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ေငေွကြေဵခဝါချမှုနှငဴ်အကြေမ်ဵဖြေ်မှုြေိေုငေွကြေဵေထာြေ်ပဳမဴှု 

တိုြေ်ဖျြေ်ေရဵဆိုငရ်ာ သတင်ဵ ပို့အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၏ 

တာဝန်ဝတ္တရာမျာဵ

(သူရိန်ေအာင်)

ဒုတိယညွှန်ကြောဵေရဵမှူဵ

အထူဵစဳုစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန

၂၇/၂၈/၂၉/၃၀ - ၇ - ၂၀၂၁

1

ေငွေကြေဵခဝါချမှု

• ေငွမဲကိေုငွြဖူြဖစ်ေောင်ြပုလုပ်ြြင်ဵ

ေငွမဲ ခဝါချြခင်ဵ ေငွြဖူ

 ေြပာင်ဵလဲြြင်ဵ၊

 ဖဳုဵကွယ်ြြင်ဵ၊

 ေသွင်ေြပာင်ဵလဲြြင်ဵ၊

 လွဲှေြပာင်ဵြြင်ဵ၊

 လက၀်ယ်ထာဵြြင်ဵ၊ ေသဳုဵြပုြြင်ဵ၊

 ောဵေပဵကူညီြြင်ဵမျာဵ။
2
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ေငွေကြေဵခဝါချြခင်ဵ အဆင်ဴ (၃)ဆင်ဴ

1. ေနရာြျထာဵြြင်ဵ (Placement)

2. ေလွှာလုိကပုိ်င်ဵြြာဵြြင်ဵ(Layering)

3. ြပနလ်ည်စုစည်ဵြြင်ဵ(Integration)

3

1) Self-laundering

o ေငွေ ကဵြဝါြျမှုဆုိင်ရာ မူလြပစ်မှုကို ကျူဵလွန်သူက (ကိုယ်တိုင်)က

ကျူဵလွန်သည်ဴ ေငွေ ကဵြဝါြျမှု 

2) Third party money laundering

o ေငွေ ကဵြဝါြျမှုဆုိင်ရာမူလြပစမ်ှုကို ကျူဵလွန်ရာတွင် ပါဝင်ြြင်ဵမရှသိူက

ကျူဵလွန်သည်ဴ ေငွေ ကဵြဝါြျမှု 

3) Professional Money Launderer,

o Third party money laundering ေမျ ိုဵေစာဵတွင်ပါဝင်ပပီဵ ေြေ ကဵေငွ

ေတွက် ေငွေ ကဵြဝါြျြြင်ဵကိုေဆာင်ရွက်ေပဵသည်ဴ လပုူဂ္ဂိုလ်မျာဵ၊ ေဖွဲ့

ေစည်ဵမျာဵနှင်ဴ ဂုိဏ်ဵေုပ်စုမျာဵကိုဆိုလုိသည်။

ေငွေကြေဵခဝါချမှု/ေငွေကြေဵခဝါချသူအမျ ိုဵအစာဵ

4
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1) တိက်ုရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်ြြင်ဵ (Direct involvement)၊

2) ေလွဲသဳုဵစာဵြပုြဳရြြင်ဵ (Being Exploited)။

Money Laundering & Financing of Terrorism မျာဵနှင်ဴ

သတင်ဵပို့အဖွဲ့ အစည်ဵ တို့ ပတသ်ြ်ေနိုင်မှု

5

1. တရာဵမဝင်ေသာနည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴရရိှသည်ဴေငွေ ကဵနှင်ဴပစ္စည်ဵမျာဵ ထိန်ဵြျုပ်ေရဵ

ဥပေဒ (၁၇-၆-၂၀၀၂) 

2. တရာဵမဝင်ေသာနည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴရရိှသည်ဴေငွေ ကဵနှင်ဴပစ္စည်ဵမျာဵ ထိန်ဵြျုပ်ေရဵ

နည်ဵဥပေဒမျာဵ (၅-၁၂-၂၀၀၃) 

3. ေငွေ ကဵြဝါြျမှုတုိကဖ်ျက်ေရဵဥပေဒ (၁၄-၃-၂၀၁၄) 

4. ေငွေ ကဵြဝါြျမှုတုိကဖ်ျက်ေရဵနည်ဵဥပေဒမျာဵ (၁၁-၉-၂၀၁၅)

5. ေ ကမ်ဵဖကမ်ှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒ (၄-၆-၂၀၁၄) 

6. ေ ကမ်ဵဖက်မှုကိေုငွေ ကဵေထာက်ပဴဳမှုဆုိင်ရာြပစ်မှုမျာဵောဵ 

တာဵဆီဵနိှမ်နင်ဵေရဵနည်ဵဥပေဒမျာဵ (၁၁-၉-၂၀၁၅) 

ေငွေကြေဵခဝါချမှုနှငဴ်အကြေမ်ဵဖြ်ေမှုြုိေေငွေကြေဵေထာြ်ေပဳမဴှု

တိြ်ုေဖျြ်ေေရဵဆိုင်ရာ ဥပေဒနှငဴ်နည်ဵဥပေဒမျာဵ

6
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1. ေဂတိလိုက်စာဵမှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒ

2. မူဵယစ်ေဆဵဝါဵနှင်ဴစိတ်ကိုေြပာင်ဵလဲေစေသာေဆဵဝါဵမျာဵဆုိင်ရာဥပေဒ

3. ေ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒ

4. ေငွေရဵေ ကဵေရဵေဖဲွ့ေစည်ဵမျာဵဥပေဒ

5. နိုင်ငဳြြာဵသဳုဵေငွစီမဳြန့်ြွဲမှုဥပေဒ

6. ြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ဗဟိုဘဏ်ဥပေဒ

7. ေလာင်ဵကစာဵဥပေဒ

8. ောမြဳလုပ်ငန်ဵဥပေဒ

9. ေငွစုဘဏ်လုပ်ငန်ဵဥပေဒ

10. ပို့ကုန်သွင်ဵကုန်ဥပေဒ

11. ေေရဵကကီဵကုန်စည်နှငဴ်ဝန်ေဆာင်မှုဥပေဒ

12. ေြွန်ဆုိင်ရာစီမဳေုပ်ြျုပ်မှုဥပေဒ

13. ြမန်မာနိုင်ငဳကမု္ပဏီမျာဵဥပေဒ

14. ရာဇသတ်ကကီဵ

15. ၁၉၅၁ြုနှစ်၊ ရာဇဝတ်ြပင်ဆင်ြျက်ေက်ဥပေဒ

16. ေငွေြျဵသကေ်သြဳလက်မှတ်မျာဵ ေရာင်ဵဝယ်ေရဵဥပေဒ 

အြခာဵသိရိှသင်ဴသညဴ်ဥပေဒမျာဵ

7

ေငွေကြေဵခဝါချမှုတိုြ်ေဖျြ်ေေရဵဆိုင်ရာ နုိင်ငဳတြော စဳနှုန်ဵမျာဵ

• ေဂတိလုိက်စာဵမှုတုိက်ဖျက်ေရဵဆုိင်ရာ ကုလသမဂ္ဂေြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ  

(United Nations Convention against Corruption-UNCAC)၊ 

• နိုင်ငဳြဖတ်ေကျာ် ဂုိဏ်ဵဖွဲ့ကျူဵလွန်သည်ဴမှုြင်ဵမျာဵတိုက်ဖျက်ေရဵ ကုလသမဂ္ဂ

ကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ (United Nations Convention against Transnational Organized

Crime)၊ 

• မူဵယစ်ေဆဵဝါဵနှငဴ် စိတ်ကိုေြပာင်ဵလေဲစေသာ ေဆဵဝါဵမျာဵ တရာဵမဝင်ေရာင်ဵဝယ်မှု

တိုက်ဖျက်ေရဵကုလသမဂ္ဂကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ(United Nations Convention against

Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances)

• ေ ကမ်ဵဖက်မှုကိုေငွေ ကဵေထာက်ပဳဴမှုတိုက်ဖျက်ေရဵဆိုင်ရာနိုင်ငဳတကာကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ

(International Convention for Suppression of the Financing of Terrorism)

• FATF ၏ေကကဳြပုြျက်မျာဵ 8
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ေငေွကြေဵခဝါချမှုတိုြေ်ဖျြေ်ေရဵဥပေဒ 

(၂၀၁၄) 

9

ဤဥပေဒေရ ေေရဵယူနုိင်ေသာ ြပစမ်ှုတစ်ရပရ်ပ်ကို (ပုဒ်မ-၂)-

 မည်သူမဆုိ ြပည်တွင်ဵတွင်ြဖစ်ေစ၊ ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ တည်ဆဲဥပေဒေရ 

မှတ်ပဳုတင်ထာဵေသာ ေရယာဉ၊် ေလယာဉ်နှင်ဴ စက်တပ်ယာဉ် တစ်ြုြု

ေပါ်တွင်ြဖစ်ေစ ကျူဵလွန်လျှင်လည်ဵေကာင်ဵ၊

 ြမန်မာနိငု်ငဳသာဵ (သ့ုိ) နုိင်ငဳေတာ်တွင် ေပမဲတမ်ဵေနထုိင်ြွငဴ်ရသူ က 

ြပည်ပတွင် ကျူဵလွန်လျှင်လည်ဵေကာင်ဵ 

 ဤဥပေဒေရ စီရင်ပုိင်ြွငဴ်ရှိေစရမည်။ 

စီရင်ပိုင်ခွင်ဴ (Jurisdiction)

10
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ေငွေ ကဵြဝါြျမှုတုိကဖ်ျက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မြဲွ (ဎ)

(၁) တရာဵမဝင်ေသာနည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴရရိှသည်ဴ ေငွေ ကဵနှငဴ်ပစ္စည်ဵ  ြဖစ်သည်ဟု 

သိရိှလျြေ်နှငဴ် ြဖစ်ေစ၊ သိရိှရန်အေကြောင်ဵရိှလျြေ်နှငဴ် ြဖစ်ေစ- 

 ယင်ဵေငွေ ကဵ(သ့ုိ)ပစ္စည်ဵ၏ ဇစ်ြမစ်ြုိေ အသွင်ေြပာင်ဵလဲရန်(သ့ုိ) ဖဳုဵြွေယ်ရန်၊  

 ြပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကုိ ြေျူဵလန်ွရာတွင်ပါဝင်သူ တစ်ဦဵတစ်ေယာြ်ေအာဵ 

ဤဥပေဒအရအေရဵယူခဳရြခင်ဵမှေရှာင်ရှာဵနုိင်ေရဵအတွြေ် အြူေအညီေပဵရန် 

 ယင်ဵေငွေကြေဵနှငဴ် ပစ္စည်ဵြိေုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ (သ့ုိ)  လွှဲေြပာင်ဵြခင်ဵ၊ 

ေငွေကြေဵခဝါချမှု (Money Laundering)

11

ေငွေ ကဵြဝါြျမှုတုိက်ဖျက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မြဲွ (ဎ)

(၂) တရာဵမဝင်ေသာနည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴရရိှသည် ဴ ေငွေ ကဵနှငဴ်ပစ္စည်ဵြဖစ်ေ ကာင်ဵ 

သိရှသိည် ဴ(သ့ုိ) သိရှရိန်ေေ ကာင်ဵရိှသည် ဴေငွေ ကဵနှငဴ်ပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ ၍ 

• မူလသဘာဝ၊ ဇစ်ြမစ်၊ တည်ေနရာနှငဴ ် ပင်ကိုယ်စရုိက ် လက္ခဏာတို့ကုိ 

ေြပာင်ဵလဲြြင်ဵ၊ 

• ပုိင်ဆုိင်မှု (သ့ုိ) ေြွငဴ်ေေရဵတ့ုိောဵ ဖဳုဵကွယ်ြြင်ဵ (သ့ုိ) ေသွင်

ေြပာင်ဵလြဲြင်ဵ၊ 

ေငွေကြေဵခဝါချမှု (Money Laundering)

12
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ေငွေ ကဵြဝါြျမှုတုိကဖ်ျက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မြဲွ (ဎ)

(၃) တရာဵမဝင်ေသာနည်ဵလမ်ဵြဖငဴ်ရရိှသည်ဴေငွေ ကဵနှငဴ် ပစ္စည်ဵြဖစ်ေ ကာင်ဵ 

မိမိလက်ဝယ် လက်ြဳရရှိသည်ဴေြျန်ိတွင် သိရှိေသာ (သ့ုိ) သိရှိရန်ေေ ကာင်ဵ

ရှိေသာ ေငွေ ကဵနှင်ဴ ပစ္စည်ဵကို-  

• ရယူြြင်ဵ၊  

• လက်ဝယ်ထာဵြြင်ဵ၊  

• ေသုဳဵြပုြြင်ဵ၊ 

ေငွေကြေဵခဝါချမှု (Money Laundering)

13

ေငွေ ကဵြဝါြျမှုတုိက်ဖျက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မြဲွ (ဎ)

(၄) ပုဒ်မြဲွငယ် (၁) မှ ပုဒ်မြဲွငယ် (၃) ေထိပါ ြပစမ်ှုတစ်ရပရ်ပ်ကိ ု

• ကျူဵလွန်ြြင်ဵ၊ ကျူဵလွန်ရန ် ောဵထုတ်ြြင်ဵ သို့မဟုတ် ကျူဵလွန်ရန်

ေကကဳြဖငဴ ်စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ြြင်ဵကုိ 

• ြပုလုပ်မှုြဖင်ဴေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ပျက်ကွက်မှုြဖင်ဴေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

• ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ြြင်ဵ၊ ေကူေညီေပဵြြင်ဵ၊ ပဴဳပုိဵြြင်ဵ၊ ေေထာက်ေပဴဳေပဵြြင်ဵ၊ 

စီမဳြန့်ြွဲြြင်ဵ၊ ေကကဳဉာဏ်ေပဵြြင်ဵ၊ ဂုိဏ်ဵေဖဲွ့ဝင်ြဖစ်ြြင်ဵနှငဴ် ေြြာဵ

တစ်နည်ဵနည်ဵြဖငဴ် ဆက်စပ်ပတ်သက်ြြင်ဵ။ 

ေငွေကြေဵခဝါချမှု (Money Laundering)

14
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ကြိေုတင်ြောြွေယ်ေရဵဆိုင်ရာေဆာင်ရွြ်ေချြ်ေမျာဵ

{ေငွေကြေဵခဝါချမှုတိုြ်ေဖျြ်ေေရဵဥပေဒ၊ အခန်ဵ (၈)}

15

ဆုဳဵရှုဳဵနုိငေ်ြခအန္တရာယ်ြေို ေဖာ်ထတု်ြခင်ဵ ၊ အြေဲြဖတ်ြခင်ဵ ၊

နာဵလည်သေဘာေပါြေ်ေအာငလ်ုပ်ေဆာငြ်ခင်ဵ နှငဴ်

ေလျာဴပါဵေအာငေ်ဆာငရ်ွြေ်ြခင်ဵ

(Risk identify, assess, understand  and mitigation)

16
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Risk Assessment

• ML/FT Risk Assessment ြပုလုပ်ရန်၊

• ယင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်ဆုိင်ရာ သတင်ဵေြျက်ေလက်မျာဵကုိ စာြဖငဴ်မှတ်တမ်ဵ

တင်ထာဵရန်နှငဴ်

• up to date ြဖစေ်စရန်၊

• သက်ဆုိင်ရာောဏာပုိင်မျာဵက ေသဳုဵြပုနုိင်ေရဵေတွက် ေသငဴ်ရှိေစရန်၊ 

 

Risk Assessment ြပုလုပ်ြခင်ဵနှင်ဴ Risk Based Approach 

ြေျင်ဴသဳုဵေဆာင်ရွြ်ေြခင်ဵ

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

17

Risk Based Approach-RBA

• ေဖာ်ထုတ်ရရှိေသာ ဆဳုဵရှုဳဵနုိင်ေြြေန္တရာယ်ရှိမှု(Risk)မျာဵကို စီမဳခန့်ခွရဲန၊်

ေလျာဴပါဵသြေ်သာေစရန် ေကကီဵတန်ဵစီမဳြန ့်ြဲွသူမျာဵကေတည်ြပုထာဵ

သညဴ် မူဝါဒ၊ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵ နှငဴ် ထိန်ဵချုပ်ေဆာင်ရွြေ်မှုမျာဵ ထာဵရိှရန်၊

• လုိေပ်ပါက ၎င်ဵတ့ုိောဵေေကာင်ေထည်ေဖာ်ေဆာင်မှုကို ေစာင်ဴ ကညဴ်

စစ်ေဆဵရန်၊

• High Risk - To conduct EDD

• Low Risk - To conduct Simplify CDD

• Normal Risk- To conduct Standard CDD 

Risk Assessment ြပုလုပ်ြခင်ဵနှင်ဴ Risk Based Approach 

ြေျင်ဴသဳုဵေဆာင်ရွြ်ေြခင်ဵ

18
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What is Risk?

19

Threats

Vulner-
abilities

Likeli-
hood

What is Risk?

20
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AML/CFT ဆိုင်ရာ ဆုဳဵရှုဳဵနုိင်ေြခအန္တရာယ်အရင်ဵ အြမစ်မျာဵ

 ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွကသူ်မျာဵ

 ပထဝီဝင်(Country)ေေနေထာဵမျာဵ

 လွှဲေြပာင်ဵေဆာင်ရွကမ်ှုနင်ဴှဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ

 ဝန်ေဆာင်မှုကုိေပဵေပ်သညဴ်နည်ဵလမ်ဵမျာဵ

21

Risk ြေို ခန့်မှန်ဵြခင်ဵ

22
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ဆြေ်သွယ်ေဆာငရ်ွြေ်သူအေပါ်အေလဵထာဵစိစစ်ြခင်ဵ

(Customer Due Diligence-CDD)

(AMLL section 19 & FATF Recommendation 10, 22)

23

(a) ဆြေ်သွယ်ေဆာင်ရွြေ်သူဆုိင်ရာမှတ်ပဳုတင်ရယူြြင်ဵနှငဴ်ေတည်ြပုြြင်ဵ

(b) အြေျ ိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရိှသူဆုိင်ရာ မှတ်ပဳုတင်ရယူြြင်ဵနှငဴ်ယင်ဵကိုေတည်ြပုရန်

ဆီေလျာ်သညဴ်ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵြပုလုပ်ရန်

(c) စီဵပွာဵဆြ်ေဆဳေဆာင်ရွြေ်မှု၏ ရည်ရွယ်ချြ်ေနှင်ဴ သေဘာသဘာဝ ကုိ

နာဵလည်ေောင်ေဆာင်ရွက်ြြင်ဵ

(d) ဆက်နွယ်ပတ်သက်မှုမျာဵကို စဉ်ဆြေ်မြပတ်ေစာင်ဴကြေညဴ်စစ်ေဆဵြခင်ဵ

လိုြ်ေနာရမည်ဴ CDD ဆုိင်ရာအဓိြေအချြ်ေမျာဵ

24
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ပုဒ်မ ၁၉

• Business relationship မထူေထာင်မီ CDD ေဆာင်ရွက်ရန်

• Occasional Customer ြဖစပ်ါက သတင်ဵပို့ရန် သတ်မှတ်ပမာဏထက်

ေကျာ်လျှင် မိမိ၏ဝနေ်ဆာင်မှုကုိမေပဵေပ်မီ ေဆာင်ရွက်ရန်

• ယြင်ရရိှထာဵသညဴ် CDDသတင်ဵေြျက်ေလက်မျာဵ မမှန်လျှင်/မြပညဴ်စုဳလျှင် 

• Risk based CDD ေဆာင်ရွက်ရန်၊

• High Risk ြဖစ်ပါက EDD လုပ်ရန်၊

• Low Risk ြဖစ်ပါက Simplify CDD လုပ်ရန၊်

• Simplify CDD လပု်စဉ် ML/TF သဳသယရှိပါက (သ့ုိ) High Risk ြဖစ်လာပါက ရပ်စဲရန်

CDD ဆုိင်ရာ ဥပေဒ ြပဋ္ဌာန်ဵချြ်ေမျာဵ 

25

ပုဒ်မ ၁၉

• CDD ေဆာင်ရွက်ရာတွင် လွတ်လပ်ေသာ သတင်ဵေရင်ဵေြမစ်မျာဵသုဳဵ၍

Customer ကို စိစစ်ြခင်ဵနှငဴ်အတည်ြပုြခင်ဵ၊

• ေဆာင်ရွက်မှု၏ ရည်ရွယ်ြျက်၊ သေဘာသဘာဝဆုိင်ရာ သတင်ဵေြျက်

ေလက်မျာဵစုေဆာင်ဵြြင်ဵ၊ နာဵလည်သိရိှြြင်ဵ၊

• ေကျ ိုဵြဳစာဵြွငဴ်ရှိသူပုိင်ရှင်မည်သူြဖစ်ေ ကာင်ဵ စိစစ်ြြင်ဵ၊

• ကိုယ်စာဵေဆာင်ရွက်သူမျာဵေေပါ်စိစစ်ြြင်ဵ၊

• PEP မျာဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ EDD ေဆာင်ရွက်ြြင်ဵ၊

• CDD မေဆာင်ရွက်နုိင်ပါက ဝန်ေဆာင်မှုမေပဵြြင်ဵ၊

• Business Relationship ထူေထာင်ပပီဵမှ CDD ေဆာင်ရွက်နိုင်ြြင်ဵ၊

• To update above information regularly

CDD ဆုိင်ရာ ဥပေဒ ြပဋ္ဌာန်ဵချြ်ေမျာဵ 

26
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ပုဒ်မ ၂၀

• CDD ကုိစဉ်ဆက်မြပတ်ေဆာင်ရွက်ရန်၊ လုိေပ်ပါက ေငွေ ကဵဇစ်ြမစ်စိစစ်ရန်၊

ပုဒ်မ ၂၁

• ေောက်ပါလွဲှေြပာင်ဵမှုမျာဵကုိ ေစာင်ဴ ကညဴ်စစ်ေဆဵရန်

• လုပ်ငန်ဵေရင်ဵြဳထင်ရှာဵမရှိေသာ/ဥပေဒနှငဴ်မညီေသာ/ရှုတ်ေထွဵ၍ပုဳမှန်မဟုတ်ေသာ

လွဲှေြပာင်ဵေဆာင်ရွကမ်ှု

• AML/CFT လဳုေလာက်စွာမလိုက်နာသည်ဴနိုင်ငဳ/ထုိနိုင်ငဳမှ လူပုဂ္ဂိုလ်တို့နှငဴ်ဆက်စပ်သည်ဴ

လွဲှေြပာင်ဵေဆာင်ရွကမ်ှုမျာဵ

• ေထက်ပါေဆာင်ရွကြ်ျက်ဆိုင်ရာ ေနာက်ြဳေေြြေေနနှင်ဴရည်ရွယ်ြျက်မျာဵကို ြဖစ်နိုင်

သမျှစစ်ေဆဵ၍ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရန၊်

• ML/TF ေဆင်ဴြမင်ဴသည်ဴ Customer ေေပါ် EDD ြပုလုပ်ရန။်

CDD ဆုိင်ရာ ဥပေဒ ြပဋ္ဌာန်ဵချြ်ေမျာဵ 

27

အြေျ ိုဵခဳစာဵခွင်ဴရှိသူပိုငရ်ှင်

28
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 ေငွေ ကဵြဝါြျမှုတုိကဖ်ျက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မြဲွ (ည) 

 နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတရုဳဵ၏ ေငွေ ကဵြဝါြျမှုတုိကဖ်ျက်ေရဵဥပေဒဆုိင်ရာ ေမနိ့် 

ေမှတ်၊ ၄၅/၂၀၁၉ ၏ ေပိုဒ် ၂(င) 

 ြမန်မာနိငု်ငဳေတာ်ဗဟုိဘဏ်၏ ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ရကေ်န့တွင် ထုတ်ြပနြဴဲ်သညဴ ်

CDD ဆုိင်ရာ ညွှန် ကာဵြျက်ေမှတ်၊ (၁၈/၂၀၁၉) 

 ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုနှငဴ်ကုမ္ပဏီမျာဵညွှန် ကာဵမှုဦဵစီဵဌာန၏ ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ 

ေကျ ိုဵြဳစာဵြွငဴ်ရှိသူပုိင်ရှင်သတင်ဵေြျက်ေလက်မျာဵ ထုတ်ေဖာ်ေ ကညာေရဵ

ဆုိင်ရာညွှန ်ကာဵြျက်ေမှတ် ၁၇/၂၀၁၉ (ေပုိဒ် ၃(ဃ))

 ေကျ ိုဵေြမတ်ရရိှပုိင်ဆုိင်မှုေဖာ်ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵေဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ြျက်

အြေျ ိုဵခဳစာဵခွင်ဴရိှသူပိုင်ရှင်ဆိုင်ရာ ြပည်တင်ွဵသတ်မှတ်ချြ်ေမျာဵ

29

ေငွေ ကဵြဝါြျမှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒ

ေကျ ိုဵြဳစာဵြွင်ဴရှိသူပုိင်ရှင်ဆိုသည်မှာ (ပုဒ်မ ၃ (ည))-

• မူလေဓိကပုိင်ဆုိင်သူကိြုဖစေ်စ၊ 

• ဆက်သွယ် ေဆာင်ရွက်သူတစ်ဦဵောဵ ထိန်ဵြျုပ်သူ၊ 

• လွှဲေြပာင်ဵေဆာင်ရွက်မှုတစ်ြုြုကို မိမိကိယ်ုစာဵေြြာဵသတူစ်ဦဵက ေဆာင်ရွက်

ေစသညဴ်သူ၊

• ယင်ဵစကာဵရပ်တွင် ကုမ္ပဏီေဖွဲ့ေစည်ဵတစ်ြုြု (သ့ုိ) စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မှု 

တစ်ြြုုကုိ ထိေရာကေ်သာထိန်ဵြျုပ်မှုြပုလုပ်သည် ဴ သူတစ်ဦဵလည်ဵ ပါဝင်

သည်။

အြေျ ိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရိှသူပိုင်ရှင်ဆိုသညမ်ှာ

30
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ြမန်မာနုိင်ငဳေတာဗ်ဟုိဘဏ်၏ညွှန် ကာဵြျက်ေမတှ်- (၁၈/၂၀၁၉)

(ေငွေ ကဵြဝါြျမှုတုိကဖ်ျက်ေရဵဥပေဒနှင်ဴေညီ) 

(ကုမ္ပဏီေဖဲွ့ေစည်ဵတစ်ရပရ်ပ်၏ ၂၀% ကုိ ပိုင်ဆုိင်သူ (သ့ုိ) တုိက်ရိုက်ြဖစ်ေစ၊ 

သွယ်ဝုိက၍်ြဖစေ်စ ထိန်ဵြျုပ်ေဆာင်ရွက်မှု ြပုလုပ်သူ သ့ုိမဟုတ် ထိန်ဵြျုပ်မှု 

ြပုလုပ်သူ လူပုဂ္ဂိုလ် (natural person)တုိင်ဵကုိ စိစစ်ရမည်)

အြေျ ိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရိှသူပိုင်ရှင်ဆိုသညမ်ှာ

31

အြေျ ိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရိှသူပိုင်ရှင်ဆိုသညမ်ှာ

FATF၏အဓိပ္ပါယ်ဖွငဴ်ဆုိချြ်ေ

 ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူောဵ ေဆုဳဵစွန်ဆဳုဵ ပုိင်ဆုိင်သူ (သ့ုိ)

ထိန်ဵြျုပ်သူ၊ ကုမ္ပဏီ ေဖွဲ့ေစည်ဵ (သ့ုိ) ဥပေဒေရဵရာ စီစဉ်

ေဆာင်ရွက်မှုတစ်ရပရ်ပ်ကုိ ေဆဳုဵစွန်ဆဳုဵ ထိေရာက်စွာ ထိန်ဵြျုပ်မှု

ြပုလုပ်သူ။

 ၂၅%နှင်ဴအထြေ် ပုိင်ဆုိင်ထိန်ဵ ြျုပ်သူ (FATF Interpretive Note to

Recommendation 24, para. 1 (foot Note 40))

32
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ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုနှငဴ်ကုမ္ပဏီမျာဵညွှန် ကာဵမှုဦဵစီဵဌာန၏ညွှန် ကာဵြျက်ေမှတ် - 

၁၇/၂၀၁၉

(က) ေစုရှယ်ယာ နှငဴ်/သ့ုိမဟုတ် မဲေပဵပိငု်ြွငဴ် ၅%နှင်ဴအထြေ်ြေို တုိကရ်ိက်ု

ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝုိက၍်ြဖစေ်စပုိင်ဆုိင်သူ၊ 

(ြ) ဘုတ်ေဖဲွ့ဝင်ေမျာဵစုကုိြန့်ေပ်ြြင်ဵ နှငဴ ် ထုတ်ပယ်ြြင်ဵကုိ တုိက်ရိုက်

ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝုိက၍်ြဖစေ်စ ေဆာင်ရွက်ြွငဴ်ရိှသူ၊ 

(ဂ) Public Co. (သ့ုိ) Private Co. (သ့ုိ) Corporation ေေပါ် သိသာ 

ထင်ရှာဵသညဴ်  သဇာလွှမ်ဵမိုဵမှု (သ့ုိ) ထိန်ဵြျုပ်ေဆာင်မှုကို ေမှန်တကယ် 

ကျင်ဴသဳုဵသူ (သ့ုိ) ကျင်ဴသဳုဵပုိင်ြွင်ဴရှိသူ။ 

အြေျ ိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရိှသူပိုင်ရှင်ဆိုသညမ်ှာ

33

(က) ပုိင်ဆုိင်မှုေကျ ိုဵေြမတ် (Ownership Interest)

(ြ) မဲေပဵြွငဴ်ေြွငဴ်ေေရဵ (Voting Right) သ့ုိမဟုတ်  

(ဂ) ဒါရိုက်တာေဖွဲ့ဝင် ေမညစ်ာရင်ဵတင်သွင်ဵြြင်ဵ (သ့ုိ) ေမည်စာရင်ဵမှ

ပယ်ဖျက်ြြင်ဵြပုနုိင်ြွင်ဴ။ 

ရာခိုင်နှုန်ဵသတ်မှတခ်ျြ်ေ၏အြေျုဳဵဝင်မှု

34
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အက်ိုးခံစားခြင့္ရိွသူပုိင္ရွင္ဆုိသည္မွာ

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 ရက်စွဲပါ ညွှန် ကာဵြျက်ေမှတ် (၁၇/၂၀၁၉)၊ 

 To enhance transparency and accountability of BO of legal person and

legal arrangement၊

 ြမန်မာနိုင်ငဳေတွင်ဵဖွဲ့စည်ဵထာဵသညဴ် ကုမ္ပဏီမျာဵ၊ စီဵပွာဵရဵဆိုင်ရာ ေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵ 

ောဵလုဳဵ လိုက်နာရန်၊ 

 BOဆိုင်ရာသတင်ဵေြျက်ေလက်မျာဵ ြပုစုထာဵရိှရန်၊ ေနာက်ဆုဳဵေေြြေေနနှငဴ် 

ေညီြဖစ်ေစရန် နှင်ဴ DICA နှင်ဴ IRD သ့ုိေြျနိ်နှင်ဴတစ်ေြပဵညီတင်ြပရန်၊ 

 DICA website တွင် ေွန်လိုင်ဵပုဳစဳြဖငဴ် BOဆိုင်ရာေြျက်ေလက်မျာဵတင်ြပရန်၊  

 BO နှင်ဴပတ်သက်၍သက်ဆိုင်ရာောဏာပိုင်မျာဵနှင်ဴေြပညဴ်ေဝပူဵေပါင်ဵရန်၊ 

 ကုမ္ပဏီဖျက်သိမ်ဵပပီဵေနာက် (၅)နှစ် ကာထိထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရိှရန်၊ 

  ပျက်ကွက်ပါက AML ဥပေဒနှင်ဴေညီ ေေရဵယူရန်၊ 

 ၁-၁-၂၀၂၀ ရက်ေန့မှ စတင်ောဏာသက်ဝင်သည်။ 

DICA ၏ မူရင်ဵပိင်ုရှင်ဆိုင်ရာသတင်ဵအချြ်ေအလြ်ေမျာဵ 

ထုတ်ေဖာ်ေြပာကြောဵေရဵညွှန်ကြောဵချြ်ေ

36
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DICA ၏ မူရင်ဵပိင်ုရှင်ဆိုင်ရာသတင်ဵအချြ်ေအလြ်ေမျာဵ 

ထုတ်ေဖာ်ေြပာကြောဵေရဵညွှန်ကြောဵချြ်ေ

37

DICA BO Decleration.pdf 

မှတ်တမ်ဵမျာဵသိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ

(Record Keeping)

(AMLL section 23 & FATF Recommendation 11)

38

DICA BO Decleration.pdf
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• ေောက်ေဖာ်ြပပါမှတ်တမ်ဵမျာဵကို ၅နှစ်ေထိ စနစ်တကျထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိရန်

• Customer (သ့ုိ) BO ၏ ေငွစာရင်ဵ/ စာေဆက်ေသွယ/် ID/CDDမှတ်တမ်ဵမျာဵ၊

• ြပည်တွင်ဵ/ြပည်ပ ေငွေ ကဵလွဲှေြပာင်ဵေဆာင်ရွကမ်ှုမျာဵ(သ့ုိ) လွှေြပာင်ဵရန်ောဵထုတ်မှုမျာဵ

• CTR/ TTR နှငဴ် STR မှတ်တမ်ဵမျာဵ

• Risk Assessment ေဆာင်ရွကမ်ှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်ဵမျာဵ

• ြပစမ်ှုေ ကာင်ဵေရ တရာဵစဲွဆုိရာတွင် သက်ေသြဳေြဖစ် တည်ေဆာက်

နိုင်သည်ေထိ လဳုေလာက်ြပညဴ်စုဳမှုရိှေစရန်၊

• ြပည်တွင်ဵောဏာပုိင်မျာဵက လုပ်ပုိင်ြွငဴ်နှင်ဴေညီ ေတာင်ဵြဳလာပါက

ေလျင်ေြမန်ေပဵေပ်နိင်ု ေစရန်၊

 

မှတ်တမ်ဵသိမ်ဵ ဆည်ဵ ြခင်ဵ 

39

နုိင်ငေဳရဵအရ ကသဇာတိြေ္ကမရှိသူမျာဵ

(Politically Exposed Persons-PEP)

(AMLL section 22 & FATF Recommendation 12)

40
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a) Foreign PEPs(နိုင်ငဳြြာဵ သဇာတိက္ကမရိှသူ)

b) Domestic PEPs (ြပည်တွင်ဵ သဇာတိက္ကမရိှသူ)

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

function by an international organization (International PEPs)

(နိုင်ငဳတကာေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵတွင်ေေရဵပါေသာတာဝနကုိ် ေပ်နှင်ဵြဳထာဵရ

သူ)

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

ေမျ ိုဵေစာဵောဵလဳုဵတ့ုိ၏မိသာဵစုဝင်မျာဵ၊ ရင်ဵနီှဵသညဴ်မိတ်ေဆွမျာဵ)

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

Politically Exposed Persons

41

a) နုိင်ငဳြြာဵတုိင်ဵြပည်တွင် ေေရဵပါသည်ဴေမျာဵြပည်သူဆုိင်ရာ လပ်ုငန်ဵတာဝန်ကို 

ေပ်နဳှြြင်ဵြဳထာဵရသူ-

 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) မူရင်ဵပုိင်ရှင်/Customer သည် PEP ဟုတ်/မဟုတ်ဆုဳဵြဖတ်နုိင်ရန် Risk

Management System ထာဵရိှရန်၊

c) စီဵပွာဵဆြ်ေဆမဳှုမထူေထာင်မီ Senior Management၏ အတည်ြပုချြ်ေယူရန်၊

d) PEPြဖစ်ေ ကာင်ဵသတ်မှတ်ြဳရသည်ဴ Customer/မူရင်ဵပုိင်ရှင်၏ Source of

Funds/ Wealthြေိုသိရိှနုိင်ေရဵသင်ဴေလျာ်သည်ဴေဆာင်ရွြ်ေမှုမျာဵြပုလုပ်ထာဵရန်၊

e) စီဵပွာဵဆက်ဆေဳဆာင်ရွက်မှုကို စဉ်ဆြ်ေမြပတ်ေစာင်ဴကြေည်ဴရန်။

Foreign PEPs

42
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a) တုိင်ဵြပည်ေတွင်ဵ ေေရဵပါသည်ဴ ေမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာ လပ်ုငန်ဵတာဝန်ကို

ေပ်နဳှြြင်ဵြဳထာဵရသူ-

 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) မူရင်ဵပုိင်ရှင်/Customerသည်PEPဟုတ်/မဟုတ်ဆုဳဵြဖတ်နုိင်ရန် သင်ဴေလျာ်သညဴ်

ေဆာင်ရွြ်ေမှုမျာဵြပုလုပ်ထာဵရိှရန်၊

c) စီဵပွာဵဆက်ဆေဳဆာင်ရွက်မှုသည် Risk ြမင်ဴမာဵပါြေ-
a) စီဵပွာဵဆက်ဆဳမှု မထူေထာင်မီ Senior Management၏ေတည်ြပုြျက်ယူရန်၊

b) PEPြဖစ်ေ ကာင်ဵသတ်မှတ်ြဳရသညဴ် Customer/ မူရင်ဵပိုင်ရှင၏် Source of Funds/

Wealthကုိ သိရှိနိုင်ေရဵသငဴ်ေလျာ်သည်ဴေဆာင်ရွကမ်ှုမျာဵြပုလုပ်ထာဵရန၊်

c) စီဵပွာဵဆက်ဆဳေဆာင်ရွကမ်ှုကို စဉဆ်က်မြပတ်ေစာင်ဴ ကည်ဴရန။်

Domestic/International PEPs

43

a) ေသက်ောမြဳေပါ်လစီ၏ ေကျ ိုဵဆက်ြဳြွငဴ်ရိှသူမျာဵ နှင်ဴ/သ့ုိမဟုတ် ေဆုိပါ 

ေကျ ိုဵဆက်ြဳြွငဴ်ရိှသူမျာဵ၏ မူရင်ဵပုိင်ရှင် သည် PEP မျာဵ ဟုတ်/မဟုတ် 

ဆုဳဵ ြဖတ်နုိင်ရန် လိုေပ်ေသာေဆာင်ရွက်မှုမျာဵထာဵရိှရန်၊ 

b) ပုဳမှန် CDD ေဆာင်ရွက်ြျက်မျာဵေြပင် ဆဳုဵရှုဳဵနုိင်ေြြေန္တရာယ်ေဆင်ဴြမငဴ်မာဵ  

ေ ကာင်ဵ ေတွ့ရိှရပါက - 

1) ောမြဳေငွထုတ်မေပဵမီ ေကကီဵတန်ဵစီမဳြန့်ြဲွသူထဳ တင်ြပရန်၊ 

2) ေဆုိပါ ောမြဳေပါ်လစီကိုင်ေဆာင်သူနှငဴ် စီဵပွာဵဆက်ဆဳေဆာင်ရွကမ်ှုေလဳုဵစုဳေေပါ် 

တိုဵြမှငဴ် စိစစ်မှုမျာဵြပုလုပ်ရန်၊ 

3) သဳသယြဖစ်ဖွယ်လွှဲေြပာင်ဵေဆာင်ရွကမ်ှုသတင်ဵပို့ြျက်ေေနြဖင်ဴ FIU သ့ုိတင်ြပေရဵ 

သဳုဵသပ်ရန်၊

PEPs ဆိုင်ရာ အသြ်ေအာမခဳနှင်ဴပတ်သြ်ေ၍ သတိြပုရန်

44
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နည်ဵ ပညာအသစ်မျာဵ

(New Technologies)

(AMLL section 25 & FATF Recommendation 15)

45

• ေသစ်တီထွင်ထာဵသည်ဴ ထုတ်ကုန၊် ဝနေ်ဆာင်မှု၊ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ /

လုပ်ထဳုဵ လုပ်နည်ဵ၊ ဝနေ်ဆာင်မှုေပဵေပ်သညဴ်နည်ဵလမ်ဵေသစ်မျာဵ (သ့ုိ)

နည်ဵပညာမျာဵနှငဴ်ဆက်နယ်ွေသာ ML/FT Risk မျာဵကုိ -

 ေဖာ်ထုတ်ြြင်ဵ၊

 ေကဲြဖတ်ြြင်ဵ၊

 စီမဳြန့်ြွြဲြင်ဵနှငဴ်

 ေလျာဴပါဵသက်သာေောင်ေဆာင်ရွက်ြြင်ဵ။

နည်ဵပညာအသစ်မျာဵ

46
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ဆြေ်သွယ်ေဆာငရ်ွြေ်သူအေပါ်

အေလဵထာဵစိစစ်ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်ြေို ကြောဵခဳပုဂ္ဂိုလ် အေပါ်

အာဵထာဵ၍ ေဆာင်ရြွေ်ြခင်ဵ

(Reliance on Third Parties)

(AMLL section 24 & FATF Recommendation 17)

47

• ေောက်ပါတို့ကုိေဆာင်ရွက်နိုင်စွမ်ဵရှိေသာ ကာဵြဳပုဂ္ဂိုလ်ကို ောဵထာဵ၍

CDD ေဆာင်ရွက်နုိင်ပါသည်

• သ့ုိရာတွင် ေလဳုဵစဳုတာဝန်ရိှမှုသည် ဴမူရင်ဵေဖဲွ့ေစည်ဵတွင်ကျေရာက်သည်။

CDD အာဵ ကြောဵခဳ လူပုဂ္ဂိုလ်/အဖဲွ့အစည်ဵြေိုေဆာငရ်ွြေ်ေစြခင်ဵ

48
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အဖဲွ့အစည်ဵအတွင်ဵ ထိန်ဵချုပ်ေဆာငရ်ွြေ်မှုမျာဵနှငဴ် နုိင်ငရဳပြ်ခာဵ

ရုဳဵခွဲမျာဵ၊ လြေ်ေအာြေ်ခဳလုပ်ငန်ဵမျာဵ

(INTERNAL CONTROLS AND FOREIGN BRANCHES AND 

SUBSIDIARIES)

(AMLL section 28, AMLRs  & FATF Recommendation 18)

49

AML ဥပေဒပါြပဋ္ဌာန်ဵြျက်မျာဵကိုလုိကန်ာေဆာင်ရွက်ရနနှ်ငဴ် ေဖာ်ထုတ်ရရှိ 

သည်ဴ Riskမျာဵကုိ ထိေရာက်စာွစီမဳြန့်ြွဲရန်ေတွက်-

• ဌာနတွင်ဵ အစီအစဉ်မျာဵ၊ မူဝါဒမျာဵ၊ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵ 

• ြပဋ္ဌာန်ဵြြင်ဵ၊ ြဖည်ဴစွက်ြြင်ဵ၊ ေေကာင်ေထည်ေဖာ်ြြင်ဵ၊ ေစာင်ဴ ကညဴ်

စစ်ေဆဵြြင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရန်၊

အဖဲွ့အစည်ဵအတွင်ဵ ထိန်ဵချုပ်ေဆာင်ရွြ်ေမှုမျာဵနှင်ဴ နိုင်ငဳရပြ်ခာဵ ရုဳဵခွဲမျာဵ၊ 

လြ်ေေအာြ်ေခဳလုပ်ငန်ဵမျာဵ
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 ေဆုိပါမူဝါဒနှငဴ်ကကီဵ ကပ်ထိန်ဵသိမ်ဵမှုမျာဵတွင် ေောက်ပါတ့ုိပါဝင်ရန-်

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

• ဝန်ထမ်ဵစိစစ်၊ ေရွဵချယ်၊ ခန့်ထာဵြခင်ဵနှင်ဴ ေလဴြေျင်ဴေရဵအစီအစဉ်မျာဵ၊

• AML/CFT လိုြေ်နာမှုထိေရာြေ်ြခင်ဵ ရှိ/မရှိ စစ်ေဆဵသညဴ် လွတ်လပ်ေသာ 

စစ်ေဆဵေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ် ၊(independent audit function)

• CDD & Risk ဆိုင်ရာ သတင်ဵေြျက်ေလက်ဖလှယ်ြြင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်၊ 

 နိုင်ငဳရပ်ြခာဵလုပ်ငန်ဵခွဲမျာဵ၊ အမျာဵစုပိုင်ဆိုင်မှုရှိသညဴ် လြေ်ေအာြေ်ခဳလုပ်ငန်ဵခွဲမျာဵ 

အပါအဝင် လုပ်ငန်ဵအုပ်စုလိုြေ်ြေျယ်ြပန့်စွာ လိုြေ်နာြေျငဴ်သဳုဵ ေစရန်၊

အဖဲွ့အစည်ဵအတွင်ဵ ထိန်ဵချုပ်ေဆာင်ရွြ်ေမှုမျာဵနှင်ဴ နိုင်ငဳရပြ်ခာဵ ရုဳဵခွဲမျာဵ၊ 

လြ်ေေအာြ်ေခဳလုပ်ငန်ဵမျာဵ

51

အေြောင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွြေ်ေရဵအရာရှိ (Compliance Officer) ခန့်အပ်ြခင်ဵ

 ေကကီဵတန်ဵစီမဳြန့်ြွဲမှုေဆငဴ်ရိှေသာ ေေကာင်ေထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေရဵ ေရာရိှ

တစ်ဦဵြန့်ထာဵရန၊်

 သင်ဴေလျာ်သညဴ် ေေတွ့ေကကုဳနှငဴ်ေရည်ေြျင်ဵရိှသူကိုြန့်ေပ်ရန၊်

 လွတ်လပ်စွာေဆာင်ရွက်နိုင်ြွငဴ်၊ ေကကီဵတန်ဵစီမဳေုပ်ြျုပ်သူထဳ တိုက်ရိုက် တင်ြပြွင်ဴ၊

သတင်ဵေြျက်ေလက်ရယူပိုင်ြွငဴ် စသညဴ်လုပ်ပိုင်ြွငဴ်မျာဵေပ်နှင်ဵ ထာဵရိှရန၊်

 ၎င်ဵ၏အမည၊် အရည်အချင်ဵ၊ လိပ်စာ၊ ဖုန်ဵနဳပါတ၊် e-mailတိုြ့ေို FIU နှငဴ် 

ကြေီဵကြေပ်ေရဵအာဏာပိုင်တိုထ့ဳေပဵပို့ရန်နှငဴ်အေြပာင်ဵအလဲရှြိေအေကြောင်ဵကြောဵရန၊်

 BOD or Management က မိမိေဖွဲ့ေစည်ဵနှငဴ် Compliance Officer တိ့ု၏

လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်မှုကို ေြါောဵေလျာ်စွာ ြပန်လည်သဳုဵသပ်ရန်။

အဖဲွ့အစည်ဵအတွင်ဵ ထိန်ဵချုပ်ေဆာင်ရွြ်ေမှုမျာဵနှင်ဴ နိုင်ငဳရပြ်ခာဵ ရုဳဵခွဲမျာဵ၊ 

လြ်ေေအာြ်ေခဳလုပ်ငန်ဵမျာဵ
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အေြောင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွြ်ေေရဵအရာရိှ (Compliance Officer) ခန့်အပ်ြခင်ဵ

 Compliance Officer သည် ေောက်ပါတ့ုိပါဝင်ေသာ ပုဳမှန်ေစီရင်ြဳစာကို

BOD/Management ထတဳင်ြပရန်-

 STR ေဖာ်ထုတ်ေတွ့ရိှမှုမျာဵ၊ ပါဝင်ပတ်သက်မှုမျာဵ၊

 ေဖွဲ့ေစည်ဵ၏ AML/CFT မူဝါဒ၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ၊ စနစ်နှင်ဴ ထန်ိဵြျုပ်

ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵောဵ Compliance ေဖဲွ့၏ ေဆာင်ရွက်ြျက်မျာဵ၊

လွတ်လပ်ေသာ စာရင်ဵစစ်ေဆဵမှု၏ရလဒ်မျာဵ၊

 FIUနှင်ဴ ကကီဵ ကပ်ေရဵောဏာပိုင်တ့ုိ၏ ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵြျက် (On-

site Visit) ရလဒ်မျာဵ၊

 ေဖွဲ့ေစည်ဵ၏ောဵနည်ဵြျက်မျာဵေလျာဴပါဵေရဵေဆာင်ရွက်ြျက်မျာဵ။

အဖဲွ့အစည်ဵအတွင်ဵ ထိန်ဵချုပ်ေဆာင်ရွြ်ေမှုမျာဵနှင်ဴ နိုင်ငဳရပြ်ခာဵ ရုဳဵခွဲမျာဵ၊ 

လြ်ေေအာြ်ေခဳလုပ်ငန်ဵမျာဵ

53

ဝန်ထမ်ဵေရွဵချယ်ခန့်ထာဵြခင်ဵ၊ ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ (+ AMLR-58)

 ဝန်ထမ်ဵြန့်ထာဵ/ငှာဵရမ်ဵြြင်ဵ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵကို BOD/Management၏

သေဘာတူညီြျက်ြဖငဴ် သတ်မှတ်ထာဵရိှရန၊်

 ဝန်ထမ်ဵစစ်ေဆဵြြင်ဵလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵတွင် ေောက်ပါတိုပ့ါဝင်ရန-်

 လိုေပ်ေသာကျွမ်ဵကျင်မှုေရည်ေြျင်ဵြမငဴ်မာဵစွာရှိြြင်ဵ၊

 သငဴ်ေလျာ်သည်ဴ ေရည်ေြျင်ဵနှငဴ်ဂုဏ်သိက္ခာရှိြြင်ဵ၊

 ေနာက်ြဳဘဏ္ဍာေရဵေေြြေေနေပါေဝင် ေကျ ိုဵစီဵပွာဵ ပဋိပက္ခြဖစ်မည်ဴ ေလာဵ

ေလာမျာဵ ထည်ဴသွင်ဵစဉစ်ာဵြြင်ဵ၊

 လိမ်လည်မှု၊ မရိုဵမေြဖာင်ဴမှု၊ ေလာဵတူြပစ်မှုတ့ုိြဖငဴ် တရာဵစဲွြဳရြြင်ဵ၊ ြပစ်ဒဏ်

စီရင်ြဳရြြင်ဵမျာဵ ရှိြဲဴသူကို ဝန်ထမ်ဵေြဖစ်ြန့်ေပ်မှုမြပုြြင်ဵ။

အဖဲွ့အစည်ဵအတွင်ဵ ထိန်ဵချုပ်ေဆာင်ရွြ်ေမှုမျာဵနှင်ဴ နိုင်ငဳရပြ်ခာဵ ရုဳဵခွဲမျာဵ၊ 

လြ်ေေအာြ်ေခဳလုပ်ငန်ဵမျာဵ
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ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ ပါဝင်ပတ်သြ်ေနိုင်မှုအေြခအေနမျာဵ

 မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်ေငွစာရင်ဵကို Customer ောဵ ငှာဵရမ်ဵသဳုဵစွဲြွင်ဴြပုြြင်ဵ၊ 

 ေငွေ ကဵလိမ်လည်ထုတ်ယူမှုမျာဵတင်ွ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ြြင်ဵ၊ 

 သက်ေသြဳေြဖစ် ယာယီသိမ်ဵဆည်ဵထာဵေသာ ေငွေ ကဵမျာဵကိုလိမ်လည် 

ထတ်ုယူြြင်ဵ၊ 

 တည်ဆဲဥပေဒြပဋ္ဌာန်ဵြျက်မျာဵကို ေကျာ်လွှာဵနိုင်ေရဵေတွက် ေကကဳဉာဏ် 

ေပဵြြင်ဵ၊

 ေြျဵေငွလိမ်လည်ေလျှာက်ထာဵမှုမျာဵတွင် တိကျေသြျာစွာစိစစ်မှုမရှိြြင်ဵ (သ့ုိ) 

ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ြြင်ဵ၊ 

 TTR & STR မျာဵကို သတင်ဵပို့ရန် ပျက်ကွက်ြြင်ဵ၊ ထမိြ်ျန်ြြင်ဵ၊ 
55

ဆုဳဵရှုဳဵနုိငေ်ြခအန္တရာယ်အဆငဴ်ြမင်ဴမာဵေသာနုိင်ငဳမျာဵ

(High Risk Countries)

(AMLL section 31(a) & FATF Recommendation 19)

56
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သတင်ဵပို့အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအေနြဖင်ဴ

 FATF က သတ်မှတ်ေတာင်ဵဆိုေသာ နိုင်ငဳမျာဵမှ

 လူပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ၊ ကုမ္ပဏီေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵ၊ ေငွေရဵေ ကဵေရဵေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵနှင်ဴ

 စီဵပွာဵဆက်ဆဳေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ၊ လွှဲေြပာင်ဵေဆာင်ရွက်မှုေေပါ်

 ၎င်ဵတို၏့ဆုဳဵရှုဳဵနှိုင်ေြြေန္တရာယ်ရိှမှုေေြြေေနနှင်ဴကိုက်ညီသည်ဴ

 ေေလဵထာဵစိစစ်မှုတိုဵြမှင်ဴြြင်ဵ (Enhanced Due Diligence-EDD)

ေဆာင်ရွက်ရန်

ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခအန္တရာယ်အဆင်ဴြမင်ဴမာဵေသာနိုင်ငဳမျာဵ

57

a) FATFကAML/CFTောဵနည်ဵသည်ဟုသတ်မှတ်ထာဵေသာနိုင်ငဳမျာဵေပါေဝင်

ေုပ်ြျုပ်မှု၊ ဥပေဒစုိဵမုိဵမှု၊ စည်ဵမျဉ်ဵကကီဵ ကပမ်ှုောဵနည်ဵြျက်မျာဵရိှသည်ဟု

ယဳု ကည်စိတ်ြျရေသာေရင်ဵေြမစ်မျာဵက သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် နိုင်ငဳမျာဵ၊

b) ေ ကမ်ဵဖက်မှုကိေုငွေ ကဵေထာက်ပဴဳရာ ေရင်ဵေြမစ်ေနရာ ြဖစ်သည် (သ့ုိ)

ေ ကမ်ဵဖက်ေဖဲွ့ေစည်ဵမျာဵေနထုိင်လှုပ်ရှာဵရန်ေနရာြဖစ်သည်ဟုသတ်မှတ ်

ထာဵသည်ဴ နုိင်ငဳနှင်ဴ နယ်ေြမမျာဵ၊

c) ဂိုဏ်ဵဖွဲ့မှုြင်ဵမျာဵ၊ ေဂတိလုိကစ်ာဵမှုနှငဴ်ေြြာဵမှုြင်ဵမျာဵ သိသာထင်ရှာဵစွာ

ြဖစပွ်ာဵေနသည်ဴ ယဳု ကည်စိတ်ြျရေသာ ေရင်ဵေြမစ်မျာဵက သတ်မှတ်ထာဵ

သညဴ် နိုင်ငဳနှငဴ်နယ်ေြမမျာဵ၊

Higher Risk Countries
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d) ကလုသမဂ္ဂကဴဲသ့ုိေသာ နိငု်ငဳတကာေဖဲွ့ေစည်ဵမျာဵက ေေရဵယူထာဵသည်ဴ၊

ကုန်သွယ်မှုပိတ်ပင်ထာဵသညဴ် (သ့ုိ) ေလာဵတူေေရဵယူမှုမျာဵြျမှတ်ထာဵ

သညဴ် နိုင်ငဳမျာဵ၊

e) မူရင်ဵပုိင်ရှင်ဆုိင်ရာသတင်ဵေြျက်ေလက်မျာဵကို ောဏာပုိင်တ့ုိထဳေပဵေပ်

ေရဵေတွက် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှုမရှိေသာနိုင်ငဳမျာဵြဖစ်သည်ဟု ယုဳ ကည်

စိတ်ြျရေသာေရင်ဵေြမစ်မျာဵက သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ နိုင်င၊ဳ (eg- ME

reports/ Basel AML Index Reports, EITI Reports)

Higher Risk Countries

59

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

သဳသယြဖစ်ဖွယ်လွဲှေြပာင်ဵ ေဆာငရ်ွြေ်မှုမျာဵ၊

(သတင်ဵ ပိုရ့န်သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်ပမာဏထြေ်ေြေျာ်လွန်

ေသာလွဲှေြပာင်ဵ ေဆာငရ်ွြေ်မှုမျာဵ)အာဵ သတင်ဵ ပို့ရန်

(Suspicious Transaction Reporting)

(AMLL section 32 & FATF Recommendation 21, 

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 23)
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 သတင်ဵပ့ုိရန်သတ်မှတ်ထာဵေသာ ပမာဏထြ်ေေြေျာ်လွန်သည်ဴ ေငွေ ကဵ/ပစ္စည်ဵ

လွှေြပာင်ဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ (Threshold Transaction Reporting-TTR)

 ေငွေ ကဵ/ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်သည်ေောက်ပါတ့ုိနှင်ဴဆက်နွယ်သည်ဟုသဳသယရှိလျှင်

 တရာဵမဝင်ေသာနည်ဵလမ်ဵြဖငဴ်ရရိှမှု

 ေငွေ ကဵြဝါြျမှု/ ေ ကမ်ဵဖက်မှုကုိေငွေ ကဵေထာက်ပဳဴမှု

 ေငွေ ကဵြဝါြျမှု/ေ ကမ်ဵဖက်မှုကုိေငွေ ကဵေထာက်ပဳဴမှုြဖစ်ေစရန် ောဵထတ်ုမှု

သတင်ဵပို့ရန်တာဝန် 

63

ဤဥပေဒနှငဴ် သက်ဆိုင်ေသာ ြပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကုိ-

• ကျူဵလွန်ရာမှြဖစ်ေစ၊ 

• ယင်ဵြပစ်မှုတစ်ရပ်ရပက်ျူဵလနွ်ြြင်ဵနှင်ဴစပ်ဆိုင်ေသာ ြပုလုပ်မှု(သ့ုိ) ပျက်ကွက်မှုမှ

ြဖစ်ေစ 

• တိုက်ရိုက/်သွယ်ဝိုက်ရရိှေသာ 

• ေငွေ ကဵနှင်ဴပစ္စည်ဵမျာဵ

• ေဆုိပါ ေငွေ ကဵနှင်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵကိုေ ေြြြဳ၍ ြဖစ်ထွန်ဵလာေသာ ေငွေ ကဵ/

ပစ္စည်ဵ မျာဵနှင်ဴ ေကျ ိုဵေြမတမ်ျာဵ

• ေြြာဵပစ္စည်ဵ ေြဖစ်ြဖစ်ေစ၊ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵေြဖစ်ြဖစ်ေစ လွှဲေြပာင်ဵြြင်ဵ 

(သ့ုိ) ေြပာင်ဵ လဲြြင်ဵ  ြပုလုပ်ထာဵသည် ဴေငွေ ကဵ သို့မဟုတ ်ပစ္စည်ဵမျာဵ 

တရာဵမဝင်ေသာနည်ဵလမ်ဵြဖငဴ်ရရိှသည် ဴေငွေကြေဵနှငဴ်ပစ္စည်ဵမျာဵ 

ဆိုသည်မှာ (Proceeds of Crime-POC)

64
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ေငွေ ကဵြဝါြျမှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၅ 

၁။ ဂုိဏ်ဵဖွဲ့ကျူဵလွန်သည်ဴြပစ်မှုမျာဵ၊

၂။ ကေလဵသူငယ်မျာဵောဵ လိင်ပိုင်ဵဆိင်ုရာေြမတ်ထုတ်မှုေပါေဝင်

လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာေြမတ်ထုတ်မှုနှငဴ်သက်ဆိုင်သည်ဴ ြပစ်မှုမျာဵ၊

၃။ ဉာဏပစ္စည်ဵဆိုင်ရာ မူပိုင်ြွငဴ်ထိပါဵမှုနှငဴ်သက်ဆိုင်သည်ဴ ြပစ်မှုမျာဵ၊

(ဉာဏပစ္စည်ဵဆိုင်ရာ ြပစ်မှုမျာဵ)

၄။ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာထိြိုက်နစ်နာသည်ဴ ြပစ်မှုမျာဵ
၅။ ေြွန်တိမ်ဵေရှာင်မှုနှင်ဴ ေြြာဵေြွန်ဆိုင်ရာမှုြင်ဵမျာဵနှင်ဴသက်ဆိုင်သည်ဴြပစ်မှုမျာဵ

၆။ ပငလ်ယ်ဓာဵြပမှုနှင်ဴသက်ဆိုင်သည်ဴ ြပစ်မှုမျာဵ

၇။ ေ ကမ်ဵဖက်မှုဆိုင်ရာြပစ်မှုမျာဵ

၈။ သတင်ဵေြျက်ေလက်ကိုဦဵစွာသိရိှနိုင်သူက တရာဵမဝင် ေကျ ိုဵေြမတ်ရရိှေရဵ

ေတကွ် ေဆာင်ရွက်ြြင်ဵနှင်ဴေစျဵကွက်ထိန်ဵြျုပ်ရန်ြပုလုပြ်ြင်ဵဆိုင်ရာြပစ်မှုမျာဵ

ေငွေကြေဵခဝါချမှုနှငဴ်သြ်ေဆိုင်သည်ဴြပစ်မှုမျာဵ(Predicate Offences) 

(ဥပေဒနှငဴ်သြ်ေဆိုင်သညဴ်ြပစ်မှုမျာဵ)

65

၉။ ေနည်ဵဆုဳဵ ေထာင်ဒဏ်တစ်နှစ်နှင်ဴေထက်ြပစ်ဒဏ်ထိုက်သည်ဴြပစ်မှုကိုကျူဵလွန်ြြင်ဵ

၁၀။ဤဥပေဒနှင်ဴသက်ဆိုင်သည်ဟု ြပည်ေထာင်စုေစိုဵရေဖွဲ့က ေမိန့် ေ ကာ်ြငာစာ

ထုတ်ြပန်၍ ေြါောဵေလျာ်စွာ သတ်မှတ်သည်ဴ ြပစ်မှုမျာဵ

၁၁။ ဤဥပေဒနှင်ဴသက်ဆိုင်သည်ဴြပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူဵလွန်ြြင်ဵ ၊ ကျူဵလွန်ရန်

ောဵထုတ်ြြင်ဵ (သ့ုိ) ကျူဵလွန်ရန်ေကကဳြဖင်ဴ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ြြင်ဵကို ြပုလုပ်မှုြဖင်ဴ

ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ပျက်ကွက်မှုြဖငဴ်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ြြင်ဵ၊

ေကူေညီေပဵြြင်ဵ၊ ပဳဴပိုဵြြင်ဵ၊ ေေထာက်ေပဳဴေပဵြြင်ဵ၊ စီမဳြန့် ြွဲြြင်ဵ၊ ေကကဳဉာဏ်

ေပဵြြင်ဵ၊ ဂုိဏ်ဵေဖွဲ့ဝင်ြဖစ်ြြင်ဵနှင်ဴ ေြြာဵတစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ ဆက်စပ်ပတ်သက်

သည်ဴြပစ်မှု
66

ေငွေကြေဵခဝါချမှုနှငဴ်သြ်ေဆိုင်သည်ဴြပစ်မှုမျာဵ(Predicate Offences) 

(ဥပေဒနှငဴ်သြ်ေဆိုင်သညဴ်ြပစ်မှုမျာဵ)
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၁။ ေ ကမ်ဵဖက်မှုေေပါ် ေငွေ ကဵေထာက်ပဳြဴြင်ဵေပါေဝင် ေ ကမ်ဵဖက်မှုမျာဵ

၂။ လူကနု်ကူဵ မှုမျာဵနှင်ဴလူေမှာင်ြိုမှုမျာဵ

၃။ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵနှငဴ် စိတ်ကိုေြပာင်ဵလဲေစေသာ ေဆဵဝါဵမျာဵောဵ တရာဵမဝင်ကနု်ကူဵ မှုမျာဵ

၄။ လက်နက်မျာဵတရာဵမဝင်ကနု်ကူဵ မှုမျာဵ

၅။ ြိုဵရာပါနှငဴ်ေြြာဵပစ္စည်ဵမျာဵတရာဵမဝင်ကနု်ကူဵ မှုမျာဵ

၆။ ေဂတိလိုက်စာဵမှုနှင်ဴလာဘ်ေပဵလာဘ်ယူမှုမျာဵ

၇။ လိမ်လည်မှုမျာဵ

၈။ ေငွေ ကဵေတုြပုလုပ်မှုမျာဵ

၉။ လူသတ်မှုနှငဴ်လူကိုေြပင်ဵေထန်ထိြိုက်နာကျင်ေစေသာြပစ်မှုမျာဵ

၁၀။ ြပန်ေပဵဆဲွမှု၊ မတရာဵတာဵဆီဵြျုပ်ေနှာင်မှုနှင်ဴ ဓါဵစာြဳဖမ်ဵဆီဵမှုမျာဵ

၁၁။ ဓါဵြပမှု သ့ုိမဟတု် ြိုဵမှု

၁၂။ ေေကာက်ြွန်၊ ယစ်မျ ိုဵနှင်ဴ ေြွန်မျာဵဆိုင်ရာေပါေဝင် ေမှာင်ြိုမှုမျာဵ

၁၃။ ေြြာက်လှန့် ေတာင်ဵယူမှုမျာဵ

၁၄။ ေတုြပုလုပ်မှုမျာဵ

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့ ြေ ၃၀-၃-၂၀၁၅ ရြ်ေေန့တွင် ထပ်မဳတိုဵချဲ့
သတ်မှတသ်ည်ဴ ေငွေကြေဵခဝါချမှုဆိုင်ရာမူလြပစ်မှုမျာဵ 

18-Jan-21 67

 သတ်မှတပ်မာဏထက်ေကျာ်လွန်ေသာလွဲှေြပာင်ဵေဆာင်ရွကမ်ှု

(နည်ဵဥပေဒ ၅၁)-

 ပမို့ေပါ်ေဒသ (၂၄) နာရီေတွင်ဵ

 ေဝဵလဳေသာေရပ် (၃) ရက်ေတွင်ဵ

 သဳသယြဖစ်ဖွယ်လွဲှေြပာင်ဵေဆာင်ရွကမ်ှု(နည်ဵဥပေဒ ၅၀)-

 ေဆာလျင်စွာ

 ေမည်မေဖာ်လိုေသာ

ေငွစာရင်ဵမျာဵ/နာမညေ်စစ်ေမှန်မဟုတေ် ကာင်ဵေပါ်လွင်သညဴ်

ေငွစာရင်ဵမျာဵ (နည်ဵဥပေဒ ၅၂)

 ေဆာလျင်စွာ

သတင်ဵပို့ရမညဴ် အချနိ်ြောလသတမ်ှတ်ချြေ်

68
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လျှ ု့ိဝှြေ်ချြေ်မေပါြေ်ကြောဵေရဵနှငဴ် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှေိရဵ

(TIPPING-OFF AND CONFIDENTIALITY)

(AMLL section 59, 66 & FATF Recommendation 21, 

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 23)

69

ေငွေ ကဵြဝါြျမှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒ (၂၀၁၄) (ပုဒ်မ ၆၆) 

ဗဟုိေဖွဲ့၊ FIU၊ ကကီဵ ကပ်ေရဵောဏာပိုင်၊ သတင်ဵပို့ေဖွဲ့ေစည်ဵ နှငဴ် ေြြာဵသက်ဆိုင်

သည်ဴေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵတွင်  

• တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနသူ၊  

• တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ြဲဴဖူဵသတူိုင်ဵသည် 

• တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်စဉ်လက်ြဳရရိှေသာ မည်သည်ဴ သတင်ဵေြျက်ေလကက်ို

မဆို တာဝန်ပပီဵဆုဳဵသည်ဴတိုင် လျှ ို့ဝှက်ထာဵရိှရန်

• AMLဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵြျက်(သ့ုိ)တရာဵရုဳဵေမိန့်ြဖင်ဴသာေသဳုဵြပုနိုင် 

• ေဖာက်ဖျက်ပါက ြမန်မာနိုင်ငဳေစိုဵရလျှ ို့ဝှက်ြျက်ေကဥ်ပေဒေရေေရဵယူရန်

ခခင်ဵချြ်ေမျာဵ

• လုပ်ငန်ဵေတွင်ဵ (CDD & Risk တ့ုိနှငဴ်ပတ်သက်၍) သတင်ဵေြျက်ေလက်ဖလှယ်ြြင်ဵ၊ 

• ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွကသူ်ေေနြဖငဴ် တရာဵမဝင်ေဆာင်ရွကမ်ှုမျ ိုဵတွင် ပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိေစရန်

ေဖျာင်ဵဖျဟန့်တာဵရန်ရည်ရွယ၍်ေဆာင်ရွကြ်ြင်ဵ(ေရှ့ေန/နုိထရီ/စာရင်ဵကိုင)်(R23)

လျှ ု့ိဝှြ်ေချြ်ေမေပါြ်ေကြောဵေရဵနှင်ဴ ထိန်ဵသမိ်ဵထာဵရှိေရဵ
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အြောအြွေယ်ေပဵေရဵဆိုင်ရာြပဋ္ဌာန်ဵချြ်ေမျာဵ

ေငွေ ကဵြဝါြျမှုတုိကဖ်ျက်ေရဵဥပေဒ (၂၀၁၄) (ပုဒ်မ ၅၉(က))

သေောရုိဵဖဖငဴံ သတငံဵပုိခဴ့ကံမ့ာဵတငံဖပသညဴံ သတငံဵပုိအဴဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵ/

ယငံဵတုိ့ဴ ဒါရိကံုတာမ့ာဵ၊ အရာရိ္မ့ာဵ၊ ဝနံထမံဵမ့ာဵအာဵ-

• ေဏံလုပငံနံဵဆုိငံရာဖပဌာနံဵခ့ကံ

• အသကံေမးဵဝမံဵေက့ာငံဵလုပံငနံဵဆိငံုရာလျိှုဝဴ္ကံခ့ကံထာဵရ္ိေရဵ

ဖပဌာနံဵခ့ကံ

• သေောတူညီခ့ကံမ့ာဵကုိေဖာကံဖ့ကံသညံဟူေသာအေကကာငံဵဖဖငဴံ -

• ဖပစံမှုေကကာငံဵ

• တရာဵမေကကာငံဵ

• စညံဵကမံဵထိနံဵ သိမံဵမှု

• စမီဳခနံခဴးဲမှုနညံဵလမံဵမ့ာဵဖဖငဴံ တရာဵစးဲဆုိဖခငံဵ/အေရဵယူဖခငံဵ မဖပုရ။ 71

ေငွေ ကဵြဝါြျမှုတုိကဖ်ျက်ေရဵဥပေဒ (၂၀၁၄) (ပုဒ်မ ၅၉(ြ))

 သတင်ဵပို့ေဖဲွ့ေစည်ဵမျာဵ/ ယင်ဵတို၏့ဒါရိုက်တာမျာဵ/ ေရာရှိမျာဵ/ ဝန်ထမ်ဵမျာဵက

လိုက်နာရမညဴ် ေငွေရဵေ ကဵေရဵနှငဴ် ေသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵကျွမ်ဵကျင်မှုဆိုင်ရာ

လျှ ု့ိ ဝှကြ်ျက်ထာဵရိှေရဵနှငဴ် လုဳခြုဳမှုသတိြပုေရဵဆုိင်ရာ ြပဋ္ဌာန်ဵြျက်မျာဵကို ဤဥပေဒ

ဆိုင်ရာ ြပဋ္ဌာန်ဵြျက်မျာဵက လွှမ်ဵမိုဵသည်။

နယ်ပယ်အလိုြ်ေ လျှ ို့ဝှြ်ေချြေထ်ာဵရှိေရဵြပဋ္ဌာန်ဵချြ်ေမျာဵအေပါ် 

လွှမ်ဵမုိဵမှုရှိြခင်ဵ

72
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ြပစ်မှုနှင်ဴြပစ်ဒဏ်မျာဵ 

73

ဖပစံမှုန္ငဴံဖပစံဒဏံမ့ာဵ

ပုဒ်မ ြေျူဵလွန်သည်ဴြပစ်မှုအမျ ိုဵအစာဵ ြပစ်ဒဏ်

ပုဒ်မ ၄၃ ေငွေ ကဵြဝါြျမှု (၁၀)နှစ်ထိ ေထာင်
ဒဏ်/ ေငွဒဏ်/ 
ဒဏ်နှစ်ရပ်၊
ကုမ္ပဏီသန်ဵ(၅၀၀)၊
မူရင်ဵပိုင်ရှင(်၇)နှစ်

ပုဒ်မ ၄၄ ပုဒ်မ ၁၈ Risk Assessment ဆိုင်ရာြပဌာန်ဵြျက်မလိုက်နာြြင်ဵ 
ပုဒ်မ ၁၉ CDD ဆုိင်ရာြပဌာန်ဵြျကမ်လုိက်နာြြင်ဵ 
ပုဒ်မ ၂၀ Ongoing CDD ဆိုင်ရာြပဌာန်ဵြျကမ်လုိက်နာြြင်ဵ 
ပုဒ်မ၂၁ ML/TF နှငဴ် ပဳုမှန်မဟုတ်ေသာTransaction မစိစစ်ြြင်ဵ 
ပုဒ်မ ၂၂ PEP ဆိုင်ရာြပဌာန်ဵြျက်မလိုက်နာြြင်ဵ 
ပုဒ်မ ၂၃ Record Keeping ဆိုင်ရာြပဌာန်ဵြျကလ်ိုက်နာြြင်ဵ 
ပုဒ်မ ၂၄ Third Party CDDဆိုင်ရာြပဌာန်ဵြျက်မလိုက်နာြြင်ဵ 
ပုဒ်မ ၂၅ New Technology ဆိုင်ရာြပဌာန်ဵြျကမ်လိုက်နာြြင်ဵ 
ပုဒ်မ ၂၈ ဌာနတွင်ဵမူဝါဒဆုိင်ရာြပဌာန်ဵြျကမ်လိုက်နာြြင်ဵ 
ပုဒ်မ ၂၉ Compliance Officer ဆုိင်ရာြပဌာန်ဵြျက်မလုိက်နာြြင်ဵ 

(၃)နှစ်ထိ ေထာင်
ဒဏ်/ ေငွဒဏ်၊
ကုမ္ပဏီ သန်ဵ(၁၀၀)

74
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ဖပစံမှုန္ငဴံဖပစံဒဏံမ့ာဵ

ပုဒ်မ ြေျူဵလွန်သည်ဴြပစ်မှုအမျ ိုဵအစာဵ ြပစ်ဒဏ်

ပုဒ်မ ၄၅ ပုဒ်မ ၃၀ သဏ္ဍာန်ေဆာင်ဘဏ်ဆိုင်ရာ မလုိက်နာြြင်ဵ (၇)နှစ်ထိ ေထာင်

ဒဏ်/ ေငွဒဏ်/ 

ဒဏ်နှစ်ရပ်၊ 

ကုမ္ပဏီသန်ဵ(၃၀၀) 

ပုဒ်မ ၄၆ ပုဒ်မ၃၂ FIUထဳသတင်ဵပို့ရာတွင်လိမ်လည်/ဖုဳဵကွယ်ြြင်ဵ --- ။ ---

ပုဒ်မ ၄၉ ပုဒ်မ၃၄ Structuring Transaction Reporting မလုိက်နာြြင်ဵ (၃)နှစ်ထိ ေထာင်

ဒဏ်/ ေငွဒဏ်/

ဒဏ်နှစ်ရပ၊်ကုမ္ပဏီ

သန်ဵ(၃၀၀)

75

ဥပေဒစိုဵမိုဵ ေရဵအဖွဲ့ အစည်ဵမျာဵနှင်ဴပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်ေြခင်ဵ

ပုဒ်မ ၈၊ ဗဟိုေဖဲွ့၏လုပ်ပုိင်ြွင်ဴ 

• ဘဏ်နှင်ဴေငွေရဵေ ကဵေရဵေဖဲွ့ေစည်ဵမျာဵမှတာဝနရ်ှိသူမျာဵထဳသ့ုိ 

စိစစ်ေရဵေဖဲွ့က ဘဏ်နှငဴ်ေငွေရဵေ ကဵေရဵေဖဲွ့ေစည်ဵမျာဵရိှ

– ေငွေ ကဵနှင်ဴပစ္စည်ဵမျာဵကုိ သက်ေသြဳပစ္စည်ဵေြဖစ် ရှာေဖွ

သိမ်ဵဆည်ဵြြင်ဵ၊

– ေငွေရဵေ ကဵေရဵဆုိင်ရာမှတ်တမ်ဵမျာဵ 

• စစ်ေဆဵ ကညဴ်ရှု့ြြင်ဵ၊ 

• မိတ္တူကူဵယူြြင်ဵ၊ 

• လိုအပ်ပါြေသြ်ေေသခဳပစ္စည်ဵအြဖစ် ရှာေဖွသိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵမျာဵ 

• ေဆာင်ရွက်ြငဴ်ွ ြပုနိုင်ရန် ေမိန့်ထုတ်ဆငဴ်ြြင်ဵနှင်ဴ ရုပ်သိမ်ဵြြင်ဵ၊ 76
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သတင်ဵပို့အဖွဲ့ အစည်ဵ မျာဵအေနြဖင်ဴအေလဵထာဵေဆာင်ရွြ်ေသင်ဴသညဴ် 

နယ်ပယ်မျာဵ

 Customer Due Diligence

 Record Keeping

 Reporting

 CTR + STR

 Employee Due Diligence

 How about Employer?

 Ongoing Training

77

AML/CFT

BUSINESS

Balancing of Business and AML/CFT Obligation

78
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အကြေမ်ဵဖြ်ေမှုြုိေေငွေကြေဵေထာြ်ေပဴဳြခင်ဵ

(Financing of Terrorism) 

မည်သူမဆုိ မည်သည်ဴနည်ဵလမ်ဵြဖငဴ်ြဖစ်ေစ

 တုိက်ရိုက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝုိက၍်ြဖစ်ေစ 

 တရာဵမဝင်ေသာနည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊တရာဵမဝင်ေသာနည်လမ်ဵြဖင်ဴြဖစ်ေစ

 တမင်ရည်ရွယ်ြျက်ြဖင်ဴြဖစ်ေစ 

 ေ ကမ်ဵဖက်မှု ကျူဵလွန်ရန်ေတွက ်(သ့ုိ) ေ ကမ်ဵဖက်ေဖဲွ့ေစည်ဵေတွက်

  တစ်စိတ်တစ်ပုိင်ဵြဖစ်ေစ၊ ေလဳုဵစဳုြဖစ်ေစ 

  ေသဳုဵြပုလိမဴ်မည ်(သ့ုိ) ေသဳုဵြပုမည်ကို သိရှိလျက်နှင်ဴ 

 ရည်ရွယ်ြျက်ြဖင်ဴ ေငွေ ကဵေထာက်ပဴဳမှု (သ့ုိ) စုေဆာင်ဵမှုကို ြပုြြင်ဵ 

အကြေမ်ဵဖြေမ်ှုြေိေုငွေကြေဵေထာြေ်ပဳဴြခင်ဵ ဆိုသည်မှာ 
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၁။ နုိင်ငဳေတာ်အစုိဵရမျာဵမှေထာြေ်ပဴဳြခင်ဵ

၂။ ြပစမ်ှုြေျူဵလွန်ြခင်ဵမှရရိှြခင်ဵ
(က) တရာဵမဝင်မူဵယစ်ေဆဵဝါဵေရာင်ဵဝယ်ြြင်ဵ

(ြ) ေမှာင်ြိုြြင်ဵ

(ဂ) ြပညဴ်တန်ဆာလုပ်ငန်ဵ

(ဃ) ေလာင်ဵကစာဵလုပ်ငန်ဵ

(င) ြပန်ေပဵဆွဲြြင်ဵ

၃။ တရာဵဝင်အရင်ဵအြမစ်မျာဵမှရရိှြခင်ဵ 
(က) လှူဒါန်ဵမှုဆိင်ုရာေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵ

(ြ) တရာဵဝင်စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

(ဂ) ကိုယ်တိုင်ဘဏ္ဍာေငွရှာေဖွြြင်ဵ

(ဃ) ပုဳနှိပ်ထုတ်ေဝြြင်ဵမျာဵ

(င) ေသင်ဵဝင်ေ ကဵေကာက်ြဳြြင်ဵမျာဵ

(စ) ယဉ်ေကျဵမှု ေြမ်ဵေနာဵနှငဴ်ပွဲလမ်ဵသဘင်မျာဵကျင်ဵပြပုလုပ်ြြင်ဵ

အကြေမ်ဵဖြ်ေအာဵေငွေကြေဵေထာြ်ေပဳဴသည်ဴ ေယဘူယျအရင်ဵအြမစ(်၃)မျ ိုဵ 

အျကမ္းဖက္မှုအတြက္ ရံပံုေငြစုေဆာင္းခခင္း
ေပးကမ္းစြန့္ကကဲခခင္း လှူဒူန္းခခင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပုံနွိပ္ထုတ္ေဝခခင္း

မူးယစ္ေဆး
ေရာင္းဝယ္ခခင္း ေမွာင္ခုိခခင္း

မူပုိင္ခြင့္ ခ် ို း 
ေဖူက္ခခင္း

ခခိမ္းြေခာက္
ခခင္း

ခပန္ေပးဆြဲခခင္းေလာင္းကစားခခင္း
82

http://rubenerd.com/uploads/icon.tango.finance.png
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အျကမ္းဖက္မှုအတြက္ ရံပံုေငြလွှဲေခပာင္းခခင္း

ဘဏ္

အီလက္ထေရာနစ္
နည္းလမ္းခဖင့္ေငြလွှဲခခင္း

ေငြဆက္သား

ဟာဝူလာ/ဟြန္ဒီ

ကုန္သြ
ယ္မှု 83

Cryptocurrency

အကြေမ်ဵဖြ်ေမှုအတွြ်ေ ရဳပုဳေငွမျာဵအာဵအသဳုဵြပုြခင်ဵ

ခရီးသြားခခင္း ေထာက္ပံ့ပို့ေဆာင္မှုေန့စဉ္အသံုးစရိတ္မ်ား ေလ့က်င့္ သင္တန္းေပးခခင္း

အျကမ္းဖက္မှု အျကမ္းဖက္မှု
84

http://www.scenetoscreen.com.au/images/TrainingICON.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_RoQa0aIO-qs/TA07Ie8vBtI/AAAAAAAAAOA/F3oggm6us08/s1600/travel+icon.png
http://isislogistics.net/wp-content/uploads/2010/01/Total-Logistic-Solution.png
http://barterindependent.com/wp-content/uploads/2009/12/Purse-icon.png
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ေ ကမ်ဵဖက်မှုတုိက်ဖျက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၁

a) တရာဵဝင်/တရာဵမဝင်နည်ဵလမ်ဵြဖငဴ်ရရိှေသာ ရန်ပုဳေငွ ောဵလဳုဵ/ တစ်စိတ်

တစ်ပုိင်ဵကုိ ေ ကမ်ဵဖက် သမာဵ/ေုပ်စုကေသဳုဵြပုရန်ရည်ရွယ်၍/ ေသဳုဵ

ြပုမည်ကုိသိလျက်နှငဴ် တုိြ်ေရုိြေ/် သွယ်ဝိုြ်ေ၍ တမငေ်ြောြ်ေခဳြခင်ဵ/

လြ်ေခဳြခင်ဵ/ေထာြ်ေပဴဳြခင်ဵ/ေပဵပ့ုိြခင်ဵ/လွဲှေြပာင်ဵြခင်ဵ

b) ေငွေ ကဵ/ပစ္စည်ဵ/ဝန်ေဆာင်မှု ောဵလဳုဵ (သ့ုိ) တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ

ေ ကမ်ဵဖက်သမာဵ/ေုပ်စု က တုိက်ရုိက်/သွယ်ဝုိက် ေသဳုဵြပုြြင်ဵ/ ေသဳုဵ

ြပုမည် /ေသဳုဵြပုရန်ရည်ရွယ်သည်ကုိ သိရန် ေေ ကာင်ဵရှိလျက်နှငဴ် လြ်ေဝယ်

ထာဵရိှြခင်ဵ

အကြေမ်ဵဖြ်ေမှုြုိေေငွေကြေဵေထာြ်ေပဳဴြခင်ဵဆိုသညမ်ှာ 

85

ေ ကမ်ဵဖက်မှုတုိက်ဖျက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၁

c) ေ ကမ်ဵဖက်သမာဵ/ေုပ်စု/ယင်ဵတ့ုိ၏ကုိယ်စာဵလှယ်က သုိမှီဵ / ထိန်ဵသိမ်ဵ/ 

ထန်ိဵြျုပ်ထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵ ြဖစ်ေ ကာင်ဵ သိလျက်နှငဴ်/သိရန်ေေ ကာင်ဵ 

ရိှလျက်နှငဴ် ဖဳုဵြွေယ်ြခင်ဵ/ ြပည်ပသ့ုိေရွှေ ေြပာင်ဵြခင်ဵ/ အြခာဵသူအမည်သ့ုိ 

လွှေြပာင်ဵြခင်ဵ

d) ပုဒ်မြဲွ(က)မ(ှဂ)ထိပါြပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူဵလွန်ရန် အာဵထတ်ုြခင်ဵ/အာဵေပဵ

ြူေညီြခင်ဵ/ လှုဳ့ေဆာ်မှုြပုြခင်ဵ/ စည်ဵရဳုဵြခင်ဵ/ ေပဵြေမ်ဵေထာြ်ေပဳဴြခင်ဵ/ အြခာဵ

သူြုိေ ညွှန်ကြောဵြခင်ဵ/ကြဳေရာပါအြဖစ်ပါဝင်ြခင်ဵ ၊

အကြေမ်ဵဖြ်ေမှုြုိေေငွေကြေဵေထာြ်ေပဳဴြခင်ဵဆိုသညမ်ှာ 
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ေ ကမ်ဵဖက်မှုတိုကဖ်ျက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၂

a) ေ ကမ်ဵဖက်သမာဵ/ ေုပ်စုပုိင် ပစ္စည်ဵကို တုိြေရ်ိုြ်ေ/သွယ်ဝုိြ်ေ၍

ေရာင်ဵဝယ်ြခင်ဵ/လွှဲေြပာင်ဵြခင်ဵ

b) ေ ကမ်ဵဖက်သမာဵ/ေုပ်စုပုိင် ပစ္စည်ဵပါဝင်ပတ်သက်သည်ဴ ေရာင်ဵဝယ်မှုတွင်

တုိြေရ်ိုြ်ေ/သွယ်ဝုိြေ် ၍ပါဝင်ြခင်ဵ/ြဖစ်ေြမာြ်ေေအာင်ေဆာင်ရွြေ်ေပဵြခင်ဵ

c) ေ ကမ်ဵဖက်ေုပ်စုေတွက် ေကျ ိုဵေြမတ်ြဖစ်ေစရန် (သ့ုိ) ယင်ဵတ့ုိ၏ 

စီမဳညွှန် ကာဵြျက်ေရ အကြေမ်ဵသမာဵ/အုပ်စုပုိင် ပစ္စည်ဵပါဝင်ပတ်သြေ်သည်ဴ

ေငွေကြေဵ/ဝနေ်ဆာင်မှုေပဵြခင်ဵ

အကြေမ်ဵဖြ်ေမှုြုိေေငွေကြေဵေထာြ်ေပဳဴြခင်ဵဆိုသညမ်ှာ 
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ေ ကမ်ဵဖက်မှုတိုကဖ်ျက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၂

d) ေ ကမ်ဵဖက်သမာဵ/ေုပ်စုပုိင် ပစ္စည်ဵဟုသိေသာ ပစ္စည်ဵကုိ လြေ်ဝယ် 

ထာဵြခင်ဵ/ထိန်ဵချုပ်ထာဵြခင်ဵ

e) ေဆုိပါပစ္စည်ဵမျာဵ ေရာင်ဵဝယ်ြခင်ဵ/ လွှေြပာင်ဵြခင်ဵတို့ြေို သတင်ဵပ့ုိရန် 

ပျြေ်ြေြ်ွေြခင်ဵ

f) ေ ကမ်ဵဖက်သမာဵရှိေ ကာင်ဵ/ယင်ဵတ့ုိပုိင် ေငွေ ကဵ/ပစ္စည်ဵရှိေ ကာင်ဵ/ ယင်ဵ 

တ့ုိနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ ဆြေ်သွယ်ေဆာင်ရွြေ်မှုရိှေကြောင်ဵ/ ဆြေ်သွယ် 

ေဆာင်ရွြ်ေ ေတာဴမည်ြဖစ်ေကြောင်ဵ သတင်ဵပ့ုိရန်ပျြေ်ြေြွေ် ြခင်ဵ

အကြေမ်ဵဖြ်ေမှုြုိေေငွေကြေဵေထာြ်ေပဳဴြခင်ဵဆိုသညမ်ှာ 
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ေ ကမ်ဵဖက်မှုတိုကဖ်ျက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၃(ြ)

• ေ ကမ်ဵဖက်သမာဵ/ေုပ်စုပုိင် ပစ္စည်ဵနှငဴ်သက်ဆုိင်ေသာ သတင်ဵေြျက်ေလက ်

မျာဵကို သေဘာရိုဵြဖငဴ်ဖွင်ဴဟေြပာဆုိသည်ဴ သူတစ်ဦဵဦဵောဵ တရာဵမေ ကာင်ဵ/ 

ြပစမ်ှုေ ကာင်ဵ တ့ုိြဖင်ဴ တရာဵစွဲဆုိြြင်ဵမြပုရ

Safe Habour Provision 

89

CCCT/CFT Working Committee က ေ ကမ်ဵဖက်သမာဵ/ေဖွဲ့စာရင်ဵထုတ်ြပန ်သညဴ်ေြါ

ေောက်ပါ ရန်ပုဳေငွမျာဵ မိမိလက်ဝယ်ရိှ/မရိှ ြျက်ြျင်ဵရှာေဖွရန်-

 စာရင်ဵပါ လူပုဂ္ဂိုလ်/ေဖွဲ့ေစည်ဵ တို့က ောဵလုဳဵြဖစ်ေစ၊ ပူဵတွ၍ဲြဖစ်ေစ၊ တိုက်ရိုက်

ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ေစ ပိုင်ဆိုင်သညဴ်/ထနိ်ဵချုပ်သညဴ် ပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ ရန်ပုဳေငွမျာဵ

 ယင်ဵ ပစ္စည်ဵ/ရန်ပုဳေငွမှ ဆင်ဵသြေ်လာသညဴ် (သ့ုိ) ြဖစ်ထွန်ဵလာသညဴ် ပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ

ရနပ်ုဳေငွမျာဵ

 ဆြေ်နွယ်သညဴ် လူပုဂ္ဂိုလ်/ အဖွဲ့အစည်ဵ/အသင်ဵအဖွဲ့/အုပ်စု တို့ြေ ပိုင်ဆိုင်သညဴ်/ 

ထိန်ဵချုပ်သညဴ် ပစ္စည်ဵ မျာဵနှင်ဴရန်ပုဳေငွမျာဵ

 သတ်မှတ်ြဳရသညဴ်လူပုဂ္ဂိုလ်/ေဖွဲ့ေစည်ဵ၏ြေိုယ်စာဵ (သ့ုိ) ၎င်ဵတို့၏ညွှန်ကြောဵချြေ်ြဖငဴ်

ေဆာင်ရွြေ်ရသညဴ် လူပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်ဵတို့၏ ရန်ပုဳေငွမျာဵ (သ့ုိ) အြခာဵေသာ 

ပိုင်ဆိုင်မှုမျာဵ

TF နှငဴ်ပတသ်ြ်ေ၍ သတင်ဵပို့အဖဲွ့အစည်ဵ၏တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵ

(CFT နည်ဵဥပေဒ ၁၀နှင်ဴ ၃၃)
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မိမိတို ့လကဝ်ယ်ရှိေ ကာင်ဵ ေတွ့ရှိရပါက-

 လဳုခြုဳမှုရှိေစေရဵ၊ ဆက်နွယ်ပတ်သက်ြြင်ဵ၊ ဖယ်ရှာဵြြင်ဵမြပုနုိင်ေစေရဵ 

လုိေပ်သည်ဴလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵေဆာင်ရွက်ရန်

 ယင်ဵတ့ုိကုိ ကကိုတင်သတိေပဵြြင်ဵ/ေနှာင်ဴေနှဵ ကန့် ကာြြင်ဵမရှဘဲိထိန်ဵြျုပ်ရန်

 လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီသုိ့ (၃)ရက်ထက်ေနာက် မကျေစဘဲတင်ြပရန်-

 ထိန်ဵြျုပ်မှုြပုလုပ်သည်ဴရန်ပုဳေငွဆုိင်ရာေြျက်ေလက်မျာဵ

 ယင်ဵရန်ပဳုေငွ/ပစ္စည်ဵမျာဵဆုိင်ရာတာဵြမစ်ြျက်နှငဴ်ပတ်သက်၍ ေေရဵယူ 

ေဆာင်ရွက်ထာဵရိှမှုမျာဵ 91

TF နှငဴ်ပတသ်ြ်ေ၍ သတင်ဵပို့အဖဲွ့အစည်ဵ၏တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵ

(CFT နည်ဵဥပေဒ ၃၄)

တာလီဘန်/ေယ်ကိငု်ဒါ/ေုိင်ေက်စ်ေိင်ုေယ်လ်ေပါေဝင် UNSCRကထုတ်ြပန်

ထာဵေသာ ေ ကမ်ဵဖက်သမာဵ၊ ေ ကမ်ဵ ဖက်ေုပ်စုနှင်ဴ ယင်ဵတ့ုိနှငဴ် ဆက်နွယ်သူ

မျာဵ၏ ေငွေ ကဵ/ပစ္စည်ဵ/ရန်ပုဳေငွမျာဵထိန်ဵြျုပ်ရန်ေတွက် ထုတ်ြပန်ြဲဴသည်ဴ

ေမိန့်မျာဵ-

(၁) ေမန်ိ့ေမတ်ှ (၁/၂၀၁၅) (၂၃-၁၁-၂၀၁၅)

(၂) ေမန်ိ့ေမတ်ှ (၃/၂၀၁၅) (၃၁-၁၂-၂၀၁၅)

(၃) ေမန်ိ့ေမတ်ှ (၁/၂၀၁၆) (၂၈-၄-၂၀၁၆)

(၄) အမန်ိ့အမတ်ှ (၃/၂၀၁၆) (၁၉-၅-၂၀၁၆) 

အကြေမ်ဵဖြေ်မှုတိုြေ်ဖျြေ်ေရဵဗဟိုအဖွဲ့ြေ ထုတ်ြပန်ခဲဴသညဴ်အမိန့်မျာဵ
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ေပိုဒ်၃။ အကြေမ်ဵဖြ်ေသမာဵနှင်ဴအကြေမ်ဵဖြ်ေအပ်ုစုမျာဵအြဖစ်သတ်မှတ်ြခင်ဵ

{UNSCR 1267/1989/2253/1988 (ယင်ဵတို့နှငဴ်ဆက်နွယ်သညဴ် ဆုဳဵ ြဖတ်ြျက်

မျာဵ) တ့ုိေရ ဖွဲ့စည်ဵသညဴ်ေကာ်မတီမျာဵက ေြျန်ိနှငဴ် တစ်ေြပဵညီ

သတ်မှတ်သညဴ် ေ ကမ်ဵဖက်သမာဵနှငဴ်ေ ကမ်ဵဖက်ေဖဲွ့ေစည်ဵမျာဵ}

ေပိုဒ်၄။ အပိုဒ်(၃)ရ သတ်မှတ်ချြ်ေအမိန့်၏ ဆြ်ေလြ်ေအာဏာသြ်ေေရာြ်ေမှု

အတုိင်ဵအတာ (ေထက်ပါ UNSCRေကာ်မတီမျာဵက ပယ်ဖျက်သညဴ်ေြျနိ်

ေထိ)

ေပိုဒ်၅။နည်ဵဥပေဒ ၁၀ တွင်ေဖာ်ြပထာဵေသာ ေ ကမ်ဵဖက်သမာဵ/ ေုပ်စုတ့ုိ ပုိင်ဆိုင်

သညဴ်/ ထန်ိဵြျုပ်သညဴ်/ ယင်ဵတ့ုိနှငဴ်ဆက်နွယ်သညဴ်ေငွေ ကဵ/ ပစ္စည်ဵမျာဵောဵ

ကကိုတင်သတိေပဵြြင်ဵနှငဴ် ေနှာငဴ်ေနှဵ ကန့် ကာြြင်ဵမျာဵ မရိှေစဘဲ သိမ်ဵဆည်ဵ

ရန် ညွှန် ကာဵြြင်ဵ

CCCT အမိန့်အမှတ် (၃/၂၀၁၆)

93

ေပိုဒ်၆။ ေပိုဒ်(၅)ေရြျမှတ်သည်ဴသိမ်ဵဆည်ဵမိန့်၏ ဆက်လက်ောဏာသက်ေရာက်မှု 

ေတုိင်ဵေတာ (ေထက်ပါ UNSCRေကာ်မတီမျာဵက ပယ် ဖျက်သညဴ်ေြျနိ်

ေထိ)

ေပိုဒ်၇။UNSC and FIU website တ့ုိနှငဴ်ေြျန်ိနှငဴ်တေြပဵညီ ေ ကမ်ဵဖက် သမာဵနှငဴ်

ေ ကမ်ဵဖက်ေပု်စုစာရင်ဵကုိ စစ်ေဆဵ ကညဴ်ရှု၍ စစ်ေဆဵေတွ့ရိှ ပါက-

(က) ယင်ဵတ့ုိ၏ပုိင်ဆိုင်မှုမျာဵမိမိလက်ဝယရိှ်/မရိှစိစစ်ရန်

(ြ) ေတွ့ရိှြျက်ောဵေလုပ်လုပ်ရက် (၃)ရက်ေတွင်ဵ သတင်ဵပ့ုိရန်

(ဂ) ကကိုတင်ေေ ကာင်ဵ ကာဵြြင်ဵ၊ေနှာငဴ်ေနှဵ ကန့် ကာမှုမရိှဘဲထိန်ဵြျုပ်ရန်

(ဃ) ထန်ိဵြျုပ်ထာဵသညဴ်ရန်ပဳုေငွစာရင်ဵောဵ သတင်ဵပ့ုိရန်

(င) ေေရဵယူေဆာင်ရွက်ထာဵရိှမှုောဵ ေစာလျင်စွာတင်ြပရန်

အမိန့်အမှတ ်(၃/၂၀၁၆) 
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ေပိုဒ်၈။ ြမန်မာနုိင်ငဳသာဵတုိင်ဵသည် ေ ကမ်ဵဖက်မှုတုိက်ဖျက်ေရဵဗဟုိေဖွဲ့ နှငဴ်

UNSC၏ ဆုိင်ရာဆုဳဵ ြဖတ်ြျက်မျာဵနှငဴ်ေညီေေ ကာင်ဵ ကာဵြျက်မရိှဘဲ-

(က) သတ်မှတ်ေ ကြငာထာဵသညဴ် ေ ကမ်ဵဖက်သမာဵ/ေုပ်စု

(ြ) ယင်ဵတ့ုိက တုိက်ရုိက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ေစ ပုိင်ဆိုင်သညဴ်/

ထန်ိဵြျုပ်သညဴ်ေဖဲွ့ေစည်ဵမျာဵ

(ဂ) ယင်ဵတ့ုိ၏ ကုိယ်စာဵ/ညွှန် ကာဵြျက်ေရ ေဆာင်ရွက်သညဴ် လူ

ပုဂ္ဂိုလ်/ေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵ၏ ေကျ ိုဵစီဵပွာဵေတွက်-

- ရန်ပုဳေငွမျာဵ၊ ေြြာဵေသာပိုင်ဆိုင်မှုမျာဵ၊ စီဵပွာဵေရဵေရင်ဵ ေြမစ်

မျာဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵ/ေြြာဵဆက်စပ်ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကုိ

- တုိက်ရုိက်ြဖစ်ေစ၊သွယ်ဝုိက်၍ြဖစ်ေစ၊ ောဵလုဳဵြဖစ်ေစ၊ ပူဵတဲွ၍

ြဖစ်ေစ

ရရိှေောင်ေဆာင်ရွက်ေပဵြြင်ဵမျာဵမြပုလုပ်ရ။

အမိန့်အမှတ ်(၃/၂၀၁၆)
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United Nations Security Council Consolidated List
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https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-
consolidated-list
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