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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
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://gelsantosrelos.typepad.com/.a/6a0128775b3615970c0134867795f0970c-500wi&imgrefurl=http://gelsantosrelos.typepad.com/my-blog/being-pinoy/&usg=__KpjheU7uZi0comfXfvIWq6nGGbY=&h=341&w=460&sz=40&hl=en&start=19&zoom=1&itbs=1&tbnid=Co-9BKl-j6KQVM:&tbnh=95&tbnw=128&prev=/images?q=world+trade+center+attack+icon&hl=en&sa=X&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rlz=1I7ADBR_en&tbs=isch:1&prmd=iv
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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)

95

United Nations Security Council Consolidated List

96

https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-
consolidated-list

https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
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လူအမျာဵအြပာဵေသေ ြေေေေသာလြ်ေနြ်ေမျာဵြပန့ပ်ွာဵေေရန်

ေ ွေ ြေဵေထာြ်ေပဳဴမှုတုိြ်ေဖျြ်ေေရဵ

(Countering the Financing of Proliferation)

(သူရိန်ေအာ ်)

ဒုတိယညွှန် ြောဵေရဵမှူဵ

အထူဵေဳုေမ်ဵေေ်ေေဵေရဵဦဵေီဵဌာန

၂၇/၂၈/၂၉/၃၀ - ၇ - ၂၀၂၁

Proliferation ေို ်ရာအဓိပ္ပါယဖ်ွ ဴ်ေိုချြ်ေမျာဵ

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

• နျူကလီဵ ယာဵ၊ ဓါတု (သ့ုိ) ဇီဝလက်နက်မျာဵ၊ ယင်ဵတိုအ့ာဵ ပို့ေဆာင်သညဴ် နည်ဵလမ်ဵ 

မျာဵနှင်ဴ ဆက်စပ်ပစ္စည်ဵမျာဵ (တရာဵမဝင်ရည်ရွယခ်ျက်အတွက် နှစ်မျ ိုဵသဳုဵနည်ဵပညာ 

နှင်ဴ နှစ်မျ ိုဵသဳုဵပစ္စည်ဵမျာဵအပါအဝင်) ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ၊ ရှာေဖွစုေဆာင်ဵြခင်ဵ၊ လက်ဝယ် 

ထာဵရိှြခင်ဵ၊ ြပုြပင်တည်ေဆာက်ြခင်ဵ၊ တင်ပို့ြခင်ဵ၊ တစ်ဆင်ဴခဳသေဘောတင်ပို့ြခင်ဵ၊ 

အကျ ိုဵေဆာင်အြဖစ် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ လွှဲေြပာင်ဵြခင်ဵ၊ သုိေလှာင်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ (သ့ုိ) 

အသဳုဵြပုြခင်ဵ၊

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

Proliferation ေို ်ရာအဓိပ္ပါယဖ်ွ ဴ်ေိုချြ်ေမျာဵ

Financing of Proliferation

• လူအမျာဵအြပာဵေသေ ကေစေသာလက်နက်မျာဵအာဵ ပို့ေဆာင်သညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျာဵနှငဴ် 

ဆက်စပ်ပစ္စည်ဵမျာဵ(တရာဵမဝင်ရည်ရွယခ်ျက်အတကွန်ှစ်မျ ိုဵသဳုဵနည်ဵပညာနင်ဴှနှစ်မျ ိုဵသုဳဵ  

ပစ္စည်ဵမျာဵအပါအဝင်) အပါအဝင် ယင်ဵ လက်နက်မျာဵ ြပန့်ပွာေစရန ် ရည်ရွယ်ချက်ြဖငဴ် 

လူပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ (သ့ုိ) အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအတွက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵြဖစ်ေစ၊ အလုဳဵစုဳြဖစ်ေစ 

ရန်ပုဳေငွမျာဵ၊ အြခာဵေသာပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်ဵမျာဵ (သ့ုိ) စီဵပွာဵေရဵအရင်ဵအြမစ်မျာဵ 

ထူေထာင်ြခင်ဵ၊ ေရွှေ့ေြပာင်ဵြခင်ဵ (သ့ုိ) ရရိှေအာင်ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵ (သ့ုိ) ေငွေ ကဵ 

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

Proliferation ေို ်ရာအဓိပ္ပါယဖ်ွ ဴ်ေိုချြ်ေမျာဵ
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Dual-Use Goods (နှေ်မျ ိုဵသဳုဵပေ္စည်ဵမျာဵ)

• 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).

• ကုန်သွယစ်ီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာနှင်ဴ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ(သ့ုိ) လူအမျာဵအြပာဵေသေ က 

ေစေသာ လက်နက်မျာဵြပန့်ပွာဵေစြခင်ဵဆိုင်ရာ ကိစ္စနှစ်မျ ိုဵလုဳဵအတွက်အသဳုဵြပုနိုင် 

ေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵကိုေခါ်ပါသည်။ လက်နက်အစိတ်အပိုင်ဵ (သ့ုိ) လက်နက်ထုတ်လုပ် 

ြခင်ဵတွင်အသဳုဵြပုနိုင်သညဴ် ပစ္စည်ဵမျာဵပါဝင်နိုင်ပါသည်။  

 

(Paragraph 25 of FATF’s Proliferation Financing Report, 2008)

Proliferation ေို ်ရာအဓိပ္ပါယဖ်ွ ဴ်ေိုချြ်ေမျာဵ

Dual-use goods နမူနာများ
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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 ဆဳုဵြဖတ်ချက်တွင်အကကုဳဵဝင်သည်ဴ ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကို နုိင်ငဳတစ်နိင်ုငဳ၏

တရာဵဝင်အခွင်ဴအာဏာအရမဟုတ်ဘဲေဆာင်ရွက်သည်ဴ အစုိဵရမဟုတ်ေသာ

လူပုဂ္ဂိုလ်နှင်ဴအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵကို non-state actor ဟုေခါ်ပါသည်။

Proliferation ေို ်ရာအဓိပ္ပါယဖ်ွ ဴ်ေိုချြ်ေမျာဵ

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.

သယ်ယူပ့ုိေော ်သညဴ်နည်ဵလမ်ဵမျာဵဆုိသည်မှာ နျူကလီဵယာဵ၊ ဓါတု (သ့ုိ)

ဇီဝ လက်နက်မျာဵအာဵသယ်ေဆာင်ရန် အထူဵပုဳစဳထုတ်ထာဵသည်ဴ ဒုဳဵပျ ဳ၊

တုိကခ်ျင်ဵပစ် ဒုဳဵကျည်နှင်ဴအြခာဵေသာလူလုိကပ်ါထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ မရှိသည်ဴစနစ်

မျာဵကိုေခါ်သည်။

Proliferation ေို ်ရာအဓိပ္ပါယဖ်ွ ဴ်ေိုချြ်ေမျာဵ
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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.

ေြေေ်ပ်ပေ္စည်ဵဆုိသည်မှာ နျူကလီဵယာဵ၊ ဓါတုနှင်ဴ ဇီဝလကန်က်မျာဵနငဴ်ှ ယင်ဵ

တ့ုိကုိသယ်ေဆာင်သည်ဴ နည်ဵလမ်ဵမျာဵကို ပဳုစထုဳတ်ြခင်ဵ၊ ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေအာင်

လုပ်ေဆာင်ြခင်ဵ၊ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ (သ့ုိ) အသဳုဵြပုြခင်ဵမျာဵအတွက် အသဳုဵြပုနုိင်သည်ဴ

ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာမျာဵနှငဴ် နည်ဵပညာမျာဵပါဝင်သည်။

Proliferation ေို ်ရာအဓိပ္ပါယဖ်ွ ဴ်ေိုချြ်ေမျာဵ

1) အ ကမ်ဵဖက်အဖွဲ့ အစည်ဵ မျာဵ WMD ပိင်ုဆိုင်ေစရန် (သ့ုိ) အသဳုဵြပု 

နိုင်ေစရန် အ ကမ်ဵဖက်မှုကုိ ေငွေ ကဵေထာက်ပဳဴြခင်ဵ၊ 

2) နိုင်ငဳတစ်နိုင်ငဳ (သ့ုိ) နိုင်ငဳတစ်နိုင်ငဳက ထိန်ဵချုပ်ထာဵသညဴ်/ပဳပဴိုဵ  

ထာဵသညဴ် အဖွဲ့ အစည်ဵ တစ်ရပ်က အြခာဵနိုင်ငဳတစ်နိုင်ငဳကုိ WMD

ေထာက်ပဳဴြခင်ဵ (သ့ုိ) ယင်ဵနိုင်ငဳတွင် ရှိနှင်ဴဖပီဵြဖစ်သညဴ် WMD ကို 

စွမ်ဵ ရညြ်မှင်ဴတင်ရန်၊ တိုဵ တက်ေကာင်ဵမွနေ်စရန် (သ့ုိ) အစာဵထိုဵရန ်

ေငွေ ကဵေထာက်ပဳဴြခင်ဵ၊ 

Proliferation Financing အမျ ိုဵအောဵမျာဵ
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1. Fund Raising (ရန်ပဳုေ ွရှာေဖွြခ ်ဵ)

• Domestic budget, networks overseas, criminal activities.

2. Disguising the Funds (ရရိှရန်ပဳုေ ွမျာဵအာဵဖဳုဵြေွယ်ြခ ်ဵ)

• 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 (ပေ္စည်ဵြေိရိယာနှ ဴ် 
နည်ဵပညာမျာဵရယူြခ ်ဵ)

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

Proliferation Financing အေ ်ဴမျာဵ

Proliferation Financing အေ ်ဴမျာဵ

Fund Raising

• Placement

• Layering

• Integration

Disguising the 
Funds

Procurement 

WMD Program
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Proliferation Financing အေ ်ဴမျာဵ

FATF’s Recommendations for Proliferation



25-Nov-2021

8

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

နုိ ် ဳေတာ်အေုိဵရ

• PFဆုိင်ရာ ဆဳုဵရှုဳဵနိုင်ေြခအန္တရာယ်ရှိမှုမျာဵကို ေဖာ်ထုတ်ရန်၊ အကဲြဖတ်ရန် 

နှင်ဴ နာဵလည်သေဘာေပါက်ေအာင်ေဆာင်ရွက်ရန၊် 

ေ ွေရဵေ ြေဵေရဵအဖဲွ့အေည်ဵမျာဵနှ ဴ် DNFBPမျာဵ

• PFဆုိင်ရာ ဆဳုဵရှုဳဵနိုင်ေြခအန္တရာယ်ရိှမှုမျာဵကို ေဖာ်ထုတ်ရန်၊ အကဲြဖတ်ရန်၊ 

ေစာင်ဴ ကညဴစ်စ်ေဆဵရန်၊ စီမဳခန့ခဲွ်ရန် နှငဴ် ေလျာဴပါဵသက်သာေအာင် 

ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

 

(“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
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• COUNTRY/GEOGRAPHIC RISK

• CUSTOMER/VENDOR RISK

• PRODUCT AND SERVICE RISKS 

Risk Factors of PF

• စစ်ဘက်သဳုဵပစ္စည်ဵမျာဵဆုိင်ရာ အေရဵယူပိတ်ဆ့ုိမှုခထဳာဵရသညဴ် နိုင်ငဳမျာဵ၊ 

• ကုန်သွယ်မှုပိတ်ပင်ြခင်ဵခဳထာဵရသည်ဴနိုင်ငဳမျာဵ၊ 

• PF ဆုိင်ရာ အေရဵယူပိတ်ဆ့ုိမှုမျာဵခဳထာဵရသညဴနုိ်င်ငဳမျာဵ၊ 

• AML/CFT စနစ်တွင်မဟာဗျူဟာေြမာက်အာဵနည်ဵချက်မျာဵရှိသညဴ်နုိင်ငဳမျာဵ၊ 

• ပုိ့ကုန်ထိန်ဵချုပ်မှုတွင် အာဵနည်ဵချက်ရိှသညဴ်နိငု်ငဳမျာဵ၊

• အီရန်နှင်ဴ DPRKတို့၏အကျ ိုဵစီဵပွာဵအတွက် ေထာက်ပဴဳေနသညဴ် နုိင်ငဳမျာဵနှငဴ် 

အိမ်နီဵချင်ဵနုိင်ငဳမျာဵ၊ 

• အ ကမ်ဵဖက်မှုမျာဵနှင်ဴအခိုင်အမာဆက်စပ်ေနသည်ဴနိုင်ငဳမျာဵ၊ 

• လက်နက်ေရာင်ဵဝယ်မှုနှင်ဴဆက်စပ်ေနသည်ဴ ဂိုဏ်ဵဖွဲ့မှုခင်ဵ မျာဵြပာဵသညဴ် 

နိင်ုငဳမျာဵ။ 

Country/Geographic Risk
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• TFS PF စာရင်ဵတွင်ပါဝင်သညဴ် လူပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊

• High Risk Country မျာဵနှငဴ် အဆက်အသွယ်ရိှသညဴ် စစ်တပ် (သ့ုိ) 

ေထာကလှ်မ်ဵေရဵအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် စီဵပွာဵဆကဆဳ်ေဆာင်ရွကမ်ှု ရိှသညဴ ်

လူပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ 

• နှစ်မျ ိုဵသဳုဵ, စစ်ဘက်သဳုဵ, Proliferation ဆုိင်ရာအကဲဆတ်သညဴ် ကုန်ပစ္စည်ဵ  

မျာဵ ဝယ်ယူမှု၊ ေရာင်ဵချမှုနှငဴ် ေထာက်ပဴဳမှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သညဴ် 

လူပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ။ 

Customer/Vendor Risk

• Proliferation ဆုိင်ရာအကဲဆတ်သည် ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵ (သ့ုိ) စစ်ဘက်သဳုဵ 

ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ 

• ပစ်မှတ်ထာဵအေရဵယူခထဳာဵရသညဴ် (သ့ုိ) ဆဳုဵရှုဳဵနုိင်ေြခအန္တရာယ်အဆငဴ် 

ြမငဴ်မာဵသညဴ်နုိင်ငဳမျာဵသ့ုိ ကုန်ပစ္စည်ဵေပဵပ့ုိသညဴ်ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ၊ 

• ဆဳုဵရှုဳဵနုိင်ေြခအန္တရာယ်အဆင်ဴြမငဴ်မာဵသညဴ်နုိင်ငဳမျာဵရိှ အကဲဆတ်သညဴ် 

စက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵသို့ ေငွေ ကဵေထာက်ပဴဳသညဴ် စီမဳကိန်ဵ မျာဵ၊ 

• ဆဳုဵရှုဳဵနုိင်ေြခအန္တရာယ်အဆင်ဴြမငဴ်မာဵသညဴ်နုိင်ငဳမျာဵ ပါဝင်ပတ်သက်ေသာ

ကုန်သွယ်မှုဆုိင်ရာေငွေ ကဵေထာက်ပဴဳမှုမျာဵနှငဴ် ေငွေ ကဵလွှဲေြပာင်ဵမှုမျာဵ၊ 

• နှစ်မျ ိုဵသဳုဵ, စစ်ဘကသဳု်ဵ, Proliferation ဆုိင်ရာအကဲဆတ်သညဴ ်ကနု်ပစ္စည်ဵ 

အမျာဵအြပာဵကုိ (အထူဵသြဖငဴ်) ဆဳုဵရှုဳဵနုိင်ေြခအန္တရာယ်အဆင်ဴ ြမငဴ်မာဵသညဴ် 

နိုင်ငဳမျာဵသို့ ေပဵပို့ြခင်ဵ။ 

Product and Service Risk
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• ဘဏ္ဍာေရဵအရ ပစ်မှတ်ထာဵအေရဵယူရန် သတ်မှတ်ြခင်ဵခဳထာဵရသည်ဴ 

လူပုဂ္ဂိုလ်နှငဴ်အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵအေနြဖင်ဴ- 

• WMD ြပန့်ပွာဵ ေရဵေဆာင်ရွကရ်ာတွင် လုိအပ်ေသာအရင်ဵြမစ်မျာဵရရိှနိုင်ြခင်ဵ၊ 

• ထိန်ဵချုပ်ထာဵသည်ဴ ေငွေ ကဵနှငဴ်ပစ္စည်ဵမျာဵကို ခွငဴ်ြပုချက်မရှိဘဲ အသဳုဵြပုနုိင်ြခင်ဵ၊  

• UN နှငဴ် နုိင်ငဳအာဏာပုိင်တ့ုိ၏ ပစ်မှတ်ထာဵအေရဵယူရန် သတ်မှတ်ြခင်ဵ 

ကဲဴသ့ုိေသာ ြပစဒ်ဏခ်ျမှတ်ခဳရနုိင်ြခင်ဵ၊  

• လူအမျာဵအြပာဵေသေ ကေစေသာလက်နက်မျာဵြဖငဴ် ဖခိမ်ဵေြခာက်မှုကိခုဳရနုိင် 

ြခင်ဵ၊ 

• နိုင်ငဳေတာ်၊ သက်ဆုိင်ရာကဏ္ဍမျာဵနှင်ဴ ပုဂ္ဂလိကဏ္ဍတ့ုိ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ 

ကျဆင်ဵေစြခင်ဵ၊ 

အြေျ ိုဵေြ်ေ (Consequence)

FATF’s Guidance on Proliferation Financing Risk Assessment 

FATF Guidance-Proliferation-Financing-Risk-Assessment-Mitigation.pdf
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R-2 National cooperation and coordination

နုိ ် ဳေတာ်အေုိဵရ

 AML/CFT/CPF မူဝါဒမျာဵချမှတ်ထာဵရန်၊ ြပန်လည်သဳုဵသပ်ရန်၊  

 တာဝနယူ်မညဴ် အာဏာပုိ ်အဖဲွ့အေည်ဵသတ်မှတ်ထာဵရန် သ့ုိမဟုတ် ပူဵေပါ ်ဵ 

ေော ်ရွြေ်ေရဵလုပ် န်ဵေနေ်ချမှတ်ထာဵရန်၊ 

 မူဝါဒချမတ်ှသညဴအ်ဆင်ဴ/လုပ်ငန်ဵအေကာင်အထည်ေဖာ်သညဴအ်ဆင်ဴ မျာဵရိှ 

မူဝါဒချမှတ်သူမျာဵ၊ FIU၊ LEAs၊ ကကီဵ ကပေ်ရဵအာဏာပုိင်မျာဵ နှင်ဴ အြခာဵ 

သက်ဆုိင်ရာ အာဏာပုိင်မျာဵအ ကာဵ ပူဵေပါ ်ဵေော ်ရွြေ်ေရဵ၊ သတ ်ဵ 

ဖလှယ်ေရဵ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵချမှတ်ထာဵရန်၊ 

 ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵမူဝါဒနှင်ဴ ဆီေလျာ်သညဴ် သတ ်ဵအချြ်ေအလြေ် 

လဳုခခုဳေရဵြပဋ္ဌာန်ဵချြေ်မျာဵထာဵရိှရန်၊ 

CPF (including AML and CFT)တွ ်ပူဵ ေပါ ်ဵပါဝ ်သ ်ဴသညဴ်အဖွဲ့ အေည်ဵ မျာဵ

1) မူဝါဒချမှတ်သညဴ်ဌာနမျာဵ၊ (နုိင်ငဳြခာဵေရဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵ၊ စီဵပွာဵကူဵသန်ဵ၊ 
ြပည်ထဲေရဵ၊ တရာဵေရဵ) 

2) ဘဏ္ဍာေရဵဆုိင်ရာ ကကီဵ ကပေ်ရဵဌာနမျာဵနှငဴ် ဌာနတွင်ဵကကီဵ ကပ်ေရဵ အဖဲွ့ 
အစည်ဵမျာဵ၊ 

3) ပုိ့ကုန်ထိန်ဵချုပ်ေရဵ၊ အေကာက်ခန်ွနှငဴ ်နယ်စပ်ေဒသထိန်ဵချုပ်ေရဵဌာနမျာဵ၊ 

4) ေထာက်လှမ်ဵေရဵအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ 

5) FIU၊ 

6) ဥပေဒစုိဵမုိဵေရဵနှငဴ်တရာဵစဲွဌာနမျာဵ၊ 

7) ကုန်သွယ်မှုြမှငဴ်တင်ေရဵနှင်ဴရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှေဳရဵဌာနမျာဵ၊ 

8) UNSCR ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵအေကာင်အထည်ရန်တာဝနရိှ်သညဴ် အြခာဵေသာ 
ဌာနမျာဵ။ 
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R-7 Targeted financial sanctions related to proliferation

နိ ်ု ဳေတာ်အေုိဵရ

 လုဳခခုဳေရဵေကာင်စီ၏ Proliferation နှင်ဴ Proliferation Financing အာဵ 

ကာကွယ်ေရဵ၊ တုိက်ဖျက်ေရဵ၊ ဟန့်တာဵေရဵဆုိင်ရာ ဆုဳဵ ြဖတ်ချက်မျာဵအာဵ 

လုိက်နာသည်ဴအေနြဖင်ဴ TFS  PF ြုိေ အေြော ်အထည်ေဖာ်ေော ်ရန်၊ 

 ေနှာင်ဴေနှဵ ကန့် ကာမှုမရိှေစဘဲေ ွေ ြေဵနှ ်ဴအြခာဵပုိ ်ေုိ ်မှုမျာဵအာဵထိန်ဵချုပ်ရန်၊ 

 UNSC က သတ်မှတ်သည်ဴ လပုူဂ္ဂိုလ်နှင်ဴအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵထဳ တုိြ်ေရိုြ်ေြဖေ်ေေ၊ 

သွယ်ဝုိြေ်၍ြဖေ်ေေ ေ ွေ ြေဵနှ ်ဴရန်ပဳုေ ွမျာဵမေရာြ်ေရိှေေရန်၊

(Note: Recommendation 7 is focused on TFS.) 

သတ်မှတခ်ဳ လူပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့ အေည်ဵ၏ ေ ွေ ြေဵနှ ်ဴပုိ ်ေို ်မှုမျာဵအာဵ 

ထိန်ဵချုပြ်ခ ်ဵ၊ ေြ်ေနွယ်ပတ်သြ်ေမှုြုိေထိန်ဵချုပြ်ခ ်ဵ (Under R-7) 

1) FI & DNFPမျာဵအေနြဖင်ဴ ေအာက်ေဖာ်ြပပါတ့ုိကုိ ကြိေုတ ်အေ ြော ်ဵ ြောဵြခ ်ဵ၊ 

ေနှာ ်ဴေနှဵ ြေန့် ြောြခ ်ဵမျာဵ မရှိေေဘဲ ထိန်ဵချုပ်ရန်- 

 သတ်မှတြ်ခင်ဵခဳရသည်ဴ လူပုဂ္ဂိုလနှ်င်ဴအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ တိက်ုရုိက်ြဖစ်ေစ၊ 

သွယ်ဝုိက်၍ြဖစ်ေစ၊ အလဳုဵစဳုြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတတ်စ်ပုိင်ဵြဖစ်ေစ ပုိ ်ေို ်သညဴ ်

ထိန်ဵချုပ်သည်ဴ ေ ွေ ြေဵနှ ်ဴအြခာဵေသာပုိ ်ေို ်မှုမျာဵ၊ 

 အဆုိပါ ေငွေ ကဵနှင်ဴအြခာဵေသာပိုင်ဆိုင်မှုမျာဵမှ ေ ်ဵသြ်ေလာသည်ဴ/ 

ြဖေ်ေပါ် လာသည်ဴ ေ ွေ ြေဵနှ ်ဴအြခာဵေသာပုိ ်ေို ်မှုမျာဵ၊ 

 သတ်မှတခ် ဳ လူပုဂ္ဂိုလနှ်င်ဴအဖွဲ့အစည်ဵတ့ုိ၏ ြုိေယ်ောဵ/ညွှန် ြောဵချြ်ေြဖ ဴ ်

ေော ်ရွြ်ေသည်ဴ လူပုဂ္ဂိုလန်ှ ်ဴအဖွဲ့အေည်ဵတ့ုိ၏ ေ ွေ ြေဵနှ ်ဴအြခာဵေသာ 

ပို ်ေုိ ်မှုမျာဵ၊ 
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ထိန်ဵချုပြ်ခ ်ဵေော ်ရွြ်ေရမည်ဴ ေ ွေ ြေဵနှ ်ဴ အြခာဵေသာပိ ်ုေို ်မှုမျာဵ 

Listed 
Person 

& Entity

Person & 
Entity 

Acting on 
Behalf of

Person & 
Entity 

Acting at 
the 

Direction of

Controlled 
by

Owned by

Derived or 
Generated 

From

သတ်မှတခ်ဳ လူပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့ အေည်ဵ၏ ေ ွေ ြေဵနှ ်ဴပုိ ်ေို ်မှုမျာဵအာဵ 

ထိန်ဵချုပြ်ခ ်ဵ၊ ေြ်ေနွယ်ပတ်သြ်ေမှုြုိေထိန်ဵချုပြ်ခ ်ဵ (Under R-7) 

2) နိ ်ု ဳသာဵ/နုိ ် ဳအတ ်ွဵေနထုိ ်သ/ူအဖဲွ့အေည်ဵမျာဵက UNSCနှင်ဴအညီ ခွင်ဴြပုချက် 

မရိှဘဲ သတ်မှတခ် ဳ လူပုဂ္ဂိုလ/်အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵအကျ ိုဵအတွက် ေငွေ ကဵ (သ့ုိ) 

အြခာဵေသာပုိင်ဆိုင်မှုမျာဵကုိ ရရိှေအာင်ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵကုိ တာဵြမစ်ရန်၊ 

3) အေရဵယူေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ၊ လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ ေပဵပ့ုိနုိင်ေရဵအတွက် FI &

DNFBP မျာဵနှင်ဴ ေြ်ေသယွေ်ရဵ ေနေ်တေ်ရပ် ထာဵရိှရန်၊  

4) FI & DNFBP မျာဵအာဵ သက်ဆိုင်ရာ UNSCRအရ ေဆာင်ရွက်သည်ဴ ေငွေ ကဵနှငဴ ်

ပစ္စည်ဵထိန်ဵချုပ်မှုမျာဵ၊ အြခာဵေသာလိုက်နာေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကုိ သတ ်ဵပ့ုိေေရန်၊ 

5) သေဘာရုိဵြဖင်ဴေဆာင်ရွက်သည်ဴ  ြောဵလူ/အဖဲွ့အေည်ဵတို့၏ အခွ ်ဴအေရဵြုိေ 

ြောြွေယ်ေပဵနုိ ်မည်ဴ ထိေရာြ်ေေသာလုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵချမှတထ်ာဵရိှရန်၊ 

6) FI & DNFBP၏လိုက်နာေဆာင်ရွက်မှုကုိ ေစာင်ဴ ကည်ဴစစ်ေဆဵရန်၊ ပျက်ကွက်ပါက 

တရာဵမေ ကာင်ဵ၊ ြပစ်မှုေ ကာင်ဵ၊ စီမဳခန့်ခွဲေရဵလမ်ဵေ ကာင်ဵတ့ုိြဖင်ဴအေရဵယူရန်၊ 
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Recommendation 7 ေို ်ရာ FATF’s Standard အေြပာ ်ဵအလဲမျာဵ 

(7 out of 12)

ရြေ်ေွဲ ြပ ်ေ ်သညဴ်အေ ြော ်ဵအရာ

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

delay ဆုိင်ရာ အဓိပ္ပါယ် ဖွငဴ်ဆုိချက်မျာဵ

Oct, 2020

R.1, INR.1 တွင် TFS PF ြေိုေဖာြ်ေဖျြ်ေမှု၊ မလုိြေန်ာမှုနှ ဴ် 

တိမ်ဵေရှာ ်မှုမျာဵြုိေ ေဖာ်ထုတ်ြခ ်ဵနှ ဴ် ေဳုဵရှုဳဵနုိ ်ေြခ အန္တရာယ်

ရိှမှုမျာဵြေိုေဖာ်ထုတ်ြခ ်ဵ၊

Oct, 2020 R.2, INR.2 တွင် PF တိုကဖ်ျက်ေရဵအတွက် ြပည်တွင်ဵ ပူဵေပါင်ဵ

ေဆာင်ရွက်မှုနှငဴ် ေပါင်ဵစပ်ညှိနှိုင်ဵမှုမျာဵြပုလုပ်ေရဵ။

 Proliferation of Financing Risks ကုိ အကဲြဖတရ်န်မလိုအပ်ြခင်ဵ၊ 

 TFS PF Evasion ကုိသာ Risk Assessment လုပ်ရန်လိုအပ်ြခင်ဵ၊

 အချ ို့ေသာ FI & DNFBP မျာဵကုိ Risk Assessment ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴ

ေပဵနိုင်ြခင်ဵ၊ 

 Targeted Financial Sanctions ကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ြခင်ဵ

သည် risk-based မဟုတဘဲ် rule-base ြဖစ်ြခင်ဵ၊ 

 ြပစ်မှုအြဖစ်သတ်မှတရ်န်မလိုအပ်ြခင်ဵ၊ 

PF ေို ်ရာ FATF’s Recommendation မျာဵ၏ ထူဵြခာဵချြ်ေမျာဵ
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• Non-Compliance

• ထတ်ုြပန်ခဲဴသညဴ်အမိန့်နင်ဴှညွှန် ကာဵချက်မျာဵသည်လုေဳလာက်မှုမရှိ၊ 

• ထနိ်ဵချုပ်ရန်အမိန့်ထုတ်ြပန်ထာဵသညဴ ် ေငွေ ကဵနှငဴ်အြခာဵေသာပုိင်ဆုိင်မှု 

မျာဵဆုိင်ရာသတ်မှတ်ချက်တွင ်လိုအပ်ချက်မျာဵရှိေနြခင်ဵ၊ 

• အေရဵယူရန်သတ်မှတ်ြခင်ဵခဳရသူမျာဵ၏စာရင်ဵကုိ သတင်ဵပုိ့အဖဲွ့အစည်ဵထဳ 

ဆက်သယ်ွအေ ကာင်ဵ ကာဵမညဴ ်လပ်ုထဳုဵလုပ်နည်ဵမရိှြခင်ဵ၊ 

• ထနိ်ဵချုပ်ထာဵသညဴ်ေငွေ ကဵနှင်ဴပစ္စည်ဵမျာဵကုိ ပယ်ဖျက်ြခင်ဵ၊ အသဳုဵြပုခွငဴ ်

ေပဵြခင်ဵနှငဴ် အေရဵယူရန်သတ်မှတ်ခရဳမှုမှ ပယ်ဖျက်ေပဵေရဵေတာင်ဵဆိုြခင်ဵ 

ဆိင်ုရာ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵ မရိှြခင်ဵ။ 

R-7 နှ ်ဴပတ်သြ်ေ၍ 

ြမန်မာနို ် ဳ၏အြပန်အလှန်အြဲေြဖတ်ေရဵအေီရ ်ခဳောရလဒ်

• DNFBP နှင်ဴ အြခာဵေသာသတင်ဵပို့အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအာဵ ၎င်ဵတ့ုိ၏ PF TFS

ဆုိင်ရာတာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ သင်တန်ဵေပဵမှုမျာဵဆက်လက် 

ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

• MFIU ၏ ကကီဵ ကပ်စစ်ေဆဵြခင်ဵလမ်ဵညွှန်ချက်ကုိ အဖပီဵသတ်ရန်၊ 

• ေငွေရဵေ ကဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ ် DNFBP မျာဵ၏ PF TFS တာဝန် 

ဝတ္တရာဵမျာဵအေပါ် လုိက်နာေဆာင်ရွက်မှုနှငဴ်ပတ်သက်၍ ကကီဵ ကပ်စစ်ေဆဵ 

မှုမျာဵေဆာင်ရွက်ရန်။

JG Action Plan တွ ် PF နှ ်ဴပတ်သြ်ေ၍ ေော ်ရွြ်ေရန်ြေျန်ရှိသညဴ် 

အချြေမ်ျာဵ
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R-15 New Technologies

နုိ ် ဳမျာဵအေနြဖ ်ဴ 

 Virtual Asset and VASP မျာဵ၏လုပ်ေဆာင်မှုမျာဵမှ ေပါ်ထွက်လာမညဴ် PF 

ဆုိင်ရာ ဆဳုဵရှုဳဵနိုင်ေြခအန္တရာယ်ရှိမှုမျာဵကို ေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵ၊ အကဲြဖတ်ြခင်ဵနှငဴ် 

နာဵလည်သေဘာေပါက်ေအာင်ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

 ေဖာ်ထုတ်ရရှိသညဴ ် PF risk ကို စီမဳခန့ခဲွ်ရန်/ေလျာဴပါဵေစရန် သငဴ်ေလျာ်သညဴ ်

အေရဵယူေဆာင်ရွက်မှုမျာဵြပုလုပ်ရန်၊ 

VASP မျာဵေနြဖ ်ဴ   

 PF risk မျာဵကိုေဖာ်ထုတ်ရန်၊ အကဲြဖတ်ရန်နှငဴ် ယင်ဵတ့ုိကုိေလျာဴပါဵေစေရဵ 

ထိေရာက်သညဴ်အေရဵယူေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ ြပုလုပ်ရန်။

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

moving and using funds, consistent with the relevant UNSCRs

 သတ်မှတ်ခ ဳလူပုဂ္ဂိုလ်နှငဴ်အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵအာဵ  

 ေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵ၊ အရင်ဵအြမစ်မျာဵကို ပိတ်ပင်တာဵဆီဵြခင်ဵ၊ PF အတွက ် ေငွေ ကဵ/ပစ္စည်ဵ 

စုေဆာင်ဵြခင်ဵ၊ ေရွှေ့ေြပာင်ဵြခင်ဵနှငဴ်အသုဳဵ ြပုြခင်ဵမျာဵကိ ုတာဵဆီဵကာကွယ်ြခင်ဵ၊ 

 ဘဏ္ဍာေရဵအရပစ်မှတ်ထာဵအေရဵယူမှုကို ေနှာငဴ်ေနှဵမှုမရှိေစဘဲ အြပည်ဴအဝ 

နှင်ဴ ေသချာစွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်နှငဴ် ေစာင်ဴ ကည်ဴစစ်ေဆဵရန်၊ 

 ဘဏ္ဍာေရဵအရပစ်မှတ်ထာဵအေရဵယူမှုကိေုရှာင်ရှာဵမှုမျာဵအာဵ ကာကွယ်ရန် 

သက်ဆုိင်ရာ အာဏာပုိင်မျာဵအ ကာဵလဳုေလာက်သညဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှု/ 

ေပါင်ဵစပ်ညှိနှိုင်ဵမှုမျာဵြပုလုပ်ရန်၊ 

 PF တိုက်ဖျက်ေရဵအတွက် မူဝါဒမျာဵချမှတ်၍ အေရဵယူေဆာင်ရွက်မှုမျာဵြပု 

လုပ်ရန်။
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Prevention of WMD Proliferation ေို ်ရာ 

လုခဳခုဳေရဵေြော ေ်ီေုဳဵြဖတ်ချြေ်မျာဵ

 Non-state Actors-

 (7) Resolutions

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

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

 ြေိုရီဵယာဵဒီမုိြေရြေ်တေ်ြပည်သူ့သမ္မတနုိ ် ဳ(DPRK)-

 (21) Resolutions

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

 အီရန်အေ္စလာမ်မေ်သမ္မတနုိ ် ဳ (အီရန်)-

 2231 (2015)

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

UNSCRs relating to Prevention of WMD Proliferation
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1) 1540 (2004) non-State actors မျာဵ၏ PFဆိုင်ရာေဆာင်ရွကခ်ျက်မျာဵကုိ ကူညီ ပဳဴပိုဵြခင်ဵ 

မြပုလုပ်ရန်၊ ဥပေဒြပဋ္ဌာန်ဵ၍တာဵြမစ်ရန်၊ ြပည်တွင်ဵထိန်ဵချုပ်ေဆာင်ရွကမ်ှုမျာဵ 

ြပုလုပ်ရန်၊ ၁၅၄၀ ေကာ်မတီထူေထာင်ရန်၊ အဖဲွ့ဝ ်နို ် ဳမျာဵြေ ပထမအကြေိမ် 

အေြော ်အထည်ေဖာ်ေော ်မှုအေီရ ်ခဳောတ ်ြပရန်၊

2) 1673 (2006) ေကာမ်တီ၏လုပ်ပိုင်ခွင်ဴကုိသက်တမ်ဵကို (၂)နှစ်တိုဵြခင်ဵ၊

3) 1810 (2008) ေကာမ်တီ၏လုပ်ပိုင်ခွင်ဴကုိသက်တမ်ဵကိ ု(၃)နှစ်တိုဵြခင်ဵ၊

4) 1977 (2011) ေကာမ်တီ၏လုပ်ပိုင်ခွင်ဴကုိသက်တမ်ဵကိ ု (၁၀)နှစ်တုိဵြခင်ဵ၊ ဆဳုဵြဖတ်ချက်အေပါ် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်နိုင်မှုအေြခအေနအာဵ သဳုဵသပ်မှုြပုလုပ်ရန်၊ 

ေကာမ်တီက နှစ်ပတ်လည်လုပ်ငန်ဵအစီအစဉက်ိတုင်ြပရန်၊ အဖဲွ့ဝင် (၈)ဦဵ 

ပါဝင်သည်ဴကျွမ်ဵကျင်သူအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်ဵရန်၊

5) 2055 (2012) ကျွမ်ဵကျင်သူအဖွဲ့၏ အဖဲွ့ဝင်စုစုေပါင်ဵကို (၉)ဦဵထိတိုဵြမှငဴ်ြခင်ဵ၊

6) 2325 (2016)  ေကာ်မတီက နှစ်ပတ်လည်လုပ်ငန်ဵအစီအစဉက်ို စဉ်ဆက်မြပတ်တင်ြပရန၊်

7) 2572 (2021)  ေကာ်မတီ၏လုပ်ပိုင်ခွငဴ်ကုိသက်တမ်ဵကိ ု၂၈-၂-၂၀၂၂ ထိတိုဵြမှငဴ်ြခင်ဵ။

Non-State Actors ေုိ ်ရာေုဳဵြဖတ်ချြ်ေမျာဵ

a) Non-State Actor မျာဵ၏ နျူကလီဵယာဵ၊ ဓါတု၊ ဇီဝလက်နက်နှငဴ် 

ယင်ဵတို့ကုိသယ် ေဆာင်ပစ်လွှတ်သညဴ်နည်ဵ လမ်ဵမျာဵ ပိင်ုဆိုင်ေရဵ၊ 

လုပ်ထုပ်ေရဵ၊ သယ်ယပ့ုိူေဆာင်ေရဵ၊ လွှဲေြပာင်ဵေရဵ၊ အသဳုဵြပုေရဵ၊ 

ဖွဳ့ ဖဖိုဵေအာင်ေဆာင်ရွက်ေရဵတို့ အတွက် အာဵထုတ်မှု မျာဵတွင် 

ေထာက်ပဳဴကူညီမှု မြပုလုပ်ရန်၊  

b) Non-State Actor မျာဵ၏ အထကပ်ါေဆာင်ရွကမ်ှုမျာဵ၊ ေစဴစပ်

ညှိနှိုင်ဵမှုမျာဵ၊ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်မှုမျာဵ၊ ကူညီမှုနှငဴ် ေငွေ ကဵေထာက်ပဳဴမှု

မျာဵကုိ တာဵြမစ်ပိတပ်င်ရန် ထိေရာက်ေသာ ဥပေဒမျာဵြပဋ္ဌာန်ဵြခင်ဵ၊ 

ယင်ဵဥပေဒမျာဵစိုဵမိုဵ ေရဵေဆာင်ရွကရ်န်၊ 

UNSCR 1540 အရ နို ် ဳမျာဵအေနြဖ ်ဴလိုြ်ေနာရန်အချြ်ေမျာဵ
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a) ယင်ဵတိုန့ှင်ဴပတ်သက်၍ ေအာက်ပါကိစ္စရပ်မျာဵအတွက် ထိေရာက်ေသာ ြပည်တွင်ဵ 

ထိန်ဵချုပ်ေဆာင်ရွက်မှုြပုလုပ်ရန်- 

a) ယင်ဵပစ္စည်ဵမျာဵ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ၊ အသဳုဵြပုြခင်ဵ၊ သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ၊ သယ်ယူ

ပို့ေဆာင်ြခင်ဵ တိုတ့ွင် လုဳခခုဳေိတ်ချမှုရှိေေေရဵနှ ်ဴ ောရ ်ဵတိြေျမှန်ြေန်ေရဵ၊ 

b) ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာထိေရာက်မှုရိှေသာ ြောြေွယေ်ော ်ဴေရှာြေ်မှုမျာဵထာဵရှိရန်၊ 

c) ယင်ဵပစ္စည်ဵမျာဵတရာဵမဝင်ေရာင်ဵဝယြ်ခင်ဵ၊အကျ ိုဵေဆာင်ြခင်ဵမျာဵကိုေဖာ်ထုတ်
တာဵဆီဵ ကာကွယ်ရန်နယ်ေပ်ထိန်ဵချုပ်မှုနှ ်ဴဥပေဒေိုဵမိုဵေရဵေော ်ရွြေ်မှုမျာဵြပု
လုပ်ရန်၊ 

d) ယင်ဵပစ္စည်ဵမျာဵတင်ပို့ြခင်ဵ၊ တစ်ဆင်ဴခဳတင်ပို့ြခင်ဵ၊ ြပန်လည်တင်ပို့ြခင်ဵ၊ ေငွေ ကဵ

နှင်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုေထာက်ပဳဴြခင်ဵမျာဵနှင်ဴပတ်သက်၍ ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒ

ြပဋ္ဌာန်ဵြခင်ဵမျာဵ အပါအဝင် ြေုန်ပေ္စည်ဵတ ်ပို့မှု/တေ်ေ ်ဴခဳတ ်ပို့မှုမျာဵအေပါ် 
ထိေရာြေ်ေွာထိန်ဵချုပ်မှု မျာဵြပုလုပ်ရန်၊  

e) ချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵကို ြပစ်မှု/တရာဵမေ ကာင်ဵအရ အေရဵယူရန်။

UNSCR 1540 အရ နို ် ဳမျာဵအေနြဖ ်ဴလိုြ်ေနာရန်အချြ်ေမျာဵ

a) တာဵဆီဵ ကာကွယ်ေရဵေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵကို အဓိကထာဵြခင်ဵ၊ 

b) ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှုကိုအေြခခဳြခင်ဵ၊ 

c) ပစ်မှတ်ထာဵအေရဵယူေဆာင်ရွက်မှုမပါဝင်ြခင်ဵ၊ 

d) ဘာလုပ်ရမည်၊ ဘယ်လိုလုပ်ရမည်ဆိုသညဴ်အချက်မျာဵကျယ်ြပန့်စွာပါဝင်ြခင်ဵ၊ 

e) ထိေရာက်စွာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်နိုင်ေရဵမှာ သက်ဆိုင်ပါဝင်သညဴ် နိုင်ငဳ 

မျာဵ၏အခန်ဵကဏ္ဍသည်အေရဵပါြခင်ဵ၊

UNSCR 1540 ၏ ထူဵြခာဵချြ်ေမျာဵ
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• Submitted on 6th April 2005 in accordance with

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

Myanmar National Implementation Report

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 ေုိ ်ရာ UN လဳုခခုဳေရဵေြော ်ေီေုဳဵြဖတ်ချြ်ေမျာဵ

(UNSCRs For DPRK)

Myanmar UNSCR 1540 implementation Report.pdf
UNSCR for NORK (PF)\UNSCR 1718.pdf
UNSCR for NORK (PF)\UNSCR 1718.pdf
UNSCR for NORK (PF)\UNSCR 1718.pdf
UNSCR for NORK (PF)\UNSCR 1718.pdf
UNSCR for NORK (PF)\UNSCR 1718.pdf
UNSCR for NORK (PF)\UNSCR 1874.pdf
UNSCR for NORK (PF)\UNSCR 1874.pdf
UNSCR for NORK (PF)\UNSCR 1874.pdf
UNSCR for NORK (PF)\UNSCR 1874.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 2087 (Travel Ban and Asset Freezing List).pdf
UNSCR for NORK (PF)\UNSCR 2087 (Travel Ban and Asset Freezing List).pdf
UNSCR for NORK (PF)\UNSCR 2087 (Travel Ban and Asset Freezing List).pdf
UNSCR for NORK (PF)\UNSCR 2087 (Travel Ban and Asset Freezing List).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 2094 (Travel Ban Asset Freezing material  and luxury good List).pdf
UNSCR for NORK (PF)\UNSCR 2094 (Travel Ban Asset Freezing material  and luxury good List).pdf
UNSCR for NORK (PF)\UNSCR 2094 (Travel Ban Asset Freezing material  and luxury good List).pdf
UNSCR for NORK (PF)\UNSCR 2094 (Travel Ban Asset Freezing material  and luxury good 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 2270 ((Travel Ban Asset Freezing vessel and luxury List).pdf
UNSCR for NORK (PF)\UNSCR 2270 ((Travel Ban Asset Freezing vessel and luxury List).pdf
UNSCR for NORK (PF)\UNSCR 2270 ((Travel Ban Asset Freezing vessel and luxury List).pdf
UNSCR for NORK (PF)\UNSCR 2270 ((Travel Ban Asset Freezing vessel and luxury 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 2321 (Travel Ban Asset Freezing material  and luxury good List List).pdf
UNSCR for NORK (PF)\UNSCR 2321 (Travel Ban Asset Freezing material  and luxury good List List).pdf
UNSCR for NORK (PF)\UNSCR 2321 (Travel Ban Asset Freezing material  and luxury good List List).pdf
UNSCR for NORK (PF)\UNSCR 2321 (Travel Ban Asset Freezing material  and luxury good List 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 2356 (Travel Ban Asset Freezing).pdf
UNSCR for NORK (PF)\UNSCR 2356 (Travel Ban Asset Freezing).pdf
UNSCR for NORK (PF)\UNSCR 2356 (Travel Ban Asset Freezing).pdf
UNSCR for NORK (PF)\UNSCR 2356 (Travel Ban Asset Freezing).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)\UNSCR 2371 (Travel Ban Asset Freezing).pdf
UNSCR for NORK (PF)\UNSCR 2371 (Travel Ban Asset Freezing).pdf
UNSCR for NORK (PF)\UNSCR 2371 (Travel Ban Asset Freezing).pdf
UNSCR for NORK (PF)\UNSCR 2371 (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)\UNSCR2375 (Travel Ban Asset Freezing).pdf
UNSCR for NORK (PF)\UNSCR2375 (Travel Ban Asset Freezing).pdf
UNSCR for NORK (PF)\UNSCR2375 (Travel Ban Asset Freezing).pdf
UNSCR for NORK (PF)\UNSCR2375 (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
UNSCR for NORK (PF)\UNSCR2397 (Travel Ban Asset Freezing).pdf
UNSCR for NORK (PF)\UNSCR2397 (Travel Ban Asset Freezing).pdf
UNSCR for NORK (PF)\UNSCR2397 (Travel Ban Asset Freezing).pdf
UNSCR for NORK (PF)\UNSCR2397 (Travel Ban Asset Freezing).pdf
UNSCR for NORK (PF)\UNSCR2397 (Travel Ban Asset Freezing).pdf
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UNSCRs which extend the mandate of panel experts

Proliferation of WMD ေုိ ်ရာ UN လဳုခခုဳေရဵေြော ်ေီေုဳဵြဖတ်ချြ်ေမျာဵ

(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) ပုိင်ဆုိင်မှုမျာဵကိုထိန်ဵချုပ်ရာတွင်အကကုဳဵဝင်သညဴ် စီဵပွာဵေရဵအရင်ဵအြမစ်မျာဵ 
ကို အဓိပ္ပါယ်ဖွငဴ်ဆုိရာတွင် ေရယာဉ်ကဴဲသ့ုိေသာ  ပုိင်ဆုိင်မှုမျာဵပါဝင်လာြခင်ဵ၊

2) ပစ်မှတ်ထာဵအေရဵယူေဆာင်ရွက်ရန် စာရင်ဵသတ်မှတ်ချက်အမျ ိုဵအစာဵတွင် 
ပင်လယ်ကူဵသေဘောမျာဵပါဝင်လာြခင်ဵ၊

3) DPRK ြပင်ပတွင် DPRK အစိုဵရ (သ့ုိ) အလုပ်သမာဵပါတီ တ့ုိ၏ အဖဲွ့အစည်ဵ 
မျာဵက တုိကရ်ိုကြ်ဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝုိက၍်ြဖစေ်စ ပုိင်ဆုိင်သည ် (သ့ုိ) ထိန်ဵချုပ် 
သညဴ ် ေငွေ ကဵ၊ အြခာဵေသာ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ်စီဵပွာဵေရဵ အရင်ဵအြမစ်မျာဵ 
ကိုလည်ဵ ထိန်ဵချုပ်ရန်ပါဝင်လာြခင်ဵ။ 
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Vessels List

Designated Vessels List Under UNSCR 1718

UNSCR - 2231 (2015)

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

• 23 persons & 61 entities are listed

• JCPOA ကို ဆန့်ကျင်၍ေဆာင်ရွက်ရာတွင် တုိကရ်ိုက် (သ့ုိ)

သွယ်ဝုိက၍် ဆက်ဆဳပတ်သက်ြခင်ဵ၊ ကူညီေပဵြခင်ဵ၊ 

• JCPOA ကိုေရှာင်တိမ်ဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵတွင် အကူအညီ 

ေပဵြခင်ဵ

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

Proliferation of WMD ေုိ ်ရာ UN လဳုခခုဳေရဵေြော ်ေီေုဳဵြဖတ်ချြ်ေမျာဵ

(UNSCRs for Iran)

Designated Vessels List under UNSCR 1718.pdf
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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 ေုိ ်ရာ UN လဳုခခုဳေရဵေြော ်ေီေုဳဵြဖတ်ချြ်ေမျာဵ

(UNSCRs for Iran)

Recent changes in UNSCR TFS on proliferation financing 

Iran (UNSCR 2231)

• အီရန်နိင်ုငဳဆိုင်ရာ ယခင် UNSCR မျာဵအရ ပစ်မှတ်ထာဵအေရဵယူရန် သတ်မှတ် 

ထာဵသညဴ် လူပုဂ္ဂိုလ်နှင်ဴအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵအာဵ စာရင်ဵမပှယ်ဖျက်ေပဵြခင်ဵ၊ 

• UNSCR 2231 အရ ပစ်မှတ်ထာဵအေရဵယူရန် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် လူပုဂ္ဂိုလ်နှင်ဴ 

အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵကျန်ရှိေနြခင်ဵ၊ 

• UNSCR 2231 ၏ ေနာက်ဆက်တဲွ ခ၊ အပိုဒ် ၆(ဂ) အရ လဳုခခုဳေရဵေကာင်စီ 

အေနြဖင်ဴ ပစ်မှတ်ထာဵအေရဵယူရန်စာရင်ဵတွင် ထည်ဴသွင်ဵြခင်ဵနှင်ဴပယ်ဖျက်ြခင်ဵ 

မျာဵေဆာင်ရွက်နုိင်ြခင်ဵ။
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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

Sanction Measures

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

1. Arms and related materiel embargo (လက်နက်နှင်ဴဆက်စပ် ပစ္စည်ဵတင်သွင်ဵမှုကို 
ပိတ်ပင်ြခင်ဵ) 

2. Non-proliferation (လူအမျာဵအြပာဵေသေ ကေစေသာလက်နက်မျာဵမြပန့်ပွာဵေစေရဵ) 

3. Proliferation networks (WMD ြပန့်ပွာဵေစသည်ဴ ကွန်ယက် မျာဵအေပါ်အေရဵယူြခင်ဵ) 

4. Interdiction and transportation ( ကာဵြဖတ်စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ တာဵြမစ်ြခင်ဵနှင်ဴ သယ်ယူ 
ပို့ေဆာင်ေရဵ) 

5. Provision of bunkering services (ေရယာဉ်မျာဵဝန်ေဆာင်မှုေပဵြခင်ဵဆိုင်ရာ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵ) 

6. Assets Freezing (ပိုင်ဆုိင်မှုမျာဵထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ) 

7. Disposal of seized items (သိမ်ဵဆည်ဵထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵ မျာဵအာဵ ထုခဲွရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵ) 

8. Travel ban (ခရီဵသွာဵလာမှုကုိ ပိတ်ပင်ြခင်ဵ) 

9. Financial Measure (ဘဏ္ဍာေရဵဆုိင်ရာအေရဵယူေဆာင်ရွကခ်ျက်မျာဵ) 

10. Specialized teaching and training (အထူဵသင် ကာဵေလဴကျငဴ်မှုမျာဵအာဵပိတ်ပင်ြခင်ဵ) 

11. Scientific and Technical Cooperation (သိပ္ပဳနှငဴ်နည်ဵပညာပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရကွ်မှုကိပိုတ်ပင်ြခင်ဵ) 

List of Sanction Measures

12. Coal, Minerals and Sectorial Bans (ေကျာက်မီဵေသွဵ၊ ဓါတ်သတ္တု နှငဴ်ကဏ္ဍအလုိက်ပိတ်ပင်မှု 
မျာဵ) 

13. Ban on export of condensates and natural gas ban to DPRK (သဘာဝဓါတ်ေငွနှငဴ် 
ဓါတ်ေငွရည်တင်ပို့မှုမျာဵကို ပိတ်ပင်ြခင်ဵ) 

14. Ban on all refined petroleum products (သန့်စင်ဖပီဵေရနဳထုတ်ကနု် အာဵလဳုဵကိ ုပိတ်ပင်ြခင်ဵ) 

15. Restriction on the supply, sell, or transfer of crude oil (ေရနဳစိမ်ဵေထာက်ပဳဴမှု၊ ေရာင်ဵချမှု၊ 
လွှဲေြပာင်ဵမှုမျာဵကို ကန့သ်တ်ြခင်ဵ) 

16. Seafood Ban (ပင်လယ်စာ တင်ပို့မှုမျာဵကိ ုပိတ်ပင်ြခင်ဵ) 

17. Ban on export of textiles from the DPRK (အထည်အလိပ်မျာဵ တင်ပို့မှုကုိပိတ်ပင်ြခင်ဵ) 

18. Ban on DPRK workers abroad (ြပည်ပေရာက် DPRK အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ ပိတ်ပင်ြခင်ဵ) 

19. Fuel Ban (ေလာင်စာဆီ ပိတ်ပင်ြခင်ဵ) 

20. Other bans: Statues, New Helicopters and Vessels (အြခာဵေသာပိတ်ပင်မှုမျာဵ၊ ရုပ်တုမျာဵ၊ 
ရဟတ်ယာဉမ်ျာဵ နှငဴ ်သေဘောမျာဵ) 

21. Luxury goods ban (ဇိမ်ခဳပစ္စည်ဵမျာဵပိတ်ပင်ြခင်ဵ) 
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https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/prohibited-items

Detail List of Prohibited Items

Case Studies

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/prohibited-items
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/prohibited-items
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/prohibited-items
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/prohibited-items
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/prohibited-items
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/prohibited-items
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Taken Action on Sanction Evasion

Taken Action on Sanction Evasion
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Taken Action on Sanction Evasion

ောရ ်ဵမှပယ်ဖျြေြ်ခ ်ဵ၊ 

ေ ေွ ြေဵနှ ဴ်ပို ေ်ို မ်ှုမျာဵအာဵထိန်ချုပ်ထာဵြခ ်ဵ မှပယ်ဖျြေြ်ခ ်ဵ   

နှ ်ဴ  

အသဳုဵြပုခွ ်ဴေပဵအပ်ြခ ်ဵ၊
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 သတ်မှတ်ြခင်ဵစဳနှုန်ဵမျာဵနှင်ဴဆက်လက်ကိုက်ညီမှုမရှိသူမျာဵအတွက် UNSC သို ့

စာရင်ဵမှပယ်ဖျက်ေပဵေရဵ အမျာဵသိလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵချမှတ်ြေျ ်ဴသဳုဵရန်၊ (UNSC

1730 အရ UNSC ကအတည်ြပုထာဵသညဴ် လမ်ဵညွှန်အတိုင်ဵ) 

 False Positive ြဖ ်ဴ ထနိ်ဵချုပ်ခဳထာဵရသူမျာဵအတွြေ် အချနိ်နှ ်ဴတေ်ေြပဵညီပယဖ်ျြေ် 

ေပဵသညဴ် အမျာဵသိလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵချမှတ်အေြော ်အထည်ေဖာ်ရန်၊  

 UNSCမ ှပယ်ဖျြေ်သည်နှ ်ဴတေ်ပပို ်နြေ် ပို ်ေို ်မှုမျာဵေြေ်လြေ်ထိန်ဵချုပ်ရန်မလို၊ 

 စာရင်ဵမှပယ်ဖျက်ြခင်ဵနှင်ဴ ထိန်ဵချုပ်မှုမျာဵပယ်ဖျက်ြခင်ဵအတွက် FI နှ ်ဴ DNFBPမျာဵ 

နှ ်ဴေြေ်သွယေ်ရဵေနေ်ထူေထာ ်ထာဵရှိရန်၊  

ောရ ်ဵမှပယ်ဖျြ်ေြခ ်ဵ နှ ်ဴ ထိန်ဵချုပထ်ာဵမှုအာဵပယ်ဖျြ်ေြခ ်ဵ

 UNSCR 1730 (2006)

 UNSCR 1718 Committee Guidelines (Section 8)

ောရ ်ဵမှပယ်ဖျြ်ေြခ ်ဵေို ်ရာ လုပ်ထုဳဵလုပန်ည်ဵမျာဵ
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 အဖွဲ့ဝ ်နို ် ဳမျာဵ (UNSCR 1718  ေကာ်မတီသ့ုိ မည်သညဴ ် အချနိ်တွင်

မဆုိ တင်ြပနိုင်ပါသည်။) 

 သတ်မှတ်ခဳ လူပုဂ္ဂိုလ်နှ ဴ်အဖွဲ့အေည်ဵမျာဵ (မိမိေနထုိင်ရာ/ နိုင်ငဳသာဵ

ြဖစရ်ာ နုိင်ငဳမှတစ်ဆင်ဴ Focal Point သ့ုိလည်ဵေကာင်ဵ၊ တုိကရ်ိုက်

ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ တင်သွင်ဵနုိင်ပါသည်။)

ောရ ်ဵမှပယ်ဖျြ်ေေပဵေရဵအတွြ်ေ တ ်ြပနို ်သူမျာဵ

 UNSCR 1718၏အပိုဒ် ၈(ဃ)နှင်ဴ(ဂ)ပါ သတ်မှတ်ြခင်ဵစဳနှုန်ဵ မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညီမှု

မရှိေ ကာင်ဵ/ဆက်လက်ကိကု်ညီမှုမရှိေ ကာင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵေဖာ်ြပချက်၊ 

 သတ်မှတ်ခဳရသူ၏ လက်ရှိအလုပ်အကုိင်/ လှုပ်ရှာဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵနငှဴ်

အြခာဵဆက်စပ်သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ၊ (အေထာက်အထာဵမျာဵနှင်ဴအတူ) 

 ေသဆဳုဵသွာဵသညဴ် သတ်မှတ်ခရဳသအူတွက် နိုင်ငဳေတာ်က (၁၇၁၈) ေကာ်မတီ 

သ့ုိတိုက်ရိကု်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်ဵ၏တရာဵဝင်အကျ ိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရိှသူက Focal Point မှ 

တစ်ဆငဴ်ြဖစ်ေစ တရာဵဝင် အေထာက်အထာဵမျာဵနှင်ဴအတူတင်ြပရန်၊

(ေသစာရင်ဵ၊ အေမွဆက်ခခဳွင်ဴ၊ ပူဵတဲွပုိင်ဆုိင်မှုအေထာက်အထာဵ အစရိှသည်) 

 

 

ောရ ်ဵမှပယ်ဖျြ်ေေပဵေရဵတ ်ြပရာတွ ်ပါဝ ်သ ်ဴသညဴ်အချြ်ေမျာဵ
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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

 အချက်အလက်ြပညဴ်စဳုသညဴ်တင်ြပချက်အာဵလဳုဵကို (ေကာ်မတီလမ်ဵညွှန်ချက် 

အပိုဒ်-၅) နှငဴ်အညီ စဉ်ဵ စာဵသဳုဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 စာရင်ဵမပှယ်ဖျက်ရန်ဆဳုဵြဖတ်ပါက ရုဳဵအဖဲွ့က UNSCR 1718’s Sanctions List

ကို ြပင်ဆင်မည်ြဖစ်ပါသည်။

ောရ ်ဵမှပယ်ဖျြ်ေေပဵေရဵေုဳဵြဖတ်ချြ်ေချမှတ်ြခ ်ဵ
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ထိန်ဵချုပ်ထာဵသည်ဴ ပို ်ေို ်မှုမျာဵနှ ဴ်ပတ်သြေ်၍ ြေ ်ဵလွတ်ခွ ဴ်

ြေ ်ဵလွတ်ခွ ်ဴေို ်ရာ ြပဋ္ဌာန်ဵချြ်ေမျာဵ 

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)

ထိန်ဵချုပထ်ာဵသည်ဴ ပိ ်ုေို ်မှုမျာဵနှ ်ဴပတ်သြ်ေ၍ ြေ ်ဵလွတ်ခွ ်ဴမျာဵ
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 အဖွဲ့ ဝ ်နို ် ဳမျာဵ

ြေ ်ဵလွတ်ခွ ်ဴတ ်ြပနို ်သူမျာဵ

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

ထိန်ဵချုပထ်ာဵသည်ဴ ပိ ်ုေို ်မှုမျာဵနှ ်ဴပတ်သြ်ေ၍ ရရိှနုိ ်သညဴ် 

ြေ ်ဵလွတ်ခွ ်ဴမျာဵ
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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

ြေ ်ဵလွတ်ခွ ်ဴေပဵေရဵတ ်ြပချြ်ေြုိေလြ်ေခဳမည်ဴသူ

 UNSCR 1718(2006) နှင်ဴ 1737(2006) တိုပ့ါ ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴြပုသညဴ်အေြခအေနမျာဵ 

နှင်ဴကိုက်ညီက ယင်ဵဆုဳဵြဖတ်ချက်ပါလုပ်ထုဳဵလပု်နည်ဵနှင်ဴအညီခွင်ဴြပုရန်-

 Basic Expense (သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငဳကေကာ်မတီသ့ုိ အေ ကာင်ဵ ကာဵဖပီဵ အလုပ်လုပ်ရက် 

၅ ရက် အတွင်ဵ ကန့်ကကွ်ေ ကာင်ဵအေ ကာင်ဵြပန် ကာဵချက်မရပါက ခွငဴ်ြပုနုိင်)

 Extraordinary Expenses (ေကာ်မတီ၏ခွငဴ်ြပုချက်ရဖပီဵမှ ခွငဴ်ြပုနုိင်) 

 ဆုဳဵြဖတ်ချက်မချမှတ်မီရက်မျာဵက စီရင်ချက်အရ ေပဵရန်ရှိမှုမျာဵ (ေကာ်မတီသို့ 

အေ ကာင်ဵ ကာဵထာဵရန်) 

ထိန်ဵချုပထ်ာဵသည်ဴ ေ ွေ ြေဵနှ ်ဴပေ္စည်ဵ မျာဵအာဵအသဳုဵြပုခွ ်ဴေပဵြခ ်ဵ
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ဘဏ္ဍာေရဵအရပေ်မှတ်ထာဵအေရဵယူခဳရြခ ်ဵ  မတို ်မီြေ

တည်ရိှခဲဴေသာ သေဘာတူောချုပ်၊ သေဘာတူညီချြေ် သ့ုိမဟုတ် 

တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵနှ ဴ် ပတ်သြေ်၍ လိြုေ်နာေော ရ်ွြေ်ရန်

နည်ဵလမ်ဵ  

• UNSCR 1718(2006)၊ 2231(2015)၊ ေနာက်ဆက်တဲွဆဳုဵြဖတ်ချက်မျာဵအရ 

ထန်ိဵချုပ်ြခင်ဵခဳထာဵရသည်ဴေငွစာရင်ဵမျာဵသ့ုိ  TFS မချမှတ်မီရိှခဲဴေသာ စာချုပ်၊ 

သေဘာတူညီချက်တ့ုိအရ ေပဵသွင်ဵရမည်ဴ  အတုိဵမျာဵ၊ အြခာဵေသာဝင်ေငွမျာဵနှင်ဴ 

ေငွေပဵေချရန်ရိှမှုမျာဵနှင်ဴပတ်သက်၍ ေငွေပဵသွင်ဵမှုကိုလက်ခဳရန်၊  

• ေပဵသွင်ဵေငွမျာဵကုိလည်ဵ သက်ဆုိင်ရာ UNSCR မျာဵနှင်ဴအညီဆက်လက်ထိန်ဵချုပ် 

ထာဵရန်၊ 

• ထိုသ့ုိေပဵသွင်ဵခွင်ဴြပုရန်ဆုဳဵြဖတ်ချက်ကုိ လုဳခခုဳေရဵေကာင်စီသ့ုိ အလုပ်လုပ်ရက် 

(၁၀) ရက်ကကိုတင်၍ အေ ကာင်ဵ ကာဵရန်၊ 

 

ထိန်ဵချုပြ်ခ ်ဵခဳထာဵရသညဴ်ေ ွောရ ်ဵသ့ုိ အတိုဵ မျာဵ၊ အြခာဵေသာ 

ဝ ်ေ ွမျာဵနှ ်ဴ ေ ွေပဵေချရန်ရိှမှုမျာဵနှ ်ဴပတ်သြ်ေ၍ ေ ွေပဵသွ ်ဵြခ ်ဵ



25-Nov-2021

37

• TFSမချမှတ်မီရှိခဴဲေသာ စာချုပ်၊ သေဘာတူညီချက်တို့အရ ေပဵေချရမညဴ်ေငွေ ကဵမျာဵကို 

UNSCR 1737(2006)အရထိန်ဵ ချုပ်မှုမျာဵြပုလုပ်ခဲဴသညဴ် UNSCR 2231(2015) အရ 

ဆကလ်က်/ထိန်ဵချုပ် ထာဵသညဴ် ရနပဳု်ေင၊ွ အြခာဵေသာပုိငဆ်ိုင်မှုမျာဵမှ ရယူေပဵေချနိငု်ြခင်ဵ၊  

• ယင်ဵဆုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵပါ တာဵြမစ်ကိစ္စရပ်မျာဵ၊ ပစ္စည်ဵမျာဵ၊  ကိရယိာမျာဵ၊ ကုနပ်စ္စည်ဵမျာဵ၊ 

နည်ဵ  ပညာမျာဵ၊ အကူအညီမျာဵ၊ ေလဴကျငဴ်သင်တန်ဵေပဵမှုမျာဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵအကူအညီမျာဵ၊ 

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳ မှုမျာဵ၊ အကျ ိုဵေဆာင်မှုမျာဵ (သ့ုိ) ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵနှငဴ် ဆကစ်ပ်မှုမရှိေစရန်၊ 

• ၂၂၃၁ (၂၀၁၅)၏ ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ)၊ အပုိဒ် ၆တွင်ေဖာ်ြပထာဵေသာ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵ 

တစ်ေယာက် (သ့ုိ) အဖဲွ့အစည်ဵတစ်ခုအတွက် တိုက်ရိုက်/သွယ်ဝုိက်၍ မရရှေိစရန၊် 

• ထိုသ့ုိေပဵေချခွငဴ်ြပုရန် ဆုဳဵြဖတ်ချက်ကုိ လုဳခခုဳေရဵေကာင်စီသ့ုိ အလုပလ်ုပရ်က် (၁၀) ရက် 

ကကိုတင်၍ အေ ကာင်ဵ ကာဵရန၊် 

ထိန်ဵချုပြ်ခ ်ဵခဳထာဵရသညဴ် ရန်ပုဳေ ွ၊ အြခာဵေသာပို ်ေို ်မှုမျာဵမှ 

ထုတ်ယူ၍ ေပဵေချြခ ်ဵ

Red Flags for PF Suspicious Activates and Sanction 
Evasion
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PF Red Flags

 Proliferation နှငဴ်ဆက်နွယ်သညဴ် နုိင်ငဳမ ှ လူပုဂ္ဂိုလ် သ့ုိမဟုတ် အဖဲွ့အစည်ဵ 
မျာဵပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိြခင်ဵ၊ 

 လွှဲေြပာင်ဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵတွင် ယင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက်  ကာဵခဳ/လမ်ဵလွှ ဲ
နိုင်ငဳမျာဵမ ှလူပုဂ္ဂိုလ် သ့ုိမဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိြခင်ဵ၊  

 ေဖာက်သည/် ၎င်ဵ၏မိတ်ဖက်/စီဵပွာဵဖက်/၎င်ဵ၏လိပ်စာသည် အမျာဵြပည်သ ူ
သိရှိနိုင်ေသာ ကန့်သတ်ထာဵသညဴ် (သ့ုိ) ပုိ့ကုန်တာဵြမစ်ချက်မျာဵကို 
ေဖာက်ဖျက်သညဴ်မှတ်တမ်ဵတွင် ေဖာ်ြပခဳထာဵသည်ဴ လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦဵ 
တစ်ေယာက်နှငဴ် ဆင်တူေနြခင်ဵ၊ 

 ေဖာက်သည/် end-user ၏ ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵသည် ၎င်ဵတ့ုိ၏ business
profile နှင်ဴ ကိုက်ညီမှုမရှိြခင်ဵ၊ 

 ကုန်စည်ေပဵပို့သညဴ်လုပ်ငန်ဵအာဵ ထုတ်ကုန်၏ ေနာက်ဆဳုဵဦဵတည်ရာအြဖစ် 
စာရင်ဵသွင်ဵထာဵြခင်ဵ၊ 

PF Red Flags

 ကုန်အမှာစာေပဵပို့သညဴ် လုပ်ငန်ဵ/လူပုဂ္ဂိုလ်မျာဵသည် အမာှစာတွင်ေဖာ်ြပ 
ထာဵသညဴ် ေနာက်ဆဳုဵလက်ခရဳယူမညဴ်သူမျာဵမဟုတ်ြခင်ဵ၊  

 ကုန်စည်လက်ခရဳယူမညဴ်နုိင်ငဳ၏ နည်ဵပညာအဆင်ဴအတန်ဵနှငဴ် မကိုက်ည ီ
ေသာ ကနု်စည်မျာဵအာဵတင်ပ့ုိမှု ပါဝင်ေနြခင်ဵ၊  

 လွှဲေြပာင်ဵေဆာင်ရွက်မှုတွင် သဏ္ဍာန်ေဆာင်ကုမ္ပဏီမျာဵပါဝင်ေနြခင်ဵ၊  

 လွှဲေြပာင်ဵေဆာင်ရွက်မှုတွင်ပါဝင်သညဴ် ကုမ္ပဏီမျာဵမ ှ ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ 
အ ကာဵ ဆက်နွယ်ပတ်သက်မှုမျာဵေတွ့ရိှရြခင်ဵ (ပုိင်ရှင်/စီမဳခန့ခဲွ်သူတူညီမှု) 

 သေဘောတင်ပ့ုိသညဴ်လမ်ဵေ ကာင်ဵမှာ ေြဖာင်ဴတန်ဵမှုမရှိဘဲ ေကွ့ပတ်၍ 
သွာဵလာေနြခင်ဵ၊ 

 ေငွေ ကဵလွှဲေြပာင်ဵေဆာင်ရွက်မှုလမ်ဵေ ကာင်ဵမှာ ေြဖာငဴ်တန်ဵမှုမရှိဘဲ 
ေကွ့ပတ်၍ လွှဲေြပာင်ဵေဆာင်ရွက်မှုြပုလုပ်ြခင်ဵ၊ 
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PF Red Flags

 သေဘောတင်/Transaction လမ်ဵေ ကာင်ဵတွင် ပ့ုိကုန်ထိန်ဵချုပ်ေရဵဥပေဒမျာဵ၊ 
ဥပေဒ စုိဵမုိဵမှုမျာဵ အာဵနည်ဵသညဴ်နိုင်ငဳမျာဵပါဝင်ေနြခင်ဵ၊ 

 AML/CFTအာဵနည်ဵသညဴ်၊ ပုိ့ကုန်ထိန်ဵချုပ်ေရဵ ဥပေဒမျာဵ/ ဥပေဒစုိဵမုိဵေရဵ 
ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ အာဵနည်ဵသည်ဴနိုင်ငဳမျာဵမှ ေငွေရဵေ ကဵေရဵအဖဲွ့အစည်ဵ 
မျာဵပါဝင်ေနြခင်ဵ၊ 

 ပဳုမှန်ပထဝဝီင်ကုနသွ်ယ်မှုပဳုစမဳျာဵနှငဴ်မကိုက်ညီေသာ ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵတင်ပို့မှု 
ပါဝင်ေနြခင်ဵ၊ 

 အေထာက်အထာဵမျာဵအရ တင်ပ့ုိသညဴ်ကုန်ပစ္စည်ဵ၏တန်ဘုိဵသည် တင်ပို့ 
သညဴ ်ကုန်ကျစရိတ်ထက် ေလျာဴနည်ဵေနြခင်ဵ၊

 ကုန်သွယ်မှုဆုိင်ရာ အေထာက်အထာဵမျာဵနှင်ဴ ေငွေ ကဵစီဵဆင်ဵမှုဆုိင်ရာ 
အေထာက်အထာဵမျာဵတွင်ပါဝင်သညဴ် အချက်အလက်မျာဵကွဲြပာဵေနြခင်ဵ၊ 

 

 

PF Red Flags

 Wire transfer ေဆာင်ရွက်မှုပဳုစမဳျာဵသည် ပဳုမှန်မဟုတ်ြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် 

ထင်သာြမင်သာသညဴ် ရည်ရွယ်ချက်မရှိြခင်ဵ၊ 

 ေဖာက်သည်အသစ်က ေငွစာရင်ဵအသစ်ဖွငဴ်ေရဵ အတည်ြပုချက်ေစာင်ဴဆုိင်ဵ 

ေနစဉ်အတွင်ဵ LC လွှဲေြပာင်ဵေဆာင်ရွက်မှုကိေုတာင်ဵဆုိြခင်ဵ၊  

 မူရင်ဵ LC (သ့ုိ) အြခာဵေသာအေထာက်အထာဵမျာဵတွင် မပါရှိသူထဳမှ (သ့ုိ) 

မပါရှိသူအတွက် wire transfer ြပုလုပ်ရနည်ွှန ်ကာဵြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် 

ေငွေပဵေချြခင်ဵ၊ 
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Flags for Evasion of TFS PF

 WMDဆုိင်ရာ ပုိ့ကုန်ထိန်ဵချုပ်မှုစနစ်မျာဵ (သ့ုိ) နုိင်ငဳအလုိကပုိ့်ကုန်ထိန်ဵချုပ်မှု 
ေအာက်တွင် ထိန်ဵချုပ်ထာဵေသာပစ္စည်ဵမျာဵပါဝင်ြခင်ဵ၊ 

 Proliferation နှငဴ်ပတ်သကသ်ညဴ ် နိငု်ငဳနငှဴ် ဆကန်ွယ်ေနေသာလူပုဂ္ဂိုလ် 
(နှစ်နိုင်င ဳ နိုင်ငဳသာဵခဳယူထာဵသအူပါအဝင်)နှငဴ်နည်ဵပညာပုိင်ဵဆုိင်ရာေနာက်ခ ဳ
မရှိသညဴ် လူပုဂ္ဂိုလ်မျာဵက ရှုတ်ေထွဵသည်ဴပစ္စည်ဵကိရိယာမျာဵ ေရာင်ဵဝယ်မှု 
တွင ်ပါဝင်ပတ်သက်ေနြခင်ဵ၊ 

 စက်မှုလုပ်ငန်ဵဆုိင်ရာ ကုန်စည်မျာဵအတွက် ေငွသာဵ (သ့ုိ) အဖုိဵတန်သတ္တု 
(ေရွှေ) ကုိ လွှဲေြပာင်ဵေပဵပို့ြခင်ဵ၊ 

 အေသဵစာဵကုန်သွယ်မှုမျာဵ၊ အကျ ိုဵေဆာင်မျာဵ (သ့ုိ)  ကာဵခဳကမု္ပဏီမျာဵ ပါဝင် 
ပတ်သက်ေနဖပီဵ ၎င်ဵတ့ုိ၏ပဳုမှန်စီဵ ပွာဵေရဵနှငဴ်မကိုက်ညီေသာ စီဵပာွဵေရဵ 
လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ မ ကာခဏ ေဆာင်ရွက်ေနြခင်ဵ၊ 

 စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵဟုေဖာ်ြပထာဵေသာ်လည်ဵ ၎င်ဵတ့ုိ၏ ေငွေ ကဵလွှဲေြပာင်ဵ  
ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵက ေငွလွှဲလုပ်ငန်ဵြဖစ်သည်ဟု ညွှန်ဵြပြခင်ဵခဳေနရသည်ဴ 
ေဖာက်သည် သ့ုိမဟုတ် မိတ်ဖက်လုပ်ငန်ဵ တ့ုိ ပါဝင်ပတ်သက်ေနြခင်ဵ၊ 

Flags for Evasion of TFS PF

 နိုင်ငဳတကာေငွေ ကဵလွှဲေြပာင်ဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကိုေရှာင်ရှာဵနုိင်ရန် ကုမ္ပဏီ 
မျာဵအ ကာဵလွှဲေြပာင်ဵေဆာင်ရွက်မှုကို ledger arrangements အေပါ် 
အေြခခဳ၍ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ (ေပဵရန်/ရရန်မျာဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵ) 

 ေဖာက်သည်မျာဵ (သ့ုိ) မိတ်ဖက်လုပ်ငန်ဵမျာဵသည် လွှဲေြပာင်ဵေဆာင်ရွက်မှု 
မျာဵနှငဴ် ဆက်စပ်ေနြခင်ဵ (ဥပမာ လိပ်စာ၊ ဖုန်ဵနဳပါတ်၊ IP address) 

 Proliferation of WMD နှင်ဴပတ်သက်သညဴ် နိုင်ငဳတစ်နိင်ုငဳမ ှ တက္ကသုိလ်က 
ပါဝင် ပတ်သက်မှုရှိေနြခင်ဵ၊ 

 ကုန်သွယ်မှု (သ့ုိ) ကုန်သွယ်မှုဆုိင်ရာေငွေ ကဵ အေထာက်အထာဵမျာဵတွင် 
ကုန်ပစ္စည်ဵဆုိင်ရာေဖာ်ြပချက်မျာဵသည် မတိကျ/မရိုဵသာဵလှညဴ်စာဵထာဵြခင်ဵ၊ 

 စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵ (ဥပမာ သေဘောတင်ပ့ုိမှု၊ အေကာက်ခန်ွနှငဴ ်ေငွေပဵေချမှု) 
အေထာက်အထာဵသည် အတု (သ့ုိ) လိမ်လည်ထာဵမှု မျာဵြဖစ်ေနြခင်ဵ၊ 

 စက်မှုလုပ်ငန်ဵသဳုဵကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵဝယ်ယူရာတွင ် ပုဂ္ဂိုလ်ေရဵေငွစာရင်ဵကို 
အသဳုဵြပုြခင်ဵ။ 
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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 တို့၏တူညီမှုနှ ်ဴြေွြဲပာဵမှုမျာဵ
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Proliferation of WMD ေို ်ရာ ြပည်တွ ်ဵမူေဘာ ်

 အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒ (၂၀၁၄)

 အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဗဟုိအဖွဲ့၏ ၂၂-၂-၁၇ရက်စွဲပါအမိန့်အမှတ် (၁/၂၀၁၇)

 CFT Working Committee ၏ Proliferation of WMD ဆိုင်ရာ 

ညွှန် ကာဵချက်အမှတ် (၁/၂၀၁၈) 

 CFT Working Committee ၏ Proliferation of WMD ဆိုင်ရာ 

ညွှန် ကာဵချက်အမှတ် (၂/၂၀၁၈) 

 နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတရုဳဵ၏ ၁၅-၁-၂၀၁၈ရက်စွဲပါ DPRK အေပါ်ချမှတ်သည် UNSCR

2375/2397 တိုန့ှင်ဴပတ်သက်၍ လိုက်နာရန်ညွှန် ကာဵချက် 

 CFT Working Committee ၏ လူအမျာဵအြပာဵေသေကျေစေသာ လက်နက်မျာဵ

ြပန့်ပွာဵေရဵအေပါ် ေငွေ ကဵေထာက်ပဳဴမှုတိုက်ဖျက်ေရဵ နှင်ဴ ပတ်သက်၍ လိုက်နာ

ေဆာင်ရွက်ရမညဴ် အေထာက်အကူြပုလမ်ဵညွှန်ချက်

ြပည်တ ်ွဵ PF မူေဘာ ်
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 အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုကဖ်ျက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၆ (ဃ)၊ ပုဒ်မ ၇၂

 အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုကဖ်ျက်ေရဵဗဟိုအဖဲွ့၏ တာဝနနှ်ငဴ် လုပ်ပုိင်ခွငဴ်မျာဵ၊

 အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ဖငိမ်ဵချမ်ဵေရဵ၊ လဳုခခုဳေရဵနှင်ဴ တည်ဖငိမ်ေရဵကို 

ဖခိမ်ဵေြခာက်သညဴ် ဇီဝ၊ ဓာတုနှငဴ် နျူကလီဵယာဵလက်နက်မျာဵ၊ 

ေရဒီယုိသတ္တိကကြဒပ်ပစ္စည်ဵမျာဵ ပါဝင်သညဴ် အဖျက်စွမ်ဵအာဵ

ကကီဵမာဵေသာ လက်နကမ်ျာဵအာဵ တာဵဆီဵ ကာကွယ်ေရဵ၊ ဖယ်ရှာဵေရဵ

နှင်ဴ ဖျက်ဆီဵေရဵတ့ုိအတွက် လုိအပ်ေသာအစီအမဳမျာဵ ချမှတ်

ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊

 လုိအပ်ေသာ အမိန့်နင်ဴှညွှန် ကာဵချက်မျာဵထုတ်ြပန်ြခင်ဵ

အ ြေမ်ဵဖြ်ေမှုတိုြ်ေဖျြ်ေေရဵဥပေဒ

 UNSCR 2270 နှင်ဴေနာကဆ်က်တဲွဆဳုဵြဖတ်ချက်မျာဵပါ လူပုဂ္ဂိုလ်နှင်ဴ 
အဖဲွ့အစည်ဵ မျာဵမ ှ 

 တုိက်ရိုက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝုိက၍်ြဖစေ်စ  

 ပုိင်ဆုိင်ေသာ (သ့ုိ) ထိန်ဵချုပ်ထာဵေသာ (သ့ုိ) ဆက်နွယ်ေသာ  

 ေငွေ ကဵမျာဵနှင်ဴပစ္စည်ဵမျာဵကို  

 ေနှာင်ဴေနှဵ  ကန့် ကာမှုမရှိေစဘဲ သိမ်ဵဆည်ဵရန်။ 

 မိမိတို့လက်ဝယ်တွင် ရှိ/မရှိ စိစစ်ရန်၊  

 ေတွ့ရိှချက်မျာဵကို အလုပ်လုပ်ရက် ၃ ရက် အတွင်ဵ သတင်ဵပို့ရန် 

 ထိန်ဵချုပ်ထာဵသည်ဴ ရန်ပဳုေငွ စာရင်ဵအာဵ သတင်ဵပ့ုိရန ်

 အေရဵယူေဆာင်ရွက်ထာဵရိှမှုမျာဵကို  
အ ကမ်ဵဖကမ်ှုတိုက်ဖျက်ေရဵဗဟိုအဖဲွ့ထဳ သတင်ဵပ့ုိရန်

အ ြေမ်ဵဖြ်ေမှုတိုြ်ေဖျြ်ေေရဵဗဟုိအဖွဲ့၏ 

အမိန့်အမှတ ်(၁/၂၀၁၇) 
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UNSCR 2270နှ ဴ်ေနာြေ်ေြေ်တွဲေုဳဵြဖတ်ချြ်ေမျာဵအရသတ်မှတ်ထာဵသညဴ်-

• DPRK နိုင်ငဳသာဵ/အဖဲွ့အစည်ဵ/စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ/ဘဏ်မျာဵကို CDDြပုလုပ်ရန်

• DPRK ၏ လက်ေအာက်ခဳဘဏ်မျာဵ၊ ေငွေ ကဵလွဲှေြပာင်ဵသည်ဴ ဘဏ်မျာဵဆုိင်ရာ ေငွေ ကဵ

လွဲှေြပာင်ဵေဆာင်ရွကမ်ှုမျာဵကို FIU သ့ုိသတ ်ဵပို့ရန်

• DPRK၏ေငွေရဵေ ကဵေရဵအဖဲွ့အစည်ဵနှငဴ်ပတ်သက်မှုရှိပါက FIU သ့ုိ သတင်ဵပို့ရန်

• ေငွေရဵေ ကဵေရဵအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ/အာမခဳလုပ်ငန်ဵမျာဵအေနြဖငဴ် DPRK ြေုန်သေဘော မျာဵအာဵ 

ဝန်ေော ်မှုမေပဵရန်၊

• ပင်လယ်ေရေ ကာင်ဵကုန်စည်ပို့ေဆာင်ေရဵ ကုမ္ပဏီ/ကိယ်ုစာဵလှယ်မျာဵက DPRK နိုင်ငဳနှင်ဴ

ပတ်သက်သည်ဴလွှဲေြပာင်ဵေဆာင်ရွကမ်ှုမရှိေစေရဵ ေော ်ဴ ြေည်ဴ ေေ်ေေဵရန၊်

• UNSCR1718ေကာမ်တီကသတ်မှတ်သည်ဴလူပုဂ္ဂိုလ/်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ တိုက်ရိုက်/ သွယ်ဝိုက်၍

ပိုင်ဆုိင်သည်ဴ ေ ွေ ြေဵ/ပေ္စည်ဵမျာဵြေို ထိန်ဵချုပ်ရန်န ှဴ် (၃)ရြ်ေတွ ်ဵ သတ ်ဵပို့ရန်

CFT Working Committee ၏ Proliferation of WMD ေို ်ရာ
ညွှန် ြောဵချြ်ေအမှတ် (၁/၂၀၁၈)

• အီရန်နိင်ုငဳဆိုင်ရာ UNSCR-2231အရ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ လပုူဂ္ဂိုလ်/

အဖဲွ့အစည်ဵနှင်ဴပတ်သက်သည်ဴ ေ ွေ ြေဵလွဲှေြပာ ်ဵမှုမျာဵြေို ြ  ်ဵပယ်ရန်

နှ ဴ် ၎ ်ဵတို့၏ပုိ ်ေုိ ်မှုမျာဵြုိေ ထနိ်ဵချုပ်ရန်၊

• အထက်ပါ လပုူဂ္ဂိုလ်/ အဖွဲ့အစည်ဵနှင်ဴပတ်သက်သည်ဴ ေ ွေ ြေဵလွဲှေြပာ ်ဵ 

မှုမျာဵအေပါ် အန္တရာယ်အေြခြပုချဉ်ဵြေပ်ေော ်ရွြေ်မှုြပုလုပ်ရန်၊ EDD

ေော ်ရွြေ်ရန်၊

CFT Working Committee ၏ Proliferation of WMD ေို ်ရာ

ညွှန် ြောဵချြ်ေအမှတ် (၂/၂၀၁၈) 
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UNSCR 2375 (DPRK)နှငဴ်ပတ်သက်၍  

• ယင်ဵဆဳုဵြဖတ်ချက်အရ သတ်မှတ်သညဴ် လူ(၁)ဦဵ၊ အဖဲွ့အစည်ဵ(၃)ဖဲွ့အာဵ 

အေရဵယူရန်၊ 

• DPRKအေပါ်တာဵြမစ်ချက်မျာဵေဆာင်ရွက်ေပဵသည်ဴ သေဘောမျာဵစစ်ေဆဵရန်၊ 

• ေရနဳနှင်ဴသဘာဝဓါတ်ေငွမျာဵမတင်ပ့ုိရန်၊

• ချည်ထည်မျာဵမတင်ပ့ုိရန်၊ 

• DPRK နိုင်ငဳသာဵမျာဵအာဵ မိမိတ့ုိနုိင်ငဳအတွင်ဵ အလုပ်လုပ်ခငွဴ်မေပဵရန်၊ 

• DPRK နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ဖက်စပ်လုပ်ငန်ဵမျာဵမလုပ်ရန်၊ 

နုိ ် ဳေတာ်သမ္မတရုဳဵ၏ညွှန် ြောဵချြ်ေ

2397 (DPRK)နှငဴ်ပတ်သက်၍  

• လူပုဂ္ဂိုလ် (၆)ဦဵနှငဴ် ကာကွယ် ေရဵဝန်ကကီဵဌာနအေပါ်အေရဵယူရန်၊ 

• စည်ဵ (၄)သန်ဵထက်ပုိ၍ DPRK ၏ ေရနဳစမ်ိဵ/သန့စ်င်ဖပီဵေရနဳထွက်ကုန် 

တင်သွင်ဵမှုကိုတာဵြမစ်ရန်၊ 

• အစာဵအေသာက်၊ စုိကပ်ျ ိုဵေရဵထွက်ကုန်၊ စက်ပစ္စည်ဵ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်ဵ၊ သစ်၊ 

ေရယာဉ်မျာဵ DPRK သ့ုိမတင်ပ့ုိရန်၊ 

• ဥပေဒအရမေဆာင်ရွက်နိုင်သည်မှအပ ဝင်ေငွရေနေသာ ြပည်တွင်ဵရိှ DPRK 

နိုင်ငဳသာဵမျာဵအာဵ နှင်ထုတ်ရန်၊

• DPRK သေဘောမျာဵအာဵ သတိကကီဵစွာထာဵ၍စစ်ေဆဵရန်၊

နုိ ် ဳေတာ်သမ္မတရုဳဵ၏ညွှန် ြောဵချြ်ေ
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1) PFဆုိင်ရာအဓိပ္ပါယ်ဖွငဴ်ဆုိချက် 

2) နိုင်ငဳတကာစဳနှုန်ဵ သတ်မှတ်ချက်မျာဵ 

3) ကုလသမဂ္ဂလဳုခခုဳေရဵေကာင်စီ၏ ဆဳုဵြဖတ်ချက်မျာဵ 

4) ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ နှင်ဴ တာဵြမစ်ြခင်ဵ 

5) Sanction Evasion အာဵ ကာကွယ်ြခင်ဵနှင်ဴ အတည်ြပုေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵ 

6) သတ်မှတ်ေ ကညာြခင်ဵခဳရသညဴ် လူပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ နှင်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ 

7) မှုခင်ဵြဖစ်စဉ်နမူနာမျာဵ 

8) စဉဆ်က်မြပတ်ေစာင်ဴ ကပ် ကညဴ်ရှုြခင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်နှငဴ် ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ 

9) ေလျာဴပါဵေစေရဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵနှငဴ် အေရဵယူပိတ်ဆ့ုိမှုမျာဵ 

10) အြခာဵအေထွေထွကကီဵ ကပ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမျာဵ 

CFT Working Committee ၏ PF တိြ်ုေဖျြ်ေေရဵေို ်ရာလမ်ဵညွှန်ချြ်ေ 

(မတလ်၊ ၂၀၂၁)

လိြုေ်နာေော ရ်ွြေ်မှုအေပါ် ကြေီဵ ြေပ်ြခ ်ဵ နှ ်ဴေော ဴ် ြေည်ဴ 

ေေ်ေေဵြခ ်ဵ
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ကြီေဵ ြေပ်ြခ ်ဵတွြ်ေ ြုိေဵြောဵသ ်ဴသညဴ် FATF အကြဳေြပုချြ်ေမျာဵ

 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 

ကြီေဵ ြေပ်ြခ ်ဵ နှ ်ဴ ေော ်ဴ ြေညဴ်ေေ်ေေဵြခ ်ဵ လုပ် န်ဵေဉ်မျာဵ

1) UNSC/Sanction Committee က သတ်မှတ် စာရင်ဵထုတ်ြပန်သည်နှင်ဴချက်ချင်ဵ 

မိမိတ့ုိ၏ Website မှတစ်ဆင်ဴ အေ ကာင်ဵ ကာဵရန်၊ 

2) မိမိ၏ ကကီဵ ကပ်မှုကုိခဳယူရေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအာဵ PFနှင်ဴပတ်သက်၍ RBA

ကျင်ဴသဳုဵေရဵ တုိက်တွန်ဵရန်၊ 

3) မိမိနုိင်ငဳတွင်ဵ ကကီဵ ကပ်ခဳအဖွဲ့မျာဵရင်ဆိုင်ေနရသည်ဴ PF ဆုိင်ရာဆက်စပ် 

အေ ကာင်ဵချင်ဵရာမျာဵကုိ နာဵလည်သေဘာေပါက်ရန် နှင်ဴ Sanction Evasion

ြဖစ်နုိင်ေြခမျာဵကုိေဖာ်ထုတ်ရန်၊ 

4) Market Entry ကိုထိန်ဵချုပ်ရန် Fit and Proper Test ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသ 

အေနြဖင်ဴ TFS PF ဆုိင်ရာ စိစစ်မှုမျာဵကျင်ဴသဳုဵရန်၊ 
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ကြီေဵ ြေပ်ြခ ်ဵ နှ ်ဴ ေော ်ဴ ြေညဴ်ေေ်ေေဵြခ ်ဵ လုပ် န်ဵေဉ်မျာဵ

6) ကကီဵ ကပ်ခဳအဖွဲ့မျာဵနှင်ဴ တစ်သီဵပုဂ္ဂလကဏ္ဍတ့ုိ၏ CPF ဆုိင်ရာ စွမ်ဵေဆာင်ရည်၊ 

အေတွ့အကကုဳနှင်ဴ TFS PF ဝတ္တရာဵမျာဵကုိနာဵလည်သေဘာေပါက်မှုကုိ စဉ်ဵစာဵ 

သဳုဵသပ်မှုြပုလုပ်ရန်၊ 

7) ကကီဵ ကပ်ေဆာင်ရွက်မှု RBA နည်ဵလမ်ဵနှင်ဴလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵသတ်မှတ်ရန်၊ 

8)  RBA ကျင်ဴသဳုဵ၍ On-site, Off-site supervision ကကိမ်နှုန်ဵသတ်မှတ်ရန်၊ 

9) BOD or Senior Management ၏ ကကီဵ ကပ်မှုအတုိင်ဵအတာ၊ ၎င်ဵတ့ုိထဳတင်ြပမှု 

လဳုေလာက်ြခင်ဵရိှ/မရိှ တ့ုိကုိ ပါ စစ်ေဆဵရာတွင် ထည်ဴသွင်ဵဆဳုဵြဖတ်မှုြပုရန်၊ 

10) အေရဵယူမှုမျာဵကုိ စိစစ်ြခင်ဵ၊ အေရဵယူရန်သတ်မှတ်ခဳရသည်ဴ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် 

၎င်ဵတ့ုိ၏ပုိင်ဆိုင်မှုမျာဵကုိ ေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵ ထိေရာက်မှုအေပါ် 

အေလဵထာဵစိစစ်ရန်၊ 

ကြီေဵ ြေပ်ြခ ်ဵ နှ ်ဴ ေော ်ဴ ြေညဴ်ေေ်ေေဵြခ ်ဵ လုပ် န်ဵေဉ်မျာဵ

11) ကကီဵ ကပ်ခဳအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ အေရဵယူရန်သတ်မှတ်ခဳရသည်ဴ လပုူဂ္ဂိုလ်/အဖဲွ့ 

အစည်ဵဆုိင်ရာ အတည်ြပုေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵ၊ false positive အေပါ်စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ  

တ့ုိကုိ အေလဵထာဵစိစစ်ရန်၊ 

12) ေငွေရဵေ ကဵေရဵမဟုတ်သည်ဴကဏ္ဍမျာဵလည်ဵ ဆက်နွယ်မှုရိှနုိင်သြဖင်ဴ ကုမ္ပဏီ 

ဖွဲ့စည်ဵမှုနှင်ဴဆက်နွယ်သည်ဴ အာဵနည်ဵချက်မျာဵအေပါ်လည်ဵ သတိြပုရန်၊

13) ကကီဵ ကပ်သူမျာဵအေနြဖင်ဴ မိမိတ့ုိလုပ်ငန်ဵတာဝန်အတွက် လိုအပ်သမျှေသာ 

မှတ်တမ်ဵအေထာက်အထာဵမျာဵရယူနုိင်ေရဵအတွက် ြပည်တွင်ဵဥပေဒမူေဘာင်က 

ခွင်ဴြပုေရဵ ေသချာစွာေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

14) နုိင်ငဳရပ်ြခာဵ မိတ်ဖက်ကကီဵ ကပ်ေရဵအာဏာပုိင်မျာဵနှင်ဴပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ရန်။
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ြုေောဵေရဵေော ်ရွြ်ေချြ်ေမျာဵနှ ်ဴ အေရဵယူမှုမျာဵ

ကြီေဵ ြေပ်သူမျာဵအေနြဖ ်ဴ- 

1) Supervisory Tools မျာဵကုိ ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန် အသဳုဵြပုခွင်ဴရိှေစရန် (ြပစ်မှု 

ေ ကာင်ဵ/ တရာဵမေ ကာင်ဵ/ စီမဳခန့်ခဲွေရဵနှင်ဴ မည်သည်ဴအချန်ိတွင် မည်သည်ဴ 

အတုိင်ဵအတာြဖင်ဴသဳုဵစဲွမည်ကုိနာဵလည်ေရဵ)  

2) သိသာထင်ရှာဵသည်ဴ/စဉ်ဆက်မြပတ်ြဖစ်သည်ဴ လုိက်နာရန်ပျက်ကွက်မှုမျာဵ 

အတွက် လုိင်စင်ရုပ်သိမ်ဵနုိင်ခွင်ဴရိှေစရန်၊ 

3) ချ ိုဵေဖာက်မှုအတိမ်အနက်ေပါ်မူတည်၍ အချ ိုဵအစာဵညီမျှသည်ဴ အေရဵယူ 

ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ ေသချာစွာြပုလုပ်ေစရန်၊ 

ြုေောဵေရဵေော ်ရွြ်ေချြ်ေမျာဵနှ ်ဴ အေရဵယူမှုမျာဵ

ကြီေဵ ြေပ်သူမျာဵအေနြဖ ်ဴ- 

5) ကကီဵ ကပ်ခဳအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ ပျက်ကွက်မှုနှင်ဴ အာဵနည်ဵချက်မျာဵကုိ 

ေစာလျှင်စွာ နှင်ဴ ရှင်ဵလင်ဵတိကျစွာ အေ ကာင်ဵ ကာဵေစရန်၊ 

6) ေနာက်ဆက်တဲွလုပ်ငန်ဵစဉ်နှင်ဴ ကုစာဵမှုအစီအစဉ်မျာဵ၏ တုိဵတက်မှုမျာဵကို 

မျက်ေြခမြပတ်ေစာင်ဴ ကည်ဴစစ်ေဆဵရန်၊

7) ကကီဵ ကပ်ခဳအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအတွက် TFS PF ဆိင်ုရာ တာဝန်မျာဵ၊ ကကီဵ ကပ်သူ 

က တာဝန်ေဖာက်ဖျက်မှုဟု သဳုဵသပ်နုိင်သညဴ် အေထွေထ ွ အေ ကာင်ဵရင်ဵခဳမျာဵ 

ဆိင်ုရာ လမ်ဵညွှန်ချက်နှင်ဴလုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵ ထုတ်ြပန်ရန်။
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ကြီေဵ ြေပ်ြခ ်ဵေို ်ရာ အေထွေထွလုိအပ်ချြ်ေမျာဵ

1) ကကီဵ ကပ်ေရဵအာဏာပုိင်မျာဵအာဵ လဳုေလာက်သညဴ်အရင်ဵအြမစ်မျာဵ ပဴဳပိုဵေပဵရန်၊ 

2) ကကီဵ ကပ်စစ်ေဆဵမည်ဴသူမျာဵအာဵ ေကာင်ဵစွာေလကဴျင်ဴသင်တန်ဵေပဵထာဵရန်၊

3) ကကီဵ ကပ်ခဳအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအာဵ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ ကုစာဵြခင်ဵနှင်ဴ 

အြပစ်ေပဵအေရဵယူြခင်ဵ မျာဵြပုလပ်ုရာတွင် တစ်သတ်မတ်တည်ဵြဖစ်ေစရန်။ 

တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵနာဵလည်ဵသေဘာေပါြ်ေမှုြုိေ ြမှ ်ဴတ ်ြခ ်ဵ

1) ေိ ်ုရာတာဝန်ရှသူိမျာဵက ကကီဵ ကပ်ခဳအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵအတွက် Sanction ဆိင်ုရာ 

တာဝန်ရိှမျာဵမှု၊ Sanction တိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵဆုိင်ရာ ပုဳမှန် အသိပညာေပဵမှုမျာဵ၊ 

လမ်ဵညွှန်ချက်နှင်ဴ လပ်ုထဳုဵလုပ်နည်ဵထုတ်ြပန်မှုမျာဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ 

2) လပ်ုငန်ဵလမ်ဵညွှန်ချက်ေပဵရန် နှင်ဴ စဳုစမ်ဵေမဵြမန်ဵမှုမျာဵကုိ ေြဖ ကာဵရန် 

နိ ်ု ဳေတာ်ြေ အေရဵေပါ်ဆက်သွယ်ေရဵလမ်ဵေ ကာင်ဵမျာဵထာဵရိှေပဵြခင်ဵ၊ 

3) Sanction ဆုိင်ရာ ဝတ္တရာဵမျာဵနှင်ဴပတ်သက်၍ ေနာက်ဆုဳဵအေြခအေနမျာဵကုိ 

သိရိှေစေရဵအတွက် ကြီေဵ ြေပ်သူမျာဵြေ လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵကုိအချန်ိနှင်ဴ 

တစ်ေြပဵညီြပငဆ်င်ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

4) ကြီေဵ ြေပ်သူမျာဵြေ အေထွေထနှွင်ဴ မိတ်ဆက်အဆင်ဴ စာအုပ်စာတမ်ဵမျာဵနှင်ဴ 

မတူညီသညဴ် အဖဲွ့အစည်ဵ၊ တာဝန်ဝတ္တရာဵ၊ ရာထူဵအဆင်ဴ၊ အဓိကနယ်ပယ်၊ 

နည်ဵလမ်ဵနှင်ဴပထဝီဝင ် အေြခအေနမျာဵအတွက် သီဵြခာဵအထူဵ ြပုသတင်ဵအချက် 

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

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

UNSCR 1718/2006 (DPRK) Sanction List

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

http://unscr.com/en/resolutions/2321
http://unscr.com/en/resolutions/2321
Proliferation Sanction List\UNSCR 1718(2006) DPRK Sanction list.pdf
Proliferation Sanction List\UNSCR 1718(2006) DPRK Sanction list.pdf
Proliferation Sanction List\UNSCR 1718(2006) DPRK Sanction list.pdf
Proliferation Sanction List\UNSCR 1718(2006) DPRK Sanction list.pdf
Proliferation Sanction List\UNSCR 1718(2006) DPRK Sanction list.pdf
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/materials
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/materials
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/materials
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ေငွေ ြေဵခဝါချမှုနှင်ဴ အ ြေမ်ဵဖြ်ေမှုြုိေ ေငွေ ြေဵေောြ်ေပဳဴမှု

တိြ်ုေဖျြ်ေေရဵဆိုင်ရာ နုိင်ငဳတြောစဳနှုန်ဵမျာဵနှငဴ် လြေ်ရိှေဆာင်ရွြ်ေချြ်ေမျာဵ

၂၇-၉-၂၀၂၁
ဒုတယိရမဲှူဵကြီေဵ ြမငဴ်စိုဵ

ေငွေ ြေဵဆိုင်ရာစုဳစမ်ဵ ေောြ်ေလှမ်ဵ ေရဵအဖွဲ့

 ေငွေ ြေဵခဝါချမှုတိုြ်ေဖျြ်ေေရဵ

 ၁၉၈၈ခုနှစ်၊မူဵယစ်ေဆဵဝါဵနှငဴ်စိတ်ကုိေြပာင်ဵလဲေစေသာေဆဵဝါဵမျာဵ

တရာဵမဝင်သယ်ေဆာင်ေရာင်ဵဝယ်ြခင်ဵတုိက်ဖျက်ေရဵကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ

 ၂၀၀ဝ ြပညဴ်နှစ် နုိင်ငဳြဖတ်ေကျာ်မှုခင်ဵမျာဵတုိက်ဖျက်ေရဵ ကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ

 ၂၀၀၃ ခုနှစ် အဂတိလိုက်စာဵမှုတုိက်ဖျက်ေရဵကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ 

 

 

 

ြေလုသမဂ္ဂအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာသေဘာတူစာချုပ်မျာဵ
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 အ ြေမ်ဵဖြ်ေမှုြုိေေငွေ ြေဵေောြ်ေပဳဴမှုတိုြ်ေဖျြ်ေေရဵ

 ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ အကကမ်ဵဖက်မှုကုိေငွေကကဵေထာက်ပဴဳမှုတုိက်ဖျက်ေရဵ

ဆုိင်ရာ နိုင်ငဳတကာသေဘာတစူာချုပ်

 ကုလသမဂ္ဂပဋိဉာဉ၊် အခန်ဵ (၇)

 ကုလသမဂ္ဂလုဳခခုဳေရဵေကာင်စီဆုဳဵြဖတခ်ျက်မျာဵ

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

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

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

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

ess-releases 

ြေလုသမဂ္ဂအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာသေဘာတူစာချုပ်မျာဵ

 လူအမျာဵအြပာဵေသေြေျေစေသာလြ်ေနြ်ေမျာဵြပန့ပ်ွာဵေရဵြုိေ ေငွေ ြေဵ
ေောြ်ေပဳဴမှုတိုြ်ေဖျြ်ေေရဵ
 ကုလသမဂ္ဂပဋိဉာဉ၊် အခန်ဵ (၇)
 ကုလသမဂ္ဂလုဳခခုဳေရဵေကာင်စီဆုဳဵြဖတခ်ျက်မျာဵ

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

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

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

ြေလုသမဂ္ဂအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာသေဘာတူစာချုပ်မျာဵ

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/press-releases
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/press-releases
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/press-releases
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/press-releases
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/press-releases
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/press-releases
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/press-releases
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/press-releases
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/press-releases
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/press-releases
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/press-releases
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/press-releases
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 ေငွေ ြေဵဆိုင်ရာအေရဵယူေဆာင်ရွြ်ေေရဵအဖွဲ့ Financial Action Task
Force (FATF)
 ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ြပင်သစ်နိုင်ငဳ၊ ပဲရစ်မမို့၌ စက်မှုထိပ်သီဵ(၇)နိုင်ငဳ 

(အေမရိကန်၊ အဂေလန်၊ ြပင်သစ်၊ ဂျာမဏီ၊ အီတလီ၊ ကေနဒါနှင်ဴ 
ဂျပန်) မှ    နိုင်ငဳအကကီဵအကဲမျာဵ၊ ဥေရာပေကာ်မရှင်အကကီဵအကဲတို့ 
ဦဵေဆာင်၍ အြခာဵ(၈)နိုင်ငဳ တို့နှငဴ် စတင်ဖွဲ့စည်ဵခဲဴ၊ 

 ဘဏ်နှငဴ်ေငွေရဵေကကဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအတွက် အဓိကအန္တရာယ်    
ြဖစ်ေသာ ေငွေကကဵခဝါချမှုကုိ တိက်ုဖျက်ရန်၊ 

 ေငွေကကဵခဝါချမှုနှငဴ် အကကမ်ဵဖက်မှုကုိေငွေကကဵေထာက်ပဳဴမှုတိုက်ဖျက်
ေရဵ၊ လူအမျာဵအြပာဵေသေကကေစေသာလက်နက်မျာဵြပန့်ပာွဵေရဵကို 
ေငွေကကဵ ေထာက်ပဳဴမှုတိုက်ဖျက်ေရဵ။ 
 
 

နိုင်ငဳတြောအစိုဵ ရအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ

 ေငွေ ြေဵဆိုင်ရာအေရဵယူေဆာင်ရွြ်ေေရဵအဖွဲ့ Financial Action Task
Force (FATF)
 နိုင်ငဳတကာေငွေရဵေကကဵေရဵစနစ်တည်မငိမ်ေရဵအတွက် နိုင်ငဳမျာဵ 

အေနြဖငဴ် ဥပေဒပိင်ုဵဆိုင်ရာ၊ ကကီဵကကပ်ထိန်ဵသိမ်ဵ မှုပုိင်ဵနှငဴ် အေရဵယူ 
ေဆာင်ရွကမ်ှုပုိင်ဵဆိုင်ရာကဏ္ဍမျာဵတွင် ထိေရာက်စွာေဆာင်ရွက် 
နိုင်ေရဵအတွက် နိုင်ငဳတကာစဳနှုန်ဵသတ်မှတခ်ျက်မျာဵ ချမှတေ်ပဵြခင်ဵ၊ 
ေစာငဴ်ကကည်ဴအကဲြဖတြ်ခင်ဵ၊ 

 အဖွဲ့ ဝင်နိုင်ငဳေပါင်ဵ(၃၇)နိုင်ငဳနှငဴ် အဖွဲ့ အစည်ဵ (၂)ခု၊စုစုေပါင်ဵ(၃၉) 
နိုင်ငဳ၊ 

 FATFကဴဲသ့ုိ ပုစဳဳတူဖဲွ့စည်ဵထာဵသည်ဴ ေဒသတွင်ဵ အဖွဲ့ အစည်ဵ  (၉)ဖွဲ့  ၊ 
ေလဴလာသူ နိုင်ငဳတကာအဖွဲ့ အစည်ဵ (၂၂)ဖွဲ့။  
 
 

နုိင္ငံတကာအစုိးရအဖြဲ့အစည္းမ်ား
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 ေငွေ ြေဵဆိုင်ရာအေရဵယူေဆာင်ရွြ်ေေရဵအဖွဲ့ Financial Action Task
Force (FATF)
 ၁၉၉၀ခုနှစ်၊ ဧမပီလတင်ွ နိုင်ငဳမျာဵအေနြဖငဴ် ေငွေကကဵခဝါချမှု 

တိက်ုဖျက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵထိေရာက်စွာေဆာင်ရွကန်ိုင်ရန်အတွက် 
အကကဳြပုချက် (၄၀) ကုိ ထုတ်ြပန်ခဲ၊ဴ 

 ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် အကကမ်ဵဖက်ေငွေကကဵေထာက်ပဳဴမှု တိက်ုဖျက်ေရဵ 
အတွက် အထူဵအကကဳြပုချက် (၈) ချက် ထုတ်ြပန်ခဲမဴပီဵ ၂၀၀၄ ခုနှစ် 
တွင် အထူဵအကကဳြပုချက် အမှတ် (၉)ကုိ ထုတ်ြပန်ခဲ၊ဴ 

 ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ ေဖေဖါ်ဝါရီလ(၁၆)ရက်တင်ွ အကကဳြပုချက် ၄၀+၉=၄၉ ကိ ု
ြပန်လည်ြပင်ဆင်တည် ြဵဖတ်ကာအကကဳြပုချက်(၄၀)အြဖစ် ထုတ်ြပန်ခဴဲ။ 

 
 

နုိင္ငံတကာအစုိးရအဖြဲ့အစည္းမ်ား

 ေငွေ ြေဵဆိုင်ရာအေရဵယူေဆာင်ရွြ်ေေရဵအဖွဲ့ Financial Action Task
Force (FATF)
 တစ်ကမ္ဘာလုဳဵဆိုင်ရာမူဝါဒကဴဲသ့ုိ လကခ်ဳ၍ နိုင်ငဳနှင်ဴ ေဒသေပါင်ဵ

(၂၀၀) ေကျာ်က လိုက်နာကျငဴ်သဳုဵေဆာင်ရွက၊် 
 အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ်အန္တရာယ်အကဲြဖတေ်ရဵေဆာင်ရွကြ်ခင်ဵ၊ လူအမျာဵ

အြပာဵေသေကျေစေသာလက်နက်မျာဵြပန့်ပာွဵေရဵကုိ ေငွေကကဵ 
ေထာက်ပဳဴမှုနှငဴ်ပတ်သက်၍အေရဵယူေဆာင်ရွကြ်ခင်ဵ၊ အခွန်မှုခင်ဵမျာဵ
အာဵ ေငွေကကဵခဝါချမှုနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာအမှုအြဖစ်ြပဌာန်ဵြခင်ဵ၊ 
ြပည်တင်ွဵကသဇာတိက္ကမရှိသူမျာဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ အေရဵယူေဆာင်ရွက် 
ြခင်ဵ၊ နိုင်ငဳမျာဵအေနြဖငဴ် ကုလသမဂ္ဂအဂတိလိုက်စာဵမှုတုိက်ဖျက်ေရဵ 
ကွန်ဗင်ဵရှင်ဵတွင် အဖွဲ့ ဝင်နိုင်ငဳအြဖစ် ဝင်ေရာက်ရန် လိုအပ်ြခင်ဵတို့ 
ထပ်မဳ ထည်ဴသွင်ဵ။ 
 

နိုင်ငဳတြောအစိုဵ ရအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ



25-Nov-2021

5

 အာရှ-ပစိဖိတေ်ဒသေငွေ ြေဵခဝါချမှုတိြ်ုေဖျြ်ေေရဵအဖွဲ့ Asia-Pacific
Group on Money Laundering - APG
 FATF ကဴဲသ့ုိ ပုစဳဳတူဖဲွ့စည်ဵထာဵသည်ဴ ေဒသတွင်ဵအဖွဲ့ အစည်ဵ (FATF

Style Regional Body-FSRB)၊ 
  ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် ထိုင်ဵနိုင်ငဳ၊ ဘန်ေကာက်မမို့၌ ဖွဲ့ စည်ဵ Australia

နိုင်ငဳ၊  ဆစ်ဒနီမမို့၌ ရုဳဵစိုက်၊ 
  အဖွဲ့ ဝင်နိုင်ငဳေပါင်ဵ(၄၁)နိုင်ငဳ၊ ေလဴလာသူအြဖစ် နိုင်ငဳ(၇)နိုင်ငဳနှင်ဴ

အဖွဲ့ အစည်ဵ  (၂၄)ဖွဲ့ ၊ 
  အာရှ-ပစိဖိတေ်ဒသတွင်ဵရိှ နိုင်ငဳမျာဵသ့ုိ ေငွေကကဵခဝါချမှု၊ အကကမ်ဵ

ဖက်မှုကုိ ေငွေကကဵေထာက်ပဳဴမှု(AML/CFT) တို့နှငဴ် သက်ဆိုင်သည်ဴ 
နည်ဵပညာအကူအညမီျာဵေပဵြခင်ဵ၊ သတင်ဵအချက်အလကမ်ျာဵ
ြဖန့်ေဝြခင်ဵ၊ 
 

နိုင်ငဳတြောအစိုဵ ရအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ

 အာရှ-ပစိဖိတေ်ဒသေငွေ ြေဵခဝါချမှုတိြ်ုေဖျြ်ေေရဵအဖွဲ့ Asia-Pacific
Group on Money Laundering - APG
 တစ်ကမ္ဘာလုဳဵနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ AML/ CFT စဳချနိ်စဳနှုန်ဵမျာဵကို 

လိုက်နာေဆာင်ရွကမ်ှုရှိမရိှ အဖွဲ့ ဝင်နိုင်ငဳအချင်ဵချင်ဵ အြပန်အလှန်
အကဲြဖတြ်ခင်ဵတို့ေဆာင်ရွက်။ 
 
 
 

နုိင္ငံတကာအစုိးရအဖြဲ့အစည္းမ်ား
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 ြပည်တင်ွဵဥပေဒမျာဵြပဌာန်ဵမှု

 ၁၉၉၃ ခုနှစ် မူဵယစ်ေဆဵဝါဵနှငဴ် စိတ်ကုိေြပာင်ဵလဲေစေသာ

ေဆဵဝါဵမျာဵဆိုင်ရာဥပေဒ၊

 ၂၀၀၂ ခုနှစ၊် တရာဵမဝင်ေသာ နည်ဵလမ်ဵ ြဖငဴ် ရရိှသညဴ် ေငွေကကဵနှင်ဴ

ပစ္စည်ဵမျာဵ ထိန်ဵချုပေ်ရဵ ဥပေဒ/နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊

 ၂၀၁၃ ခုနှစ၊် အဂတိလိုက်စာဵမှုတုိက်ဖျက်ေရဵဥပေဒ၊

 ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ေငွေကကဵခဝါချမှုတုိက်ဖျက်ေရဵ ဥပေဒ/ နည်ဵ ဥပေဒမျာဵ၊

 ၂၀၁၄ခုနှစ်အကကမ်ဵဖက်မှုတိက်ုဖျက်ေရဵဥပေဒ၊

 အကကမ်ဵဖက်မှုကုိေငွေကကဵေထာက်ပဳဴမှုဆိုင်ရာြပစ်မှုမျာဵအာဵ တာဵဆီဵ

နှိမ်နင်ဵြခင်ဵနည်ဵဥပေဒမျာဵ။ 

 

မမန္မာနုိင္ငံ၏ AML/CFT ဆုိင္ရာဆဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

 ြပည်တင်ွဵဥပေဒမျာဵြပဌာန်ဵမှု 

 တရာဵမဝင်ေသာနည်ဵလမ်ဵြဖငဴ်ရရိှသည်ဴ ေငွေကကဵနှငဴ်ပစ္စည်ဵ မျာဵ 

ထိန်ဵချုပ်ေရဵဗဟုိအဖွဲ့၊

 ေငွေကကဵဆိုင်ရာစုစဳမ်ဵေထာက်လှမ်ဵေရဵအဖွဲ့ ၊

 ေငွေကကဵဆိုင်ရာစုဳစမ်ဵေထာက်လှမ်ဵ ေရဵတပ်ဖွဲ့၊

 ေငွေကကဵခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ေရဵဗဟုိအဖွဲ့၊

 ေငွေကကဵဆိုင်ရာစုဳစမ်ဵေထာက်လှမ်ဵ ေရဵအဖွဲ့၊

 အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဗဟုိအဖွဲ့၊

 အကကမ်ဵဖက်မှုကုိေငွေကကဵေထာက်ပဳဴမှုဆိုင်ရာြပစ်မှုမျာဵအာဵ တာဵဆီဵ

နှိမ်နင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ၊

 ေငွေကကဵဆိုင်ရာမှုခင်ဵတာဵဆီဵနှိမ်နင်ဵေရဵရဲတပ်ဖဲွ့၊  

မမန္မာနုိင္ငံ၏ AML/CFT ဆုိင္ရာဆဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
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 နုိင်ငဳတြောပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်ေမှုမျာဵ

 အာရှပစိဖိတေ်ဒသေငွေကကဵခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ေရဵအဖွဲ့ (Asia Pacific

Group on Money Laundering-APG)

 နာဵလည်မှုစာချွန်လွှာမျာဵလကမ်ှတ်ေရဵထိုဵြခင်ဵ (ထိုင်ဵ၊အင်ဒုိနီဵရှာဵ၊

ဘဂေလာဵေဒဴရှ်၊ ကုိရီဵယာဵသမ္မတနိုင်ငဳ၊ ရုရှာဵနိုင်ငဳ၊ သီရိလကောနိုင်ငဳ၊

နီေပါနိုင်ငဳ၊ ဂျပန်နိုင်ငဳ၊ စကောပူနိုင်ငဳ၊ ကေမ္ဘာဒီဵယာဵနိုင်ငဳ၊ အိန္ဒိယ နိုင်ငဳ၊

တရုတြ်ပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငဳ၊ ဘူတန်နိုင်ငဳ၊ လာအိုနိုင်ငဳ

 သတ်မှတတ်ာဝန်နင်ဴှလုပပ်ိင်ုခွင်ဴလက်မတှ်ေရဵထိုဵြခင်ဵ (အေမရိကန် နိုင်ငဳ၊

ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ နည်ဵပညာအကူအညီေပဵေရဵရုဳဵ)

 Egmont of FIUs (ေလျှောက်ထာဵဆဲ)  

 

မမန္မာနုိင္ငံ၏ AML/CFT ဆုိင္ရာဆဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

 ေငွေ ြေဵခဝါချမှုနှငဴ်အ ြေမ်ဵဖြ်ေမှုြုိေေငွေ ြေဵေောြ်ေပဳမဴှုဆိုင်ရာ ဆဳုဵရှုဳဵ
နုိင်ေြခအန္တရာယ် အြဲေြဖတ်ြခင်ဵ၊
 ြပစ်မှုကျူဵလွန်ရာမှရရိှသညဴ် မှုခင်ဵအကျ ိုဵအြမတ်(Proceed of Crime-

POC) ပမာဏ - ေဒါ်လာ ၁၅ ဘီလီယဳ (ကျပ် ၁၈.၅ ထရီလီယဳ)
 အခွန်တိမ်ဵေရှာင်သည်ဴြပစ်မှု ၂၁%
 သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုက်ေစသည်ဴြပစ်မှု ၂၁%
 အဂတိလိုက်စာဵမှုနငဴ်ှ အကျငဴ်ပျက်ြခစာဵမှု ၂၁%
 မူဵယစ်ေဆဵဝါဵတရာဵမဝင်ေရာင်ဵဝယ်မှု ၁၂%
 အတုအပြပုလုပ်မှုနှငဴ် မူပုိင်ခွငဴ်ချ ိုဵေဖာက်မှု ၁၂%
 အြခာဵPOC ထုတ်လုပ်သည်ဴြပစ်မှုမျာဵ ၁၁%
 အြခာဵြပစ်မှုမျာဵ ၂%

 ေငွေ ြေဵခဝါချမှုနှငဴ်အ ြေမ်ဵဖြ်ေမှုြုိေေငွေ ြေဵေောြ်ေပဳမဴှုတိြ်ုေဖျြ်ေေရဵ
ဆိုင်ရာအမျ ိုဵသာဵအဆငဴ်မဟာဗျူဟာ (၂၀၁၉-၂၀၂၃) 

ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ AML/CFT ဆိုင်ရာေဆာင်ရွြ်ေချြေ်မျာဵ
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 ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှုမရှိေသာ နုိင်ငဳနှငဴ်ေဒသမျာဵ (Non Cooperative

Countries and Territories-NCCT) စာရင်ဵ ၂၀၀၁-၂၀၀၆

 တိုဵ တက်မှုမျာဵကုိေစာင်ဴကကညဴ်မည်ဴနိုင်ငဳနှင်ဴေဒသမျာဵ (Jurisdiction

under increased monitoring) စာရင်ဵ ၂၀၁၀

 ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခြမငဴ်မာဵမပီဵပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွကမ်ှုမရှိေသာ နိုင်ငဳမျာဵ (High

Risk and Non Cooperative Countries) စာရင်ဵ ၂၀၁၁-၂၀၁၆

 တိုဵ တက်မှုမျာဵကုိေစာင်ဴကကညဴ်မည်ဴနိုင်ငဳနှင်ဴေဒသမျာဵ (Jurisdiction

under increased monitoring) စာရင်ဵ ၂၀၂၀

 ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခြမငဴ်မာဵမပီဵ အေရဵယူေဆာင်ရွကမ်ှုမျာဵ ြပုလုပ်ရန် သတ်မှတ်

သညဴ်  နိုင်ငဳနှင်ဴ ေဒသမျာဵ ( High-Risk Jurisdictions subject to a

Call for Action) စာရင်ဵ။

AML/CFT ဆုိင္ရာ အဆရးယူဆဆာင္ရြက္ခံရမှုမ်ား

 ဆဳုဵရှုဳဵနိုင်ေြခြမငဴ်မာဵမပီဵ အေရဵယူေဆာင်ရွကမ်ှုမျာဵ ြပုလုပ်ရန် သတ်မှတ်

သည်ဴ  နိုင်ငဳနှင်ဴ ေဒသမျာဵ ( High-Risk Jurisdictions subject to a Call

for Action) စာရင်ဵ။

 စီဵပွာဵဆက်ဆဳမှုမျာဵ၊ ေငွေကကဵလွှဲေြပာင်ဵမှုမျာဵ အတွက် 

အဟန့်အတာဵ ြဖစ်ေစြခင်ဵ၊

 စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵဂုဏ်သတင်ဵကျဆင်ဵြခင်ဵ၊

 ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမျာဵတွင် ထိခိုက်ြခင်ဵ၊ 

 ဥေရာပေကာ်မရှင်ကပါ ၎င်ဵတို့၏ စာရင်ဵတွင် ထည်ဴသွင်ဵြခင်ဵ။ 

 

 

AML/CFT ဆုိင္ရာ
အဆရးယူဆဆာင္ရြက္ခံရမှုမ်ားဆျကာင့္

မဖစ္ဆေါ်လာနုိင္သည့္အက် ိုးသက္ဆရာက္မှုမ်ား
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Jurisdiction under increased monitoring

အေြောင်အေည်ေဖာ်ေဆာင်ရြွေ်မည်ဴအစီအမဳ (ြမန်မာနိငု်ငဳ)
၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ေဖေဖာ်ဝါရလီ 

လြေ်ငင်ဵ
ရလဒ်

အေ ြောင်ဵအရာ အချန်ိ 
သတ်မှတ်ချြေ်

၁ အဓိကနယ်ပယ်မျာဵရိှ ေငွေကကဵခဝါချမှု အန္တရာယ်မျာဵကိ ု
နာဵလည်သိရှိမှု တုိဵတက် ေကကာင်ဵြပသရန်- 
-မူဵယစ်ေဆဵဝါဵမှုခင်ဵမျာဵ၊
-အဂတိလိုက်စာဵမှုမျာဵ(ဨဇာတိက္ကမရှိသူမျာဵ အပါအဝင်)၊
-နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ေမှာင်ခိုမှုမျာဵနှငဴ် 
အာဵနည်ဵချက်ရှိသည်ဴနယ်စပ်ေဒသမျာဵ၊
-ကုမ္ပဏီအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ။

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 
ဇန်နဝါရီလ

၃ ေငွေရဵေကကဵေရဵမဟုတ်ေသာ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် အသက်ေမွဵ
ဝမ်ဵေကျာင်ဵပညာရှင်မျာဵအတွက် ကကီဵကကပ်ေရဵအာဏာပုိင်မျာဵ 
ေြပာင်ဵလဲခန့်အပ်ရာတွင် လဳုေလာက်ေသာ အရင်ဵအြမစ်မျာဵ ချထာဵ
ေပဵရန်၊

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 
ဇန်နဝါရီလ

ေကျာက်မျက်၊ ေရွှေေရာင်ဵဝယ်သူမျာဵ၊ အိမ်ခခဳေြမကဏ္ဍတ့ုိအာဵ ဆဳုဵရှုဳဵ 
နိုင်ေြခအန္တရာယ်အေြခြပုကွင်ဵဆင်ဵ/ရုဳဵထုိင်စစ်ေဆဵမှုမျာဵဦဵစာဵေပဵ 
ေဆာင်ရွကရ်န်၊

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 
ေမလ

Jurisdiction under increased monitoring

လြ်ေငင်ဵ
ရလဒ် အေ ြောင်ဵအရာ အချန်ိ 

သတ်မတ်ှချြေ်

၃ ြမန်မာနုိင်ငဳေတာ်ဗဟိုဘဏ်အေနြဖင်ဴ သက်ဆုိင်ရာ ေခါင်ဵစဉ်အလုိက်
(ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ် အေလဵထာဵစိစစ်ြခင်ဵ၊ ကသဇာတိက္ကမ
ရှိသူမျာဵ၊ ဆဳုဵရှုဳဵနိုင်ေြခအန္တရာယ်အဆငဴ်ြမင်ဴသညဴ် အရပ်ေဒသမျာဵ၊ သဳသယ
ြဖစ်ဖွယ်လွှဲေြပာင်ဵေဆာင်ရွက်မှုသတင်ဵပိုခ့ျက်မျာဵ အစရိှသညတ်ို ့ အပါအဝင်) 
ကကီဵကကပ်ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵြပုလုပ်ရန်။ အထူဵသြဖငဴ် အလယ်အလတ်ဘဏ်
မျာဵအေပါ်တွင် ေဆာင်ရွက်ရန်။

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 
ဇန်နဝါရီလ

အသိပညာြဖန့်ေဝြခင်ဵ၊ မှတပ်ုဳတင်ြခင်ဵနှင်ဴကကီဵကကပ်ြခင်ဵ အပါအဝင် ဟွန်ဒီ
လုပ်ငန်မျာဵနှငဴ်ဆက်စပ်သညဴ ် စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵအာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်မှုြပုလုပ်ရန်။ 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ေမလ

၆ ဆဳုဵရှုဳဵနိုင်ေြခအန္တရာယ်အဆငဴ်ြမင်ဴသည်ဴ မှုခင်ဵမျာဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ FIU
အေနြဖင်ဴ နိုင်ငဳတကာမိတဖ်က် အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် သတင်ဵအချက်အလက်
ဖလှယ်ြခင်ဵ၊ နိုင်ငဳတကာ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမျာဵကိ ု တိုဵ ြမှငဴ်ေဆာင်ရွက်
ရန်၊

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ေမလ

ဥပေဒစုိဵမိုဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏စဳုစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုအတွက် ေငွေကကဵဆုိင်ရာ 
ေထာက်လှမ်ဵေရဵသတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵ ေပဵအပ်ြခင်ဵကို တုိဵြမှငဴ်
ေဆာင်ရွက်ရန်၊

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 
ေအာက်တိုဘာလ
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Jurisdiction under increased monitoring

လြ်ေငင်ဵ
ရလဒ် အေ ြောင်ဵအရာ

အချန်ိ 
သတ်မတ်ှချြေ်

၆ ဆဳုဵရှုဳဵနိုင်ေြခအန္တရာယ်ရှိမှုမျာဵနှငဴ်အညီ FIU က သတင်ဵပိုခ့ျက်အာဵ 
လုပ်ငန်ဵပိုင်ဵဆုိင်ရာစိစစ်ြခင်ဵနှငဴ် ကကိုတင်ြဖန့်ေဝြခင်ဵမျာဵကို တိုဵ ြမှငဴ ်
ေဆာင်ရွက်ရန်။

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 
ေအာက်တိုဘာလ

၇ ေငွေကကဵခဝါချမှုမျာဵကိုမူလြပစ်မှုမျာဵစစ်ေဆဵစဉ်အတွင်ဵ အမပိုင် စစ်ေဆဵြခင်ဵ
ြပုလုပ်ရန်နှငဴ် ဆဳုဵရှုဳဵနိုင်ေြခအန္တရာယ်မျာဵနှငဴ်အညီ စစ်ေဆဵြခင်ဵ ြပုလုပ်ရန်၊

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 
ေအာက်တိုဘာလ

နိုင်ငဳြဖတ်ေကျာ်ေငွေကကဵခဝါချမှုမျာဵအာဵစုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵရာတွင် နိုင်ငဳတကာ
ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှုကုိ တရာဵဝင်လမ်ဵေကကာင်ဵနှငဴ် အလွတသ်ေဘာ 
လမ်ဵေကကာင်ဵ (Informal) လမ်ဵေကကာင်ဵနှစ်ရပ်လုဳဵြဖငဴ် ေဆာင်ရွက်ရန်၊

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 
ေအာက်တိုဘာလ

၈ ဆဳုဵရှုဳဵနိုင်ေြခအန္တရာယ်ရှိမှုမျာဵနှငဴ်အညီ ြပစ်မှုကျူဵလွန်ရာမှ ရရိှေသာ အကျ ိုဵ
အြမတ်မျာဵ၊ ြပစ်မှုကျူဵလွန်ရာတွင် အသဳုဵြပုသညဴ်ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ ြပစ်မှုကျူဵလွန်
ရာမှရရိှသညဴ်အကျ ိုဵအြမတ်မျာဵနှင်ဴတန်ဘုိဵတူညီသညဴ် 
အြခာဵေသာပစ္စည်ဵမျာဵကို သိမ်ဵဆည်ဵ ြခင်ဵ/ ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵနှငဴ် နိုင်ငဴဳဘဏ္ဍာ 
သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵမျာဵကို တုိဵြမှငဴ်ေဆာင်ရွက်ရန်၊

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 
ေအာက်တိုဘာလ

Jurisdiction under increased monitoring

လြ်ေငင်ဵ
ရလဒ် အေ ြောင်ဵအရာ အချန်ိ 

သတ်မှတ်ချြ်ေ

၈ နိုင်ငဳဴဘဏ္ဍာ သိမ်ဵဆည်ဵ မပီဵသညဴ်အချနိ်အထိ သိမ်ဵဆည်ဵ ထာဵေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵ၏
တန်ဘိုဵကုိထိန်ဵသိမ်ဵထာဵနိုင်ေရဵအတွက် သိမ်ဵဆည်ဵ  ပစ္စည်ဵမျာဵစီမဳခန့်ခွဲမှု
စနစ်တစ်ရပ်ထူေထာင်ထာဵရှိရန်နှင်ဴလုိအပေ်သာ အရင်ဵအြမစ်မျာဵချထာဵေပဵရန်၊

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 
ေမလ

၁၀/၁၁ ေအာက်ပါအချက်မျာဵအပါအဝင် အကကမ်ဵဖက်မှုကုိ ဘဏ္ဍာေရဵအရ ပစ်မှတ်ထာဵ
အေရဵယူေဆာင်ရွက်မှုကုိ (ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ ဆဳုဵရှုဳဵနုိင်ေြခ အန္တရာယ်ရိှမှုနှင်ဴအညီ) 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန်-

ကုလသမဂ္ဂ၏ အေရဵယူေရဵထုတ်ြပန်သည်ဴ ေနာက်ဆဳုဵစာရင်ဵကို သတင်ဵပိ့ု
အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵထဳ အသိေပဵအေကကာင်ဵကကာဵြခင်ဵ၊

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 
ေမလ

လူအမျာဵအြပာဵ ေသေကျေစသည်ဴလက်နက်မျာဵ ြပန့်ပွာဵေစရန် ေငွေကကဵ
ေထာက်ပဳမဴှုအေပါ် ဘဏ္ဍာေရဵအရ ပစ်မှတထ်ာဵ အေရဵယူမှုကို အေကာင်
အထည်ေဖာ်ရသညဴ်အာဏာပုိင်မျာဵအတက်ွကျွမ်ဵကျင်မှုသင်တန်ဵမျာဵ ေပဵအပ်ရန် 
အေရဵယူပိတ်ဆ့ုိမှုအာဵ ေရှာင်ရှာဵမှုမျာဵကိ ု နာဵလည် သေဘာေပါက်ေစရန် 
သင်တန်ဵေပဵရန်၊

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 
ေမလ

လူအမျာဵအြပာဵေသေကျေစသည်ဴ လက်နက်မျာဵြပန့်ပွာဵေစရန် ေငွေကကဵ
ေထာက်ပဳမဴှုအေပါ်ဘဏ္ဍာေရဵအရပစ်မှတထ်ာဵအေရဵယူမှုဆုိင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရာဵ
မျာဵနှင်ဴပတ်သက်၍ သတင်ဵပိုအ့ဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအာဵ အသိပညာေပဵသည်ဴ
လုပ်ငန်ဵမျာဵတိုဵြမှငဴ်ေဆာင်ရွက်ရန်နှင်ဴ၎င်ဵတို့အာဵကကီဵကကပ် ေဆာင်ရွက်မှုတိုဵြမှင်ဴ

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 
ေမလ
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အဖြဲ့ဝင္နုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း အမေန္အလွန္အကဲမဖတ္ဆရးလုေ္ငန္းစဉ္

Rec. အေ ြောင်ဵအရာ ၂၀၁၈ ME

စဳနှုန်ဵ

၂၀၀၈ ME 

စဳနှုန်ဵ

မှတ်ချြေ်

၁ အန္တရာယ်အကဲြဖတ်ြခင်ဵနှငဴ် အန္တရာယ်အေြခြပု ချည်ဵကပ်

ေြဖရှင်ဵြခင်ဵ

PC

LC

- အာဵလဳုဵ

၂ ြပညတ်ွင်ဵ ညှိနှိုင်ဵပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှု LC PC အာဵလဳုဵ

၃ ေငွေကကဵခဝါချမှုြပစ်မှု C PC ဥပေဒ

၄ နိုင်ငဳဘဏ္ဍာသိမ်ဵဆည်ဵ ြခင်ဵနှင်ဴ လတ်တေလာ အေရဵယူ

ေဆာင်ရွက်မှု

LC PC ဥပေဒ

၅ အကကမ်ဵဖက်မှုကုိ ေငွေကကဵေထာက်ပဴဳသညဴ် ြပစ်မှု LC NC ဥပေဒ

၆ အကကမ်ဵဖက်မှုနှင်ဴ အကကမ်ဵဖက်မှုကုိ ေငွေကကဵေထာက်ပဳမဴှု

နှငဴ်ဆက်နွယ်သည်ဴ ေငွေကကဵဆုိင်ရာ အေရဵယူပိတဆ့ုိ်ြခင်ဵ

LC NC ဥပေဒ

၇ လူအမျာဵအြပာဵေသေကကေစေသာလက်နက်မျာဵြပန့် ပွာဵေရဵ

နှငဴ်ဆက်နွယ်သည်ဴေငွေကကဵဆုိင်ရာ အေရဵယူပိတဆ့ုိ်ြခင်ဵ

NC - ဥပေဒ

၈ ပရဟိတအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ PC PC အာဵလဳုဵ

အဖဲွ့ဝင်နုိငင်ဳအချင်ဵ ချင်ဵ  အြပန်အလှန်အြေဲြဖတ်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ် 

၉ ေငွေရဵေကကဵေရဵအဖဲွ့အစည်ဵဆုိင်ရာ
လျှေ ု့ိဝှက်ချက်ဥပေဒ

C PC ေငွေရဵေ ြေဵေရဵ

၁၀ ဆက်သယွေ်ဆာင်ရွက်သအူေပါ်အေလဵထာဵ
စိစစ်ြခင်ဵ

PC
LC

NC ေငွေရဵေ ြေဵေရဵ

၁၁ မှတ်တမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵ ြခင်ဵ C PC ေငွေရဵေ ြေဵေရဵ

၁၂ ကသဇာတိက္ကမရိှသူမျာဵ PC
LC

NC ေငွေရဵေ ြေဵေရဵ

၁၃ အဆက်အသယ်ွဘဏ်လုပ်ငန်ဵ PC
LC

NC ေငွေရဵေ ြေဵေရဵ

၁၄ ေငွေကကဵသ့ုိမဟုတ်တန်ဘုိဵလွဲှေြပာင်ဵသညဴ်လုပ်ငန်ဵ NC
PC

NC ေငွေရဵေ ြေဵေရဵ

၁၅ နည်ဵပညာအသစ်မျာဵ LC
PC

C ေငွေရဵေ ြေဵေရဵ

၁၆ အီလက်ထေရာနစ်နည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ လွှဲေြပာင်ဵြခင်ဵ LC NC ေငွေရဵေ ြေဵေရဵ

၁၇ ကကာဵခဳပုဂ္ဂိုလ်အေပါ်အာဵထာဵေဆာင်ရွက် ြခင်ဵ C PC ေငွေရဵေ ြေဵေရဵ



25-Nov-2021

12

အဖဲွ့ဝင်နုိငင်ဳအချင်ဵ ချင်ဵ  အြပန်အလှန်အြေဲြဖတ်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ် 

၁၈ ဌာနတွင်ဵထိန်ဵချုပ်မှုမျာဵနှငဴ်နိုင်ငဳြခာဵလုပ်ငန်ဵခွမဲျာဵနှင်ဴ

လက်ေအာက်ခဳ လုပ်ငန်ဵမျာဵ

C

LC

NC

N/A

ေငွေရဵေ ြေဵေရဵ

၁၉ ဆဳုဵရှုဳဵနုိင်ေြခအန္တရာယ်ြမငဴ်မာဵသညဴ်နုိင်ငဳမျာဵ NC

PC/C

NC ေငွေရဵေ ြေဵေရဵ

၂၀ သဳသယြဖစ်ဖွယ်လွဲှေြပာင်ဵမှုမျာဵအာဵ သတင်ဵပ့ုိြခင်ဵ C PC

NC

တာဵဆီဵနိှမ်နင်ဵေရဵ

၂၁ လျှေ ု့ိဝှက်ချက်မေပါက်ကကာဵေရဵနှင်ဴ လျှေ ု့ိဝှက်ထာဵရှိေရဵ LC PC တာဵဆီဵနိှမ်နင်ဵေရဵ

၂၂ DNFBPs: ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ် အေလဵထာဵ စိစစ်ြခင်ဵ PC

LC

NC ေငွေရဵေ ြေဵေရဵ

၂၃ DNFBPs: အြခာဵအေရဵယူ ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ PC

LC

PC ေငွေရဵေ ြေဵေရဵ

၂၄ ပွငဴ်လင် ြဵမင်သာမှုနှငဴ် အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၏ အကျ ိုဵ ခဳစာဵခွငဴ်ရိှသူပုိင်ရှင် NC

PC

PC ဥပေဒ

၂၅ ပွငဴ်လင်ဵြမင်သာမှုနှင်ဴ ဥပေဒေရဵရာစီစဉ် ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ၏ အကျ ိုဵ

ခဳစာဵခွငဴ်ရှိသူပုိင်ရှင်

NC N/A ဥပေဒ

အဖဲွ့ဝင်နုိငင်ဳအချင်ဵ ချင်ဵ  အြပန်အလှန်အြေဲြဖတ်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ် 

၂၆ ေငွေရဵေကကဵေရဵအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵအာဵစည်ဵမျဉ်ဵ

စည်ဵကမ်ဵနှငဴ် ကကီဵကကပ်ြခင်ဵ

PC PC ေငွေရဵေ ြေဵေရဵ

၂၇ ကကီဵကကပ်ေရဵအာဏာပုိင်မျာဵ၏ လုပ်ပုိင်ခငွ်ဴမျာဵ C PC ေငွေရဵေ ြေဵေရဵ

၂၈ DNFBPsအာဵ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵနှင်ဴ ကကီဵကကပ်ြခင်ဵ NC NC ေငွေရဵေ ြေဵေရဵ

၂၉ ေငွေကကဵဆုိင်ရာစဳုစမ်ဵေထာက်လှမ်ဵေရဵအဖဲွ့မျာဵ PC PC တာဵဆီဵနိှမ်နင်ဵေရဵ

၃၀ တရာဵဥပေဒစုိဵမုိဵေရဵနှငဴ် စဳုစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵ အဖွဲ့မျာဵ၏

ဝတ္တရာဵမျာဵ

LC LC တာဵဆီဵနိှမ်နင်ဵေရဵ

၃၁ တရာဵဥပေဒစုိဵမုိဵေရဵနှငဴ် စဳုစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵ အဖွဲ့မျာဵ၏

လုပ်ပိငု်ခွငဴ်မျာဵ

LC LC တာဵဆီဵနိှမ်နင်ဵေရဵ

၃၂ ေငွဆက်သာဵမျာဵ PC PC တာဵဆီဵနိှမ်နင်ဵေရဵ
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အဖဲွ့ဝင်နုိငင်ဳအချင်ဵ ချင်ဵ  အြပန်အလှန်အြေဲြဖတ်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ် 

၃၃ စာရင်ဵဇယာဵမျာဵ PC PC အာဵလဳုဵ

၃၄ လမ်ဵညွှန်ြခင်ဵနှင်ဴတုန့်ြပန်ြခင်ဵ PC NC အာဵလဳုဵ

၃၅ အေရဵယူမှုမျာဵ PC PC ေငွေရဵေ ြေဵေရဵ

၃၆ အြပည်ြပညဆုိ်င်ရာ သေဘာတူစာချုပ်မျာဵ PC PC ဥပေဒ

၃၇ နိုင်ငဳအချင်ဵချင်ဵ အြပန်အလှန် အကူအညေီပဵေရဵ PC PC/ 

NC

ဥပေဒ

၃၈ နုိင်ငဳအချင်ဵချင်ဵ အြပန်အလှန်အကူအညီေပေဵရဵ (သိမ်ဵဆည် ြဵခင်ဵနှငဴ်

ဘဏ္ဍာသိမ်ဵဆည် ြဵခင်ဵ)

PC PC ဥပေဒ

၃၉ တရာဵခဳလွှဲေြပာင်ဵြခင်ဵ PC NC ဥပေဒ

၄၀ နိုင်ငဳတကာပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှုအြခာဵပုဳစဳမျာဵ LC PC အာဵလဳုဵ

အဖဲွ့ဝင်နုိငင်ဳအချင်ဵ ချင်ဵ အြပန်အလှန်အြေဲြဖတ်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်

မှတ်ချြေ။်  NC/ PC (၈) ချက်အထက်ပိြုခင်ဵ၊ အကကဳြပုချက်အမှတ ်၃၊ ၅၊ ၆၊ ၁၀၊ ၁၁ နှင်ဴ ၂၀   တို့တငွ် NC/ PC 

တစ်ချက်နှင်ဴအထက်ပုိြခင်ဵ တို့ြဖစ်ပါက ME လုပ်ငန်ဵစဉ်အမပီဵ ပုဳမန်ှ Follow-up ေဆာင်ရွက်ရာမှ 

Enhanced Follow-up  အဆငဴ်သ့ုိ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ခဳရပါမည။်

အကကဳြပုချက် (၄၀) အေပါ် စဳနှုန်ဵသတ်မတှ်ချက်ရရိှမှုစုစုေပါင်ဵ

C LC PC NC မွတ္ခ်က္

၇ ချက် ၁၀ ချက် ၁၇ ချက် ၆ ချက် ၂၀၁၈

၆ ချက် ၁၂ ချက် ၁၇ ချက် ၅ ချက် ၂၀၁၉

၆ ချက် ၁၄ ချက် ၁၇ ချက် ၃ ချက် ၂၀၂၀

၇ ချက် ၁၆ ချက် ၁၄ ချက် ၃ ချက် ၂၀၂၁

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

အကကဳြပုချက် (၄၀) အေပါ် သက်ဆုိင်ရာကဏ္ဍမျာဵအလုိက် စဳနှုန်ဵသတ်မတှ်ချက်ရရိှမှု
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 ICRG လုပ်ငန်ဵစဉ်ေအာြ်ေေရာြ်ေရိှနိုင်မည်ဴ စဳနှုန်ဵ (၃)ရပ်

 အေရဵကကီဵေသာအကကုဳြပုချက်(၆)ချက် (“Big-6”)အနက် တစ်စိတ်

တစ်ပိုင်ဵ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ(PC) (သ့ုိ) လိုက်နာေဆာင်ရွကမ်ှု

မရိှြခင်ဵ (NC) အဆင်ဴ သတ်မှတခ်ျက်တစ်ခုခုရရှိြခင်ဵ၊

 အကကုဳြပုချက်မျာဵ(၄၀)အနက်တစ်စိတတ်စ်ပိုင်ဵလိုက်နာေဆာင်ရွက်

ြခင်ဵ(PC)(သ့ုိ)လိုက်နာေဆာင်ရွကမ်ှုမရှိြခင်ဵ(NC)အဆင်ဴသတ်မှတ်

ချက် (၂၀)နှင်ဴ အထကရ်ရှိြခင်ဵ၊

 လကင်င်ဵရလဒ် (Immediate Outcome-IO) အဆင်ဴအေနြဖငဴ် 

အဆင်ဴနိမ်ဴ (Low Level) (သ့ုိ) အသင်ဴအတင်ဴ(Moderate Level)

သတ်မှတခ်ျက်သည် လုဳေလာက်သညဴ် တိုဵတက်မှုရှိ/မရိှ။ 

 

International Cooperation Review Group(ICRG)

အေရဵကကီဵေသာအကကုဳြပုချက်(၆)ချက် (“Big-6”)

တစ်စိတ်တစ်ပုိင်ဵ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ (PC) (သ့ုိ) လိုက်နာ 

ေဆာင်ရွကမ်ှု မရှိြခင်ဵ(NC) အဆင်ဴသတ်မှတခ်ျက် (၂၀)နှင်ဴ အထက်

ရရိှြခင်ဵ၊

International Cooperation Review Group(ICRG)
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လကင်င်ဵရလဒ် (Immediate Outcome-IO) အဆင်ဴအေနြဖင်ဴ အဆင်ဴနိမဴ် 

(Low Level) (သ့ုိ) အသင်ဴအတင်ဴ(Moderate Level)သတ်မှတခ်ျက်သည် 

လုဳေလာက်သညဴ် တိုဵတက်မှုရိှ/မရှိ။ 

International Cooperation Review Group(ICRG)

 ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခအန္တရာယ်မျာဵအာဵ ဌာနတွင်ဵ အသိပညာြမှင်ဴတင်ေရဵ

ေဆာင်ရွကြ်ခင်ဵ၊

 ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊

 ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခအန္တရာယ်အေြခြပုကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵြခင်ဵမျာဵ

ေဆာင်ရွကြ်ခင်ဵ၊

 ေငွေကကဵဆိုင်ရာစုဳစမ်ဵေထာက်လှမ်ဵ ေရဵ သတင်ဵအချက်အလကမ်ျာဵ

တိုဵ ြမှင်ဴအသုဳဵြပုြခင်ဵ၊

 ေငွေကကဵဆိုင်ရာစုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵမျာဵ တိုဵ ြမှင်ဴေဆာင်ရွကြ်ခင်ဵ၊

 နိုင်ငဳတကာပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွကမ်ှုမျာဵ တိုဵ ြမှင်ဴေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊

 စာရင်ဵဇယာဵမျာဵ စနစ်တကျမှတတ်မ်ဵ ထိန်ဵသိမ်ဵ ြခင်ဵ၊ 

အကြေဳြပုတငြ်ပချြေ်မျာဵ
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 ြပစ်မှုနှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာ ေငွေကကဵ၊ပစ္စည်ဵ၊အကျ ိုဵအြမတမ်ျာဵ၊ အသဳုဵြပု
ပစ္စည်ဵမျာဵ တန်ဖိုဵညီပစ္စည်ဵမျာဵ သိမ်ဵ ဆည်ဵ နိုင်ေရဵ တိုဵ ြမှငဴ်
ေဆာင်ရွကြ်ခင်ဵ၊

 လူအမျာဵအြပာဵေသေကျေစေသာ လက်နက်မျာဵ ြပန့ပ်ွာဵေစရန်
ေငွေကကဵေထာက်ပဳဴမှုအေပါ် ေငွေကကဵဆိုင်ရာ အေရဵယူပတိ်ဆို့မှုမျာဵ
အာဵ ေရှာင်ရှာဵမှုမျာဵကုိ နာဵလည်သေဘာေပါက်ေစေရဵ
ေဆာင်ရွကြ်ခင်ဵ၊

 ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခြမငဴ်မာဵမပီဵ အေရဵယူေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ ြပုလုပ်ရန်
သတ်မှတသ်ညဴ်  နိုင်ငဳနှင်ဴ ေဒသမျာဵ ( High-Risk Jurisdictions
subject to a Call for Action) စာရင်ဵသ့ုိ မေရာက်ရိှေစေရဵအတွက်
ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊

အကြေဳြပုတငြ်ပချြေ်မျာဵ

 ထုတ်ြပန်ထာဵသည်ဴ ဥပေဒနှငဴ် နည်ဵဥပေဒ၊ ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵကို 

လိုက်နာ ေဆာင်ရွကရ်န်၊

 အန္တရာယ်အကဲြဖတေ်ရဵအစီရငခ်ဳစာပါ ဆဳုဵရှုဳဵနိုင်ေြခအန္တရာယ်မျာဵနှငဴ်

အညီ အစီအမမဳျာဵချမတ်ှြခင်ဵ၊

 Sector အလိုက် Risk မျာဵကုိ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵ၊ ေလျာဴနည်ဵ

ေအာင်လုပြ်ခင်ဵ၊ Risk Management မျာဵ ြပုလုပ်ေဆာင်ရွကြ်ခင်ဵ၊

 Compliance Unit မျာဵ တွင် အရင်ဵအြမစ်မျာဵ ထပ်မဳတိုဵချဲ့ြခင်ဵ၊

 Financial Technology-FinTeh နှင်ဴ Regulation Technology-

RegTeh မျာဵ အသဳုဵြပုနိုင်ေရဵ စီမေဳဆာင်ရွကြ်ခင်ဵ၊

အကြေဳြပုတငြ်ပချြေ်မျာဵ
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 ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊

 စွမ်ဵ ရညြ်မှငဴ်တင်ြခင်ဵ၊ ေလဴကျငဴ်သင်တန်ဵေပဵြခင်ဵ၊

 ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွကသူ်အေပါ်အေလဵထာဵစိစစ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ

တိုဵ ြမှင်ဴလုပေ်ဆာင်ြခင်ဵနှင်ဴ အရည်အေသွဵရှိေသာ သဳသယြဖစ်ဖွယ်

သတင်ဵပို့ချက်မျာဵ ေပဵပို့နိုင်ေရဵေဆာင်ရွကြ်ခင်ဵ၊

 ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခြမငဴ်မာဵမပီဵ အေရဵယူေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ ြပုလုပ်ရန်

သတ်မှတသ်ညဴ်  နိုင်ငဳနှင်ဴ ေဒသမျာဵ ( High-Risk Jurisdictions

subject to a Call for Action) စာရင်ဵသ့ုိ မေရာက်ရိှေစေရဵအတွက်

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ 

အကြေဳြပုတငြ်ပချြေ်မျာဵ

ေမဵခွန်ဵ နငဴ်ှအေြဖမျာဵ
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•For more Futher information 

•relation@myanmarfiu.com

ေကျဵဇူဵတင်ပါသည။်
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