
ေငေွကးခဝါချမှု၊ အကမ်းဖက်မှုကုိေငေွကး ေထာက်ပ့ံမှု၊ 

လအူများအြပားေသေကေစေသာလက်နက်များြပန ့ပွ်ားေစရနေ်ငေွကးေထာက်ပ့ံမှု 

တုိက်ဖျက်ေရးဆုိင်ရာ သတိြပုလိက်ုနာရမည့အ်ချက်များ

(သူရိနေ်အာင်)
ဒတိုယညွှနကားေရးမှူး

အထူးစုံစမ်းစစ်ေဆး  ေရးဦးစီးဌာန

၆-၃-၂၀၂၃



အကျ ို းခံစားခွင့်ရိှသူပုိင်ရှင်



မူရင်းပုိင်ရှင် (သို့ ) သံသယရိှသည့်တရားခံ၏ ID ကုိဖုံးကွယ်ရန၊်

ကုမ္ပဏီအဖဲအစည်း၏ထိနး်ချုပ်မှုေအာက်ရိှ ေငစွာရင်း (သို့ ) ပစ္စည်း၏ 

အေကာင်းအရင်းမှနကုိ် ဖုံးကွယ်ရန၊်

ကုမ္ပဏီအဖဲအစည်းများနှင့်ဆက်နယ်ွသည့် ေငေွကး (သို့ ) ပစ္စည်း၏ အရင်းအြမစ်နှင့် 

အသုံးြပုမှုကုိ ဖုံးကွယ်ရန်

အကျ ို းခံစားခွင့်ရိှသူပုိင်ရှင်ဖုံးကွယ်ရြခင်းရညရွ်ယ်ချက်
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သဏ္ဍာနေ်ဆာင်ကုမ္ပဏီများကုိ အသုံးြပုြခင်း၊

ရှုတ်ေထွးသည့် ပုိင်ဆုိင်မှုနှင့်ထိနး်ချုပ်မှုပုံစံ ကုိ အသုံးြပုြခင်း၊

Bearer shares and bearer share warrants များကုိအသုံးြပုြခင်း၊ (R-24)

Legal Person များကုိ ဒါရုိက်တာအြဖစ်အသုံးြပုြခင်း၊

အမည်ခံ အစုရှယ်ယာပုိင်ရှင်များနှင့်ဒါရုိက်တာများကုိအသုံးြပုြခင်း၊ 

Trusts and other legal arrangement များကုိအသုံးြပုြခင်း၊

Legal Person ဖဲစည်းရာတင်ွ ကားခံ 

လပုူဂ္ဂိုလ်/အဖဲအစည်းများကုိအသုံးြပုြခင်း၊

အကျ ို းခံစားခွင့်ရိှသူပုိင်ရှင်ဖုံးကွယ်ရန ်
အသုံးြပုသည့န်ညး်လမ်းများ
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ေငေွကးခဝါချမှုတိက်ုဖျက်ေရးဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခဲွ (ည)

နိင်ုငံေတာ်သမ္မတရုံး၏ ေငေွကးခဝါချမှုတိက်ုဖျက်ေရးဥပေဒဆုိင်ရာ အမိန ့ ် အမှတ်၊ 

၄၅/၂၀၁၉ ၏ အပုိဒ် ၂(င)

ြမနမ်ာနိင်ုငံေတာ်ဗဟိဘုဏ်၏ ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ရက်ေနတ့င်ွ ထုတ်ြပနခ့ဲ်သည့် CDDဆုိင်ရာ 

ညွှနကားချက် အမှတ်၊ (၁၈/၂၀၁၉)

ရင်းနှးီြမှုပ်နှမံှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှနကားမှုဦးစီးဌာန၏ ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ 

အကျ ိုးခံစားခွင့်ရိှသူ ပုိင်ရှင်သတင်းအချက်အလက်များ ထုတ်ေဖာ်ေကညာေရး 

ဆုိင်ရာညွှနကားချက်အမှတ် ၁၇/၂၀၁၉ (အပုိဒ် ၃(ဃ))

အကျ ိုးအြမတ်ရရိှပုိင်ဆုိင်မှုေဖာ်ေဆာင်ေရးလပ်ုငနး်အဖဲ၏ သတ်မှတ်ချက်

အကျ ို းခံစားခွင့်ရိှသူပုိင်ရှင်ဆုိင်ရာ 
ြပညတွ်င်းသတ်မှတ်ချက်များ
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ေငေွကးခဝါချမှုတိက်ုဖျက်ေရးဥပေဒ၊ ပုဒ်မ ၃ (ည)

အကျ ိုးခံစားခွင်ရိှ့သူပုိင်ရှင်ဆုိသည်မှာ -

• မူလအဓိကပုိင်ဆုိင်သူ

• ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူ တစ်ဦးဦးအား ထိနး်ချုပ်သူ

• အေရာင်းအဝယ်တစ်ခုခုကုိ မိမိကုိယ်စား အြခားသူတစ်ဦးအား ေဆာင်ရွက်ေစသူ

အကျ ို းခံစားခွင့်ရိှသူပုိင်ရှင်ဆုိသညမှ်ာ 



ကုမ္ပဏီ/အဖဲအစည်းတစ်ခုကုိ-

✔ FATF ၂၅% နှင့်အထက် ပုိင်ဆုိင်/ထိနး်ချုပ်ထားသူ

✔ ေငေွကးခဝါချမှုတိက်ုဖျက်ေရး ၂၅% နှင့်အထက် ပုိင်ဆုိင်/ထိနး်ချုပ်ထားသူ

    နည်းဥပေဒ ၂၄

✔ ြမနမ်ာနိင်ုငံေတာ်ဗဟိဘုဏ် ၂၀% နှင့်အထက် ပုိင်ဆုိင်/ထိနး်ချုပ်ထားသူ

အကျ ို းခံစားခွင့်ရိှသူပုိင်ရှင်ဆုိသညမှ်ာ 



အကျ ို းခံစားခွင့်ရိှသူပုိင်ရှင်ဆုိသညမှ်ာ 

CUSTOMER

COMPANY
A

COMPANY
B

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

50%50%

60%
40% 20%

40% 40%



အကျ ို းခံစားခွင့်ရိှသူပုိင်ရှင်
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၁။ ဆွစ်ဇာလန် ၂၅%

၂။ ဂျာစီနိင်ုငံ ၂၅%

၃။ ေဟာင်ေကာင် ၂၅%

၄။ UK ၂၅%

၅။ ဒိနး်မတ် ၂၅%

၆။ ယူကရိနး် ၂၅%

၇။ အင်ဒိနုးီရှား၂၅%

၈။ Kazakhstan ၂၅%

၉။ EU ၂၅%

၁၀။ ြပင်သစ် ၂၅%

၁၁။ အာဂျင်တီးနား ၂၀%

နုိင်ငံအလိက်ုသတ်မှတ်ချက်များ

၁၂။ ဒိမီုနကီန် ၂၀%

၁၃။ ဥရုေကွးနိင်ုငံ ၁၅%

၁၄။ ဘာေဘးဒိးုစ် ၁၀%

၁၅။ ဘဟားမား ၁၀%

၁၆။ ဘယ်လာရုစ် ၁၀%

၁၇။ ပီရူး ၁၀%

၁၈။ Kyrgyz Rep ၁၀%

၁၉။ ကုိလံဘီယာ ၅%

၂၀။ ကင်မရွနး် ၅%

၂၁။ မာလာဝီ ၅%

၂၂။ နိင်ုဂျးီရီးယား ၅% 10



(က) ပုိင်ဆုိင်မှုအကျ ိုးအြမတ် (Ownership Interest)

(ခ) မဲေပးခွင့်အခွင့်အေရး (Voting Right) သို့ မဟတ်ု 

(ဂ) ဒါရုိက်တာအဖဲဝင် အမည်စာရင်းတင်သွင်းြခင်း (သို့ ) 

အမည်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ြခင်းြပုနိင်ုခွင့်။

ရာခုိင်နှုနး်သတ်မှတ်ချက်၏အကျ ံု းဝင်မှု
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❖ ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ ညွှနကားချက်အမှတ် (၁၇/၂၀၁၉)၊

❖ To enhance transparency and accountability of BO of legal person and legal 

arrangement၊

❖ ြမနမ်ာနိင်ုငံအတင်ွးဖဲစည်းထားသည့် legal person and legal arrangement အားလံးု 

လိက်ုနာရန၊်

❖ BOဆုိင်ရာသတင်းအချက်အလက်များြပုစုထားရန၊် ေနာက်ဆုံးအေြခအေနနှင့် 

အညီြဖစ်ေစရန ်နှင့် DICA နှင့် IRD သို့ အချနိနှ်င့်တစ်ေြပးညီတင်ြပရန၊်

❖ BO နှင့်ပတ်သက်၍သက်ဆုိင်ရာအာဏာပုိင်များနှင့်အြပည့်အဝပူးေပါင်းရန၊်

❖ ကုမ္ပဏီဖျက်သိမ်းပီးေနာက် (၅)နှစ်ကာထိထိနး်သိမ်းထားရိှရန၊်

❖  ပျက်ကွက်ပါက AML ဥပေဒနှင့်အညီ အေရးယူရန၊်

DICA ၏ မူရင်းပုိင်ရှင်ဆုိင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ 

ထုတ်ေဖာေ်ြပာကားေရးညွှနကားချက်
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❖ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရုံး

❖ အြခားေသာပုိင်ဆုိင်မှုဆုိင်ရာမှတ်ပုံတင်ရုံးများ (အိမ်/ြခံ/ေြမ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၊ 

ေရယာဉ်)

❖ FIU

❖ ေငေွရးေကးေရးအဖဲအစည်းများ၊ DNFBP များ

❖ ကီးကပ်ေရးအာဏာပုိင်များ

❖ အခွနအ်ေကာက်ဆုိင်ရာ အာဏာပုိင်များ

❖ ေငေွချးသက်ေသခံလက်မှတ်ေရာင်းဝယ်ေရးဌာနများ

❖ Credit Bureau များ

❖ Commercial Database များ

မူရင်းပုိင်ရှင်ဆုိင်ရာသတင်းအချက်အလက်ရရိှနုိင်သည့ ်အရင်းအြမစ်များ
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DICA ၏ မူရင်းပုိင်ရှင်ဆုိင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ

14
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ကုမ္ပဏီအဖဲအစညး်များနှင့်ဆက်နွယ်ေသာ ေငေွကးခဝါချမှုဆုိင်ရာ 

ဆုံးရှု ံးနုိင်ေြခ အန္တရာယ်များ
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ကုမ္ပဏီအဖဲအစညး်များနှင့်ဆက်နွယ်ေသာ ေငေွကးခဝါချမှုဆုိင်ရာ မှုခင်းနမူနာ

❖ A Financial Institution သည် ဝင်ေငရွလမ်းမေဖာ်ြပနိင်ုဘဲ 

အခွနထ်မ်းေဆာင်ထားြခင်းမရိှေသာ ေငမွျားြဖင့် ဘဏ်၏ မတည်ရင်းနှးီေငြွပုလပ်ုခ့ဲပီး 

ေငေွကးခဝါချမှုနှင့်စပ်ဆုိင်သည့် သံသယြဖစ်ဖွယ် များေတရိှရ၍ AML ဥပေဒအရ 

အေရးယူရန ်စိစစ်ခ့ဲေသာမှုခင်း

❖ မူလြပစ်မှု (Predicate Offence)

❖ ယုံကညအ်ပ်နံှေရးေဖာက်ဖျက်မှု

❖ လမ်ိလညအ်တုြပုလပ်ုမှု



Using Cooperate Vehicles to commit crime

❖ ဘဏ်လပ်ုငနး်စီမံခန ့ခဲွ်ပုိင်ခွင့်အလွဲသုံးစားြပုလပ်ု၍ အကျ ိုးအြမတ်ရယူြခင်း၊

❖ ထီလပ်ုငနး်ကုိအလွဲသုံးစားြပု၍ ဘဏ်လပ်ုငနး်တင်ွ အစုရှယ်ယာတိးုြမှင့်ထည့်ဝင်ြခင်း၊ 

❖ စည်းကပ်မှုမှကင်းလတ်ွေနေသာဝင်ေငမွျားကုိအခွနေ်ပးေဆာင်၍ဘဏ်လပ်ုငနး်တင်ွ အစုရှယ်ယာ 

တိးုြမှင့် ထည့်ဝင်ြခင်း၊ 



တရားစဲွတင်ပို့မှု

ယုံကညအ်ပ်နံှေရးေဖာက်ဖျက်မှု

❖ ရာဇသတ်ကီးပုဒ်မ ၄၀၉  

လမ်ိလညအ်တုြပုလပ်ုမှု

❖ ရာဇသတ်ကီးပုဒ်မ ၄၂၀/၄၆၅/၄၇၁ 

ေငေွကးခဝါချမှု

❖ ေငေွကးခဝါချမှုတိက်ုဖျက်ေရး ဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၃



ေငေွကးခဝါချသည့န်ညး်ပုံစံများ (ML Typologies)

•  ဘဏ်များတင်ွ ေငေွကးအပ်နှြံခင်း၊

• အိမ်/ြခံ/ေြမ ဝယ်ယူြခင်း၊

• ေမာ်ေတာ်ယာဉ်နှင့် ေရယာဉ်များဝယ်ယူြခင်း၊

• စုိက်ပျ ို းေရးနှင့် ေမွးြမူေရးလပ်ုငနး်များလပ်ုကုိင်ြခင်း၊

• ေအာင်ဘာေလေပါက်မဲထီလက်မှတ်များအား အြမတ်ေပးဝယ်ယူ၍ ဝင်ေငရွလမ်းေဖာ်ြပြခင်း၊

• စည်းကပ်မှုမှ ကင်းလတ်ွေနေသာ ဝင်ေငမွျားအေပါ် အခွနေ်ပးေဆာင်ြခင်းြဖင့် 

ဝင်ေငရွလမ်းေဖာ်ြပြခင်း၊

• ဘဏ်လပ်ုငနး်လပ်ုကုိင်ြခင်း၊

• ဇနးီ/ သားသမီး အမည်များြဖင့် ဘဏ်ေငစွာရင်းများဖွင့်လှစ်ထားရိှြခင်း၊ 

ေြမကွက်များဝယ်ယူြခင်း (Third Party Money Laundering)



နုိင်ငံေရးပါတီနှင့်ဆက်နွယ်ေသာေငေွကးခဝါချမှု



နုိင်ငံေရးပါတီနှင့်ဆက်နွယ်ေသာေငေွကးခဝါချမှု

❖ စွပ်စဲွခံရသူသည်

❖ ဝရမ်းေြပးတစ်ဦးြဖစ်ေကာင်း၊

❖ နိင်ုငံသားစိစစ်ေရး ကတ်ြပား(၂)ခု ကုိင်ေဆာင်ထားေကာင်း၊ 

❖ မူးယစ်ေဆးဝါးမှုခင်းကျူးလနွေ်ကာင်း၊ 

❖ ယခင်လိမ်လည်မှုကျူးလနွဖူ်းေကာင်း

❖ Investment Group Co.,Ltd အပါအဝင် ကုမ္ပဏီလပ်ုငနး်များရိှ ပုိင်ဆုိင်မှုများသည် တရားမဝင် 

ေသာနည်းလမ်းြဖင့်ရရိှသည့် ေငေွကးနှင့်ပစ္စည်းများ ဟတ်ု/မဟတ်ု စိစစ်ြခင်း။



ရရိှသည့ပုိ်င်ဆုိင်မှုသတင်းအချက်အလက်အမျ ို းအစားများ

❖ ကျူးလနွသူ်ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေနသည့်ကုမ္ပဏီအဖဲအစည်းများ၊

❖ ကျူးလနွသူ်ပုိင်ကုမ္ပဏီ အမည်များြဖင့် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် တရုတ်နိင်ုငံရိှေငစွာရင်းများ၊

❖ ယင်းေငစွာရင်းများမှေငမွျားကုိ တရားမဝင်ေငလွွှဲလပ်ုငနး်(ဟနွဒီ်)လမ်းေကာင်းမှတစ်ဆင့် ေငကွျပ်(၃၃) 
ဘီလီယံ ေကျာ် လွှဲေြပာင်းဝင်ေရာက်မှုများ၊

❖ ယင်းေငမွျားကုိ လပုူဂ္ဂိုလ်/ကုမ္ပဏီဘဏ်ေငစွာရင်းများတင်ွ အပ်နှေံဆာင်ရွက်မှုများ၊ 

❖ ရနကု်န/်ေနြပည်ေတာ် ရိှ ေြမနှင့်အေဆာက်အအံမုျား/ အပနး်ေြဖစခနး်များ၊ ေရွှရွှေ့ေြပာင်း/ 
မေရွှရွှေ့ေြပာင်းနိင်ုေသာပစ္စည်းများ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် များ

❖ Stock Share (၅၄,၈၄၇)စု၊ (၁၇၅.၅ သနး်) 

❖ လပုူဂ္ဂိုလ်(၂၃)ဦးထံ ထုတ်ေပးထားသည့် ေချးေင၊ွ ရင်းနှးီေငကွျပ် (၃)ဘီလီယံေကျာ်၊ 

❖ စုစုေပါင်း ေငေွကးနှင့်ပစ္စညး်တနဖုိ်းမှာ ေငကွျပ်(၄၁.၆၀၈)ဘီလယံီေကျာနှ်င့် အေမရိကနေ်ဒါ်လာ
(၁၇၄,၂၉၉.၇၀)၊

❖ ဝနထ်မ်းတစ်ဦးထံ ေပးအပ်ထားသည့် စုစုေပါင်းေငကွျပ် သိနး်ေြခာက်ေထာင်ေကျာ်တနဖုိ်းရိှ ေရွှ၊ ေင၊ွ 
လက်ဝတ်ရတနာ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၊ ေနအိမ်တိက်ုခနး်နှင့် နိင်ုငံြခားေငမွျား



❖ ဘဏ် ေငစွာရင်း(၂၈) ခုတို့ ရိှ လက်ကျနေ်င ွကျပ်(၁၇)ဘီလျေံကျာ်၊

❖ ရနကု်နတိ်င်ုးေဒသကီး၊ မန္တေလးတိင်ုးေဒသကီးနှင့် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမတို့ ရိှ 

လယ်/ဥယျာဉ်ြခံ ေြမနှင့် အေဆာက်အဦများ၊ ေရွှရွှေ့ေြပာင်းနိင်ုေသာပစ္စည်းများ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျ ို းစုံ၊ 

စုစုေပါင်း အေမရိကန ် ေဒါ်လာ(၉,၇၇,၆၀၀)နှင့်ညီမျှေသာ ြမနမ်ာေငကွျပ် (၁,၄၇၇,၀၁၈,၃၂၀.၀၀)

တနဖုိ်းရိှ လပ်ုငနး်သုံးပစ္စည်း များ၊

❖ Myanmar Thilawa SEZ Holding Public Co.,Ltd မှ Stock Share (၅) ေသာင်းေကျာ်

❖ ေချးေင၊ွ ရင်းနှးီေငကွျပ် (၃)ဘီလီယံေကျာ်အပါအဝင် စုစုေပါင်းေငကွျပ် ေငကွျပ်(၄၁)ဘီလီယံေကျာ် 

နှင့် အေမရိကန ်ေဒါ်လာ (၁.၇) သိနး်ေကျာ်

❖  ထပ်မံစိစစ်ရရိှေသာစုစုေပါင်းေငကွျပ်သိနး်(၆,၄၂၇)ေကျာ်တနဖုိ်းရိှေရွှ၊ေင၊ွလက်ဝတ်ရတနာ၊ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ် နှင့် ေနအိမ် တိက်ုခနး်နှင့် USD ၃၇၄၅၀

ထိနး်ချုပ်ြခင်းနှင့် သိမ်းဆညး်ြခင်းေဆာင်ရွက်ခ့ဲသည့ ်ပစ္စညး်စာရင်း



ြပစ်မှုကျူးလနွသူ်များ ဖဲစညး်တညေ်ထာင်လပ်ုကုိင်ခ့ဲသည့ ်

နုိင်ငံေရးပါတီနှင့်ကုမ္ပဏီလပ်ုငနး်များ

❖ A Trading Co.,Ltd

❖ A Finance Co,Ltd

❖ A Technology Co,Ltd

❖ A Investment Group Co,Ltd

❖ A Foundation



ပါဝင်သည့ေ်ငေွကးခဝါချမှုအမျ ို းအစားများ

❖ Self Laundering

❖ Third Party Laundering



နုိင်ငံတကာပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု

❖ တရုတ်နိင်ုငံတင်ွ ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ဘဏ်ေငစွာရင်း ( ၅ ) 

နှင့်ပတ်သက်၍ MFU မှတစ်ဆင့် တရုတ်ြပည်သူ့သမ္မတနိင်ုငံ FIU 

ထံမှေတာင်းခံခ့ဲ



နုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကဒ်အတုများအသုံးြပု၍ 

ကုမ္ပဏီများဖဲစညး်ကာ 

လမ်ိလညမ်ှုကျူးလနွသ်ည့မ်ှုခင်းြဖစ်စဉ်နမူနာ



မှုခင်းြဖစ်စဉ်

• သတင်းပို့ အဖဲအစည်းများ၏ သတင်းပို့ ချက်များအရ လပုူဂ္ဂိုလ်(၄၉)ဦးတို့သည် 

• အနွလိ်င်ုးစနစ်အသုံးြပုသူများထံမှ နည်းလမ်းအမျ ိုးမျ ို းြဖင့် ေငမွျားလိမ်လည်ရယူြခင်း၊ 

• နိင်ုငံသားစိစစ်ေရးကတ် အတမုျားကုိင်ေဆာင်၍ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်အသုံးြပုြခင်း၊

• နိင်ုငံသားစိစစ်ေရးကတ်အတမုျားအသုံးြပု၍နိင်ုငံရပ်ြခားမှကုမ္ပဏီများ၏အမည်နှင့်ဆင်တူ

သည့် ကုမ္ပဏီများဖဲစည်း၍ ေငေွကးလိမ်လည်ြခင်း



Predicate Offence I

အွနလ်ိင်ုးနှင့်ဖုနး်ေခါ် ဆုိမှုများအပါအဝင်နညး်လမ်းမျ ို းစုံြဖင့် လမ်ိလညမ်ှုများြပုလပ်ုြခင်း

•  A Co.,Ltd မနေ်နဂျင်းဒါရုိက်တာ ေဒါ်XXXX နှင့် ခင်ပွနး်ြဖစ်သူ နိင်ုဂျးီရီးယားနိင်ုငံသား XXXX နှင့် 

အဖဲသည် နိင်ုငံသားစိစစ်ေရးကတ်အတမုျားကုိင်ေဆာင်၍ ဘဏ်ေငစွာရင်းများ/ ကုမ္ပဏီများဖွင့်လှစ်ခ့ဲပီး 

အနွလိ်င်ုးအသုံးြပု သူများထံမှ နည်းလမ်းအမျ ိုးမျ ို းြဖင့်ေငေွကးများလိမ်လည်ရယူြခင်း၊ 

• အေမရိကနေ်ဒါ်လာအတမုျား အသုံးြပုကာ ြပည်တင်ွး၌ လိမ်လည်မှုများကျူးလနွခ့ဲ်ြခင်း၊

• လိမ်လည်မှုများကျူးလနွရ်ာတင်ွ အသုံးြပုခ့ဲေသာ ဘဏ်ေငစွာရင်းများ၊ MPU ကတ်များ၊ 

ဖုနး်ဆင်းကတ်များနှင့် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထားများကုိ 

သက်ေသခံပစ္စည်းများအြဖစ်သိမ်းဆည်း၍ ရာဇသတ်ကီး ပုဒ်မ ၄၀၉၊ ရာဇသတ်ကီးပုဒ်မ ၄၂၀/၄၆၈၊ 

ရာဇသတ်ကီးပုဒ်မ ၄၈၉-ခ/၄၈၉-ဂ/၁၁၄ တို့ ြဖင့် အေရးယူ ခ့ဲပီးြဖစ်ေကာင်း၊



ေငေွကးခဝါချမှု

❖ A Co., Ltd မနေ်နဂျင်းဒါရုိက်တာ ေဒါ်XXXX သည် ခင်ပွနး်ြဖစ်သူ နိင်ုဂျးီရီးယားနိင်ုငံသား၏ စီမံခန ့ခဲွ်မှုြဖင့် 

နိင်ုငံသား စိစစ်ေရးကတ်အတမုျား ြပုလပ်ုကာ ြပည်ပနိင်ုငံအသီးသီးရိှ 

အမှနတ်ကယ်စီးပွားေရးလပ်ုငနး်ေဆာင်ရွက်ေနေသာ ကုမ္ပဏီများ၏ အမည်ဆင်တကုူမ္ပဏီအမည်များြဖင့် 

ြပည်တင်ွး၌ ကုမ္ပဏီများဖဲစည်းတည်ေထာင်ပီး ယင်းကုမ္ပဏီ များ၏အမည်များြဖင့် 

ဘဏ်ေငစွာရင်းများဖွင့်လှစ်၍ ေငေွကးလိမ်လည်ရယူမှုများြပုလပ်ုခ့ဲေကာင်း၊

❖ အဆုိပါ လိမ်လည်မှုများမှ ရရိှလာေသာ ေငေွကးများကုိ ၎င်းတို့တည်ေထာင်ထားေသာ A Co., Ltd  

အေနြဖင့် Football Agency, Import and Export, Travels and Tours, General Merchandise 

လပ်ုငနး်များေဆာင်ရွက် ေကာင်း ဟနြ်ပကာ ဝနထ်မ်းများအား လစာေပးေချြခင်း၊ 

ြပည်တင်ွးအခွနမ်ျားဦးစီးဌာန၌ အခွနေ်ပးေဆာင်ြခင်းများ ြပုလပ်ုကာ ေငြွဖူများအြဖစ် 

ေဆာင်ရွက်ခ့ဲေကာင်း၊  

❖ A Co., Ltd မနေ်နဂျင်းဒါရုိက်တာ ေဒါ်XXXX ၏ ခင်ပွနး် နိင်ုဂျးီရီးယားနိင်ုငံသားအေနြဖင့် ေငေွကး 

ခဝါချမှုြဖင့်အေရးယူေဆာင်ရွက်ထားရိှေကာင်း



ြပစ်မှုကျူးလနွရ်ာမှရရိှသည့ေ်ငေွကးနှင့်ပစ္စညး်များအား ထိနး်ချုပ်မှု/ 
သိမ်းဆညး်မှု

ေငေွကးဆုိင်ရာစုံစမ်းစစ်ေဆးြခင်းေဆာင်ရွက်ပီးေနာက် ထိနး်ချုပ်/သိမ်းဆည်းထားရိှမှု-

❖ ြပစ်မှုကျူးလနွသူ်များပုိင်ဆုိင်သည့် 

တိက်ုခနး်(၁)ခနး် (ကာလတနဖုိ်း ကျပ် ၄၇.၀၀ သနး်)

ရုံးသုံးပရိေဘာဂများနှင့် လျှပ်စစ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်း (၃၇)မျ ိုး (ကာလတနဖုိ်းကျပ် 

၈၅.၇၄၈ သနး်)

❖ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များရိှ-

 ေငစွာရင်း (၁၈)ခုမှ ေငကွျပ် (၉.၉၈၉)သနး် နှင့် အေမရိကနေ်ဒါ်လာ (၅၄၀.၄၂)

(စုစုေပါင်း ေငကွျပ် ၁၄၂.၇၃၇ သနး် နှင့် အေမရိကနေ်ဒါ်လာ ၅၄၀.၄၂)
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Establishing of companies with similar names to foreign companies
No. Company Director

Co;, Registration 

Number and Date
Name of Foreign Company, based country

1 DT-2 Ltd Mr.xxxxxxxxxxxx၊ 
Msxxxxxxxxxxx

123466789 
2-12-2019

dT2 Co.,Ltd/ Saudi Arabia

2 SP INDUSTRY LTD Mr.xxxxxxxxxxxx၊ 
Msxxxxxxxxxxx

234567891
1-3-2017 SPI LTD/ Thailand

3 DEWLTD Msxxxxxxxxxxxx၊ 
Msxxxxxxxxxxx

345678912 
30-3-2017 DEW FZE/ Qatar

4 SIM LTD Mr.xxxxxxxxxxxx၊ 
Msxxxxxxxxxxx

456789123 
12-11-2018 SIFM LTD/  Egypt

5 P MM E HOLDING CO.,LTD Mr.xxxxxxxxxxxx၊ 
Msxxxxxxxxxxx

567891234 
9-1-2019 PMEH CO.,LTD/ Myanmar

6 C S.A.DE C.V CO,.LTD Msxxxxxxxxxxxx၊ 
Msxxxxxxxxxxx

678912345 
9-5-2019 C SA de CV/ USA

7 W ENC CO.,LTD Msxxxxxxxxxxxx၊ 
Msxxxxxxxxxxx

891234567 
9-5-2019 W E&C Co.,Ltd/ South Korea

8 AP MFG INC LTD Mr.xxxxxxxxxxxx၊ 
Msxxxxxxxxxxx

912345678 
12-7-2019 AP MFG. INC./ South Korea
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Establishing of companies with similar names to foreign companies
No. Company Director

Co;, Registration 

Number and Date
Name of Foreign Company, based country

9 SL Ltd Mr. xxxxxxxxxxxx၊ 
Ms.xxxxxxxxxxx

987654321 
3-10-2019 JSLL  Co.,Ltd/ China

10 A S.A LIMITED Mr. xxxxxxxxxxxx၊ 
Ms.xxxxxxxxxxx

876543210 
9-10-2019 A S.A/ Portugal

11 S Ltd Mr. xxxxxxxxxxxx၊ 
Ms.xxxxxxxxxxx

76543219 
21-1-2020 STRO Ltd./ Bulgaria

12 BIS D.D LTD Mr. xxxxxxxxxxxx၊ 
Ms.xxxxxxxxxxx

12345678 
20-1-2020 BI Split d.d/Croatia

13 JC INDUSTRIAL CO.,LTD Mr. xxxxxxxxxxxx၊ 
Ms.xxxxxxxxxxx

23456678
6-4-2020 JCI (Vietnam) Co.,Ltd/ Vietnam

14 EN S.A Mr. xxxxxxxxxxxx၊ 
Ms.xxxxxxxxxx

98765543
18-4-2020 EN S.A/ South Korea

15 PLP (PVT) LTD Ms.xxxxxxxxxxxx၊ 
Ms.xxxxxxxxxxx

385736294
15-6-2020 PVT LTD/ Pakistan

16 TS LTD Mr. xxxxxxxxxxxx၊ 
Ms.xxxxxxxxxxx

682057262
10-7-2020 TS Ltd/ Thailand

17 BGIE Co.,Ltd Ms.xxxxxxxxxxxx၊ 
Ms.xxxxxxxxxxx

482685960 
6-8-2020 BGIE Co.,Ltd/ USA
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Establishing of companies with similar names to foreign companies
No. Company Director

Co;, Registration 

Number and Date
Name of Foreign Company, based country

18 MDGES Trading Co.,Ltd

Mr. xxxxxxxxxxx၊ 
Ms.xxxxxxxxxxxx၊
Ms.xxxxxxxxxxxx၊
Mr. xxxxxxxxxxxxx

123456789 
7-9-2020 MDGE Trading Co.,Ltd/ Myanmar

19 CC INC Co.,Ltd Mr. xxxxxxxxxxxx၊ 
Ms.xxxxxxxxxxx

234567891 
22-11-2019 CCI Co.,Ltd/ Romania

20 QST CO.,LTD Mr. xxxxxxxxxxxx၊ 
Ms.xxxxxxxxxxx

345678912 
10-7-2017 QST Co.,Ltd/ China

21 HL Co.,Ltd Mr. xxxxxxxxxxxx၊ 
Ms.xxxxxxxxxxx

456789123
9-12-2019 HL / Egypt

22 BS LTD Mr. xxxxxxxxxxxx၊ 
Ms.xxxxxxxxxxx

567891234
20-1-2020 BRO SRL/ Italy

23 MW INC.,LTD Mr. xxxxxxxxxxxx၊ 
Ms.xxxxxxxxxxx

678912345 
30-3-2020 MW/ Malaysia

24 PAL COPORATION Co.,Ltd Mr. xxxxxxxxxxxx၊ 
Ms.xxxxxxxxxxx

789123456 
11-2-2020 PAQL LEATHER / China
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လမ်ိလညမ်ှုများ၌ ြပစ်မှုကျူးလနွသူ်များအသုံးြပုခ့ဲေသာ သိမ်းဆညး်ရမိခ့ဲသည့ ်

ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်များ၊ ယင်းကုမ္ပဏီအမညမ်ျားြဖင့်ေငေွကးထုတ်ယူမှု မှတ်တမ်းများနှင့် 

ကုမ္ပဏီတံဆိပ်တုံးများ



Panama Paper

18-Jan-21 36



ML/PEPs/Tax 
Haven/Comp
any Service 
Provider/Offs
hore 
Company/



Paradise Paper

18-Jan-21 38



18-Jan-21 39



Pandora Paper

18-Jan-21 40



ကုမ္ပဏီအဖဲအစညး်များဆုိင်ရာ ြပစ်ဒဏ်ြပဋ္ဌာနး်ချက်များ

ပုဒ်မ ကျူးလနွသ်ည့ြ်ပစ်မှုအမျ ို းအစား ြပစ်ဒဏ်

ပုဒ်မ 

၄၃

ေငေွကးခဝါချမှု (၁၀)နှစ်ထိ ေထာင်ဒဏ်/ 

ေငဒွဏ်/ဒဏ်နှစ်ရပ်၊

ကုမ္ပဏီ သနး်(၅၀၀)၊ မူရင်းပုိင်ရှင်(၇)နှစ်
ပုဒ်မ 

၄၄

ပုဒ်မ ၁၈ Risk Assessment ဆုိင်ရာြပဋ္ဌာနး်ချက်မလိက်ုနာြခင်း

ပုဒ်မ ၁၉ CDD ဆုိင်ရာြပဋ္ဌာနး်ချက်မလိက်ုနာြခင်း

ပုဒ်မ ၂၀ Ongoing CDD ဆုိင်ရာြပဋ္ဌာနး်ချက်မလိက်ုနာြခင်း

ပုဒ်မ၂၁ ML/FT နှင့် ပုံမှနမ်ဟတ်ုေသာTransaction မစိစစ်ြခင်း

ပုဒ်မ ၂၂ PEP ဆုိင်ရာြပဋ္ဌာနး်ချက်မလိက်ုနာြခင်း

ပုဒ်မ ၂၃ Record Keeping ဆုိင်ရာြပဋ္ဌာနး်ချက်မလိက်ုနာြခင်း

ပုဒ်မ ၂၄ Third Party CDDဆုိင်ရာြပဋ္ဌာနး်ချက်မလိက်ုနာြခင်း

ပုဒ်မ ၂၅ New Technology ဆုိင်ရာြပဋ္ဌာနး်ချက်မလိက်ုနာြခင်း

ပုဒ်မ ၂၆ Correspondent Banking 

ဆုိင်ရာြပဋ္ဌာနး်ချက်မလိက်ုနာြခင်း

ပုဒ်မ ၂၇ Wire Transfer ဆုိင်ရာြပဋ္ဌာနး်ချက်မလိက်ုနာြခင်း

ပုဒ်မ ၂၈ ဌာနတင်ွးမူဝါဒဆုိင်ရာြပဋ္ဌာနး်ချက်မလိက်ုနာြခင်း

ပုဒ်မ ၂၉ Compliance Officer ဆုိင်ရာြပဋ္ဌာနး်ချက်မလိက်ုနာြခင်း

(၃)နှစ်ထိ ေထာင်ဒဏ်/ ေငဒွဏ်၊ 

ကုမ္ပဏီ သနး်(၁၀၀)



ကုမ္ပဏီအဖဲအစညး်များဆုိင်ရာ ြပစ်ဒဏ်ြပဋ္ဌာနး်ချက်များ

ပုဒ်မ ကျူးလနွသ်ည့ြ်ပစ်မှုအမျ ို းအစား ြပစ်ဒဏ်

ပုဒ်မ 

၄၅

ပုဒ်မ ၃၀   သဏ္ဍာနေ်ဆာင်ဘဏ်ဆုိင်ရာ မလိက်ုနာြခင်း (၇)နှစ်ထိ ေထာင်ဒဏ်/ ေငဒွဏ်/ 

ဒဏ်နှစ်ရပ်၊ ကုမ္ပဏီ သနး်(၃၀၀)

ပုဒ်မ 

၄၆

ပုဒ်မ၃၂     FIUထံသတင်းပို့ ရာတင်ွလိမ်လည်/ဖုံးကွယ်ြခင်း (၇)နှစ်ထိ ေထာင်ဒဏ်/ ေငဒွဏ်/ 

ဒဏ်နှစ်ရပ်၊ ကုမ္ပဏီ သနး်(၃၀၀)

ပုဒ်မ 

၄၇

ပုဒ်မ၃၉ ြပည်တင်ွး/ြပည်ပသို့  ဝင်/ထွက်ချနိတ်င်ွ သတ်မှတ်ပမာဏ 

ထက်ေကျာ်လနွသ်ည့် ေငေွကး/BNI/အဖုိးတနသ်တ္တ ု, 

ေကျာက်မျက်တို့  သယ်ေဆာင်ပါက 

အေကာက်ခွနဦ်းစီးဌာနသို့ ေကညာရနပ်ျက်ကွက်ြခင်း

ပုဒ်မ၄၀ ထုိသို့  ေကညာရာတင်ွ လိမ်လည်ြခင်းနှင့် ဖုံးကွယ်ြခင်း

(၃)နှစ်ထိ ေထာင်ဒဏ်/ ေငဒွဏ်/ 

ဒဏ်နှစ်ရပ်၊ ကုမ္ပဏီ သနး်(၃၀၀)

ပုဒ်မ 

၄၈

ထုတ်ဆင်သ့ည့် ေငေွကးနှင့်ပစ္စည်းများဆုိင်ရာ တားြမစ်မိန်မ့ျား၊ 

ညွှနကားချက်များကုိ လိက်ုနာရနပ်ျက်ကွက်ြခင်း

(၇)နှစ်ထိ ေထာင်ဒဏ်/ ေငဒွဏ်/ 

ဒဏ်နှစ်ရပ်၊ ကုမ္ပဏီ သနး်(၃၀၀)

ပုဒ်မ 

၄၉

ပုဒ်မ၃၄    Structuring Transaction Reporting မလိက်ုနာြခင်း (၃)နှစ်ထိ ေထာင်ဒဏ်/ ေငဒွဏ်/ 

ဒဏ်နှစ်ရပ်၊ ကုမ္ပဏီ သနး်(၃၀၀)



ဘဏ်လပ်ုငနး်ဆုိင်ရာ လျှုိ့ဝှက်ချက်ထားရိှေရးြပဋ္ဌာနး်ချက် နှင့် 

လိက်ုနာရမည့တ်ာဝနဝ်တ္တ ရားများ



ေငေွရးေကးေရးအဖဲအစညး်များဥပေဒ (၂၀၁၆) ) (ပုဒ်မ ၈၁)

❖ ဘဏ်သည် မိမိ Customer ၏ ေငစွာရင်း၊ မှတ်တမ်း၊ transaction ဆုိင်ရာ 

သတင်းအချက်အလက်များကုိ လံြုခံုစွာသိမ်းဆည်းရန၊်

❖ ဒါရုိက်တာ၊ အရာရိှ၊ ဝနထ်မ်းများသည် Customer ၏အချက်အလက်အား မည်သူ့ကုိမျှ 

ေပးအပ်ြခင်း၊ အြခား နည်းြဖင့်ထုတ်ေဖာ်ြခင်းမြပုရ၊

❖ အထက်ပါြပဋ္ဌာနး်ချက်များကုိေဖာက်ဖျက်၍ ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားခ့ဲေသာ အချက်အလက်၊ 

စာတမ်းအမှတ် အသားကုိရရိှသူသည် အြခားသူတစ်ဦးဦးအား အလားတ ူ

ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားြခင်းမြပုရ။

ဘဏ်လပ်ုငနး်ဆုိင်ရာ လျှုိ့ဝှက်ချက်ထားရိှေရးြပဋ္ဌာနး်ချက်



ေငေွရးေကးေရးအဖဲအစညး်များဥပေဒ (၂၀၁၆) ) (ပုဒ်မ ၈၂)

ခင်းချက်ြပုထားသည့အ်ချက်များ

(၆) ဘဏ်နှင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူ၏ လပ်ုငနး်ေဆာင်ရွက်ချက် နှင့်ပတ်သက်၍ 

တရားမေကာင်းအရ လည်းေကာင်း၊ ြပစ်မှုေကာင်းအရလည်းေကာင်း တရားစဲွဆုိမှုအတက်ွ 

လိအုပ်ေသာ သတင်းအချက်အလက် ြဖစ်ြခင်း၊

(၇) ဥပေဒအရ တရားရုံး၏အမိန ့နှ်င့်အညီ ထုတ်ေဖာ်ြခင်း၊

(၁၄)ေငေွကးခဝါချမှုတိက်ုဖျက်ေရး ဥပေဒနှင့် အကမ်းဖက်မှုတိက်ုဖျက်ေရးဥပေဒတို့ပါ 

ြပဋ္ဌာနး်ချက်အရ ထုတ်ေဖာ်ြခင်း၊ အချက်အလက်များအသိေပးြခင်း။

ဘဏ်လပ်ုငနး်ဆုိင်ရာ လျှုိ့ဝှက်ချက်ထားရိှေရးြပဋ္ဌာနး်ချက်



• မူးယစ်ေဆးဝါးနှင့် စိတ်ကုိေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများဆုိင်ရာဥပေဒ 

(၁၉၉၃)

• အဂတိလိက်ုစားမှုတိက်ုဖျက်ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃)

• အကမ်းဖက်မှုတိက်ုဖျက်ေရးဥပေဒ (၂၀၁၄)

• ေငေွကးခဝါချမှုတိက်ုဖျက်ေရးဥပေဒ (၂၀၁၄)

• လကုူနကူ်းမှု တားဆီးနှမ်ိနင်းေရးဥပေဒ (၂၀၂၂)

ဘဏ်လပ်ုငနး်ဆုိင်ရာ လျှုိ့ဝှက်ချက်ထားရိှေရးြပဋ္ဌာနး်ချက် ကုိ 

ေကျာလ်နွ၍် ြပဋ္ဌာနး်ထားသည့ ်ဥပေဒများ



မူးယစ်ေဆးဝါးနှင့်စိတ်ကုိေြပာင်းလေဲစေသာေဆးဝါးများဆုိင်ရာ 

ဥပေဒ (၁၉၉၃)

▪ မူးယစ်ေဆးဝါးနှင့် စိတ်ကုိေြပာင်းလဲေစေသာေဆးဝါးများအန္တရာယ် တားဆီးကာကွယ်ေရး 
ဗဟိအုဖဲ၏ လပ်ုပုိင်ခွင့် (ပုဒ်မ ၆-ဋ)

• ေငေွရးေကးေရးဆုိင်ရာမှတ်တမ်းများကုိ စစ်ေဆးကည့်ရှု ခွင့်၊ မိတ္တ ူကူးယူခွင့်ြပုရနနှ်င့် 
သက်ေသခံ ပစ္စည်း သိမ်းဆည်းခွင့်ြပုရန ်အမိန ့ထု်တ်ဆင့် ညွှနကားြခင်း၊

▪ တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်တင်ွ မည်သို့ ပင် ပါရိှေစကာမူ BKs & FIsမှ တာဝနရိှ်သူများ သည် ဗဟိအုဖဲက 

ထုတ်ဆင့်ေသာ အမိန ့ရ်ရိှလျှင် (ပုဒ်မ ၁၄-က, ခ)-

• ေငေွရးေကးေရးမှတ်တမ်းများကုိ စစ်ေဆးကည့်ရှု ခွင့်၊ မိတ္တ ူကူးယူခွင့်နှင့် သက်ေသခံပစ္စည်း 

သိမ်းဆည်း ခွင့်ြပုရမည်၊

• အမှုကိစ္စမပီးြပတ်မီ ြပစ်မှုနှင့်သက်ဆုိင်သည့် ေငေွရးေကးေရးဆုိင်ရာ မှတ်တမ်းများ၊ 
ေငေွကးနှင့် ပစ္စည်းများအား မည်သူ့ကုိမျှထုတ်ေပးြခင်း၊ လွှဲေြပာင်းေပးြခင်း မြပုဘဲ 

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ထိနး်သိမ်းထားရမည်။



အဂတိလိက်ုစားမှုတုိက်ဖျက်ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃)

▪ အဂတိလိက်ုစားမှုတိက်ုဖျက်ေရးေကာ်မရှင်၏ လပ်ုပုိင်ခွင့် (ပုဒ်မ ၁၇-ခ)

• စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖဲက Bks & FIs များရိှ စုံစမ်းစစ်ေဆးေသာကိစ္စနှင့် သက်ဆုိင်သည့် 

ေငေွကးနှင့် ပစ္စည်းများကုိ သက်ေသခံပစ္စည်းအြဖစ် ရှာေဖွသိမ်းဆည်းခွင်၊့ 

ေငေွရးေကးေရးဆုိင်ရာ မှတ်တမ်းများ စစ်ေဆး ကည့်ရှုခွင်၊့ မိတ္တ ူ ကူးယူခွင်၊့ 

သက်ေသခံပစ္စည်းအြဖစ် ရှာေဖွသိမ်းဆည်း ခွင်ြ့ပုရန ် တာဝနရိှ်သူ များအား 

အမိန်ထု့တ်ဆင်ြ့ခင်း၊



1) အကမ်းဖက်မှုတိက်ုဖျက်ေရးဗဟိအုဖဲအေနြဖင့် ေအာက်ပါအမိန ့မ်ျားထုတ်ဆင့်ြခင်း (သို့ ) 
ထုတ်ဆင့်ရန ်သက်ဆုိင်ရာလပ်ုငနး်ေကာ်မတီသို့ လွှဲအပ်နိင်ုြခင်း (ပုဒ်မ ၄၆)

• သက်ေသခံအြဖစ်သိမ်းဆည်းထားေသာ ပစ္စည်းများကုိ ေြပာင်းလဲြခင်း၊ လွှဲေြပာင်း ြခင်း၊ 
ေဖျာက်ဖျက်ြခင်း၊ ဖုံးကွယ်ြခင်းတို့  မြပုနိင်ုေစေရးအတက်ွ တားြမစ်မိန် ့၊ ချပ်ိပိတ်အမိန်နှ့င့် 
ထုိအမိန်တိ့ု့ ကုိ ရုပ်သိမ်းသည့် အမိန် ့၊

• အထက်ပါပစ္စည်းများမှာ Bks & FIs တင်ွ အပ်နှထံားြခင်းြဖစ်ပါက ရှာေဖွသိမ်းဆည်းခွင်၊့ 
မှတ်တမ်းများ စစ်ေဆးကည့်ရှုခွင်၊့ မိတ္တ ူကူးယူခွင်နှ့င့် သက်ေသခံ 

ပစ္စည်းအြဖစ်သိမ်းဆည်းခွင်ြ့ပုရန ်တာဝနရိှ်သူများထံ ထုတ်ဆင်သ့ည့်အမိန်။့ 

2) လပ်ုငနး်ေကာ်မတီသည် စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖဲ/LEA/FIU သို့  လိအုပ်ပါက ေငေွရး 
ေကးေရးမှတ်တမ်းများ/ အြခားေသာ မှတ်တမ်းများအားစစ်ေဆးြခင်း၊ ရှာေဖွ သိမ်းဆည်းြခင်း၊ 
စစ်ေဆးကည့်ရှု ြခင်း၊ မိတ္တ ူ ကူးယူြခင်း နှင့် သက်ေသခံပစ္စည်းအြဖစ် သိမ်းဆည်းြခင်း၊ (နည်းဥပေဒ 

၂၆)

အကမ်းဖက်မှုတုိက်ဖျက်ေရးဥပေဒ (၂၀၁၄)



ေငေွကးခဝါချမှုတုိက်ဖျက်ေရးဥပေဒ (၂၀၁၄)

1) ေငေွကးခဝါချမှုတိက်ုဖျက်ေရးဗဟိအုဖဲ၏ လပ်ုပုိင်ခွင့် (ပုဒ်မ ၈-ဂ)

• စိစစ်ေရးအဖဲက Bks & FIs များရိှ ေငေွကးနှင့်ပစ္စည်းများကုိ သက်ေသခံပစ္စည်းအြဖစ် ရှာေဖွ 

သိမ်းဆည်းြခင်း၊ ေငေွရးေကးေရးဆုိင်ရာမှတ်တမ်းများ စစ်ေဆးကည့်ရှု ြခင်း၊ 

မိတ္တ ူကူးယူြခင်း၊ သက်ေသခံပစ္စည်းအြဖစ် ရှာေဖွသိမ်းဆည်းြခင်းများေဆာင်ရွက်ခွင်ြ့ပုနိင်ုရန ်

အမိန်ထု့တ်ဆင်ြ့ခင်းနှင့် ရုပ်သိမ်းြခင်း၊ 

2) စိစစ်ေရးအဖဲ၏လပ်ုပုိင်ခွင့် (ပုဒ်မ ၁၄-ယ, င)

• သတင်းပို့ အဖဲအစည်းများ၏ ေငေွကးဆုိင်ရာ (သို့ ) အြခားေသာမှတ်တမ်းများအား ထုတ်ေပးရန ်

ေတာင်းဆုိြခင်းနှင့် ဖတ်ရှု ြခင်း၊

• စိစစ်ြခင်းခံရသူထံမှြဖစ်ေစ၊ အြခားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးထံမှြဖစ်ေစ၊ အစုိးရဌာန၊ အဖဲ အစည်းများထံမှ 

ြဖစ်ေစ၊ Bks & FIs ထံမှ ြဖစ်ေစ လိအုပ်ေသာ အေထာက် အထားများကုိ 

ေတာင်းယူစစ်ေဆးြခင်း၊



ေငေွကးခဝါချမှုတုိက်ဖျက်ေရးဥပေဒ (၂၀၁၄)

3) သတင်းပို့ အဖဲအစည်းများ (သို့ ) ယင်းတို့၏ဒါရုိက်တာများ၊ အရာရိှများ (သို့ ) ဝနထ်မ်းများက 

လိက်ုနာရမည့် ေငေွရးေကးေရးနှင့်အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းကျွမ်းကျင်မှုဆုိင်ရာ 

လျှုိ့ဝှက်ချက်ထားရိှေရးနှင့် လံြုခံုမှုသတိြပုေရး ဆုိင်ရာ ြပဋ္ဌာနး်ချက်များကုိ ဤဥပေဒဆုိင်ရာ 

ြပဋ္ဌာနး်ချက်များက လွှမ်းမုိးသည်။ (ပုဒ်မ ၅၉ (ခ))



လကုူနကူ်းမှု တားဆီးနိှမ်နင်းေရးဥပေဒ (၂၀၂၂)

▪ လကုူနကူ်းမှုတားဆီးကာကွယ်ေရးဗဟိအုဖဲ၏ လပ်ုပုိင်ခွင့် (ပုဒ်မ ၆-ဌ)

• BKs & Fis များရိှ ေငေွကး၊ ပစ္စည်း သို့ မဟတ်ု အြခားအကျ ိုးအြမတ်များကုိ 
လွှဲေြပာင်းြခင်းမြပုရန ် တားြမစ်ြခင်း၊ ေငေွရးေကးေရးမှတ်တမ်းများကုိ စစ်ေဆးကည့်ရှု ြခင်း၊ 
မိတ္တ ူကူးယူြခင်းနှင့် သက်ေသခံ ပစ္စည်း အြဖစ် သိမ်းဆည်းြခင်းြပုရန ်ခွင့်ြပုမိန ့ထု်တ်ေပးြခင်း၊၊

▪ တားဆီးနှမ်ိနင်းေရးရဲတပ်ဖဲဝင်များ၏လပ်ုပုိင်ခွင့် (ပုဒ်မ ၂၈-က)-

• ေငေွရးေကးေရးမှတ်တမ်းများကုိ စစ်ေဆးကည့်ရှု ခွင့်၊ မိတ္တ ူကူးယူခွင့်နှင့် သက်ေသခံပစ္စည်း 

သိမ်းဆည်း ခွင့်ြပုရမည်၊

• အမှုကိစ္စမပီးြပတ်မီ ြပစ်မှုနှင့်သက်ဆုိင်သည့် ေငေွရးေကးေရးဆုိင်ရာမှတ်တမ်းများ၊ 
ေငေွကးနှင့် ပစ္စည်းများအား မည်သူ့ကုိမျှထုတ်ေပးြခင်း၊ လွှဲေြပာင်းေပးြခင်းမြပုဘဲ 

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ထိနး်သိမ်းထားရမည်။



သက်ေသခံပစ္စညး်များအား သိမ်းဆညး်ြခင်း



ြပစ်မှုဆုိင်ရာကျင့်ထုံးဥပေဒပါ စာတမ်းအမှတ်အသား/အြခား 

အရာဝတ္တ ုများအား သိမ်းဆညး်ြခင်းြပဋ္ဌာနး်ချက်များ

▪ ပုဒ်မ ၉၄

▪ တရားရုံး/ရဲစခနး်မှူးက ေမးြမနး်စုံေထာက်ြခင်း၊ စုံစမ်းစစ်ေဆးြခင်း၊ စစ်ေဆးစီရင်ြခင်း အတက်ွ 
လိအုပ်ပါက စာတမ်းအမှတ်အသား/အရာဝတ္တ ု တင်ြပေစလိလုျှင် ယင်းကုိ လက်ဝယ်ရိှသူ/ 
စီမံရနအ်ခွင့်အာဏာရိှသူအား တင်ြပရန ်အမိန ့စ်ာ/သမ္မနစ်ာကုိ ထုတ်ဆင့် နိင်ုသည်၊ (ခင်းချက်- သက်ေသခံ 
၁၂၃, ၁၂၄, စာတိက်ုေကးနနး်)

▪ ပုဒ်မ ၉၆

▪ ထုတ်ဆင့်ချက်အရ စာတမ်းအမှတ်အသား/အရာဝတ္တ ုကုိ မတင်ြပဘဲေနလိမ့်မည်ဟ ု
ယုံကည်ရနအ်ေကာင်းရိှပါက မည်သည့်တရားရုံးကမဆုိ ရှာေဖွဝရမ်းထုတ်ဆင့်နိင်ုသည်။

▪ ပုဒ်မ ၉၈

▪ ခရုိင်/နယ်ပုိင်/ပထမတနး်အာဏာရ ရာဇဝတ်တရားသူကီးက သတင်းအရ မိမိလိအုပ်သည်ဟထုင်ြမင်ပါက 
ခုိးရာပါ ပစ္စည်/ လိမ်လည်အတြုပုလပ်ုထားေသာ စာရွက်စာတမ်းအမှတ်အသားကုိ 
သိမ်းဆည်းထား/အပ်နှထံားသည့် ေနရာကုိ ဝင်ေရာက်ရန/်ရှာေဖွရန/် လက်ေရာက်သိမ်းယူရန၊် 



Proliferation of WMD ဆုိင်ရာ ြပညတွ်င်းမူေဘာင်



❖ အကမ်းဖက်မှုတိက်ုဖျက်ေရးဥပေဒ (၂၀၁၄)

❖ အကမ်းဖက်မှုတိက်ုဖျက်ေရးဗဟိအုဖဲ၏ ၂၂-၂-၁၇ ရက်စဲွပါ အမိန ့အ်မှတ် (၁/၂၀၁၇)

❖ CFT Working Committee ၏ Proliferation of WMD ဆုိင်ရာ ညွှနကားချက်အမှတ် (၁/၂၀၁၈)

❖ CFT Working Committee ၏ Proliferation of WMD ဆုိင်ရာ ညွှနကားချက်အမှတ် (၂/၂၀၁၈)

❖ နိင်ုငံေတာ်သမ္မတရုံး၏ ၁၅-၁-၂၀၁၈ ရက်စဲွပါ DPRK အေပါ်ချမှတ်သည့် UNSCR 2375/2397 

တို့ နှင့်ပတ်သက်၍ လိက်ုနာရနည်ွှနကားချက်

❖ CFT Working Committee ၏ လအူများအြပားေသေကေစေသာလက်နက်များြပန ့ပွ်ားေရးအေပါ် 

ေငေွကး ေထာက်ပ့ံမှုတိက်ုဖျက်ေရးနှင့်ပတ်သက်၍ လိက်ုနာေဆာင်ရွက်ရမည့် 

အေထာက်အကူြပုလမ်းညွှနခ်ျက်

❖ အကမ်းဖက်မှုတိက်ုဖျက်ေရးဗဟိအုဖဲ၏ ၃၀-၁-၂၀၂၃ ရက်စဲွပါအမိန ့အ်မှတ် (၄/၂၀၂၃)

ြပညတွ်င်း CPF မူေဘာင်



❖ အကမ်းဖက်မှုတိက်ုဖျက်ေရးဗဟိအုဖဲ၏ ၃၀-၁-၂၀၂၃ ရက်စဲွပါအမိန ့အ်မှတ် 

(၄/၂၀၂၃)



❖ ြမနမ်ာနိင်ုငံတင်ွးရိှ လပုူဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖဲများအေနြဖင့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါေငေွကးနှင့်ပုိင်ဆုိင်မှုများကုိ 

ကိုတင် အသိ ေပးြခင်းနှင့်ေနှာင့်ေနှးကန ့ကာြခင်းမရိှဘဲ ထိနး်ချုပ်ရမည်-

❖ သတ်မှတ်ေကညာြခင်းခံရသည့် လပုူဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖဲအစည်းများက 

တိက်ုရုိက်/သွယ်ဝုိက်/အလံးုစုံ/ပူးတွဲ၍ ပုိင်ဆုိင်/ထိနး်ချုပ်ေသာ ေငေွကးနှင့်ပုိင်ဆုိင်မှုများ၊

❖ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေငေွကးနှင့်ပုိင်ဆုိင်မှုများမှ ြဖစ်ထွနး်ခ့ဲသည့် (သို့ ) ဆင်းသက်လာသည့် 

ေငေွကးနှင့် အြခားပစ္စည်းများ၊

❖ သတ်မှတ်ေကညာြခင်းခံရသည့် လပုူဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖဲအစည်းများ၏ ကုိယ်စား (သို့ ) 

ယင်းတို့၏ညွှနကားချက် ြဖင့်ေဆာင်ရွက်သည့် လပုူဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖဲအစည်းများ၏ 

ေငေွကးနှင့်ပစ္စည်းများ၊

အကမ်းဖက်မှုတုိက်ဖျက်ေရးဗဟုိအဖဲ၏ ၃၀-၁-၂၀၂၃ ရက်စဲွပါအမိန ့အ်မှတ် 
(၄/၂၀၂၃)



ထိနး်ချုပ်ြခင်းေဆာင်ရွက်ရမည့ ်ေငေွကးနှင့် 

အြခားေသာပုိင်ဆုိင်မှုများ
သတမ်တှခ် ံ

လပူဂု ္ဂို လန်ငှ ့အ်ဖ အဲစည ်

◌း

၎င်းတို့ကထိနး်ချုပ်ထား 

သည့ ်

ေငေွကး/ပစ္စညး်များ

၎င်းတို့ကပုိင်ဆုိင်သ

ည့ ်

ေငေွကး/ပစ္စညး်မျာ

◌း

၎င်းတို့၏ညွှနကား 

ချက်ြဖင့်ေဆာင်ရွက် 

သည့ ်လပုူဂ္ဂိုလနှ်င့် 

အဖဲအစညး်များက 

ပုိင်ဆုိင်သည့ေ်ငွ

ေကးနှင့်ပစ္စညး်များ

၎င်းတို့ကုိယ်စားေဆာ

င်ရွက်သည့ ်

လပုူဂ္ဂိုလနှ်င့် 

အဖဲအစညး်များက 

ပုိင်ဆုိင်သည့ေ်ငေွကး 

နှင့်ပစ္စညး်များ

ယင်းတို့မှဆင်းသက်

လာသည့ ်ေငေွကးနှင့် 

ပစ္စညး်များ



❖ ြမနမ်ာနိင်ုငံတင်ွးရိှ လပုူဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖဲအစည်းတိင်ုးအေနြဖင့် သတ်မှတ်ေကညာြခင်းခံရသည့် 

လပုူဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖဲ အစည်းများအကျ ိုးစီးပွားအတက်ွ တိက်ုရုိက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝုိက်၍ြဖစ်ေစ ရနပုံ်ေင ွ

(သို့ ) အြခားပုိင်ဆုိင်မှု (သို့ ) စီးပွားေရးအရင်းအြမစ် (သို့ ) ဘဏ္ဍာေရး (သို့ ) 

အြခားဆက်စပ်ဝနေ်ဆာင်မှုများ ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်းမြပုရ။

❖ သက်ဆုိင်ရာအဖဲအစည်းနှင့်ကီးကပ်ေရးအာဏာပုိင်တို့က-

❖ DPRK နှင့် အီရနန်ိင်ုငံ ဆုိင်ရာ UN Sanction အင်တာနက်စာမျက်နှာတို့ ကုိ အချနိနှ်င့်တစ်ေြပးညီ 

ကည့်ရှု  ြခင်း၊ သတင်းပို့ အဖဲအစည်းများထံအေကာင်းကားြခင်း  ေဆာင်ရွက်ရန်

❖ Sanction List နှင့် လိက်ုနာေရးလမ်းညွှနခ်ျုပ်များြဖနေ်ဝေရးအတက်ွ 

လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းချမှတ်ထားရန်

❖ လိက်ုနာမှုအေပါ်ေစာင့်ကည့်ကပ်မတ်ေရးအစီအစဉ်များချမှတ်ထားရန၊်

❖ ေငေွရးေကးေရးအဖဲအစည်းများနှင့် DNFBP များအေနြဖင့် -

❖ ထိနး်ချုပ်ေဆာင်ရွက်မှုများကုိ အကမ်းဖက်မှုတိက်ုဖျက်ေရးဗဟိအုဖဲထံချက်ချင်းတင်ြပရန်

အကမ်းဖက်မှုတုိက်ဖျက်ေရးဗဟုိအဖဲ၏ ၃၀-၁-၂၀၂၃ ရက်စဲွပါအမိန ့အ်မှတ် 
(၄/၂၀၂၃)



❖ သေဘာရုိးနှင့်ဆက်နယ်ွပတ်သက်ခ့ဲပီး နစ်နာမှုရိှသူအေနြဖင့် ထိနး်ချုပ်/တားြမစ်မှုကုိပယ်ဖျက်ရန ်

အကမ်းဖက် မှုတိက်ုဖျက်ေရးဗဟိအုဖဲထံတင်ြပရန၊်

❖ စာရင်းမှပယ်ဖျက်ေရး လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းြပဋ္ဌာနး်ချက်၊

❖ False Positive ြဖစ်မှုမှ ပယ်ဖျက်ေရး လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းြပဋ္ဌာနး်ချက်၊

❖ ထိနး်ချုပ်ထားသည့် ပုိင်ဆုိင်မှုများကုိ ရယူအသုံးြပုခွင့်ေပးြခင်း၊ 

❖ ထိနး်ချုပ်ြခင်းမြပုမီကတည်ရိှခ့ဲေသာ စာချုပ်၊ သေဘာတညီူချက်၊ တရားရုံးအမိန ့မ်ျား အရ 

ေပးရန/်ရရန ်ရိှသည့် ေငေွကးနှင့်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းြပဋ္ဌာနး်ချက်

အကမ်းဖက်မှုတုိက်ဖျက်ေရးဗဟုိအဖဲ၏ ၃၀-၁-၂၀၂၃ ရက်စဲွပါအမိန ့အ်မှတ် 
(၄/၂၀၂၃)
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❖ PF TFS စာရင်းကုိ မည်က့ဲသို့  ေစာင့်ကည့်ြခင်း၊ စုေဆာင်းြခင်းနှင့် Update ြပုလပ်ုြခင်း 

ေဆာင်ရွက်ပါသလဲ?

❖ လက်ေအာက်ခံ ဌာနခဲွ၊ လပ်ုငနး်ခဲွများရိှပါက အဆုိပါစာရင်းကုိ မည်က့ဲသို့  ြဖန ့ေ်ဝပါသလဲ?

❖ မိမိ၏ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူများနှင့် မည်က့ဲသို့  တိက်ုဆုိင်စိစစ်မှုြပုပါသလဲ?

❖ စိစစ်ေတရိှမှုတစ်စုံတစ်ရာရိှပါက မည်က့ဲသို့ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ပါသလဲ?

❖ ေလက့ျင့်သင်တနး်ေပးမှုအစီအစဉ်?

❖ အထက်ပါလပ်ုငနး်စဉ်များအတက်ွ မူဝါဒ/လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများ ချမှတ်ထားြခင်း ရိှ/မရိှ?

❖ မူဝါဒ/လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများအား လက်ေအာက်ခံ ဌာနခဲွ၊ လပ်ုငနး်ခဲွများအား တစ်ေြပးညီ 

လိက်ုနာအေကာင် အထည်ေဖာ်ေစြခင်း ရိှ/မရိှ

❖ Ready made program များ သုံးစဲွ?
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Webpage Addresses for Proliferation of Financing Sanction List

64

1. DPRK Sanction List (https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/materials)

2. Iran Sanction List (2231 List | United Nations Security Council)

3. Sanction List အေြပာင်းအလဲ (Press Releases | United Nations Security Council)

4. ရပ်စဲသည့် Sanction များ (Terminated Sanctions Regimes | United Nations Security 

Council)

5. တားြမစ်ကုနစ်ည်စာရင်း (Prohibited Items | United Nations Security Council)

6. အေရးယူရနသ်တ်မှတ်ထားသည့် ေရယာဉ်စာရင်း (1718 Designated Vessels List | United 

Nations Security Council)

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/materials
https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/press-releases
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/terminated-sanctions
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/terminated-sanctions
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/prohibited-items
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/materials/1718-Designated-Vessels-List
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/materials/1718-Designated-Vessels-List


ဘဏ္ဍာေရးအရ ပစ်မှတ်ထားအေရးယူရန ် သတ်မှတ်ြခင်းခံထားရသည့် 

လပုူဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖဲအစည်း များအေနြဖင့်-

❑ WMD ြပန ့ပွ်ား ေရးေဆာင်ရွက်ရာတင်ွ လိအုပ်ေသာအရင်းြမစ်များရရိှနိင်ုြခင်း၊

❑ ထိနး်ချုပ်ထားသည့် ေငေွကးနှင့်ပစ္စည်းများကုိ ခွင့်ြပုချက်မရိှဘဲ အသုံးြပုနိင်ုြခင်း၊ 

လအူများအြပားေသေကေစေသာလက်နက်များြဖင့် ခိမ်းေြခာက်မှုကုိခံရနိင်ုြခင်း၊ 

UN နှင့် နိင်ုငံအာဏာပုိင်တို့၏ ပစ်မှတ်ထားအေရးယူရန ် သတ်မှတ်ြခင်းက့ဲသို့ ေသာ 

ြပစ်ဒဏ်ချမှတ် ခံရနိင်ုြခင်း၊ 

နိင်ုငံေတာ်၊ သက်ဆုိင်ရာကဏ္ဍများနှင့် ပုဂ္ဂလိကဏ္ဍတို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းေစြခင်း၊

အကျ ို းဆက် (Consequence)




