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Proliferation   ိုွေ်ရောအဓ ြပါယဖ် ွေ်ံ့  ိုခ ြေမ် ောျား



Proliferation of WMD

• န ျူကလ ီးယ ီး၊ ဓါတု (သ ုို့) ဇ ဝလက်နကမ်  ီး၊ ယငီ်းတ ုို့အ ီး ပ ိုု့ဆ  င်သည ် နည်ီးလမ်ီး

မ  ီးနှင ်  က်စပ်ပစစည်ီးမ  ီး (တရ ီးမဝင်ရည်ရယွ်ခ က်အတက်ွ နှစ်မ   ီးသ ုီးနညီ်းပည 

နှင ် နှစ်မ   ီးသ ီုးပစစည်ီးမ  ီးအပါအဝင်) ထုတလ်ုပခ်ခငီ်း၊ ရှ ဆ စွုဆ  င်ီးခခင်ီး၊ လက်ဝယ်

ထ ီးရှ ခခင်ီး၊ ခပ ခပင်တည်ဆ  က်ခခင်ီး၊ တင်ပ ုို့ခခင်ီး၊ တစ ်င ်ခ သဆ္ဘ တင်ပ ုို့ခခင်ီး၊

အက   ီးဆ  င်အခ စ် ဆ  ငရ်ကွ်ခခငီ်း၊ လ ွှဲဆခပ င်ီးခခင်ီး၊ သ ုဆလှ ငသ် မ်ီး ညီ်းခခင်ီး (သ ုို့)

အသ ုီးခပ ခခင်ီး၊

(Footnote 7 of FATF’s Guidance on Proliferation Financing Risk Assessment and
Mitigation)
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Financing of Proliferation

• လူအမ  ီးအခပ ီးဆသဆ ကဆစဆသ လကန်က်မ  ီးအ ီး ပ ိုု့ဆ  ငသ်ည ် နည်ီးလမ်ီးမ  ီးနှင ်

 က်စပ်ပစစည်ီးမ  ီး(တရ ီးမဝင်ရည်ရယွခ် က်အတက်ွနှစ်မ   ီးသ ုီးနည်ီးပည နငှ န်စှ်မ   ီးသ ုီး

ပစစညီ်းမ  ီးအပါအဝင)် အပါအဝင် ယင်ီး လက်နက်မ  ီး ခပနို့ပ်ွ ဆစရန် ရည်ရွယ်ခ က်ခ င ်

လူပဂု္  လ်မ  ီး (သ ုို့) အ ွွှဲွဲ့အစညီ်းမ  ီးအတွက် တစစ် တ်တစပ် ငုီ်းခ စ်ဆစ၊ အလ ုီးစ ခု စ်ဆစ

ရန်ပ ုဆငမွ  ီး၊ အခခ ီးဆသ ပ ငု ် ငုမ်ှုပစစည်ီးမ  ီး (သ ုို့) စ ီးပွ ီးဆရီးအရင်ီးအခမစ်မ  ီး

ထူဆထ ငခ်ခငီ်း၊ ဆရ ွဲ့ဆခပ ငီ်းခခငီ်း (သ ုို့) ရရှ ဆအ င်ဆ  င်ရကွ်ဆပီးခခင်ီး (သ ုို့) ဆငွဆ ကီး

ဆထ ကပ်  ခခငီ်း။
(Footnote 7 of FATF’s Guidance on Proliferation Financing Risk Assessment and
Mitigation)
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Dual-Use Goods (န ေ်မ   ျားေို ျားြေစည်ျားမ ောျား)

• Dual-use goods are items that have both commercial and military or

proliferation applications. This can include goods that are components of a

weapon, or those that would be used in the manufacture of a weapon (e.g.

certain machine tools that are used for repairing automobiles can also be

used to manufacture certain component parts of missiles).

• ကုန်သွယ်စ ီးပ ွီးဆရီးလုပ်ငန်ီး  ုင်ရ နှင ် စစ်္က်  င်ုရ (သ ုို့) လူအမ  ီးအခပ ီးဆသဆ က

ဆစဆသ လကန်က်မ  ီးခပနို့်ပွ ီးဆစခခငီ်း  ငုရ် က စစနစှ်မ   ီးလ ုီးအတွက်အသ ုီးခပ န ုင်

ဆသ ပစစည်ီးမ  ီးက ုဆခေါ်ပါသည်။ လက်နက်အစ တ်အပ ုင်ီး (သ ုို့) လက်နက်ထတု်လပု်

ခခင်ီးတွင်အသ ုီးခပ န ုင်သည ် ပစစညီ်းမ  ီးပါဝငန် ုငပ်ါသည။်

(Paragraph 25 of FATF’s Proliferation Financing Report, 2008)
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Dual-use goods နမူနာမ ာျား



Non-State-Actor

RES/1540 (2004) defines a non-state actor as an “individual or

entity, not acting under the lawful authority of any State in

conducting activities which come within the scope of this

resolution.”

ဤ   ုီးခ တ်ခ က်တွင်အကက  ီးဝင်သည် ဆ  င်ရွက်မှုမ  ီးက ု န ုင်င တစ်န ုင်င ၏

တရ ီးဝင်အခွင် အ ဏ အရမဟုတ်္ွှဲဆ  င်ရွက်သည် အစ ုီးရမဟုတ်ဆသ 

လူပုဂ္  လ်နှင် အ ွွှဲွဲ့အစည်ီးမ  ီးက ု non-state actor ဟုဆခေါ်ပါသည။်

Proliferation   ိုွေ်ရောအဓ ြပါယ်ဖ ွေ်ံ့  ိုခ ြေမ် ောျား



Means of delivery

S/RES/1540 (2004) further defines the following:

Means of delivery: missiles, rockets and other unmanned systems

capable of delivering nuclear, chemical, or biological weapons that

are specially designed for such use.

ေယ် ယူြ ိုို့သ ောွေ်ေည ်ံ့ န ည်ျား လမ်ျားမ ောျား  ုသည်မှ န ျူကလ ီးယ ီး၊ ဓါတု (သ ုို့)

ဇ ဝ လက်နက်မ  ီးအ ီးသယ်ဆ  င်ရန် အထူီးပ စု ထုတ်ထ ီးသည် ဒ ုီးပ  ၊

တ ုက်ခ င်ီးပစ် ဒ ုီးက ည်နှင် အခခ ီးဆသ လူလ ုက်ပါထ န်ီးခ  ပ်ခခင်ီး မရှ သည် စနစ်

မ  ီးက ုဆခေါ်သည်။
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Related materials

S/RES/1540 (2004) further defines the following:

Related materials: materials, equipment and technology covered by

relevant multilateral treaties and arrangements, or included on national

control lists, which could be used for the design, development,

production or use of nuclear, chemical and biological weapons and

their means of delivery.

 ြေ်ေြ်ြေစ ည် ျား  ုသည်မှ န ျူကလ ီးယ ီး၊ ဓါတုနှင် ဇ ဝလကန်က်မ  ီးနှင် ယင်ီး

တ ုို့က ုသယ်ဆ  င်သည် နည်ီးလမ်ီးမ  ီးက ု ပ ုစ ထုတ်ခခင်ီး၊  ွ ွဲ့ဖ   ီးတ ုီးတက်ဆအ င်

လုပ်ဆ  င်ခခင်ီး၊ ထုတ်လုပ်ခခင်ီး (သ ုို့) အသ ုီးခပ ခခင်ီးမ  ီးအတွက် အသ ုီးခပ န ုင်သည် 

ပစစည်ီးမ  ီး၊ က ရ ယ တန်  ပလ မ  ီးနှင် နည်ီးပည မ  ီးပါဝင်သည်။
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1) အ ကမ်ီး က်အ ွွှဲွဲ့အစည်ီးမ  ီး WMD ပ ုင်  ုငဆ်စရန် (သ ုို့) အသ ုီးခပ 

န ုင်ဆစရန် အ ကမီ်း ကမ်ှုက ု ဆငဆွ ကီးဆထ ကပ်  ခခင်ီး၊

2) န ုင်င တစ်န ုငင် (သ ုို့) န ုင်င တစ်န ုငင် က ထ န်ီးခ  ပ်ထ ီးသည ်/ပ  ပ ီုး

ထ ီးသည ် အ ွွှဲွဲ့အစညီ်းတစ်ရပ်က အခခ ီးန ုင်င တစ်န ုင်င က ု WMD

ဆထ က်ပ  ခခင်ီး (သ ုို့) ယင်ီးန ုငင် တငွ် ရှ နှင ်ဖပ ီးခ စသ်ည ် WMD က ု

စွမ်ီးရည်ခမြှင တ်ငရ်န်၊ တ ုီးတက်ဆက င်ီးမွန်ဆစရန် (သ ုို့) အစ ီးထ ီုးရန်

ဆငဆွ ကီးဆထ က်ပ  ခခင်ီး၊

Proliferation Financing အမ   ျားအေောျားမ ောျား



1. Fund Raising (ရန ်ြို သွေ ရ ောသဖ ပ ခ ွေ်ျား)

• Domestic budget, networks overseas, criminal activities.

2. Disguising the Funds (ရရ  ရန ်ြို သွေ မ ောျားအောျားဖို ျားြေ ယပ်ခ ွေ်ျား)

• Transfer the funds into the International Financial System

• Using extensive networks of Business (e.g.. Front Co.,), middle
man, opaque ownership structure, companies/ accounts near a
sanctioned countries, false documentation.

3. Procurement of materials and technology (ြေစည်ျား ြေ ရ ယ ောန  ွေံ့်
န ည်ျားြညောမ ောျားရယူပခွေ်ျား)

• Use this funds to pay for goods, materials, technology and
logistics needed for WMD program.

Proliferation Financing အ ွေံ့မ် ောျား



Proliferation Financing အ ွေံ့မ် ောျား

Fund Raising

• Placement

• Layering

• Integration

Disguising the 
Funds

Procurement 

WMD Program
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FATF’s Recommendations for Proliferation



1) R-1 Assessing risks and applying a risk-based approach

2) R-2 National cooperation and coordination

3) R-7 Targeted financial sanctions related to proliferation

4) R-15 New Technologies

5) IO-11 Persons and entities involved in PF are prevented

from raising, moving and using funds, consistent

with the relevant UNSCRs.

Applicable FATF’s Standards for Proliferation



န ိုွေ်ွေ သတော်အေ ိုျားရ

• PF  ုင်ရ   ုီးရ ှုီးန ုင်ဆခခအနတရ ယ်ရှ မှုမ  ီးက ု ဆ  ်ထုတ်ရန်၊ အကွှဲခ တ်ရန်

နှင ် န ီးလည်သဆ္ ဆပါက်ဆအ င်ဆ  င်ရွက်ရန်၊

သွေ သရျားသ ြေျားသရျားအဖ  ွဲ့အေည်ျား မ ောျားန ွေံ့် DNFBPမ ောျား

• PF  ုင်ရ   ုီးရ ှုီးန ုင်ဆခခအနတရ ယ်ရှ မှုမ  ီးက ု ဆ  ်ထုတ်ရန်၊ အကွှဲခ တ်ရန်၊

ဆစ င ် ကည ်စစဆ် ီးရန်၊ စ မ ခနို့်ခွွှဲရန် နှင ် ဆလ   ပါီးသက်သ ဆအ င်

ဆ  င်ရွကရ်န်။

(“risk” refers strictly and only to the potential breach, non-

implementation or evasion of TFS PF)

R-1 Assessing risks and applying a risk-based approach



• COUNTRY/GEOGRAPHIC RISK

• CUSTOMER/VENDOR RISK

• PRODUCT AND SERVICE RISKS

Risk Factors of PF



• စစ်္က်သ ုီးပစစည်ီးမ  ီး  ုင်ရ အဆရီးယူပ တ်  ုို့မှုခ ထ ီးရသည ် န ုင်င မ  ီး၊

• ကုန်သွယ်မှုပ တ်ပင်ခခင်ီးခ ထ ီးရသည ်န ုင်င မ  ီး၊

• PF   ုင်ရ အဆရီးယူပ တ်  ုို့မှုမ  ီးခ ထ ီးရသည ်န ုင်င မ  ီး၊

• AML/CFT စနစ်တွင်မဟ ဗ ျူဟ ဆခမ က်အ ီးနည်ီးခ က်မ  ီးရှ သည ်န ုင်င မ  ီး၊

• ပ ုို့ကုန်ထ န်ီးခ  ပ်မှုတွင် အ ီးနည်ီးခ က်ရှ သည ်န ုင်င မ  ီး၊

• အ ရန်နှင ် DPRKတ ုို့၏အက   ီးစ ီးပွ ီးအတွက် ဆထ ကပ်  ဆနသည ် န ုင်င မ  ီးနှင ်

အ မ်န ီးခ င်ီးန ုင်င မ  ီး၊

• အ ကမ်ီး က်မှုမ  ီးနှင ်အခ ုင်အမ  က်စပ်ဆနသည ်န ုင်င မ  ီး၊

• လက်နက်ဆရ င်ီးဝယ်မှုနှင ် ကစ်ပ်ဆနသည ် ဂ ဏု်ီး ွွှဲွဲ့မှုခင်ီး မ  ီးခပ ီးသည ်

န ုင်င မ  ီး။

Country/Geographic Risk



• TFS PF စ ရင်ီးတွင်ပါဝင်သည ် လူပုဂ္  လ်/အ ွွှဲွဲ့အစည်ီးမ  ီး၊

• High Risk Country မ  ီးနှင ် အ က်အသွယ်ရှ သည ် စစတ်ပ် (သ ုို့)

ဆထ က်လှမီ်းဆရီးအ ွွှဲွဲ့အစည်ီးမ  ီးနှင ် စ ီးပွ ီး က်  ဆ  င်ရွက်မှု ရှ သည ်

လူပုဂ္  လ်/အ ွွှဲွဲ့အစည်ီးမ  ီး၊

• နှစ်မ   ီးသ ုီး, စစ်္က်သ ုီး, Proliferation   ငု်ရ အကွှဲ တ်သည ် ကုန်ပစစည်ီး

မ  ီး ဝယ်ယူမှု၊ ဆရ င်ီးခ မှုနှင ် ဆထ က်ပ  မှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သည ်

လူပုဂ္  လ်/အ ွွှဲွဲ့အစည်ီးမ  ီး။

Customer/Vendor Risk



• Proliferation   ုင်ရ အကွှဲ တ်သည် ကုန်ပစစည်ီးမ  ီး (သ ုို့) စစ်္က်သ ုီး

ပစစည်ီးမ  ီး၊

• ပစ်မှတ်ထ ီးအဆရီးယူခ ထ ီးရသည ် (သ ုို့)   ုီးရ ှုီးန ုင်ဆခခအနတရ ယ်အ င ်

ခမင ်မ ီးသည ်န ုင်င မ  ီးသ ုို့ ကုန်ပစစည်ီးဆပီးပ ုို့သည ်ဝန်ဆ  င်မှုမ  ီး၊

•   ုီးရ ှုီးန ုင်ဆခခအနတရ ယ်အ င ်ခမင ်မ ီးသည ်န ငု်င မ  ီးရှ အကွှဲ တ်သည ်

စက်မှုလုပင်န်ီးမ  ီးသ ုို့ ဆငွဆ ကီးဆထ က်ပ  သည ် စ မ က န်ီးမ  ီး၊

•   ုီးရ ှုီးန ုင်ဆခခအနတရ ယ်အ င ်ခမင ်မ ီးသည ်န ငု်င မ  ီး ပါဝင်ပတ်သက်ဆသ 

ကုန်သွယ်မှု  ုင်ရ ဆငွဆ ကီးဆထ က်ပ  မှုမ  ီးနှင ် ဆငဆွ ကီးလ ွှဲဆခပ င်ီးမှုမ  ီး၊

• နှစ်မ   ီးသ ုီး, စစ်္က်သ ုီး, Proliferation   ငု်ရ အကွှဲ တ်သည ် ကုန်ပစစည်ီး

အမ  ီးအခပ ီးက ု (အထူီးသခ င ်)   ုီးရ ှုီးန ုင်ဆခခအနတရ ယ်အ င ် ခမင ်မ ီးသည ်

န ုင်င မ  ီးသ ုို့ ဆပီးပ ုို့ခခင်ီး။

Product and Service Risk



• ္ဏ္ဍ ဆရီးအရ ပစ်မှတ်ထ ီးအဆရီးယူရန် သတ်မှတ်ခခင်ီးခ ထ ီးရသည ်

လူပုဂ္  လ်နှင ်အ ွွှဲွဲ့အစည်ီးမ  ီးအဆနခ င ်-

• WMD ခပနို့်ပွ ီးဆရီးဆ  င်ရွက်ရ တငွ် လ ုအပ်ဆသ အရင်ီးခမစ်မ  ီးရရှ န ုင်ခခင်ီး၊

• ထ န်ီးခ  ပ်ထ ီးသည ် ဆငွဆ ကီးနှင ်ပစစည်ီးမ  ီးက ု ခွင ခ်ပ ခ က်မရှ ္ွှဲ အသ ုီးခပ န ုင်ခခင်ီး၊

• UN နှင ် န ုင်င အ ဏ ပ ုင်တ ုို့၏ ပစ်မှတ်ထ ီးအဆရီးယူရန် သတ်မှတ်ခခင်ီး

ကွှဲ သ ုို့ဆသ ခပစဒ်ဏ်ခ မှတခ် ရန ုငခ်ခင်ီး၊

• လူအမ  ီးအခပ ီးဆသဆ ကဆစဆသ လက်နက်မ  ီးခ င ် ဖခ မ်ီးဆခခ က်မှုက ုခ ရန ုင်

ခခင်ီး၊

• န ုင်င ဆတ ်၊ သက်  ုင်ရ ကဏ္ဍမ  ီးနှင ် ပုဂ္လ ကဏ္ဍတ ုို့၏ ဂုဏ်သ ကခ 

က  င်ီးဆစခခင်ီး၊

အြေ   ျား ြေ် (Consequence)



FATF’s Guidance on Proliferation Financing Risk Assessment 

FATF Guidance-Proliferation-Financing-Risk-Assessment-Mitigation.pdf
FATF Guidance-Proliferation-Financing-Risk-Assessment-Mitigation.pdf


R-2 National cooperation and coordination

န ိုွေ်ွေ သတော်အေ ိုျားရ

 AML/CFT/CPF မူဝါဒမ ောျားခ  မ တ ်ော ျားရန်၊ ပြန ်လည်ေို ျားေြ်ရန်၊

 တ ဝန်ယူမည ် အောဏ ောြ ိုွေ်အ ဖ  ွဲ့အေ ည်ျားေ တ်မ တ် ောျားရ န ် ေ ိုို့မဟိုတ် ြူ ျားသြါ ွေ်ျား

သ ောွေ်ရွြေ်သရျားလိုြ်ွေန်ျားေနေ်ခ မ တ ်ောျားရန၊်

 မူဝါဒခ မှတ်သည ်အ င /်လုပ်ငန်ီးအဆက င်အထည်ဆ  ်သည ်အ င ် မ  ီးရှ 

မူဝါဒခ မှတ်သူမ  ီး၊ FIU၊ LEAs၊ ကက ီး ကပ်ဆရီးအ ဏ ပ ုင်မ  ီး နှင ် အခခ ီး

သက်  ုင်ရ အ ဏ ပ ုင်မ  ီးအ က ီး ြူျားသြါွေ်ျား သ ော ွေ်ရွြေ်သရျား၊ ေတ ွေ်ျား

ဖလ  ယ်သရျား လိုြ် ို ျားလိုြ်နည်ျားမ ောျားခ မ တ် ောျားရန်၊

 ပူီးဆပါင်ီးဆ  င်ရွက်ဆရီးမူဝါဒနှင ်   ဆလ  ်သည ် ေတ ွေ်ျားအခ ြေ်အလ ြေ်

လို ခခ   သရျားပြဋ္ဌောန်ျားခ  ြေမ် ောျား ောျားရ  ရန ်၊



CPF (including AML and CFT)တ ွေ်ြူျားသြါွေ်ျားြါဝွေ်ေွေံ့်ေညံ့်အဖ  ွဲ့အေည်ျားမ ောျား

1) မူဝါဒခ မှတ်သည ်ဌ နမ  ီး၊ (န ုင်င ခခ ီးဆရီး၊ ္ဏ္ဍ ဆရီး၊ စ ီးပွ ီးကူီးသန်ီး၊
ခပည်ထွှဲဆရီး၊ တရ ီးဆရီး)

2) ္ဏ္ဍ ဆရီး  ုင်ရ ကက ီး ကပ်ဆရီးဌ နမ  ီးနှင ် ဌ နတွင်ီးကက ီး ကပ်ဆရီး အ ွွှဲွဲ့
အစည်ီးမ  ီး၊

3) ပ ုို့ကုန်ထ န်ီးခ  ပ်ဆရီး၊ အဆက ကခ်ွန်နှင ် နယ်စပ်ဆဒသထ န်ီးခ  ပ်ဆရီးဌ နမ  ီး၊

4) ဆထ က်လှမီ်းဆရီးအ ွွှဲွဲ့အစည်ီးမ  ီး၊

5) FIU၊

6) ဥပဆဒစ ီုးမ ီုးဆရီးနှင ်တရ ီးစွွှဲဌ နမ  ီး၊

7) ကုန်သွယ်မှုခမြှင ်တင်ဆရီးနှင ်ရင်ီးနှ ီးခမြှ ပ်နှ ဆရီးဌ နမ  ီး၊

8) UNSCR ခပဋ္ဌ န်ီးခ က်မ  ီးအဆက င်အထည်ရန်တ ဝန်ရှ သည ် အခခ ီးဆသ 
ဌ နမ  ီး။



R-7 Targeted financial sanctions related to proliferation

န ိုွေ်ွေ သတော်အေ ိုျားရ

 လ ခုခ  ဆရီးဆက င်စ ၏ Proliferation နှင ် Proliferation Financing အ ီး

က ကယွ်ဆရီး၊ တ ုက်  က်ဆရီး၊ ဟနို့်တ ီးဆရီး  ငု်ရ   ီုးခ တ်ခ က်မ  ီးအ ီး

လ ကု်န သည ်အဆနခ င ် TFS PF ြေ ို အသြေောွေ်အ ည်သဖော်သ ောွေ်ရန်၊

 ဆနှ င ်ဆနှီး ကနို့် က မှုမရှ ဆစ္ွှဲသွေ သ ြေျား န ွေံ့်အပခောျားြ ိုွ်ေ  ိုွေ်မှုမ ောျားအောျား  နျ်ားခ  ြရ်န် ၊

 UNSC က သတ်မှတ်သည ် လပူုဂ္  လန်ှင ်အ ွွှဲွဲ့အစည်ီးမ  ီးထ တ ိုြေရ် ိုြေ်ပဖေ်သေ၊

ေ ယ ်ဝ ိုြေ်၍ပဖေ်သေ သွေ သ ြေျား န ွေံ့်ရန်ြို သွေ မ ောျားမသရောြေ်ရ  သေရန်၊

(Note: Recommendation 7 is focused on TFS.)



ေတ်မ တ်ခ  လ ူြိုဂ္  လ/်အဖ  ွဲ့အေညျ်ား၏ သွေ သ ြေျားန ွေံ့်ြ ိုွေ်  ိုွေ်မှုမ ောျားအောျား 

  န်ျားခ  ြ်ပခွေ ်ျား၊  ြေ်န ယ်ြတ်ေြေ်မှုြေ ို  န်ျားခ  ြ်ပခွေ ်ျား (Under R-7)

1) FI & DNFPမ ောျားအဆနခ င ် ဆအ က်ဆ  ခ်ပပါတ ုို့က ု ကြေ  တွေအ်သ ြေောွေ်ျား ြေောျားပခွေ်ျား၊

သန ောွေံ့သ်န ျား ြေန ် ြေောပခွေ်ျားမ ောျား မရ  သေဘ ထ န်ီးခ  ပ်ရန်-

 သတ်မှတ်ခခငီ်းခ ရသည ် လပူုဂ္  လ်နှင ်အ ွွှဲွဲ့အစည်ီးမ  ီးမှ တ ကု်ရ ုက်ခ စ်ဆစ၊

သွယ်ဝ ကု၍်ခ စ်ဆစ၊ အလ ုီးစ ုခ စ်ဆစ၊ တစ်စ တ်တစ်ပ ုင်ီးခ စဆ်စ ြ ိုွေ်  ိုွ်ေေ ညံ့်

  န်ျား ခ  ြေ်ည ံ့် သွေ သ ြေျား န ွေံ့်အပခောျား သေောြ ိုွ်ေ  ိုွေ်မှုမ ောျား ၊

 အ  ုပါ ဆငွဆ ကီးနှင ်အခခ ီးဆသ ပ ုင်  ုင်မှုမ  ီးမှ  ွေ် ျားေ ြေ်လောေညံ့်/

ပဖေ်သြေါ် လောေညံ့် သွေ သ ြေျား န ွေံ့်အပခောျား သေောြ ိုွ်ေ  ိုွေ်မှုမ ောျား ၊

 သတ်မှတ်ခ လပူုဂ္  လန်ှင ်အ ွွှဲွဲ့အစည်ီးတ ုို့၏ ြေ ိုယ်ေောျား/ညွှန် ြေောျား ခ ြေ်ပဖွေံ့်

သ ောွ်ေရွြေ်ေညံ့် လူြိုဂ္  လ်န ွေံ့်အဖ  ွဲ့အေည်ျားတ ိုို့၏ သွေ သ ြေျား န ွေံ့်အပခောျားသေော

ြ ိုွေ်  ိုွေမ်ှုမ ောျား ၊



  န်ျားခ  ြ်ပခွေ်ျားသ ောွေရ်ွြေ်ရမညံ့် သွေ သ ြေျားန ွေံ့် အပခောျားသေော ြ ိုွေ်  ိုွေ်မှုမ ောျား

Listed 
Person 

& Entity

Person & 
Entity 

Acting on 
Behalf of

Person & 
Entity 

Acting at 
the 

Direction of

Controlled 
by

Owned by

Derived or 
Generated 

From



ေတ်မ တ်ခ  လ ူြိုဂ္  လ/်အဖ  ွဲ့အေညျ်ား၏ သွေ သ ြေျားန ွေံ့်ြ ိုွေ်  ိုွေ်မှုမ ောျားအောျား 

  န်ျားခ  ြ်ပခွေ ်ျား၊  ြေ်န ယ်ြတ်ေြေ်မှုြေ ို  န်ျားခ  ြ်ပခွေ ်ျား (Under R-7)

2) န ိုွေ်ွေ ေောျား/န ိုွေ်ွေ အတ ွေ်ျားသန  ိုွေေ်ူ/အဖ  ွဲ့အေည်ျားမ  ီးက UNSCနငှ အ်ည ခွင ်ခပ ခ က်

မရှ ွ္ှဲ သတ်မှတ်ခ လပူုဂ္  လ/်အ ွွှဲွဲ့အစညီ်းမ  ီးအက   ီးအတွက် ဆငွဆ ကီး (သ ုို့)

အခခ ီးဆသ ပ ုင်  ုငမ်ှုမ  ီးက ု ရရှ ဆအ င်ဆ  င်ရကွ်ဆပီးခခင်ီးက ု တ ီးခမစ်ရန်၊

3) အဆရီးယူဆ  င်ရွက်မှုမ  ီး၊ လမ်ီးည န်ခ ကမ်  ီး ဆပီးပ ုို့န ုင်ဆရီးအတကွ် FI &

DNFBP မ  ီးနှင ်  ြေ်ေ ယ်သရျား ေန ေ်တ ေရ်ြ်  ောျားရ  ရန်၊

4) FI & DNFBP မ  ီးအ ီး သက်  ုင်ရ UNSCRအရ ဆ  င်ရွက်သည ် ဆငွဆ ကီးနှင ်

ပစစည်ီးထ န်ီးခ  ပ်မှုမ  ီး၊ အခခ ီးဆသ လ ုက်န ဆ  ငရ်ွက်မှုမ  ီးက ု ေတွေ်ျားြ ိုို့သေရန်၊

5) သဆ္ ရ ုီးခ င ်ဆ  င်ရွက်သည ်  ြေောျားလူ/အဖ  ွဲ့အေည ်ျားတ ိုို့ ၏ အခ ွေံ့်အသရျားြေ  ို

ြေောြေ  ယ်သြျားန  ိုွေ်မညံ့်   သရောြေ်သေောလိုြ ်ို ျားလိုြန်ည ်ျားမ ောျားခ  မ တ် ောျားရ  ရန်၊

6) FI & DNFBP၏လ ုက်န ဆ  င်ရွက်မှုက ု ဆစ င ် ကည ်စစ်ဆ ီးရန်၊ ပ က်ကွက်ပါက

တရ ီးမဆ က င်ီး၊ ခပစ်မှုဆ က င်ီး၊ စ မ ခနို့်ခွွှဲဆရီးလမ်ီးဆ က င်ီးတ ုို့ခ င ်အသရျားယ ူရန်၊



Recommendation 7   ိုွေ်ရော FATF’s Standard အသပြောွေ်ျားအလ မ ောျား

(7 out of 12)

ရြေေ်  ပြွေ ် ွေ ်ေည ံ့်အသ ြေော ွေ်ျားအ ရော

June, 2017
INR.7, Designated person or entity, Designation, Without

delay   ုင်ရ အဓ ပပါယ်  ွင ်  ုခ က်မ  ီး

Oct, 2020

R.1, INR.1 တငွ် TFS PF ြေ ိုသဖော ြေ်ဖ ြေ်မှု၊ မလ ိုြေ် နော မှုန ွေံ့်

တ မ်ျားသရ ောွေ် မှုမ  ောျားြေ ို သ ဖော် ိုတ်ပခွေ ်ျားန ွေံ့်  ို ျားရှု ျားန ိုွေ်သပခ အန တရောယ်

ရ  မှုမ ောျားြေ ိုသဖော် ိုတ်ပခွေ်ျား၊

Oct, 2020 R.2, INR.2 တွင် PF တ ုက်  က်ဆရီးအတွက် ခပည်တွင်ီး ပူီးဆပါင်ီး

ဆ  င်ရွက်မှုနှင ် ဆပါင်ီးစပ်ညြှ န ှုင်ီးမှုမ  ီးခပ လုပ်ဆရီး။



 Proliferation of Financing Risks က ု အကွှဲခ တ်ရန်မလ ုအပခ်ခင်ီး၊

 TFS PF Evasion က ုသ Risk Assessment လုပရ်န်လ ုအပ်ခခင်ီး၊

 အခ   ွဲ့ဆသ FI & DNFBP မ  ီးက ု Risk Assessment ကင်ီးလတွခ်ွင ်

ဆပီးန ုင်ခခင်ီး၊

 Targeted Financial Sanctions က ု အဆက င်အထည်ဆ  ်ဆ  င်ခခင်ီး

သည် risk-based မဟုတ်္ွှဲ rule-base ခ စ်ခခင်ီး၊

 ခပစ်မှုအခ စ်သတမ်ှတ်ရန်မလ ုအပ်ခခင်ီး၊

PF   ိုွေ်ရော FATF’s Recommendation မ ောျား၏  ူျားပခောျားခ ြေ်မ ောျား



• Non-Compliance

• ထုတ်ခပန်ခွှဲ သည ်အမ နို့်နှင ်ည န် က ီးခ က်မ  ီးသည်လ ုဆလ က်မှုမရှ ၊

• ထ န်ီးခ  ပ်ရနအ်မ နို့်ထုတ်ခပန်ထ ီးသည ် ဆငဆွ ကီးနှင ်အခခ ီးဆသ ပ ုင်  ုင်မှု

မ  ီး  ုင်ရ သတ်မှတ်ခ က်တွင် လ ုအပ်ခ က်မ  ီးရှ ဆနခခင်ီး၊

• အဆရီးယူရန်သတ်မှတ်ခခင်ီးခ ရသူမ  ီး၏စ ရင်ီးက ု သတင်ီးပ ုို့အ ွွှဲွဲ့အစည်ီးထ 

 က်သွယ်အဆ က င်ီး က ီးမည ် လုပ်ထ ုီးလုပ်နည်ီးမရှ ခခင်ီး၊

• ထ န်ီးခ  ပ်ထ ီးသည ်ဆငွဆ ကီးနှင ်ပစစည်ီးမ  ီးက ု ပယ်  က်ခခင်ီး၊ အသ ုီးခပ ခွင ်

ဆပီးခခင်ီးနှင ် အဆရီးယူရန်သတ်မှတ်ခ ရမှုမှ ပယ်  က်ဆပီးဆရီးဆတ င်ီး  ုခခင်ီး

  ုင်ရ ခပဋ္ဌ န်ီးခ က်မ  ီး မရှ ခခင်ီး။

R-7 န ွေံ့ြ်တ်ေြေ်၍ 

ပမန်မောန ိုွေွ်ေ ၏အပြန်အလ န်အြေ ပဖတ်သရျားအေ ရွေ်ခ ေောရ လဒ ်



• DNFBP နှင ် အခခ ီးဆသ သတင်ီးပ ုို့အ ွွှဲွဲ့အစည်ီးမ  ီးအ ီး ၎င်ီးတ ုို့၏ PF TFS

  ုင်ရ တ ဝန်ဝတတရ ီးမ  ီးနှင ်ပတ်သက်၍ သင်တန်ီးဆပီးမှုမ  ီး က်လက်

ဆ  င်ရွက်ရန်၊

• MFIU ၏ ကက ီး ကပ်စစဆ် ီးခခင်ီးလမ်ီးည န်ခ က်က ု အဖပ ီးသတ်ရန်၊

• ဆငွဆရီးဆ ကီးဆရီးအ ွွှဲွဲ့အစည်ီးမ  ီးနှင ် DNFBP မ  ီး၏ PF TFS တ ဝန်

ဝတတရ ီးမ  ီးအဆပေါ် လ ုက်န ဆ  င်ရွက်မှုနှင ်ပတ်သက်၍ ကက ီး ကပ်စစ်ဆ ီး

မှုမ  ီးဆ  င်ရွက်ရန်။

JG Action Plan တ ွေ ်PF န ွေံ့ြ်တ်ေြေ်၍ သ ောွေ်ရွြေ်ရန်ြေ န်ရ   ေညံ့်

အခ ြေ်မ ောျား



R-15 New Technologies

န ိုွေ်ွေ မ ောျားအသနပ ဖွေံ့်

 Virtual Asset and VASP မ  ီး၏လုပ်ဆ  င်မှုမ  ီးမှ ဆပေါ်ထွက်လ မည ် PF

  ုင်ရ   ုီးရ ှုီးန ုင်ဆခခအနတရ ယ်ရှ မှုမ  ီးက ု ဆ  ထ်ုတ်ခခင်ီး၊ အကွှဲခ တ်ခခငီ်းနှင ်

န ီးလည်သဆ္ ဆပါက်ဆအ င်ဆ  င်ရွက်ရန်၊

 ဆ  ်ထုတ်ရရှ သည ် PF risk က ု စ မ ခနို့်ခွွှဲရန/်ဆလ   ပါီးဆစရန် သင ်ဆလ  ်သည ်

အဆရီးယူဆ  င်ရွက်မှုမ  ီးခပ လုပ်ရန်၊

VASP မ ောျားသနပဖွေံ့်

 PF risk မ  ီးက ုဆ  ်ထုတ်ရန်၊ အကွှဲခ တ်ရန်နှင ် ယင်ီးတ ုို့က ုဆလ   ပါီးဆစဆရီး

ထ ဆရ က်သည ်အဆရီးယူဆ  င်ရွက်မှုမ  ီး ခပ လုပ်ရန်။



IO-11 Persons and entities involved in PF are prevented from raising, 

moving and using funds, consistent with the relevant UNSCRs

 သတ်မှတခ် လူပုဂ္  လ်နှင ်အ ွွှဲွဲ့အစည်ီးမ  ီးအ ီး

 ဆ  ထ်ုတ်ခခင်ီး၊ အရင်ီးအခမစ်မ  ီးက ု ပ တ်ပငတ် ီး  ီးခခင်ီး၊ PF အတွက် ဆငွဆ ကီး/ပစစည်ီး

စဆု  င်ီးခခင်ီး၊ ဆရ ွဲ့ဆခပ င်ီးခခင်ီးနှင ်အသ ုီးခပ ခခင်ီးမ  ီးက ု တ ီး  ီးက ကွယ်ခခင်ီး၊

 ္ဏ္ဍ ဆရီးအရပစ်မှတ်ထ ီးအဆရီးယူမှုက ု ဆနှ င ်ဆနှီးမှုမရှ ဆစ္ွှဲ အခပည ်အဝ

နှင ် ဆသခ  စွ အဆက င်အထည်ဆ  ်ရန်နှင ် ဆစ င  ်ကည ်စစ်ဆ ီးရန်၊

 ္ဏ္ဍ ဆရီးအရပစ်မှတ်ထ ီးအဆရီးယူမှုက ုဆရှ င်ရှ ီးမှုမ  ီးအ ီး က ကွယ်ရန်

သက်  ုင်ရ အ ဏ ပ ုင်မ  ီးအ က ီးလ ုဆလ က်သည ် ပူီးဆပါငီ်းဆ  င်ရွက်မှု/

ဆပါင်ီးစပ်ညြှ န ှုင်ီးမှုမ  ီးခပ လုပ်ရန်၊

 PF တ ုက်  က်ဆရီးအတွက် မူဝါဒမ  ီးခ မှတ်၍ အဆရီးယဆူ  င်ရွက်မှုမ  ီးခပ 

လုပ်ရန်။



Prevention of WMD Proliferation   ိုွေ်ရော 

လို ခခ  သရ ျားသြေ ောွေ်ေ  ို ျားပဖတ်ခ ြေ်မ ောျား



 Non-state Actors-

 (7) Resolutions

(https://www.un.org/en/sc/1540/resolutions-committee-reports-

and-SC-briefings/security-council-resolutions.shtml)

 ြေ ိုရ ျားယောျားဒ မ ိုြေရြေ်တ ေ်ပြည် ေူို့ေ မမတန  ိုွေ် ွေ (DPRK)-

 (21) Resolutions

(https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/resolutions)

 အ ရန ်အေစလောမ်မေ်ေ မမတန  ိုွေ်ွေ (အ ရန်)-

 2231 (2015)

(https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/background)

UNSCRs relating to Prevention of WMD Proliferation



1) 1540 (2004) non-State actors မ  ီး၏ PF  ုငရ် ဆ  င်ရကွ်ခ က်မ  ီးက ု ကူည ပ  ပ ုီးခခင်ီး

မခပ လုပ်ရန၊် ဥပဆဒခပဋ္ဌ နီ်း၍တ ီးခမစ်ရန်၊ ခပည်တွင်ီးထ န်ီးခ  ပ်ဆ  င်ရွက်မှုမ  ီး

ခပ လုပရ်န်၊ ၁၅၄၀ ဆက မ်တ ထူဆထ င်ရန်၊ အဖ  ွဲ့ဝွေ်န ို ွေွ်ေ မ ောျားြေ ြ  မအကြေ မ်

အသြေောွေ်အ ည်သဖော်သ ောွေ်မှုအ ေ ရ ွေ်ခ ေောတ ွေ်ပြရန်၊

2) 1673 (2006) ဆက ်မတ ၏လုပ်ပ ုင်ခွင ်က ုသက်တမ်ီးက ု (၂)နစှတ် ီုးခခင်ီး၊

3) 1810 (2008) ဆက မ်တ ၏လပု်ပ ုင်ခွင ်က ုသက်တမ်ီးက ု (၃)နှစ်တ ုီးခခငီ်း၊

4) 1977 (2011) ဆက ်မတ ၏လုပ်ပ ုင်ခွင ်က ုသက်တမ်ီးက ု (၁၀)နှစ်တ ီုးခခင်ီး၊   ုီးခ တ်ခ က်အဆပေါ်

အဆက င်အထည်ဆ  ်ဆ  င်န ုင်မှုအဆခခအဆနအ ီး သ ုီးသပ်မှုခပ လုပ်ရန၊်

ဆက ်မတ က နစှပ်တ်လည်လုပ်ငန်ီးအစ အစဉ်က ုတငခ်ပရန၊် အ ွွှဲွဲ့ဝင် (၈)ဦီး

ပါဝင်သည ်ကျွမ်ီးက င်သူအ ွွှဲွဲ့  ွွှဲွဲ့စည်ီးရန်၊

5) 2055 (2012) ကျွမ်ီးက ငသ်ူအ ွွှဲွဲ့၏ အ ွွှဲွဲ့ဝင်စုစုဆပါင်ီးက ု (၉)ဦီးထ တ ုီးခမြှင ်ခခင်ီး၊

6) 2325 (2016) ဆက ်မတ က နစှပ်တ်လည်လုပ်ငန်ီးအစ အစဉ်က ု စဉ် က်မခပတ်တင်ခပရန၊်

7) 2572 (2021) ဆက ်မတ ၏လုပ်ပ ုင်ခွင ်က ုသက်တမ်ီးက ု ၂၈-၂-၂၀၂၂ ထ တ ုီးခမြှင ်ခခင်ီး။

Non-State Actors   ိုွေ်ရော ို ျားပဖတ်ခ ြေ်မ ောျား



a) Non-State Actor မ  ီး၏ န ျူကလ ီးယ ီး၊ ဓါတု၊ ဇ ဝလက်နက်နှင ်

ယင်ီးတ ုို့က ုသယ် ဆ  င်ပစ်လ တ်သည ်နညီ်းလမ်ီးမ  ီး ပ ငု်  ုင်ဆရီး၊

လုပ်ထပု်ဆရီး၊ သယ်ယူပ ုို့ဆ  င်ဆရီး၊ လ ွှဲဆခပ င်ီးဆရီး၊ အသ ုီးခပ ဆရီး၊

 ွ ွဲ့ဖ   ီးဆအ ငဆ်  င်ရကွ်ဆရီးတ ိုု့ အတကွ် အ ီးထုတမ်ှု မ  ီးတွင်

ဆထ က်ပ  ကူည မှု မခပ လုပ်ရန်၊

b) Non-State Actor မ  ီး၏ အထက်ပါဆ  င်ရွကမ်ှုမ  ီး၊ ဆစ စပ်

ညြှ န ှုင်ီးမှုမ  ီး၊ ပူီးဆပါင်ီးပါဝင်မှုမ  ီး၊ ကူည မှုနငှ် ဆငဆွ ကီးဆထ က်ပ  မှု

မ  ီးက ု တ ီးခမစ်ပ တပ်ငရ်န် ထ ဆရ က်ဆသ ဥပဆဒမ  ီးခပဋ္ဌ နီ်းခခင်ီး၊

ယင်ီးဥပဆဒမ  ီးစ ုီးမ ုီးဆရီးဆ  င်ရွကရ်န်၊

UNSCR 1540 အရ န ိုွေွ်ေ မ ောျားအသနပဖွေံ့်လ ိုြေ်နောရန်အခ ြေ်မ ောျား



a) ယင်ီးတ ိုု့နှင ပ်တ်သက်၍ ဆအ က်ပါက စစရပ်မ  ီးအတွက် ထ ဆရ က်ဆသ ခပည်တွင်ီး
ထ န်ီးခ  ပ်ဆ  င်ရွက်မှုခပ လုပ်ရန-်

a) ယင်ီးပစစည်ီးမ  ီး ထုတလ်ုပခ်ခငီ်း၊ အသ ုီးခပ ခခငီ်း၊ သ မ်ီး ညီ်းခခင်ီး၊ သယယ်ူ
ပ ိုု့ဆ  င်ခခင်ီး တ ုို့တွင် လို ခခ  ေ တ်ခ မှုရ  သေသရျားန ွေံ့် ေ ောရွေ်ျားတ ြေ မ န ်ြေန်သ ရျား ၊

b) ရုပ်ပ ုင်ီး  ုင်ရ ထ ဆရ ကမ်ှုရှ ဆသ ြေောြေ ယ်သေောွေံ့်သရ ောြေမ်ှုမ ောျား ောျားရ  ရန်၊

c) ယင်ီးပစစည်ီးမ  ီးတရ ီးမဝင်ဆရ င်ီးဝယခ်ခင်ီး၊အက   ီးဆ  ငခ်ခင်ီးမ  ီးက ုဆ  ်ထုတ်
တ ီး  ီးက ကွယ်ရန်နယ်ေြ ် န်ျားခ  ြ်မှုန ွေံ့ဥ်ြသဒေ ိုျားမ ိုျားသရျား သ ောွေရ်ွြေ်မှုမ ောျားပြ 
လိုြရ်န ်၊

d) ယင်ီးပစစည်ီးမ  ီးတင်ပ ုို့ခခင်ီး၊ တစ ်င ်ခ တငပ် ိုု့ခခငီ်း၊ ခပန်လည်တငပ် ိုု့ခခငီ်း၊ ဆငွဆ ကီး
နှင ် ဝန်ဆ  င်မှုဆထ က်ပ  ခခငီ်းမ  ီးနှင ်ပတ်သက်၍ ဥပဆဒ၊ နည်ီးဥပဆဒ
ခပဋ္ဌ န်ီးခခင်ီးမ  ီး အပါအဝင် ြေိုန်ြေစည်ျားတွေြ် ိုို့မှု/တေ ် ွေံ့ခ် တွ်ေြ ိုို့မှုမ ောျားအသြေါ်
  သရောြ်ေေ ော  န်ျားခ  ြ်မှု မ ောျားပြ လိုြရ်န်၊

e) ခ   ီးဆ  က်မှုမ  ီးက ု ခပစ်မှု/တရ ီးမဆ က ငီ်းအရ အသရ ျား ယရူန ် 

UNSCR 1540 အရ န ိုွေွ်ေ မ ောျားအသနပဖွေံ့်လ ိုြေ်နောရန်အခ ြေ်မ ောျား



a) တ ီး  ီးက ကွယ်ဆရီးဆ  င်ရကွ်ခ က်မ  ီးက ု အဓ ကထ ီးခခင်ီး၊

b) ပူီးဆပါင်ီးဆ  ငရ်ွက်မှုက အုဆခခခ ခခင်ီး၊

c) ပစ်မှတ်ထ ီးအဆရီးယူဆ  င်ရကွ်မှုမပါဝင်ခခင်ီး၊

d) ္ လုပရ်မည်၊ ္ယ်လ ုလုပရ်မည်  ုသည ်အခ က်မ  ီးက ယခ်ပနို့်စွ ပါဝင်ခခငီ်း၊

e) ထ ဆရ ကစ်ွ အဆက င်အထည်ဆ  ဆ်  င်န ုင်ဆရီးမှ သက ် ငုပ်ါဝင်သည ် န ငုင် 

မ  ီး၏အခန်ီးကဏ္ဍသညအ်ဆရီးပါခခငီ်း၊

UNSCR 1540 ၏  ူျားပခောျားခ ြေ်မ ောျား



• Submitted on 6th April 2005 in accordance with

(https://www.un.org/en/sc/1540/national-implementation/national-
reports.shtml)

Myanmar National Implementation Report

Myanmar UNSCR 1540 implementation Report.pdf
Myanmar UNSCR 1540 implementation Report.pdf


1) 1718 (2006) (Establishment of 1718 Committee and Imposition of an

arms embargo, assets freeze and travel ban)
2) 1874 (2009) (Establishment of Panel Experts and Expands

measures related to arms’ exports and imports to all
arms and related material)

3) 2087 (2013) (Travel Ban and Asset Freezing List)
4) 2094 (2013) (Travel Ban, Asset Freezing, material and luxury good List)
5) 2270 (2016) (Travel Ban, Asset Freezing, vessel and luxury List)
6) 2321 (2016) (Travel Ban, Asset Freezing, material and luxury good List)
7) 2356 (2017) (Travel Ban, Asset Freezing)
8) 2371 (2017) (Travel Ban, Asset Freezing)
9) 2375 (2017) (Travel Ban, Asset Freezing)
10) 2397 (2017) (Travel Ban, Asset Freezing)

Proliferation of WMD   ိုွေ်ရော UN လို ခခ  သရျားသြေောွေ်ေ  ို ျားပဖတ် ခ ြေ်မ ောျား

(UNSCRs For DPRK)

UNSCR for NORK (PF)/UNSCR 1718.pdf
UNSCR for NORK (PF)/UNSCR 1874.pdf
UNSCR for NORK (PF)/UNSCR 2087 (Travel Ban and Asset Freezing List).pdf
UNSCR for NORK (PF)/UNSCR 2094 (Travel Ban Asset Freezing material  and luxury good List).pdf
UNSCR for NORK (PF)/UNSCR 2270 ((Travel Ban Asset Freezing vessel and luxury List).pdf
UNSCR for NORK (PF)/UNSCR 2321 (Travel Ban Asset Freezing material  and luxury good List List).pdf
UNSCR for NORK (PF)/UNSCR 2356 (Travel Ban Asset Freezing).pdf
UNSCR for NORK (PF)/UNSCR 2371 (Travel Ban Asset Freezing).pdf
UNSCR for NORK (PF)/UNSCR2375 (Travel Ban Asset Freezing).pdf
UNSCR for NORK (PF)/UNSCR2397 (Travel Ban Asset Freezing).pdf


UNSCRs which extend the mandate of panel experts

Proliferation of WMD   ိုွေ်ရော UN လို ခခ  သရျားသြေောွေ်ေ  ို ျားပဖတ် ခ ြေ်မ ောျား

(UNSCRs For DPRK)

11) 1928 (2010), 

12) 1985 (2011), 

13) 2050 (2012), 

14) 2141 (2014), 

15) 2207(2015), 

16) 2276 (2016), 

17) 2345 (2017), 

18) 2407(2018), 

19) 2464(2019), 

20) 2515(2020),

21) 2569 (2021)။ 



Recent changes in UNSCR TFS on proliferation financing

DPRK (UNSCR 2270)

1) ပ ုင်  ုင်မှုမ  ီးက ုထ န်ီးခ  ပ်ရ တွင်အကက  ီးဝင်သည ် စ ီးပွ ီးဆရီးအရင်ီးအခမစ်မ  ီး
က ု အဓ ပပါယ် ွင  ် ုရ တွင် ဆရယ ဉ်ကွှဲ သ ုို့ဆသ ပ ငု်  ုင်မှုမ  ီးပါဝင်လ ခခင်ီး၊

2) ပစ်မှတ်ထ ီးအဆရီးယူဆ  င်ရွက်ရန် စ ရင်ီးသတ်မှတ်ခ က်အမ   ီးအစ ီးတွင်
ပင်လယ်ကူီးသဆ္ဘ မ  ီးပါဝင်လ ခခင်ီး၊

3) DPRK ခပင်ပတွင် DPRK အစ ုီးရ (သ ုို့) အလုပ်သမ ီးပါတ တ ုို့၏ အ ွွှဲွဲ့အစည်ီး
မ  ီးက တ ုက်ရ ုက်ခ စ်ဆစ၊ သွယ်ဝ ုက်၍ခ စဆ်စ ပ ုင်  ုင်သည် (သ ုို့) ထ န်ီးခ  ပ်
သည ် ဆငွဆ ကီး၊ အခခ ီးဆသ ္ဏ္ဍ ဆရီးနှင ်စ ီးပွ ီးဆရီး အရင်ီးအခမစ်မ  ီး
က ုလည်ီး ထ န်ီးခ  ပ်ရန်ပါဝင်လ ခခင်ီး။



Vessels List

Designated Vessels List Under UNSCR 1718

Designated Vessels List under UNSCR 1718.pdf


UNSCR - 2231 (2015)

• with list of persons, entities, banks, vessels and aircrafts

• 23 persons & 61 entities are listed

• JCPOA က ု  နို့်က င်၍ဆ  င်ရွက်ရ တွင် တ ုက်ရ ုက် (သ ုို့)

သွယ်ဝ ုက၍်  က်  ပတ်သက်ခခင်ီး၊ ကူည ဆပီးခခင်ီး၊

• JCPOA က ုဆရှ င်တ မ်ီးဆ  င်ရွက်မှုမ  ီးတွင် အကူအည 

ဆပီးခခင်ီး

(https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list)

Proliferation of WMD   ိုွေ်ရော UN လို ခခ  သရျားသြေောွေ်ေ  ို ျားပဖတ် ခ ြေ်မ ောျား

(UNSCRs for Iran)



Terminated UNSCRs under UNSCR 2231 {Para: 7(a)}

1) 1696 (2006)

2) 1737 (2006)

3) 1747 (2007)

4) 1803 (2008)

5) 1835 (2008)

6) 1929 (2010)

7) 2224 (2015)

Proliferation of WMD   ိုွေ်ရော UN လို ခခ  သရျားသြေောွေ်ေ  ို ျားပဖတ် ခ ြေ်မ ောျား

(UNSCRs for Iran)



Recent changes in UNSCR TFS on proliferation financing

Iran (UNSCR 2231)

• အ ရန်န ုင်င   ုင်ရ ယခင် UNSCR မ  ီးအရ ပစမ်ှတ်ထ ီးအဆရီးယူရန် သတ်မှတ်

ထ ီးသည ် လူပုဂ္  လ်နှင ်အ ွွှဲွဲ့အစည်ီးမ  ီးအ ီး စ ရင်ီးမှပယ်  က်ဆပီးခခင်ီး၊

• UNSCR 2231 အရ ပစ်မှတ်ထ ီးအဆရီးယူရန် သတ်မှတ်ထ ီးသည ် လူပုဂ္  လ်နှင ်

အ ွွှဲွဲ့အစည်ီးမ  ီးက န်ရှ ဆနခခင်ီး၊

• UNSCR 2231 ၏ ဆန က် က်တွွှဲ ခ၊ အပ ဒု် ၆(ဂ) အရ လ ုခခ  ဆရီးဆက င်စ 

အဆနခ င ် ပစမ်ှတ်ထ ီးအဆရီးယူရန်စ ရင်ီးတွင် ထည ်သွင်ီးခခင်ီးနှင ်ပယ ် က်ခခင်ီး

မ  ီးဆ  င်ရွက်န ုင်ခခင်ီး။



The List established and maintained pursuant to 

UNSCR 2231 (2015) 

• The List established and maintained pursuant to Security Council res. 
2231 (2015) 

• https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list

The List established and maintained Under UNSCR 2231 (2015).pdf
https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list


Sanction Measures



List of Sanction Measures

1. Arms and related materiel embargo (လက်နက်နှင်  ကစ်ပ် ပစစည်ီးတငသ်ွင်ီးမှုက ု
ပ တပ်င်ခခငီ်း)

2. Non-proliferation (လူအမ  ီးအခပ ီးဆသဆ ကဆစဆသ လက်နက်မ  ီးမခပနို့်ပွ ီးဆစဆရီး)

3. Proliferation networks (WMD ခပနို့်ပွ ီးဆစသည ် ကွန်ယက် မ  ီးအဆပေါ်အဆရီးယခူခင်ီး)

4. Interdiction and transportation ( က ီးခ တ်စစ်ဆ ီးခခင်ီး၊ တ ီးခမစခ်ခင်ီးနှင ် သယ်ယူ
ပ ုို့ဆ  င်ဆရီး)

5. Provision of bunkering services (ဆရယ ဉ်မ  ီးဝန်ဆ  င်မှုဆပီးခခင်ီး  ုငရ် ခပဋ္ဌ န်ီးခ က်မ  ီး)

6. Assets Freezing (ပ ုင ် ုငမ်ှုမ  ီးထ န်ီးခ  ပ်ခခင်ီး)

7. Disposal of seized items (သ မ်ီး ည်ီးထ ီးသည ်ပစစည်ီး မ  ီးအ ီး ထခုွွှဲရငှီ်းလင်ီးခခင်ီး)

8. Travel ban (ခရ ီးသွ ီးလ မှုက ု ပ တ်ပငခ်ခင်ီး)

9. Financial Measure (္ဏ္ဍ ဆရီး  ုင်ရ အဆရီးယဆူ  င်ရကွ်ခ ကမ်  ီး)

10. Specialized teaching and training (အထီူးသင် က ီးဆလ က င မ်ှုမ  ီးအ ီးပ တ်ပင်ခခငီ်း)

11. Scientific and Technical Cooperation (သ ပပ နှင ်နည်ီးပည ပူီးဆပါင်ီးဆ  င်ရွကမ်ှုက ုပ တ်ပင်ခခင်ီး)



List of Sanction Measures

12. Coal, Minerals and Sectorial Bans (ဆက  ကမ် ီးဆသွီး၊ ဓါတ်သတတ နငှ က်ဏ္ဍအလ ုက်ပ တ်ပငမ်ှု
မ  ီး)

13. Ban on export of condensates and natural gas ban to DPRK (သ္ ဝဓါတ်ဆငွနှင ်
ဓါတ်ဆငွရည်တင်ပ ုို့မှုမ  ီးက ု ပ တ်ပငခ်ခင်ီး)

14. Ban on all refined petroleum products (သနို့်စင်ဖပ ီးဆရန ထုတ်ကနု် အ ီးလ ုီးက ု ပ တ်ပင်ခခင်ီး)

15. Restriction on the supply, sell, or transfer of crude oil (ဆရန စ မ်ီးဆထ က်ပ  မှု၊ ဆရ ငီ်းခ မှု၊
လ ွှဲဆခပ င်ီးမှုမ  ီးက ု ကနို့်သတ်ခခင်ီး)

16. Seafood Ban (ပင်လယ်စ တငပ် ုို့မှုမ  ီးက ု ပ တ်ပငခ်ခင်ီး)

17. Ban on export of textiles from the DPRK (အထညအ်လ ပ်မ  ီး တင်ပ ုို့မှုက ုပ တ်ပငခ်ခင်ီး)

18. Ban on DPRK workers abroad (ခပည်ပဆရ က် DPRK အလုပ်သမ ီးမ  ီးအ ီး ပ တပ်င်ခခင်ီး)

19. Fuel Ban (ဆလ င်စ   ပ တ်ပငခ်ခင်ီး)

20. Other bans: Statues, New Helicopters and Vessels (အခခ ီးဆသ ပ တ်ပင်မှုမ  ီး၊ ရုပ်တုမ  ီး၊
ရဟတယ် ဉ်မ  ီး နှင ် သဆ္ဘ မ  ီး)

21. Luxury goods ban (ဇ မ်ခ ပစစည်ီးမ  ီးပ တ်ပင်ခခင်ီး)



https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/prohibited-items

Detail List of Prohibited Items

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/prohibited-items


Case Studies



Taken Action on Sanction Evasion



Taken Action on Sanction Evasion



Taken Action on Sanction Evasion



ေောရွ်ေျားမ ြယ်ဖ ြ်ေပခွေျ်ား၊ 

သွေ သ ြေ ျားန ွေံ့်ြ ိုွေ်  ိုွ်ေမှုမ ောျားအောျား  န်ခ  ြ် ောျားပခွေ်ျားမ ြယ် ဖ ြေ်ပခွေ်ျား

န ွေံ့် 

အေို ျားပြ ခ ွေံ့်သြျားအြ်ပခွေျ်ား၊



 သတ်မှတ်ခခင်ီးစ နှုန်ီးမ  ီးနှင ် ကလ်က်က ုက်ည မှုမရှ သူမ  ီးအတွက် UNSC သ ုို့

စ ရင်ီးမှပယ ် က်ဆပီးဆရီး အမ ောျားေ လိုြ ်ို ျားလိုြ်နညျ်ားခ မ တ်ြေ ွေံ့်ေို ျားရန၊် (UNSC

1730 အရ UNSC ကအတည်ခပ ထ ီးသည ် လမ်ီးည န်အတ ုင်ီး)

 False Positive ပဖွေံ့်   န်ျားခ  ြ်ခ  ောျားရေူမ ောျားအတ ြ်ေ အ ခ  နန် ွေံ့တ်ေ်သပြျားည ြယဖ် ြေ်

သြျားေညံ့် အမ ောျားေ လိုြ် ို ျားလိုြန်ည်ျားခ မ တ်အသြေောွေအ် ည်သဖော်ရန် ၊

 UNSCမှ ြယ်ဖ ြေေ်ည်န ွေံ့်တေ်ပြ  ွေန်ြေ် ြ ိုွေ ် ိုွ်ေမှုမ ောျား ြေလ်ြေ်  န်ျားခ  ြ်ရန်မလ ို၊

 စ ရင်ီးမှပယ ် က်ခခငီ်းနှင ် ထ နီ်းခ  ပ်မှုမ  ီးပယ်  က်ခခငီ်းအတွက် FI န ွေံ့် DNFBPမ ောျား

န ွေံ့ ်ြေ်ေ ယ်သရျားေန ေ ်ူသ ောွေ ်ောျားရ  ရန်၊

ေောရ ွေ်ျားမ ြယဖ် ြေ်ပခွေ်ျား န ွေံ့ ်  န်ျားခ  ြ် ောျားမှုအောျားြယ် ဖ ြေ်ပခွေ်ျား



 UNSCR 1730 (2006)

 UNSCR 1718 Committee Guidelines (Section 8)

ေောရ ွေ်ျားမ ြယဖ် ြေ်ပခွေ်ျား  ိုွေ်ရော လိုြ် ို ျားလိုြ်နညျ်ားမ ောျား



 အဖ  ွဲ့ဝ ွေ်န ိုွေ်ွေ မ  ောျား (UNSCR 1718 ဆက ်မတ သ ုို့ မည်သည ် အခ  န်တွင်

မ  ု တင်ခပန ုင်ပါသည်။)

 ေတ် မ တ်ခ လူြိုဂ္  လ်န ွေံ့်အဖ  ွဲ့အေ ည်ျား မ ောျား (မ မ ဆနထ ုင်ရ / န ုင်င သ ီး

ခ စ်ရ န ုင်င မှတစ ်င ် Focal Point သ ုို့လည်ီးဆက င်ီး၊ တ ုက်ရ ုက်

ဆသ ်လည်ီးဆက င်ီး တင်သွင်ီးန ုင်ပါသည်။)

ေောရ ွေ်ျားမ ြယဖ် ြေ်သြျားသရျားအတ ြေ် တွေ်ပြန ိုွေေ်ူမ ောျား



 UNSCR 1718၏အပ ုဒ် ၈(ဃ)နှင (်ဂ)ပါ သတ်မှတ်ခခင်ီးစ နှုန်ီးမ  ီးနှင ် က ုက်ည မှု

မရှ ဆ က င်ီး/ က်လက်က ုက်ည မှုမရှ ဆ က င်ီး ရှင်ီးလင်ီးဆ  ်ခပခ က်၊

 သတ်မှတ်ခ ရသူ၏ လက်ရှ အလုပ်အက ုင်/ လှုပ်ရှ ီးဆ  င်ရွက်မှုမ  ီးနှင ်

အခခ ီး က်စပ်သတင်ီးအခ က်အလက်မ  ီး၊ (အဆထ က်အထ ီးမ  ီးနှင ်အတ)ူ

 ဆသ  ုီးသွ ီးသည ် သတ်မှတ်ခ ရသူအတွက် န ုင်င ဆတ ်က (၁၇၁၈) ဆက ်မတ 

သ ုို့တ ုက်ရ ုက်ခ စ်ဆစ၊ ၎င်ီး၏တရ ီးဝင်အက   ီးခ စ ီးခွင ်ရှ သူက Focal Point မှ

တစ် င ်ခ စ်ဆစ တရ ီးဝင် အဆထ က်အထ ီးမ  ီးနှင ်အတူတင်ခပရန်၊

(ဆသစ ရင်ီး၊ အဆမ ွက်ခ ခွင ်၊ ပူီးတွွှဲပ ငု်  ုင်မှုအဆထ က်အထ ီး အစရှ သည်)

ေောရ ွေ်ျားမ ြယဖ် ြေ်သြျားသရျားတွေ်ပြရောတ ွေ်ြါဝွေ်ေွေံ့ေ်ညံ့်အခ ြေ်မ ောျား



Focal Point for De-listing 

Security Council Subsidiary Organs Branch 

Room DC2 2034 

United Nations 

New York, N.Y. 10017 

United States of America 

Tel. +1 917 367 9448 

Fax. +1 212 963 1300 

Email: delisting@un.org 

Focal Point’s Contact Address



 အခ က်အလက်ခပည ်စ ုသည ်တင်ခပခ က်အ ီးလ ီုးက ု (ဆက ်မတ လမ်ီးည န်ခ က်

အပ ုဒ-်၅) နှင ်အည စဉ်ီးစ ီးသ ုီးမည်ခ စ်ပါသည်။

 စ ရင်ီးမှပယ်  က်ရန်  ုီးခ တ်ပါက ရ ုီးအ ွွှဲွဲ့က UNSCR 1718’s Sanctions List

က ု ခပင် င်မည်ခ စ်ပါသည်။

ေောရ ွေ်ျားမ ြယဖ် ြေ်သြျားသရျား ို ျားပဖတခ် ြေ်ခ မ တ်ပခွေ်ျား



  န်ျားခ  ြ ် ောျားေညံ့် ြ ိုွေ်  ိုွေ်မှုမ ောျားန ွေံ့်ြတ်ေြေ်၍ ြေွေ်ျားလ တ်ခ ွေံ့်



ြေွေ်ျားလ တခ် ွေံ့ ် ိုွေ်ရော ပြဋ္ဌောန်ျားခ ြေမ် ောျား

1) Security Council Resolution 1718 (2006): paragraph 9

2) Committee Guidelines: Section 11

3) Security Council Resolution 2270 (2016): paragraph 32

(DPRK)

4) Security Council Resolution 2371 (2017): paragraph 26

(DPRK)

5) Security Council Resolution 2231 (2015): paragraph 21

(DPRK)

  န်ျားခ  ြ် ောျားေညံ့် ြ ိုွေ်  ိုွေ်မှုမ ောျားန ွေံ့ြ်တ်ေြေ်၍ ြေွေ်ျား လ တ်ခ ွေံ့်မ ောျား



 အဖ  ွဲ့ဝွေန် ိုွ်ေွေ မ ောျား

ြေွေ်ျားလ တခ် ွေံ့်တွေပ်ြန ိုွေ်ေူမ ောျား



1. The basic expenses

2. The extraordinary expenses

3. The subject to judicial, administrative or arbitral lien or

judgment (prior to the date of 14 October 2006)

4. DPRK diplomatic missions

5. 1718 Committee case-by-case determination

6. Financial transactions with the DPRK Foreign Trade Bank or

the Korea National Insurance Corporation

  န်ျားခ  ြ် ောျားေညံ့် ြ ိုွေ်  ိုွေ်မှုမ ောျားန ွေံ့ြ်တ်ေြေ်၍ ရရ   န ိုွေေ်ညံ့် 

ြေွေ်ျားလ တခ် ွေံ့်မ ောျား



To:

The Chair of the Committee,

Her Excellency Ms. Mona Juul (Norway),

through the Permanent Mission of Norway to the United Nations

With copies to:

The Secretary of the Committee,

Mr. Davey McNab,

Email address: sc-1718-committee@un.org

ြေွေ်ျားလ တခ် ွေံ့်သြျားသရ ျားတွေပ်ြခ ြေ်ြေ ိုလြေ်ခ မညံ့်ေူ



 UNSCR 1718(2006) နှင ် 1737(2006) တ ုို့ပါ ကင်ီးလတွခ်ွင ်ခပ သည အ်ဆခခအဆနမ  ီး

နှင က် ကု်ည က ယင်ီး  ုီးခ တခ် က်ပါလုပ်ထ ုီးလုပန်ည်ီးနှင ်အည ခွင ်ခပ ရန-်

 Basic Expense (သက်  ုငရ် န ုင်င ကဆက ်မတ သ ုို့ အဆ က င်ီး က ီးဖပ ီး အလုပ်လပု်ရက်

၅ ရက် အတွငီ်း ကနို့်ကွကဆ် က င်ီးအဆ က င်ီးခပန် က ီးခ က်မရပါက ခွင ခ်ပ န ုင်)

 Extraordinary Expenses (ဆက ်မတ ၏ခွင ်ခပ ခ က်ရဖပ ီးမှ ခွင ခ်ပ န ုင်)

   ုီးခ တ်ခ က်မခ မှတ်မ ရကမ်  ီးက စ ရင်ခ က်အရ ဆပီးရန်ရှ မှုမ  ီး (ဆက ်မတ သ ုို့

အဆ က ငီ်း က ီးထ ီးရန်)

  န်ျားခ  ြ် ောျားေညံ့် သွေ သ ြေျားန ွေံ့ြ်ေစည်ျားမ ောျားအောျား အေို ျားပြ ခ ွေံ့်သြျားပခွေ်ျား



ဘဏ္ဍောသရျားအရြေ်မ တ် ောျားအသရျားယူခ ရပခွေ်ျား မတ ိုွေ်မ ြေ

တညရ်  ခ ံ့သေော ေသဘောတူေောခ  ြ်၊ ေသဘောတူည ခ ြေ် ေ ိုို့မဟိုတ ်

တောဝန်ဝတတရောျားမ ောျားန ွေံ့် ြတ်ေြေ်၍ လ ိုြေ်နောသ ောွေ်ရွြေ်ရန်

နည်ျားလမ်ျား 



• UNSCR 1718(2006)၊ 2231(2015)၊ ဆန က် ကတ်ွွှဲ  ီုးခ တ်ခ က်မ  ီးအရ

ထ န်ီးခ  ပ်ခခင်ီးခ ထ ီးရသည ်ဆငွစ ရင်ီးမ  ီးသ ုို့ TFS မခ မှတ်မ ရှ ခွှဲ ဆသ စ ခ  ပ်၊

သဆ္ တူည ခ က်တ ုို့အရ ဆပီးသွင်ီးရမည ် အတ ုီးမ  ီး၊ အခခ ီးဆသ ဝင်ဆငွမ  ီးနှင ်

ဆငွဆပီးဆခ ရန်ရှ မှုမ  ီးနှင ်ပတ်သက်၍ ဆငွဆပီးသွင်ီးမှုက ုလက်ခ ရန်၊

• ဆပီးသွင်ီးဆငွမ  ီးက ုလည်ီး သက်  ုင်ရ UNSCR မ  ီးနှင ်အည  က်လကထ် န်ီးခ  ပ်

ထ ီးရန်၊

• ထ သု ုို့ဆပီးသွင်ီးခွင ်ခပ ရန်  ုီးခ တ်ခ ကက် ု လ ုခခ  ဆရီးဆက င်စ သ ုို့ အလုပ်လုပ်ရက်

(၁၀) ရက်ကက  တင်၍ အဆ က င်ီး က ီးရန်၊

  န်ျားခ  ြ်ပခွေ်ျားခ  ောျားရေညံ့်သွေ ေောရ ွေ်ျားေ ိုို့ အတ ိုျားမ ောျား ၊ အပခောျားသေော

ဝွေသ်ွေ မ ောျားန ွေံ့် သွေ သြျားသခ ရ န်ရ  မှုမ ောျားန ွေံ့်ြတ်ေြေ် ၍ သွေ သြျားေ ွေ်ျားပခွေ်ျား



• TFSမခ မှတ်မ ရှ ခွှဲ ဆသ စ ခ  ပ်၊ သဆ္ တူည ခ က်တ ုို့အရ ဆပီးဆခ ရမည ဆ်ငဆွ ကီးမ  ီးက ု

UNSCR 1737(2006)အရထ န်ီးခ  ပ်မှုမ  ီးခပ လုပ်ခွှဲ သည ် UNSCR 2231(2015) အရ

 က်လက/်ထ န်ီးခ  ပ် ထ ီးသည ် ရန်ပ ုဆငွ၊ အခခ ီးဆသ ပ ုင်  ုင်မှုမ  ီးမှ ရယူဆပီးဆခ န ငု်ခခင်ီး၊

• ယင်ီး  ုီးခ တ်ခ က်မ  ီးပါ တ ီးခမစက် စစရပ်မ  ီး၊ ပစစည်ီးမ  ီး၊ က ရ ယ မ  ီး၊ ကုန်ပစစည်ီးမ  ီး၊

နည်ီး ပည မ  ီး၊ အကူအည မ  ီး၊ ဆလ က င ်သင်တန်ီးဆပီးမှုမ  ီး၊ ္ဏ္ဍ ဆရီးအကူအည မ  ီး၊

ရင်ီးနှ ီးခမြှ ပ်နှ မှုမ  ီး၊ အက   ီးဆ  င်မှုမ  ီး (သ ုို့) ဝနဆ်  င်မှုမ  ီးနငှ ်  က်စပ်မှုမရှ ဆစရန်၊

• ၂၂၃၁ (၂၀၁၅)၏ ဆန က် က်တွွှဲ (ခ)၊ အပ ုဒ် ၆တွင်ဆ  ်ခပထ ီးဆသ လပူုဂ္  လ်တစ်ဦီး

တစဆ်ယ က် (သ ုို့) အ ွွှဲွဲ့အစညီ်းတစခ်ုအတွက် တ ုက်ရ ုက်/သွယ်ဝ ုက်၍ မရရှ ဆစရန်၊

• ထ ုသ ုို့ဆပီးဆခ ခွင ်ခပ ရန်   ုီးခ တ်ခ က်က ု လ ုခခ  ဆရီးဆက င်စ သ ုို့ အလုပ်လုပ်ရက် (၁၀) ရက်

ကက  တင်၍ အဆ က င်ီး က ီးရန်၊

  န်ျားခ  ြ်ပခွေ်ျားခ  ောျားရေညံ့် ရန ်ြို သွေ ၊ အပခောျားသေောြ ိုွေ်   ိုွေ်မှုမ ောျားမ  

 ိုတ်ယူ၍ သြျားသခ ပခ ွေ်ျား



Red Flags for PF Suspicious Activates and Sanction 
Evasion



PF Red Flags

 Proliferation နှင ် က်နွယ်သည ် န ုင်င မှ လူပုဂ္  လ် သ ုို့မဟုတ် အ ွွှဲွဲ့အစည်ီး
မ  ီးပါဝင်ပတ်သက်မှုရှ ခခင်ီး၊

 လ ွှဲဆခပ င်ီးဆ  င်ရွက်မှုမ  ီးတွင် ယင်ီးလုပ်ငန်ီးမ  ီးအတွက်  က ီးခ /လမ်ီးလ ွှဲ
န ုင်င မ  ီးမှ လူပုဂ္  လ် သ ုို့မဟုတ် အ ွွှဲွဲ့အစည်ီးမ  ီးပါဝင်ပတ်သက်မှုရှ ခခင်ီး၊

 ဆ  က်သည်/ ၎င်ီး၏မ တ် က/်စ ီးပွ ီး က်/၎င်ီး၏လ ပ်စ သည် အမ  ီးခပည်သူ
သ ရှ န ငု်ဆသ ကနို့်သတ်ထ ီးသည ် (သ ုို့) ပ ုို့ကုနတ် ီးခမစ်ခ က်မ  ီးက ု
ဆ  က်  က်သည ်မှတ်တမ်ီးတွင် ဆ  ်ခပခ ထ ီးသည ် လပူုဂ္  လ် တစဦ်ီး
တစဆ်ယ က်နှင ်  င်တူဆနခခင်ီး၊

 ဆ  က်သည်/ end-user ၏ ဆ  င်ရွက်မှုမ  ီးသည် ၎င်ီးတ ုို့၏ business
profile နှင ် က ုကည် မှုမရှ ခခင်ီး၊

 ကုန်စည်ဆပီးပ ုို့သည ်လုပ်ငန်ီးအ ီး ထုတ်ကုန်၏ ဆန က်  ုီးဦီးတည်ရ အခ စ်
စ ရင်ီးသွင်ီးထ ီးခခင်ီး၊



PF Red Flags

 ကုန်အမှ စ ဆပီးပ ိုု့သည ် လုပ်ငန်ီး/လူပုဂ္  လ်မ  ီးသည် အမှ စ တွင်ဆ  ်ခပ
ထ ီးသည ် ဆန က်  ုီးလက်ခ ရယူမည သ်ူမ  ီးမဟုတ်ခခင်ီး၊

 ကနု်စည်လက်ခ ရယူမည ်န ုင်င ၏ နည်ီးပည အ င ်အတန်ီးနှင ် မက ုက်ည 
ဆသ ကုန်စည်မ  ီးအ ီးတင်ပ ိုု့မှု ပါဝင်ဆနခခင်ီး၊

 လ ွှဲဆခပ င်ီးဆ  င်ရွကမ်ှုတွင် သဏ္ဍ န်ဆ  င်ကုမပဏ မ  ီးပါဝင်ဆနခခင်ီး၊

 လ ွှဲဆခပ င်ီးဆ  င်ရွက်မှုတွင်ပါဝင်သည ် ကုမပဏ မ  ီးမှ က ုယ်စ ီးလှယ်မ  ီး
အ က ီး  က်နွယ်ပတ်သက်မှုမ  ီးဆတွွဲ့ရှ ရခခင်ီး (ပ ုင်ရှင်/စ မ ခနို့်ခွွှဲသူတူည မှု)

 သဆ္ဘ တင်ပ ိုု့သည ်လမီ်းဆ က င်ီးမှ ဆခ  င ်တန်ီးမှုမရှ ္ွှဲ ဆကွွဲ့ပတ်၍
သွ ီးလ ဆနခခင်ီး၊

 ဆငဆွ ကီးလ ွှဲဆခပ င်ီးဆ  င်ရွက်မှုလမ်ီးဆ က င်ီးမှ ဆခ  င ်တန်ီးမှုမရှ ္ွှဲ
ဆကွွဲ့ပတ၍် လ ွှဲဆခပ င်ီးဆ  င်ရွကမ်ှုခပ လုပ်ခခင်ီး၊



PF Red Flags

 သဆ္ဘ တင်/Transaction လမ်ီးဆ က င်ီးတွင် ပ ုို့ကုန်ထ န်ီးခ  ပ်ဆရီးဥပဆဒမ  ီး၊
ဥပဆဒ စ ုီးမ ုီးမှုမ  ီး အ ီးနည်ီးသည ်န ုင်င မ  ီးပါဝင်ဆနခခင်ီး၊

 AML/CFTအ ီးနည်ီးသည ်၊ ပ ုို့ကုန်ထ န်ီးခ  ပ်ဆရီး ဥပဆဒမ  ီး/ ဥပဆဒစ ုီးမ ုီးဆရီး
ဆ  င်ရွက်ခ က်မ  ီး အ ီးနည်ီးသည ်န ုင်င မ  ီးမှ ဆငွဆရီးဆ ကီးဆရီးအ ွွှဲွဲ့အစည်ီး
မ  ီးပါဝင်ဆနခခင်ီး၊

 ပ ုမှန်ပထဝ ဝင်ကုန်သွယ်မှုပ ုစ မ  ီးနှင ်မက ုက်ည ဆသ ကုနပ်စစည်ီးမ  ီးတင်ပ ုို့မှု
ပါဝင်ဆနခခင်ီး၊

 အဆထ က်အထ ီးမ  ီးအရ တင်ပ ုို့သည ်ကုန်ပစစည်ီး၏တန်္  ုီးသည် တင်ပ ုို့
သည ် ကုန်က စရ တ်ထက် ဆလ   နည်ီးဆနခခင်ီး၊

 ကုန်သွယ်မှု  ုင်ရ အဆထ က်အထ ီးမ  ီးနှင ် ဆငွဆ ကီးစ ီး င်ီးမှု  ုင်ရ 
အဆထ က်အထ ီးမ  ီးတွင်ပါဝင်သည ် အခ က်အလက်မ  ီးကွွှဲခပ ီးဆနခခင်ီး၊



PF Red Flags

 Wire transfer ဆ  င်ရွက်မှုပ ုစ မ  ီးသည် ပ ုမှန်မဟုတ်ခခင်ီး သ ုို့မဟုတ်

ထင်သ ခမင်သ သည ် ရည်ရွယ်ခ က်မရှ ခခင်ီး၊

 ဆ  က်သည်အသစ်က ဆငွစ ရင်ီးအသစ ်ွင ်ဆရီး အတည်ခပ ခ က်ဆစ င ်  ုင်ီး

ဆနစဉ်အတွင်ီး LC လ ွှဲဆခပ င်ီးဆ  င်ရွကမ်ှုက ုဆတ င်ီး  ုခခင်ီး၊

 မူရင်ီး LC (သ ုို့) အခခ ီးဆသ အဆထ က်အထ ီးမ  ီးတွင် မပါရှ သူထ မှ (သ ုို့)

မပါရှ သူအတွက် wire transfer ခပ လုပ်ရန်ည န် က ီးခခင်ီး သ ုို့မဟုတ်

ဆငွဆပီးဆခ ခခင်ီး၊



Flags for Evasion of TFS PF

 WMD  ုင်ရ ပ ုို့ကုန်ထ န်ီးခ  ပ်မှုစနစ်မ  ီး (သ ုို့) န ုင်င အလ ုက်ပ ုို့ကုန်ထ န်ီးခ  ပ်မှု
ဆအ က်တွင် ထ န်ီးခ  ပ်ထ ီးဆသ ပစစည်ီးမ  ီးပါဝင်ခခင်ီး၊

 Proliferation နှင ်ပတ်သက်သည ် န ုင်င နှင ်  က်နွယ်ဆနဆသ လပူုဂ္  လ်
(နှစ်န ုင်င န ုငင် သ ီးခ ယူထ ီးသူအပါအဝင်)နှင ်နည်ီးပည ပ ုင်ီး  ုင်ရ ဆန က်ခ 
မရှ သည ် လူပုဂ္  လ်မ  ီးက ရှုတ်ဆထွီးသည ်ပစစည်ီးက ရ ယ မ  ီး ဆရ င်ီးဝယ်မှု
တငွ် ပါဝင်ပတ်သက်ဆနခခင်ီး၊

 စက်မှုလုပ်ငန်ီး  ုင်ရ ကုန်စည်မ  ီးအတွက် ဆငွသ ီး (သ ုို့) အ  ုီးတန်သတတ 
(ဆရ ) က ု လ ွှဲဆခပ င်ီးဆပီးပ ုို့ခခင်ီး၊

 အဆသီးစ ီးကုန်သွယ်မှုမ  ီး၊ အက   ီးဆ  င်မ  ီး (သ ုို့)  က ီးခ ကုမပဏ မ  ီး ပါဝင်
ပတ်သက်ဆနဖပ ီး ၎င်ီးတ ုို့၏ပ ုမနှ်စ ီးပွ ီးဆရီးနှင ်မက ုက်ည ဆသ စ ီးပွ ီးဆရီး
လုပ်ငန်ီးမ  ီးက ု မ က ခဏ ဆ  င်ရွက်ဆနခခင်ီး၊

 စ ီးပွ ီးဆရီးလုပ်ငန်ီးဟုဆ  ်ခပထ ီးဆသ ်လည်ီး ၎င်ီးတ ုို့၏ ဆငဆွ ကီးလ ွှဲဆခပ င်ီး
ဆ  င်ရွက်မှုမ  ီးက ဆငွလ ွှဲလုပ်ငန်ီးခ စ်သည်ဟု ည န်ီးခပခခင်ီးခ ဆနရသည ်
ဆ  က်သည် သ ုို့မဟုတ် မ တ် က်လုပ်ငန်ီး တ ုို့ ပါဝင်ပတသ်က်ဆနခခင်ီး၊



Flags for Evasion of TFS PF

 န ုင်င တက ဆငွဆ ကီးလ ွှဲဆခပ င်ီးဆ  င်ရွက်မှုမ  ီးက ုဆရှ င်ရှ ီးန ုင်ရန် ကုမပဏ 
မ  ီးအ က ီးလ ွှဲဆခပ င်ီးဆ  င်ရွက်မှုက ု ledger arrangements အဆပေါ်
အဆခခခ ၍ ဆ  င်ရွက်ခခင်ီး၊ (ဆပီးရန်/ရရန်မ  ီး စ ရင်ီးရှင်ီးလင်ီးခခင်ီး)

 ဆ  က်သည်မ  ီး (သ ုို့) မ တ် က်လုပ်ငန်ီးမ  ီးသည် လ ွှဲဆခပ င်ီးဆ  င်ရွက်မှု
မ  ီးနှင ်  က်စပ်ဆနခခင်ီး (ဥပမ လ ပ်စ ၊  ုန်ီးန ပါတ၊် IP address)

 Proliferation of WMD နှင ်ပတ်သက်သည ် န ုင်င တစ်န ုင်င မှ တကကသ ုလ်က
ပါဝင် ပတ်သက်မှုရှ ဆနခခင်ီး၊

 ကနု်သွယ်မှု (သ ုို့) ကုန်သွယ်မှု  ုင်ရ ဆငွဆ ကီး အဆထ က်အထ ီးမ  ီးတငွ်
ကုန်ပစစည်ီး  ုင်ရ ဆ  ်ခပခ က်မ  ီးသည် မတ က /မရ ုီးသ ီးလှည ်စ ီးထ ီးခခင်ီး၊

 စ ရွက်စ တမ်ီးမ  ီး (ဥပမ သဆ္ဘ တင်ပ ုို့မှု၊ အဆက က်ခွနန်ှင ် ဆငဆွပီးဆခ မှု)
အဆထ က်အထ ီးသည် အတု (သ ုို့) လ မ်လည်ထ ီးမှု မ  ီးခ စဆ်နခခင်ီး၊

 စက်မှုလုပ်ငန်ီးသ ုီးကနု်ပစစည်ီးမ  ီးအ ီးဝယ်ယူရ တွင် ပုဂ္  လ်ဆရီးဆငွစ ရင်ီးက ု
အသ ုီးခပ ခခင်ီး။



contextual factors and circumstances to understand the means 

of evasion sanction

1) Volume of International Financial Services (e.g. Financial Centers)

2) Level of AML/CFT compliance (e.g. CDD measure, BO controls)

3) Underlying Proliferation Risk (e.g. Dual-use, military good industries,
Int; trading and shipping, presence of DPRK’s diplomatic)

4) Strength of Export Control, Customs and Border Controls and other
Mitigation Measures



ML, FT & PF တ ိုို့၏တူည မှုန ွေံ့်ြေ  ပြောျားမှုမ ောျား



Proliferation of WMD   ိုွ်ေရော ပြည်တ ွေျ်ားမူသဘောွေ်



 အ ကမ်ီး က်မှုတ ုက်  က်ဆရီးဥပဆဒ (၂၀၁၄)

 အ ကမ်ီး က်မှုတ ုက်  က်ဆရီးဗဟ ုအ ွွှဲွဲ့၏ ၂၂-၂-၁၇ရက်စွွှဲပါအမ နို့်အမှတ် (၁/၂၀၁၇)

 CFT Working Committee ၏ Proliferation of WMD   ုင်ရ 

ည န် က ီးခ ကအ်မှတ် (၁/၂၀၁၈)

 CFT Working Committee ၏ Proliferation of WMD   ုင်ရ 

ည န် က ီးခ ကအ်မှတ် (၂/၂၀၁၈)

 န ုင်င ဆတ ်သမမတရ ုီး၏ ၁၅-၁-၂၀၁၈ရကစ်ွွှဲပါ DPRK အဆပေါ်ခ မှတ်သည် UNSCR

2375/2397 တ ိုု့နှင ်ပတ်သက်၍ လ ုက်န ရန်ည န် က ီးခ က်

 CFT Working Committee ၏ လအူမ  ီးအခပ ီးဆသဆက ဆစဆသ လကန်က်မ  ီး

ခပနို့်ပ ွီးဆရီးအဆပေါ် ဆငွဆ ကီးဆထ က်ပ  မှုတ ကု်  က်ဆရီး နှင ် ပတသ်က်၍ လ ုက်န 

ဆ  ငရ်ွက်ရမည ် အဆထ က်အကူခပ လမ်ီးည န်ခ က်

ပြညတ် ွေျ်ား PF မူသဘောွေ်



 အ ကမ်ီး က်မှုတ ုက်  က်ဆရီးဥပဆဒ ပုဒ်မ ၆ (ဃ)၊ ပုဒ်မ ၇၂

 အ ကမ်ီး က်မှုတ ုက်  က်ဆရီးဗဟ ုအ ွွှဲွဲ့၏ တ ဝန်နှင ် လုပ်ပ ုငခ်ွင ်မ  ီး၊

 အခပည်ခပည်  ုင်ရ ဖင မ်ီးခ မ်ီးဆရီး၊ လ ုခခ  ဆရီးနှင ် တည်ဖင မ်ဆရီးက ု

ဖခ မ်ီးဆခခ က်သည ် ဇ ဝ၊ ဓ တုနှင ် န ျူကလ ီးယ ီးလက်နက်မ  ီး၊

ဆရဒ ယ ုသတတ ကကွခဒပ်ပစစည်ီးမ  ီး ပါဝင်သည ် အ  က်စမွ်ီးအ ီး

ကက ီးမ ီးဆသ လက်နက်မ  ီးအ ီး တ ီး  ီးက ကွယ်ဆရီး၊  ယ်ရှ ီးဆရီး

နှင ်   က်  ီးဆရီးတ ုို့အတွက် လ ုအပ်ဆသ အစ အမ မ  ီး ခ မှတ်

ဆ  င်ရွက်ခခင်ီး၊

 လ ုအပ်ဆသ အမ နို့်နှင ်ည န် က ီးခ က်မ  ီးထုတ်ခပန်ခခင်ီး

အ ြေမျ်ားဖြေမ်ှုတ ိုြေဖ် ြေ်သရျားဥြသဒ



 UNSCR 2270 နှင ်ဆန က် က်တွွှဲ  ုီးခ တ်ခ က်မ  ီးပါ လူပုဂ္  လ်နှင် 
အ ွွှဲွဲ့အစည်ီး မ  ီးမှ

 တ ုက်ရ ုကခ် စ်ဆစ၊ သွယ်ဝ ုက၍်ခ စ်ဆစ

 ပ ငု်  ုင်ဆသ (သ ုို့) ထ န်ီးခ  ပ်ထ ီးဆသ (သ ုို့)  က်နွယ်ဆသ 

 ဆငဆွ ကီးမ  ီးနှင် ပစစည်ီးမ  ီးက ု

 ဆနှ င် ဆနှီး  ကန်ို့ က မှုမရှ ဆစ္ွှဲ သ မ်ီး ည်ီးရန်။

 မ မ တ ုို့လက်ဝယ်တွင် ရှ /မရှ စ စစ်ရန်၊

 ဆတွွဲ့ရှ ခ က်မ  ီးက ု အလုပ်လုပ်ရက် ၃ ရက် အတွင်ီး သတင်ီးပ ိုု့ရန်

 ထ န်ီးခ  ပ်ထ ီးသည် ရန်ပ ုဆငွ စ ရင်ီးအ ီး သတင်ီးပ ုို့ရန်

 အဆရီးယူဆ  င်ရွက်ထ ီးရှ မှုမ  ီးက ု
အ ကမ်ီး က်မှုတ ုက်  က်ဆရီးဗဟ ုအ ွွှဲွဲ့ထ သတင်ီးပ ိုု့ရန်

အ ြေ မ်ျားဖြေ်မှုတ ိုြေ်ဖ ြေ်သရ ျားဗဟ ိုအဖ  ွဲ့၏ 

အမ န ်အမ တ ်(၁/၂၀၁၇)



UNSCR 2270န ွေံ့သ် နောြေ ် ြေ်တ   ို ျားပဖတ်ခ ြေမ် ောျားအရေတ်မ တ် ောျားေည ံ့်-

• DPRK န ုင်င သ ီး/အ ွွှဲွဲ့အစည်ီး/စ ီးပွ ီးဆရီးလပု်ငန်ီး/္ဏမ်  ီးက ု CDDပြ လိုြ်ရန်

• DPRK ၏ လက်ဆအ က်ခ ္ဏ်မ  ီး၊ ဆငွဆ ကီးလ ွှဲဆခပ င်ီးသည ် ္ဏ်မ  ီး  ုင်ရ ဆငွဆ ကီး

လ ွှဲဆခပ င်ီးဆ  င်ရွက်မှုမ  ီးက ု FIU ေ ိုို့ေတွေ်ျားြ ိုို့ရန်

• DPRK၏ဆငွဆရီးဆ ကီးဆရီးအ ွွှဲွဲ့အစည်ီးနှင ်ပတ်သက်မှုရှ ပါက FIU သ ုို့ သတင်ီးပ ုို့ရန်

• ဆငွဆရီးဆ ကီးဆရီးအ ွွှဲွဲ့အစည်ီးမ  ီး/အ မခ လုပ်ငန်ီးမ  ီးအဆနခ င ် DPRK ြေိုန်ေသဘဘော မ ောျားအောျား

ဝန်သ ောွေ်မှုမသြျားရန၊်

• ပင်လယ်ဆရဆ က င်ီးကုန်စည်ပ ုို့ဆ  င်ဆရီး ကုမပဏ /က ယ်ုစ ီးလှယ်မ  ီးက DPRK န ုင်င နှင ်

ပတ်သက်သည လ် ွှဲဆခပ င်ီးဆ  င်ရွက်မှုမရှ ဆစဆရီး သေောွေံ့ ်ြေညံ့် ေေ်သ ျား ရန်၊

• UNSCR1718ဆက ်မတ ကသတ်မှတ်သည လ်ူပုဂ္  လ်/အ ွွှဲွဲ့အစည်ီးမ  ီး၏ တ က်ုရ က်ု/ သွယ်ဝ ုက်၍

ပ ုင ် ငု်သည ် သွေ သ ြေျား/ြေစည်ျားမ ောျားြေ ို   န်ျားခ  ြ်ရနန် ွေံ့် (၃)ရြ်ေတ ွေ်ျား ေတွေ်ျားြ ိုို့ရန်

CFT Working Committee ၏ Proliferation of WMD   ိုွေ်ရော
ညွှန် ြေောျားခ ြေအ်မ တ် (၁/၂၀၁၈)



• အ ရန်န ုင်င   ုင်ရ UNSCR-2231အရ သတ်မှတ်ထ ီးသည ် လူပုဂ္  လ်/

အ ွွှဲွဲ့အစည်ီးနှင ပ်တ်သက်သည ် သွေ သ ြေျား လွှ သပြော ွေ်ျားမှုမ ောျားြေ ို ပွေွေ ်ျားြ ယ်ရန ်

န ွေံ့် ၎ွေ်ျားတ ိုို့၏ ြ ိုွေ ် ိုွေ်မှုမ ောျားြေ ို   န်ျားခ  ြ်ရန် ၊

• အထက်ပါ လူပုဂ္  လ်/ အ ွွှဲွဲ့အစည်ီးနှင ်ပတ်သက်သည ် သွေ သ ြေျား လွှ သ ပြော ွေ်ျား

မ ှုမ ောျားအသ ြေါ် အန တရောယ်အသပခပြ ခ ဉ ်ျား ြေြ်သ ောွေ်ရွ ြေ်မှုပြ  လိုြ်ရန ် ၊ EDD

သ ောွေ ်ရွြေရ်န၊်

CFT Working Committee ၏ Proliferation of WMD   ိုွေ်ရော

ည ွှန် ြေောျားခ ြေ်အမ တ် (၂/၂၀၁၈) 



UNSCR 2375 (DPRK)နှင ်ပတ်သက်၍

• ယင်ီး  ုီးခ တ်ခ က်အရ သတ်မှတ်သည ် လူ(၁)ဦီး၊ အ ွွှဲွဲ့အစည်ီး(၃) ွွှဲွဲ့အ ီး

အဆရီးယူရန်၊

• DPRKအဆပေါ်တ ီးခမစ်ခ က်မ  ီးဆ  င်ရွက်ဆပီးသည ် သဆ္ဘ မ  ီးစစဆ် ီးရန်၊

• ဆရန နှင ်သ္ ဝဓါတ်ဆငွမ  ီးမတင်ပ ုို့ရန်၊

• ခ ည်ထည်မ  ီးမတင်ပ ုို့ရန်၊

• DPRK န ုင်င သ ီးမ  ီးအ ီး မ မ တ ုို့န ုင်င အတွင်ီး အလုပ်လုပ်ခွင ်မဆပီးရန်၊

• DPRK နယ်န မ တ်အတွင်ီး  က်စပ်လုပ်ငန်ီးမ  ီးမလုပ်ရန်၊

န ိုွေ်ွေ သတော်ေမမတရို ျား၏ညွှန် ြေ ောျားခ ြေ ်



2397 (DPRK)နငှ ်ပတသ်က်၍

• လူပုဂ္  လ် (၆)ဦီးနှင ် က ကွယ်ဆရီးဝန်ကက ီးဌ နအဆပေါ်အဆရီးယူရန်၊

• စည်ီး (၄)သန်ီးထက်ပ ု၍ DPRK ၏ ဆရန စ မ်ီး/သနို့်စင်ဖပ ီးဆရန ထွက်ကနု်

တင်သွင်ီးမှုက ုတ ီးခမစရ်န်၊

• အစ ီးအဆသ က်၊ စ ုက်ပ   ီးဆရီးထွက်ကုန်၊ စက်ပစစည်ီး၊ လျှပ်စစ်ပစစည်ီး၊ သစ်၊

ဆရယ ဉ်မ  ီး DPRK သ ုို့မတင်ပ ုို့ရန်၊

• ဥပဆဒအရမဆ  င်ရွက်န ုင်သည်မှအပ ဝင်ဆငွရဆနဆသ ခပည်တငွ်ီးရှ DPRK

န ုင်င သ ီးမ  ီးအ ီး နှင်ထုတ်ရန်၊

• DPRK သဆ္ဘ မ  ီးအ ီး သတ ကက ီးစွ ထ ီး၍စစ်ဆ ီးရန်၊

န ိုွေ်ွေ သတော်ေမမတရို ျား၏ညွှန် ြေ ောျားခ ြေ ်



1) PF  ုင်ရ အဓ ပပါယ ်ွင ်  ုခ က်

2) န ုင်င တက စ နှုန်ီးသတ်မှတ်ခ က်မ  ီး

3) ကုလသမဂ္လ ုခခ  ဆရီးဆက င်စ ၏   ုီးခ တ်ခ က်မ  ီး

4) ထ န်ီးခ  ပ်ခခင်ီး နှင ် တ ီးခမစခ်ခင်ီး

5) Sanction Evasion အ ီး က ကွယ်ခခင်ီးနှင ် အတည်ခပ ဆ  ထ်ုတ်ခခင်ီး

6) သတ်မှတ်ဆ ကည ခခင်ီးခ ရသည ် လူပုဂ္  လ်မ  ီး နှင ် အ ွွှဲွဲ့အစည်ီးမ  ီး

7) မှုခင်ီးခ စ်စဉ်နမူန မ  ီး

8) စဉ် က်မခပတ်ဆစ င  ်ကပ် ကည ်ရှုခခင်ီးလုပ်ငန်ီးစဉ်နှင ် ထ န်ီးခ  ပ်ခခင်ီး

9) ဆလ   ပါီးဆစဆရီးဆ  င်ရွက်မှုမ  ီးနှင ် အဆရီးယူပ တ်  ုို့မှုမ  ီး

10) အခခ ီးအဆထွဆထွကက ီး ကပ်ဆ  င်ရွက်ခခင်ီးမ  ီး

CFT Working Committee ၏  PF တ ိုြေ်ဖ ြေ်သရ ျား  ိုွေ်ရောလ မ်ျားညွှန်ခ  ြေ် 

(မတ်လ၊ ၂၀၂၁)



လ ိုြေ်နောသ ောွေ်ရွြေမ်ှုအသြေါ် ကြေ ျား ြေြပ်ခွေ်ျားန ွေံ့သ်ေော ွေံ့် ြေညံ့ ်

ေေ်သ ျားပခွေ်ျား



ကြေ ျား ြေြ်ပခွေ်ျားတ ြေ ် ြေ ိုျားြေောျားေွေံ့်ေညံ့် FATF အကြေ ပြ ခ ြေ်မ ောျား

 R-1 Assessing risks and applying a risk-based approach

 R-2 National cooperation and coordination

 R-7 Targeted financial sanctions related to proliferation

 R-19 Higher-risk countries

 R-26 Regulation and supervision of financial institutions

 R-27 Powers of supervisors

 R-28 Regulation and supervision of DNFBPs

 R-34 Guidance and feedback

 R-35 Sanctions

 R-40 Other forms of international cooperation



ကြေ ျား ြေြ်ပခွေ်ျား န ွေံ့် သေောွေံ့် ြေညံ့ေ်ေ်သ ျားပခွေ်ျား လိုြ်ွေန်ျားေဉ် မ ောျား

1) UNSC/Sanction Committee က သတ်မှတ် စ ရင်ီးထုတ်ခပန်သည်နှင ခ် က်ခ င်ီး

မ မ တ ုို့၏ Website မှတစ် င ် အဆ က င်ီး က ီးရန်၊

2) မ မ ၏ ကက ီး ကပ်မှုက ုခ ယူရဆသ အ ွွှဲွဲ့အစည်ီးမ  ီးအ ီး PFနှင ်ပတ်သက၍် RBA

က င ်သ ုီးဆရီး တ ုက်တွန်ီးရန်၊

3) မ မ န ုင်င တွင်ီး ကက ီး ကပ်ခ အ ွွှဲွဲ့မ  ီးရင်  ုင်ဆနရသည ် PF   ငု်ရ  က်စပ်

အဆ က င်ီးခ င်ီးရ မ  ီးက ု န ီးလည်သဆ္ ဆပါက်ရန် နငှ ် Sanction Evasion

ခ စ်န ုင်ဆခခမ  ီးက ုဆ  ်ထုတ်ရန်၊

4) Market Entry က ုထ န်ီးခ  ပ်ရန် Fit and Proper Test ၏တစ်စ တတ်စ်ဆဒသ

အဆနခ င ် TFS PF   ုငရ် စ စစ်မှုမ  ီးက င ်သ ီုးရန်၊



ကြေ ျား ြေြ်ပခွေ်ျား န ွေံ့် သေောွေံ့် ြေညံ့ေ်ေ်သ ျားပခွေ်ျား လိုြ်ွေန်ျားေဉ် မ ောျား

6) ကက ီး ကပ်ခ အ ွွှဲွဲ့မ  ီးနှင ် တစသ် ီးပုဂလ္ကဏ္ဍတ ုို့၏ CPF   ငု်ရ စွမ်ီးဆ  င်ရည်၊

အဆတွွဲ့အကက  နငှ ် TFS PF ဝတတရ ီးမ  ီးက ုန ီးလည်သဆ္ ဆပါက်မှုက ု စဉ်ီးစ ီး

သ ုီးသပ်မှုခပ လုပ်ရန်၊

7) ကက ီး ကပ်ဆ  င်ရွက်မှု RBA နည်ီးလမ်ီးနှင လ်ပု်ထ ုီးလုပ်နည်ီးမ  ီးသတ်မှတ်ရန်၊

8) RBA က င ်သ ီုး၍ On-site, Off-site supervision ကက မ်နှုန်ီးသတ်မှတ်ရန်၊

9) BOD or Senior Management ၏ ကက ီး ကပ်မှုအတ ုင်ီးအတ ၊ ၎င်ီးတ ုို့ထ တင်ခပမှု

လ ဆုလ က်ခခင်ီးရှ /မရှ တ ုို့က ု ပါ စစ်ဆ ီးရ တွင် ထည သ်ွင်ီး  ီုးခ တ်မှုခပ ရန်၊

10) အဆရီးယူမှုမ  ီးက ု စ စစ်ခခင်ီး၊ အဆရီးယူရန်သတ်မတှ်ခ ရသည ် အ ွွှဲွဲ့အစညီ်းမ  ီးနှင ်

၎င်ီးတ ုို့၏ပ ုင်  ငု်မှုမ  ီးက ု ဆ  ်ထုတ်ခခင်ီးလုပ်ထ ုီးလပု်နည်ီးမ  ီး ထ ဆရ က်မှုအဆပေါ်

အဆလီးထ ီးစ စစ်ရန်၊



ကြေ ျား ြေြ်ပခွေ်ျား န ွေံ့် သေောွေံ့် ြေညံ့ေ်ေ်သ ျားပခွေ်ျား လိုြ်ွေန်ျားေဉ် မ ောျား

11) ကက ီး ကပ်ခ အ ွွှဲွဲ့အစည်ီးမ  ီး၏ အဆရီးယူရန်သတ်မတှ်ခ ရသည ် လူပဂု္  လ်/အ ွွှဲွဲ့

အစည်ီး  ုင်ရ အတည်ခပ ဆ  ်ထုတ်ခခင်ီး၊ false positive အဆပေါ်စ မ ခနို့်ခွွှဲခခင်ီး

တ ုို့က ု အဆလီးထ ီးစ စစ်ရန်၊

12) ဆငွဆရီးဆ ကီးဆရီးမဟုတ်သည က်ဏ္ဍမ  ီးလည်ီး  ကန်ွယ်မှုရှ န ုင်သခ င ် ကုမပဏ 

 ွွှဲွဲ့စည်ီးမှုနှင ် က်နွယသ်ည ် အ ီးနည်ီးခ က်မ  ီးအဆပေါ်လည်ီး သတ ခပ ရန်၊

13) ကက ီး ကပ်သူမ  ီးအဆနခ င ် မ မ တ ုို့လုပင်န်ီးတ ဝန်အတွက် လ ုအပ်သမျှဆသ 

မှတ်တမ်ီးအဆထ က်အထ ီးမ  ီးရယူန ုငဆ်ရီးအတွက် ခပညတ်ွင်ီးဥပဆဒမဆူ္ ငက်

ခွင ်ခပ ဆရီး ဆသခ  စွ ဆ  င်ရွက်ရန်၊

14) န ုင်င ရပခ်ခ ီး မ တ် က်ကက ီး ကပ်ဆရီးအ ဏ ပ ုငမ်  ီးနှင ပ်ူီးဆပါငီ်းဆ  ငရ်ွက်ရန်။



ြေိုေောျားသရျားသ ောွေ်ရွြေ်ခ ြေ်မ ောျားန ွေံ့် အသရျားယူမှုမ ောျား

ကြေ ျား ြေ ြ်ေူမ ောျားအသနပဖွေံ့်-

1) Supervisory Tools မ  ီးက ု က ယ်က ယ်ခပနို့်ခပန် အသ ုီးခပ ခငွ ်ရှ ဆစရန် (ခပစ်မှု

ဆ က င်ီး/ တရ ီးမဆ က င်ီး/ စ မ ခနို့်ခွွှဲဆရီးနငှ ် မည်သည အ်ခ  န်တွင် မည်သည ်

အတ ုင်ီးအတ ခ င ်သ ုီးစွွှဲမည်က ုန ီးလည်ဆရီး)

2) သ သ ထင်ရှ ီးသည /်စဉ် ကမ်ခပတ်ခ စ်သည ် လ ကုန် ရန်ပ ကက်ကွ်မှုမ  ီး

အတွက် လ ုင်စင်ရပု်သ မ်ီးန ုင်ခွင ်ရှ ဆစရန်၊

3) ခ   ီးဆ  က်မှုအတ မ်အနက်ဆပေါ်မူတည်၍ အခ   ီးအစ ီးည မျှသည ် အဆရီးယူ

ဆ  င်ရွက်မှုမ  ီး ဆသခ  စွ ခပ လပု်ဆစရန်၊



ြေိုေောျားသရျားသ ောွေ်ရွြေ်ခ ြေ်မ ောျားန ွေံ့် အသရျားယူမှုမ ောျား

ကြေ ျား ြေ ြ်ေူမ ောျားအသနပဖွေံ့်-

5) ကက ီး ကပ်ခ အ ွွှဲွဲ့အစည်ီးမ  ီး၏ ပ က်ကကွ်မှုနှင ် အ ီးနည်ီးခ ကမ်  ီးက ု

ဆစ လျှင်စွ နှင ် ရှင်ီးလင်ီးတ က စွ အဆ က င်ီး က ီးဆစရန်၊

6) ဆန က် ကတ်ွွှဲလုပ်ငန်ီးစဉန်ှင ် ကစု ီးမှုအစ အစဉ်မ  ီး၏ တ ုီးတကမ်ှုမ  ီးက ု

မ က်ဆခခမခပတ်ဆစ င ် ကည ်စစ်ဆ ီးရန်၊

7) ကက ီး ကပ်ခ အ ွွှဲွဲ့အစည်ီးမ  ီးအတွက် TFS PF   ငု်ရ တ ဝန်မ  ီး၊ ကက ီး ကပ်သူ

က တ ဝန်ဆ  က်  က်မှုဟု သ ုီးသပ်န ုင်သည ် အဆထွဆထွ အဆ က င်ီးရင်ီးခ မ  ီး

  ုငရ် လမီ်းည န်ခ က်နှင ်လုပ်ထ ုီးလုပ်နည်ီးမ  ီး ထုတ်ခပန်ရန်။



ကြေ ျား ြေြ်ပခွေ်ျား  ိုွေ်ရော အသ  သ  လ  ိုအြ်ခ ြေ်မ ောျား

1) ကက ီး ကပ်ဆရီးအ ဏ ပ ုင်မ  ီးအ ီး လ ဆုလ က်သည ်အရင်ီးအခမစ်မ  ီး ပ  ပ ုီးဆပီးရန်၊

2) ကက ီး ကပ်စစ်ဆ ီးမည ်သူမ  ီးအ ီး ဆက င်ီးစွ ဆလ က င ်သင်တန်ီးဆပီးထ ီးရန်၊

3) ကက ီး ကပ်ခ အ ွွှဲွဲ့အစည်ီးမ  ီးအ ီး  က်သွယ်ဆ  င်ရွကခ်ခင်ီး၊ ကုစ ီးခခငီ်းနှင ်

အခပစ်ဆပီးအဆရီးယူခခင်ီး မ  ီးခပ လုပ်ရ တွင် တစ်သတ်မတ်တညီ်းခ စ်ဆစရန်။



တောဝန်ဝတတရောျားမ ောျားနောျားလည်ျားေသဘောသြါြေ်မှုြေ ို ပမြှွေံ့တ်ွေ်ပခွေ်ျား

1)   ိုွေရ်ောတော ဝနရ်  ေူမ ော ျားက ကက ီး ကပ်ခ အ ွွှဲွဲ့အစည်ီးမ  ီးအတွက် Sanction   ငု်ရ 

တ ဝန်ရှ မ  ီးမှု၊ Sanction တ မ်ီးဆရှ င်မှုမ  ီး  ုငရ် ပ ုမနှ် အသ ပည ဆပီးမှုမ  ီး၊

လမ်ီးည န်ခ က်နှင ် လုပ်ထ ုီးလပု်နည်ီးထုတ်ခပန်မှုမ  ီး ဆ  ငရ်ွက်ခခင်ီး၊

2) လုပ်ငန်ီးလမ်ီးည န်ခ က်ဆပီးရန် နှင ် စ စုမ်ီးဆမီးခမန်ီးမှုမ  ီးက ု ဆခ  က ီးရန်

န ိုွေ်ွေ သတော ်ြေ အဆရီးဆပေါ် က်သယွ်ဆရီးလမ်ီးဆ က ငီ်းမ  ီးထ ီးရှ ဆပီးခခငီ်း၊

3) Sanction   ငု်ရ ဝတတရ ီးမ  ီးနှင ်ပတ်သက်၍ ဆန က ် ီုးအဆခခအဆနမ  ီးက ု

သ ရှ ဆစဆရီးအတွက် ကြေ ျား ြေ ြ်ေူမ ောျားြေ လမီ်းည နခ် က်မ  ီးက ုအခ  န်နှင ်

တစ်ဆခပီးည ခပင် င်ဆခပ င်ီးလွှဲမှုမ  ီးဆ  င်ရွက်ရန်၊

4) ကြေ ျား  ြေ ြ်ေူမ ောျားြေ အဆထွဆထနွှင ် မ တ ်က်အ င ် စ အပု်စ တမ်ီးမ  ီးနှင ်

မတူည သည ် အ ွွှဲွဲ့အစည်ီး၊ တ ဝန်ဝတတရ ီး၊ ရ ထီူးအ င ်၊ အဓ ကနယ်ပယ်၊

နည်ီးလမ်ီးနှင ်ပထဝ ဝင် အဆခခအဆနမ  ီးအတွက် သ ီးခခ ီးအထူီးခပ သတငီ်းအခ က်

ထုတ်ခပန်ဆပီးရန်။



1540 Committee

http://www.un.org/en/sc/1540/



UNSCR 2231/2015 (Iran) Sanction List

https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list

Proliferation Sanction List/UNSCR 2231(2015) (Iran) Sanction List.pdf
https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list


လို ခခ  သရျားသြေောွေ်ေ  ို ျားပဖတ်ခ ြေ်မ ောျားရ ောသဖ ရန်

http://unscr.com/en/resolutions/2321

http://unscr.com/en/resolutions/2321


UNSCR 1718/2006 (DPRK) Sanction List

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/materials

Proliferation Sanction List/UNSCR 1718(2006) DPRK Sanction list.pdf
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/materials



