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(ဂ) အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵအဖဲွ့အစည်ဵနှင်ဴဆြ်ေသွယ်ေဆာင်ရွြ်ေသည်ဴဘဏ်နှင်ဴေငွေရဵ 

ေ ြေဵေရဵအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ ြုေမ္ပဏီမျာဵ၊ NPO (Non Profit Organization) အဖဲွ့အစည်ဵ 

မျာဵ၊ Trust အဖဲွ့မျာဵ၊ နုိင်ငဳေရဵ အရ ဩဇာတိြေ္ကမရိှသူမျာဵ၊ 

(ဃ) အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵအဖဲွ့အစည်ဵနှင်ဴလုပ်ငန်ဵပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်ေသည်ဴ လူပုဂ္ဂိုလ်/ 

ြုေမ္ပဏီ/အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ Digital ေငွေ ြေဵဝန်ေဆာင်မှုေပဵသူမျာဵ၊ ေငွေ ြေဵဆုိင်ရာ နည်ဵ 

ပညာ (FinTech) ြုေမ္ပဏီမျာဵ၊ ေငွေပဵေချမှု ဝန်ေဆာင်မှုေဆာင်ရွြ်ေသူမျာဵ၊ အာမခဳ 

ြုေမ္ပဏီမျာဵ၊ ေငွေချဵ သြ်ေေသခဳ လြ်ေမှတ်ြုေမ္ပဏီနှင်ဴဆုိင်ေသာအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ။ 

၄။ ဤညွှန် ြောဵချြ်ေသည် အေသဵစာဵ ေငွေရဵေ ြေဵေရဵအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵြေ AML/CFT ဆုိင်ရာ 

စွန့်စာဵမှုစီမဳခန့်ခဲွြခင်ဵြုိေ အေြောင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ေဆာင်ရွြ်ေရမည်ဴမူဝါဒမျာဵ၊ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵ 

မျာဵ၊ထိန်ဵချုပ်မှုမျာဵ၊လြေ်ေတွ့ြေျငဴ်သဳုဵမှုဆိုငရ်ာအခြေ်အခဲမျာဵအာဵ ေြဖရှင်ဵြခင်ဵ  နည်ဵ စနစ်မျာဵြေို 

အဖဲွ့အစည်ဵ၏သေဘာသဘာဝ၊ လုပ်ငန်ဵေဆာငရွ်ြေ်မှုနယ်ပယ်တို့နှငဴ်လိြုေ်ေလျာညီေထွ ြေျငဴ်သဳုဵ 

ေဆာငရွ်ြေ်ရမည်။ 

AML/CFT ဆိုင်ရာ စွန့်စာဵမှုအန္တရာယ်စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ၊ ထိန်ဵချုြ်ြခင်ဵ ဆိုင်ရာ လုြ်ထဳုဵလုြ်နည်ဵမျာဵ၊ 

အသဳုဵြြုမည်ဴနည်ဵစနစ်မျာဵကို ေရဵဆွဲထာဵရှိြခင်ဵ 

၅။ အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵအဖဲွ့အစည်ဵသည် နုိင်ငဳေတာ်အစုိဵရြေ အေြောင်အထည်ေဖာ်ေသာ 

AML/CFT ဆိုင်ရာ စွန့်စာဵမှုအန္တရာယ်  စီမဳခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵြေို အေြောငအ်ထည်ေဖာ်ရန် မူဝါဒ 

ချမှတ်ြခင်ဵ ၊  စွန့်စာဵမှုအန္တရာယ်စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ  ၊ ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵဆိုငရ်ာလပု်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵမျာဵ ၊ အသဳုဵြပု 

မည်ဴနည်ဵစနစ်မျာဵြေို ေရဵဆွဲေဆာငရွ်ြေ်ရမည်။ ေအာြေ်ေဖာ်ြပပါ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵပါဝင်ရမည်- 

(ြေ) အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွြ်ေရာမှ ေပါ်ေပါြ်ေလာေသာ AML/CFT 

ဆိုင်ရာစွန့်စာဵမှုအန္တရာယ်မျာဵြေို ေဖာ်ထတု်သဳုဵသပ်အြေဲြဖတ်ြခင်ဵ ၊ 

 ( ခ ) အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၏ အသင်ဵဝင်မျာဵအေ ြောင်ဵြုိေ သိရိှြခင်ဵ 

  နှင်ဴ အသင်ဵဝင်မျာဵအာဵ အေလဵထာဵေစာင်ဴ ြေည်ဴြခင်ဵ၊ 

( ဂ ) အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵအဖွဲ့ အစည်ဵမျာဵ၏လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြေ်မှုမျာဵနှင်ဴ အသင်ဵ  

ဝငမ်ျာဵ၏  ေငွေ ြေဵဆုိင်ရာလုပ်ေဆာင်ချြ်ေ( Cash   Transaction ) မျာဵြုိေ ေစာင်ဴ ြေည်ဴ 

ေလဴလာ ြေပ်မတ်ြခင်ဵ၊ 

(ဃ) သဳသယြဖစ်ဖွယ်လပု်ေဆာငခ်ျြေ်မျာဵနှင်ဴပတ်သြေ်၍သြေ်ဆိုင်ရာကြေီဵ ြေပ်မှု အာဏာ 

ပိုင်(Competent Authority ) မျာဵထဳ သတင်ဵ ပို့ြခင်ဵ ၊ 

(င ) ေငွေ ြေဵခဝါချမှု တုိြ်ေဖျြ်ေေရဵဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချြ်ေမျာဵနှင်ဴအညီ  မှတ်တမ်ဵမျာဵြုိေ   

ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ ၊ 
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(စ) ချမှတ်ေသာ မူဝါဒနှငဴ်လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵသည် အဖဲွ့အစည်ဵတွင် တည်ရှိေနေသာ 

အသင်ဵဝင်မျာဵနှငဴဝ်န်ေဆာင်မှုမျာဵ ြဖန့်ေဝေရဵလမ်ဵ ေ ြောင်ဵမျာဵ၊ ပထဝဝီငေ်ဒသ 

ဆိုင်ရာစွန့်စာဵမှုမျာဵနှငဴ် လိုြေ်ေလျာညီေထွြေျငဴ်သဳုဵနိုင်ြခင်ဵ ၊ 

(ဆ) ဝန်ထမ်ဵအာဵလုဳဵနှင်ဴ ပွငဴ်လင်ဵြမင်သာစွာ ဆြေ်သွယ်ေဆာငရွ်ြေ်ပပီဵ လိအုပ်ေသာ 

အေထာြေ်အထာဵမျာဵ ြပုစုထာဵြခင်ဵ ၊ 

(ဇ)  အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵ အဖွဲ့အစည်ဵ၏ စွန့်စာဵမှုအန္တရာယ်အေြခအေနေြပာင်ဵလဲ 

မှုနှင်ဴအညီ ေဆာင်ရွြေ်နိုငရ်န် အခါအာဵေလျာ်စွာ ြပန်လည်သဳုဵသပ်မှုမျာဵေဆာငရွ်ြေ် 

ြခင်ဵ ၊ 

(ဈ) AML/CFT ဆိုင်ရာ စွန့်စာဵမှုမျာဵြေို စီမဳခန့်ခွဲရာတွင် ရှင်ဵလင်ဵတိြေျေသာ တာဝန်ယူမှု 

တာဝန်ခဳမှုလုပ်ငန်ဵစဉ်၊အဆင်ဴဆငဴ်သတင်ဵ ပို့စနစ်မျာဵြေိုယင်ဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်နှငဴ်သြေ်ဆိုင် 

ေသာလူပုဂ္ဂိုလ်မျာဵနှငဴ်ဌာနခွဲမျာဵအာဵလုဳဵ ြေြေျငဴ်သဳုဵနိုင်ရန်ေဆာငရွ်ြေ်ြခင်ဵ။ 

၆။ အေသဵစာဵ ေငွေရဵေ ြေဵေရဵအဖွဲ့ အစည်ဵသည် ေအာြေ်ပါအချြေ်မျာဵြေို သိရိှနာဵလည် 

ေဆာငရွ်ြေ်ရမည်- 

(ြေ) ေငွေ ြေဵခဝါချမှုဆိုသည်မှာ ေငွေ ြေဵခဝါချမှုတိုြေ်ဖျြေ်ေရဵ ဥပေဒပါ သတ်မှတ်ချြေ် 

အတိုင်ဵ ြဖစ်သည်။ 

 (ခ ) ေငွေ ြေဵခဝါချမှုအဆင်ဴမျာဵနှင်ဴပတ်သြေ်၍ေဖာ်ြပပါအတိုင်ဵ  သိရိှထာဵရမည်- 

(၁) တရာဵမဝင်ေငေွ ြေဵမျာဵအာဵ တရာဵဝင် ေငွေ ြေဵစနစ်တွင် ထည်ဴသွင်ဵြခင်ဵ 

(Placement)၊ ြပစ်မှုြေျူဵလွန်ရာမှ ရရိှထာဵေသာ ေငွေ ြေဵမျာဵအာဵ တရာဵဝင် 

ေငွေ ြေဵစနစ်အတွင်ဵ ေရာြေ်ရိှသဳုဵစွဲနိုငေ်စရန် ေဆာငရွ်ြေ်ြခင်ဵ မျာဵြေို သိရှိ 

ထာဵရမည်၊ 

(၂) ြပစ်မှုြေျူဵလွန်ရာမှ ရရိှေသာေငွေ ြေဵမျာဵြေို တရာဵဝင်ေငွေ ြေဵြေဏ္ဍအတွင်ဵ

  ထည်ဴသွင်ဵ ပုဳဖျြေ်၍ မူလေငွေ ြေဵရင်ဵ ြမစ်ြေို ဖုဳဵြေွယ်ရန် ေငွေ ြေဵလုပ်ေဆာင် 

  ချြေ်မျာဵတွင် ထည်ဴသွင်ဵ အသဳုဵြပုြခင်ဵ (Layering)ဆိုင်ရာ  လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵြေို  

သိရှိရမည်၊ 

(၃) ြပစ်မှုြေျူဵလွန်ရာမှ ရရိှေသာေငွေ ြေဵမျာဵြေို တရာဵဝင်ေငွေ ြေဵြေဏ္ဍအတွင်ဵ 

  ထည်ဴသွင်ဵ ြခင်ဵ၊ လုပ်ေဆာင်မှုအလွှာမျာဵတွင် ပါဝင်လည်ပတ်ြခင်ဵြဖင်ဴ မူလ 

  ရင်ဵ ြမစ်ြေိုေြခရာခဳနိုင်မှု မရိှေအာင်ေဆာင်ရွြေ်ပပီဵ ေငွေ ြေဵြေဏ္ဍနှငဴ်စီဵပွာဵေရဵ  

လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင်ြပစ်မှုြေျူဵလွန်သူမျာဵသဳုဵစွဲရန်အသငဴ်ြဖစ်ေစရန်ခိုင်မာေအာင ်

ေဆာင်ရွြေ်ြခင်ဵ (Integration) လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ  စဉ်ဆြေ်မြပတ်ဂရုြပု 

ေစာငဴ် ြေည်ဴရမည်။ 

 



4 
 

၇။ အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵ အဖဲွ့အစည်ဵသည် အ ြေမ်ဵဖြေ်မှုြေိ ု ေငွေ ြေဵေထာြေ်ပဳြဴခင်ဵ နှငဴ် 

သြေ်ဆိုငေ်သာ ေအာြေ်ပါအချြေ်မျာဵြေို သိရှိထာဵရမည်- 

(ြေ) အ ြေမ်ဵဖြေ်မှုြေိ ု ေငွေ ြေဵေထာြေ်ပဳြဴခင်ဵ ဆိုသည်မှာ အ ြေမ်ဵဖြေ်မှုတိုြေ်ဖျြေ်ေရဵ 

ဥပေဒတွင် သတ်မှတ်ချြေ်အတိုင်ဵြဖစ်သည်၊ 

( ခ ) အ ြေမ်ဵဖြေ်မှုြေိေုငေွ ြေဵေထာြေ်ပဴဳြခင်ဵတွင ် ြပစ်မှုြေျူဵလွန်သူမျာဵြေ အ ြေမ်ဵဖြေ် 

  လုပ်ရပ်မျာဵလုပ်ေဆာငရ်ာတွင် အသဳုဵြပုရန် ေငွ၊ ပစ္စည်ဵေထာြေ်ပဳြဴခင်ဵ တို့ ပါဝင်သည်။ 

  ေငွနှင်ဴပစ္စည်ဵမျာဵသည် တရာဵဝင်အရင်ဵအြမစ်မျာဵမှြဖစ်နုိင်သြဴဲေသ့ုိ ြပစ်မှုြေျူဵလွန်သူ 

  မျာဵ၏အရင်ဵအြမစ်မျာဵမှလည်ဵြဖစ်နုိင်သည်ြုိေသတိြပုရမည်။ ထ့ုိအြပင် ေထာြ်ေပဴဳေသာ 

  ပမာဏသည် ေသဵငယ်ေသာ ပမာဏမျ ိုဵလည်ဵ ြဖစ်နိုင်သည်၊ 

( ဂ ) အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵအဖဲွ့အစည်ဵြုိေအသဳုဵြပု၍ အ ြေမ်ဵဖြ်ေမှုအာဵ ေငွေ ြေဵ 

ေထာြေ်ပဳြဴခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာငရွ်ြေ်နိုငမ်ှု အန္တရာယ်ြေို သတိြပုရမည်။ ဆြေ်သွယ် 

ေဆာငရွ်ြေ်သူအေပါ်  အေလဵထာဵစိစစ်ြခင်ဵ  (Customer Due Diligence - CDD) 

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵြေို ဂရုြပုေဆာငရ်ွြေ်ေသာ်လည်ဵ သတင်ဵ ပို့သတ်မှတ်ချြေ်ပမာဏ 

ေအာြေ်ေလျာဴနည်ဵေသာစုေငမွျာဵ မ ြောခဏစုေဆာင်ဵြခင်ဵ ၊ထုတ်ယူေငမွျာဵထုတ်ယူ 

ြခင်ဵ တို့သည်သတင်ဵ ပို့ သတ်မှတ်ပမာဏြေိုေရှာငြ်ေွင်ဵ နိုငသ်ည်ဴ အေနအထာဵြဖစ် 

သည်၊ 

(ဃ) အ ြေမ်ဵဖြေ်မှုြေိေုငေွ ြေဵေထာြေ်ပဴဳမှုလုပ်ငန်ဵစဉ်ြေို ဟွန်ဒီ(Hundi)၊ ဟာဝါလာ 

(Hawala)၊ တရာဵမဝင်ေငေွ ြေဵနှငဴ ် တန်ဖိုဵ  လွှေဲြပာင်ဵမှု ဝန်ေဆာငမ်ှုမျာဵ(Informal 

Money and Value Transfer Services MVTS)ြဖင်ဴလည်ဵအသဳုဵြပုနုိင်သည်ြုိေ သတိြပု 

ရမည်။ ဤသ့ုိလွှဲေြပာင်ဵြခင်ဵြုိေ အေထာြ်ေ အထာဵတစ်စုဳတစ်ရာ လိုအပ်ြခင်ဵ မရိှဘဲ 

အလွယ်တြေူလွှေဲြပာင်ဵ နိုငသ်ည်ြေို သိရိှထာဵရမည်၊ 

( င ) နယ်စပ်တစ်ေလျှောြေ် တင်ဵ  ြေပ်စွာ ထိန်ဵချုပ်ထာဵနိုင်ြခင်ဵမရိှေသာ အေြခအေနတွင် 

 ေငွသာဵသယ်ယူမှုြေို ြေုန်ဵလမ်ဵ မှြဖစ်ေစ၊ ေရလမ်ဵမှြဖစ်ေစ ေဆာငရွ်ြေ်နိုငသ်ည်ြေို  

 သိရှိရမည်၊ 

( စ ) နိုငင်မဳျာဵအ ြောဵ ြေုန်သွယ်မှုတွင် မှာဵယွင်ဵေသာ၊ လိမ်လည်ထာဵေသာ ြေုန်ပို့လွှာ 

(Invoice)ြေို အသဳုဵြပု၍ အ ြေမ်ဵဖြေ်မှုြေိ ု ေငေွ ြေဵေထာြေ်ပဳဴြခင်ဵနှငဴ် သြေ်ဆိုင် 

ေသာ နိုင်ငမဳျာဵအ ြောဵ ေငွလွှဲေြပာင်ဵ မှု ေဆာငရွ်ြေ်နိုင်သည်ြေို သတိြပုရမည်၊ 
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(ဆ) တန်ဖိုဵြမငဴ ် ပစ္စည်ဵမျာဵြဖစ်ေသာ ေရွှေ၊ ေြေျာြေ်မျြေ်ရတနာပစ္စည်ဵမျာဵြေို နိုငင်မဳျာဵ 

အ ြောဵ သယ်ယူေရွ့ှေ ေြပာင်ဵမှုနည်ဵလမ်ဵြဖငဴ ် (Money Laundering / Terrorism 

Financing) ML/TF ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ေဆာင်ရွြေ်နိုင်သည်ြေို သိရှိထာဵရမည်။ 

၈။ အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵအဖွဲ့ အစည်ဵသည် ေငွေ ြေဵခဝါချမှုနှငဴ်အ ြေမ်ဵဖြေ်မှုြေို ေငွေ ြေဵ 

ေထာြေ်ပဳြဴခင်ဵ မ ှ ြောြေွယ်တိုြေ်ဖျြေ်ေရဵဆိုင်ရာလိအုပ်ချြေ်မျာဵြေိုအြပည်ဴအဝ လိုြေ်နာေဆာင်ရွြေ် 

ေ ြောင်ဵ ေသချာေစရန်တိြေျစွာစစ်ေဆဵရမည်။ အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵ အဖဲွ့အစည်ဵ မျာဵြေ 

ြဖန့်ေဝေသာ ေငွေ ြေဵဝန်ေဆာင်မှုထုတ်ြေုန်၊ ဝန်  ေဆာငမ်ှုနှငဴ်ြဖန့်ေဝမှု လမ်ဵ ေ ြောင်ဵ မျာဵသည် 

ေငွေ ြေဵခဝါချမှုနှငဴ် အ ြေမ်ဵဖြေ်မှုြေိုေငွေ ြေဵေထာြေ်ပဴဳမှုတွင် အသဳုဵြပုခဳရြခင်ဵ  မရှိေစရန် ၎င်ဵ၏ 

ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ တိြေျေသာတာဝန်နှငဴ်လုပ်ပိုင်ခွငဴ်မျာဵ သတ်မှတ်ေပဵထာဵရမည်။ထို့အြပင ် AML/ 

CFT ဆိုင်ရာမူဝါဒမျာဵနှငဴ်စဳနှုန်ဵမျာဵချမှတ်ပပီဵ ထိေရာြေ်စွာအေြောင်အထည်ေဖာ်ေရဵ ေဆာငရွ်ြေ် 

ရမည်။ 

စွန့်စာဵမှုအေြခြြုချဉ်ဵကြ်မှုြဖင်ဴ AML/CFT ဆိုင်ရာ စွန့်စာဵမှုမျာဵကို စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ  

၉။ ေအာြေ်ပါတို့ြေိုသိရိှလိုြေ်နာေဆာင်ရွြေ်ရမည်- 

(ြေ) အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵ  အဖဲွ့အစည်ဵအတွြေ် ML/TF ဆိုင်ရာ စွန့်စာဵမှုမျာဵသည် 

ေအာြေပ်ါေဆာင်ရွြေ်မှုမျာဵမှေပါ်ေပါြေ်သည်-  

  (၁) အသင်ဵဝင် / ဆြေ်သွယ်ေဆာငရွ်ြေ်သူမျာဵ (Clients)၊ 

(၂) ြဖန့်ေဝေသာ ေငွေ ြေဵဝန်ေဆာင်မှု/ထုတ်ြေုန်မျာဵ (Financial Services 

Products)၊ 

(၃) ေငွေ ြေဵဝန်ေဆာင်မှု/ထုတ်ြေုန်မျာဵြဖန့်ေဝေသာလမ်ဵ ေ ြောင်ဵမျာဵ 

(Distribution Channels)၊ 

  (၄) လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြေ်ေသာ နယ်ေြမေဒသမျာဵ (Operation Areas)။ 

 ( ခ ) စွန့်စာဵမှုစီမဳခန့်ခွဲမှုအဆငဴ်မျာဵ ။ ေအာြေ်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်သည်- 

(၁) စွန့်စာဵမှုကိုသတ်မှတ်ေဖာ်ထတု်ြခင်ဵ(Risk Identification)။ နုိင်ငဳအဆင်ဴတွင် 

ြေျငဴ်သဳုဵေသာ နိုငင်ေဳရဵစနစ်၊စီဵပွာဵေရဵ၊ လူမှုေရဵ၊ နည်ဵ ပညာနှငဴ ်ပတ်ဝန်ဵြေျင် 

ဆိုငရ်ာအချြေ်မျာဵ၊ ဥပေဒသြေ်ေရာြေ်မှုအချြေ်မျာဵြေိုပါ သဳုဵသပ်ရမည်၊ 

(၂) စနွ့်စာဵမှုကိုသဳုဵသြ်အကဲြဖတ်ြခင်ဵ (Risk Assessment)။ ြဖစ်နိုင်ဖွယ် အြေျ ိုဵ 

သြေ်ေရာြေ်မှုြေိုတိုင်ဵတာြခင်ဵ ၊စွန့်စာဵမှုအရင်ဵ အြမစ်ြေို စိစစ်ေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵ  

နည်ဵစနစ်မျာဵထာဵရှိရမည်၊(ဥပမာ-  စွန့ ်စာဵမှုြမငဴ်မာဵေသာ အသင်ဵဝင် 
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အေရအတွြ်ေ၊ ၎င်ဵတ့ုိ၏ ေဆာငရွ်ြေ်ေသာ စီဵပွာဵေရဵ လုပ်ငန်ဵနှငဴ်ပမာဏ၊ 

၎င်ဵတို့၏ ေဆာင်ရွြေ်ေသာ လုပ်ေဆာင်ချြေ်) 

(၃) စွန့်စာဵမှုကိုစီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ (Risk Management)။စွန့်စာဵမှုစီမဳခန့်ခွဲေရဵ မူေဘာင် 

သတ်မှတ်ေရဵဆွဲရာတွင် တိြေျေသာသတင်ဵပို့စနစ် ဖွဲ့စည်ဵတည်ေဆာြေ်ပုဳ 

(Reporting Structure)၊ သတင်ဵ ပို့မှု လမ်ဵ ေ ြောင်ဵ  (Line of Reporting) နှငဴ ်

တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာ  ဵ (Reponsibilities) သတ်မှတ်ေပ ြဵခင်ဵတ့ုိ ေဆာင်ရွြ်ေရမည်။ 

သတင်ဵပ့ုိစနစ်သည် အေသဵစာဵေငေွရဵ ေ ြေဵေရဵအဖဲွ့အစည်ဵ၏ မူဝါဒ၊ လုပ်ထုဳဵ 

လုပ်နည်ဵတွင်ပါဝငေ်သာ ဌာနခွဲမျာဵ၊ ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵအဖဲွ့မျာဵအ ြောဵ 

ထိေရာြေ်စွာ ဆြေ်သွယ်နိုငေ်ရဵေဆာငရွ်ြေ်ရမည်၊  

(၄) စွန့်စာဵမှုကုိေစာင်ဴကကည်ဴကကြ်မတ်ြခင်ဵ(Risk Monitoring )။အေသဵစာဵ ေငွေရဵ 

ေ ြေဵေရဵအဖဲွ့အစည်ဵသည် ေတွ့ကြေုဳနိုင်ဖွယ်ရိှေသာ  ML/TF  ဆုိင်ရာ စွန့်စာဵမှု 

မျာဵြေိုေစာငဴ် ြေည်ဴ နိုငေ်သာ MIS စနစ်တစ်ခု တည်ေဆာြေ်၍ စဉ်ဆြေ်မြပတ် 

ေစာငဴ် ြေည်ဴရမည်။ MIS သည်အသင်ဵ ဝင်၏ အေလဴအထနှင်ဴ လုပ်ေဆာင်ချြေ် 

မျာဵ အေနြဖင်ဴ ML/TF ြေိစ္စရပ်မျာဵနှငဴ်ချတိ်ဆြေ်ေနမှုရိှ/မရိှ စိစစ် ေဖာ်ထုတ် 

နုိင်ရမည်။ MIS စနစ်သည် ဌာနတွင်ဵနှင်ဴစည်ဵမျဉ်ဵချမှတ်သူမျာဵြေ သတ်မှတ်ထာဵ 

ေသာအချြေ်မျာဵအာဵ ချ ိုဵေဖာြေ်မှု  ရိှ/မရိှ ေဖာ်ထတု်နိုငရ်မည်။ ထို့အတူ 

AML/CFT နှင်ဴ ပတ်သြေ်၍ စိုဵရိမဖ်ွယ်ရိှသည်ဴေနရာနှငဴ ်အေြခအေနမျာဵ၊ ထပ်မဳ 

အာဵြဖည်ဴရန် လိုအပ်သည်ဴစီမဳခန့်ခွဲမှုနှငဴ်အေလဴအြေျင်ဴမျာဵြေိုေဖာ်ြပနိုင်ရမည်။ 

၁၀။ AML/CFT နှင်ဴပတ်သြေ်၍ အေသဵစာဵေငေွရဵေ ြေဵေရဵအဖွဲ့ အစည်ဵမျာဵြေ မူဝါဒစဳနှုန်ဵမျာဵ 

ချမှတ်အေြောငအ်ထည်ေဖာ်မှုသည် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြေ်ရာမှ ေပါ်ေပါြေ်လာေသာ အသင်ဵ သာဵ 

လြေ်ခဳမှု မူဝါဒ၊လိုြေ်နာေဆာင်ရွြေ်ရန်တာဝန်မျာဵနှင်ဴလွတ်လပေ်သာစာရင်ဵ စစ်သုဳဵသပ်ချြေ်စသည် 

တို့ြေို ထိေရာြေ်စွာချတိ်ဆြေ်ေဆာင်ရွြေ်ရမည်။ 

စီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၏တာဝန်မျာဵ 

၁၁။ အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵ အဖဲွ့အစည်ဵ၏ ဝန်ထမ်ဵမျာဵြေ အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵ 

အဖဲွ့အစည်ဵမှချမှတ်ေသာ AML/CFT ဆိုင်ရာမူဝါဒနှငဴလ်ုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵြေိုအစဉ်တစိုြေ် လိြုေ်နာ 

ေဆာငရွ်ြေ်ေစေရဵ ြေပ်မတ်ရန် စီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့တွင်တာဝန်ရှိသည်။ စီမဳခန့်ခွဲမှုအဖဲွ့သည် ေအာြေ်ပါ 

တို့ြေို ေဆာင်ရွြေ်ရမည်- 
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(ြေ) အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵ အဖဲွ့အစည်ဵသည် AML/CFT ပါ ေငွေ ြေဵဆုိင်ရာ ြပစ်မှုမျာဵ 

နှငဴပ်တ်သြေ်၍ ထိေရာြေ်စွာလိုြေ်နာ ြေျငဴ်သဳုဵေသာ အမူအြေျငဴ် တည်ေဆာြေ်ြခင်ဵ / 

ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ ၊ 

( ခ ) AML/CFT ဆိုင်ရာ လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵမျာဵြေို  အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵ အဖဲွ့အစည်ဵ 

၏ ေန့စဉ်လပု်ငန်ဵေဆာငရွ်ြေ်မှု လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵမျာဵတွင ်အစိတ်အပိုင်ဵ တစ်ခုအြဖစ် 

ထည်ဴသွင်ဵ ရမညဴ်ဴအြပင် အဆိပုါလပု်ငန်ဵစဉ်မျာဵြေို AML/CFT ဆိုင်ရာ ေအာင်ြမငစ်ွာ 

လုပ်ေဆာငပ်ပီဵ မှန်ြေန်စွာ အသဳုဵချြခင်ဵ ၊ 

(ဂ) AML/CFT နှင်ဴသြေ်ဆိုင်ေသာ လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵ ြပဿနာမျာဵေတွ့ရိှြခင်ဵ၊ လုပ်ထုဳဵ 

လုပ်နည်ဵမျာဵြပငဆ်င်ေြပာင်ဵလဲရန်လိုအပ်ြခင်ဵ တိုြ့ဖစ်ေပါ်ပါြေ အေြောငအ်ထည်ေဖာ် 

ေဆာငရွ်ြေ်ေရဵအရာရိှြေိုလမ်ဵ ညွှန်အကြေဳေပဵြခင်ဵ ၊ 

( ဃ ) အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵ အဖဲွ့အစည်ဵြေ ချမှတ်ထာဵေသာ AML/CFT နှငဴ ်သြေ်ဆိုင ်

သည်ဴမဝူါဒ၊လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵ နှင်ဴစည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵြေမ်ဵမျာဵ၊ထိန်ဵချုပ်မှုမျာဵ၏ ထိေရာြေ် 

မှုြေိ ု ေစာငဴ် ြေည်ဴေလဴလာပပီဵ အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵ အဖဲွ့အစည်ဵ ဘုတ်အဖွဲ့ သို့ 

အစီရငခ်ဳစာ ြပုစုတငြ်ပြခင်ဵ၊ 

( င ) စဉ်ဆြေ်မြပတ် ေြပာင်ဵလဲေနသညဴ် အေြခအေနတွင် အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵ အဖဲွ့ 

အစည်ဵသည်ယင်ဵ နှငဴဆ်ြေ်သွယ်ေဆာငရွ်ြေ်သူ/အသင်ဵ ဝင်၊ မိတ်ဖြေ် ေဆာငရ်ွြေ်သူ/ 

အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ ထုတ်ြေုန်မျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵနည်ဵ ပညာမျာဵနှငဴ် 

သြေ်ဆိုင်သည်ဴ စွန့်စာဵမှုအြေဲြဖတ်ချြေ်မျာဵသည် ေနာြေ်ဆုဳဵအေြခအေနနှငဴအ်ညီ 

ြဖစ်ေစရန် ေဆာင်ရွြေြ်ခင်ဵ ၊ 

( စ ) အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵအဖွဲ့ အစည်ဵ၏ အေြောင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွြ်ေေရဵ 

အရာရိှသည် AML/CFT လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာမျာဵနှငဴ် ပတ်သြေ်၍ လိုအပ်ေသာ အေသဵစာဵ 

ေငွေရဵေ ြေဵေရဵအဖဲွ့အစည်ဵ ၏ ဆြေ်သွယ်ေဆာင်ရွြေ်သူ/အသင်ဵ ဝင၊် မိတ်ဖြေ် 

ေဆာငရွ်ြေ်သူ /အဖွဲ့အစည်ဵ ၊ ဆြေ်သွယ်ေဆာငရွ်ြေ်သည်ဴဘဏ်၊ ေငွေရဵေ ြေဵေရဵ 

အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵအပါအဝင ် သြေ်ဆိုငေ်သာသတင်ဵ အချြေ်အလြေ်မျာဵြေို  ြပည်ဴစုဳစွာ 

ရရိှနိုင်ေရဵ ေဆာငရွ်ြေ်ေပဵြခင်ဵ ၊ 

( ဆ ) အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵ အဖဲွ့အစည်ဵ၏ လုပ်ေဆာငခ်ျြေ်မျာဵမှ AML/CFT နှင်ဴ 

သြေ်ဆိုငေ်သာ သဳသယြဖစ်ဖွယ် အေြခအေနမျာဵ၊ လုပ်ေဆာင်ချြေ်မျာဵ၊ ညွှန် ြောဵ 

ချြေ်မျာဵနှငဴခ်ျတိ်ဆြေ်ေနေ ြောင်ဵ သိရှိလျှေင ် အေြောင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွြ်ေေရဵ 

အရာရိှထဳ အလျင်အြမန်ညွှန် ြောဵြခင်ဵ၊ 
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( ဇ ) အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵ အဖဲွ့အစည်ဵ၏ တာဝန်ရှိသူ ဝန်ထမ်ဵ မျာဵသည် စွန့်စာဵမှု 

အေြခြပုML/TF ြောြေွယ်တာဵဆီဵေရဵတာဝန်နှငဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵြေိုနာဵလည်သိရိှပပီဵ 

၎င်ဵတို့၏ေန့စဉ်လပု်ေဆာငခ်ျြေ်မျာဵတွင် အသဳုဵြပုလိြုေ်နာေဆာင်ရွြေ်ေရဵ ြေပ်မတ် 

ြခင်ဵ ၊ 

(ဈ) အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵ အဖဲွ့အစည်ဵရိှ သြ်ေဆုိင်ရာ ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ AML/ CFT 

ဆိုငရ်ာသငတ်န်ဵမျာဵြေိုပိုခ့ျေပဵြခင်ဵ ၊  

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေရဵအရာရှိ၏လုြ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ 

၁၂။ အေြောင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွြေ်ေရဵအရာရိှ(Compliance Officer)၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ 

မှာ ေအာြေ်ပါအတိုင်ဵြဖစ်သည်- 

(ြေ) ဝန်ထမ်ဵမျာဵထဳမှရရိှေသာ သတင်ဵ အချြေ်အလြေ်မျာဵြေို စိစစ်လျြေ် သဳသယ 

ြဖစ်ဖွယ် သတင်ဵ ပိုခ့ျြေ် ( Suspicious Report )ြေို ြမန်မာနိုငင်ေဳငေွ ြေဵဆိုင်ရာ စုဳစမ်ဵ 

ေထာြေ်လှမ်ဵေရဵအဖဲွ့ (Myanmar Financial Intelligence Unit- MFIU )သို့ 

ေပဵပိုေ့ရဵ ေဆာင်ရွြေ်ြခင်ဵ ၊ 

( ခ ) အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵအဖဲွ့အစည်ဵသည်စည်ဵမျဉ်ဵဥပေဒလိုအပ်ချြေ်နှငဴြ်ေိုြေ်ညီ 

ေသာ AML/CFT ဆိုင်ရာမူဝါဒမျာဵ၊ ဌာနတွင်ဵ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵြေို ြပုစုြခင်ဵ နှငဴ ်

အေြောင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵ ၊ 

( ဂ ) AML/CFT ဆုိင်ရာ စည်ဵ မျဉ်ဵလိြုေ်နာမှုအာဵ ထိေရာြေ်စွာ အေြောင်အထည်ေဖာ်သညဴ်  

ယဉ်ေြေျဵမှုတစ်ရပ်ေပါ်ထွန်ဵေစရန် စီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ြေို အေထာြေ်အြေူေပဵြခင်ဵ၊ 

(ဃ) အေြောင်အထည်ေဖာ် ေဆာငရွ်ြေ်ေရဵအရာရိှသည် အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵ 

အဖဲွ့အစည်ဵ၏ AML/ CFT ဆိုင်ရာ ကြေိုတင်ြောြေွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအတွြေ် 

ြပည်ဴစုဳေသာ စွန့်စာဵမှု စီမဳခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာမူဝါဒမျာဵ၊ စွန့်စာဵမှုသတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်မှုနှငဴ် 

၎င်ဵတို့ြေိုအသဳုဵြပုြခင်ဵ နှငဴ် သြေ်ဆိုင်သည်ဴအေထာြေ်အထာဵမျာဵြေို ြပုစုြခင်ဵ နှင်ဴ 

စစ်ေဆဵေရဵနှင်ဴကြေီဵ ြေပ်ေရဵအာဏာပိုငမ်ျာဵြေ ေတာင်ဵ ဆိုလျှေငြ်ပည်ဴစုဳစွာတငြ်ပြခင်ဵ ၊ 

( င ) အေသဵစာဵ ေငွေရဵေ ြေဵေရဵ အဖဲွ့အစည်ဵ၏ AML/CFT ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ 

အေြောင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် စွန့်စာဵမှုအေြခြပုချဉ်ဵြေပ်ပုဳနည်ဵစနစ် ြေျငဴ်သဳုဵနိုင်ရန် 

အဖဲွ့အစည်ဵ၏ အဆင်ဴြမင်ဴစီမဳခန့်ခွဲေရဵအဖဲွ့နှင်ဴေတွ့ဆုဳညိှနှိုင်ဵ ၍ အစီအစဉ်မျာဵချမှတ် 

ြခင်ဵ နှင်ဴယင်ဵ အစီအစဉ်တွင် အေသဵစာဵေငေွရဵေ ြေဵေရဵအဖွဲ့ အစည်ဵြေ ဝန်ေဆာငမ်ှု 

ေပဵေသာ အသင်ဵဝင်မျာဵ၊  ဝန်ေဆာင်မှုထုတ်ြေုန်မျာဵ  ၊ြဖန့်ေဝသညဴ် လမ်ဵေ ြောင်ဵ 

မျာဵ၊ဝန်ေဆာင်မှုေပဵေသာနယ်ေြမေဒသတို ့နှငဴ်သြေ်ဆိုင်သညဴ်စွန့်စာဵမှုအြေဲြဖတ် 

ချြေ်မျာဵပါဝင်ရန်ေဆာငရွ်ြေ်ြခင်ဵ ၊ 
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( စ ) လြေ်ခဳရရိှေသာ အဖဲွ့အစည်ဵ အတွင်ဵ သဳသယြဖစ်ဖွယ် လုပ်ေဆာငခ်ျြေ် သတင်ဵ ပို့မှု 

အစီရင်ခဳစာနှငဴ်ပတ်သြေ်၍ ေနှာငဴ်ေနှဵြခင်ဵမရှိေစဘဲ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုမျာဵ 

ေဆာငရွ်ြေ်ြခင်ဵ ၊ 

(ဆ) သဳသယြဖစ်ဖွယ် လုပ်ေဆာင်ချြေ် အစီရငခ်ဳစာအာဵ သတ်မှတ်ချြေ်နှငဴ်အညီ MFIU သ့ုိ 

အချနိ်နှင်ဴတေြပဵညီေပဵပို့တငြ်ပြခင်ဵ ၊ 

( ဇ ) ေငွသာဵြေိုင်တွယ် ေဆာငရွ်ြေ်ေသာ ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ အသင်ဵ ဝင်မျာဵ၏ ေငွသာဵေပဵေချ 

မှုြေိြုေိုငတ်ွယ်ေဆာင်ရွြေ်ေသာဝန်ထမ်ဵ မျာဵ၊ အြခာဵလုပ်ေဆာငခ်ျြေ်မျာဵ ေဆာငရ်ွြေ် 

ေသာ ဝန်ထမ်ဵ မျာဵ အပါအဝင ် သြေ်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်ဵ မျာဵအာဵ  AML/CFT ဆိုင်ရာ 

ြေနဦဵနှငဴ ်အဆငဴ်ြမင်ဴ သငတ်န်ဵမျာဵ စဉ်ဆြေ်မြပတ် ပို့ချေပဵြခင်ဵ ၊ 

( စျ ) ဝန်ထမ်ဵမျာဵနှငဴ်အဆငဴြ်မငဴ်စီမဳခန့်ခွဲမှုအာဵ AML/CFT ဆိုင်ရာ အသိပညာေပဵြခင်ဵ  

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ေဆာင်ရွြေ်ြခင်ဵ ၊ 

 (ည) အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵ အဖဲွ့အစည်ဵ၏ AML/CFT ဆုိင်ရာ လုပ်ေဆာငခ်ျြေ် 

မျာဵနှငဴပ်တ်သြေ်၍မူဝါဒမျာဵ၊လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵမျာဵ၊နည်ဵ စနစ်မျာဵသ့ုိမဟုတ်ထိန်ဵချုပ် 

မှုမျာဵတွင် ချ ို့ယွင်ဵ အာဵနည်ဵ ချြေ်မျာဵ ေတွ့ရှပိါြေ အဆိပုါချ ို့ယွင်ဵချြေ်မျာဵ ြပငဆ်င် 

ေဆာငရွ်ြေ်ရန် ေနာြေ်ဆြေ်တွဲလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအာဵ အေသဵစာဵ ေငွေရဵေ ြေဵေရဵ 

အဖဲွ့အစည်ဵ၏ဘုတ်အဖွဲ့၊ CEO နှငဴ ် အဆင်ဴြမငဴ် စီမဳခန့်ခွဲေရဵ အဖွဲ့မျာဵထဳ အစီရငခ်ဳ 

တငြ်ပြခင်ဵ ၊ 

(ဋ) အေြောင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွြေ်ေရဵအရာရိှသည် အေသဵစာဵ ေငွေရဵေ ြေဵေရဵ 

အဖဲွ့အစည်ဵြေိုယ်စာဵ စည်ဵ မျဉ်ဵကြေီဵ ြေပ်ေရဵအဖွဲ့၊ ဥပေဒြပုေရဵအဖွဲ့၊ စည်ဵ မျဉ်ဵ 

ဥပေဒထိန်ဵသိမ်ဵေရဵအဖဲွ့စသည်ဴ ြပငပ်အဖဲွ့အစည်ဵ မျာဵနှငဴ်ဆြေ်သွယ် ညိှနှိုင်ဵ 

ေဆာငရွ်ြေ်ြခင်ဵ ၊ 

(ဌ) တစ်ေန့တာအတွင်ဵ  ေငွသာဵ အဝင/်အထွြေ်မျာဵနှငဴ ် ပတ်သြေ်၍ AML/CFT ဆိုင်ရာ 

သတိထာဵဖွယ် အချြေ်အလြေ်မျာဵအာဵ သဳုဵသပ်ြခင်ဵ၊ သတင်ဵ ပို့မှုမျာဵနှငဴ်ပတ်သြေ် 

၍ လိအုပ်ေသာ ဆုဳဵြဖတ်ချြေ်မျာဵ ချမှတ်ြခင်ဵ ၊ မှာဵယွင်ဵတတ်ေသာ သေဘာတရာဵ 

မျာဵအာဵ စိစစ်ေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵ၊ 

( ဍ ) ေငွေ ြေဵခဝါချမှုတိုြေ်ဖျြေ်ေရဵဗဟိုအဖဲွ့၊ သြေ်ဆိုင်ရာ ကြေီဵ ြေပ်ေရဵအာဏာပိုငမ်ျာဵ ၊ 

ေငွေ ြေဵဆိုင်ရာစုဳစမ်ဵေထာြေ်လှမ်ဵေရဵအဖဲွ့၊ ြေုလသမ ဂ္ဂလုခဳခုဳ ေရဵေြောငစ်ီ စသညဴ် 

အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵြေ အေရဵယူပိတ်ဆို့ြခင်ဵခဳရသူ၊ ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်ဵ မျာဵအာဵ 
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အေသဵစာဵ ေငွေရဵေ ြေဵေရဵအဖဲွ့အစည်ဵအတွင်ဵရိှ သြေ်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်ဵ မျာဵ သိရှိ 

ေစရန်ေဆာင်ရွြေ်ေပဵြခင်ဵ ၊ 

(ဎ) ကြီေဵ ြေပ်ေရဵအာဏာပုိင်မျာဵ ၊ ြေပ်မတ်ြွေပ်ြဲေသူမျာဵ၊ တရာဵဥပေဒစုိဵမုိဵေရဵအဖဲွ့အစည်ဵ 

မျာဵြေြေျ ိုဵေ ြောင်ဵ ဆီေလျာ်စွာေတာင်ဵ ဆိုလာေသာ သတင်ဵ အချြေ်အလြေ်မျာဵြေို 

ြပုစုေပဵပို့ြခင်ဵ ၊ 

(ဏ) အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵ   အဖွဲ့အစည်ဵ၏    မူဝါဒဆိုင်ရာ ေဖာ်ြပချြေ်နှငဴ် အညီ 

အသင်ဵဝင်အသစ်မျာဵလြ်ေခဳြခင်ဵ၊ စာရင်ဵဖွငဴ်လှစ်မှုအသစ်မျာဵေဆာင်ရွြ်ေြခင်ဵ၊ ယင်ဵတ့ုိ 

၏ေနာြ်ေဆဳုဵအေြခအေန၊တုိဵြမှင်ဴအေလဵထာဵေစာင်ဴ ြေည်ဴမှု (Enhanced Due Diligence) 

ဆြေ်လြေ်လုပ်ေဆာငမ်ှုမျာဵ၊ စွန့်စာဵမှုအြေဲြဖတ်အစီရငခ်ဳစာမျာဵအာဵ လိအုပ်ေသာ 

ေစာငဴ် ြေည်ဴစစ ်ေဆဵမှုမျာဵ ေဆာငရွ်ြေ်ြခင်ဵ ၊ 

(တ) စွန့်စာဵမှုအန္တရာယ် ြမငဴ်မာဵေသာ အသင်ဵဝင်မျာဵ၊ လုပ်ေဆာငခ်ျြေ်မျာဵနှင်ဴပတ်သြေ်၍ 

အလုိအေလျာြေ် စာရင်ဵ သွင်ဵစနစ် တည်ေထာင်ြခင်ဵ ၊ 

( ထ ) စွန့်စာဵမှုစီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ  အစီရငခ်ဳစာမျာဵနှင်ဴ တိုဵြမှငဴ်ေစာငဴ် ြေည်ဴြခင်ဵ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ 

မျာဵြေို ေနာြေ်ဆုဳဵအေြခအေနနှင်ဴအညီ စွဲပမဲစွာ လိုြေ်နာြေျငဴ်သဳုဵြခင်ဵ ၊ 
 

စွန့်စာဵမှုအေြခအေန ထိန်ဵချုြ်ြခင်ဵမျာဵနှငဴ်ြတ်သက်၍ ထိေရာက်စွာ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မှု 

ေစာင်ဴကကည်ဴကကြ်မတ်ြခင်ဵ 

၁၃။ ေအာြေ်ပါအတိုင်ဵ သိရိှလိုြေ်နာြေျငဴ်သဳုဵရမည်- 

(ြေ) အေသဵစာဵ ေငွေရဵေ ြေဵေရဵအဖွဲ့ အစည်ဵသည်   စွန့်စာဵမှုစီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ ြေို    စဉ်ဆြေ် 

မြပတ် အရိှန်အဟုန်ြဖငဴ် ေဆာငရွ်ြေ်ရမည်ဴအြပင ်  အချနိ်မှန်ြပန်လည် သဳုဵသပ်ရမည်။ 

ြဖစ်နိုင်ေြခစွန့်စာဵမှုမျာဵြေို ေဖာ်ထတု်ရမည်၊ 

( ခ ) အဆင်ဴြမငဴ်စီမဳခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့သည်    စွန့်စာဵမှုစီမဳခန့်ခွဲမှုြေိ ု  ေနာြေ်ဆုဳဵအေြခအေနနှငဴ် 

အညီြပုစုရမည်ဴအြပင် နှစ်စဉ်ြပန်လည်သဳုဵသပ်ြပငဆ်င်ရမည်၊ 

( ဂ ) အဆင်ဴြမငဴ်စီမဳခန့်ခွဲမှုအဖဲွ့သည် အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵအဖွဲ့ အစည်ဵ၏ AML/CFT 

ဆိုင်ရာ မူဝါဒမျာဵ၊    လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵအာဵ  ထိေရာြေ်စွာ အေြောင်အထည်ေဖာ် 

ြခင်ဵ  ရိှ/မရိှ ေစာငဴ် ြေည်ဴေရဵနည်ဵစနစ်ထာဵရှိရမည်။ အဆိပုါနည်ဵစနစ်တွင ်ေအာြေ်ပါ 

တို့ ပါဝင်ရမည်- 
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(၁) အသင်ဵဝင်၊ဆြေ်သွယ်သူမျာဵ၏ လုပ်ေဆာင်ချြေ်မျာဵ၊ သတင်ဵ အချြေ်အလြေ် 

အေထာြေ်အထာဵမျာဵအပါအဝင ် CDD လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵြေို ေနာြေ်ဆုဳဵ အေြခ 

အေနနှင်ဴအညီ ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊ 

(၂) အေသဵစာဵ ေငွေရဵေ ြေဵေရဵအဖွဲ့ အစည်ဵြေ ြဖန့်ေဝသည်ဴ အမျ ိုဵမျ ိုဵေသာ 

ထုတ်ြေုန်နှငဴ်ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအာဵ ေစာငဴ် ြေည်ဴသဳုဵသပ်မှုြေို စဉ်ဆြေ်မြပတ်   

ေဆာငရွ်ြေ်ြခင်ဵ ၊ 

 (၃) AML/CFT နှင်ဴ  ပတ်သြေ်၍ ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ အသိအြမင်ကြေယ်ဝမှုနှငဴ်သငတ်န်ဵ  

ေပဵမှုမျာဵ၏ ထိေရာြေ်မှုြေို စဉ်ဆြေ်မြပတ် သဳုဵသပ်ြခင်ဵ၊ 

(၄) AML/CFT  ဆိုင်ရာ စည်ဵမျဉ်ဵလိုြေ်နာမှုအစီအစဉ်မျာဵြေို ဌာနတွင်ဵ  စာရင်ဵစစ် 

နှငဴ ် ြပငပ်စာရင်ဵ စစ်အပါအဝင် သဳုဵသပ်ေရဵအဖဲွ့မျာဵမှ တစ်ဆငဴ် ေစာငဴ် ြေညဴ် 

 ြေပ်မတ်ြခင်ဵ ၊ 

(၅) သငဴ်ေလျာ်ေသာ   သတင်ဵ အချြေ်အလြေ် စီမဳခန့်ခွဲမှုစနစ် ြေျငဴ်သဳုဵြခင်ဵ နှငဴ် 

ေနာြေ်ဆုဳဵအေြခအေနနှငဴ်အညီြဖစ်ေစရန် သိမ်ဵဆည်ဵထာဵြခင်ဵ၊ 

(၆) အေြောင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွြ်ေေရဵအရာရိှနှငဴ် အဆင်ဴြမင်ဴစီမဳခန့်ခွဲေရဵ အဖဲွ့ 

တို့ ပုဳမှန်ဆြေ်သွယ် ေဆာငရွ်ြေ်ြခင်ဵ ၊ 

(၇) ဥပေဒစိုဵမိုဵ ေရဵအဖွဲ့ အစည်ဵမျာဵ(Law Enforcement Agency- LEA) မျာဵနှင်ဴ  

ဆြေ်သွယ်ေဆာင်ရွြေ်ြခင်ဵ ။ 
 

စွန့်စာဵမှုအန္တရာယ်အရင်ဵအြမစ်မျာဵနှင်ဴြတ်သက်၍သရိှိေဆာငရ်ွက်ရန်အချက်မျာဵ 

၁၄။ အဆငဴ်ြမငဴ်စီမဳခန့်ခွဲေရဵအဖွဲ့သည်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြေ်ရာတွင်ေတွ့ရသညဴ်အေြခအေနမျာဵ 

အေပါ်မူတည်၍ စွန့်စာဵမှုအနည်ဵအမျာဵြေို စိစစ်ေဖာ်ထတု်ရမည်- 

 (ြေ) စွန့်စာဵမှုြမင်ဴမာဵေသာ လုြ်ေဆာငခ်ျက်မျာဵ ။ ေအာြေ်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 

(၁) အသစ်ဝင်ေရာြ်ေလာေသာအသင်ဵဝင်မျာဵ၊(အဖဲွ့အစည်ဵနှင်ဴမျြ်ေနှာချင်ဵဆုိင်ထိေတွ့ 

လုပ်ေဆာင်ချြေ်မဟုတ်ဘဲ    စုရပ်ေခါင်ဵေဆာင၊်     အဖဲွ့ေခါင်ဵေဆာငမ်ှတဆငဴ် 

အသင်ဵဝင်အြဖစ် အသစ်ဝငေ်ရာြေ်လာသူမျာဵ)၊ 

  (၂) လြေ်ရှိအသင်ဵ ဝငမ်ှတဆငဴ် အသင်ဵ ဝငအ်ြဖစ်ေလျှောြေ်ထာဵသူမျာဵ၊ 

  (၃) နိုငင်ေဳရဵ သဇာတိြေ္ကမရှိသူမျာဵ (Political Exposed Person-PEP)၊ 

  (၄) ယခင်ြေ အလဲွသဳုဵစာဵမှုြပုရန် ကြေိုဵပမ်ဵခဲဴဖူဵ ေသာ အသင်ဵဝင်မျာဵ၊ 

(၅) ြေုန်ပစ္စည်ဵအငှာဵဝယ်ယူမှု ေဆာင်ရွြေ်ရန်အတွြေ် ဝငေ်ရာြေ်လာေသာ 

အသင်ဵဝင်မျာဵ၊  
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 (၆) တဆငဴခ်ဳစည်ဵရုဳဵသူမျာဵမှတဆငဴ ်အသင်ဵ ဝငအ်ြဖစ်ဝငေ်ရာြေ်လာသူမျာဵ၊ 

 (၇) အလီြေ်ထေရာနစ်ေငွလွှဲေြပာင်ဵြခင်ဵ ေဆာင်ရွြေ်သည်ဴအသင်ဵ ဝငမ်ျာဵ၊ 

 (ခ) စွန့်စာဵမှုအလယ်အလတ်ရှိေသာ လုြ်ေဆာငခ်ျက်မျာဵ 

(၁) စွန့်စာဵမှုရိှေသာ အတန်ဵအစာဵတွင် ထည်ဴသွင်ဵထာဵေသာ အသင်ဵဝင်မျာဵ၏ 

ေဆာငရွ်ြေ်ချြေ်မျာဵ၊ 

(၂) သတင်ဵပို ့ပမာဏထြေ်ေြေျာ်လွန်ေသာ  အသင်ဵဝင်မျာဵ၏ ေငွေ ြေဵဆိုင်ရာ 

လုပ်ေဆာငခ်ျြေ်မျာဵ၊  

 (၃) ြပည်တွင်ဵ/ြပည်ပရှိအလှူရှင်/  အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵထဳမှ ေထာြေ်ပဳဴေငွပစ္စည်ဵ 

         ရယူြခင်ဵ နှငဴ်သြေ်ဆိုင်ေသာလုပ်ေဆာင်ချြေ်မျာဵ၊ 

 (ဂ) စွန့်စာဵမှုနည်ဵေသာ အေကကာင်ဵအရာမျာဵ 

  (၁) ြပည်တွင်ဵ/ြပည်ပမှ ေငေွချဵယူြခင်ဵ ၊ 

  (၂) အသင်ဵဝင်မျာဵထဳမှ စုေဆာင်ဵေငွလြေ်ခဳြခင်ဵ ။ 

အသင်ဵဝင်လက်ခဳေရဵမူဝါဒ ချမှတ်ကျငဴ်သုဳဵရာတွင် လိုက်နာရမညဴ်အချက်မျာဵ 

၁၅။ အဆင်ဴြမငဴ် စီမဳခန့်ခွဲေရဵအဖွဲ့သည် အသင်ဵဝင်လြေခ်ဳေရဵမူဝါဒ ချမှတ်ြေျင်ဴသဳုဵရာတွင် 

ေအာြေ်ပါပုဂ္ဂိုလ် ၊ အသင်ဵ ဝင် ၊ လုပ်ေဆာငခ်ျြေ်အေြခအေနတို့ြေို လြေ်ခဳေဆာင်ရွြေ်ြခင်ဵ  မြပုရ- 

 (ြေ) ခုိင်မာေသာသတင်ဵအရင်ဵအြမစ်မှေဖာ်ထုတ်ချြ်ေအရ အသင်ဵဝင်သည်ြပစ်မှုြေျူဵလွန်သူ

  သ့ုိမဟုတ် ြပစ်မှုြေျူဵလွန်သည်ဴအစုအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သူြဖစ်ေ ြောင်ဵ  စိစစ်ေဖာ်ထုတ် 

  ရရိှြခင်ဵ ၊ 

 ( ခ ) ခုိင်မာေသာ သတင်ဵအရင်ဵအြမစ်မှ ေဖာ်ထုတ်ချြ်ေအရ အသင်ဵဝင်သည် အ ြေမ်ဵဖြ်ေသူ 

  သ့ုိမဟုတ် အ ြေမ်ဵဖြ်ေအုပ်စုတွင် ပါဝင်သူြဖစ်ေ ြောင်ဵ စိစစ်ေဖာ်ထုတ်ရရိှြခင် ၊ဵ 

 ( ဂ ) ခုိင်မာေသာ သတင်ဵအရင်ဵအြမစ်မှ ေဖာ်ထုတ်ချြ်ေအရ အသင်ဵဝင်သည် ြပစ်မှုဆုိင်ရာ 

  လုပ် ေဆာင်ချြ်ေ၊ အ ြေမ်ဵဖြ်ေလှုပ်ရှာဵမှုမျာဵ ြမင်ဴမာဵေသာ နုိင်ငဳမှြဖစ်ြခင် ၊ဵ 

(ဃ) အသင်ဵဝင်သည်ဝင်ေငွရင်ဵြမစ် သဘာဝအရ ML/TF ဆိုင်ရာ စွန့်စာဵမှု အန္တရာယ်ြမငဴ်မာဵ 

သည်ဟု ယူဆရေသာ အချ ို့ေသာ ြပစ်မှုမျာဵြေို ြေျူဵလွန်သူြဖစ်ြခင်ဵ ၊ 

 ( င ) အသင်ဵဝင်သည် အဂတိလုိြ်ေစာဵမှု  သ့ုိမဟုတ် အလာဵတူ ေဆာင်ရွြ်ေချြ်ေမျာဵြပာဵ 

  ေသာ(ဥပမာ-တရာဵမဝင် မူဵယစ်ေဆဵဝါဵနှငဴ် အလာဵတူ ပစ္စည်ဵမျာဵေရာင်ဵ ဝယ်ေဖာြေ် 

  ြောဵေသာ) နိုင်ငမဳှြဖစ်ြခင်ဵ ၊ 

( စ ) အသင်ဵဝင်သည် FIU သ့ုိမဟုတ် ဥပေဒ စုိဵမုိဵေရဵအဖဲွ့ (Law Enforcement Agency) မှ 

အလုိရိှေနသြဖင်ဴ ေတွ့ရိှြေ အေ ြောင်ဵ ြောဵရန် ထုတ်ြပန် ထာဵသူြဖစ်ြခင်ဵ၊  



13 
 

(ဆ) အသင်ဵဝင်သည် FIU သ့ုိမဟုတ် ကြီေဵ ြေပ်သူအာဏာပုိင်အဖဲွ့(Competent Authority) 

ြေ ML/TF နှငဴပ်တ်သြေ်၍ စွန့်စာဵမှုအန္တရာယ် ြမငဴမ်ာဵသည်ဟုသတ်မှတ်ထာဵသညဴ် 

နိုငင်မဳှ ြဖစ်ြခင်ဵ ၊ 

( ဇ ) အသင်ဵဝင်သည် အေသဵစာဵေငေွရဵေ ြေဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵြေ လိြုေ်နာြေျငဴ်သဳုဵေသာ 

AML/CFTဆိုင်ရာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵြေမ်ဵမျာဵြေို ြေျငဴ်သဳုဵလိုြေ်နာ ေဆာငရွ်ြေ်ြခင်ဵ မရှိ 

ေသာနိုငင်မဳှြဖစ်ြခင်ဵ ၊ 

 (စျ ) အသင်ဵဝင်၏ အြပုအမူနှငဴ် အြခာဵေသာအေ ြောင်ဵအချြေ်မျာဵအရ ၎င်ဵ၏ေဆာငရွ်ြေ် 

  ချြေ်မျာဵသည်  ML/TF နှငဴ ် ဆြေ်စပ်မှုရှိသည်ဟု အေသဵစာဵေငေွရဵေ ြေဵေရဵ အဖဲွ့ 

  အစည်ဵ၏ ဝန်ထမ်ဵြေယုဳ ြေညရ်န် အေ ြောင်ဵ ရှိြခင်ဵ ။ 

စွန့်စာဵမှုအေြခြြုချဉ်ဵကြ်ြခင်ဵမဟာဗျူဟာ ကျငဴ်သဳုဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ 

၁၆။ ေအာြေ်ပါအတိုင်ဵ သိရိှလိုြေ်နာေဆာင်ရွြေ်ရမည်- 

(ြေ) စွန့်စာဵမှုအေြခြပုချဉ်ဵြေပ်ြခင်ဵမဟာဗျူဟာသည်အသင်ဵဝင်/  ဆြေ်သွယ်ေဆာငရွ်ြေ် 

သူ၏  ြေိုယ်ေရဵအချြေ်အလြေ်မျာဵ၊ ယင်ဵ ၏ေငွေ ြေဵဆိုင်ရာ အမူအြေျငဴ်မျာဵေပါ် 

မူတည၍်  ဆုဳဵြဖတ်ြခင်ဵ ြဖစ်၍  အေသဵစာဵ ေငေွရဵေ ြေဵေရဵ အဖဲွ့အစည်ဵ  သည် 

အသင်ဵဝင်မျာဵ အတွြေ် စွန့်စာဵမှုအတန်ဵအစာဵ ခဲွြခာဵြခင်ဵ ြေို “ High , Medium, 

Low ” ဟူ၍ ခွဲြခာဵပပီဵ CDD /EDD ြေို လိုအပ်သလိ ုေဆာင်ရွြေ်ရမည်၊ 

( ခ ) နိုငင်ဳသာဵမဟုတ်သူ အသင်ဵ ဝင၊်    ဆြ်ေသွယ်ေဆာင်ရွြေ်သူမျာဵအတွြေ်   FATF နှငဴ ်

Transparency International  တ့ုိြေေဆာင်ရွြ်ေေသာ Corruption Perception Index 

နှငဴ ် FIU မျာဵ ၊                         (Competent Authority- CA )၊ LEA 

မျာဵြေ သဳုဵသပ်ေသာ သတင်ဵ အချြေ်မျာဵေပါ်မူတည်၍ Risk ြေိုသတ်မှတ်ရမည်၊ 

( ဂ ) အသင်ဵဝင်ေနထိငုေ်သာ နိုငင်ေဳပါ်မူတည်၍လည်ဵ   ML/TF   ဆိုင်ရာ စွန့်စာဵမှုမျာဵြေို 

အြေဲြဖတ်ြခင်ဵ  ေဆာင်ရွြေ်ရမည်၊ 

(ဃ) အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵြေသတ်မှတ်ြေျငဴ်သဳုဵရမည်ဴ  အချြေ်မျာဵ 

မှာ ေအာြေ်ပါအတိုင်ဵြဖစ်ပါသည်- 

  (၁) အသင်ဵဝင်မျာဵအတွြေ် စဳြပု/တိုဵြမှငဴ် သတင်ဵ အချြေ်အလြေ်ရယူြခင်ဵ ၊ 

  (၂) အသင်ဵဝင်/ဆြေ်သွယ်သူမျာဵအာဵ စဳြပု/တိုဵြမှငဴ် စိစစ်ခွဲြခာဵမှုေဆာင်ရွြေ်ြခင်ဵ၊ 

(၃) အြေဲြဖတ်ချြေ်အရ စွန့်စာဵမှု ြမငဴ်မာဵေသာအသင်ဵ ဝင်မျာဵ၏ေငွေ ြေဵရင်ဵ ြမစ်၊ 

ချမ်ဵသာကြေယ်ဝမှု ၊   စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ ်   သတင်ဵ  အချြေ်အလြေ်မျာဵြေို 
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တိုဵြမှငဴ်ရယူြခင်ဵ ၊(Enhanced Due Diligence - EDD) လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ    

ြေျငဴ်သဳုဵြခင်ဵ ) 

  (၄) သငဴ်ေလျာ်ေသာအချနိ်တွငအ်ြေဲြဖတ်ချြေ်အရ စွန့်စာဵမှုနည်ဵေသာ အသင်ဵ ဝင ်

   မျာဵနှငဴပ်တ်သြေ်၍   CDD လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ   ေလျှောခဴျြေျငဴ်သဳုဵြခင်ဵ ၊ 

  (၅) စွန့်စာဵမှုအေြခြပုေစာင်ဴ ြေည်ဴေလဴလာြခင်ဵမျာဵြုိေစဉ်ဆြ်ေမြပတ်ြေျင်ဴသဳုဵြခင် ၊ဵ 

(၆) စွန့်စာဵမှုြမင်ဴမာဵေသာအသင်ဵ ဝင/်ဆြေ်သွယ်ေဆာငရွ်ြေ်သူမျာဵ၊   (Politically 

Exposed Person(PEP)မျာဵ၊ စွန့်စာဵမှုြမငဴ်မာဵေသာ ပထဝီေဒသမျာဵမှ 

ြေုမ္ပဏီမျာဵ၊အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၏  ေနာြေ်ေ ြောင်ဵ သတင်ဵ အချြေ်အလြေ်မျာဵ၊     

ြေူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်မှုေဆာင်ရွြေ်ေသာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ 

မျာဵနှငဴ် သြေ်ဆိုင်ေသာေနာြေ်ေ ြောင်ဵ  သတင်ဵအချြေ်အလြေ်မျာဵြေို  

ရယူအြေဲြဖတ်ြခင်ဵ ။ 

အသင်ဵဝငနှ်ငဴ်ြထဝီဆိုင်ရာစွန့်စာဵမှုကို စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵနှငဴ်ြတ်သက်၍ေဆာငရ်ွက်ရမည်ဴအချက်မျာဵ 

၁၇။ ေအာြေ်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်သည်- 

 (ြေ) အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵ အဖဲွ့အစည်ဵသည် ယင်ဵ ၏ အသင်ဵဝင်/ဆြေ်သွယ်    

ေဆာငရွ်ြေ်သူ၊ စီဵပွာဵေရဵအရ ဆြေ်သွယ်ေဆာငရွ်ြေ်မှု သဘာဝနှင်ဴ ရည်ရွယ်ချြေ်၊         

ဆြေ်သွယ်ဆြေ်ဆဳမှု  ြောလတစ်ေလျှောြေ် ယင်ဵ ၏ လုပ်ေဆာင်ချြေ်မျာဵြေို   သိရိှပပီဵ  

  အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵ အဖဲွ့အစည်ဵ၏ သိရိှထာဵသည်ဴ သတင်ဵ အချြေ်အလြေ် 

မျာဵနှငဴြ်ေိုြေ်ညီမှု မရိှသည်မျာဵြေို စိစစ်ေဖာ်ထုတ်ရမည်၊ 

 ( ခ ) အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵ အဖဲွ့အစည်ဵ၏ အသင်ဵဝင်/ဆြေ်သွယ်ေဆာင်ရွြေ်သူ 

နှငဴပ်တ်သြေ်၍ တစ်ဦဵချင်ဵအသင်ဵ ဝင်မျာဵ၊ ေြော်ပိုရိတ်မျာဵ၊ ြေုမ္ပဏီမျာဵ၊ အစိုဵရ မျာဵ၊ 

နိုငင်ပဳိုင် ြေုမ္ပဏီမျာဵ၊ အစုစပ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ နိုငင်ေဳရဵအရ  သဇာတိြေ္ကမရိှသူမျာဵ၊ 

ြေူဵသန်ဵေရာင်ဵ ဝယ်ေရဵသြေ်သြေ်သာ ေဆာငရွ်ြေ်သူမျာဵ၊ ြေုသိုလြ်ဖစ်အဖွဲ့မျာဵ၊ 

ေငွသာဵအဓြိေအသဳုဵြပုေသာ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵစသည်တို့ေပါ်မူတည်၍ စွန့်စာဵမှု 

အနိမဴ်အြမင်ဴ ခွဲြခာဵစိစစ်ရမည်၊ 

 ( ဂ ) ေကာြ်ိုရတိ် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ ။ မည်သည်ဴ ဥပေဒြဖင်ဴ ဖွဲ့စည်ဵထာဵသည်ြဖစ်ေစ စွန့်စာဵ 

မှုမျာဵသည်ဟု သတ်မှတ်ရမည်။ ြပစ်မှုြေျူဵလွန်သူသည် ြေုမ္ပဏီတစ်ခုလုဳဵ ြေိုြဖစ်ေစ၊ 

အစိတ်အပိုင်ဵတစ်ခုြေိုြဖစ်ေစ ပိုင်ဆိုင်ပပီဵ ြပစ်မှုြေျူဵလွန်ရာမှ ရရိှသည်ဴ ေငွမျာဵြဖင်ဴ 

လည်ပတ်ရန် ရည်ရွယ်ချြေ်ြဖငဴ် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြေ်ြခင်ဵ ၊ တရာဵဝင် အြခာဵစီဵပွာဵေရဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ ်ေရာေနှာပုဖဳျြေ်ြခင်ဵ တို့ ေဆာင်ရွြေ်နိုင်သည်ဟုသိရိှထာဵရမည်၊ 
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 (ဃ) စွန့်စာဵမှုအန္တရာယ်ြမင်ဴမာဵြခင်ဵ ကို ြဖစ်ေြါ်လာေစေသာ ကုမ္ပဏီမျာဵနှငဴ် ဖွဲ့စည်ဵ 

တည်ေဆာက်ြုဳမျာဵ။ ေအာြေ်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်သည်- 

  (၁) အြေျ ိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရှိသူ ဖုဳဵြေွယ်ထာဵေသာ ြေုမ္ပဏီမျာဵ၊ 

           (၂) အြေျ ိုဵခဳစာဵခွင်ဴရိှသူ ပုိင်ရှင်ြုိေေဖာ်ြပရန်မလုိအပ်ေသာ မှတ်ပဳုတင်ရန်မလုိေသာ     

ြေုမ္ပဏီဖွဲ့စည်ဵမှုမျာဵ၊ 

  (၃) နိုင်ငဳတစ်ခုတွင် ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာအရ အမှန်တြေယ် ရုဳဵချုပ်၊ ရုဳဵခွဲ ဖွငဴ်လှစ်  

 ေဆာငရွ်ြေ်ရန်မလိုဘဲ ြေုမ္ပဏီဖွဲ့စည်ဵပပီဵ အြခာဵနိုင်ငဳတစ်ခုတွင ် လုပ်ငန်ဵ 

 ေဆာငရွ်ြေ်သည်ဴ ြေုမ္ပဏီမျာဵ၊ 

  (၄) Trust သ့ုိမဟုတ် အထူဵြပုရည်ရွယ်ချြေ်ြဖငဴ် ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ ယန္တရာဵမျာဵနှင်ဴ 

 ချတိ်ဆြေ်ေဆာင်ရွြေ်ေနေသာ ေြော်ပိုရိတ် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ 

  (၅) ေငွေ ြေဵဝန်ေဆာင်မှုေပဵေနေသာ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ 

  (၆) အမိ်၊ ခခဳ ၊ေြမ အြေျ ိုဵေဆာင ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ 

  (၇) ေြေျာြေ်မျြေ်ရတနာ ၊ အဖုိဵတန်ပစ္စည်ဵ ေရာင်ဵဝယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာငရ်ွြေ် 

 သူမျာဵ၊ 

ထုတ်ကုန်/ဝန်ေဆာင်မှု ြဖန့်ြဖူဵမှုလမ်ဵ ေကကာင်ဵ ဆိုင်ရာ စွန့်စာဵမှုကို စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ  

၁၈။ ေအာြေ်ပါတို့ြေိုသိရိှလိုြေ်နာေဆာင်ရွြေ်ရမည်- 

 (ြေ) Digital Financial Services အသုဳဵြပုြခင်ဵ  အပါအဝင ် မျြေ်နှာချင်ဵ ဆိုငထ်ိေတွ့မှု 

မရိှေသာ   ဝန်ေဆာင်မှု ြဖန့်ေဝမှုလမ်ဵ ေ ြောင်ဵ  ြေျငဴ်သဳုဵြခင်ဵ ြေို အသင်ဵ ဝင၊် ယင်ဵ ၏ 

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵသဘာဝအေပါ်မူတည်၍စိစစ်ေဆာင်ရွြေ်ရမည်။ ဤြေဲဴသ့ုိ လူချင်ဵ 

ေတွ့ဆုဳဝန်ေဆာင်မှုေပဵြခင်ဵ မဟုတ်ေသာ ဝန်ေဆာင်မှုအတွြေ်စွန့်စာဵမှု ြမငဴ်ေသာ 

အတန်ဵအစာဵထဲတွင် ထည်ဴသွင်ဵ ၍ စနစ်တြေျ  ြေပ်မတ် ေဆာင်ရွြေ်ရမည်၊ 

 (ခ ) တရာဵမဝင် မူဵယစ်ေဆဵဝါဵေရာင်ဵ ဝယ်မှု၊ တရာဵမဝင်ြေုန်သွယ်ေရဵေဆာငရွ်ြေ်ေသာ 

နယ်ေြမေဒသမျာဵ၊ အ ြေမ်ဵဖြေ်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ တည်ရိှရာေဒသ၊ ယင်ဵ ေဒသနှငဴ် 

နီဵစပ်ေသာေနရာမျာဵတွင ် လူချင်ဵေတွ့ဆုဳေဆာငရွ်ြေ်ေသာ လုပ်ေဆာငခ်ျြေ်မျာဵ 

အတွြေ်ပငလ်ျှေင် အသင်ဵ ဝင်နှငဴ်သြေ်ဆိုင်သည်ဴ အချြေ်အလြေ်မျာဵ အေလဵထာဵ 

စိစစ်ရမည်။ 
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စွန့်စာဵမှုအန္တရာယ်ြမင်ဴမာဵသည်ဟု သတ်မှတ်ထာဵေသာ နုိင်ငမဳျာဵနှငဴ်ြတ်သက်၍ေဆာငရ်ွက်ရန် 

အချက်မျာဵ 

၁၉။ ေအာြေ်ပါအတိုင်ဵ သိရိှလိုြေ်နာေဆာင်ရွြေ်ရမည်- 

(ြေ) အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵအဖွဲ့ အစည်ဵသည် စွန့်စာဵမှုြမင်ဴမာဵေသာ နိုငင်မဳျာဵနှင်ဴ 

သြေ်ဆိုငေ်သာ သတင်ဵ အချြေ်အလြေ်မျာဵအာဵ အေြောငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွြေ် 

ေရဵ အရာရိှမှ တစ်ဆငဴ် စဉ်ဆြေ်မြပတ်ရယူရမည်၊ 

 ( ခ ) စွန့်စာဵမှုြမင်ဴမာဵေသာ   နိုငင်မဳှ အသင်ဵ ဝင်  /    ဆြေ်သွယ်ေဆာင်ရွြေ်သူနှငဴ် လုပ်ငန်ဵ  

           ေဆာငရွ်ြေ်ရာတွင ် လုပ် ေဆာငခ်ျြေ်၏သဘာဝနှငဴ် ရည်ရွယ်ချြေ်ြေိုသိရှိနာဵလည်    

လျြေ် EDD  လုပ်ငန်ဵဆိုငရ်ာမျာဵြေို အြပည်ဴအဝ ေဆာငရွ်ြေ်ရမည်၊ 

 ( ဂ ) အေသဵစာဵ ေငွေရဵေ ြေဵေရဵ အဖဲွ့အစည်ဵသည် နိုငင်တဳြောြေ စွန့်စာဵမှုြမင်ဴသည်ဟု 

  သတ်မှတ်ေသာ နိုင်ငမဳျာဵမှ ရှယ်ယာရှင်မျာဵနှငဴ ်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြေ်ရာတွင် သတ်မှတ် 

  စဳနှုန်ဵအတိုင်ဵ  စိစစ်ရမည်ဴအြပင် FIU နှငဴ ်အြခာဵ LEA တို့၏ လိုအပ်ချြေ်အတိုင်ဵ  စိစစ်  

  ရမည်။ လိအုပ်ပါြေ FIU သ့ုိ STR အစီရငခ်ဳတငြ်ပရမည်။ 
 

 (ဃ) PEP မျာဵ၏စာရင်ဵ မျာဵအပါအဝင် စွန့်စာဵမှုြမငဴ်မာဵေသာ လုပ်ေဆာင်ချြေ်မျာဵြေို 

စဉ်ဆြေ် မြပတ် ေစာငဴ် ြေည်ဴရမည်။ 
 

အကကမ်ဵဖက်မှုကို ေငွေကကဵေထာက်ြဳဴြခင်ဵဆိုင်ရာ စွန့်စာဵမှုအန္တရာယ် စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵနှငဴ် 

ြတ်သက်၍ ေဆာင်ရွက်ရန်အချက်မျာဵ 

၂၀။ ေအာြေ်ပါအတိုင်ဵ သိရိှလိုြေ်နာေဆာင်ရွြေ်ရမည်- 

(ြေ) အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵအဖွဲ့ အစည်ဵမျာဵသည် ML/TF  နှငဴ ်ပတ်သြေ်၍ ထိန်ဵချုပ် 

ြခင်ဵ  လုပ်ငန်ဵမျာဵြေို MLြေဲဴသ့ုိ TF တွင်လည်ဵထာဵရိှရမည်။ လုပ်ငန်ဵစဉ်တွင် စွန့်စာဵမှု 

အြေဲြဖတ်ြခင်ဵ  ၊ CDD  Checklist            ၊ လုပ်ေဆာငခ်ျြေ်မျာဵ ေစာငဴ် ြေည်ဴ 

 ြေပ်မတ်ြခင်ဵ  လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ အေသဵစိတ် ေဆာငရွ်ြေ်ြခင်ဵ ၊ သဳသယြဖစ်ဖွယ် 

လုပ်ေဆာငခ်ျြေ်မျာဵ ြေိုသတင်ဵ ပို့ြခင်ဵ ၊  FIU နှငဴ ် အြခာဵ Supervisory Authority 

မျာဵနှငဴ ်ေပါင်ဵ စပ်ညှိနှိုင်ဵ   ေဆာငရွ်ြေ်ြခင်ဵ တို့ ပါဝငရ်မည်၊ 

 ( ခ ) အေြောင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွြ်ေေရဵ အရာရိှသည် အ ြေမ်ဵဖြေ်မှုြေို ေငွေ ြေဵ 

ေထာြေ်ပဳြဴခင်ဵ နှငဴ်ဆိုငေ်သာ သတင်ဵ အရင်ဵ အြမစ်မျာဵြေိ ု သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵ  

(ဥပမာ-သတင်ဵ ထုတ်ြပန် ချြေ်၊ ကြေီဵ ြေပ်သူအာဏာပုိင်ထဳမှသတင်ဵ မျာဵ၊ FIU,FATF 

တို့မှသတင်ဵ မျာဵ၊ တရာဵရုဳဵ ဆုဳဵြဖတ်ချြေ်မျာဵရယူြခင်ဵ )တိုြ့ေိုေဆာင်ရွြေ်ရမည်။ 
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အေရဵယူြိတ်ဆို့မှုစာရင်ဵ မျာဵ(Sanctions)ကို စစ်ေဆဵြခင်ဵ  

၂၁။ ေအာြေ်ပါတို့ြေိုသိရိှလိုြေ်နာေဆာင်ရွြေ်ရမည်- 

(ြေ) အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵအဖွဲ့ အစည်ဵ၏ အဆငဴြ်မငဴ်စီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည်အေရဵယူ 

ပိတ်ဆို့မှု ြပစ်ဒါဏ် ချမှတ်ခဳထာဵရေသာ အ ြေမ်ဵဖြေ်သမာဵမျာဵ(သ့ုိမဟုတ်) အ ြေမ်ဵ 

ဖြေ်မှုြေိုေငေွ ြေဵေထာြေ်ပဳမဴှုတွင် ပါဝင်သူမျာဵစာရင်ဵြေို အေြောငအ်ထည်ေဖာ် 

ေဆာငရွ်ြေ်ေရဵအရာရိှမှတငြ်ပလာပါြေလိအုပ်ေသာစိစစ်အေရဵယူမှုမျာဵ ေဆာငရွ်ြ်ေ 

ရမည်၊ 

( ခ ) အေြောင်အထည်ေဖာ် ေဆာငရွ်ြေ်ေရဵအရာရိှအေနြဖငဴ် မိမ၏ိအသင်ဵ ဝငမ်ျာဵသည် 

အ ြေမ်ဵဖြေ်သမာဵ  (သ့ုိမဟုတ်)အ ြေမ်ဵဖြေ်မှုြေိုေငွေ ြေဵေထာြေ်ပဳမဴှုတွင်ပါဝင ်ြခင်ဵ  

ရိှ/မရိှ အေလဵထာဵစိစစ်ရန်တာဝန်ရိှပပီဵ အလာဵတူြဖစ်စဉ်မျ ိုဵတွင်ပါဝင်ရန် အလာဵအလာ 

မျာဵေဖာ်ထုတ်ေတွ့ရှိပါြေ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵြေမ်ဵနှငဴ်အညီအေရဵယူရန်အချနိ်နှငဴ် 

          တစ်ေြပဵညီ ေဆာငရွ်ြေ်ရမည်၊ 

( ဂ ) အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵ အဖဲွ့အစည်ဵအာဵ အ ြေမ်ဵဖြေ်သမာဵမျာဵ၊ အ ြေမ်ဵဖြေ် 

မှုြေို    ေငွေ ြေဵေထာြေ်ပဳဴသူမျာဵြေ   အသုဳဵြပုမှုမရှိေ ြောင်ဵ     ေသချာေစရန်  

          United  Nation  Security Council-UNSC ြေ ထုတ်ြပန်ေသာ ဆုဳဵြဖတ်ချြေ်မျာဵ၊  

 FIU နှငဴ ် ကြေီဵ ြေပ်သူမျာဵထဳမှရရိှေသာ သတင်ဵအချြေ်အလြေ်မျာဵနှငဴ် တိုြေ်ဆိုင် 

စစ်ေဆဵရမည်။ 

ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵအသိြညာေြဵြခင်ဵနှငဴ် သင်တန်ဵမျာဵေြဵြခင်ဵ 

၂၂။ ေအာြေ်ပါအတိုင်ဵ သိရိှ လိြုေ်နာေဆာင်ရွြေ်ရမည်-  

(ြေ) ML/TF ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအာဵကြေိုတင ်ြောြေွယ်ြခင်ဵ ၊ စုဳစမ်ဵေထာြေ် လှမ်ဵြခင်ဵ  

မျာဵ ထိေရာြေ်စွာ ေဆာငရွ်ြေ်နိုင်ရန် အေသဵစာဵေငေွရဵေ ြေဵေရဵ အဖွဲ့အစည်ဵ သည် 

ယင်ဵ ၏ ဝန်ထမ်ဵ မျာဵြေ AML/CFT ဆိုင်ရာ လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵမျာဵအာဵ သိရှိ 

နာဵလည်ြခင်ဵ ၊ အေလဵအနြေ်ထာဵ ေဆာင်ရွြေ်ြခင်ဵ မျာဵြေို ေဆာင်ရွြေ်နိုငရ်န် 

အသိပညာေပဵြခင်ဵ  နှငဴ ်သငတ်န်ဵေပဵြခင်ဵ မျာဵ ေဆာငရ်ွြေ်ရမည်၊ 

 ( ခ ) အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵအဖဲွ့အစည်ဵသည်ယင်ဵ ၏ဝန်ထမ်ဵ မျာဵ AML/CFT ဆိုင်ရာ  

အသိပညာေပဵြခင်ဵ နှင်ဴသငတ်န်ဵေပဵရာတွင်ေအာြေ်ပါတို့ြေိုေဆာငရွ်ြေ်ရမည်- 

 (၁) AML/CFT နှင်ဴဆိုငေ်သာ ဥပေဒ စည်ဵ မျဉ်ဵမျာဵြေို သိရှိြခင်ဵ၊ 
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 (၂) ML/TF ဆိုင်ရာ စွန့်စာဵမှုမျာဵသည် အေသဵစာဵေငေွရဵေ ြေဵေရဵ အဖဲွ့အစည်ဵ  

၏ စီဵပွာဵေရဵလုပ် ေဆာငခ်ျြေ်နှင်ဴ လုပ်ငန်ဵေဆာငရွ်ြေ်ေသာ နိုငင်ဳအတွြေ် 

ထိခိုြေ်နစ်နာေစသည်ြေိုသိရှိြခင်ဵ၊ 

 (၃) အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵအဖွဲ့ အစည်ဵမှြဖန့်ေဝေသာ ထုတ်ြေုန်/ ဝန်ေဆာင် 

မှုမျာဵ၊ ြဖန့်ေဝမှုလမ်ဵေ ြောင်ဵ မျာဵြေို ML/TF လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵတွင် မည်သ့ုိ 

အသဳုဵြပုနိုင်သည်ြေို သိရိှြခင်ဵနှင်ဴ  အဆိပုါ စွန့်စာဵမှုမျာဵြေို ေြဖရှင်ဵနိုင်ရန် 

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵ အဖဲွ့အစည်ဵြေ မည်သည်ဴ လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵမျာဵ 

ချမှတ်ေဆာင်ရွြေ်သငဴ်သည်ြေို သိရှိြခင်ဵ ၊ 

 (၄) စွန့်စာဵမှုအန္တရာယ်ြမငဴ်မာဵေသာ အသင်ဵ ဝငမ်ျာဵမှ ြဖစ်ေပါ်လာေသာ စွန့်စာဵမှု 

 အန္တရာယ်မျာဵြေိုသိရိှြခင်ဵ၊ 

(၅) အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵအဖွဲ့ အစည်ဵ၏ ML/TF ကြေိုတငြ်ောြေွယ်ေရဵ 

ဆိုင်ရာမူဝါဒနှငဴ ် လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်စွန့်စာဵမှုအြေဲြဖတ်ေရဵမဟာဗျူဟာ 

မျာဵြေို သိရိှနာဵလည်ြခင်ဵ၊ 

(၆) အေြောင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွြေ်ေရဵအရာရိှ၏ တာဝန်နှငဴ်လုပ်ပိုင်ခွငဴ်မျာဵြေို 

သိရှိနာဵလည်ြခင်ဵ ၊ 

(၇) ဝန်ထမ်ဵမျာဵအေနြဖင်ဴ AML/CFTဆိုင်ရာ လုပ်ေဆာင်ချြေ်မျာဵြေို အေြောင် 

အထည်ေဖာ်ရန် ပျြေ်ြေွြေ်ပါြေ ၎င်ဵတို့ြေိုယ်တိုင်နှငဴ ် အေသဵစာဵ ေငွေရဵ 

ေ ြေဵေရဵအဖွဲ့ အစည်ဵအေပါ် ြဖစ်ေပါ်နိုင်သည်ဴအြေျ ိုဵဆြေ်မျာဵြေို သိရှိ 

နာဵလည်ြခင်ဵ ၊ 

၂၃။ ဤညွှန် ြောဵချြေ်ပါအေ ြောင်ဵ အရာမျာဵအာဵလိုြေ်နာရန်ပျြေ်ြေွြေ်ေသာအေသဵစာဵ ေငွေရဵ 

ေ ြေဵေရဵအဖွဲ့ အစည်ဵ၊ ယင်ဵ ၏အသင်ဵ ဝင်၊ ယင်ဵနှင်ဴဆြေ်သွယ်ေဆာင်ရွြေ်သူမျာဵသည် အေသဵစာဵ 

ေငွေရဵေ ြေဵေရဵလုပ်ငန်ဵဥပေဒပါြပဋ္ဌာန်ဵချြေ်မျာဵအြပင် ေငွေ ြေဵခဝါချမှုတိုြေ်ဖျြေ်ေရဵ ဥပေဒနှင်ဴ 

အ ြေမ်ဵဖြေ်မှုတိုြေ်ဖျြေ်ေရဵဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချြေ်မျာဵနှငဴ်အညီ အေရဵယူြခင်ဵ ခဳရမည်။ 

 

 

 

(ဝင်ဵ ရှိန်) 

ဥြေ္ကဋ္ဌ 

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵလုပ်ငန်ဵကြေီဵ ြေပ်မှုေြော်မတီ 
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