဝန�်ှိေသာလ်ည်း ဘ�ာေရးအရာ�ှိချုပ်၏ အဓိက တာဝနမှ်ာ 

အေကာက်ခွနဆုိ်ငရ်ာ ြပဿနာများအပါအဝင ်Brambles ၏ ဘ�ာေရးြပဿနာကိ ု

စီမံခန ့ခဲွ်ရနအ်တကွ်ြဖစ်သည်။ အဆုိပါ ြပဿနာများကို စာရငး်စစ်�ငှ့ ်

ေဘးအ��ရာယ်တားဆီးေရးေကာ်မတီ�ငှ့ ်Brambles ဘုတအ်ဖွဲ�ထံသုိ ့ 

အစီရငခံ်တငြ်ပြခငး်က အဆုိပါ သက်ဆုိငရ်ာအဖွဲ�များထံ တစ်�စ်ှ �စ်ှ�ကိမ် ြပဿနာ 

အစီရငခံ်စာ တငြ်ပမ�၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိငး်ြဖစ်သည။်  

အပ်ုစ ုဒ ုဥက� ဌ၊ 

အခွန်ေကာက်ခံြခငး်(အပ်ုစု VP၊ 

အေကာက်ခွန်) 

အုပ်စု VP၊ အေကာက်ခွနသ်ည ်အေကာက်ခွန ်မူဝါဒ�ငှ့ ်အေကာက်ခွနဆုိ်ငရ်ာ 

ေဘးအ��ရာယ် စီမံခံခဲွေရး ဖွဲ�စညး်မ�စနစ်တိုက့ိ ုဒဇိီုငး်ြပုလုပ်ရန ်တာဝန�်ှိ�ပီး 

သင့ေ်တာ်သည့် လုပ်ငနး်စဉ်များ�ငှ့ ်ထိနး်ချုပ်မ�များကိ ုထိနး်သိမ်းရန ်

ေသချာေစလျက် အထူးက�မ်းကျငမ်� အေထာက်အပံများပ့ံပုိးေပးသည်။  

ေဒသဆိုငရ်ာ ဒ ုဥက� ဌများ၊ 

အခွန်ေကာက်ခံြခငး်(ေဒသဆိုငရ်ာ 

VP၊ အေကာက်ခွန်) 

ေဒသဆုိငရ်ာ VP အေကာက်ခွန�်ငှ့ ်၎ငး်တို၏့ အဖွဲ�များသည် ေဒသဆုိငရ်ာ အဆင့�်ှ ိ

အေကာက်ခွန ်မူဝါဒကိ ုလိကု်နာရနေ်သချာေစြခငး်၊ အေကာက်ခွနဆုိ်ငရ်ာ 

ေဘးအ��ရာယ် စီမံခံခဲွေရး ဖွဲ�စညး်မ�စနစ်ကို ထိနး်သိမ်းြခငး်�ငှ့ ်ေဒသဆုိငရ်ာ 

စီပွားေရးလုပ်ငနး် ယူနစ်များသုိ ့ အထူးက�မ်းကျငမ်� 

အေထာကအ်ပံများပ့ံပုိးေပးြခငး်တိုအ့တွက ်တာဝန�်ှိသည်။ 

အပ်ုစ ုဘ�ာေရး 

ထနိ်းချုပ်ေရးမ�း 

အုပ်စု ဘ�ာေရး ထိနး်ချုပ်ေရးမ�းသည ်ေဒသတွငး် ဥပေဒများ�ငှ့ ်စညး်မျဉ်းများကို 

လိုက်နာမ�အား ေစာင့�်ကည့်စစ်ေဆးရန�်ငှ့ ်ေနာက်ကျဖိုငတ်ွဲတငသ်ည့် 

ဝငေ်ငမွျားစသည့ ်အစီရငခံ်မ�ဆုိငရ်ာ ခ�ငး်ချက်များကိ ုစာရငး်စစ်�ငှ့ ်

ေဘးအ��ရာယ်တားဆီးေရးေကာ်မတီသုိ ့ တစ်�စ်ှလ�င ်�စ်ှ�ကိမ် 

တငြ်ပြခငး်တိုအ့တွက ်တာဝန�်ှိသည်။ 



 
 
Brambles အေကာက်ခွန် မူဝါဒ 

 

စာမျက်�ာှ  7ခုမှ7 

ေဒသဆိုငရ်ာ ဘ�ာေရး 

ထနိ်းချုပ်ေရးမ�းများ 

ေဒသဆုိငရ်ာ ဘ�ာေရး ထိနး်ချုပ်ေရးမ�းများသည ်အေရာငး်အဝယ်လုပ်ငနး်များ 

လုပ်ေဆာငရ်ာတွင ်အဖွဲ�အစည်း အဆင့မှ်ေန၍ အေကာက်ခွန ်သတိေပးစာများ�ငှ့ ်

ဝငေ်ငခွွနမ်ျား အစီရငခံ်တငြ်ပြခငး်�ငှ့ ်ဖိငုတ်ွတဲငြ်ခငး်တိုအ့ထိ ြပငပ် 

အ�ကံေပးများ�ငှ့ ်ေဒသဆုိငရ်ာ VP၊ အေကာက်ခွန ်တို၏့ အကအူညီြဖင့ ်ေဒသတွငး် 

ဥပေဒြပဌာနး်မ��ငှ့ ်အေကာက်ခွန ်မူဝါဒများကို လိုကန်ာရန ်တာဝန�်ှိသည်။  

ကုမ�ဏီတငွး် စာရငး်စစ ်

ကုမ�ဏတီငွး် စာရငး်စစ်သည ်ထိနး်ချုပ်မ�များကိ ုစစ်ေဆးရန�်ငှ့ ်ေတွ� �ှိချက်များကိ ု

အစီရငခံ်ရန ်တာဝန�်ှိသည်။ ထိနး်ချုပ်မ�များကိ ုစစ်ေဆးြခငး်ဆုိငရ်ာ 

ေဖာ်ြပချကတ်စ်ခုကိ ုစာရငး်စစ် အစီအစဉ် တစ်စိတတ်စ်ေဒသအြဖစ် 

ထိနး်သိမ်းထားရမည်။ 

 

6. �ဗိတနိ်ဥပေဒြပုလုိအပ်ချက်များ 

ဤစာတမ်းအား 2022 ၊ ဇနွလ် 30 ရကတ်ွင ်�ပီးဆုံးသည့ ်ဘ�ာေရး�စ်ှအတွက ်2016 ဘ�ာေရး အက်ဥပေဒ၏ ဇယား 19 

မှ အပုိဒ ်19(2) �ငှ့အ်ည ီထုတ်ြပနထ်ားပါသည။် 

7. ဘတုအ်ဖဲွ� အတည်ြပုချက် 

အေကာက်ခွန ်မူဝါဒကိ ုBrambles ဘုတအ်ဖွဲ� မှ 2022၊ ဇွနလ်  29 ရက်ေနတ့ွင ်အတည်ြပုခ့ဲသည်။ 

 


