
ငွေကငကြ ြေးခဝါချမှုနှွေ ့်အကြမ့်ြေးဖြ့်မှုြ ိုငွေကငကြြေး င ောြ့်ပ  မှု 

တ ိုြ့်ဖျြ့်ငရြေးဆ ိုွေ့်ရော သတွေ့်ြေးပ ိုို့အဖက ွဲ့အစည့်ြေးမျောြေး ၏  

တောဝန့်ဝတတရောမျောြေး

(သူရ န့်ငအောွေ့်)

ဒိုတ ယညွှန့်ကြောြေး ငရြေးမှ ြေး

အ ူြေးစို စမ့်ြေးစစ့်ငဆြေးငရြေးဦြေး စ ြေးဌောန

၂၇/၂၈/၂၉/၃၀ - ၇ - ၂၀၂၁
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ငွေကငကြ ြေးခဝါချမှု

• ငငွေမဲက ိုငငွေဖြြူဖြစင် ောင်ဖပြုလိုပ်ဖြင််း

ငွေကမ ခဝ ါချခခ ွေ့်ြေး ငွေကခဖ 

 ငဖပောင််းလဲဖြင််း၊

 ြ ို်းကွေယဖ်ြင််း၊

  သွေင်ငဖပောင််းလဖဲြင််း၊

 လ ငဲဖပောင််းဖြင််း၊

 လက်၀ယ်ထော်းဖြင််း၊  သ ို်းဖပြုဖြင််း၊

  ော်းငပ်းကူညီဖြင််းမ ော်း။
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ငွေကငကြြေးခဝါချ ခခွေ့်ြေး အဆွေ ့် (၃)ဆွေ ့်

1. ငေရောြ ထော်းဖြင််း (Placement)

2.  လ ောလ ိုက်ပ ိုင််းဖြော်းဖြင််း(Layering)

3. ဖပေ်လည်စိုစည််းဖြင််း(Integration)
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1) Self-laundering

o ငငွေင က်းြဝါြ မှုဆ ိုင်ရော မူလဖပစမ်ှုက ို က ြူ်းလွေေ်သူက (က ိုယ်တ ိုင်)က

က ြူ်းလွေေ်သည ် ငငွေင က်းြဝါြ မှု

2) Third party money laundering

o ငငွေင က်းြဝါြ မှုဆ ိုင်ရောမူလဖပစ်မှုက ို က ြူ်းလွေေ်ရောတွေင် ပါဝင်ဖြင််းမရ  သူက

က ြူ်းလွေေ်သည ် ငငွေင က်းြဝါြ မှု

3) Professional Money Launderer,

o Third party money laundering  မ  ြု်း စော်းတွေင်ပါဝင်ပပီ်း  ြင က်းငငွေ

 တွေက် ငငွေင က်းြဝါြ ဖြင််းက ိုငဆောင်ရွက်ငပ်းသည ် လူပိုဂ္ ြုလ်မ ော်း၊  ြွေွဲ့

 စည််းမ ော်းန င ် ဂ ိုဏ််း ိုပ်စိုမ ော်းက ိုဆ ိုလ ိုသည်။

ငွေကငက ြြေးခဝါချမှု/ငွေကငကြြေးခဝါချသူအမျ  ြေးအစောြေး
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1) တ ိုက်ရ ိုကပ်ါဝင်ပတ်သက်ဖြင််း (Direct involvement)၊

2)  လွေသဲ ို်းစော်းဖပြုြ ရဖြင််း (Being Exploited)။

Money Laundering & Financing of Terrorism မျောြေးနွှေ ့်

သတွေ့်ြေးပ ိုို့အဖက ွဲ့အစည့်ြေးတ ိုို့ ပတ့်သြ့်န ိုွေ့်မှု

5



1. တရော်းမဝင်ငသောေည််းလမ််းဖြင် ရရ  သည် ငငွေင က်းန င် ပစစညည််းမ ော်း ထ ေ််းြ ြုပ်ငရ်း

ဥပငေ (၁၇-၆-၂၀၀၂)

2. တရော်းမဝင်ငသောေည််းလမ််းဖြင် ရရ  သည် ငငွေင က်းန င် ပစစညည််းမ ော်း ထ ေ််းြ ြုပ်ငရ်း

ေည််းဥပငေမ ော်း (၅-၁၂-၂၀၀၃)

3. ငငွေင က်းြဝါြ မှုတ ိုကြ် က်ငရ်းဥပငေ (၁၄-၃-၂၀၁၄)

4. ငငွေင က်းြဝါြ မှုတ ိုကြ် က်ငရ်းေည််းဥပငေမ ော်း (၁၁-၉-၂၀၁၅)

5.   ကမ််းြက်မှုတ ိုက်ြ က်ငရ်းဥပငေ (၄-၆-၂၀၁၄)

6.   ကမ််းြက်မှုက ိုငငွေင က်းငထောက်ပ  မှုဆ ိုင်ရောဖပစ်မှုမ ော်း ော်း

တော်းဆီ်းန  မ်ေင််းငရ်းေည််းဥပငေမ ော်း (၁၁-၉-၂၀၁၅)

ငွေကငကြြေးခဝါချ မှုနွှေ့် အကြမ့်ြေးဖြ့်မှုြ ိုငွေကငကြြေးင ော ြ့်ပ  မှု

တ ိုြ့်ဖျြ့်ငရ ြေးဆ ိုွေ့်ရော ဥပငဒနှွေ့် နည့်ြေးဥပငဒမျောြေး
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1.  ဂတ လ ိုက်စော်းမှုတ ိုက်ြ က်ငရ်းဥပငေ

2. မူ်းယစ်ငဆ်းဝါ်းန င စ် တ်က ိုငဖပောင််းလဲငစငသောငဆ်းဝါ်းမ ော်းဆ ိုင်ရောဥပငေ

3.   ကမ််းြက်မှုတ ိုက်ြ က်ငရ်းဥပငေ

4. ငငွေငရ်းင က်းငရ်း ြွေဲွဲ့ စည််းမ ော်းဥပငေ

5. န ိုင်င ဖြော်းသ ို်းငငွေစမီ ြေ ်ြွေဲမှုဥပငေ

6. ဖမေ်မောန ိုငင် ငတော်ဗဟ ိုဘဏ်ဥပငေ

7. ငလောင််းကစော်းဥပငေ

8.  ောမြ လိုပ်ငေ််းဥပငေ

9. ငငွေစိုဘဏ်လိုပ်ငေ််းဥပငေ

10. ပ ို ကိုေသ်ွေင််းကိုေ်ဥပငေ

11.  ငရ်းကကီ်းကိုေ်စည်န င ဝ်ေ်ငဆောင်မှုဥပငေ

12.  ြွေေ်ဆ ိုငရ်ောစီမ  ိုပ်ြ ြုပ်မှုဥပငေ

13. ဖမေ်မောန ိုငင် ကိုမပဏီမ ော်းဥပငေ

14. ရောဇသတ်ကကီ်း

15. ၁၉၅၁ြိုန စ်၊ ရောဇဝတ်ဖပင်ဆငြ် က် က်ဥပငေ

16. ငငွေငြ ်းသက်ငသြ လက်မ တ်မ ော်း ငရောင််းဝယ်ငရ်းဥပငေ

အခခောြေးသ ရှ သွေ ့်သည ့်ဥပငဒမျောြေး
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ငွေကငကြြေးခဝါချ မှုတ ိုြ့်ဖျြ့်ငရြေးဆ ိုွေ့်ရော န ိုွေ့်ွေ တြော စ နှုန့်ြေးမျောြေး

•  ဂတ လ ိုက်စော်းမှုတ ိုကြ် က်ငရ်းဆ ိုင်ရော ကိုလသမဂ္ ဖပည်ဖပညဆ် ိုင်ရော ကွေေ်ဗင််းရ င််း

(United Nations Convention against Corruption-UNCAC)၊

• န ိုင်င ဖြတ်ငက ော် ဂ ိုဏ််းြွေဲွဲ့က ြူ်းလွေေ်သည် မှုြင််းမ ော်းတ ိုက်ြ က်ငရ်း ကိုလသမဂ္

ကွေေ်ဗင််းရ င််း (United Nations Convention against Transnational Organized

Crime)၊

• မူ်းယစ်ငဆ်းဝါ်းန င် စ တ်က ိုငဖပောင််းလဲငစငသော ငဆ်းဝါ်းမ ော်း တရော်းမဝင်ငရောင််းဝယမ်ှု

တ ိုက်ြ က်ငရ်းကိုလသမဂ္ကွေေ်ဗင််းရ င််း(United Nations Convention against

Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances)

•   ကမ််းြက်မှုက ိုငငွေင က်းငထောက်ပ  မှုတ ိုကြ် က်ငရ်းဆ ိုင်ရောန ိုငင် တကောကွေေ်ဗင််းရ င််း

(International Convention for Suppression of the Financing of Terrorism)

• FATF ၏ ကက ဖပြုြ ကမ် ော်း 8



ငွေ ကငက ြြေးခဝ ါချမှုတ ိုြ့်ဖျြ့်ငရြေးဥပငဒ

(၂၀၁၄)
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ဤဥပငေ ရ  ငရ်းယူန ိုင်ငသော ဖပစ်မှုတစရ်ပ်ရပ်က ို (ပိုေ်မ-၂)-

 မည်သူမဆ ို ဖပည်တွေင််းတွေင်ဖြစင်စ၊ ဖမေ်မောန ိုင်င ၏ တည်ဆဲဥပငေ ရ

မ တ်ပ ိုတင်ထော်းငသော ငရယောဉ်၊ ငလယောဉ်န င ် စက်တပ်ယောဉ် တစ်ြိုြို

ငပေါ်တွေငဖ်ြစ်ငစ က ြူ်းလွေေ်လလင်လည််းငကောင််း၊

 ဖမေ်မောန ိုင်င သော်း (သ ို ) န ိုငင် ငတော်တွေင်  ပမဲတမ််းငေထ ိုင်ြွေင် ရသူ က

ဖပည်ပတွေင် က ြူ်းလွေေ်လလင်လည််းငကောင််း

 ဤဥပငေ ရ စီရင်ပ ိုင်ြွေင် ရ  ငစရမည်။

စ ရွေ့်ပ ိုွေ့်ခကွေ ့် (Jurisdiction)
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ငငွေင က်းြဝါြ မှုတ ိုက်ြ က်ငရ်းဥပငေ ပိုေ်မ ၃၊ ပိုေ်မြွေဲ (ဎ)

(၁) တရော်းမဝင်ငသောေည််းလမ််းဖြင် ရရ  သည် ငငွေင က်းန င ်ပစစညည််း ဖြစသ်ည်ဟို

သ ရှ လျြ့်နှွေ ့် ဖြစင်စ၊ သ ရှ ရန့်အငကြောွေ ့်ြေးရှ လျြ့်နှွေ ့် ဖြစ်ငစ-

 ယင််းငငွေင က်း(သ ို )ပစစညည််း၏ ဇစ့်ခမစ ့်ြ ို အသကွေ့်ငခပော ွေ့်ြေးလ ရန့်(သ ိုို့) ဖို ြေးြကယ့် ရန့်၊

 ဖပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်က ို ြျ ြေးလကန့်ရောတကွေ့်ပါ ဝွေ့်သူ တစ ့်ဦြေး တစ့် ငယောြ ့်အောြေး

ဤဥပငဒအရအငရြေးယူခ ရခခွေ့်ြေးမှငရေှာွေ့်ရှောြေးန ိုွေ့်ငရြေး အတကြ ့် အြ အူည ငပြေး ရန့်

 ယွေ့်ြေးငွေကငကြြေးန ှွေ ့် ပစစည့်ြေးြ ိုငခပော ွေ့်ြေးလ ခခ ွေ့်ြေး (သ ိုို့) လွှ ငခပောွေ ့်ြေးခခွေ ့်ြေး၊

ငွေကငကြြေးခဝါချမှု (Money Laundering)
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ငငွေင က်းြဝါြ မှုတ ိုက်ြ က်ငရ်းဥပငေ ပိုေ်မ ၃၊ ပိုေ်မြွေဲ (ဎ)

(၂) တရော်းမဝင်ငသောေည််းလမ််းဖြင ်ရရ  သည် ငငွေင က်းန င ပ်စစညည််းဖြစင် ကောင််း

သ ရ  သည် (သ ို ) သ ရ  ရေ် င ကောင််းရ  သည် ငငွေင က်းန င ်ပစစညည််းမ ော်းန င ်စပလ် ဉ််း၍

• မလူသဘောဝ၊ ဇစ်ဖမစ်၊ တည်ငေရောန င ် ပင်က ိုယ်စရ ိုက် လကခဏောတ ို က ို

ငဖပောင််းလဖဲြင််း၊

• ပ ိုင်ဆ ိုင်မှု (သ ို )  ြွေင  ်ငရ်းတ ို  ော်း ြ ို်းကွေယ်ဖြင််း (သ ို )  သွေင်

ငဖပောင််းလဲဖြင််း၊

ငွေကငကြြေးခဝါချ မှု (Money Laundering)

12



ငငွေင က်းြဝါြ မှုတ ိုက်ြ က်ငရ်းဥပငေ ပိုေ်မ ၃၊ ပိုေ်မြွေဲ (ဎ)

(၃) တရော်းမဝင်ငသောေည််းလမ််းဖြင ်ရရ  သည် ငငွေင က်းန င ် ပစစညည််းဖြစ်င ကောင််း

မ မ လက်ဝယ် လက်ြ ရရ  သည်  ြ  ေ်တွေင် သ ရ  ငသော (သ ို ) သ ရ  ရေ် င ကောင််း

ရ  ငသော ငငွေင က်းန င ် ပစစညည််းက ို-

• ရယူဖြင််း၊

• လက်ဝယ်ထော်းဖြင််း၊

•  သ ို်းဖပြုဖြင််း၊

ငွေကငကြြေးခဝါချ မှု (Money Laundering)
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ငငွေင က်းြဝါြ မှုတ ိုက်ြ က်ငရ်းဥပငေ ပိုေ်မ ၃၊ ပိုေ်မြွေဲ (ဎ)

(၄) ပိုေ်မြွေဲငယ် (၁) မ ပိုေ်မြွေဲငယ် (၃)  ထ ပါ ဖပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်က ို

• က ြူ်းလွေေ်ဖြင််း၊ က ြူ်းလွေေ်ရေ်  ော်းထိုတ်ဖြင််း သ ို မဟိုတ် က ြူ်းလွေေ်ရေ်

 ကက ဖြင ် စစီဉ်ငဆောင်ရွက်ဖြင််းက ို

• ဖပြုလိုပ်မှုဖြင် ငသောလ်ည််းငကောင််း၊ ပ က်ကွေကမ်ှုဖြင် ငသောလ်ည််းငကောင််း၊

• ပူ်းငပါင််းပါဝင်ဖြင််း၊  ကူ ညီငပ်းဖြင််း၊ ပ  ပ ို်းဖြင််း၊  ငထောက် ပ  ငပ်းဖြင််း၊

စီမ ြေ် ြွေဲဖြင််း၊  ကက ဉောဏ်ငပ်းဖြင််း၊ ဂ ိုဏ််း ြွေဲွဲ့ဝငဖ်ြစ်ဖြင််းန င ်  ဖြော်း

တစ်ေည််းေည််းဖြင် ဆက်စပပ်တသ်က်ဖြင််း။

ငွေကငကြြေးခဝါချ မှု (Money Laundering)

14



ကြ  တွေ့်ြောြကယ့်ငရြေးဆ ိုွေ့်ရောငဆောွေ့်ရွြ့်ချြ့်မျောြေး

{ငွေကငကြြေးခဝါချ မှုတ ိုြ့်ဖျြ့်ငရြေးဥပငဒ၊ အခန့်ြေး (၈)}

15



ဆို ြေးရှု ြေးန ိုွေ့်ငခခအနတရောယ့်ြ ို ငဖော့် ိုတ့်ခခွေ့်ြေး၊ အြ ခဖတ့်ခခွေ့်ြေး၊

နောြေးလည့်သငဘောငပါြ့်ငအောွေ့်လိုပ့်ငဆောွေ့်ခခွေ့်ြေးနှွေ ့်

ငလျော ပါြေးငအောွေ့်ငဆောွေ့်ရွြ့်ခခွေ့်ြေး

(Risk identify, assess, understand  and mitigation)

16



Risk Assessment

• ML/FT Risk Assessment ဖပြုလိုပ်ရေ်၊

• ယင််းလိုပ်ငေ််းစဉ်ဆ ိုင်ရော သတင််း ြ က် လကမ် ော်းက ို စောဖြင ်မ တ်တမ််း

တင်ထော်းရေ်န င ်

• up to date ဖြစ်ငစရေ်၊

• သက်ဆ ိုင်ရော ောဏောပ ိုင်မ ော်းက  သ ို်းဖပြုန ိုင်ငရ်း တွေက်  သင် ရ  ငစရေ်၊

Risk Assessment ခပ လ ိုပ့်ခခွေ့်ြေးနှွေ ့် Risk Based Approach 

ြျွေ ့်သို ြေးငဆောွေ့်ရွြ့်ခခွေ့်ြေး

(AML Section 18/ FATF’s Recommendation - 1)

17



Risk Based Approach-RBA

• ငြောထ်ိုတ်ရရ  ငသော ဆ ို်းရ ှု်းန ိုငင်ဖြ နတရောယ်ရ  မှု(Risk)မ ော်းက ို စ မ ခန  ့်ခက ရန့်၊

ငလျော ပါြေးသ ြ့် သောငစရန့်  ကကီ်းတေ််းစီမ ြေ ြ်ွေဲသူမ ော်းက တည်ဖပြုထော်း

သည ် မူဝါဒ ၊ လိုပ့် ို ြေးလိုပ့်နည့်ြေး န င ်   န ့်ြေးချ ပ့်ငဆော ွေ့်ရွြ့်မှုမျောြေး ထော်းရ  ရေ၊်

• လ ို ပ်ပါက ၎င််းတ ို  ော်း ငကောင် ထည်ငြော်ငဆောင်မှုက ို ငစောင ် ကည ်

စစ်ငဆ်းရေ်၊

• High Risk - To conduct EDD

• Low Risk - To conduct Simplify CDD

• Normal Risk- To conduct Standard CDD

Risk Assessment ခပ လ ိုပ့်ခခွေ့်ြေးနှွေ ့် Risk Based Approach 

ြျွေ ့်သို ြေးငဆောွေ့်ရွြ့်ခခွေ့်ြေး

18



What is Risk?
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Threats

Vulner-
abilities

Likeli-
hood

What is Risk?
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Tax & excise 
evasion

21%

Environmental 
crime
21%

Corruption and 
bribery

21%

Other Proceeds 
Generating 

Crimes
11%

Counterfeiting 
and piracy of 

products
12%

Illicit drugs 
12%

Other
2%

အမျ  ြေးသောြေးအနတရောယ့်အြ ခဖတ့်ခခွေ့်ြေးလိုပ့်ွေန့်ြေးစဉ့်ရ လဒ ့်

ခပ စ့်မှုြျ ြေးလကန့်ရောမှရရှ သည  ့် မှုခွေ့်ြေးအြျ  ြေးအခမ တ့်(Proceed of Crime-POC) ပ မ ော ဏ

ခပ စ့်မှု ၂ ၁ မျ  ြေးမှရရှ သည့် စိုစိုငပါွေ့်ြေး ခန့် မှန့်ြေး POC ပ မ ော ဏ - ငဒေါ်လော ၁ ၅ ဘ လ ယ (ြျပ့် ၁ ၈.၅

 ရ လ ယ )

 POC အမျောြေးဆို ြေး ိုတ့်လိုပ့်သည့် မှုခွေ့်ြေးမျောြေး (၆ ၃%)

•  ြွေေတ် မ််းငရ ောင်သည် ဖပစ်မှု ၂၁%

• သ ဘောဝပ တ့်ဝန့်ြေးြျ ွေ့်  ခ ို ြ့် ငစသ ည့် ခပ စ့်မှု ၂၁%

•  ဂတ လ ိုက်စော်းမှုန င်  က င် ပ က်ဖြစော်းမှု ၂၁%

 အခခော ြေးခပ စ့်မှုမျောြေး(၃ ၇%)

• မ်ူးယစ်ငဆ်းဝါ်းတရော်းမဝင်ငရောင််းဝယ်မှု ၁၂%

•  တို ပဖပြုလိုပမ်ှုန င် မပူ ိုငြ်ွေင် ြ  ြု်းငြောကမ်ှု ၁၂%

•  ဖြော်းPOC ထိုတ်လိုပ်သည် ဖပစ်မှုမ ော်း ၁၁%

•  ဖြော်းဖပစမ်ှုမ ော်း ၂% 21



AML/CFT ဆ ိုွေ့်ရော ဆို ြေးရှု ြေးန ိုွေ့်ငခခအနတရောယ့်အရွေ့်ြေးအခမစ့်မျောြေး

 ဆက်သွေယင်ဆောင်ရွကသ်ူမ ော်း

 ပထဝီဝင(်Country) ငေ ထော်းမ ော်း

 လ ဲငဖပောင််းငဆောင်ရွက်မှုန င ဝ်ေ်ငဆောင်မှုမ ော်း

 ဝေင်ဆောငမ်ှုက ိုငပ်း ပ်သည ေ်ည််းလမ််းမ ော်း

22



Risk ြ ို ခန ့်မှန့်ြေးခခွေ့်ြေး
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ဆြ့်သကယ့်ငဆောွေ့်ရြွ့်သအူငပေါ်အငလြေး ောြေးစ စစ့်ခခွေ့်ြေး

(Customer Due Diligence-CDD)

(AMLL section 19 & FATF Recommendation 10, 22)

24



(a) ဆြ့်သကယ့်ငဆောွေ ့်ရြွ့်သူဆ ိုင်ရောမ တ်ပ ိုတင်ရယူဖြင််းန င  ်တည်ဖပြုဖြင််း

(b) အြျ  ြေးခ စောြေးခကွေ ့် ရှ သူဆ ိုင်ရော မ တ်ပ ိုတင်ရယူဖြင််းန င ်ယင််းက ို တည်ဖပြုရေ်

ဆီငလ ော်သည ်ငဆောင်ရွက်မှုမ ော်းဖပြုလိုပ်ရေ်

(c) စ ြေးပကောြေးဆြ့်ဆ  ငဆော ွေ့်ရြွ့်မှု ၏ ရည့် ရွယ့် ချြ့်နှွေ ့် သငဘ ောသ ဘောဝ က ို

ေ ်းလည်င ောင်ငဆောင်ရွကဖ်ြင််း

(d) ဆက်နွေယ်ပတ်သက်မှုမ ော်းက ို စဉ့်ဆြ့်မခ ပတ့်ငစောွေ ့်ကြည ့်စစ့်ငဆြေးခခ ွေ့်ြေး

လ ိုြ့်နောရမည ့် CDD ဆ ိုွေ့်ရောအဓ ြအချြ့်မျောြေး

25



ပိုဒ့်မ ၁၉

• Business relationship မထူငထောင်မီ CDD ငဆောင်ရွက်ရေ်

• Occasional Customer ဖြစပ်ါက သတင််းပ ို ရေ် သတ်မ တ်ပမောဏထက်

ငက ော်လလင် မ မ ၏ဝေ်ငဆောင်မှုက ိုမငပ်း ပ်မီ ငဆောင်ရွကရ်ေ်

• ယြင်ရရ  ထော်းသည ် CDDသတင််း ြ က် လက်မ ော်း မမ ေ်လလင/်မဖပည ်စ ိုလလင်

• Risk based CDD ငဆောင်ရွက်ရေ်၊

• High Risk ဖြစပ်ါက EDD လိုပ်ရေ်၊

• Low Risk ဖြစပ်ါက Simplify CDD လိုပ်ရေ်၊

• Simplify CDD လိုပ်စဉ် ML/TF သ သယရ  ပါက (သ ို ) High Risk ဖြစလ်ောပါက ရပ်စရဲေ်

CDD ဆ ိုွေ့်ရော ဥပငဒ ခပဋ္ဌောန့်ြေးချြ့်မျောြေး
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ပိုဒ့်မ ၁၉

• CDD ငဆောင်ရွက်ရောတွေင် လွေတ်လပ်ငသော သတင််း ရင််း ဖမစ်မ ော်းသ ို်း၍

Customer က ို စ စစ့်ခခွေ ့်ြေးန ှွေ ့်အတည့်ခပ ခခွေ ့်ြေး၊

• ငဆောင်ရွက်မှု၏ ရည်ရွယ်ြ က်၊ သငဘောသဘောဝဆ ိုင်ရော သတင််း ြ က်

 လက်မ ော်းစိုငဆောင််းဖြင််း၊ ေ ်းလည်သ ရ  ဖြင််း၊

•  က  ြု်းြ စော်းြွေင ရ်  သူပ ိုင်ရ င်မည်သူဖြစ်င ကောင််း စ စစ်ဖြင််း၊

• က ိုယ်စော်းငဆောင်ရွက်သူမ ော်း ငပေါ်စ စစဖ်ြင််း၊

• PEP မ ော်းန င ်ပတ်သက်၍ EDD ငဆောင်ရွက်ဖြင််း၊

• CDD မငဆောင်ရွက်န ိုင်ပါက ဝေ်ငဆောင်မှုမငပ်းဖြင််း၊

• Business Relationship ထူငထောင်ပပီ်းမ CDD ငဆောင်ရွကန် ိုင်ဖြင််း၊

• To update above information regularly

CDD ဆ ိုွေ့်ရော ဥပငဒ ခပဋ္ဌောန့်ြေးချြ့်မျောြေး
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ပိုဒ့်မ ၂ ၀

• CDD က ိုစဉ်ဆက်မဖပတ်ငဆောင်ရွက်ရေ်၊ လ ို ပ်ပါက ငငွေင က်းဇစ်ဖမစ်စ စစရ်ေ်၊

ပိုဒ့်မ ၂ ၁

• င ောကပ်ါလ ငဲဖပောင််းမှုမ ော်းက ို ငစောင  ်ကည စ်စ်ငဆ်းရေ်

• လိုပ်ငေ််း ရင််းြ ထင်ရ ော်းမရ  ငသော/ဥပငေန င မ်ညီငသော/ရှုတ်ငထွေ်း၍ပ ိုမ ေမ်ဟိုတ်ငသော

လ ဲငဖပောင််းငဆောင်ရွက်မှု

• AML/CFT လ ိုငလောက်စွေောမလ ိုက်ေ သည န် ိုင်င /ထ ိုန ိုင်င မ လပူိုဂ္ ြုလ်တ ို န င ဆ်က်စပ်သည ်

လ ဲငဖပောင််းငဆောင်ရွက်မှုမ ော်း

•  ထက်ပါငဆောင်ရွကြ် က်ဆ ိုင်ရော ငေ က်ြ  ငဖြ ငေန င ်ရည်ရွယ်ြ က်မ ော်းက ို ဖြစန် ိုင်

သမလစစ်ငဆ်း၍ မ တ်တမ််းတငထ်ော်းရေ်၊

• ML/TF  ဆင ဖ်မင သ်ည ် Customer  ငပေါ် EDD ဖပြုလိုပ်ရေ။်

CDD ဆ ိုွေ့်ရော ဥပငဒ ခပဋ္ဌောန့်ြေးချြ့်မျောြေး
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အြျ  ြေးခ စောြေးခကွေ့် ရှ သူပ ိုွေ့်ရှွေ့်

29



 ငငွေင က်းြဝါြ မှုတ ိုကြ် က်ငရ်းဥပငေ ပိုေ်မ ၃၊ ပိုေ်မြွေဲ (ည)

 န ိုင်င ငတော်သမမတရ ို်း၏ ငငွေင က်းြဝါြ မှုတ ိုက်ြ က်ငရ်းဥပငေဆ ိုင်ရော  မ ေ ်

 မ တ်၊ ၄၅/၂၀၁၉ ၏  ပ ိုေ် ၂(င)

 ဖမေ်မောန ိုင်င ငတော်ဗဟ ိုဘဏ်၏ ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ရက်ငေ တွေင် ထိုတ်ဖပေ်ြဲ သည ်

CDD ဆ ိုင်ရော ည ေ် ကော်းြ က် မ တ်၊ (၁၈/၂၀၁၉)

 ရင််းန ီ်းဖမ ြုပ်န  မှုန င ်ကိုမပဏီမ ော်းည ေ် ကော်းမှုဦ်းစီ်းဌောေ၏ ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ ရက်စွေဲပါ

 က  ြု်းြ စော်းြွေင ရ်  သူပ ိုင်ရ င်သတင််း ြ က် လက်မ ော်း ထိုတ်ငြော်င ကညောငရ်း

ဆ ိုင်ရောည ေ် ကော်းြ က် မ တ် ၁၇/၂၀၁၉ ( ပ ိုေ် ၃(ဃ))

  က  ြု်း ဖမတ်ရရ  ပ ိုင်ဆ ိုင်မှုငြော်ငဆောင်ငရ်းလိုပင်ေ််း ြွေဲွဲ့၏ သတ်မ တြ် က်

အြျ  ြေးခ စောြေးခကွေ့် ရှ သူပ ိုွေ့်ရှွေ့်ဆ ိုွေ့်ရော ခ ပည့်တကွေ့်ြေးသတ့်မှတ့်ချြ့်မျောြေး
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ငငွေင က်းြဝါြ မှုတ ိုကြ် က်ငရ်းဥပငေ

 က  ြု်းြ စော်းြွေင် ရ  သူပ ိုင်ရ င်ဆ ိုသည်မ ော (ပိုေ်မ ၃ (ည))-

• မူလ ိ ကပ ိုင်ဆ ိုင်သူက ိုဖြစ်ငစ၊

• ဆက်သွေယ် ငဆောင်ရွကသ်ူတစဦ််း ော်း ထ ေ််းြ ြုပ်သူ၊

• လ ဲငဖပောင််းငဆောင်ရွက်မှုတစ်ြိုြိုက ို မ မ က ိုယ်စော်း ဖြော်းသူတစဦ််းက ငဆောင်ရွက်

ငစသည် သ၊ူ

• ယင််းစကော်းရပ်တွေင် ကိုမပဏီ ြွေဲွဲ့ စည််းတစ်ြိုြို (သ ို ) စီစဉင်ဆောင်ရွက်မှု

တစ်ြိုြိုက ို ထ ငရောက်ငသောထ ေ််းြ ြုပ်မှုဖပြုလိုပ်သည် သူတစဦ််းလည််း ပါဝင်

သည်။

အြျ  ြေးခ စောြေးခကွေ့် ရှ သူပ ိုွေ့်ရှွေ့်ဆ ိုသည့်မေှာ
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ဖမေ်မောန ိုင်င ငတော်ဗဟ ိုဘဏ်၏ည ေ် ကော်းြ က် မ တ်- (၁၈/၂၀၁၉)

(ငငွေင က်းြဝါြ မှုတ ိုက်ြ က်ငရ်းဥပငေန င ် ညီ)

(ကိုမပဏီ ြွေဲွဲ့ စည််းတစ်ရပ်ရပ်၏ ၂ ၀% က ို ပ ိုင်ဆ ိုင်သူ (သ ို ) တ ိုက်ရ ိုက်ဖြစ်ငစ၊

သွေယ်ဝ ိုက်၍ဖြစင်စ ထ ေ််းြ ြုပ်ငဆောင်ရွက်မှု ဖပြုလိုပ်သူ သ ို မဟိုတ် ထ ေ််းြ ြုပမ်ှု

ဖပြုလိုပ်သူ လူပိုဂ္ ြုလ် (natural person)တ ိုင််းက ို စ စစ်ရမည်)

အြျ  ြေးခ စောြေးခကွေ့် ရှ သူပ ိုွေ့်ရှွေ့်ဆ ိုသည့်မေှာ
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အြျ  ြေးခ စောြေးခကွေ့် ရှ သူပ ိုွေ့်ရှွေ့်ဆ ိုသည့်မေှာ

FATF၏အဓ ပပါယ့်ဖကွေ ့်ဆ ိုချြ့်

 ဆက်သွေယ်ငဆောင်ရွက်သူ ော်း  ဆ ို်းစွေေ်ဆ ို်း ပ ိုင်ဆ ိုင်သူ (သ ို )

ထ ေ််းြ ြုပ်သူ၊ ကိုမပဏီ  ြွေဲွဲ့ စည််း (သ ို ) ဥပငေငရ်းရော စစီဉ်

ငဆောင်ရွက်မှုတစ်ရပ်ရပ်က ို  ဆ ို်းစွေေ်ဆ ို်း ထ ငရောက်စွေော ထ ေ််းြ ြုပ်မှု

ဖပြုလိုပ်သူ။

 ၂၅%န ှွေ ့်အ ြ့် ပ ိုင်ဆ ိုင်ထ ေ််းြ ြုပ်သူ (FATF Interpretive Note to

Recommendation 24, para. 1 (foot Note 40))
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ရင််းန ီ်းဖမ ြုပန်  မှုန င က်ိုမပဏီမ ော်းည ေ် ကော်းမှုဦ်းစီ်းဌောေ၏ည ေ် ကော်းြ က ်မ တ် -

၁၇/၂၀၁၉

(က)  စိုရ ယ်ယော န င /်သ ို မဟိုတ် မဲငပ်းပ ိုင်ြွေင ် ၅%နှွေ ့်အ  ြ့်ြ ို တ ိုက်ရ ိုက်

ဖြစ်ငစ၊ သွေယ်ဝ ိုက၍်ဖြစ်ငစပ ိုင်ဆ ိုင်သူ၊

(ြ) ဘိုတ် ြွေဲွဲ့ဝင် မ ော်းစိုက ိုြေ ် ပ်ဖြင််း န င ် ထိုတ်ပယ်ဖြင််းက ို တ ိုက်ရ ိုက်

ဖြစ်ငစ၊ သွေယ်ဝ ိုက၍်ဖြစ်ငစ ငဆောင်ရွက်ြွေင ်ရ  သူ၊

(ဂ) Public Co. (သ ို ) Private Co. (သ ို ) Corporation  ငပေါ် သ သော

ထင်ရ ော်းသည ်  သဇောလ မ််းမ ို်းမှု (သ ို ) ထ ေ််းြ ြုပ်ငဆောင်မှုက ို  မ ေ်တကယ်

က င ်သ ို်းသူ (သ ို ) က င ်သ ို်းပ ိုင်ြွေင ်ရ  သူ။

အြျ  ြေးခ စောြေးခကွေ့် ရှ သူပ ိုွေ့်ရှွေ့်ဆ ိုသည့်မှော
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(က) ပ ိုင်ဆ ိုင်မှု က  ြု်း ဖမတ် (Ownership Interest)

(ြ) မဲငပ်းြွေင ် ြွေင ် ငရ်း (Voting Right) သ ို မဟိုတ်

(ဂ) ေါရ ိုက်တော ြွေဲွဲ့ဝင်  မည်စောရင််းတင်သွေင််းဖြင််း (သ ို )  မည်စောရင််းမ 

ပယ်ြ က်ဖြင််းဖပြုန ိုင်ြွေင ်။

ရ ောခ  ိုွေ့်နှုန့်ြေးသတ့်မှတ့်ချြ့်၏အြျ  ြေးဝွေ့်မှု
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အက   ျိုးခံစ ျိုးခွင ့်ရှ သပူ ိုင ရှင ဆ ိုသည မှ 

CUSTOMER

COMPANY
A

COMPANY
B

Mr. ZMs. Y Mr. WMs. YMr. X

50%50%

60%
40% 33.33%

33.33% 33.33%



 ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ ရကစ်ွေဲပါ ည ေ် ကော်းြ က ်မ တ် (၁၇/၂၀၁၉)၊

 To enhance transparency and accountability of BO of legal person and

legal arrangement၊

 ဖမေ်မောန ိုင်င  တွေင််းြွေွဲဲ့စည််းထော်းသည ် ကိုမပဏီမ ော်း၊ စီ်းပွေော်းရ်းဆ ိုင်ရော  ြွေဲွဲ့ စည််းမ ော်း

 ော်းလ ို်းလ ိုက်ေ ရေ်၊

 BOဆ ိုငရ်ောသတင််း ြ က ်လကမ် ော်း ဖပြုစိုထော်းရ  ရေ်၊ ငေ ကဆ် ို်း ငဖြ ငေန င ်

 ညီဖြစ်ငစရေ် န င ် DICA န င ် IRD သ ို  ြ  ေ်န င ်တစ်ငဖပ်းညီတင်ဖပရေ်၊

 DICA website တွေင်  ွေေ်လ ိုင််းပ ိုစ ဖြင ် BOဆ ိုင်ရော ြ က် လကမ် ော်းတင်ဖပရေ်၊

 BO န င ပ်တ်သက်၍သက်ဆ ိုင်ရော ောဏောပ ိုငမ် ော်းန င ် ဖပည  ်ဝပူ်းငပါင််းရေ်၊

 ကိုမပဏီြ က်သ မ််းပပီ်းငေ က် (၅)န စ် ကောထ ထ ေ််းသ မ််းထော်းရ  ရေ်၊

 ပ က်ကွေကပ်ါက AML ဥပငေန င ် ညီ  ငရ်းယူရေ်၊

 ၁-၁-၂၀၂၀ ရကင်ေ မ စတင် ောဏောသက်ဝငသ်ည်။

DICA ၏ မူရွေ့်ြေးပ ိုွေ့်ရှွေ့်ဆ ိုွေ့်ရောသတွေ့်ြေးအချြ့်အလြ့်မျောြေး 

 ိုတ့်ငဖော့်ငခ ပောကြ ောြေးင ရ ြေးညွှန့်က ြောြေးခ ျြ့်
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DICA ၏ မူရွေ့်ြေးပ ိုွေ့်ရှွေ့်ဆ ိုွေ့်ရောသတွေ့်ြေးအချြ့်အလြ့်မျောြေး 

 ိုတ့်ငဖော့်ငခ ပောကြ ောြေးင ရ ြေးညွှန့်က ြောြေးခ ျြ့်
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မှတ့်တမ့်ြေးမျောြေးသ မ့်ြေးဆည့်ြေးခခွေ့်ြေး

(Record Keeping)

(AMLL section 23 & FATF Recommendation 11)
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• င ောက်ငြော်ဖပပါမ တ်တမ််းမ ော်းက ို ၅န စ ်ထ စေစ်တက ထ ေ််းသ မ််းထော်းရ  ရေ်

• Customer (သ ို ) BO ၏ ငငွေစောရင််း/ စော ဆက် သွေယ/် ID/CDDမ တ်တမ််းမ ော်း၊

• ဖပည်တွေင််း/ဖပည်ပ ငငွေင က်းလ ငဲဖပောင််းငဆောင်ရွက်မှုမ ော်း(သ ို ) လ ဲငဖပောင််းရေ ်ော်းထိုတမ်ှုမ ော်း

• CTR/ TTR န င ် STR မ တတ်မ််းမ ော်း

• Risk Assessment ငဆောင်ရွက်မှုဆ ိုင်ရောမ တ်တမ််းမ ော်း

• ဖပစ်မှုင ကောင််း ရ တရော်းစွေဲဆ ိုရောတွေင် သက်ငသြ  ဖြစ် တည်ငဆောက်

န ိုင်သည် ထ လ ိုငလောက်ဖပည စ် ိုမှုရ  ငစရေ်၊

• ဖပည်တွေင််း ောဏောပ ိုင်မ ော်းက လိုပ်ပ ိုင်ြွေင န် င  ်ညီ ငတောင််းြ လောပါက

 လ င် ဖမေ်ငပ်း ပ်န ိုင် ငစရေ်၊

မှတ့်တမ့်ြေးသ မ့်ြေးဆည့်ြေးခခွေ့်ြေး
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န ိုွေ့်ွေ ငရြေးအရ ကသဇောတ ြကမရှ သူမျောြေး

(Politically Exposed Persons-PEP)

(AMLL section 22 & FATF Recommendation 12)
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a) Foreign PEPs(န ိုင်င ဖြော်း သဇောတ ကကမရ  သ)ူ

b) Domestic PEPs (ဖပည်တွေင််း သဇောတ ကကမရ  သ)ူ

c) Persons who are or have been entrusted with a prominent

function by an international organization (International PEPs)

(န ိုင်င တကော ြွေဲွဲ့ စည််းမ ော်းတွေင် ငရ်းပါငသောတောဝေ်က ို  ပ်န င််းြ ထော်းရ

သ)ူ

d) family members or close associates of all types of PEP. (PEP

 မ  ြု်း စော်း ော်းလ ို်းတ ို ၏မ သော်းစိုဝင်မ ော်း၊ ရင််းန ီ်းသည မ် တ်ငဆွေမ ော်း)

(not intended to cover middle ranking or more junior individuals)

Politically Exposed Persons
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a) န ိုင်င ဖြော်းတ ိုင််းဖပည်တွေင်  ငရ်းပါသည ် မ ော်းဖပည်သူဆ ိုင်ရော လိုပ်ငေ််းတောဝေ်က ို

 ပ်န  ဖြင််းြ ထော်းရသ-ူ

 Heads of State or of government, senior politicians, senior

government, judicial or military officials, senior executives of state

owned corporations, important political party officials

b) မူရင််းပ ိုင်ရ င်/Customer သည် PEP ဟိုတ့်/မဟိုတ ့်ဆို ြေးခဖတ့်န  ိုွေ့်ရန့် Risk

Management System  ောြေးရှ ရန့် ၊

c) စ ြေး ပကောြေးဆြ့်ဆ မှုမ ငူ ောွေ့်မ Senior Management၏ အတည့်ခပ ချြ ့်ယူရန့်၊

d) PEPဖြစ်င ကောင််းသတ်မ တ်ြ ရသည ် Customer/မူရွေ့်ြေးပ ိုွေ့်ရှွေ့်၏ Source of

Funds/ Wealthြ  ိုသ ရှ န ိုွေ့်ငရြေးသ ွေ ့်ငလျော့်သ ည  ့်ငဆောွေ့်ရွြ့်မှုမျောြေးခပ လိုပ့် ောြေး ရန့် ၊

e) စီ်းပွေော်းဆက်ဆ ငဆောင်ရွက်မှုက ို စဉ ့်ဆြ့်မခပတ့်ငစောွေ ့်ကြည  ့်ရန့်။

Foreign PEPs
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a) တ ိုင််းဖပည် တွေင််း  ငရ်းပါသည ်  မ ော်းဖပည်သူဆ ိုင်ရော လိုပ်ငေ််းတောဝေ်က ို

 ပ်န  ဖြင််းြ ထော်းရသ-ူ

 Heads of State or of government, senior politicians, senior

government, judicial or military officials, senior executives of state

owned corporations, important political party officials

b) မူရင််းပ ိုင်ရ င်/CustomerသညP်EPဟိုတ/်မဟိုတ်ဆ ို်းဖြတ်န ိုငရ်ေ် သွေ ့်ငလျော့်သည  ့်

ငဆောွေ့်ရွြ့်မှုမျောြေးခပ လိုပ့် ောြေး ရှ ရန့် ၊

c) စီ်းပွေော်းဆက်ဆ ငဆောင်ရွက်မှုသည် Risk ခမွေ ့်မောြေးပါြ-
a) စ်ီးပွေော်းဆက်ဆ မှု မထူငထောင်မီ Senior Management၏ တည်ဖပြုြ က်ယူရေ်၊

b) PEPဖြစင် ကောင််းသတ်မ တြ် ရသည ် Customer/ မူရင််းပ ိုငရ် င်၏ Source of Funds/

Wealthက ို သ ရ  န ိုင်ငရ်းသင ်ငလ ော်သည င်ဆောင်ရွက်မှုမ ော်းဖပြုလိုပ်ထော်းရေ၊်

c) စ်ီးပွေော်းဆက်ဆ ငဆောင်ရကွ်မှုက ို စဉ်ဆက်မဖပတ်ငစောင ် ကည ်ရေ။်

Domestic/International PEPs
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a)  သက် ောမြ ငပေါ်လစီ၏  က  ြု်းဆက်ြ ြွေင ်ရ  သူမ ော်း န င ်/သ ို မဟိုတ်  ဆ ိုပါ

 က  ြု်းဆက်ြ ြွေင ်ရ  သူမ ော်း၏ မူရင််းပ ိုင်ရ င် သည် PEP မ ော်း ဟိုတ်/မဟိုတ်

ဆ ို်းဖြတ်န ိုင်ရေ် လ ို ပ်ငသောငဆောင်ရွက်မှုမ ော်းထော်းရ  ရေ်၊

b) ပ ိုမ ေ် CDD ငဆောငရ်ွက်ြ က်မ ော်း ဖပင် ဆ ို်းရ ှု်းန ိုင်ငဖြ နတရောယ် ဆင ်ဖမင ်မော်း

င ကောင််း ငတွေွဲ့ရ  ရပါက -

1)  ောမြ ငငွေထိုတမ်ငပ်းမီ  ကကီ်းတေ််းစီမ ြေ ်ြွေဲသူထ တင်ဖပရေ၊်

2)  ဆ ိုပါ  ောမြ ငပေါ်လစီက ိုင်ငဆောင်သူန င ် စီ်းပွေော်းဆက်ဆ ငဆောင်ရကွ်မှု လ ို်းစ ို ငပေါ်

တ ို်းဖမ င ် စ စစ်မှုမ ော်းဖပြုလိုပ်ရေ်၊

3) သ သယဖြစ်ြွေယ်လ ဲငဖပောင််းငဆောင်ရွက်မှုသတင််းပ ို ြ က် ငေဖြင ် FIU သ ို တငဖ်ပငရ်း

သ ို်းသပ်ရေ်၊

PEPs ဆ ိုွေ့်ရော အသြ့်အောမခ နှွေ ့်ပတ့်သြ့်၍ သတ ခပ ရန့်
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နည့်ြေးပညောအသစ့်မျောြေး

(New Technologies)

(AMLL section 25 & FATF Recommendation 15)
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•  သစ်တထီွေင်ထော်းသည် ထိုတ်ကိုေ်၊ ဝေ်ငဆောင်မှု၊ စီ်းပွေော်းငရ်းလိုပ်ငေ််း /

လိုပ်ထ ို်း လိုပ်ေည််း၊ ဝေ်ငဆောင်မှုငပ်း ပ်သည ်ေည််းလမ််း သစ်မ ော်း (သ ို )

ေည််းပညောမ ော်းန င ဆ်က်နွေယ်ငသော ML/FT Risk မ ော်းက ို -

 ငြောထ်ိုတ်ဖြင််း၊

  ကဲဖြတ်ဖြင််း၊

 စမီ ြေ ်ြွေဲဖြင််းန င ်

 ငလ ော ပါ်းသက်သောင ောင်ငဆောင်ရွက်ဖြင််း။

နည့်ြေးပညောအသစ့်မျောြေး
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ဆြ့်သကယ့်ငဆောွေ့်ရြွ့်သအူငပေါ်

အငလြေး ောြေးစ စစ့်ခခွေ့်ြေးလိုပ့်ွေန့်ြေးစဉ့်ြ ို ကြောြေးခ ပိုဂ္  လ့် အငပေါ်

အောြေး ောြေး၍ ငဆောွေ့်ရွြ့်ခခွေ့်ြေး

(Reliance on Third Parties)

(AMLL section 24 & FATF Recommendation 17)
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• င ောက်ပါတ ို က ိုငဆောင်ရွက်န ိုင်စွေမ််းရ  ငသော ကော်းြ ပိုဂ္ ြုလ်က ို  ော်းထော်း၍

CDD ငဆောင်ရွက်န ိုငပ်ါသည်

• သ ို ရောတွေင်  လ ို်းစ ိုတောဝေ်ရ  မှုသည် မူရင််း ြွေွဲဲ့ စည််းတွေင်က ငရောက်သည်။

CDD အောြေး ကြောြေးခ  လပူိုဂ္  လ့်/အဖက ွဲ့အစည့်ြေးြ ိုငဆောွေ့်ရွြ့်ငစခခွေ့်ြေး
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အဖက ွဲ့အစည့်ြေးအတကွေ့်ြေး   န့်ြေးချ ပ့်ငဆ ောွေ့်ရွြ့်မှုမျောြေးနှွေ ့် န ိုွေ့်ွေ ရပ့်ခခောြေး

ရို ြေးခက မျောြေး၊ လြ့်ငအောြ့်ခ လိုပ့်ွေန့်ြေးမျောြေး

(INTERNAL CONTROLS AND FOREIGN BRANCHES AND 

SUBSIDIARIES)

(AMLL section 28, AMLRs  & FATF Recommendation 18)
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AML ဥပငေပါဖပဋ္ဌောေ််းြ က်မ ော်းက ိုလ ိုက်ေ ငဆောင်ရွက်ရေ်န င ် ငြော်ထိုတ်ရရ  

သည ် Riskမ ော်းက ို ထ ငရောက်စွေောစမီ ြေ ြ်ွေဲရေ် တွေက-်

• ဌောေတွေင််း အစ အစဉ့်မျောြေး၊ မူဝါဒမျောြေး ၊ လိုပ့် ို ြေးလိုပ့်နည့်ြေး မျောြေး

• ဖပဋ္ဌောေ််းဖြင််း၊ ဖြည ်စွေက်ဖြင််း၊  ငကောင် ထည်ငြော်ဖြင််း၊ ငစောင ် ကည ်

စစ်ငဆ်းဖြင််းမ ော်း ငဆောင်ရွကရ်ေ်၊

အဖက ွဲ့အစည့်ြေးအတကွေ့်ြေး   န့်ြေးချ ပ့်ငဆောွေ့်ရွြ့်မှုမျောြေးနှွေ ့် န ိုွေ့် ွေ ရပ့်ခခောြေး ရို ြေးခက မျောြေး၊ 

လြ့်ငအောြ့်ခ လိုပ့်ွေန့်ြေးမျောြေး
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  ဆ ိုပါမူဝါေန င က်ကီ်း ကပ်ထ ေ််းသ မ််းမှုမ ော်းတွေင် င ောကပ်ါတ ို ပါဝင်ရေ်-

• CDD/EDD, Transaction Monitoring, Reporting, Record Keeping

• ဝန့် မ့်ြေးစ စစ့်၊ ငရွြေးချယ့်၊ ခန ့် ောြေးခခွေ့်ြေးနှွေ ့် ငလ ြျွေ ့်ငရြေး အစ  အစဉ့်မျောြေး၊

• AML/CFT လ ိုြ့်နောမှု  ငရောြ့်ခခွေ့်ြေး ရှ /မရှ စစ့်ငဆြေးသည ့် လကတ့်လပ့်ငသော

စစ ့်ငဆြေးငရြေး လိုပ့်ွေန့်ြေးစဉ့် ၊(independent audit function)

• CDD & Risk ဆ ိုင်ရော သတင််း ြ က် လက်ြလ ယဖ်ြင််းလိုပ်ငေ််းစဉ်၊

 န ိုွေ့်ွေ ရပ့်ခခောြေးလိုပ့်ွေန့်ြေးခက မျောြေး ၊ အမျောြေးစိုပ ိုွေ့်ဆ ိုွေ့်မှုရှ သည ့် လ ြ့်ငအောြ့်ခ လိုပ့်ွေန့်ြေးခက မျောြေး

အပါအဝွေ့် လိုပ့်ွေန့်ြေးအိုပ့်စိုလ ိုြ့်ြျယ့်ခပန ့် စကော လ ိုြ့်နောြျွေ ့်သို ြေး င စ ရ န ့်၊

အဖက ွဲ့အစည့်ြေးအတကွေ့်ြေး   န့်ြေးချ ပ့်ငဆောွေ့်ရွြ့်မှုမျောြေးနှွေ ့် န ိုွေ့် ွေ ရပ့်ခခောြေး ရို ြေးခက မျောြေး၊ 

လြ့်ငအော ြ့်ခ  လိုပ့်ွေန့်ြေးမျောြေး
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အငြောွေ့်အ ည့်ငဖော့်ငဆောွေ့်ရွြ့်ငရြေးအရောရှ (Compliance Officer) ခန ့်အပ့်ခခွေ့်ြေး

  ကက်ီးတေ််းစီမ ြေ ်ြွေဲမှု ဆင ရ်  ငသော  ငကောင် ထည်ငြေ်ာငဆောင်ရကွ်ငရ်း  ရောရ  

တစ်ဦ်းြေ ်ထော်းရေ်၊

 သင င်လ ေ်ာသည ်  ငတွေွဲ့ ကက ြုန င  ်ရည် ြ င််းရ  သူက ိုြေ ် ပ်ရေ်၊

 လွေတလ်ပ်စွေောငဆောင်ရကွ်န ိုင်ြွေင ၊်  ကကီ်းတေ််းစီမ  ိုပ်ြ ြုပ်သထူ တ ိုက်ရ ိုက် တင်ဖပြွေင ၊်

သတင််း ြ က် လက်ရယူပ ိုင်ြွေင ် စသည လ်ိုပပ် ိုငြ်ွေင မ် ော်း ပ်န င််း ထော်းရ  ရေ်၊

 ၎ွေ့်ြေး၏အမည့်၊ အရည့်အ ချွေ့်ြေး၊ လ ပ့်စော၊ ဖိုန့်ြေးန ပါတ့် ၊ e-mailတ ိုို့ြ ို FIU နှွေ ့်

ကြ ြေးကြပ့်ငရြေးအောဏောပ ိုွေ့်တ ိုို့  ငပြေးပ ိုို့ရန့်နှွေ ့်အငခပောွေ့်ြေးအလ ရှ ြအငကြောွေ့်ြေးကြောြေးရန့် ၊

 BOD or Management က မ မ  ြွေဲွဲ့ စည််းန င ် Compliance Officer တ ို ၏

လ ိုက်ေ ငဆောငရ်ွက်မှုက ို  ြါ ော်းငလ ေ်ာစွေော ဖပေ်လည်သ ို်းသပ်ရေ်။

အဖက ွဲ့အစည့်ြေးအတကွေ့်ြေး   န့်ြေးချ ပ့်ငဆောွေ့်ရွြ့်မှုမျောြေးနှွေ ့် န ိုွေ့် ွေ ရပ့်ခခောြေး ရို ြေးခက မျောြေး၊ 

လြ့်ငအော ြ့်ခ  လိုပ့်ွေန့်ြေးမျောြေး
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အငြောွေ့်အ ည့်ငဖော့်ငဆောွေ့်ရွြ့်ငရြေးအရောရှ (Compliance Officer) ခန  ့်အပ့်ခခွေ့်ြေး

 Compliance Officer သည် င ောက်ပါတ ို ပါဝင်ငသော ပ ိုမ ေ် စီရင်ြ စောက ို

BOD/Management ထ တင်ဖပရေ်-

 STR ငြော်ထိုတ်ငတွေွဲ့ရ  မှုမ ော်း၊ ပါဝင်ပတ်သက်မှုမ ော်း၊

  ြွေဲွဲ့ စည််း၏ AML/CFT မူဝါေ၊ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်ေည််း၊ စေစန် င ် ထ ေ််းြ ြုပ်

ငဆောင်ရွက်မှုမ ော်း ော်း Compliance  ြွေဲွဲ့၏ ငဆောငရ်ွက်ြ က်မ ော်း၊

လွေတလ်ပင်သော စောရင််းစစ်ငဆ်းမှု၏ရလေ်မ ော်း၊

 FIUန င ် ကကီ်း ကပ်ငရ်း ောဏောပ ိုင်တ ို ၏ ကွေင််းဆင််းစစ်ငဆ်းြ က် (On-

site Visit) ရလေ်မ ော်း၊

  ြွေဲွဲ့ စည််း၏ ော်းေည််းြ က်မ ော်းငလ ော ပါ်းငရ်းငဆောငရ်ွက်ြ က်မ ော်း။

အဖက ွဲ့အစည့်ြေးအတကွေ့်ြေး   န့်ြေးချ ပ့်ငဆောွေ့်ရွြ့်မှုမျောြေးနှွေ ့် န ိုွေ့် ွေ ရပ့်ခခောြေး ရို ြေးခက မျောြေး၊ 

လြ့်ငအော ြ့်ခ  လိုပ့်ွေန့်ြေးမျောြေး
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ဝန့် မ့်ြေးငရွြေးချယ့်ခန ့် ောြေးခခွေ့်ြေး၊ ွေေှာြေးရမ့်ြေးခခွေ့်ြေး (+ AMLR-58)

 ဝေ်ထမ််းြေ ်ထော်း/င ော်းရမ််းဖြင််း လိုပ်ထ ို်းလိုပ်ေည််းက ို BOD/Management၏

သငဘောတူညီြ က်ဖြင ် သတ်မ တ်ထော်းရ  ရေ်၊

 ဝေ်ထမ််းစစ်ငဆ်းဖြင််းလိုပ်ထ ို်းလိုပ်ေည််းတွေင် င ောကပ်ါတ ို ပါဝင်ရေ-်

 လ ို ပ်ငသောကျွမ််းက င်မှု ရည် ြ င််းဖမင မ်ော်းစွေောရ  ဖြင််း၊

 သင င်လ ော်သည ်  ရည် ြ င််းန င ဂ်ိုဏသ် ကခောရ  ဖြင််း၊

 ငေ က်ြ ဘဏ္ဍောငရ်း ငဖြ ငေ ပါ ဝင်  က  ြု်းစီ်းပွေော်း ပဋ ပကခဖြစမ်ည ်  လော်း

 လောမ ော်း ထည သ်ွေင််းစဉ်စော်းဖြင််း၊

 လ မ်လည်မှု၊ မရ ို်းမငဖြောင မ်ှု၊  လော်းတဖူပစ်မှုတ ို ဖြင ် တရော်းစွေဲြ ရဖြင််း၊ ဖပစ်ေဏ်

စရီင်ြ ရဖြင််းမ ော်း ရ  ြဲ သူက ို ဝေ်ထမ််း ဖြစ်ြေ ် ပ်မှုမဖပြုဖြင််း။

အဖက ွဲ့အစည့်ြေးအတကွေ့်ြေး   န့်ြေးချ ပ့်ငဆောွေ့်ရွြ့်မှုမျောြေးနှွေ ့် န ိုွေ့် ွေ ရပ့်ခခောြေး ရို ြေးခက မျောြေး၊ 

လြ့်ငအော ြ့်ခ  လိုပ့်ွေန့်ြေးမျောြေး
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ဝန့် မ့်ြေးမျောြေး၏ ပါဝွေ့်ပတ့်သြ့်န ိုွေ့်မှုအငခခအငနမျောြေး

 မ မ ၏က ိုယ်ပ ိုင်ငငွေစောရင််းက ို Customer  ော်း င ော်းရမ််းသ ို်းစွေဲြွေင ်ဖပြုဖြင််း၊

 ငငွေင က်းလ မ်လည်ထိုတ်ယူမှုမ ော်းတွေင် ပူ်းငပါင််းပါဝငဖ်ြင််း၊

 သက်ငသြ  ဖြစ် ယောယသီ မ််းဆည််းထော်းငသော ငငွေင က်းမ ော်းက ိုလ မ်လည်

ထိုတယ်ဖူြင််း၊

 တည်ဆဲဥပငေဖပဋ္ဌောေ််းြ ကမ် ော်းက ို ငက ော်လ ော်းန ိုင်ငရ်း တွေက်  ကက ဉောဏ်

ငပ်းဖြင််း၊

 ငြ ်းငငွေလ မလ်ညင်လလောက်ထော်းမှုမ ော်းတွေင် တ က ငသြ ောစွေောစ စစ်မှုမရ  ဖြင််း (သ ို )

ပူ်းငပါင််းပါဝင်ဖြင််း၊

 TTR & STR မ ော်းက ို သတင််းပ ို ရေ် ပ က်ကွေကဖ်ြင််း၊ ထ မ်ြ ေ်ဖြင််း၊
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ဆို ြေးရှု ြေးန ိုွေ့်ငခခအနတရောယ့်အဆွေ ့်ခမွေ ့်မောြေးငသောန ိုွေ့်ွေ မျောြေး

(High Risk Countries)

(AMLL section 31(a) & FATF Recommendation 19)
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သတွေ့်ြေးပ ိုို့အဖက ွဲ့အစည့်ြေးမျောြေးအငနခဖွေ ့်

 FATF က သတ်မ တ်ငတောင််းဆ ိုငသော န ိုငင် မ ော်းမ 

 လူပိုဂ္ ြုလ်မ ော်း၊ ကိုမပဏီ ြွေွဲဲ့ စည််းမ ော်း၊ ငငွေငရ်းင က်းငရ်း ြွေွဲဲ့ စည််းမ ော်းန င ်

 စီ်းပွေော်းဆက်ဆ ငဆောင်ရကွ်မှုမ ော်း၊ လ ငဲဖပောင််းငဆောငရ်ွက်မှု ငပေါ်

 ၎င််းတ ို ၏ဆ ို်းရ ှု်းန ှုငင်ဖြ နတရောယ်ရ  မှု ငဖြ ငေန င က် ိုက်ညီသည ်

  ငလ်းထော်းစ စစ်မှုတ ို်းဖမ င ဖ်ြင််း (Enhanced Due Diligence-EDD)

ငဆောငရ်ွက်ရေ်

ဆို ြေးရှု ြေးန ိုွေ့်ငခခ အနတရောယ့်အဆွေ ့် ခမွေ ့်မောြေးငသောန ိုွေ့်ွေ မျောြေး
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a) FATFကAML/CFT ော်းေည််းသည်ဟိုသတ်မ တ်ထော်းငသောန ိုင်င မ ော်း ပါ ဝင်

 ိုပ်ြ ြုပ်မှု၊ ဥပငေစ ို်းမ ို်းမှု၊ စည််းမ ဉ််းကကီ်း ကပ်မှု ော်းေည််းြ က်မ ော်းရ  သည်ဟို

ယ ို ကည်စ တ်ြ ရငသော ရင််း ဖမစ်မ ော်းက သတ်မ တ်ထော်းသည ် န ိုင်င မ ော်း၊

b)   ကမ််းြက်မှုက ိုငငွေင က်းငထောက်ပ  ရော  ရင််း ဖမစ်ငေရော ဖြစ်သည် (သ ို )

  ကမ််းြက် ြွေဲွဲ့ စည််းမ ော်းငေထ ိုင်လှုပ်ရ ော်းရေ်ငေရောဖြစ်သည်ဟိုသတ်မ တ်

ထော်းသည ် န ိုင်င န င ် ေယ်ငဖမမ ော်း၊

c) ဂ ိုဏ််းြွေဲွဲ့မှုြင််းမ ော်း၊  ဂတ လ ိုက်စော်းမှုန င ် ဖြော်းမှုြင််းမ ော်း သ သောထင်ရ ော်းစွေော

ဖြစ်ပွေော်းငေသည ် ယ ို ကည်စ တ်ြ ရငသော  ရင််း ဖမစ်မ ော်းက သတ်မ တထ်ော်း

သည ် န ိုင်င န င ေ်ယ်ငဖမမ ော်း၊

Higher Risk Countries
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d) ကိုလသမဂ္ကဲ သ ို ငသော န ိုင်င တကော ြွေဲွဲ့ စည််းမ ော်းက  ငရ်းယူထော်းသည ်၊

ကိုေ်သွေယ်မှုပ တ်ပင်ထော်းသည ် (သ ို )  လော်းတူ ငရ်းယူမှုမ ော်းြ မ တ်ထော်း

သည ် န ိုင်င မ ော်း၊

e) မူရင််းပ ိုင်ရ င်ဆ ိုင်ရောသတင််း ြ က် လက်မ ော်းက ို  ောဏောပ ိုင်တ ို ထ ငပ်း ပ်

ငရ်း တွေက် ပူ်းငပါင််းငဆောင်ရွက်မှုမရ  ငသောန ိုင်င မ ော်းဖြစ်သည်ဟို ယ ို ကည်

စ တ်ြ ရငသော ရင််း ဖမစ်မ ော်းက သတ်မ တ်ထော်းသည ် န ိုင်င ၊ (eg- ME

reports/ Basel AML Index Reports, EITI Reports)

Higher Risk Countries
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High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action
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Jurisdictions under Increased Monitoring



သ သယခဖစ့်ဖကယ့်လွှ ငခပောွေ့်ြေးငဆောွေ ့်ရွြ့်မှုမျောြေး၊

(သတွေ့်ြေးပ ိုို့ရန့်သတ့်မှတ့် ောြေးသည ့်ပမောဏ ြ့်ငြျော့်လက န့်

ငသောလွှ ငခ ပောွေ့်ြေးင ဆောွေ့်ရြွ့်မှုမျောြေး)အောြေး သ တွေ့်ြေးပ ိုို့ရန့်

(Suspicious Transaction Reporting)

(AMLL section 32 & FATF Recommendation 21, 

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 23)
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 သတင််းပ ို ရေ်သတ်မ တ်ထော်းငသော ပမောဏ ြ့်ငြျော့်လကန့်သည ့် ငငွေင က်း/ပစစညည််း

လ ငဲဖပောင််းငဆောင်ရွက်မှုမ ော်း (Threshold Transaction Reporting-TTR)

 ငငွေင က်း/ပစစညည််းတစ်ရပ်ရပ်သည်င ောက်ပါတ ို န င် ဆက်နွေယသ်ညဟ်ိုသ သယ ရှ လျှွေ့်

 တရောြေးမဝွေ့်ငသောနည ့်ြေးလမ့်ြေးခဖွေ့် ရရှ မှု

 ငငွေင က်းြဝါြ မှု/   ကမ််းြက်မှုက ိုငငွေင က်းငထောက်ပ  မှု

 ငငွေင က်းြဝါြ မှု/  ကမ််းြက်မှုက ိုငငွေင က်းငထောက်ပ  မှုဖြစ်ငစရေ်  ော်းထိုတ်မှု

သတွေ့်ြေးပ ိုို့ရန့်တောဝန့်
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ဤဥပငေန င် သက်ဆ ိုငင်သော ဖပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်က ို-

• က ြူ်းလွေေ်ရောမ ဖြစ်ငစ၊

• ယင််းဖပစ်မှုတစရ်ပ်ရပ်က ြူ်းလွေေဖ်ြင််းန င စ်ပ်ဆ ိုင်ငသော ဖပြုလိုပမ်ှု(သ ို ) ပ က်ကွေက်မှုမ 

ဖြစ်ငစ

• တ ိုက်ရ ိုက်/သွေယဝ် ိုက်ရရ  ငသော

• ငငွေင က်းန င ပ်စစညည််းမ ော်း

•  ဆ ိုပါ ငငွေင က်းန င ် ပစစညည််းမ ော်းက ို ြငဖြြ ၍ ဖြစ်ထွေေ််းလောငသော ငငွေင က်း/

ပစစညည််းမ ော်းန င ်  က  ြု်း ဖမတ်မ ော်း

•  ဖြော်းပစစညည််း ဖြစ်ဖြစ်ငစ၊ စီ်းပွေော်းငရ်းလိုပ်ငေ််း ဖြစဖ်ြစ်ငစ လ ဲငဖပောင််းဖြင််း

(သ ို ) ငဖပောင််းလဲဖြင််း ဖပြုလိုပထ်ော်းသည် ငငွေင က်း သ ို မဟိုတ် ပစစညည််းမ ော်း

တရောြေးမဝွေ့်ငသောနည့်ြေးလမ့်ြေးခဖွေ့် ရရ ှ သည့်  ငွေကငကြြေးနှွေ့် ပစစ ည့်ြေးမျောြေး 

ဆ ိုသည့်မှော (Proceeds of Crime-POC)
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ငငွေင က်းြဝါြ မှုတ ိုက်ြ က်ငရ်းဥပငေြပိုေ်မြ၅
၁။ ဂ ိုဏ််းြွေဲွဲ့က ြူ်းလွေေ်သည် ဖပစ်မှုမ ော်း၊
၂။ ကငလ်းသူငယမ် ော်း ော်း လ င်ပ ိုင််းဆ ိုင်ရော ဖမတထ်ိုတမ်ှု ပါ ဝင်

လ င်ပ ိုင််းဆ ိုင်ရော ဖမတထ်ိုတ်မှုန င် သက်ဆ ိုင်သည် ဖပစ်မှုမ ော်း၊
၃။ ဉောဏပစစညည််းဆ ိုင်ရော မူပ ိုင်ြွေင် ထ ပါ်းမှုန င် သက်ဆ ိုင်သည် ဖပစ်မှုမ ော်း၊

(ဉောဏပစစညည််းဆ ိုင်ရော ဖပစ်မှုမ ော်း)
၄။ သဘောဝပတ်ဝေ််းက ငဆ် ိုင်ရောထ ြ ိုက်ေစ်ေ သည် ဖပစ်မှုမ ော်း
၅။  ြွေေ်တ မ််းငရ ောငမ်ှုန င်  ဖြော်း ြွေေ်ဆ ိုင်ရောမှုြင််းမ ော်းန င် သက်ဆ ိုင်သည် ဖပစမ်ှုမ ော်း
၆။ ပင်လယ်ိော်းဖပမှုန င် သက်ဆ ိုင်သည် ဖပစ်မှုမ ော်း
၇။   ကမ််းြက်မှုဆ ိုငရ်ောဖပစ်မှုမ ော်း
၈။ သတင််း ြ က် လက်က ိုဦ်းစွေောသ ရ  န ိုင်သူက တရော်းမဝင်  က  ြု်း ဖမတ်ရရ  ငရ်း

 တွေက် ငဆောငရ်ွက်ဖြင််းန င် ငစ ်းကွေက်ထ ေ််းြ ြုပ်ရေ်ဖပြုလိုပဖ်ြင််းဆ ိုင်ရောဖပစ်မှုမ ော်း

ငွေကငကြြေးခဝါချမှုနှွေ့် သြ့်ဆ ိုွေ့်သည့် ခပစ့်မှုမျောြေး(Predicate Offences) 

(ဥပငဒနှွေ့် သြ့်ဆ ိုွေ့်သည့် ခပစ့်မှုမျောြေး)
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၉။  ေည််းဆ ို်း ငထောင်ေဏ်တစ်န စ်န င်  ထက်ဖပစေ်ဏ်ထ ိုက်သည် ဖပစမ်ှုက ိုက ြူ်းလွေေ်ဖြင််း

၁၀။ဤဥပငေန င် သက်ဆ ိုင်သည်ဟို ဖပည်ငထောင်စို စ ို်းရ ြွေွဲဲ့က  မ ေ် င ကောဖ်ငောစော

ထိုတ်ဖပေ၍်  ြါ ော်းငလ ေ်ာစွေော သတ်မ တ်သည် ဖပစ်မှုမ ော်း

၁၁။ဤဥပငေန င် သက်ဆ ိုင်သည် ဖပစ်မှုတစရ်ပရ်ပက် ို က ြူ်းလွေေ်ဖြင််း၊ က ြူ်းလွေေ်ရေ်

 ော်းထိုတ်ဖြင််း (သ ို ) က ြူ်းလွေေ်ရေ် ကက ဖြင် စီစဉ်ငဆောင်ရွက်ဖြင််းက ို ဖပြုလိုပမ်ှုဖြင် 

ငသော်လည််းငကောင််း၊ ပ က်ကွေကမ်ှုဖြင် ငသော်လည််းငကောင််း ပူ်းငပါင််းပါဝင်ဖြင််း၊

 ကူ ညီငပ်းဖြင််း၊ ပ  ပ ို်းဖြင််း၊  ငထောက ်ပ  ငပ်းဖြင််း၊ စီမ ြေ် ြွေဲဖြင််း၊  ကက ဉောဏ်

ငပ်းဖြင််း၊ ဂ ိုဏ််း ြွေဲွဲ့ဝင်ဖြစ်ဖြင််းန င်  ဖြော်းတစ်ေည််းေည််းဖြင် ဆက်စပ်ပတသ်က်

သည် ဖပစ်မှု
67

ငွေကငကြြေးခဝါချမှုနှွေ့် သြ့်ဆ ိုွေ့်သည့် ခပစ့်မှုမျောြေး(Predicate Offences) 

(ဥပငဒနှွေ့် သြ့်ဆ ိုွေ့်သည့် ခပစ့်မှုမျောြေး)



၁။   ကမ််းြက်မှု ငပေါ် ငငွေင က်းငထောက်ပ  ဖြင််း ပါ ဝင်   ကမ််းြက်မှုမ ော်း

၂။ လူကိုေ်က်ူးမှုမ ော်းန င် လူငမ ောင်ြ ိုမှုမ ော်း

၃။ မူ်းယစ်ငဆ်းဝါ်းန င် စ တ်က ိုငဖပောင််းလငဲစငသော ငဆ်းဝါ်းမ ော်း ော်း တရော်းမဝင်ကိုေ်ကူ်းမှုမ ော်း

၄။ လက်ေက်မ ော်းတရော်းမဝင်ကိုေ်က်ူးမှုမ ော်း

၅။ ြ ို်းရောပါန င်  ဖြော်းပစစညည််းမ ော်းတရော်းမဝင်ကိုေ်ကူ်းမှုမ ော်း

၆။  ဂတ လ ိုက်စော်းမှုန င် လောဘ်ငပ်းလောဘ်ယူမှုမ ော်း

၇။ လ မ်လည်မှုမ ော်း

၈။ ငငွေင က်း တိုဖပြုလိုပ်မှုမ ော်း

၉။ လူသတ်မှုန င် လူက ို ဖပင််း ထေထ် ြ ိုက်ေ က င်ငစငသောဖပစ်မှုမ ော်း

၁၀။ ဖပေ်ငပ်းဆွေဲမှု၊ မတရော်းတော်းဆီ်းြ ြုပ်ငန  ငမ်ှုန င် ိါ်းစောြ ြမ််းဆ်ီးမှုမ ော်း

၁၁။ ိါ်းဖပမှု သ ို မဟိုတ် ြ ို်းမှု

၁၂။  ငကောက်ြွေေ်၊ ယစမ်  ြု်းန င်  ြွေေ်မ ော်းဆ ိုင်ရော ပါ ဝင် ငမ ောင်ြ ိုမှုမ ော်း

၁၃။ ငဖြောက်လ ေ် ငတောင််းယူမှုမ ော်း

၁၄။  တိုဖပြုလိုပ်မှုမ ော်း

ခပည့်င ောွေ့်စိုအစ ိုြေးရအဖက ွဲ့ြ ၃၀-၃-၂၀၁၅ ရြ့်ငန တကွေ့်  ပ့်မ တ ိုြေးချ ွဲ့
သတ့်မှတ့်သည့် ငွေကငကြ ြေးခဝါချမှုဆ ိုွေ့်ရောမူလခပစ့်မှုမျောြေး
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 သတ်မ တ်ပမောဏထက်ငက ောလ်ွေေ်ငသောလ ဲငဖပောင််းငဆောငရ်ွက်မှု

(ေည််းဥပငေ ၅၁)-

 ပမ ြုွဲ့ငပေါ်ငေသ (၂၄) ေ ရီ တွေင််း

 ငဝ်းလ ငသော ရပ် (၃) ရက ်တွေင််း

 သ သယဖြစ်ြွေယလ် ဲငဖပောင််းငဆောင်ရွက်မှု(ေည််းဥပငေ ၅၀)-

 ငဆောလ ငစ်ွေော

  မည်မငြော်လ ိုငသော

ငငွေစောရင််းမ ော်း/ေ မည် စစ ်မ ေ်မဟိုတင် ကောင််းငပေါ်လွေင်သည် 

ငငွေစောရင််းမ ော်း (ေည််းဥပငေ ၅၂)

 ငဆောလ ငစ်ွေော

သတွေ့်ြေးပ ိုို့ရမည့် အချ န့်ြောလ သတ့်မှတ့်ချြ့်
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လျှ  ွဲ့ဝှြ့်ချြ့်မငပါြ့်ကြောြေးငရြေးနှွေ ့်   န့်ြေးသ မ့်ြေး ောြေးရှ ငရြေး

(TIPPING-OFF AND CONFIDENTIALITY)

(AMLL section 59, 66 & FATF Recommendation 21, 

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 23)
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ငငွေင က်းြဝါြ မှုတ ိုက်ြ က်ငရ်းဥပငေ (၂၀၁၄) (ပိုေ်မ ၆၆)

ဗဟ ို ြွေဲွဲ့၊ FIU၊ ကကီ်း ကပ်ငရ်း ောဏောပ ိုင်၊ သတင််းပ ို  ြွေဲွဲ့ စည််းန င်  ဖြော်းသကဆ် ိုင်

သည်  ြွေဲွဲ့ စည််းမ ော်းတွေင်

• တောဝေ်ထမ််းငဆောငင်ေသူ၊

• တောဝေ်ထမ််းငဆောငြ်ဲ ြူ်းသူတ ိုင််းသည်

• တောဝေ်ထမ််းငဆောငစ်ဉ်လက်ြ ရရ  ငသော မည်သည် သတင််း ြ က ်လကက် ို

မဆ ို တောဝေ်ပပီ်းဆ ို်းသည် တ ိုင် လလ  ြုွဲ့ဝ ကထ်ော်းရ  ရေ်

• AMLဥပငေပါ ဖပဋ္ဌောေ််းြ က်(သ ို )တရော်းရ ို်း မ ေ ်ဖြင သ်ော သ ို်းဖပြုန ိုင်

• ငြောက်ြ ကပ်ါက ဖမေ်မောန ိုင်င  စ ို်းရလလ  ြုွဲ့ဝ က်ြ က် က်ဥပငေ ရ ငရ်းယူရေ်

ခ ခ ွေ့်ြေးချြ့်မျောြေး

• လိုပ်ငေ််း တွေင််း (CDD & Risk တ ို န င ပ်တ်သက်၍) သတင််း ြ က် လက်ြလ ယ်ဖြင််း၊

• ဆက်သွေယင်ဆောငရ်ွက်သူ ငေဖြင ် တရော်းမဝင်ငဆောငရ်ွက်မှုမ  ြု်းတွေင် ပါဝင်ပတ်သကမ်ှုမရ  ငစရေ်

ငြ ောင််းြ ဟေ ်တော်းရေရ်ည်ရွယ်၍ငဆောင်ရွက်ဖြင််း(ငရ ွဲ့ငေ/န ိုထရ/ီစောရင််းက ိုင)်(R23)

လျှ  ွဲ့ ဝှြ့်ချြ့်မငပါြ့်ကြောြေးငရ ြေးနှွေ ့်   န့်ြေးသ မ့်ြေး ောြေးရ ှ  ငရြေး
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အြောအြကယ့်ငပြေးငရ ြေးဆ ိုွေ့်ရောခပဋ္ဌောန့်ြေးချြ့်မျောြေး

ငငွေင က်းြဝါြ မှုတ ိုက်ြ က်ငရ်းဥပငေ (၂၀၁၄) (ပိုေ်မ ၅၉(က))

သ ဘောရ  ိုးဖြင ့် သတင ိုးပ  ့်ချက မျောိုးတင ဖပသည ့် သတင ိုးပ  ့်အြ  ့်အစည ိုးမျောိုး/

ယင ိုးတ  ့်၏ ဒါရ  က တောမျောိုး၊ အရောရ  မျောိုး၊ ဝန ထမ ိုးမျောိုးအောိုး-

• ဘဏ လ ပ ငန ိုးဆ  င ရောဖပဌောန ိုးချက 

• အသက  မ ိုးဝမ ိုး ကျောင ိုးလ ပ ငန ိုးဆ  င ရောလ   ့်ဝ က ချက ထောိုးရ   ရိုး

ဖပဌောန ိုးချက 

• သ ဘောတူညီချက မျောိုးက   ြောက ြျက သည ဟ ူသောအ  ကောင ိုးဖြင ့် -

• ဖပစ မှု  ကောင ိုး

• တရောိုးမ  ကောင ိုး

• စည ိုးကမ ိုးထ န ိုးသ မ ိုးမှု

• စီမံခန ့်ခ  မှုနည ိုးလမ ိုးမျောိုးဖြင ့် တရောိုးစ  ဆ  ဖခင ိုး/အ ရိုးယူဖခင ိုးမဖပ ရ။ 72



ငငွေင က်းြဝါြ မှုတ ိုက်ြ က်ငရ်းဥပငေ (၂၀၁၄) (ပိုေ်မ ၅၉(ြ))

 သတင််းပ ို  ြွေဲွဲ့ စည််းမ ော်း/ ယင််းတ ို ၏ေါရ ိုက်တောမ ော်း/  ရောရ  မ ော်း/ ဝေ်ထမ််းမ ော်းက

လ ိုက်ေ ရမည ် ငငွေငရ်းင က်းငရ်းန င ်  သက်ငမွေ်းဝမ််းငက ောင််းကျွမ််းက င်မှုဆ ိုင်ရော

လလ  ြုွဲ့ဝ က်ြ က်ထော်းရ  ငရ်းန င ် လ ိုခြ ြုမှုသတ ဖပြုငရ်းဆ ိုင်ရော ဖပဋ္ဌောေ််းြ က်မ ော်းက ို ဤဥပငေ

ဆ ိုင်ရော ဖပဋ္ဌောေ််းြ က်မ ော်းက လ မ််းမ ို်းသည်။

နယ့်ပယ့်အလ ိုြ့် လျှ  ွဲ့ဝှြ့်ချြ့် ောြေးရှ ငရ ြေးခပဋ္ဌောန့်ြေးချြ့်မျောြေး အငပေါ် 

လွှမ့်ြေးမ ိုြေးမှုရှ ခခွေ့်ြေး
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ခပစ့်မှုနှွေ ့်ခပစ့်ဒဏ့်မျောြေး
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ဖပစ မှုန င ့်ဖပစ ဒဏ မျောိုး

ပိုဒ ့်မ ြျ ြေးလကန့်သ ည ့်ခပ စ့်မှုအမျ  ြေးအစောြေး ခပ စ့်ဒဏ့်

ပိုေ်မြ၄၃ ငငွေင က်းြဝါြ မှု (၁၀)န စထ် ြငထောင်
ေဏ်/ ငငွေေဏ/် 
ေဏ်န စ်ရပ်၊
ကိုမပဏီသေ််း(၅၀၀)၊
မူရင််းပ ိုငရ် င(်၇)န စ်

ပိုေ်မြ၄၄ ပိုေ်မြ၁၈ Risk Assessment ဆ ိုငရ်ောဖပဌောေ််းြ ကမ်လ ိုကေ် ဖြင််း
ပိုေ်မြ၁၉ CDD ဆ ိုငရ်ောဖပဌောေ််းြ က်မလ ိုက်ေ ဖြင််း
ပိုေ်မြ၂၀ Ongoing CDD ဆ ိုင်ရောဖပဌောေ််းြ ကမ်လ ိုက်ေ ဖြင််း
ပိုေ်မ၂၁ ML/TF န င ြ်ပ ိုမ ေမ်ဟိုတ်ငသောTransaction မစ စစ်ဖြင််း
ပိုေ်မြ၂၂ PEP ဆ ိုငရ်ောဖပဌောေ််းြ က်မလ ိုက်ေ ဖြင််း
ပိုေ်မြ၂၃ Record Keeping ဆ ိုငရ်ောဖပဌောေ််းြ ကလ် ိုကေ် ဖြင််း
ပိုေ်မြ၂၄ Third Party CDDဆ ိုင်ရောဖပဌောေ််းြ ကမ်လ ိုကေ် ဖြင််း
ပိုေ်မြ၂၅ New Technology ဆ ိုငရ်ောဖပဌောေ််းြ ကမ်လ ိုကေ် ဖြင််း
ပိုေ်မြ၂၈ ဌောေတွေင််းမူဝါေဆ ိုင်ရောဖပဌောေ််းြ က်မလ ိုက်ေ ဖြင််း
ပိုေ်မြ၂၉ Compliance Officer ဆ ိုငရ်ောဖပဌောေ််းြ က်မလ ိုက်ေ ဖြင််း

(၃)န စထ် ြငထောင်
ေဏ်/ ငငွေေဏ၊်
ကိုမပဏီ သေ််း(၁၀၀)
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ဖပစ မှုန င ့်ဖပစ ဒဏ မျောိုး

ပိုဒ ့်မ ြျ ြေးလကန့်သ ည ့်ခပ စ့်မှုအမျ  ြေးအစောြေး ခပ စ့်ဒဏ့်

ပိုေ်မြ၄၅ ပိုေ်မ ၃၀ သဏ္ဍောေ်ငဆောင်ဘဏ်ဆ ိုင်ရော မလ ိုက်ေ ဖြင််း (၇)န စ်ထ ြငထောင်

ေဏ်/ ငငွေေဏ/် 

ေဏ်န စ်ရပ်၊

ကိုမပဏီသေ််း(၃၀၀)

ပိုေ်မြ၄၆ ပိုေ်မ၃၂ FIUထ သတင််းပ ို ရောတွေင်လ မ်လည်/ြ ို်းကွေယ်ဖြင််းြ --- ။ြ---

ပိုေ်မြ၄၉ ပိုေ်မ၃၄ Structuring Transaction Reporting မလ ိုက်ေ ဖြင််း (၃)န စထ် ြငထောင်

ေဏ/် ငငွေေဏ/်

ေဏ်န စ်ရပ်၊ကိုမပဏီ

သေ််း(၃၀၀)
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ဥပငဒစ  ိုြေးမ ိုြေးငရြေးအဖက ွဲ့အစည့်ြေးမျောြေးနှွေ ့်ပူြေးငပါွေ့်ြေးငဆော ွေ့်ရွြ့်ခခွေ့်ြေး

ပိုေ်မ ၈၊ ဗဟ ို ြွေွဲဲ့၏လိုပ်ပ ိုင်ြွေင ်

• ဘဏ်န င ်ငငွေငရ်းင က်းငရ်း ြွေဲွဲ့ စည််းမ ော်းမ တောဝေ်ရ  သူမ ော်းထ သ ို 

စ စစ်ငရ်း ြွေဲွဲ့က ဘဏ်န င ်ငငွေငရ်းင က်းငရ်း ြွေဲွဲ့ စည််းမ ော်းရ  

– ငငွေင က်းန င ်ပစစညည််းမ ော်းက ို သက်ငသြ ပစစညည််း ဖြစ် ရ ောငြွေ

သ မ််းဆည််းဖြင််း၊

– ငငွေငရ်းင က်းငရ်းဆ ိုင်ရောမ တ်တမ််းမ ော်း

• စစ်ငဆ်း ကည် ရှုွဲ့ဖြင််း၊

• မ တူြူကူ်းယူဖြင််း၊

• လ ိုအပ့်ပါ ြသြ့်ငသခ  ပစစည့်ြေးအခဖစ့် ရှောငဖကသ မ့်ြေးဆ ည့်ြေးခခ ွေ့်ြေးမျောြေး

• ငဆောင်ရွက်ြွေင် ဖပြုန ိုင်ရေ်  မ ေ် ထိုတ်ဆင် ဖြင််းန င ် ရိုပ်သ မ််းဖြင််း၊ 77



သတွေ့်ြေးပ ိုို့အဖက ွဲ့အစည့်ြေးမျောြေးအငန ခဖွေ ့်အငလ ြေး ောြေးင ဆောွေ့်ရြွ့်သွေ ့်သည ့် 

နယ့်ပယ့်မျောြေး

 Customer Due Diligence

 Record Keeping

 Reporting

 CTR + STR

 Employee Due Diligence

 How about Employer?

 Ongoing Training
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AML/CFT

BUSINESS

Balancing of Business and AML/CFT Obligation
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အကြမ ့်ြေးဖြ့် မှုြ ိုင ွေ ကငကြြေးင ောြ့်ပ  ခခွေ ့်ြေး

(Financing of Terrorism)



မည်သူမဆ ို မည်သည် ေည််းလမ််းဖြင် ဖြစ်ငစ

 တ ိုက်ရ ိုကဖ်ြစ်ငစ၊ သွေယ်ဝ ိုက်၍ဖြစ်ငစ

 တရော်းမဝင်ငသောေည််းလမ််းဖြင် ဖြစ်ငစ၊တရော်းမဝင်ငသောေည်လမ််းဖြင ်ဖြစင်စ

 တမငရ်ည်ရွယ်ြ က်ဖြင် ဖြစ်ငစ

   ကမ််းြက်မှု က ြူ်းလွေေ်ရေ် တွေက် (သ ို )   ကမ််းြက ်ြွေဲွဲ့ စည််း တွေက်

 တစ်စ တတ်စ်ပ ိုင််းဖြစ်ငစ၊  လ ို်းစ ိုဖြစ်ငစ

  သ ို်းဖပြုလ မ် မည် (သ ို )  သ ို်းဖပြုမည်က ို သ ရ  လ က်န င် 

 ရညရ်ွယ်ြ က်ဖြင ် ငငွေင က်းငထောက်ပ  မှု (သ ို ) စိုငဆောင််းမှုက ို ဖပြုဖြင််း

အကြမ့်ြေးဖြ့်မှုြ ိုငွေကငကြြေးင ောြ့်ပ  ခခွေ့်ြေးဆ ိုသ ည ့်မှော



၁။ န ိုွေ့်ွေ ငတော့်အစ ိုြေးရမျောြေးမှင ောြ့်ပ  ခခွေ့်ြေး

၂။ ခပစ့်မှုြျ ြေးလ ကန့်ခခ ွေ့်ြေးမှရရှ ခခ ွေ့်ြေး
(က) တရော်းမဝင်မ်ူးယစ်ငဆ်းဝါ်းငရောင််းဝယ်ဖြင််း

(ြ) ငမ ောင်ြ ိုဖြင််း

(ဂ) ဖပည တ်ေ်ဆောလိုပ်ငေ််း

(ဃ) ငလောင််းကစော်းလိုပ်ငေ််း

(င) ဖပေ်ငပ်းဆွေဲဖြင််း

၃။ တရောြေးဝွေ့်အရွေ့်ြေးအခမစ့်မျောြေးမှရရှ ခခ ွေ့်ြေး
(က) လ ြူေါေ််းမှုဆ ိုင်ရော ြွေဲွဲ့ စည််းမ ော်း

(ြ) တရော်းဝင်စီ်းပွေော်းငရ်းလိုပ်ငေ််းမ ော်း

(ဂ) က ိုယတ် ိုငဘ်ဏ္ဍောငငွေရ ောငြွေဖြင််း

(ဃ) ပ ိုန  ပ်ထိုတ်ငဝဖြင််းမ ော်း

(င)  သင််းဝငင် က်းငကောကြ် ဖြင််းမ ော်း

(စ) ယဉ်ငက ်းမှု  ြမ််း ေ ်းန င် ပွေလဲမ််းသဘင်မ ော်းက င််းပဖပြုလိုပဖ်ြင််း

အကြမ့်ြေးဖြ့်အောြေးငွေကငကြြေးင  ောြ့်ပ  သည့်  ငယဘူယျအရွေ့်ြေးအခမစ့်(၃)မျ  ြေး



အကကမ ျိုးဖက မှုအတကွ ရံပံိုငငစွိုငဆ င ျိုးခြခင ျိုး

ပ ေးကမ ေးစနွ ့်ကကြဲခြင ေး လှူဒါန ေးခြင ေး စ ေး  ွေးပ ေးလ ု ငန ေးမ  ေး   နု  ှိ  ထတု ပေခြင ေး

မ ေးယစ ပ ေး
ပ  င ေးေယ ခြင ေး ပမ  င ြှိခုြင ေး

မ  ှိငု ြငွ ့ ့်ြ ှိ ေး
ပ ါက ခြင ေး

ခြှိမ ေးခ့ပ့ြ က 
ခြင ေး

ခ န ပ ေး ွြဲခြင ေးပလ င ေးကစ ေးခြင ေး
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အကကမ ျိုးဖက မှုအတကွ ရံပံိုငငလွ ွှဲငခြပ င ျိုးခြခင ျိုး

ဘဏ 

အ လက ထပ  နစ 
နည ေးလမ ေးခ င ့်ပငလွ ြဲခြင ေး

ပင ွက သ ေး

ဟ ေါလ /ဟနွ ဒ 

ကနု သယွ 

မှု
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Cryptocurrency



အကြမ့်ြေးဖြ့်မှုအတကြ့် ရ ပို ငွေကမျောြေးအောြေးအသို ြေးခပ ခခ ွေ့်ြေး

ြ  ေးသ ွေးခြင ေး ပထ က   ့် ှို ့်ပ  င မှုပန ့်စဉ်အသ ေုးစ ှိတ မ  ေး ပလ့်က င ့ ့်သင တန ေးပ ေးခြင ေး

အကကမ ေး က မှု အကကမ ေး က မှု
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  ကမ််းြက်မှုတ ိုက်ြ က်ငရ်းဥပငေ ပိုေမ် ၄၁

a) တရော်းဝင/်တရော်းမဝငေ်ည််းလမ််းဖြင် ရရ  ငသော ရေ်ပ ိုငငွေ  ော်းလ ို်း/ တစစ် တ်

တစ်ပ ိုင််းက ို   ကမ််းြက် သမော်း/ ိုပ်စိုက သ ို်းဖပြုရေ်ရည်ရွယ၍်/  သ ို်း

ဖပြုမည်က ိုသ လ က်န င် တ ိုြ့်ရ ိုြ့်/ သကယ့်ဝ ိုြ့်၍ တမွေ့်ငြောြ့်ခ ခခွေ့်ြေး/

လြ့်ခ ခခွေ့်ြေး/င ောြ့်ပ  ခခွေ့်ြေး/ငပြေးပ ိုို့ခခွေ့်ြေး/လွှ ငခပောွေ့်ြေးခခွေ့်ြေး

b) ငငွေင က်း/ပစစညည််း/ဝေ်ငဆောင်မှု  ော်းလ ို်း (သ ို ) တစစ် တ်တစ်ငေသက ို

  ကမ််းြက်သမော်း/ ိုပ်စို က တ ိုက်ရ ိုက/်သွေယ်ဝ ိုက်  သ ို်းဖပြုဖြင််း/  သ ို်း

ဖပြုမည် / သ ို်းဖပြုရေ်ရည်ရွယသ်ည်က ို သ ရေ်  င ကောင််းရ  လ က်န င် လြ့်ဝယ ့်

 ောြေးရှ ခခွေ့်ြေး

အကြမ့်ြေးဖြ့်မှုြ ိုငွေကငကြြေးင ောြ့်ပ  ခခွေ့်ြေးဆ ိုသည့်မှော
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  ကမ််းြက်မှုတ ိုက်ြ က်ငရ်းဥပငေ ပိုေ်မ ၄၁

c)   ကမ််းြက်သမော်း/ ိုပ်စို/ယင််းတ ို ၏က ိုယစ်ော်းလ ယ်က သ ိုမ ီ်း/ ထ ေ််းသ မ််း/

ထ ေ််းြ ြုပ်ထော်းသည် ပစစညည််း ဖြစ်င ကောင််း သ လ က်န င် /သ ရေ် င ကောင််း

ရ  လ က်န င် ဖို ြေးြကယ့်ခခွေ့်ြေး/ ခပည့်ပသ ိုို့ငရ ွဲ့ ငခပောွေ့်ြေးခခွေ့်ြေး/ အခ ခောြေး သအူမည့်သ  ိုို့

လွှ ငခပောွေ့်ြေးခခွေ့်ြေး

d) ပိုေ်မြွေဲ(က)မ (ဂ)ထ ပါဖပစ်မှုတစ်ရပ်ရပက် ို က ြူ်းလွေေ်ရေ် အောြေး ိုတ့်ခခွေ့်ြေး/အောြေးငပြေး

ြ ညူ ခခွေ့်ြေး/ လှု  ငဆော့်မှုခပ ခခွေ့်ြေး/ စည့်ြေးရို ြေးခခွေ့်ြေး/ ငပြေး ြမ့်ြေးင ောြ့်ပ  ခခွေ့်ြေး/ အ ခခောြေး

သ ြူ ို ည ွှန့်ကြော ြေးခခွေ့်ြေး/ကြ ရောပါ အခဖစ့်ပါ ဝွေ့်ခခွေ့်ြေး၊

အကြမ့်ြေးဖြ့်မှုြ ိုငွေကငကြြေးင ောြ့်ပ  ခခွေ့်ြေးဆ ိုသည့်မှော
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  ကမ််းြက်မှုတ ိုက်ြ က်ငရ်းဥပငေ ပိုေ်မ ၄၂

a)   ကမ််းြက်သမော်း/  ိုပ်စိုပ ိုင် ပစစညည််းက ို တ ိုြ့်ရ ို ြ့်/သကယ့် ဝ ိုြ့် ၍

ငရောွေ့်ြေးဝယ့်ခခ ွေ့်ြေး/လွှ ငခပောွေ့်ြေးခခွေ့်ြေး

b)   ကမ််းြက်သမော်း/ ိုပ်စိုပ ိုင် ပစစညည််းပါဝင်ပတ်သက်သည် ငရောွေ ့်ြေးဝ ယ့်မှု တက ွေ့်

တ ိုြ့်ရ ိုြ့်/သကယ့်ဝ ို ြ့် ၍ပါဝွေ့်ခခ ွေ့်ြေး/ခဖစ့်ငခမောြ့်ငအောွေ့်ငဆော ွေ့်ရွြ့်ငပြေးခခ ွေ့်ြေး

c)   ကမ််းြက် ိုပ်စို တွေက်  က  ြု်း ဖမတ်ဖြစင်စရေ် (သ ို ) ယင််းတ ို ၏

စမီ ည ေ် ကော်းြ က် ရ အကြမ့်ြေးသ မောြေး/အိုပ့်စိုပ ိုွေ့် ပစစည့်ြေး ပ ါဝွေ့် ပတ့် သ ြ့် သည့် 

ငွေကငကြြေး/ဝန့်ငဆောွေ့်မှုငပြေးခခွေ့်ြေး

အကြမ့်ြေးဖြ့်မှုြ ိုငွေကငကြြေးင ောြ့်ပ  ခခွေ့်ြေးဆ ိုသည့်မှော
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  ကမ််းြက်မှုတ ိုက်ြ က်ငရ်းဥပငေ ပိုေ်မ ၄၂

d)   ကမ််းြက်သမော်း/ ိုပ်စိုပ ိုင် ပစစညည််းဟိုသ ငသော ပစစညည််းက ို လြ့်ဝ ယ့်

 ော ြေးခခ ွေ့်ြေး/  န ့်ြေးချ ပ့် ောြေးခ ခွေ့်ြေး

e)  ဆ ိုပါပစစညည််းမ ော်း င ရောွေ့်ြေးဝယ့်ခခွေ့်ြေး/ လွှ ငခပောွေ့်ြေးခခွေ့်ြေးတ ိုို့ ြ ို သတ ွေ့်ြေးပ ိုို့ ရန့်

ပျြ့်ြကြ့်ခခ ွေ့်ြေး

f)   ကမ််းြက်သမော်းရ  င ကောင််း/ယင််းတ ို ပ ိုင် ငငွေင က်း/ပစစညည််းရ  င ကောင််း/ ယင််း

တ ို န င် စပ်လ ဉ််း၍ ဆြ့်သကယ့်ငဆောွေ ့်ရွြ့်မှု ရှ ငကြောွေ ့်ြေး/ ဆ ြ့်သက ယ့်

ငဆ ောွေ ့်ရွြ့် ငတော မည့်ခဖစ့်ငကြောွေ့်ြေး သတွေ့်ြေးပ ိုို့ရန ့်ပျြ့်ြကြ့် ခ ခ ွေ့်ြေး

အကြမ့်ြေးဖြ့်မှုြ ိုငွေကငကြြေးင ောြ့်ပ  ခခွေ့်ြေးဆ ိုသည့်မှော
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  ကမ််းြက်မှုတ ိုက်ြ က်ငရ်းဥပငေ ပိုေ်မ ၄၃(ြ)

•   ကမ််းြက်သမော်း/ ိုပ်စိုပ ိုင် ပစစညည််းန င် သက်ဆ ိုင်ငသော သတင််း ြ က် လက်

မ ော်းက ို သငဘောရ ို်းဖြင် ြွေင် ဟငဖပောဆ ိုသည် သူတစ်ဦ်းဦ်း ော်း တရော်းမင ကောင််း/

ဖပစ်မှုင ကောင််း တ ို ဖြင် တရော်းစွေဲဆ ိုဖြင််းမဖပြုရ

Safe Habour Provision

90



CCCT/CFT Working Committee က   ကမ််းြက်သမော်း/ ြွေဲွဲ့စောရင််းထိုတဖ်ပေ်သည  ်ြါ

င ောကပ်ါ ရေ်ပ ိုငငွေမ ော်း မ မ လက်ဝယ်ရ  /မရ  ြ ကြ် င််းရ ောငြွေရေ်-

 စောရင််းပါ လပူိုဂ္ ြုလ/် ြွေဲွဲ့ စည််းတ ို က  ော်းလ ို်းဖြစ်ငစ၊ ပူ်းတွေ၍ဲဖြစင်စ၊ တ ိုက်ရ ိုက်

ဖြစ်ငစ၊ သွေယ်ဝ ိုက၍်ဖြစ်ငစ ပ ိုွေ့်ဆ ိုွေ့်သည ့်/  န့်ြေးချ ပ့်သည ့် ပစစည့်ြေးမျောြေးနှွေ ့် ရန ့်ပို ငွေကမျောြေး

 ယင််း ပစစညည််း/ရေ်ပ ိုငငွေမ ဆွေ့်ြေးသြ့်လောသည ့် (သ ိုို့) ခဖစ့် ကန့်ြေးလောသည ့် ပစစည့်ြေးမျောြေးနှွေ ့်

ရ န ့်ပို ငွေကမျောြေး

 ဆြ့်နကယ့်သည ့် လူပိုဂ္  လ့်/ အဖက ွဲ့အစည့်ြေး/အသ ွေ့်ြေးအဖက ွဲ့/အ ိုပ့်စို တ ိုို့ြ ပ ိုွေ့်ဆ ိုွေ့်သည ့်/

  န့်ြေးချ ပ့်သည ့် ပစစည့်ြေး မျောြေးနှွေ ့်ရန့်ပို ငွေကမျောြေး

 သတ်မ တ်ြ ရသည လ်ူပိုဂ္ ြုလ/် ြွေွဲဲ့ စည််း၏ြ ိုယ့်စောြေး (သ ိုို့) ၎ွေ့်ြေးတ ိုို့၏ညွှန့်ကြောြေးချြ့်ခဖွေ ့်

ငဆောွေ့်ရွြ့်ရသည ့် လူပိုဂ္  လ့်/အဖက ွဲ့အစည့်ြေးတ ိုို့၏ ရန ့်ပို ငွေကမျောြေး (သ ိုို့) အ ခခောြေးငသ ော

ပ ိုွေ့်ဆ ိုွေ့်မှုမျောြေး

TF နှွေ့် ပတ့်သြ့်၍ သတွေ့်ြေးပ ိုို့အဖက ွဲ့အစည့်ြေး၏တောဝန့်ဝတတရောြေးမျောြေး

(CFT ေည််းဥပငေ ၁၀န င ်ြ၃၃)
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မ မ တ ို လက်ဝယ်ရ  င ကောင််း ငတွေွဲ့ရ  ရပါက-

 လ ိုခြ ြုမှုရ  ငစငရ်း၊ ဆက်နွေယ်ပတ်သက်ဖြင််း၊ ြယ်ရ ော်းဖြင််းမဖပြုန ိုင်ငစငရ်း

လ ို ပ်သည် လိုပ်ငေ််းစဉ်မ ော်းငဆောင်ရွကရ်ေ်

 ယင််းတ ို က ို ကက ြုတင်သတ ငပ်းဖြင််း/ငန  င် ငန ်း ကေ်  ကောဖြင််းမရ  ဘဲထ ေ််းြ ြုပ်ရေ်

 လိုပ်ငေ််းငကော်မတသီ ို (၃)ရက်ထက်ငေ က် မက ငစဘဲတငဖ်ပရေ်-

 ထ ေ််းြ ြုပ်မှုဖပြုလိုပ်သည် ရေ်ပ ိုငငွေဆ ိုင်ရော ြ က် လက်မ ော်း

 ယင််းရေ်ပ ိုငငွေ/ပစစညည််းမ ော်းဆ ိုင်ရောတော်းဖမစ်ြ က်န င် ပတ်သက်၍  ငရ်းယူ

ငဆောင်ရွက်ထော်းရ  မှုမ ော်း 92

TF နှွေ့် ပတ့်သြ့်၍ သတွေ့်ြေးပ ိုို့အဖက ွဲ့အစည့်ြေး၏တောဝန့်ဝတတရောြေးမျောြေး

(CFT ေည််းဥပငေ ၃၄)



တောလီဘေ်/ ယ်က ိုင်ေါ/  ိုင် ကစ် ် ိုင် ယ်လ် ပါ ဝင် UNSCRကထိုတ်ဖပေ်

ထော်းငသော   ကမ််းြက်သမော်း၊   ကမ််းြက် ိုပ်စိုန င် ယင််းတ ို န င် ဆက်နွေယသ်ူ

မ ော်း၏ ငငွေင က်း/ပစစညည််း/ရေ်ပ ိုငငွေမ ော်းထ ေ််းြ ြုပ်ရေ် တွေက် ထိုတ်ဖပေ်ြဲ သည် 

 မ ေ် မ ော်း-

(၁)  မ ေ်  မ တ် (၁/၂၀၁၅) (၂၃-၁၁-၂၀၁၅)

(၂)  မ ေ်  မ တ် (၃/၂၀၁၅) (၃၁-၁၂-၂၀၁၅)

(၃)  မ ေ်  မ တ် (၁/၂၀၁၆) (၂၈-၄-၂၀၁၆)

(၄) အမ န့် အမှတ့် (၃/၂၀၁၆) (၁၉-၅-၂၀၁၆)

အကြမ့်ြေးဖြ့်မ ှုတ ိုြ့်ဖျြ့်ငရြေးဗဟ ိုအဖက ွဲ့ြ  ိုတ့်ခပန့်ခ  သည့် အမ န့် မျောြေး
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 ပ ိုေ၃်။ အကြမ့်ြေးဖြ့်သမောြေး နှွေ့် အကြမ့်ြေးဖြ့်အိုပ့်စိုမျောြေးအခဖစ့်သတ ့်မှတ့်ခခွေ့်ြေး

{UNSCR 1267/1989/2253/1988 (ယင််းတ ို န င် ဆကန်ွေယသ်ည် ဆ ို်းဖြတ်ြ က်

မ ော်း) တ ို  ရ ြွေဲွဲ့စည််းသည် ငကော်မတီမ ော်းက  ြ  ေ်န င ် တစ်ငဖပ်းညီ

သတ်မ တ်သည်   ကမ််းြက်သမော်းန င်   ကမ််းြက် ြွေွဲဲ့ စည််းမ ော်း}

 ပ ိုေ်၄။ အပ ိုဒ့်(၃)ရ သတ့်မှတ့်ချြ့်အမ န့် ၏ ဆြ့်လြ့်အောဏောသြ့်ငရောြ့်မှု

အတ ိုွေ့်ြေးအတော ( ထက်ပါ UNSCRငကော်မတီမ ော်းက ပယ်ြ က်သည်  ြ  ေ်

 ထ )

 ပ ိုေ၅်။ေည််းဥပငေ ၁၀ တွေငင်ြော်ဖပထော်းငသော   ကမ််းြက်သမော်း/  ိုပ်စိုတ ို ပ ိုင်ဆ ိုင်

သည် / ထ ေ််းြ ြုပ်သည် / ယင််းတ ို န င် ဆက်နွေယ်သည် ငငွေင က်း/ ပစစညည််းမ ော်း ော်း

ကက ြုတင်သတ ငပ်းဖြင််းန င် ငန  င် ငန ်း ကေ်  ကောဖြင််းမ ော်း မရ  ငစဘဲ သ မ််းဆည််း

ရေ် ည ေ် ကော်းဖြင််း

CCCT အမ န့် အမှတ့် (၃/၂၀၁၆)
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 ပ ိုေ၆်။  ပ ိုေ်(၅) ရြ မ တ်သည် သ မ််းဆည််းမ ေ် ၏ ဆက်လက် ောဏောသက်ငရောက်မှု

 တ ိုင််း တော ( ထက်ပါ UNSCRငကော်မတီမ ော်းက ပယ် ြ ကသ်ည်  ြ  ေ်

 ထ )

 ပ ိုေ၇်။UNSC and FIU website တ ို န င်  ြ  ေ်န င် တငဖပ်းညီ   ကမ််းြက် သမော်းန င် 

  ကမ််းြက် ိုပ်စိုစောရင််းက ို စစ်ငဆ်း ကည် ရှု၍ စစ်ငဆ်းငတွေွဲ့ရ  ပါက-

(က) ယင််းတ ို ၏ပ ိုင်ဆ ိုင်မှုမ ော်းမ မ လက်ဝယ်ရ  /မရ  စ စစ်ရေ်

(ြ) ငတွေွဲ့ရ  ြ က် ော်း လိုပ်လိုပ်ရက် (၃)ရက် တွေင််း သတင််းပ ို ရေ်

(ဂ) ကက ြုတင် င ကောင််း ကော်းဖြင််း၊ငန  င် ငန ်း ကေ်  ကောမှုမရ  ဘထဲ ေ််းြ ြုပ်ရေ်

(ဃ) ထ ေ််းြ ြုပ်ထော်းသည် ရေ်ပ ိုငငွေစောရင််း ော်း သတင််းပ ို ရေ်

(င)  ငရ်းယူငဆောငရ်ွက်ထော်းရ  မှု ော်း ငစောလ ငစ်ွေောတင်ဖပရေ်

အမ န့် အမှတ့် (၃/၂၀၁၆)
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 ပ ိုေ၈်။ ဖမေ်မောန ိုင်င သော်းတ ိုင််းသည်   ကမ််းြက်မှုတ ိုက်ြ ကင်ရ်းဗဟ ို ြွေဲွဲ့ န င် 

UNSC၏ ဆ ိုင်ရောဆ ို်းဖြတ်ြ က်မ ော်းန င်  ညီ င ကောင််း ကော်းြ က်မရ  ဘဲ-

(က) သတ်မ တ်င ကဖငောထော်းသည်   ကမ််းြက်သမော်း/ ိုပ်စို

(ြ) ယင််းတ ို က တ ိုက်ရ ိုက်ဖြစ်ငစ၊ သွေယ်ဝ ိုက်၍ဖြစ်ငစ ပ ိုင်ဆ ိုင်သည် /

ထ ေ််းြ ြုပ်သည်  ြွေဲွဲ့ စည််းမ ော်း

(ဂ) ယင််းတ ို ၏ က ိုယစ်ော်း/ည ေ် ကော်းြ က် ရ ငဆောငရ်ွက်သည် လူ

ပိုဂ္ ြုလ်/ ြွေွဲဲ့ စည််းမ ော်း၏  က  ြု်းစီ်းပွေော်း တွေက-်

- ရေ်ပ ိုငငွေမ ော်း၊  ဖြော်းငသောပ ိုင်ဆ ိုငမ်ှုမ ော်း၊ စီ်းပွေော်းငရ်း ရင််း  ဖမစ်

မ ော်း၊ ဘဏ္ဍောငရ်း/ ဖြော်းဆက်စပ်ဝေ်ငဆောင်မှုမ ော်းက ို

- တ ိုက်ရ ိုက်ဖြစ်ငစ၊သွေယ်ဝ ိုက၍်ဖြစ်ငစ၊  ော်းလ ို်းဖြစ်ငစ၊ ပူ်းတွေ၍ဲ

ဖြစ်ငစ

ရရ  င ောင်ငဆောင်ရွက်ငပ်းဖြင််းမ ော်းမဖပြုလိုပ်ရ။

အမ န့် အမှတ့် (၃/၂၀၁၆)
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United Nations Security Council Consolidated List
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