
ငွေကင  ြေးခဝါချ မှုနွှေ ့် အ  မ့်ြေးဖ ့်မှု  ို ငွေကင  ြေးင ော ့်ပ့ံ မှု

တ ို ့်ဖျ ့်ငရ ြေးဆ ိုွေ့်ရော န ိုွေ့်ွေ့တ ောစ့နှုန့်ြေးမျောြေးနွှေ ့် လ  ့်ရ ှ ငဆောွေ့်ရ် ့်ချ ့်မျောြေး

၂၇-၉-၂၀၂၁

ဒတုယိရဲမ ှူးက  ှူး မမင ့်စိုှူး

ငငွေင  ှူးဆိငု ရာစ ုစမ ှူးင ာ  လှမ ှူးငရှူးဖွဲ့ွေဲ  



 ငွေကင  ြေးခဝါချမှုတ ို ့်ဖျ ့်ငရြေး

 ၁၉၈၈ခုနှစ်၊မူးယ စ်၊ေးဝ ါးန နှစ့်၊ ်တ ၊်ိုတေုးင  ့်၊ လဲေး်ေး  ေးဝ ါးန ူး   

်ရ  ူးါး့်၊ စ၊ေးဝ ့်၊ေးရ ့်၊ ါးစ၊ငခ့်၊ တု်ို၊ဖ ို၊ေးရ ိုနွ်၊င့်၊ ရစ့်၊ 

 ၂၀၀ါး င ည်၊ နှစ်၊ နှတု့်၊့်ြငဖ်၊ေးို  ၊ူးှုခ့်၊ ူး   တု်ို၊ဖ ို၊ေးရ 

ိုနွ်၊င့်၊ ရစ့်၊ 

 ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ အဂ်တလတုို၊်  ူးှ်ု တုို၊ဖ ို၊ေးရ ိုနွ်၊င့်၊ ရစ့်၊ 

 လုသမဂ္ဂဖမြည မြည ဆိငု ရာသင ာတစူာချုပြ မုာှူး



 အ  မ့်ြေးဖ ့်မှု  ိုငွေကင  ြေးင ော ့်ပံ့ မှုတ ို ့်ဖျ ့်ငရ ြေး

 ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊မ အကိုူး၊ ဖို၊ူးှုိုတေုး့်ွေးကို ေးက ို၊ ြ ူးှု တုို၊ဖ ို၊ေးရ 

ဝတု့်၊ရ နှတု့်၊့်ြ် ို  ေး  ယ်် ခ ပ ၊

 ိုုလ ူးဂဂ ဋတဉ ဉ၊မ အခန်၊ (၇)

 ိုုလ ူးဂဂလြုခခြပေးရ ေးို ့်၊် ီဝြု ငဖ်၊ခ ို၊ူး   

o ISIL (Da'esh) & Al-Qaida Sanctions Committee

o 1267 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), ----

--------------,Resolution 2560 (2020)

o https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/pr

ess-releases

 လုသမဂ္ဂဖမြည မြည ဆိငု ရာသင ာတစူာချုပြ မုာှူး



 လ ူအမျောြေးအပ ပံောြေးငေင ျ ငစငေ ောလ ့်န ့်မျောြေးပပံ န ့်ပံကောြေးငရ ြေး  ို ငွေကင  ြေး
င ော ့်ပံ့ မှုတ ို ့်ဖျ ့်ငရ ြေး
 ိုုလ ူးဂဂ ဋတဉ ဉ၊မ အခန်၊ (၇)
 ိုုလ ူးဂဂလြုခခြပေးရ ေးို ့်၊် ီဝြ ုငဖ်၊ခ ို၊ူး   

o 1718 Sanctions Committee (DPRK)
o 825 (1993), 1540 (2004), ---------- 2270 (2016), ------------

------,Resolution 2569 (2021)
o https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/pr

ess-releases
o UNSC (Iran) UNSCR 2231 (2015)

 လုသမဂ္ဂဖမြည မြည ဆိငု ရာသင ာတစူာချုပြ မုာှူး

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/press-releases


 ငွေကင  ြေးဆ ိုွေ့်ရောအငရ ြေးယူ ငဆောွေ့်ရ် ့်ငရြေးအဖက ွဲ့ Financial Action Task
Force (FATF)
 ၁၉၈၉ ခုနှစ်၊်ွ့်၊ င ့်၊ ်၊နှတု့်၊့်ြမ  ဲရ်၊မူးတပြို့၌ ်ို၊ူးှုကတ ၊ ီ (၇)နှတု့်၊့်ြ

(အေးူးရတိုန်၊မ အဂဂလန်၊မ င ့်၊ ်၊မ ဂ  ူးဏီမ အီ်လီမ ိုေးန်ဒနနှစ့်၊ 
ဂ  န်၊) ူးစ နှတု့်၊့်ြအကိုီ အိုဲူး   မ ဥေးရ  ေးို ၊ူးရစ့်၊အကိုီ အိုဲ်တုို့
ဦ ေးဝ ့်၊၍ အငခ  (၈)နှတု့်၊့်ြ ်တုို့နှစ့်၊ ့်််၊ဖဲွြို့်ည်၊ ခဲ မ

  ဏ၊နှစ့်၊ ေး့်ေွးရ ေးကို ေးရ အဖွဲြို့အ်ည်၊ ူး   အ်ွို၊ အဓတိုအနှတရ စ၊
ငဖ်၊ေး  ေး့်ေွးကို ခါးနခ ူးှုိုတု ်တိုု၊ဖ ို၊ရန်၊မ

 ေး့်ေွးကို ခါးနခ ူးှုနှစ့်၊ အကိုူး၊ ဖို၊ူးှုိုတုေး့်ွေးကို ေးက ို၊ ြ ူးှု်တုို၊ဖ ို၊
ေးရ မ လယအူး   အင   ေး ေးကိုေး်ေး  လို၊န်ို၊ူး   င န်ို့၊ ွ  ေးရ ိုတု
ေး့်ေွးကို ေးက ို၊ ြ ူးှ်ု တိုု၊ဖ ို၊ေးရ ။

နိငု င တ ာဖစိုှူးရဖွဲ့ွေဲ  ဖစည ှူးမုာှူး



 ငွေကင  ြေးဆ ိုွေ့်ရောအငရ ြေးယူ ငဆောွေ့်ရ် ့်ငရြေးအဖက ွဲ့ Financial Action Task
Force (FATF)
 နှတု့်၊့်ြ် ို ေး့်ွေးရ ေးကို ေးရ ်န််၊်ည်၊မ့်တူး၊ေးရ အ်ွို၊ နှတု့်၊့်ြူး   

အေးန်ငဖ့်၊ ဥ ေးဒ တု့်၊ ဝတု့်၊ရ မ ကိုီ ကို ၊ကတန်၊  တူး၊ ူးှု တ်ု့၊ နှစ့်၊ အေးရ စယ
ေးဝ ့်၊ရွို၊ူးှု တု့်၊ ဝတ်ု့၊ရ ိုဏ္ဍူး   ််ွ့၊ ကတေးရ ို၊်ွ ေးဝ ့်၊ရွို၊
နှတု့်၊ေးရ အ်ွို၊ နှတု့်၊့်ြ် ို ်ြနှှုန်၊  ်၊ူးစ်၊ခ ို၊ူး   ခ ူးစ် ၊ေး  ငခ့်၊ မ
ေး် ့်၊ ကိုည်၊ အိဲုငဖ ၊်ငခ့်၊ မ

 အဖွဲြို့ါး့်၊နှတု့်၊့်ြေး န့်၊ (၃၇)နှတု့်၊့်ြနှစ့်၊ အဖွဲြို့အ်ည်၊ (၂)ခုမ်ု်ုေး န့်၊ (၃၉)
နှတု့်၊့်ြမ

 FATFိုဲ  တုို့  ြု်ြ်ယဖွဲြို့်ည်၊ က   ည်၊ ေးဒ ်ွ့်၊ အဖွြဲို့အ်ည်၊ (၉)ဖွြဲို့ မ
ေးလ လ  ယ နှတု့်၊့်ြ်ို အဖွဲြို့အ်ည်၊ (၂၂)ဖွြဲို့။

နိငု င တ ာဖစိုှူးရဖွဲ့ွေဲ  ဖစည ှူးမုာှူး



 ငွေကင  ြေးဆ ိုွေ့်ရောအငရ ြေးယူ ငဆောွေ့်ရ် ့်ငရြေးအဖက ွဲ့ Financial Action Task
Force (FATF)
 ၁၉၉၀ခုနှစ်၊မ ဧမ ီလ်ွ့်၊ နှတု့်၊့်ြူး   အေးန်ငဖ့်၊ ေး့်ွေးကို ခါးနခ ူးှု

်တိုု၊ဖ ို၊ေးရ လု ၊့်န်၊ ူး   ကတေးရ ို၊်ွ ေးဝ ့်၊ရွို၊နှတု့်၊ရန်၊အ်ွို၊
အကိုြင ပခ ို၊ (၄၀) ိုတု ကု်၊င န်၊ခဲ မ

 ၂၀၀၁ ခုနှစ်၊်ွ့်၊ အကိုူး၊ ဖို၊ေး့်ေွးကို ေးက ို၊ ြ ူးှု ်တိုု၊ဖ ို၊ေးရ 
အ်ွို၊ အကယ အကိုြင ပခ ို၊ (၈) ခ ို၊ ကု်၊င န်၊ခဲ မ ီ ၂၀၀၄ ခုနှစ်၊
်ွ့်၊ အကယ အကိုြင ပခ ို၊ အူးစ် ၊ (၉)ိုတု ကု်၊င န်၊ခဲ မ

 ၂၀၁၂ခုနှစ်၊မ ေးဖေးဖေါ်ါးနရီလ(၁၆)ရို၊််ွ့၊ အကိုြင ပခ ို၊ ၄၀+၉=၄၉ ိုတု
င န်၊လည်၊င ့်၊ဝ့်၊်ည်၊ ငဖ်၊ို အကိုြင ပခ ို၊(၄၀)အငဖ်၊ ကု်၊င န်၊ခဲ ။

နိငု င တ ာဖစိုှူးရဖွဲ့ွေဲ  ဖစည ှူးမုာှူး



 ငွေကင  ြေးဆ ိုွေ့်ရောအငရ ြေးယူ ငဆောွေ့်ရ် ့်ငရြေးအဖက ွဲ့ Financial Action Task
Force (FATF)
 ််၊ိုူးဘ လြု ဝတ်ု့၊ရ ူးယါးနဒိုဲ  တုို့ လို၊ခြ၍ နှတ်ု့၊့်ြနှစ့် ၊ ေးဒ ေး န့်၊ 

(၂၀၀) ေးို  ၊ို လတုို၊န်ာို ့်၊  ြု ေးဝ ့်၊ရွို၊မ
 အူး တပ    အဝ့်၊ အနှတရ စ၊အိုဲငဖ်၊ေးရ ေးဝ ့်၊ရွို၊ငခ့်၊ မ လယအူး   

အင   ေး ေးို ေး်ေး  လို၊န်ို၊ူး   င န်၊ို့ ွ  ေးရ ိုတု ေး့်ွေးကို 
ေးက ို၊ ြ ူးှုနှစ့်၊  ၊် ို၊၍အေးရ စယေးဝ ့်၊ရွို၊ငခ့်၊ မ အခနွ်၊ူးှုခ့်၊ ူး   
အ  ေး့်ေွးကို ခါးနခ ူးှုနှစ့်၊  ို၊ဝတ်ု့၊ေး  အူးှုအငဖ်၊င ဌ န်၊ ငခ့်၊ မ
င ည်၊် ွ့်၊ က ဇ ်တိုကူးရစတ ယူး   နှစ့်၊  ၊် ို၊၍ အေးရ စယေးဝ ့်၊ရွို၊
ငခ့်၊ မ နှတ်ု့၊့်ြူး   အေးန်ငဖ့်၊ ိုုလ ူးဂဂအဂ်တလတုို၊်  ူးှု တ်ုို၊ဖ ို၊ေးရ 
ိုွန်၊င့်၊ ရစ့်၊ ်ွ့်၊ အဖွဲြို့ါး့်၊နှတု့်၊့်ြအငဖ်၊ ါး့်၊ေးရ ို၊ရန်၊ လတုအ ၊ငခ့်၊ ်တိုု့
က ၊ူးြ ကည်၊  ွ့်၊ ။

နိငု င တ ာဖစိုှူးရဖွဲ့ွေဲ  ဖစည ှူးမုာှူး



 အောရှ-ပံစ ဖ တ့်ငေေ င ွေကင  ြေးခဝါချမှုတ ို ့်ဖျ ့်ငရ ြေးအ ဖက ွဲ့ Asia-Pacific
Group on Money Laundering - APG
 FATF ိုဲ  တုို့  ြု် ြ်ယဖဲွြို့်ည်၊ က   ည်၊ ေးဒ ်ွ့်၊ အဖွဲြို့အ်ည်၊ (FATF

Style Regional Body-FSRB)မ
 ၁၉၉၇ ခုနှစ်၊်ွ့်၊ ကတု့်၊ နှတ်ု့၊့်ြမ  န်၊ေးို ို၊မူးတပြို့၌ ဖွြဲို့်ည်၊ Australia

နှတု့်၊့်ြမ ဝ်၊ဒန်ီမူးတပြို့၌ ရြု ်တုို၊မ
 အဖွဲြို့ါး့်၊နှတု့်၊့်ြေး န့်၊ (၄၁)နှတု့်၊့်ြမ ေးလ လ  ယအငဖ်၊ နှတု့်၊့်ြ(၇)နှတ်ု့၊့်ြနှစ့်၊ 

အဖွဲြို့အ်ည်၊ (၂၄)ဖွြဲို့မ
 အ ရစ- ်တဖတ်၊ေးဒ ်ွ့်၊ ရစတ နှတု့်၊့်ြူး    တုို့ ေး့်ွေးကို ခါးနခ ူးှုမ အကိုူး၊ 

ဖို၊ူးှုိုတု ေး့်ွေးကို ေးက ို၊ ြ ူးှု(AML/CFT) ်တိုု့နှစ့်၊  ို၊ဝတ်ု့၊ ည်၊ 
န်ည်၊  ည် အိုယအညီ်ူး   ေး  ငခ့်၊ မ  ့််၊ အခ ို၊အလို၊ူး   
ငဖန်၊ို့ေးါးငခ့်၊ မ

နိငု င တ ာဖစိုှူးရဖွဲ့ွေဲ  ဖစည ှူးမုာှူး



 အောရှ-ပံစ ဖ တ့်ငေေ င ွေကင  ြေးခဝါချမှုတ ို ့်ဖျ ့်ငရ ြေးအ ဖက ွဲ့ Asia-Pacific
Group on Money Laundering - APG
 ််၊ိုူးဘ လြု နှစ့်၊  ို၊ဝတု့်၊ေး  AML/ CFT ်ြခ တန်၊်ြနှှုန်၊ ူး   ိုတု

လတုို၊န်ာေးဝ ့်၊ရွို၊ူးှုရစတူးရစတ အဖွဲြို့ါး့်၊နှတု့်၊့်ြအခ ့်၊ ခ ့်၊ အင န်၊အလစန်၊
အိုငဲဖ်၊ငခ့်၊ ်တုို့ေးဝ ့်၊ရွို၊။

နိငု င တ ာဖစိုှူးရဖွဲ့ွေဲ  ဖစည ှူးမုာှူး



 ပပံည့်တကွေ့်ြေးဥပံငေမျောြေးပပံဌောန့်ြေးမှု

 ၁၉၉၃ ခုနှစ်၊ ူးယ စ်၊ေးဝ ါးန နှစ့်၊ ်တ်၊ိုတုေးင  ့်၊ လဲေး်ေး  

ေးဝ ါးန ူး   ဝတ်ု့၊ရ ဥ ေးဒမ

 ၂၀၀၂ ခုနှစ်၊မ ်ရ  ူးါး့်၊ေး  န်ည်၊ လူး၊ ငဖ့်၊ ရရစတ ည်၊ ေး့်ေွးကို နှစ့်၊ 

 ်စည်၊ ူး   ကတန်၊ ခ ပ ၊ေးရ ဥ ေးဒ/န်ည်၊ ဥ ေးဒူး   မ

 ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊မ အဂ်တလတုို၊်  ူးှု်တုို၊ဖ ို၊ေးရ ဥ ေးဒမ

 ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊မ ေး့်ွေးကို ခါးနခ ူးှု်တိုု၊ဖ ို၊ေးရ ဥ ေးဒ/ န်ည်၊ ဥ ေးဒူး   မ

 ၂၀၁၄ခုနှစ်၊အကိုူး၊ ဖို၊ူးှု်တုို၊ဖ ို၊ေးရ ဥ ေးဒမ

 အကိုူး၊ ဖို၊ူးှုိုတုေး့်ွေးကို ေးက ို၊ ြ ူးှုဝတ်ု့၊ရ င ်၊ူးှုူး   အ  ်  ဝီ 

နှစတူး၊န့််၊ ငခ့်၊ န်ည်၊ ဥ ေးဒူး   ။

မမန မာနိငု င ၏ AML/CFT ဆိငု ရာငဆာင ရွေ  ချု  မုာှူး



 ပပံည့်တကွေ့်ြေးဥပံငေမျောြေးပပံဌောန့်ြေးမှု

 ်ရ  ူးါး့်၊ေး  န်ည်၊ လူး၊ ငဖ့်၊ ရရစတ ည်၊ ေး့်ေွးကို နှစ့်၊  ်စည်၊ ူး   

ကတန်၊ ခ ပ ၊ေးရ ငဟတုအဖဲွြို့မ

 ေး့်ေွးကို ဝတ်ု့၊ရ ်ြု်ူး၊ ေးက ို၊လစူး၊ ေးရ အဖွဲြို့မ

 ေး်ွ့ေးကို ဝတု့်၊ရ ်ြု်ူး၊ ေးက ို၊လစူး၊ ေးရ ် ၊ဖဲွြို့မ

 ေး့်ေွးကို ခါးနခ ူးှု တ်ုို၊ဖ ို၊ေးရ ငဟတုအဖွြဲို့မ

 ေး့်ေွးကို ဝတ်ု့၊ရ ်ြု်ူး၊ ေးက ို၊လစူး၊ ေးရ အဖွဲြို့မ

 အကိုူး၊ ဖို၊ူးှု တ်ုို၊ဖ ို၊ေးရ ငဟတုအဖွြဲို့မ

 အကိုူး၊ ဖို၊ူးှုိုတုေး့်ွေးကို ေးက ို၊ ြ ူးှုဝတ်ု့၊ရ င ်၊ူးှုူး   အ  ်  ဝ ီ

နှစတူး၊န့််၊ ေးရ လု ၊့်န်၊ ေးို ၊ူး်မီ

 ေး့်ေွးကို ဝတ်ု့၊ရ ူးှုခ့်၊ ်  ဝ ီနှစတူး၊န့််၊ ေးရ ရဲ် ၊ဖွဲြို့မ

မမန မာနိငု င ၏ AML/CFT ဆိငု ရာငဆာင ရွေ  ချု  မုာှူး



 န ိုွေ့်ွေ့တ ောပံူြေးငပံါွေ့်ြေးင ဆောွေ့်ရ ် ့်မှုမျောြေး

 အ ရစ ်တဖတ် ၊ေးဒ ေး့်ေွးကို ခါးနခ ူးှု တ်ုို၊ဖ ို၊ေးရ အဖွြဲို့ (Asia Pacific

Group on Money Laundering-APG)

 န်ာ လည်၊ူးှ်ု  ချွန်၊လ  ူး   လို၊ူးစ်၊ေးရ ကတု ငခ့်၊ (ကတု့်၊ မအ့်၊ဒတုန်ီ ရစ  မ

 ဂဂလ  ေးဒ ရစ၊မ ိုတရုီ စ   ူးမ် နှတ်ု့၊့်ြမ ရုရစ  နှတု့်၊့်ြမ  ီရတလိုဂ နှတု့်၊့်ြမ

န်ီေး နနှတု့်၊့်ြမ ဂ  န်၊နှတု့်၊့်ြမ ်ိုဂ  ယနှတု့်၊့်ြမ ိုေးူးဘ ဒီ စ  နှတု့်၊့်ြမ အတနှဒတစ

နှတု့်၊့်ြမ ်ရု်၊င ည်၊ ယူ့ ူးမ်နှတ်ု့၊့်ြမ  ယ်န်၊နှတု့်၊့်ြမ လ အတုနှတု့်၊့်ြ

  ်၊ူးစ် ၊် ါးန်၊နှစ့် ၊လ ု၊ တ်ု့၊ခွ့် ၊လို၊ူးစ် ၊ေးရ ကတု ငခ့်၊ (အေးူးရတိုန်၊

နှတု့်၊့်ြမ  ဏ္ဍ ေးရ ါးန်၊ကိုီ ဌ န်မ န်ည်၊  ည် အိုယအညီ်ေး  ေးရ ရြု )

 Egmont of FIUs (ေးလ  ို၊က  ဝဲ)

မမန မာနိငု င ၏ AML/CFT ဆိငု ရာငဆာင ရွေ  ချု  မုာှူး



 ငွေကင  ြေးခဝါချ မှုနွှေ့် အ  မ့်ြေးဖ ့်မှု  ိုင ွေကင  ြေးင ော ့်ပ့ံ မှုဆ ိုွေ့်ရော ဆိ့ုြေးရှု့ြေး
န ိုွေ့်ငပ ခအန ရောယ့် အ  ပဖတ့်ပခွေ့်ြေး၊
 င ်၊ူးှုို   လွန်၊ရ ူးစရရစတ ည် ၊ ူးှုခ့်၊ အို တပ အငူး်၊(Proceed of Crime-

POC)  ူး ဏ - ေးဒေါ်လ ၁၅  ီလီစြ (ို  ၊ ၁၈.၅ ကရီလီစြ)
 အခနွ်၊်တူး၊ ေးရစ ့်၊ ည်၊ င ်၊ူးှု ၂၁%
    ါး ်၊ါးန်၊ ို ့်၊ကတခတုို၊ေး် ည်၊ င ်၊ူးှု ၂၁%
 အဂ်တလတုို၊်  ူးှုနှစ့်၊ အို ့်၊   ို၊ငခ်  ူးှု ၂၁%
 ူးယ စ်၊ေးဝ ါးန ်ရ  ူးါး့်၊ေးရ ့်၊ ါးစ၊ူးှု ၁၂%
 အ်ုအ င ပလု ၊ူးှုနှစ့်၊ ူးယ တု့်၊ခ်ွ့၊ ခ တပ ေးဖ ို၊ူးှု ၁၂%
 အငခ  POC ကု်၊လု ၊ ည်၊ င ်၊ူးှုူး   ၁၁%
 အငခ  င ်၊ူးှုူး   ၂%

 ငွေကင  ြေးခဝါချမှုနှွေ့် အ  မ့်ြေးဖ ့်မှု  ိုငွေကင  ြေးင ော ့်ပ့ံ မှုတ ို ့်ဖျ ့်ငရ ြေး
ဆ ိုွေ့်ရောအမျ  ြေးေ ောြေးအဆွေ ့်မဟောဗျျူဟော (၂၀၁၉-၂ ၀ ၂ ၃)

မမန မာနိငု င ၏ AML/CFT ဆိငု ရာငဆာင ရွေ  ချု  မုာှူး



  ယ ေး န့်၊ ေးဝ ့်၊ရွို၊ူးှုူးရစတေး  နှတု့်၊့်ြနှစ့်၊ ေးဒ ူး   (Non Cooperative

Countries and Territories-NCCT) ် ရ့်၊ ၂၀၀၁-၂၀၀၆

 ်တု ်ို၊ူးှုူး   ိုတုေး် ့် ၊ကိုည် ၊ူးည် ၊နှတု့်၊့်ြနှစ့် ၊ေးဒ ူး   (Jurisdiction

under increased monitoring) ် ရ့်၊ ၂၀၁၀

 ဝြ ုရြှု နှတ်ု့၊ေးငခငူး့်၊ ူး  မ  ီ ယ ေး န့်၊ ေးဝ ့်၊ရွို၊ူးှုူးရစတေး  နှတု့်၊့်ြူး   (High

Risk and Non Cooperative Countries) ် ရ့်၊ ၂၀၁၁-၂၀၁၆

 ်တု ်ို၊ူးှုူး   ိုတုေး် ့် ၊ကိုည် ၊ူးည် ၊နှတု့်၊့်ြနှစ့် ၊ေးဒ ူး   (Jurisdiction

under increased monitoring) ် ရ့်၊ ၂၀၂၀

 ဝြု ရြှု နှတု့်၊ေးငခငူး့်၊ ူး  မ ီ အေးရ စယေးဝ ့်၊ရွို၊ူးှုူး   င ပလု ၊ရန်၊  ်၊ူးစ်၊

 ည် ၊ နှတု့်၊့်ြနှစ့် ၊ ေးဒ ူး   ( High-Risk Jurisdictions subject to a

Call for Action) ် ရ့်၊ ။

AML/CFT ဆိငု ရာ ဖငရှူးယငူဆာင ရွေ  ချ ရမှုမုာှူး



 ဝြ ုရြှု နှတ်ု့၊ေးငခငူး့်၊ ူး  မ ီ အေးရ စယေးဝ ့်၊ရွို၊ူးှုူး   င ပလု ၊ရန်၊  ်၊ူးစ်၊

 ည် ၊ နှတု့်၊့်ြနှစ့် ၊ ေးဒ ူး   ( High-Risk Jurisdictions subject to a Call

for Action) ် ရ့်၊ ။

 ်ီ  ွ  ဝို၊ဝြူးှုူး   မ ေး်ွ့ေးကို လ ဲေးင  ့်၊ ူးှုူး   အ်ွို၊

အဟန်၊ို့အ်  ငဖ်၊ေး်ငခ့်၊ မ

 ်ီ   ွ ေးရ လု ၊့်န်၊ ဂုဏ၊ ့််၊ ို ဝ့်၊ ငခ့်၊ မ

  ုဂဂလတိုိုဏ္ဍူး   ်ွ့်၊ ကတခတုို၊ငခ့်၊ မ

 ဥေးရ  ေးို ၊ူးရစ့်၊ို န ၎့်၊ ်တုို့၏ ် ရ့်၊ ်ွ့်၊ ကည်၊  ွ့်၊ ငခ့်၊ ။

AML/CFT ဆိငု ရာ ဖငရှူးယငူဆာင ရွေ  ချ ရမှုမုာှူးင  ာင့် 
မွဲ့စ ငြေါ်လာနိငု သည့် ဖ ုိပှူးသ  ငရာ  မှုမုာှူး



Jurisdiction under increased monitoring

အင ောွေ့်အ ည့်ငဖော့်ငဆောွေ့်ရ် ့်မည ့် အ စီ အမ့ (ပမ န့်မော န ိုွေ့်ွေ)့
၂၀၂၀ ပပံ ည ့်နစှ့်၊ငဖငဖော့်ဝါရီလ

လ  ငင ှူး
ရလဒ 

ဖင  ာင ှူးဖရာ ဖချုိန 
သတ မှတ ချု  

၁ အဓိကနယပ်ယမ်  ျားရ ိ င ွေင ကျားခဝါခ မှု အန္တရ ယမ်  ျားကိို
န ျားလညသ်ရိ ိမှု တိိုျားတက် င က  ျ်ားပပသရန-်
-မ ျားယစ်င ျားဝါျားမှုခ ျ်ားမ  ျား၊

-အဂတလိိိုကစ် ျားမှုမ  ျား(ဩဇ တကိက မရ ိသ မ  ျား အပါအဝ )်၊
-နယစ်ပ်ပြတင်က  ်ငမ   ခ်ိိုမှုမ  ျားန္   ်
အ ျားနညျ်ားခ ကရ် ိသည န်ယစ်ပ်ငေသမ  ျား၊
-ကိုမပဏအီြွေ ွဲ့အစညျ်ားမ  ျား။

၂၀၂၁ ခိုန္ စ်၊
ဇနန်ဝါရီလ

၃ င ွေငရျားင ကျားငရျားမဟိုတင်သ စီျားပွေ ျားငရျားလိုပ် နျ်ားမ  ျားန္   ်
အသကင်မွေျား ဝမ်ျားငက   ျ်ားပည ရ  မ်  ျားအတွေက် ကကျီား ကပ်ငရျား
အ ဏ ပိို မ်  ျား ငပပ  ျ်ားလ ခန  အ်ပ်ရ တွေ ် လ ိုငလ ကင်သ 
အရ ျ်ားအပမစ်မ  ျား ခ ထ ျား ငပျားရန၊်

၂၀၂၁ ခိုန္ စ်၊
ဇနန်ဝါရီလ

ငက  ကမ် က၊် ငရွှေငရ  ျ်ားဝယသ် မ  ျား၊ အမ်ိပခ ငပမကဏ္ဍတိို  အ ျား   ိုျားရှု  ျား
န္ိို င်ပခအန္တရ ယ်အငပခပပြု ကွေ ျ်ား  ျ်ား/ ရ ို ျားထိို ် စစ်င ျားမှုမ  ျား
ဦျားစ ျားငပျား င   ရ်ွေကရ်န၊်

၂၀၂၁ ခိုန္ စ်၊
ငမလ



Jurisdiction under increased monitoring

လ  ငင ှူး
ရလဒ 

ဖင  ာင ှူးဖရာ ဖချုိန 
သတ မှတ ချု  

၃ ပမနမ် န္ိို  ် ငတ ်ဗဟိိုဘဏအ်ငနပြ  ် သက ်ိို ရ် ငခါ ျ်ားစဉ်အလိိုက်
( ကသ်ွေယင်   ရ်ွေက်သ အငပေါ် အငလျားထ ျားစိစစ်ပခ ျ်ား၊  သဇ 
တကိက မရ ိသ မ  ျား၊   ိုျားရှု  ျားန္ိို င်ပခအန္တရ ယအ်   ပ်မ  သ်ည ် အရပ်
ငေသမ  ျား၊သ သယပြစ်ြွေယလ်ွှေ ငပပ  ျ်ားင   ရ်ွေက်မှုသတ ျ်ားပိို  ခ က်မ  ျား
အစရ ိသည်တိို  အပါအဝ )် ကကျီား ကပ်င   ရ်ွေကမ်ှုမ  ျားပပြုလိုပ်ရန။်
အထ ျားသပြ  ် အလယအ်လတဘ်ဏမ်  ျားအငပေါ်တွေ ် င   ရ်ွေကရ်န။်

၂၀၂၁ ခိုန္ စ်၊
ဇနန်ဝါရီလ

အသပိည ပြန  င်ဝပခ ျ်ား၊ မ တပ် ိုတ ပ်ခ ျ်ားန္   က်ကျီား ကပ်ပခ ျ်ား အပါအဝ ်
ဟွေနေ်လီိုပ် နမ်  ျားန္   ်  ကစ်ပ်သည ် စညျ်ားမ ဉ်ျားမ  ျားအ ျား အငက  ်
အထညင်ြ ်င   မ်ှုပပြုလိုပ်ရန။်

၂၀၂၁ ခိုန္ စ်၊ ငမလ

၆   ိုျားရှု  ျားန္ိို င်ပခအန္တရ ယ် အ   ပ်မ  သ်ည မ်ှုခ ျ်ားမ  ျားန္   ် ပတ်သက်၍ FIU
အငနပြ  ် န္ိို  ် တက မိတြ်က် အြွေ ွဲ့အစညျ်ားမ  ျားန္   ် သတ ျ်ား အခ က်
အလကြ်လ ယပ်ခ ျ်ား၊ န္ိို  ် တက ပ ျားငပါ ျ်ား င   ရ်ွေကပ်ခ ျ်ား မ  ျားကိို
တိိုျားပမြှ  င်   ရ်ွေကရ်န၊်

၂၀၂၁ ခိုန္ စ်၊ ငမလ

ဥပငေစိိုျားမိိုျားငရျားအြွေ ွဲ့အစညျ်ားမ  ျား၏စ ိုစမ်ျားစစ်င ျားမှုအတွေက် င ွေင ကျား  ိို ရ် 
ငထ က်လ မ်ျားငရျားသတ ျ်ား အခ ကအ်လက်မ  ျား ငပျားအပ်ပခ ျ်ား ကိို
တိိုျားပမြှ  င်   ရ်ွေကရ်န၊်

၂၀၂၁ ခိုန္ စ်၊
ငအ ကတ်ိိုဘ လ



Jurisdiction under increased monitoring

လ  ငင ှူး
ရလဒ 

ဖင  ာင ှူးဖရာ ဖချုိန 
သတ မှတ ချု  

၆   ိုျားရှု  ျားန္ိို င်ပခအန္တရ ယ်ရ ိမှုမ  ျားန္   အ်ညီ FIU က သတ ျ်ားပိို  ခ က်အ ျား
လိုပ် နျ်ားပိို ျ်ား ိို ရ် စိစစပ်ခ ျ်ားန္   ် ကကိြုတ ပ်ြန  င်ဝပခ ျ်ားမ  ျားကိို တိိုျားပမြှ  ်
င   ရ်ွေက်ရန။်

၂၀၂၁ ခိုန္ စ်၊
ငအ က်တိိုဘ 
လ

၇ င ွေင ကျားခဝါခ မှုမ  ျားကိို မ လပပစ်မှုမ  ျားစစ်င ျားစဉ်အတွေ ျ်ား အပပိြု ်
စစ်င ျားပခ ျ်ားပပြုလိုပ်ရနန်္   ်   ိုျားရှု  ျားန္ိို င်ပခအန္တရ ယမ်  ျားန္   အ်ညီ
စစ်င ျားပခ ျ်ား ပပြုလိုပ်ရန၊်

၂၀၂၁ ခိုန္ စ်၊
ငအ က်တိိုဘ 
လ

န္ိို  ် ပြတ်ငက  ်င ွေင ကျားခဝါခ မှုမ  ျားအ ျား စ ိုစမ်ျားစစ်င ျားရ တွေ ်
န္ိို  ် တက ပ ျားငပါ ျ်ားင   ရ်ွေက်မှုကိို တရ ျားဝ လ်မ်ျားင က  ျ်ားန္   ်
အလွေတသ်ငဘ လမျ်ားင က  ျ်ား (Informal) လမ်ျားင က  ျ်ားန္ စ်ရပ်လ ိုျား ပြ  ်
င   ရ်ွေက်ရန၊်

၂၀၂၁ ခိုန္ စ်၊
ငအ က်တိိုဘ 
လ

၈   ိုျားရှု  ျားန္ိို င်ပခအန္တရ ယ်ရ ိမှုမ  ျားန္   အ်ညီ ပပစ်မှုက  ျားလွေနရ် မ ရရ ိငသ 
အက ိြုျားအပမတ်မ  ျား၊ ပပစ်မှုက  ျားလွေနရ် တွေ ် အသ ိုျားပပြုသည ပ်စစညျ်ားမ  ျား၊
ပပစ်မှုက  ျားလွေနရ် မ ရရ ိသည အ်က ိြုျားအပမတ်မ  ျားန္   တ်နဘ်ိိုျားတ ညသီည ်
အပခ ျားငသ ပစစညျ်ားမ  ျားကိို သမိျ်ား ညျ်ားပခ ျ်ား/ ထနိျ်ားခ ြုပ်ပခ ျ်ားန္   ် န္ိို  ်  
ဘဏ္ဍ သမိ်ျား ညျ်ားပခ ျ်ားမ  ျားကိိုတိိုျားပမြှ  င်   ရ်ွေက်ရန၊်

၂၀၂၁ ခိုန္ စ်၊
ငအ က်တိိုဘ 
လ



Jurisdiction under increased monitoring
လ  ငင ှူး
ရလဒ 

ဖင  ာင ှူးဖရာ ဖချုိန 
သတ မှတ ချု  

၈ န္ိို  ်  ဘဏ္ဍ သမိ်ျား ညျ်ားပပီျားသည ်အခ ိနအ်ထိ သမိ်ျား ညျ်ားထ ျားငသ 
ပစစညျ်ားမ  ျား၏တနဘ်ိိုျားကိိုထနိျ်ားသမိ်ျားထ ျားန္ိို င်ရျားအတွေက် သမိ်ျား ညျ်ား
ပစစညျ်ားမ  ျားစီမ ခန  ခ်ွေ မှုစနစ်တစ်ရပ်ထ ငထ  ထ် ျားရ ရိနန်္   လ်ိိုအပ်ငသ 
အရ ျ်ားအပမစ်မ  ျားခ ထ ျားငပျားရန၊်

၂၀၂၁ ခိုန္ စ်၊
ငမလ

၁၀/၁၁ ငအ ကပ်ါအခ က်မ  ျားအပါအဝ ် အ ကမ်ျားြကမ်ှုကိို ဘဏ္ဍ ငရျားအရ
ပစ်မ တထ် ျားအငရျားယ င   ရ်ွေကမ်ှုကိို (ပမနမ် န္ိို  ် ၏   ိုျားရှု  ျားန္ိို င်ပခ
အန္တရ ယရ် ိမှု န္   အ်ည)ီ အငက  အ်ထညင်ြ ်င   ရ်ွေကရ်န-်

ကိုလသမဂဂ၏ အငရျားယ ငရျားထိုတ်ပပနသ်ည ် ငန က ် ိုျားစ ရ ျ်ားကိို
သတ ျ်ားပိို  အြွေ ွဲ့အစညျ်ားမ  ျားထ အသငိပျားအင က  ျ်ား က ျားပခ ျ်ား၊

၂၀၂၁ ခိုန္ စ်၊
ငမလ

လ အမ  ျားအပပ ျား ငသငက ငစသည ်လကန်ကမ်  ျား ပပန  ပ်ွေ ျားငစရန် င ွေင ကျား
ငထ ကပ်  မှုအငပေါ် ဘဏ္ဍ ငရျားအရ ပစ်မ တ်ထ ျား အငရျားယ မှု ကိို
အငက  အ်ထည်ငြ ်ရသည ် အ ဏ ပိို မ်  ျားအတွေက် ကျွမ်ျားက  မ်ှု
သ တ်နျ်ားမ  ျား ငပျားအပ်ရန် အငရျားယ ပိတ ်ိို  မှုအ ျား ငရ   ရ်  ျားမှုမ  ျားကိို န ျားလည်
သငဘ ငပါကင်စရန် သ တ်နျ်ားငပျားရန၊်

၂၀၂၁ ခိုန္ စ်၊
ငမလ

လ အမ  ျားအပပ ျား ငသငက ငစသည ် လကန်ကမ်  ျား ပပန  ပ်ွေ ျားငစရန်
င ွေင ကျားငထ ကပ်  မှုအငပေါ်ဘဏ္ဍ ငရျားအရ ပစ်မ တ်ထ ျားအငရျားယ မှု  ိို ရ် 
တ ဝနဝ်တတ ရ ျားမ  ျားန္   ပ်တ်သက်၍ သတ ျ်ားပိို  အြွေ ွဲ့ အစညျ်ား မ  ျားအ ျား
အသပိည ငပျားသည လ်ိုပ် နျ်ားမ  ျား တိိုျားပမြှ  င်   ရ်ွေက်ရနန်္   ် ၎ ျ်ားတိို  အ ျား
ကကျီား ကပ်င   ရ်ွေကမ်ှုတိိုျားပမြှ  ပ်ပြုလိုပ်ရန်

၂၀၂၁ ခိုန္ စ်၊
ငမလ



ဖွဲ့ွေဲ  ဝင နိငု င ဖချုင ှူးချုင ှူး ဖမြန ဖလနှ ဖ မဲွဲ့တ ငရှူးလြု ငန ှူးစဉ်

Rec. အင  ောွေ့်ြေးအရော ၂၀၁၈ ME

စ့နှုန့်ြေး

၂၀၀၈ ME 

စ့နှုန့်ြေး

မတှ့်ချ ့်

၁ အနှတရ စ၊အိဲုငဖ်၊ငခ့်၊ နှစ့်၊ အနှတရ စ၊အေးငခင ပ ခ ည်၊ ို ၊

ေးငဖရစ့်၊ ငခ့်၊ 

PC

LC

- အောြေးလို့ြေး

၂ င ည်၊်ွ့်၊ ည် တနှတှု့်၊  ယ ေး န့်၊ ေးဝ ့်၊ရွို၊ူးှု LC PC အောြေးလို့ြေး

၃ ေး့်ွေးကို ခါးနခ ူးှုင ်၊ူးှု C PC ဥပံငေ

၄ နှတု့်၊့်ြ ဏ္ဍ  တူး၊ ဝည်၊ ငခ့်၊ နှစ့်၊ လ်၊်ေးလ အေးရ စယ

ေးဝ ့်၊ရွို၊ူးှု

LC PC ဥပံငေ

၅ အကိုူး၊ ဖို၊ူးှုိုတု ေး့်ွေးကို ေးက ို၊ ြ  ည်၊ င ်၊ူးှု LC NC ဥပံငေ

၆ အကိုူး၊ ဖို၊ူးှုနှစ့်၊ အကိုူး၊ ဖို၊ူးှုိုတု ေး့်ေွးကို ေးက ို၊ ြ ူးှု

နှစ့်၊ ဝို၊နှွစ၊ ည်၊ ေး့်ွေးကို ဝတု့်၊ရ အေးရ စယ တ ၊်ဝတုို့ငခ့်၊ 

LC NC ဥပံငေ

၇ လယအူး   အင   ေး ေးကိုေး်ေး  လို၊န်ို၊ူး   င န်၊ို့ ွ  ေးရ 

နှစ့်၊ ဝို၊နှွစ၊ ည်၊ ေး့်ွေးကို ဝတု့်၊ရ အေးရ စယ တ် ၊ဝတုို့ငခ့်၊ 

NC - ဥပံငေ

၈  ရဟတ် အဖဲွြို့အ်ည်၊ ူး   PC PC အောြေးလို့ြေး



အဖက ွဲ့ဝွေ့်န ိုွေ့်ွ့ေအချွေ့်ြေးချွေ့်ြေး အပပံန့်အလနှ့်အ  ပဖတ့်ငရြေးလိုပံ့်ွေ န့်ြေးစဉ့်

၉ ေး့်ွေးရ ေးကို ေးရ အဖွြဲို့အ်ည်၊ ဝတု့်၊ရ 

လ တပြို့ါးစို၊ခ ို၊ဥ ေးဒ

C PC ငွေကငရြေးင  ြေးငရြေး

၁၀ ဝို၊ ွစ၊ေးဝ ့်၊ရွို၊ ယအေး ေါ် အေးလ က  

်တ််၊ငခ့်၊ 

PC

LC

NC ငွေကငရြေးင  ြေးငရြေး

၁၁ ူးစ ၊််ူး၊ ကတန်၊  တူး၊ ငခ့်၊ C PC ငွေကငရြေးင  ြေးငရြေး

၁၂ က ဇ ်တိုကူးရစတ ယူး   PC

LC

NC ငွေကငရြေးင  ြေးငရြေး

၁၃ အဝို၊အ ွစ၊ ဏ၊လ ု၊့်န်၊ PC

LC

NC ငွေကငရြေးင  ြေးငရြေး

၁၄ ေး့်ွေးကို  တုို့ူးဟု ၊် ်န်၊ တု လ ဲေးင  ့်၊  ည်၊ 

လ ု၊့်န်၊ 

NC

PC

NC ငွေကငရြေးင  ြေးငရြေး

၁၅ န်ည်၊  ည် အ ်၊ူး   LC

PC

C ငွေကငရြေးင  ြေးငရြေး

၁၆ အီလို၊ကေးရ န််၊န်ည်၊ လူး၊ ငဖ့်၊ 

လ ဲေးင  ့်၊ ငခ့်၊ 

LC NC ငွေကငရြေးင  ြေးငရြေး

၁၇ ကို  ခြ ဂုဂတပလ၊အေး ေါ်အ  က  ေးဝ ့်၊ရွို၊ ငခ့်၊ C PC ငွေကငရြေးင  ြေးငရြေး



အဖက ွဲ့ဝွေ့်န ိုွေ့်ွ့ေအချွေ့်ြေးချွေ့်ြေး အပပံန့်အလနှ့်အ  ပဖတ့်ငရြေးလိုပံ့်ွေ န့်ြေးစဉ့်

၁၈ ဌ န််ွ့်၊ ကတန်၊ ခ ပ ၊ူးှုူး   နှစ့်၊ နှတ်ု့၊့်ြငခ  လု ၊့်န်၊ ခွဲူး   နှစ့်၊ 

လို၊ေးအ ို၊ခြ လ ု၊့်န်၊ ူး   

C

LC

NC

N/A

ငွေကငရြေးင  ြေးငရြေး

၁၉ ဝြု ရြှု နှတု့်၊ေးငခအနှတရ စ၊ငူး့်၊ ူး   ည်၊ နှတု့်၊့်ြူး   NC

PC/C

NC ငွေကငရြေးင  ြေးငရြေး

၂၀  ြ စငဖ်၊ဖွစ၊လ ဲေးင  ့်၊ ူးှုူး   အ   ့််၊  တုို့ငခ့်၊ C PC

NC

တောြေးဆီြေးနှ မ့်နွေ့်ြေးငရြေး

၂၁ လ တပြို့ါးစို၊ခ ို၊ူးေး နို၊ကို  ေးရ နှစ့်၊ လ တပြို့ါးစို၊က  ရစတေးရ LC PC တောြေးဆီြေးနှ မ့်နွေ့်ြေးငရြေး

၂၂ DNFBPs: ဝို၊ ွစ၊ေးဝ ့်၊ရိွု၊ ယအေး ေါ် အေးလ က  ်တ် ၊်ငခ့်၊ PC

LC

NC ငွေကငရြေးင  ြေးငရြေး

၂၃ DNFBPs: အငခ  အေးရ စယ ေးဝ ့်၊ရွို၊ူးှုူး   PC

LC

PC ငွေကငရြေးင  ြေးငရြေး

၂၄  ်ွ့၊ လ့်၊ ငူး့်၊  ူးှုနှစ့်၊ အဖွြဲို့အ်ည်၊ ူး   ၏ အို တပ ခြ်  ခွ့်၊ ရစတ ယ တု့်၊ရစ့်၊ NC

PC

PC ဥပံငေ

၂၅  ်ွ့၊ လ့်၊ ငူး့်၊  ူးှုနှစ့်၊ ဥ ေးဒေးရ ရ ်ီ်ဉ၊ ေးဝ ့်၊ရွို၊ူးှုူး   ၏ အို တပ 

ခြ်   ခွ့်၊ ရစတ ယ တု့်၊ရစ့်၊

NC N/A ဥပံငေ



အဖက ွဲ့ဝွေ့်န ိုွေ့်ွ့ေအချွေ့်ြေးချွေ့်ြေး အပပံန့်အလနှ့်အ  ပဖတ့်ငရြေးလိုပံ့်ွေ န့်ြေးစဉ့်

၂၆ ေး့်ွေးရ ေးကို ေးရ အဖွြဲို့အ်ည်၊ ူး   အ  ်ည်၊ ူး ဉ၊ 

်ည်၊ ိုူး၊ နှစ့်၊ ကို ီကို ၊ငခ့်၊ 

PC PC ငွေကငရြေးင  ြေးငရြေး

၂၇ ကို ီကို ၊ေးရ အ ဏ  တု့်၊ူး   ၏ လ ု၊ တု့်၊ခွ့်၊ ူး   C PC ငွေကငရြေးင  ြေးငရြေး

၂၈ DNFBPsအ  ်ည်၊ ူး ဉ၊ ်ည်၊ ိုူး၊ နှစ့်၊ ကို ီကို ၊ငခ့်၊ NC NC ငွေကငရြေးင  ြေးငရြေး

၂၉ ေး့်ွေးကို ဝတု့်၊ရ ်ြု် ူး၊ ေးက ို၊လစူး၊ ေးရ အဖဲွြို့ူး   PC PC တောြေးဆီြေးနှ မ့်နွေ့်ြေးငရြေး

၃၀ ်ရ  ဥ ေးဒ်တု ူးတု ေးရ နှစ့်၊ ်ြု်ူး၊ ််၊ေးဝ ေးရ အဖဲွြို့ူး   ၏

ါး်တရ  ူး   

LC LC တောြေးဆီြေးနှ မ့်နွေ့်ြေးငရြေး

၃၁ ်ရ  ဥ ေးဒ်တု ူးတု ေးရ နှစ့်၊ ်ြု်ူး၊ ််၊ေးဝ ေးရ အဖဲွြို့ူး   ၏

လ ု၊ တု့်၊ခွ့်၊ ူး   

LC LC တောြေးဆီြေးနှ မ့်နွေ့်ြေးငရြေး

၃၂ ေး့်ွဝို၊   ူး   PC PC တောြေးဆီြေးနှ မ့်နွေ့်ြေးငရြေး



အဖက ွဲ့ဝွေ့်န ိုွေ့်ွ့ေအချွေ့်ြေးချွေ့်ြေး အပပံန့်အလနှ့်အ  ပဖတ့်ငရြေးလိုပံ့်ွေ န့်ြေးစဉ့်

၃၃ ် ရ့်၊ ဇစ  ူး   PC PC အောြေးလို့ြေး

၃၄ လူး၊ ည န်၊ငခ့်၊ နှစ့်၊ ် ုန်၊ို့င န်၊ငခ့်၊ PC NC အောြေးလို့ြေး

၃၅ အေးရ စယူးှုူး   PC PC ငွေကငရြေးင  ြေးငရြေး

၃၆ အင ည်၊င ည်၊ဝတု့်၊ရ  ေး  ်ယ် ခ ပ ၊ူး   PC PC ဥပံငေ

၃၇ နှတု့်၊့်ြအခ ့်၊ ခ ့်၊ အင န်၊အလစန်၊ အိုယအညီ်ေး  ေးရ PC PC/ 

NC

ဥပံငေ

၃၈ နှတု့်၊့်ြအခ ့်၊ ခ ့်၊ အင န်၊အလစန်၊အိုယအည်ီေး  ေးရ 

( တူး၊ ဝည်၊ ငခ့်၊ နှစ့်၊  ဏ္ဍ  တူး၊ ဝည်၊ ငခ့်၊ )

PC PC ဥပံငေ

၃၉ ်ရ  ခြလ ဲေးင  ့်၊ ငခ့်၊ PC NC ဥပံငေ

၄၀ နှတု့်၊့်ြ်ို  ယ ေး န့်၊ ေးဝ ့်၊ရွို၊ူးှုအငခ   ြု်ြူး   LC PC အောြေးလို့ြေး



အဖက ွဲ့ဝွေ့်န ိုွေ့်ွ့ေအချွေ့်ြေးချွေ့်ြေး အပပံန့်အလနှ့်အ  ပဖတ့်ငရြေးလိုပံ့်ွေန့်ြေးစဉ့်

မတှ့်ချ  ့်။  NC/ PC (၈) ခ ို၊အကို၊ တုငခ့်၊ မ အကိုြင ပခ ို၊အူးစ်၊ ၃မ ၅မ ၆မ ၁၀မ ၁၁ နှစ့်၊  ၂၀ ်တုို့်ွ့်၊ NC/ PC 

် ၊်ခ ို၊နှစ့်၊ အကို၊ တုငခ့်၊  ်တုို့ငဖ်၊ နို ME လု ၊့်န်၊ ်ဉ၊အမ ီ   ြုူးစန်၊ Follow-up ေးဝ ့်၊ရွို၊ရ ူးစ 

Enhanced Follow-up  အဝ့်၊  တုို့ ေးဝ ့်၊ရွို၊ငခ့်၊  ခြရ နူးည်၊။

အကိုြင ပခ ို၊ (၄၀) အေး ေါ် ်ြနှှုန်၊  ်၊ူးစ်၊ခ ို၊ရရစတူးှ်ု ု်ုေး န့်၊ 

C LC PC NC မှတ ချု  

၇ ခ ို၊ ၁၀ ခ ို၊ ၁၇ ခ ို၊ ၆ ခ ို၊ ၂၀၁၈

၆ ခ ို၊ ၁၂ ခ ို၊ ၁၇ ခ ို၊ ၅ ခ ို၊ ၂၀၁၉

၆ ခ ို၊ ၁၄ ခ ို၊ ၁၇ ခ ို၊ ၃ ခ ို၊ ၂၀၂၀

၇ ခ ို၊ ၁၆ ခ ို၊ ၁၄ ခ ို၊ ၃ ခ ို၊ ၂၀၂၁

 ဏ္ဍ C LC PC NC မှတ့်ချ ့်
All ၃ ၃
Legal ၁ ၃ ၅ ၂
Financial ၅ ၇ ၄ ၁
LEA ၁ ၃ ၂

အကိုြင ပခ ို၊ (၄၀) အေး ေါ်  ို၊ဝတု့်၊ရ ိုဏ္ဍူး   အလတုို၊ ်ြနှှုန်၊  ်၊ူးစ်၊ခ ို၊ရရစတူးှု



 ICRG လိုပံ့်ွေန့်ြေးစဉ့်ငအော ့်ငရော ့်ရှ န ိုွေ့်မည ့် စ့နှုန့်ြေး (၃)ရပံ့်

 အေးရ ကိုီ ေး  အကိုြပင ပခ ို၊(၆)ခ ို၊ (“Big-6”)အန်ို၊ ််၊်တ်၊

််၊ တ်ု့၊ လတိုု၊န်ာေးဝ ့်၊ရွို၊ငခ့်၊ (PC) ( တုို့) လတိုု၊န်ာေးဝ ့်၊ရွို၊ူးှု

ူးရစတငခ့်၊ (NC) အဝ့် ၊  ်၊ူးစ် ၊ခ ို၊််၊ခုခုရရစတငခ့်၊ မ

 အကိုြပင ပခ ို၊ူး   (၄၀)အန်ို၊် ်၊် တ်၊် ်၊ တု့်၊ လတိုု၊န်ာေးဝ ့်၊ရိွု၊

ငခ့်၊ (PC)( တုို့)လတုို၊န်ာေးဝ ့်၊ရွို၊ူးှုူးရစတငခ့်၊ (NC)အဝ့် ၊ ်၊ူးစ ၊်

ခ ို၊ (၂၀)နှစ့် ၊ အကို၊ရရစတငခ့်၊ မ

 လို၊့့််၊ ရလဒ၊ (Immediate Outcome-IO) အဝ့် ၊အေးန်ငဖ့် ၊

အဝ့် ၊န်တူး ၊ (Low Level) ( တုို့) အ ့် ၊အ့်် ၊(Moderate Level)

 ်၊ူးစ် ၊ခ ို၊ ည်၊ လြုေးလ ို၊ ည် ၊ ်တု ်ို၊ူးှုရစတ/ူးရစတ။

International Cooperation Review Group(ICRG)



အေးရ ကိုီ ေး  အကိုြပင ပခ ို၊(၆)ခ ို၊ (“Big-6”)

််၊်တ်၊််၊ တ်ု့၊ လတုို၊န်ာေးဝ ့်၊ရွို၊ငခ့်၊ (PC) ( တုို့) လတုို၊န်ာ

ေးဝ ့်၊ရိွု၊ူးှု ူးရစတငခ့်၊ (NC) အဝ့် ၊ ်၊ူးစ်၊ခ ို၊ (၂၀)နှစ့် ၊ အကို၊

ရရစတငခ့်၊ မ

International Cooperation Review Group(ICRG)



လို၊့့််၊ ရလဒ၊ (Immediate Outcome-IO) အဝ့် ၊အေးန်ငဖ့် ၊ အဝ့် ၊န်တူး ၊

(Low Level) ( တုို့) အ ့် ၊အ့်် ၊(Moderate Level) ်၊ူးစ် ၊ခ ို၊ ည်၊

လြုေးလ ို၊ ည် ၊ ်တု ်ို၊ူးှုရစတ/ူးရစတ။

International Cooperation Review Group(ICRG)



 ဝြ ုရြှု နှတု့်၊ေးငခအနှတရ စ၊ူး   အ  ဌ န််ွ့်၊ အ တ ည် ငူး ့် ၊့််၊ေးရ 

ေးဝ ့်၊ရွို၊ငခ့်၊ မ

  ယ ေး န့်၊ ေးဝ ့်၊ရွို၊ငခ့်၊ မ ည် တနှတှု့်၊ ေးဝ ့်၊ရိွု၊ငခ့်၊ မ

 ဝြ ုရြှု နှတု့်၊ေးငခအနှတရ စ၊အေးငခင ပကိုီ ကို ၊််၊ေးဝ ငခ့်၊ ူး   

ေးဝ ့်၊ရိွု၊ငခ့်၊ မ

 ေး့်ေွးကို ဝတ်ု့၊ရ ်ြု်ူး၊ ေးက ို၊လစူး၊ ေးရ  ့််၊ အခ ို၊အလို၊ူး   

်တ ုငူး ့် ၊အ ြ ုင ပငခ့်၊ မ

 ေး့်ေွးကို ဝတ်ု့၊ရ ်ြု်ူး၊ ််၊ေးဝ ငခ့်၊ ူး   တု် ငူး ့် ၊ေးဝ ့်၊ရွို၊ငခ့်၊ မ

 နှတု့်၊့်ြ် ို  ယ ေး န့်၊ ေးဝ ့်၊ရွို၊ူးှုူး   တု် ငူး ့် ၊ေးဝ ့်၊ရွို၊ငခ့်၊ မ

 ် ရ့်၊ ဇစ  ူး   ်န််၊်ို ူးစ် ၊် ူး၊ ကတန်၊  တူး၊ ငခ့်၊ မ

အက ့ပပံ တွေ့်ပပံချ ့်မျောြေး



 င ်၊ူးှုနှစ့် ၊ ို၊ဝတု့်၊ေး  ေး့်ေွးကို မ ်စည်၊ မအို တပ အငူး ၊်ူး   မ

အ ြု င ပ ်စည်၊ ူး   ်န်၊ဖတ ုည်ီ  ်စည်၊ ူး    တူး၊ ဝည်၊ နှတု့်၊ေးရ ်တ ုငူး ့် ၊

ေးဝ ့်၊ရွို၊ငခ့်၊ မ

 လယအူး   အင   ေး ေးို ေး်ေး  လို၊န်ို၊ူး   င န်ို့၊  ွ ေး်ရန်၊

ေး်ွ့ေးကို ေးက ို၊ ြ ူးှုအေး ေါ် ေး်ွ့ေးကို ဝတု့်၊ရ အေးရ စယ တ ၊်ဝတုို့ူးှုူး   

အ  ေးရစ ့်၊ရစ  ူးှုူး   ိုတု

န်ာ လည်၊ ေး  ေး နို၊ေး်ေးရ ေးဝ ့်၊ရွို၊ငခ့်၊ မ

 ဝြ ုရြှု နှတု့်၊ေးငခငူး့်၊ ူး  မ ီ အေးရ စယေးဝ ့်၊ရွို၊ူးှုူး   င ပလု ၊ရန်၊

 ်၊ူးစ် ၊ ည် ၊ နှတု့်၊့်ြနှစ့် ၊ ေးဒ ူး   ( High-Risk Jurisdictions

subject to a Call for Action) ် ရ့်၊  တုို့ ူးေးရ ို၊ရစတေး်ေးရ အ်ွို၊

 ယ ေး န့်၊ ေးဝ ့်၊ရွို၊ငခ့်၊ မ

အက ့ပပံ တွေ့်ပပံချ ့်မျောြေး



 ကု်၊င န်၊က   ည် ၊ ဥ ေးဒနှစ့်၊ န်ည်၊ ဥ ေးဒမ ည န်၊ကို  ခ ို၊ူး   ိုတု

လတုို၊န်ာ ေးဝ ့်၊ရွို၊ရန်၊မ

 အနှတရ စ၊အိုဲငဖ်၊ေးရ အ်ီရ့်၊ခြ်  န ဝြ ုရြှု နှတု့်၊ေးငခအနှတရ စ၊ူး   နှစ့် ၊

အညီ် အ်ီအူးြူး   ခ ူးစ် ၊ငခ့်၊ မ

 Sector အလတိုု၊ Risk ူး   ိုတု ရစ ေးဖေွးဖ ၊ကု ၊်ငခ့်၊ မ ေးလ   န်ည်၊ 

ေးအ ့်၊လု ၊ငခ့်၊ မ Risk Management ူး   င ပလု ၊ေးဝ ့်၊ရွို၊ငခ့်၊ မ

 Compliance Unit ူး   ်ွ့်၊ အရ့်၊ အငူး်၊ူး   က ၊ူးြ်တု ခ ဲြို့ငခ့်၊ မ

 Financial Technology-FinTeh နှစ့် ၊ Regulation Technology-

RegTeh ူး   အ ြု င ပနှတု့်၊ေးရ ်ီူးြေးဝ ့်၊ရွို၊ငခ့်၊ မ

အက ့ပပံ တွေ့်ပပံချ ့်မျောြေး



  ယ ေး န့်၊ ေးဝ ့်၊ရွို၊ငခ့်၊ မ ည် တနှတှု့်၊ ေးဝ ့်၊ရိွု၊ငခ့်၊ မ

 ်ွူး၊ ရည်၊ငူး ့်၊ ် ့်၊ငခ့်၊ မ ေးလ ို ့်၊  ့်၊်န်၊ ေး  ငခ့်၊ မ

 ဝို၊ ွစ၊ေးဝ ့်၊ရွို၊ ယအေး ေါ်အေးလ က  ်တ််၊ငခ့်၊ လု ၊့်န်၊ ူး   

်တ ုငူး ့် ၊လု ၊ေးဝ ့်၊ငခ့်၊ နှစ့် ၊ အရည်၊အေး ွ ရစတေး   ြ စငဖ်၊ဖွစ၊

 ့််၊  တုို့ခ ို၊ူး   ေး   တုို့နှတု့်၊ေးရ ေးဝ ့်၊ရိွု၊ငခ့်၊ မ

 ဝြ ုရြှု နှတု့်၊ေးငခငူး့်၊ ူး  မ ီ အေးရ စယေးဝ ့်၊ရွို၊ူးှုူး   င ပလု ၊ရန်၊

 ်၊ူးစ် ၊ ည် ၊ နှတု့်၊့်ြနှစ့် ၊ ေးဒ ူး   ( High-Risk Jurisdictions

subject to a Call for Action) ် ရ့်၊  တုို့ ူးေးရ ို၊ရစတေး်ေးရ အ်ွို၊

 ယ ေး န့်၊ ေးဝ ့်၊ရွို၊ငခ့်၊ မ

အက ့ပပံ တွေ့်ပပံချ ့်မျောြေး



ငများခွေနျ်ားန္  ် အငပြမ  ျား



•For more Futher information 

•relation@myanmarfiu.com

ငက ျားဇ ျားတ ပ်ါသည။်

mailto:myintsoemfiu@gmail.com
mailto:myintsoemfiu@gmail.com

