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Update Revised CDD Directive (Track Change) (6-11-2019) 

ြပညေ်ထာင်စသုမတြမန်မာိငုင်ေံတာ် 

ြမနမ်ာိငုင်ေံတာ်ဗဟုိဘဏ ်
 

န်ကားချက်အမှတ်(၁၈/၂၀၁၉) 

ေငွေကးခဝါချမငှ်အ့ကမ်းဖကမ်ကိေုငွေကးေထာကပ့ံ်မတုိကဖ်ျကေ်ရးဆိင်ုရာ 

ဆက်သွယေ်ဆာင်ရက်သအူေပအေလးထားစိစစ်ြခင်းန်ကားချက် 
 

(၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာငမု်န်းလြပည့်ေကျာ ်၄ ရက်) 

၂၀၁၉ခုစှ၊် ိဝုငဘ်ာလ ၁၅ ရက် 
 

နိဒါန်း 

၁။  ေငေွကးခဝါချမတုိကဖ်ျက်ေရးဥပေဒ  ပုဒမ်  ၆၉(ဂ)  ငှ် ့ ြမန်မာုိငင်ေံတာ်ဗဟိဘုဏ်ဥပေဒ 

ပုဒမ် ၄၀ တင်ွ အပ်ှငး်ထားသည့် တာဝန်ှင်လ့ပ်ုပုိငခွ်င်မ့ျားအရ  ြမန်မာုိငငံ်ေတာ်ဗဟိဘုဏ်သည် 

ဘဏ်များသို  ေငွေကးခဝါချမှင့်အကမ်းဖကမ်ကို  ေငွေကးေထာက်ပံ့မတုိကဖ်ျကေ်ရးဆုိငရ်ာ 

ဆကသွ်ယေ်ဆာင်ရက်သအူေပ အေလးထားစိစစ်ြခင်းန်ကားချက်ကုိ ထတ်ုြပနလ်ိက်ုသည။် 
 

ေနာကခံ်အချက်အလက်များ 

၂။  ဘဏ်ှင့်ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများသည် ေငွေကးခဝါချမှင့်အကမ်းဖက်မကုိ ေငွေကး 

ေထာက်ပ့ံမတုိကဖ်ျကေ်ရးဆိင်ုရာ  ဆုးံးံုိငေ်ြခများကိ ု စီမံခန်ခွုိဲင်ရနအ်တွက ် ထိေရာကေ်သာ 

မူေဘာငမ်ျားှင် ့လုပ်ထုးံလပ်ုနညး်များချမှတ်၍ အေကာင်အထည်ေဖာေ်ဆာငရ်က်ရမည်။ သိုြဖစ်၍ 

ဘဏ်ှင့်ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများသည်  မိမိတုိှင့်ဆက်သွယ်ေဆာငရ်က်သူများအား  သိရိှရန် 

(know your customer–KYC) အတွက် လုေံလာက်သည် ့ထိန်းချပ်ကွပ်ကဲမငှ် ့လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 

များထားရိှရမည်။  ယင်းအတွက်  ရိှရင်းစဲွဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်သူများှင့်  ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်သူ 

အသစ်များအား  အေလးထားစိစစ်ေဆာင်ရက်ြခင်းသည်  အဓိကကျသည့်  အစိတ်အပုိငး်တစ်ရပ် 

ြဖစ်သည်။  ဘဏ်ှင့်ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများသည်  မိမိတုိှင့်ဆကသွ်ယ်ေဆာင်ရက်သူအား 

လံုေလာက်ေသာ အေလးထားစိစစ်ေဆာင်ရက်ြခင်းမရိှလင် နာမည်ဂုဏ်သတင်းဆိင်ုရာ ဆံုးးံုိင်ေြခ၊ 

လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်မဆိင်ုရာဆုးံးံုိငေ်ြခ၊  ဥပေဒေရးရာငှ် ့ ဆက်စပ်သကေ်ရာက်မရှသိည့်  ဆုးံးံ 

ုိငေ်ြခများမှတစ်ဆင့် ေငေွရးေကးေရးဆံုးံးမများ ြဖစ်ေပလာမည်ကိ ုဂြုပရန ်လိအုပ်ပါသည။် 
 

အဓိပာယဖွ်င်ဆ့ိခုျက်များ 

၃။  ဤန်ကားချကတ်ွင်  ေအာက်ေဖာ်ြပပါစကားရပ်များသည ် ေဖာ်ြပပါအတိုင်း  အဓိပာယ ်

သက်ေရာက်သည်- 

  (က)  ဥပေဒဆုိသည်မှာ  ၂၀၁၄  ခှုစ်၊  မတ်လ  ၁၄  ရက်ေနတင်ွြပာနး်ခ့ဲေသာ  ေငွေကး 

ခဝါချမတုိကဖ်ျကေ်ရးဥပေဒကိ ုဆိသုည်။ 
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  (ခ)  ဘဏ်ဆုိသည်မှာ  ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများဥပေဒပုဒ်မ  ၂  (ဂ)  အရ  ဖွဲစည်း 

တညေ်ထာင်ထားသည့် ဘဏကုိ်ဆုိသည်။ 

  (ဂ)  ဆကသွ်ယေ်ဆာင်ရက်သူအေပအေလးထားစိစစ်ြခင်း (Customer Due Diligence) 

ဆုိသည်မှာ ဥပေဒပုဒ်မ ၃ (ပ) တငွ ်အဓိပာယဖွ်င်ဆ့ိထုားပီး ဤန်ကားချက်အပုိဒ ်

၉  မှ  ၃၈ အထတွိငေ်ဖာ်ြပထားသည့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်သအူေပ  အေလးထား 

စိစစ်ြခင်းကိုဆိုသည။် 

  (ဃ)  လပ်ုငန်းဆက်ဆံေဆာင်ရကမ် (Business relationship) ဆိသုည်မှာ ဘဏတ်စ်ခု၏ 

လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ချက်များှင် ့ဆက်ွယ်ေနေသာ ကူးသနး်ေရာင်းဝယေ်ရးဆုိင်ရာ 

သိုမဟုတ် လပ်ုငန်းဆုိင်ရာ ဆက်ဆံေဆာင်ရက်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကုိဆုိသည်။ ၎င်းသည် 

အချန်ိကာလတစ်ရပ်အတွင်း ဆက်ဆေံဆာင်ရက်ြခငး်ြဖစ်သည။် 

(င)  ေငေွကးဆုိင်ရာစံုစမ်းေထာက်လမ်ှးေရးအဖဲွ  (FIU) ဆိသုည်မှာ  ဥပေဒပုဒ်မ  ၉ အရ 

ေငေွကးခဝါချမတုိကဖ်ျက်ေရးဗဟုိအဖဲွက  ဖဲွစည်းတညေ်ထာင်ထားသည့် ေငွေကး 

ဆုိငရ်ာ စံုစမ်းေထာက်လမ်ှးေရးအဖဲွကုိ ဆိသုည်။ 

(စ)  PEP  ဆုိသည်မှာ  ဥပေဒပုဒ်မ  ၃  (ဌ)  င့်ှ  (ဍ)  တိုတွငအ်ဓိပာယဖွ်င်ဆုိ့ထားသည့် 

ဩဇာတကိမရှသူိများကိ ုဆုိသည။် 

(ဆ)  FATF ဆုိသည်မှာ ေငွေရးေကးေရးဆုိင်ရာ အေရးယူေဆာင်ရက်ေရးအဖဲွကုိ ဆုိသည။် 

  (ဇ)  ေငလွေဲပးပုိမကိေုဆာင်ရက်သည်ဘ့ဏ ် (Ordering  Bank)  ဆိသုည်မှာ  လပုူဂိလ ်

တစ်ဦးချင်း  သုိမဟုတ်  အဖွဲအစည်းကိုယ်စား  ေငေွကးလဲေြပာင်းေပးပို သည့် ဘဏ် 

သိုမဟုတ် ေငေွရးေကးေရးအဖဲွအစည်းကိဆုိုသည။် 

  (ဈ)  အဆက်အသွယ်ဘဏ်လုပ်ငန်း(Correspondent banking) ဆုိသည်မှာ ဘဏ်တစ်ခုမှ 

သတ်မှတ်ထားသည်အ့တုိင်း  ေချးေငွ၊  အပ်ံှေငွ၊  ေကာက်ခံြခင်း၊  စာရင်းရင်ှးလင်းြခင်း 

သိုမဟုတ်  ေငွေပးေချမဆုိငရ်ာလပ်ုငန်းများကိ ုအြခားဘဏ်သို  ေဆာငရ်က်ေပးြခင်း 

ကုိဆိသုည်။ 

  (ည)  အကျိးစီးပွားများကုိ  ကုိယ်စားြပစီစဉ်ေဆာငရ်က်ေပးသူ  (Settlor)  ဆုိသည်မှာ 

ယံုကည်အပ်ံှသည့်စာချပ်တစ်ရပ် သုိမဟုတ် အလားတူအစီအစဉ်တစ်ရပ်ြဖင့် ၎င်း၏ 

ပုိင်ဆုိင်ခွင့်ကိ ု ယုံကည်အပ်ံှခံရသူထလံေဲြပာငး်ေပးသ ူ လပုူဂိလတ်စ်ဦး  သိုမဟုတ် 

အဖဲွအစည်းတစ်ရပ်ကုိ ဆုိသည။် 

  (ဋ)  ယုံကညအ်ပ်ံှခရံသူ  (Trustee) ဆိုသည်မှာ  ဟိတ်ကွန်ဗင်းရငှ်း  “Convention  on 

the Law Applicable to Trusts and on their Recognition” အပုိဒ် (၂) င့်ှအညီ 

ယုံကညအ်ပ်ံှြခငး်ှင့် ဤအချက်အရအသအိမှတြ်ပြခင်းတိုအတွက်  “The  Trusts 
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Act, 1904” တွင်ေဖာ်ြပထားသည့်အတုိင်းြဖစ်သည်။ ယံုကည်အပ်ံှခံရသူအြဖစ် ေရှေန 

သုိမဟုတ် ယံုကည်အပ်ံှခံရသည့်ကုမဏီစသည်ြဖင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာငး်လုပ်ငန်း 

ဆုိင်ရာကမ်းကျင်သူများေသာ်လည်းေကာင်း၊  အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းလုပ်ငနး်ဆိငုရ်ာ 

ကမ်းကျင်သူမဟုတသူ်များေသာ်လည်းေကာင်း ပါဝငုိ်င်သည။် 

  (ဌ)  အကျိးခံစားခွင့်ရိှသူပုိင်ရှင်  (Beneficial  Owner)  ဆုိသည်မှာ  မူရင်းပုိင်ဆုိင်သူကုိ 

ြဖစ်ေစ၊  ဆက်သွယေ်ဆာငရ်က်သတူစ်ဦးအား  ထန်ိးချပ်သူ  သုိမဟုတ်  လေဲြပာငး် 

ေဆာင်ရက်မတစ်ခုခုကုိ  မိမိကုိယ်စား အြခားသူတစ်ဦးက ေဆာင်ရက်ေစသူကိြုဖစ်ေစ 

ဆုိသည်။  ယငး်စကားရပ်တွင ် ဥပေဒေရးရာပဂုိလ ် သုိမဟုတ ် ဥပေဒေရးရာစီစဉ် 

ေဆာင်ရကမ်  (Legal  Person  or  arrangement) ကိ ုထေိရာကေ်သာ ထန်ိးချပ်မ 

ြပသည့်သူတစ်ဦးအပါအဝင်  ပုိင်ဆုိင်မအဆင်ဆ့င့်  သုိမဟုတ်  တုိက်ုိကထိ်န်းချပ်ြခင်း 

မဟုတ်သည့်  အြခားနည်းလမ်းများြဖင့်  အဆုံးစွန်ထိေရာက်ေသာထိန်းချပ်မ  

(Ultimate effective control)လညး်ပါဝငသ်ည။်  

  (ဍ)  အကျိးခံစားခွင်ရိှ့သ ူ(Beneficiary) ဆုိသည်မှာ-  

    (၁)  ဤန်ကားချကအ်ပုိဒ ် ၃၁  (ခ)  တင်ွ  ေဖာ်ြပထားသည့်  ယုံကည်အပ်ံှ 

ေဆာင်ရက်သည့် အစီအစဉ်တစ်ရပ်ရပ်အရ အကျိးခံစားခွင့်ရိှသူများကုိ ဆိသုည်။ 

အကျိးခံစားခွင့်ရိှသူတွင်  လူပုဂိလ်တစ်ဦးချင်း  သိုမဟုတ်  အဖဲွအစည်းများ 

သိုမဟုတ် အစီအစဉ်များ ပါဝငုိ်င်သည်၊ 

    (၂)  ဤန်ကားချက်၏ ေကးနန်းြဖင့် သုိမဟုတ် အီလက်ထေရာနစ်နည်းလမ်းြဖင့် 

ေငွလဲေြပာင်းြခင်းမူဝါဒများှင့်  လပု်ထုံးလပု်နည်းများပါကစိရပ်များအတွက ်

ေကးနန်းြဖင် ့ သိုမဟုတ်  အီလက်ထေရာနစ်နည်းလမ်းြဖင် ့ ေငလွေဲပးပုိြခင်း 

အတက်ွ  ေငွလေဲပးပုိသူက  ေငလွလဲက်ခံမည်သူ့အြဖစ်  သတ်မှတ်ေပးသည့် 

လပုူဂိလ်တစဦ်းချငး် သိုမဟုတ် အဖဲွအစည်းများကုိ ဆိသုည်။ 

  (ဎ)  ေငလွေဲပးပုိသ ူ(Originator) ဆုိသညမှ်ာ ဘဏ်တွင် ေငစွာရငး်ဖွင်လ့စ်ှသ ူသိုမဟုတ် 

ေငွစာရင်းဖွင့်လှစ်ထားြခင်းမရှိေသာ်လည်း ဘဏ်အား  ေကးနန်းြဖင့်  သို မဟုတ် 

အလီက်ထေရာနစန်ညး်လမ်းြဖင့်  ေငွလေဲြပာငး်ေပးပုိေပးရန ် န်ကားသူလပုူဂိလ် 

တစ်ဦး သိုမဟုတ် အဖွဲအစည်းတစ်ခုကို ဆိုသည်။ 

  (တ)  ေပးေချမအတက်ွတစ်ဆင်အ့သုးံြပေသာဘဏေ်ငစွာရငး်ဆိုသည်မှာ  တတိယပုဂိလ ်

သိုမဟုတ် အဖဲွအစည်းက ၎င်းတုိကိယုတုိ်င်  သုိမဟုတ်  ၎င်းတုိကုိယ်စား  စီးပွားေရး 

ဆုိင်ရာလေဲြပာင်း ေဆာင်ရက်မများအတွက် တုိက်ုိက်အသံုးြပသည့် အဆက်အသွယ် 

ဘဏေ်ငွစာရငး်ကုိဆိသုည။် 
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မူဝါဒများငှ်လ့ပ်ုထုးံလပ်ုနည်းများချမတ်ှအေကာင်အထည်ေဖာ်ြခငး် 

၄။  ဥပေဒပုဒ်မ၂၈ှင့်အညီ  ဘဏ်များသည်  ထိန်းချပ်ကွပ်ကမဲှင့်စနစ်များ၊  လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 

များ၊  ဌာနတွငး်မူဝါဒများကို  ချမှတ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ရမည်။  အဆုိပါဌာနတွင်းမူဝါဒများ၊ 

လပု်ထုံးလုပ်နည်းများ၊  စနစ်များှင် ့ ထနိ်းချပ်မများသည်  ေအာက်ေဖာ်ြပပါ  လုိအပ်ချကမ်ျားကုိ 

ေြဖရငှး်ေဆာင်ရကုိ်ငရ်မည်- 

  (က)  ဆကသွ်ယေ်ဆာင်ရက်သှူင့်  လုပ်ငနး်ေဆာင်ရက်ချကမ်ျား၏  ဆံုးးံုိငေ်ြခအား 

အကဲြဖတ်သုံးသပ်ရန်၊ 

  (ခ)  အခါအားေလျာ်စွာ လာေရာက်သည့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်သူအပါအဝင် ဆက်သွယ် 

ေဆာင်ရကသူ်များှင် ့ အကျိးခံစားခွင့်ရှသူိပုိငရ်ငှတုိ်အား  မည်သူမည်ဝါြဖစ်ေကာင်း 

သတမှ်တ်ေဖာ်ထတ်ုရနှ်င့် အတည်ြပရန်၊ 

  (ဂ)  ဆကသွ်ယေ်ဆာင်ရက်သူအား အေလးထားစိစစ်ြခင်း ေဆာင်ရက်ရန်၊ 

  (ဃ)  လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ချက်များှင် ့ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်ဆက်ွယေ်နမတိုှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ဆကသွ်ယေ်ဆာင်ရက်သအူေပ  စဉ်ဆကမ်ြပတ်အေလးထားစိစစ်ြခငး်  ေဆာင်ရက် 

သာွးရန်၊ 

(င)  PEP  အပါအဝင်  ဆုးံးံုိင်ေြခြမင်မ့ားေသာ  ဆက်သွယေ်ဆာင်ရကသူ်များအေပ 

အေလးထားစိစစ်ြခငး်အား တိုးြမင့်ေဆာင်ရကရ်န်၊ 

(စ)  ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်သူများ၏ သတင်းအချက်အလက်ှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ချက် 

များအား မှတ်တမ်းြပ၍ ထိန်းသိမ်းထားရှိရန်၊ 

(ဆ)  ဥပေဒပုဒ်မ ၂၁ အရ လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ချက်များကုိ အမဲေစာင့်ကည်စ့စေ်ဆးရန်၊ 

  (ဇ)  ဥပေဒပုဒ်မ  ၃၂  ှင် ့ ၃၄  တိုတွင ် ြပာန်းထားသည်အ့တုိငး်  ေငွေကးဆိငုရ်ာစံုစမ်း 

ေထာက်လမ်ှးေရးအဖဲွသုိ သတင်းေပးပုိရန်၊ 

  (စျ)  ဌာနတွငး်မူဝါဒများ၊ လပု်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စနစ်များှင့်ထိန်းချပ်ကွပ်ကြဲခင်းများ၏ 

ေသချာစွာေဆာင်ရက်မ  ရှ ိ မရှကုိိ  သးီြခားလတ်ွလပ်သည့်  စာရင်းစစ်အဖွဲှင့် 

စစ်ေဆး၍ ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်းတိုေဆာင်ရက်ရန်၊ 

  (ည)  ဤန်ကားချက်ှင့်ဥပေဒအရ  ထတု်ြပန်ေသာ  နည်းဥပေဒ၊  ဥပေဒပါြပာန်းချက် 

များအား လုိက်နာေဆာင်ရက်ရာတွင် ေသချာမရိှေစရန်အတွက် အကီးတန်းစီမံခန်ခဲွမ 

အဆင့်ရှေိသာ  လိက်ုနာေဆာင်ရကေ်ရးအရာရိှ  (Compliance  Officer)  တစဦ်း 

ခန်ထားရန်၊ 

  (ဋ)  ဝန်ထမ်းသစ်များခန်ထားရာတွင်  ယုံကည်စိတ်ချရမရှိေသာ  ဝန်ထမ်းများအား 

ြမင့်မားေသာ စံသတ်မှတ်ချက်ထား၍ ေရးချယခ်န်ထားရန်၊ 
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  (ဌ)  လက်ရှိှင့်အသစ်ခန်ထားသည့်  စီမံခန် ခွဲမဆိုင်ရာကီးကပ်သူများ  သို မဟုတ် 

အပ်ုချပ်သူများ၊  ဒါုိကတ်ာအဖဲွဝငမ်ျား၊  ဒါုိက်တာများ၊  ဝန်ထမ်းများအားလုံးကို 

စဉ်ဆက်မြပတ် ေလ့ကျင့်သငတ်န်းေပးရန်၊ 

  (ဍ)  ဗဟုိဘဏှ်င် ့ အြခားကပ်မတ်ကပ်ွကသဲည့်  အာဏာပုိင်များမှ  သတ်မှတ်သည် ့

အြခားအစီအစဉ်များ ေဆာင်ရကရ်န်။ 

၅။  ဘဏ်သည် မိမိတုိချမှတ်အေကာင်အထည်ေဖာ်သည့် ဌာနတွင်းမူဝါဒများ၊ လပ်ုထံုးလုပ်နည်းများ၊ 

စနစ်များှင့် ထိန်းချပ်ကပွ်ကမဲများငှ့်စပ်လျဉ်း၍-  

(က)  ဘဏ်၏ အရယ်အစား၊ သေဘာသဘာဝ၊ လပ်ုငန်းေဆာင်ရကမ်အတိင်ုးအတာတုိှင် ့

ကုိကညီ်မရိှရမည်၊ 

(ခ)  ဘဏ်၏  ြပည်တွငး်ှင့်  ြပည်ပရှဘိဏ်ခဲွများှင့် လက်ေအာက်ခံဘဏ်များအားလံုးက 

လိကုန်ာကျင့်သံုးုိင်ရန် ေဆာင်ရကထ်ားရမည်၊ 

(ဂ)  အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီြဖစေ်စရန်  ြပြပင်ြခင်းှင့်  ြပန်လည်သုံးသပ်ြခငး်တုိကုိ  ပံုမှန် 

ေဆာင်ရကရ်မည်၊ 

(ဃ)  ဗဟုိဘဏက် ေတာငး်ခံသည်အ့ခါ ရရိှုိငေ်အာင် စစီဉ်ေဆာင်ရကထ်ားရမည်။ 
 

ဆံုးးံိငုေ်ြခအကဲြဖတ်ေဆာငရ်ကြ်ခင်း 

၆။  (က)  ဘဏ်သည်  နည်းပညာအသစ်များ  သုိမဟုတ်  ဝန်ေဆာင်မအသစ်များှင် ့ ချတိ်ဆက် 

ြဖစ်ေပလာေသာ  ေငွေကးခဝါချမှင့် အကမ်းဖကမ်ကိေုငေွကးေထာက်ပ့ံမဆိငုရ်ာ 

ဆံုးးံုိင်ေြခများအားလံုးကုိ သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊  စိစစ်အကဲြဖတ်ြခင်း၊ ေစာင့်ကပ် 

ကည့်ြခင်း၊ ကုစားြခင်းတိုအတွက် အစီအစဉ်များ ချမှတ်ထားရမည။် 

  (ခ)  ဆံုးးံုိငေ်ြခစိစစ်အကဲြဖတ်ြခင်းှင် ့ သတိြပရမည် ့ သတင်းအချက်အလက်များကို 

စာြဖင့်ေရးသားမှတ်တမ်းတင်ရမည်ြဖစ်ပီး  ဗဟိုဘဏက်  ေတာင်းခံလာသည့်အခါ 

ချကခ်ျင်းတင်ြပုိငရ်န် အချနိှ်င်တ့စ်ေြပးညီ ရယြူပစုထားရမည်။ 

  (ဂ)  အပုိဒ်(က) ပါ ေငွေကးခဝါချမှင့် အကမ်းဖက်မကုိေငွေကးေထာက်ပ့ံမဆုိင်ရာ ဆံုးးံ 

ုိင်ေြခများကုိ အကဲြဖတ်ရာတွင် ဘဏ်သည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်များကုိ ထည့်သွင်း 

စဉ်းစား၍  ေငွေကးခဝါချမှင့်အကမ်းဖက်မကုိ  ေငွေကးေထာက်ပ့ံမဆိုင်ရာ  ဆံုးးံ 

ုိင်ေြခများ  သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်ရန်၊  အကဲြဖတ်စိစစရ်န်၊  ေစာင့်ကပ်ကည့်စစ်ေဆး 

ရန်၊ စီမံခန်ခွဲရန်ှင့် ကုစားရန်တိုအတွက ်လုပ်ငန်းစဉ်များထားရှရိမည်- 

(၁)  ဆကသွ်ယေ်ဆာင်ရက်သဆုိူငရ်ာဆံုးးံုိင်ေြခ၊ 

(၂)  ပထဝီအေနအထားဆိငုရ်ာ  ဆံုးးံုိငေ်ြခ  (မိမိဆက်သွယေ်ဆာငရ်ကသူ်၏ 

လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်သည့်ေနရာ  သုိမဟုတ်  ိင်ုငမံျား  သုိမဟုတ်  လပ်ုငန်း 
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ေဆာင်ရက်ချက်များစတင်သည့်  သိုမဟုတ်  ပီးဆုံးေရာက်ရှိသည့်ေနရာ/ 

အရပ်ေဒသ)၊ 

(၃)  ဝန်ေဆာင်မှင်ေ့ဆာငရ်က်မများဆိငုရ်ာ  ဆံုးးံုိငေ်ြခများ  (ဆကသွ်ယ ်

ေဆာင်ရက်သူများသုိေပးသည့် ဝန်ေဆာင်မှင့် ေဆာင်ရက်မဆုိင်ရာကမး်လှမ်း 

ချကမ်ျားမေှပေပါကလ်ာသည် ့ဆုးံးံုိငေ်ြခများ)၊ 

(၄)  ဆကသွ်ယေ်ဆာင်ရက်သမူျားသို  ဝန်ေဆာင်မှင် ့ ေဆာင်ရက်မေပးပိုသည့် 

လမ်းေကာင်းဆိင်ုရာ ဆုးံးံုိင်ေြခများ။ 
 

၇။  အထက်အပုိဒ ် ၆(ဂ)  တွင်  ေဖာ်ြပထားသည့်  ဆံုးးံုိင်ေြခအေကာင်းအချက်များအရ ဘဏ် 

အေနြဖင့်  ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်သူအေပ  အေလးထားစိစစ်ြခင်းကုိ  တုိးြမင့်ေဆာငရ်က်ရမည်။ 

ဆံုးးံုိငေ်ြခြမင့်မားသည် ့အေကာင်းအချက်အလက်များတွင ်ေအာကေ်ဖာ်ြပပါတို ပါဝငပ်ါသည်- 

  (က)  ဆကသွ်ယေ်ဆာင်ရက်သဆုိူငရ်ာ ဆုးံးံုိငေ်ြခအေကာင်းအချက်များ- 

    (၁)  ပံုမှန်မဟတု်သည့်အေြခအေနများတွင ် လုပ်ငန်းဆက်သွယေ်ဆာင်ရက်ချက် 

များကိ ုေဆာင်ရက်ြခငး်၊ 

    (၂)  ိငုင်သံားမဟုတ်သည့် ဆကသွ်ယေ်ဆာင်ရက်သူများ၊ 

    (၃)  တတိယပုဂိလ၏်  ရရန်ပုိင်ခွင်မ့ျားကိ ု စီမံခန် ခဲွသည့်ဥပေဒဆုိင်ရာ အစီအစဉ ်

များ သိုမဟုတ် ဥပေဒအရဖဲွစည်းတည်ေထာင်ထားသည့် အဖဲွအစည်းများ၊ 

    (၄)  အစုရှယယ်ာပုိငရ်င်ှသတ်မှတ်ထားရှသိည့် ကမုဏ ီသိုမဟုတ်  ကုိငေ်ဆာငသူ် 

အားေပးရမည့် ရယ်ှယာထတုေ်ဝသည့်ကမုဏမီျား၊ 

    (၅)  ေငသွားအေြမာက်အြမားသုံးစွဲေသာ (Cash-Intensive) ေဆာင်ရက်ချက်များ 

သုိမဟုတ်  ေငွေကးခဝါချမှင့်အကမ်းဖက်မကုိ  ေငွေကးေထာက်ပ့ံမအတွက် 

သသံယြဖစ်ဖွယမ်ျား၊ 

    (၆)  ကုမဏ၏ီစီးပွားေရးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်ချကှ်င့် ယငး်၏ ပုိငဆ်ိင်ုမဖဲွစည်းပံု 

သညဥ်ပေဒှင်ညီ့တ်ွြခင်းမရှေိသာ သိုမဟုတ် သသိာထငရှ်ားစွာ စီးပွားေရး 

သေဘာမဆန်ေသာ အလွန်အမင်းပ်ေထွးသည့်  သုိမဟုတ်  ပံုမှန်မဟုတ်သည့် 

အေြခအေနများ၊ 

    (၇)  ဥပေဒပုဒ်မ  ၃၁(က)  အရ  ေငွေကးခဝါချမှင့်အကမ်းဖကမ်ကို  ေငွေကး 

ေထာက်ပ့ံမတုိကဖ်ျကေ်ရးဆိင်ုရာ  အေရးယူေဆာငရ်ကရ်မည့်အချက်များကိ ု

လံုေလာက်စွာ လုိက်နာေဆာင်ရက်ြခင်းမရိှသည့်ုိင်ငံများဟု FIU က သတ်မှတ် 

ေဖာ်ထတ်ုထားသည့်  ုိင်ငမံျားအတွင်း  သုိမဟုတ်  ိင်ုငမံျားှင်ေ့ဆာင်ရက် 

သည် ့လပ်ုငနး်ေဆာင်ရက်ချကမ်ျား၊ 
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    (၈)  PEP သုိမဟုတ် ၎င်းတုိှင့်ဆကစ်ပ်မရှသိည် ့ဆက်သယွေ်ဆာင်ရကသူ်များ၊ 

    (၉)  အလွန်အမင်းကယ်ဝေသာ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်သူများ သုိမဟုတ် ရရန်ပုိင်ခွင့် 

သို မဟုတ်  ဝင်ေငွအရင်းအြမစ်များ  ရှင်းလင်းမမရှ ိသည့်  ဆက်သွယ် 

ေဆာင်ရကသူ်များ၊ 

    (၁၀)  FATF  သိုမဟုတ်ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ၊်  ေငွေကးခဝါချမတိုက်ဖျက်ေရး 

ဗဟုိအဖဲွ၊  ေငွေကးဆုိင်ရာစံုစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖဲွတုိက  ေငွေကးခဝါချမ 

ှင် ့အကမ်းဖကမ်ကုိ ေငေွကးေထာက်ပ့ံမ(AML/CFT) ဆိင်ုရာ ဆုးံးံုိင်ေြခ 

ြမင့်မားသည်ဟု သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်ထားသည့် လပ်ုငန်းများှင့် ေဆာင်ရက ်

ချကမ်ျား။ 

  (ခ)  ိငုင် ံသုိမဟုတ် ပထဝီအေနအထားဆုိငရ်ာ ဆုးံးံုိငေ်ြခအေကာင်းအချက်များ- 

    (၁)  ိုင်ငံအချငး်ချင်းအြပန်အလနှသ်ုံးသပ်အကဲြဖတ်ြခင်း  အစီရင်ခစံာှင် ့  အများ 

ြပည်သသုိူထတ်ုေဝသည် ့ေနာက်ဆက်တဲွ အစီရင်ခစံာများကဲသုိ့ေသာ ခိင်ုမာ 

သည် ့အရင်းအြမစ်များအရ လံုေလာကေ်သာ ML/TF တိက်ုဖျကေ်ရးစနစ်မရှ ိ

ဟု ခွဲြခားသတ်မှတ်ခံထားရသည့် ိုင်ငံများ၊ 

    (၂)  ဆံုးးံုိငေ်ြခြမင့်မားသည်ုိ့င်ငံများအြဖစ်  FATF  သုိမဟုတ်  ေငေွကးခဝါချမ 

တုိက်ဖျကေ်ရးဗဟုိအဖဲွ  သိုမဟုတ်  FIU  သိုမဟုတ်  ြမန်မာုိငင်ေံတာ် 

ဗဟုိဘဏက် သတ်မှတ်ေဖာ်ထတ်ုထားသည့် ုိင်ငံများ၊ 

    (၃)  ကမာ့ကုလသမဂအဖဲွက့ဲသုိေသာ  အဖဲွအစည်းများက  ကန်ုသွယမ်မြပရန် 

တားြမစ်ပိတ်ပငခ်ျက်ှင့် အလားတူအေရးယေူဆာင်ရက်ရန ် ထုတ်ြပန်ြခင်းခ ံ

ရသည့်ုိငငံ်များ၊ 

    (၄)  ရာဇဝတ်ြပစ်မြဖစ်ပွားမ သုိမဟုတ် အဂတိလုိက်စားမြမင့်မားသည့် ိင်ုငံများြဖစ် 

ေကာင်း ခုိငမ်ာသည်အ့ရငး်အြမစ်များအရ သတမှ်တ်ခံထားရသည့်ုိငင်မံျား၊ 

    (၅)  အကမ်းဖက်ေဆာင်ရက်မများကိ ု ပ့ံပုိးကညီူသည ် သုိမဟုတ်  ေငွေကး 

ေထာက်ပ့ံသည် သိုမဟုတ် ၎င်းတုိ၏ ိငုင်အံတွင်း အကမ်းဖက်အဖဲွအစည်း 

များ  လပ်ရာှးေဆာင်ရက်ေနသည်ဟ ု ခုိငမ်ာသည့်  အရငး်အြမစ်များအရ 

ခွဲြခားသတ်မှတ်ထားသည့် ိုင်ငံများ သိုမဟုတ် အရပ်ေဒသများ။ 

  (ဂ)  ဝန်ေဆာင်မ၊  ေဆာင်ရကမ်၊  လပ်ုငနး်ေဆာင်ရက်ချကမ်ျား  သုိမဟုတ်  ဝန်ေဆာင်မ 

ြဖန် ြဖးသည့် လမ်းေကာငး်ဆိုင်ရာ ဆုံးံးိုင်ေြခအေကာင်းအချက်များ- 

(၁)  ပုဂလကိအတွက ်သီးသန်ဝန်ေဆာင်မေပးသည် ့ဘဏလု်ပ်ငန်းများ၊ 
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(၂)  မည်သူမည်ဝါမှေဆာင်ရက်ေကာင်းမသိရိှုိင်ေသာ (Anonymous Transactions) 

ဘဏလု်ပ်ငန်းေဆာငရ်က်မများ၊ 

(၃)  မည်သူမည်ဝါဟု  သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်ုိင်ရန်  အေကာင်အထည်ေဖာ်ြပုိင်ြခင်း 

မရှသိည့်  ဆက်သယ်ွေဆာငရ်ကသူ်များသို  ေဆာင်ရက်ေပးသည် ့ ဘဏ ်

စာရငး်များဖွင့်လှစ်ြခင်း၊ လုပ်ငန်းဆက်သွယေ်ဆာင်ရက်ြခင်း သုိမဟုတ် ဘဏ် 

လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ြခင်းများ၊ 

 (၄)  ဆကွ်ယ်ပတသ်ကြ်ခငး်မရှေိသာ  သိုမဟုတ်  မညသူ်မည်ဝါဟု  သိရှြိခင်းမရှ ိ

ေသာ တတိယလပုူဂိလမ်ျားထမှံ လက်ခံရရှသိည့် ေငွေပးေချမများ၊ 

(၅)  ပ်ေထးွသည်က့န်ုသွယ်မအတွက်  ေငွေကးြဖည့်ဆည်းေပးသည့်  ဝန်ေဆာင ်

မများ။ 
 

၈။  ဤန်ကားချကအ်ပုိဒ ် ၆  ှင့်  ၇  ပါ  ဆုးံးံုိင်ေြခအကဲြဖတ်စိစစ်ြခင်းအေပ  အေြခခံ၍ 

ဘဏသ်ည်  ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ  ဆုးံးံုိငေ်ြခေလျာ့ပါးေစသည် ့ ေဆာငရ်က်ချကမ်ျားကို  ချမှတ် 

ေဆာင်ရကရ်မည်- 

(က)  ဆကသွ်ယေ်ဆာင်ရက်သ၊ူ  အကျိးခံစားခွင်ရ့ှသူိပုိငရ်ငှ၊်  အကျိးခံစားခွင့်ရှသူိှင့် 

ေဆာင်ရက်ချက်တုိှင့် သက်ဆုိင်ေသာ ထပ်တုိးသတင်းအချက်အလက်များရယူြခင်း၊ 

(ခ)  ဆကသွ်ယေ်ဆာင်ရက်သှူင့်ေဆာင်ရကခ်ျကမ်ျားအေပ ဆံုးးံုိင်ေြခအနည်းအများ 

သတ်မှတ်ချက်ှင့်  စာတမ်းအမှတ်အသားြပစုြခင်းကို  ေအာက်ပါအချက်များအေပ 

အေြခခံ၍ြပလပု်ရမည်- 

(၁)  ဘဏစ်ာရင်းတစ်ခု  သုိမဟုတ်  ဆက်သွယေ်ဆာင်ရက်ချကတ်စခု်  ြပလုပ်ရ 

ြခင်း၏ ရည်ရယ်ချက၊် 

(၂)  ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်သူတစ်ဦးက ဘဏ်ှင့်ေဆာင်ရက်ဖွယ်ရိှသည့် စီးပွားေရး 

လပ်ုငန်း၊ 

(၃)  ဆကသွ်ယေ်ဆာင်ရက်သ၏ူ ဓနဥစာှင် ့ဝငေ်ငရွလမ်းဇစ်ြမစ်၊ 

(၄)  ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်သူှင့် အကျိးခံစားခွင့်ရိှသူပုိင်ရှင်တုိ၏ အသပိညာရိှမ၊ 

(ဂ)  ဆံုးးံုိငေ်ြခြမင့်မားသည်ဆ့က်သွယေ်ဆာင်ရက်သမူျားအား  ဆက်သွယေ်ဆာင်ရက် 

သအူေပ အေလးထားစိစစ်ြခင်းကို တိုးြမင့်ေဆာင်ရက်ရန်၊ 

(ဃ)  ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်သူများအားလံုး၏  သတင်းအချက်အလက်များအား  ပံုမှန်ထက ်

ပို၍ အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီြပစုထားရန်၊ 

(င)  ဆကသွ်ယေ်ဆာင်ရက်သ၏ူ  လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ချကှ်င့်စပ်လျဉ်းသည် ့ ပမာဏ၊ 

အမျိးအစားှင် ့အကိမ်အေရအတွက်တုိကိ ုအမဲမြပတေ်စာင့်ကပ်ကည့်ရန်၊ 
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(စ)  ေငွေကးဆုိင်ရာစံုစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖဲွ သုိမဟုတ် ေငွေကးခဝါချမတုိက်ဖျက်ေရး 

ဗဟုိအဖဲွ သုိမဟုတ်  ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်တုိက  ြပာန်းသတ်မှတသ်ည့် အြခား 

အေရးယေူဆာင်ရက်မများကိ ုချမှတ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန။် 

 

ဆကသွ်ယေ်ဆာင်ရက်သူသည်  မညသူ်မညဝ်ါြဖစ်ေကာငး်သတ်မှတ်ေဖာ်ထတ်ုြခင်းဆိင်ုရာ  လုိအပ ်

ချကမ်ျား 

၉။  ဘဏသ်ည်  မည်သူမည်ဝါြဖစ်ေကာင်း  သတ်မတ်ှေဖာ်ထတ်ုုိငြ်ခင်းမရှသိည် ့ အမည်များ၊ 

အကရာများကို  အသုံးြပြခင်း  သိုမဟုတ်  ခွြဲခားသရိှုိိင်ြခင်းမရိှသည့်  ဖန်တီးထားသည့်အမည်ြဖင့် 

ဘဏစ်ာရင်းများကုိ ဖငွ်လ့စ်ှြခင်း သိုမဟုတ် ထိန်းသမိ်းေပးြခင်း မြပလပ်ုရ။ 
 

၁၀။  ဥပေဒပုဒ်မ  ၁၉  ငှ် ့ ဤန်ကားချက်အပုိဒ်  ၉၊  ၁၀  ှင့်  ၁၁  တုိအရ  ဘဏသ်ည ်အကျိး 

ခံစားခွင်ရ့ှသူိပုိငရ်င်ှအပါအဝင်  ၎င်းတုိှင် ့ ဆက်သွယေ်ဆာင်ရက်သမူျား၏  မှန်ကန်ေသာအချက် 

အလက်များကို ေသချာစွာသရိှိထားရမည်။ 
 

၁၁။  ဥပေဒပုဒ်မ ၁၉(ဃ) အရ ဘဏ်သည် ဆက်သယွ်ေဆာင်ရက်သူအား အေလးထားစိစစ်ြခင်း 

ေဆာင်ရကခ်ျက်ှင်စ့ပလ်ျဉ်း၍-  

(က)  လပုူဂိလ်တစဦ်းချငး်အတွက်  ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းြဖစ်ပါက  ယုံကညစိ်တ်ချရ၍ 

ဘက်လိက်ုမကင်းေသာ  အေထာက်အထား၊  ဇစ်ြမစ်၊  အချက်အလက ် သိုမဟုတ ်

ဤန်ကားချက်  ေနာကဆ်က်တဲွ  တင်ွေဖာ်ြပထားသည် ့ သတင်းအချက်အလက် 

များကိ ု အသုးံြပ၍ ဆကသွ်ယေ်ဆာင်ရက်သူအား သတ်မှတ်ေဖာ်ထတ်ုအတည်ြပရ 

မည။် 

(ခ)  အဖဲွအစည်းတစ်ရပ်ရပ် သိုမဟုတ် ဥပေဒြဖင်ေ့ဆာငရ်ကသ်ည့် အစအီစဉ်တစရ်ပ်ရပ် 

အတက်ွ  ေဆာင်ရကေ်ပးြခင်းြဖစ်ပါက  ယံုကညစိ်တ်ချရ၍  ဘက်လုိကမ်ကငး်ေသာ 

အေထာက်အထား၊  ဇစ်ြမစ်၊  အချက်အလက်  သိုမဟုတ်  ဤန်ကားချက် 

ေနာကဆ်က်တွဲတွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အတုိငး် သတင်းအချက်အလက်များကုိ အသုးံ 

ြပ၍ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်သူ၏လုိအပ်ေသာ သတင်းအချက်အလက်များကုိ ရယူပီး 

အတည်ြပရမည။် 
 

၁၂။  ဘဏသ်ည် ဤန်ကားချက်အပုိဒ ်၉၊ ၁၀ ှင် ့၁၁ တုိပါ အချက်များကိ ုေဆာင်ရက်ရာတွင် 

လိကုန်ာိငုြ်ခငး်မရိှေသာ  ဆက်သယွေ်ဆာင်ရက်သမူျားအတွက်  လပ်ုငန်းေဆာင်ရကေ်ပးြခင်းကိ ု

ရပ်ဆုိင်းပီး  သံသယြဖစ်ဖွယ်ရိှေသာ  ေဆာင်ရက်ချက်အြဖစ်  ေငွေကးဆုိင်ရာစံုစမ်းေထာက်လှမ်းေရး 

အဖဲွသုိ သတင်းေပးပုိရန်စဉ်းစားရမည်။ 
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၁၃။  လပုူဂိလ်တစဦ်းချငး်ှင့်အဖဲွအစည်းများအား  သတ်မှတ်ေဖာ်ထတုအ်တည်ြပထားသည့် 

သက်ဆိုင်ရာစာတမ်းအမှတ်အသားများကို  ပီသစွာ ေရးသားမှတ်တမ်းတင်ထားသည် ့ ဖုိငမိ်တများ 

ြဖင့်ရယူသမိ်းဆည်းထားရမည်။ 

 

ချကခ်ျင်းေဆာင်ရကရ်န်မလိအုပ်သည့် ဆက်သွယေ်ဆာင်ရကသ်အူေပ စိစစ်အတည်ြပြခင်း 

၁၄။  ဘဏသ်ည် ဤန်ကားချက်အပုိဒ်  ၉၊  ၁၀  ှင် ့ ၁၁  တုိတွငေ်ဖာြ်ပထားသည့်  ဆက်သယ်ွ 

ေဆာင်ရက်သူအား  သတ်မှတ်ေဖာ်ထတု်ြခငး်ှင့်  အတည်ြပြခင်းလပု်ငန်းစဉ ် မေဆာငရ်ကမီ်တွင် 

ေအာက်ပါအချက်များှင်ြ့ပည့်စုပံါက ဆက်သွယေ်ဆာင်ရက်သှူင် ့ လပ်ုငနး်ဆက်သွယေ်ဆာင်ရက ်

ုိငသ်ည်- 

  (က)  အတည်ြပစစ်ေဆးြခင်းသည်  ကျိးေကာင်းဆေီလျာ်မရှိသည့်အချန်ိတွင်  လက်ေတွ 

ေဆာင်ရကုိ်င်သည့် အေြခအေနရိှြခင်း၊ 

  (ခ)  ပံုမှန်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ချက်များကိ ုအေှာက်အယက်ှမြဖစ်ေစရန် မြဖစ် 

မေနလိအုပ်သည့် အေြခအေနရိှြခငး်၊ 

(ဂ)  ေငေွကးခဝါချမှင်အ့ကမ်းဖကမ်ကုိ  ေငေွကးေထာက်ပ့ံမဆိငုရ်ာ  ဆံုးံးိုင်ေြခများ 

ကုိ ထေိရာကစွ်ာ စီမံခန် ခဲွုိငြ်ခင်း။ 
 

၁၅။  ဘဏ်သည်  ယင်းတို၏  ဆုံးံးိုငေ်ြခစီမံခန် ခဲွမ  လပ်ုထုးံလပ်ုနည်းများတွင်  အတည်ြပ 

စစ်ေဆးြခင်းမြပလပ်ုုိင်ေသးသည့်  ဆက်သယ်ွေဆာင်ရက်သူများအတွက်  ေဆာင်ရက်ုိငသ်ည့် 

လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ချက်ပမာဏ သိုမဟုတ် အမျိးအစား၊ အေရအတွကက်န်သတ်ချက်က့ဲသိုေသာ 

အနည်းဆုးံလိက်ုနာရမည့် လိအုပ်ချက်များကိ ုထည်သွ့ငး်ချမှတထ်ားရမည်။ 
 

ဆကသွ်ယေ်ဆာင်ရက်သူများအေပ အေလးထားစစိစ်ြခငး်ကုိ တိးုြမင်ေ့ဆာင်ရက်ရန်င့်ှ  ုိးရှငး်စွာ 

ေဆာင်ရက်ြခင်း 

၁၆။  ဘဏ်သည်- 

(က)  ေငေွကးခဝါချမှင်အ့ကမ်းဖကမ်ကုိ  ေငွေကးေထာက်ပ့ံမဆုးံးံုိင်ေြခြမင်မ့ားသည် ့

ဆကသွ်ယေ်ဆာင်ရက်သ ူသိုမဟုတ် လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ချကမ်ျားအား  ဆက်သွယ ်

ေဆာင်ရကသူ်အေပ  အေလးထားစိစစ်ြခငး်ကိ ု တုိးြမင်ေ့ဆာင်ရက်ြခငး်နည်းလမ်း 

များကိ ု ချမှတ်ကျင်သံု့းရမည။်  အဆုိပါဆုးံးံုိငေ်ြခစိစစ်အကဲြဖတ်ြခင်းစနစ်များကို 

အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီြဖစေ်စရန် ေဆာင်ရက်ထားရမည်။ 

(ခ)  ဆုံးံးိုင်ေြခနည်းသည့်  ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်သူများအတွက်  ိုးရှင်းသည့် 

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်သူအေပ  အေလးထားစိစစ်ြခင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို  

ဆံုးးံုိင် ေြခစိစစ်အကဲြဖတ်ြခင်းဆုိင်ရာ  အေထာက်အထား၊  မှတ်တမ်းများမှတစ်ဆင့် 
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အကဲြဖတ်ိုင်သည်။  အဆိုပါဆုံးံးိငုေ်ြခစိစစ်အကဲြဖတ်ြခင်းစနစ်များကိ ု အချန်ိှင် ့

တစ်ေြပးညီြဖစ်ေစရန် ေဆာင်ရက်ထားရမည်။ 

   

အခါအားေလျာ်စွာ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မများအေပ အေလးထားစိစစ်ြခင်းကုိ တုိးြမင့်ေဆာင်ရက်ြခင်း 

၁၇။  ဘဏသ်ည်  ၎င်းှင့်လပ်ုငန်းဆက်ဆေံဆာင်ရက်မ ထေူထာင်ထားြခင်းမရှသိည့် ဆကသွ်ယ ်

ေဆာငရ်ကသူ်တစ်ဦးအတက်ွ  လပ်ုငနး်ေဆာင်ရက်ချက ် (အခါအားေလျာစွ်ာ  လပ်ုငန်းေဆာင်ရက် 

ချက်)  ကုိ  ေဆာင်ရကေ်ပးရာတွင် လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ချကပ်မာဏသည ်တစ်ကမ်ိတည်းြဖစ်ေစ၊ 

ဆက်ွယ်မရှေိသာ အကိမ်အေရအတွကမ်ျားစွာြဖင်ြ့ဖစေ်စ အေမရကိန်ေဒလာ ၁၅,၀၀၀ ှင့်ညီမ 

သည် ့ မည်သည့်ေငွေကးပမာဏ သိုမဟုတ် ယင်းထကပုိ်ေသာ  ပမာဏြဖစ်ပါက အဆိပုါလပ်ုငန်း 

ေဆာငရ်ကခ်ျက်ကုိ  ေဆာငရ်ကေ်ပးြခင်းမြပမီ ဆကသွ်ယေ်ဆာင်ရကသူ်အေပ အေလးထားစိစစ် 

ြခင်းကုိ တိးုြမင်ေ့ဆာင်ရက်ရမည်။  
 

ဆံုးးံိငုေ်ြခြမင်မ့ားေသာဆကသွ်ယေ်ဆာင်ရကသူ်များအတွက ် ဆက်သယွေ်ဆာင်ရကသ်အူေပ 

အေလးထားစစိစ်ြခင်းကုိ တုိးြမင်ေ့ဆာငရ်က်ြခင်း 

၁၈။  ဆံုးးံုိငေ်ြခြမင့်မားေသာဆက်သွယေ်ဆာင်ရက်သမူျားအတွက်  ဘဏက်ကျင့်သံုးသည့် 

ဆကသွ်ယေ်ဆာင်ရက်သအူေပ တုိးြမင်အ့ေလးထားစိစစ်ြခငး်တင်ွ ေအာက်ပါတိုပါဝငသ်ည်- 

(က)  ပ်ေထွးပီးပံုမှန်မဟုတ်ေသာ  ပမာဏကီးမားသည့်  လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ချက်အားလံုး 

ှင့်  စီးပွားေရးသေဘာမဆန်ေသာ  သိုမဟုတ်  ဥပေဒအရ  ေြခေြခြမစ်ြမစ်မရှိေသာ 

ပံုမှန်မဟတ်ုသည့်  လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ချက်များအားလံုးတုိ၏  ေနာက်ခံအေကာင်း 

အရင်းှင် ့ရည်ရယခ်ျကမ်ျားကိ ုြဖစ်ုိင်သမ ကျိးေကာင်းခုိင်လုံစွာစစေ်ဆးြခင်း၊ 

(ခ)  အထက်အပုိဒခဲွ်(က)  တင်ွ  ေဖာ်ြပထားသည့်  လပ်ုငနး်ေဆာင်ရက်ချက်များသည် 

သသံယြဖစ်ဖွယ်  သိုမဟုတ်  ပံုမှန်မဟုတ်ေသာ  ေဆာင်ရက်ချက်များ  ဟုတ်/မဟုတ ်

သတ်မှတ်ုိင်ရန်အလုိငှာ  ၎င်းတုိှင့်စပ်လျဉ်းသည့်  စီးပွားေရးဆက်သွယ်ချက်များအား 

ေစာင့်ကပ်ကည့်ြခင်း၏ အတိငုး်အတာှင် ့သဘာဝကုိတုိးြမင်ေ့ဆာငရ်က်ြခင်း၊ 

  (ဂ)  ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်သူများထံမှ သတင်းအချက်အလက်များထပ်မံရယူြခင်း  (ဥပမာ 

ဆကသွ်ယေ်ဆာင်ရက်သ၏ူ  အလုပ်အကုိင၊်  ရရနပုိ်င်ခွင်ပ့မာဏ)  င့်ှ  ဆက်သွယ ်

ေဆာင်ရက်သူှင့်  အကျိးခံစားခွင့်ရိှသူပုိင်ရှင်တုိ၏  အေထာက်အထားအချက်အလက် 

များကိ ုပံုမှန်ထက်ပုိ၍ အချနိှ်င်တ့စ်ေြပးညီရယြူခင်း၊ 

(ဃ)  ေဆာင်ရက်ရန်ရည်ရယ်သည့်  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ချက်၏  သေဘာသဘာဝ 

ဆိုင်ရာ သတငး်အချကအ်လက်အား ထပ်မံရယြူခငး်၊ 
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(င)  ဆကသွ်ယေ်ဆာင်ရက်သ၏ူ  ရရန်ပုိငခွ်င်အ့ရင်းအြမစ်  သိုမဟုတ်  ေငေွကးအရင်း 

အြမစ်ှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များရယြူခင်း၊ 

(စ)  ေဆာင်ရက်ပးီ  သိုမဟုတ်  ေဆာင်ရကရ်နရ်ည်ရယထ်ားသည့်  လပ်ုငန်းေဆာင်ရက ်

ချကမ်ျားအတွက် အေကာင်းအရင်းများ၊ သတင်းအချက်အလက်များရယြူခင်း၊ 

(ဆ)  လပ်ုငန်းဆက်သွယေ်ဆာင်ရက်ချက ်စတင်ရန ်သုိမဟုတ် ဆက်လကေ်ဆာင်ရက်ရန ်

သိုမဟုတ် စတငရ်န် အဆင့်ြမင့်စီမံခန်ခွသူဲများ၏ သေဘာတူညီချကရ်ယြူခင်း၊ 

(ဇ)  ဆကလ်ကစံု်စမ်းစစ်ေဆးရန်လိအုပ်သည် ့လပ်ုငနး်ေဆာင်ရကခ်ျက်ပံုစံများ ေရးချယ် 

ြခင်းှင် ့ လိက်ုနာကျင်သံု့းလျက်ရှသိည့်  ထိန်းချပ်ကွပ်ကမဲအချနိ်ကာလှင် ့ အကမ်ိ 

အေရအတွက်ကို  တိုးြမင့်ြခင်းအားြဖင် ့ လုပ်ငန်းဆက်သယ်ွေဆာင်ရက်ချက်များ 

ေစာင့်ကပ်ကည့်စစ်ေဆးြခင်းကို တိုးြမင့်ေဆာငရ်က်ြခငး်၊ 

(စျ)  PEP  များအပါအဝင်  ဆံုးးံုိင်ေြခြမင့်မားေသာ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်သူများအတွက် 

ပံုမှန်မဟတ်ုေသာ လပ်ုငနး်ေဆာင်ရကခ်ျက်များကုိ အမျိးအစားခဲွြခား  သတမှ်တ်ရာ 

တွင်  အေထာက်အကြူပိင်ုရန်  ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးြခင်း  သိုမဟုတ်  ဆက်သယ်ွ 

ေဆာင်ရက်သူ၏ ကုိယ်ေရးအချက်အလက်များကုိ ြပစုြခင်း၊ 

(ည)  ဆကသွ်ယေ်ဆာင်ရက်သ၏ူအမည်ြဖင် ့ ဖွင်လ့စ်ှထားသည့်  ဘဏ်စာရငး်မှတစ်ဆင် ့

ေဆာင်ရကသ်ည့်  ပထမဆုးံေပးေချမအတက်ွ  ဆက်သယ်ွေဆာင်ရကသူ်အေပ 

အေလးထားစိစစ်ေဆာင်ရကြ်ခငး်။ 
 

၁၉။  ဘဏသ်ည် ဆက်သွယေ်ဆာင်ရက်သအူေပ အေလးထားစိစစ်ြခင်းေဆာင်ရက်ချက ်အဆင့် 

တစ်ခုချင်းစီ၌  ဆံုးးံုိငေ်ြခြမင့်မားသည် ့ ဆက်သယွေ်ဆာငရ်က်သူများအေပ  အေလးထားစိစစ် 

ြခင်းကုိ တုိးြမင်ေ့ဆာင်ရကြ်ခငး်အြပင် စဉ်ဆကမ်ြပတ် အေြခခံြဖင်လ့ည်း ေဆာင်ရကရ်မည်။ 
 

၂၀။  မညသူ်မည်ဝါြဖစ်ေကာင်း  သတမှ်တ်ေဖာ်ထတ်ုုိင်ြခငး်မရိှသည့်  ဆက်သယွေ်ဆာင်ရက်သူ 

များှင် ့ လပ်ုငန်းဆက်သွယေ်ဆာင်ရက်ြခငး်များအတွက ် ဆက်သယွေ်ဆာငရ်က်သူအေပ  တိးုြမင့် 

အေလးထားစိစစ်ေဆာင်ရကြ်ခငး် လုပ်ထုးံလပ်ုနညး်များတွင ်ေအာက်ပါတုိပါဝငရ်မည်- 

(က)  သက်ဆုိငရ်ာဥပေဒှင် ့ န်ကားချကမ်ျားှင်အ့ညီ  သတ်မှတ်အတည်ြပထားသည့် 

စာရက်စာတမ်းများ၊ 

(ခ)  ဆကသွ်ယေ်ဆာင်ရက်သှူင့်အဆက်အသွယ်ြပလုပြ်ခငး် သိုမဟုတ် လွတ်လပ်သည့် 

အတည်ြပစစ်ေဆးြခင်း  နည်းလမ်းများေဖာ်ထတ်ုြခင်းှင့်  စာရကစ်ာတမ်းများ 

ထပ်မံေတာင်းခံြခငး်။ 
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PEP များ 
၂၁။  ဘဏ်သည် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်သူတစ်ဦး သုိမဟုတ် အကျိးခံစားခွင်ရ့ှသူိ ပုိငရ်ငှတ်စ်ဦးဦး 

သည ် PEP  ဟတ်ုမဟုတ်ကုိ  အတညြ်ပရန်သင့်ေတာ်သည့်  ဆံုးးံုိငေ်ြခစီမံခန် ခွမဲစနစ်များကုိ 

သတမှ်တ်ရမည်။  PEP  ြဖစ်ေကာင်းသတ်မှတ်ေဖာ်ထတ်ုိငုပ်ါက  ဥပေဒပုဒ်မ  ၂၂  တွငြ်ပာန်း 

ထားသည့် ဆက်သွယေ်ဆာင်ရက်သအူေပ တုိးြမင်အ့ေလးထားစိစစြ်ခငး်ကုိ ြပလပ်ုရမည်။ 
 

၂၂။  အကျိးခံစားခွင့်ရှသိပုိူငရ်င်ှ  သိုမဟုတ် ဆက်သယွေ်ဆာင်ရက်သူသည ် PEP တစဦ်း ဟတု်/ 

မဟုတ ်ဆုးံြဖတ်ရာတွငက်ျင့်သုးံရမည့် လုပ်ထုးံလပ်ုနညး်များတွင် ေအာက်ပါတုိပါဝငသ်ည်- 

(က)  ဆကသွ်ယေ်ဆာင်ရက်သမူျားထမှံ ဆေီလျာ်သက်ဆိင်ုသည့် သတင်းအချက်အလက် 

များကို ရယူြခင်း၊ 

(ခ)  ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်သူှင့်သက်ဆုိင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကုိ ရည်န်း 

ကိုးကားရယူြခင်း၊ 

(ဂ)  PEP များှင့်သက်ဆုိင်သည့် ေကးနန်းြဖင့် သုိမဟုတ် အီလက်ထေရာနစ်နည်းလမ်းြဖင့် 

ြပစုထားသည့် စီးပွားေရးသတင်းအချက်အလက်များကိ ုရည်န်းကုိးကားြခင်း၊ 

(ဃ)  အသက်အာမခံေပလစီ အကျိးခံစားခွင့်ရှိသူ(များ)  ငှ့်/ သိုမဟုတ် အကျိးခံစားခွင့် 

ရိှသူပုိင်ရှင်သည် PEPs  ဟုတ်/မဟုတ်  ဆံုးြဖတ်ရန် သင့်ေလျာ်ေသာနည်းလမ်းများြဖင့် 

ေဆာင်ရကြ်ခင်း။ ယင်းသုိေဆာင်ရက်ြခင်းကုိ အာမခေံကးေင ွထုတ်ေပးသည့်အချနိ် 

အား ေနာက်ဆုံးထား၍ ြပလုပ်ြခင်း။ 
  

၂၃။  ဆံုးးံုိင်ေြခြမင့်မားမကုိ  ေဖာ်ထုတ်ေတွရိှပါက  ဘဏသ်ည်  အာမခံေကးေငွထတ်ုေပးသည် ့

အချန်ိတွင် ဤန်ကားချက် အပုိဒ်  ၂၂(ဃ) တင်ွ သတမှ်တ်ထားေသာ ဆက်သွယေ်ဆာင်ရက်သူ 

အား အေလးထားစိစစ်ြခင်းနည်းလမ်းများအြပင် ေအာက်ပါတိုကို ေဆာင်ရက်ရမည်- 

  (က)  အာမခံေကးေငွထတ်ုေပးသည့်လပ်ုငန်းစဉ်  မေဆာငရ်ကမီ်  အဆင်ြ့မင်စီ့မံခန်ခွဲမ 

အဖဲွ၏သေဘာတူညီချက်ရယြူခငး်ှင့် 

  (ခ)  ေပလစီကိင်ုေဆာငထ်ားသူှင့်  လုပ်ငနး်ဆက်ဆေံဆာငရ်ကမ်များကိ ု အေလးထား 

စိစစ်မအား တိုးြမင့်ေဆာင်ရက်ြခငး်ှင့် ေငွေကးဆုိင်ရာစုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖဲွ 

သုိ သံသယြဖစ်ဖွယ်ရိှေသာ ေငွေကးလေဲြပာင်းေဆာင်ရက်ချက်အစီရင်ခံစာ တင်ြပရန် 

သင့်/မသင့်စဉ်းစားြခင်း။ 
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ဆံုးးံိငုေ်ြခနညး်ပါးသည် ့ ဆက်သယွေ်ဆာငရ်က်သူများအေပ  ိးုရငှ်းလယ်ွကသူည့်အေလးထား 

စိစစ်မြပလုပ်ြခင်း 

၂၃။  ဆံုးးံုိငေ်ြခနည်းပါးသည့်  ဆက်သွယေ်ဆာင်ရကသူ်များအတက်ွ  ုိးရှငး်လွယကူ်သည် ့

ဆကသွ်ယေ်ဆာင်ရက်သအူေပ  အေလးထားစိစစ်ြခင်းနည်းလမ်းများတငွ ် ေအာက်ေဖာ်ြပပါတုိ 

ပါဝငသ်ည်- 

  (က)  အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီ ဆကသွ်ယေ်ဆာင်ရက်သူ မည်သူမည်ဝါြဖစ်ေကာင်း သတ်မှတ် 

ေဖာ်ထတ်ုြခင်းကို အကိမ်အေရအတွက် ေလာခ့ျေဆာငရ်ကြ်ခငး်၊ 

  (ခ)  လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ချက်များ  အေသးစိတ်စိစစ်ြခင်းှင် ့ စဉ်ဆက်မြပတေ်စာင့်ကပ် 

ကည့်စစ်ေဆးြခင်း အတိုင်းအတာကို ေလာ့ချြခင်း၊ 

  (ဂ)  ရည်ရယထ်ားေသာ  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏  သဘာဝှင့်  ေဆာင်ရက်ရသည့် 

အေကာင်းရင်းကိုသိေအာင ် ေဆာငရ်က်ရာတွင ် သီးသန်သတင်းအချက်အလက်ှင် ့

ေဆာင်ရကခ်ျက်များကိ ု ရယစုူေဆာင်းြခငး်မြပဘ ဲ လပ်ုငန်းဆက်သွယေ်ဆာငရ်က် 

ေပးြခင်း။ 
   

၂၅။  ဘဏသ်ည ်FATF သုိမဟုတ် FIU က ဆံုးံးိုင်ေြခြမင့်မားသည်ဟု သတ်မှတ်ေကညာထား 

သမူျား  သိုမဟုတ်  ဘဏက်  ဆံုးးံုိင်ေြခြမင်မ့ားသူအြဖစ်  သတ်မှတသ်ည်သူ့များှင်ဆ့က်သယ်ွ 

ေဆာင်ရကမ်ြပလပ်ုသည်အ့ခါ သိုမဟုတ် ေငွေကးခဝါချမှင့်အကမ်းဖကမ် ေငွေကးေထာက်ပ့ံမကုိ 

လံုေလာက်စွာ  ဟန်တားေဆာင်ရက်ြခင်းမရိှသည့်သူများ  သိုမဟုတ်  ိငု်ငံများအတငွး်  လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရကမ်ြပသည့်အခါ  သိုမဟုတ်  ေငွေကးခဝါချမငှ်အ့ကမ်းဖကမ်ကိ ု ေငွေကးေထာက်ပ့ံမ 

ှင့်စပ်လျဉ်း၍ သံသယရိှသည့်အခါ  ုိးရှင်းလွယ်ကူသည့်ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်သူအေပ အေလးထား 

စိစစ်ြခင်းနညး်လမ်းများကုိ အသုံးမြပရ။ 
 

အကျိးခံစားခွင်ရိှ့သူပုိငရှ်င်အားသတမှ်တ်ြခငး် 

၂၆။  ဘဏသ်ည်  တစ်ဦး  သိုမဟုတ်  တစ်ဦးထက်ပုိေသာ  အကျိးခံစားခွင့်ရှသူိပုိငရ်င်ှများ၏ 

ကုိယစ်ားေဆာင်ရက်ေနသည့်  ဆက်သွယေ်ဆာငရ်က်သမူျားကိ ု သင့်ေလျာ်သည့်နည်းလမ်းများ 

အသံုးြပ၍  အကျိးခံစားခွင့်ရှသိပုိူငရ်ငှ၏်  အချက်အလကမ်ျားအား  သတ်မှတ်အတည်ြပရမည်။ 

ယငး်က့ဲသုိ  ဘဏ်က  အကျိးခံစားခွင့်ရှသိပုိူငရ်ငှ ် မည်သမူည်ဝါြဖစ်ေကာင်းကုိ  ခုိင်မာစိတ်ချရသည့် 

အရင်းအြမစ်မှရရိှသည့်အချက်အလက်  သုိမဟုတ်  သက်ဆုိင်သည့်  သတင်းအချက်အလက်များကိ ု

အသံုးြပ၍ သင့်ေလျာ်သည်အ့တည်ြပြခင်းကုိ ေဆာင်ရက်ရမည်။ 
 

၂၇။ အထက်အပုိဒ ်၂၆ အရ အကျိးခံစားခွင်ရိှ့သူပုိငရ်ငှထ်မှံရယူရမည့် သတင်းအချက်အလက်များ 

သည် ဤန်ကားချက်၏ ေနာက်ဆက်တွဲတငွ ်ေဖာ်ြပထားသည့်အချက်များှင့်အညီြဖစ်ရမည်။ 
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၂၈။  အထက်အပုိဒ ် ၂၆  ငှ့်  ၂၇တွင ် ေဖာ်ြပထားသည့် သတ်မှတ်ချကမ်ျားတွင ်ယုံကည်အပ်ံှခံ 

ရသမူျားငှ် ့ ေရှေနများ၊  ဥပေဒအကျိးေဆာင်လပ်ုငန်းများက ယင်းတုိထတွံင် အလုပ်အပ်ံှသူများ 

ကုိယစ်ားဖငွ်လ့စ်ှသည် ့ ဘဏစ်ာရင်းများလည်းပါဝငသ်ည်။  ဤကစိရပ်တွင်  ဘဏ်သည်  အကျိး 

ခံစားခွင်ရ့ှသူိပုိငရ်င်ှများကိ ု ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်သအူေပ  အေလးထားစိစစ်ြခင်း  နည်းလမ်းများ 

ြဖင့် အသုံးြပစိစစ်ရမည်။ 
 

၂၉။  ဆကသွ်ယေ်ဆာင်ရက်သသူည်  စေတာ့အိတ်ချန်ိးတင်ွ  စာရင်းဝင်ြပလပ်ုထားသည့်  ကုမဏီ 

တစ်ခုြဖစ်ပါက  ဘဏအ်ေနြဖင့်  အဆိပုါစာရင်းဝင ် ကုမဏကီ  ပိငုဆုိ်င်မအကျိးခံစားခွင့်များကို 

လုေံလာကစွ်ာ  ဖွင်ဟ့ေကညာထားသည် ့ ကုမဏြီဖစ်သညဟု်  သုးံသပ်ခ့ဲလင်  အဆုိပါကမုဏ၏ီ 

အကျိးခံစားခွင့်ရှသိပုိူငရ်င်ှ  သုိမဟုတ ် ရယ်ှယာရငှတ်စ်ဦးဦး၏  အချကအ်လက်များကိ ု အတညြ်ပ 

ရနှ်င် ့ စစ်ေဆးရန်မလိအုပ်ပါ။  ဤကစိရပ်တွင်  ဘဏသ်ည ် ကုမဏီထံမှသာအဆိပုါ  ဆက်သွယ် 

ေဆာင်ရက်သူသည်  မည်သူမည်ဝါြဖစ်ေကာင်းသတ်မှတ်  ေဖာ်ထုတ်သည် ့ စာရက်စာတမ်းများကို 

ရယူရမည်ြဖစ်ပီး သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်ြခင်းဆုိင်ရာအချက်အလက်များကိ ုအများြပည်သူသုိ ထုတ်ေဖာ် 

ေကညာထားသည့်  မှတ်တမ်းတင်စာအုပ်များမှေသာ်လည်းေကာငး်  ယင်းသိုရရှိ ြခငး်မရိှပါက 

ဆကသွ်ယေ်ဆာင်ရက်သထံူမှေသာ်လညး်ေကာင်း ရယူေဆာင်ရက်ရမည်။ 
 

၃၀။  ဥပေဒအရ  ဖဲွစည်းထားသည့်အဖဲွအစည်း  သုိမဟုတ်  အစီအစဉ်ြဖစ်ပါက  ဘဏ်သည် 

မညသူ်ကပုိင်ဆိငုသ်ည် သိုမဟုတ် ထန်ိးချပ်ကွပ်ကဲမရှသိည်ဆုိသည့်အချက်အပါအဝင ်ဆက်သွယ ်

ေဆာင်ရကသူ်၏ထန်ိးချပ်ကပ်ွကဲမပံုစှံင့်  ပုိငဆုိ်င်မကုိသနိားလည်ရန်  လုံေလာကသ်ည့်နည်းလမ်း 

များကိေုဆာင်ရကရ်မည်။ 
 

၃၁။  (က)  ဥပေဒအရ ဖဲွစညး်ထားသည်အ့ဖဲွအစည်း သိုမဟုတ် အစီအစဉြ်ဖစ်ပါက ဆကသ်ယွ ်

ေဆာင်ရက်သူ  မည်သူမညဝ်ါြဖစ်ေကာငး် သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်ြခင်းကို သက်ဆိငုရ်ာ 

လပုူဂိလ်တစဦ်းချငး်အေပတွင် ေအာက်ပါအတိငုး် ေဆာင်ရက်ရမည်- 

  (၁)  ဥပေဒအရဖဲွစည်းထားသည့်အဖဲွအစည်း၏  ၂၀% ထက်ပုိ၍ တိက်ုုိကေ်သာ် 

လညး်ေကာင်း  သိုမဟုတ်  သွယဝ်ိကု၍်ေသာ်လည်းေကာင်း  ပုိငဆ်ိင်ုြခင်း 

သိုမဟုတ် ထန်ိးချပ်ကပ်ွကဲမရှြိခငး်၊ 

  (၂)  ဥပေဒအရဖဲွစညး်ထားသည့်အဖဲွအစည်း၏ စီမံအုပ်ချပ်မတွင် တာဝန်ရိှြခင်း။ 

  (ခ)  ဥပေဒအရေဆာင်ရက်ေသာ အစီအစဉ်များှင့်စပ်လျဉ်း၍  မည်သမူည်ဝါြဖစ်ေကာင်း 

သတမှ်တ်ေဖာ်ထတ်ုရာတွင ်အကျိးစီးပာွးများကိကုိယုစ်ားြပစီစဉ်ေဆာင်ရက်ေပးသ၊ူ 

ယံုကည်အပ်ံှြခင်းခံရသူ၊ အကျိးစီးပွားကာကွယ်ေပးသူ၊ အကျိးခံစားခွင့်ရိှသူ သုိမဟုတ် 

အလားတူအေနအထားရိှေသာ ပုဂိလ်များကိ ုေဆာင်ရကရ်မည်။ 
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၃၂။  ဘဏမ်ျားသည ် ယုံကညအ်ပ်ံှခံရသူှင် ့ လပ်ုငန်းစတင်ေဆာင်ရက်ြခငး်မြပမီ  သိုမဟုတ် 

ယုံကည်အပ်ှံခံရသူအတွက်  အခါအားေလျာ်စွာ  လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ချက်  (Occasional 

Transaction)  ြပလပ်ုေပးရာတွင် ဤန်ကားချက် အပုိဒ ် ၁၇ တငွ ် ေဖာ်ြပထားသည့် သတမှ်တ် 

ပမာဏထက်ေကျာ်လွန်ပါက ယံုကည်အပ်ံှခံရသူ၏ (ကန်သတ်ထားြခင်းမရိှေသာ်လည်း ေအာက်တွင် 

ေဖာ်ြပထားသည့်) အချက်အလက်များအား ေတာင်းခံရမည်-  

  (က)  ယုံကညအ်ပ်ံှခရံသူသည ် ၎င်း၏ယုံကည်အပ်ံှသူှင် ့ ပတ်သက်မအေြခအေနကုိ 

ဘဏသုိ် ထုတေ်ဖာ်ေကညာရမည်၊ 

  (ခ)  ယံုကည်အပ်ံှခံရသူသည် အကျိးခံစားခွင့်ရိှသူပုိင်ရှင်ှင့် လုပ်ငန်းဆက်ဆံေဆာင်ရက် 

မစညး်ကမး်ချကမ်ျားအရ  ယံုကည်အပ်ံှမအြဖစ်  လကဝ်ယထ်ားရှသိည့်  သိုမဟုတ ်

စီမံခန် ခဲွသည် ့ရပုိင်ခင့်ွများှင်ပ့တ်သကသ်ည့် သတငး်အချက်အလက်များကုိ ဘဏ် 

သို တင်ြပရမည်။ 
  

ဆကသွ်ယေ်ဆာင်ရက်သူ၏ သတင်းအချကအ်လက်ကိ ုထန်ိးသိမး်ထားရိှြခငး် 

၃၃။  ဘဏသ်ည်  လပ်ုငနး်ဆက်သွယေ်ဆာင်ရကေ်နသည် ့ ကာလတစ်ေလာက်လံုးဆက်သွယ် 

ေဆာင်ရက်သူှင့်  အကျိးခံစားခွင့်ရိှသူပုိင်ရှင်များ၏  သတင်းအချက်အလက်များကိ ု စုေဆာငး်၍ 

ထန်ိးသိမ်းထားရှရိမည်။  ဆက်သယ်ွေဆာငရ်က်သူအေပ  အေလးထားစိစစ်ြခငး်လုပ်ငန်းစဉ်အရ 

စုေဆာင်းရရှိသည့်  သတင်းအချက်အလက ် သိုမဟုတ်  အချက်အလက်၊  စာရက်စာတမး်များကုိ 

အချန်ိှင့်တစ်ေြပးညီြဖစ်ေစရန်  ြပစုထိန်းသိမ်းထားရမည်ြဖစ်သည့်အြပင်  ဘဏ်က  သင့်ေလျာ်သည် 

ဟုသတ်မှတ်ထားေသာအချန်ိအထ ိ အဆိုပါထိန်းသမိ်းထားသည့်  မှတ်တမ်းစာရက်စာတမ်းများကုိ 

ဥပမာအားြဖင် ့ေအာက်ပါအေြခအေနများတွင် ြပနလ်ည်သံုးသပ်ုိငရ်န် ထားရှရိမည်- 

  (က)  သသိာထင်ရှားေသာ လပ်ုငနး်ေဆာင်ရက်ချကမ်ျား ေဆာင်ရက်ရန်ရှသိည့်အခါ၊ 

  (ခ)  ဘဏစ်ာရင်းလညပ်တ်ေဆာင်ရကသ်ည့်အချနိတွ်င ် အဓိကေြပာင်းလမဲြဖစ်ေပေသာ 

အခါ၊ 

  (ဂ)  ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်သူကေဆာင်ရက်သည့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ချက်များ သုိမဟုတ် 

ဘဏှ်င့်ဆကသွ်ယ်ေဆာငရ်ကသ်ည့်သဘာဝကိ ု ဘဏ်က  သြိမင်နားလည်ေအာင ်

ေဆာင်ရက်ရာတွင် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်သူထံတွင် ရိှပီးသည့်သတင်းအချက်အလက် 

များက မလုေံလာက်ေသာအခါ။ 
 

ဆကသွ်ယေ်ဆာင်ရက်သူ၏ လပ်ုငနး်ေဆာင်ရက်ချကမ်ျားကိ ုစဉ်ဆက်မြပတ ်ေစာင့်ကည်စ့စ်ေဆး 

ြခင်း 

၃၄။  ဘဏသ်ည်  ဆက်သယွေ်ဆာင်ရက်သူများ၏  လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ချက်များကို  စဉဆ်က ်

မြပတ်ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးရန်အတွက ်ကွန်ပျတာစနစ်များအပါအဝင် အလုိအေလျာက်စနစ်များကုိ  



17 

လ ို ဝ့က်ှ 
 

တပ်ဆင်ေဆာင်ရကသ်ည့် လပ်ုထုးံလုပ်နညး်များ ချမှတ်ရမည်။ 
 

၃၅။  ထိုအြပင်  ဥပေဒပုဒ်မ  ၂၀  အရ လိအုပ်ပါက  ေစာင့်ကပ်ကည့်စစ်ေဆးြခငး်တွင ် လုပ်ငနး် 

ေဆာင်ရက်ချက်အမျိးအစား၊  လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ချက်အရယ်အစားှင့်  ပမာဏ၊  ကိတင်သတ်မှတ် 

ထားသည့်  ကန်သတ်ချက်များှင့်  ေငွေကးရင်းြမစ်ှင့်  ချမ်းသာကယ်ဝမဆိင်ုရာ  အချက်အလက် 

များပါဝငုိ်င်ပီး ဆက်သွယေ်ဆာင်ရက်သ၏ူ  ဆံုးးံုိငေ်ြခအနည်းအများခွဲြခားြခင်းှင့် ဆက်သွယ် 

ေဆာင်ရကသူ်၏  ဘဏ၏်အသိအြမင်  ဗဟုသုတအရ  ေဆာငရ်က်ေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း  ယုံကည်မ 

ရှေိစရန်  ဆက်သွယေ်ဆာင်ရက်သ၏ူ  လုပ်ငန်းေဆာင်ရကခ်ျကမ်ျားကိ ု အေသးစိတ်စိစစ်ြခငး်တို 

ပါဝငရ်မည။် 
 

၃၆။  ဘဏ်သည်  ေငွေကးခဝါချမ  သုိမဟုတ်  အကမ်းဖက်မကုိ  ေငွေကးေထာက်ပ့ံမှင့်သက်ဆုိင် 

သည် ့ လပ်ုငနး်ေဆာင်ရကခ်ျကမ်ျားဟုယဆူ၍  ဆက်သွယေ်ဆာင်ရက်သူအေပ  အေလးထားစိစစ် 

ြခင်း လုပ်ငန်းစဉ်ေဆာင်ရက်ေနေကာင်း ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်သူက သတိြပမသိည်ဟု ယံုကည်ရန် 

အေကာင်းရှပိါက ဆက်သွယေ်ဆာင်ရက်သအူေပ အေလးထားစိစစ်ြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်ေဆာင်ရကမ် 

ကုိ  ရပ်စဲုိငသ်ည။်  ယင်းက့ဲသိုအေြခအေနမျိးတွင်  ဘဏသ်ည ် ဘဏလ်ပ်ုငနး်ေဆာငရ်ကခ်ျကကုိ် 

လကခံ်ေဆာင်ရက်ပီး  FIU  သုိ  သံသယြဖစ်ဖွယ်ရိှေသာ  ေငွေကးလေဲြပာင်းေဆာင်ရက်ချကအ်ြဖစ် 

ချကခ်ျင်းတင်ြပရမည်။ 
 

တတိယပုဂိလအ်ေပတွင်အမီှြပေဆာင်ရကြ်ခင်း 

၃၇။(က)  ဘဏသ်ည်  ဥပေဒပုဒ်မ  ၂၄  ပါ  ြပာန်းချက်များကုိ  ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ပီးပါက 

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်သူအေပ အေလးထားစိစစ်ြခင်း  လုိအပ်ချက်များအရ တတိယ 

ပုဂိလ်ကားခံေဆာင်ရက်ေပးသူ၏ သတင်းအချက်အလက်များအေပ အမီှြပေဆာင်ရက် 

ုိငသ်ည်။ 

  (ခ)  ဘဏသ်ည် တတိယပုဂိလှ်င် ့ဆက်သယွေ်ဆာင်ရက်ြခင်းမြပမီ တတိယပုဂိလက် 

လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်သည့် ုိငငံ်သည် ေငွေကးခဝါချမှင်အ့ကမ်းဖကမ်ကို ေငွေကး 

ေထာက်ပ့ံမဆံုးးံုိင်ေြခရှသိည့် ုိငငံ်ြဖစ်မြဖစ်ကိ ုသတြိပရမည။် 

  (ဂ)  ကားခံေဆာင်ရက်ေပးသူ တတိယပုဂိလ်အားဆံုးးံုိင်ေြခြမင့်မားသညဟု် သတ်မှတ် 

ထားပါက ဘဏ်သည ်အဆိပုါကားခေံဆာင်ရက်ေပးသူ တတိယပုဂိလ်င့်ှ  ၎င်းက 

ေဆာင်ရကေ်ပးသည့် ဆက်သွယေ်ဆာင်ရက်သ၏ူ  စီးပွားေရးဆက်သွယေ်ဆာင်ရက် 

ချကမ်ျားကိ ု ြပန်လညသံု်းသပ်ရန်ှင် ့ အဆုိပါကားခံေဆာင်ရက်ေပးသ ူ တတိယ 

ပုဂိလှ်င့် လပ်ုငန်းဆက်သယွခ်ျက်ကုိ ရပ်စဲရမည်။ 
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၃၈။  ဤန်ကားချကအ်ပုိဒ ် ၃၇ အလိုငှာ  ကားခံေဆာငရ်ကေ်ပးသူ တတယိပုဂိလ်တွင ်ဘဏ် 

ှင်ေ့ငေွရးေကးေရးအဖဲွအစည်းမဟုတေ်သာ  ပုဂိလ်များပါဝငုိ်င်ပီး  ၎င်းတုိက  ဘဏှ်င့်  ေငေွရး 

ေကးေရးအဖဲွအစည်းများအတွက်  ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်သူများ၏  ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်သူအေပ 

အေလးထားစိစစ်ြခင်းကုိ  ကားခံေဆာင်ရက်ေပးပီး အဆုိပါကားခံေဆာင်ရက်ေပးသူ တတိယပုဂိလ် 

များကုိ သက်ဆုိင်ရာုိင်ငံ၏  ကပ်မတ်ကွပ်ကဲ၊  ကီးကပ်စစ်ေဆးသူများက ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်သူ 

အေပအေလးထားစိစစ်ြခငး်ှင့်  မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းြခင်းဆိုင်ရာ  လိုအပခ်ျကမ်ျားကုိ  ေကာင်းစွာ 

လုိက်နာေဆာင်ရက်သူများြဖစ်ရမည်။ ဘဏ်ှင့်ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများအတွက် ေဆာင်ရက် 

သည့်စီးပွားေရး ေဆာင်ရက်ချက်များသာမက အဆိုပါကားခံေဆာငရ်က်ေပးသူ တတိယပုဂိလမ်ျား 

အေနြဖင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်သူှင့်လည်း စီးပွားေရးဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ချက်များရိှုိင်သည်။ 
 

သာန်ေဆာင်ဘဏ်များှင့် နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်အဆက်အသွယ် ဘဏ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ြခင်းများ 

၃၉။  ဘဏသ်ည် ဥပေဒပုဒမ် ၃(ဇ) တင်ွ အဓိပာယဖွ်င်ဆ့ိထုားသည့် သာန်ေဆာင်ဘဏ်တစ်ခ ု

ှင်အ့ဆကအ်သွယဘ်ဏလု်ပ်ငန်း တည်ေထာင်ြခငး်ကုိေသာလ်ည်းေကာငး်၊ မိမိ၏ ဘဏေ်ငွစာရင်း 

ကို  အသုံးြပခွင့်ေပးြခင်းကိုလည်းေကာငး်  မြပလပု်ရ။  အလားတူပင ် သာန်ေဆာင်ဘဏ်တစ်ခု 

၏ ဘဏစ်ာရင်းကုိ ဖွင်လ့စ်ှေဆာင်ရက်ြခငး်ြပသည် ့ ုိငငံ်ြခားတုိငး်ြပည်ရှ ိဘဏတ်စ်ခုှင့် အဆက် 

အသွယဘ်ဏ်တညေ်ထာင်ြခငး် သုိမဟုတ် လပ်ုငန်းဆက်လကေ်ဆာင်ရက်ြခင်းမြပရ။ 
 

၄၀။  နယစ်ပ်ြဖတ်ေကျာ်  အဆက်အသယွဘ်ဏလ်ပ်ုငန်းေဆာငရ်က်ြခင်း  သိုမဟုတ်  အြခား 

အလားတူ  ဆက်သယွေ်ဆာငရ်က်ြခင်းတုိမြပလပ်ုမီ  ဘဏ်သည်  ဆက်သွယေ်ဆာငရ်က်သူ၏ 

သတင်းအချက်အလက်များကုိ  အေလးထားစိစစ်ြခင်းနည်းလမ်းများကုိ  ပံုမှန်ေဆာင်ရက်ြခင်းအြပင် 

ေအာက်ပါတုိကိ ုေဆာင်ရက်ရမည်- 

(က)  အဆက်အသယ်ွဘဏလ်ပ်ုငန်းတည်ေထာင်မည့်  တစ်ဘက်ဘဏှ်င်စ့ပ်လျဉ်းသည့် 

လုံေလာကေ်သာ သတငး်အချကအ်လက်များကိုစုစည်းြခင်း၊ 

(ခ)  အဆက်အသွယ်ဘဏ်လုပ်ငန်းတည်ေထာင်မည့်  တစ်ဘက်ဘဏ်၏  စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းသေဘာသဘာဝကုိ ေကာငး်စွာသိရှရိန် ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ 

(ဂ)  အများြပည်သရူရှုိိငေ်သာ  သတင်းအချက်အလက်များအေပ  အေြခခံ၍  ေငွေကး 

ခဝါချမ  သိုမဟုတ်  အကမ်းဖကမ်ကို  ေငွေကးေထာက်ပံ့မစုံစမ်းေထာက်လမ်ှးမ 

သိုမဟုတ်  နည်းဥပေဒ၊  စည်းမျဉး်များအရ  အေရးယူေဆာင်ရက်ြခင်းကုိ  လိုက်နာ 

ေဆာင်ရကြ်ခင်း  ရှ ိ မရှ ိ အပါအဝင်  ၎င်းတုိလိက်ုနာရမည့်  ကီးကပ်စစ်ေဆးြခင်း 

အရည်အေသွးှင် ့ အဆက်အသယွဘ်ဏ်လပ်ုငန်းတည်ေထာင်မည့်  တစ်ဘက်ဘဏ ်

၏ နာမည်ဂုဏ်သတင်း ေကာင်းမွန်မကို အကြဲဖတြ်ခငး်ှင့် စိစစ်ြခင်း၊ 
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(ဃ)  အဆက်အသယ်ွဘဏတ်ည်ေထာငေ်ဆာင်ရက်ြခင်းအသစ်ကုိ  စတငေ်ဆာင်ရက်ြခင်း 

မြပမီ အဆင့်ြမင့်စီမံခန် ခဲွသူများမှ သေဘာတူညီချကရ်ယြူခငး်၊ 

(င)  ဘဏတ်စ်ခုချင်းစ၏ီ  ေငေွကးခဝါချမှင် ့ အကမ်းဖက်မကိ ု ေငွေကးေထာက်ပ့ံမ 

တုိက်ဖျကေ်ရးှင့်သက်ဆုိငသ်ည့်  လိက်ုနာေဆာငရ်ကရ်မည့်  တာဝန်အသီးသီးကုိ 

ရငှ်းလင်းစွာ နားလည်ေစရန်ငှ့် ၎င်းအတွက် စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများ 

ထားရှိြခင်း၊ 

(စ)  ေပးေချမအတွက်တစ်ဆင်အ့သုးံြပေသာ  ဘဏ်ေငွစာရငး်ှင့်စပ်လျဉ်း၍  မိမှိင့် 

အဆက်အသွယ်ဘဏ်လုပ်ငန်းတည်ေထာင်မည့် တစ်ဘက်ဘဏ်သည် ၎င်းှင့်ဆက်သွယ် 

ေဆာင်ရကသူ်များ၏  ေငစွာရငး်ကုိ  တိက်ုုိက်ကည့်စစ်ေဆးြခင်းြဖင့်  ဆက်သယ်ွ 

ေဆာင်ရကသူ်အေပ အေလးထားစိစစ်ြခင်းဆုိငရ်ာ တာဝန်ဝတရားများကုိ လိုက်နာ 

ေဆာင်ရကထ်ားေကာင်းှင် ့ ေတာင်းဆိပုါက  ယငး်ှင်စ့ပ်ဆုိငသ်ည့်  ဆက်သွယ် 

ေဆာင်ရကသူ်အေပ  အေလးထားစိစစ်ြခင်းဆုိငရ်ာ  သတင်းအချက်အလက်များကုိ 

ပံ့ပိုးေပးုိင်ေကာင်း ေကျနပ်လကခ်ံြခင်း။ 
 

ဝန်ေဆာငမ်အသစ်များှင့်လပ်ုထုးံလပ်ုနညး်များ 

၄၁။  ဘဏမ်ျားသည ် ေအာက်ေဖာ်ြပပါတိုှင်စ့ပ်လျဉ်း၍  ေပေပါက်ေသာ  ေငေွကးခဝါချမှင့် 

အကမ်းဖက်မကုိ ေငွေကးေထာက်ပ့ံမဆံုးံးုိင်ေြခများကုိ စီမံခန် ခဲွရန်ှင့်ကုစားရန်အတွက် သတ်မှတ် 

ေဖာ်ထတ်ုြခင်း၊ အကဲြဖတ်စိစစ်ြခင်းှင် ့သင့်ေလျာ်သည် ့အေရးယူေဆာင်ရကမ်များကိ ုြပရမည်- 

(က)  ဘဏလု်ပ်ငနး်ဝန်ေဆာငမ်များကိ ု ြဖန်ေဝသည့်  အစအီစဉအ်သစ်များ  အပါအဝင ်

ဝန်ေဆာင်မှင် ့ဘဏ်လပ်ုငန်းလပ်ုထုးံလပ်ုနည်းအသစ်များ တိးုချဲေဆာငရ်က်ြခင်း၊ 

(ခ)  ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ေဆာင်မအသစ်အတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊  ေဆာင်ရက်ဆဲ 

အတွက်ေသာ်လည်းေကာငး် နည်းပညာအသစ်များ တိုးတက်အသုံးြပြခင်း။ 

(ဂ)  နညး်ပညာအသစ်များတိးုတက်အသံုးြပြခင်း  သိုမဟုတ်  လပ်ုထုးံလုပ်နည်းများ၊ 

ဝန်ေဆာင်မအသစ်များကုိ  စတင်ေဆာင်ရက်ြခင်းမြပမီ  ဆုံးံးုိင်ေြခအကဲြဖတ် 

သုးံသပ်မကုိ ကိတငေ်ဆာင်ရကြ်ခငး်။ 
 

ေကးနန်းြဖင် ့ သုိမဟုတ် အီလကထ်ေရာနစ်နည်းလမ်းြဖင် ့ေငလွေဲြပာငး်ြခင်း မူဝါဒများငှ်လ့ပ်ုထုးံ 

လပ်ုနညး်များ 

၄၂။  ဥပေဒပုဒ်မ  ၂၇(က)  ငှ်အ့ညီ  ဘဏ်ကေဆာင်ရက်သည် ့ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာေ်ကးနန်းြဖင့် 

သိုမဟုတ်  အီလကထ်ေရာနစ်နည်းလမ်းြဖင့်  ေငွလဲေြပာင်းြခင်းတွင်  ေအာကေ်ဖာ်ြပပါတုိပါဝငရ်န ်

ှင့် အဆုိပါသတင်းအချက်အလက်များအားလံုးသည် ေငွေပးေချမေဆာင်ရက်ေနစဉ်တစ်ေလာက်လံုး 

အမဲရရိှေနေစရန် ေဆာင်ရက်ထားရမည်- 
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(က)  ေငလွေဲြပာငး်သူှင် ့ေငွလလဲက်ခံသူ၏ တိကျေသချာသည့် သတင်းအချက်အလက်၊ 

(ခ)  ေငလွဲေြပာင်းသူ၏ အမညအ်ြပည့်အစုံ၊ 

(ဂ)  ေငလွဲေြပာင်းရာတွင်အသုံးြပသည့် ေငွလဲေြပာင်းသူ၏ စာရင်းအမှတ်၊ 

(ဃ)  ေငလွေဲြပာငး်သူ၏  လပ်ိစာ  သိုမဟုတ်  ဆက်သွယေ်ဆာင်ရက်သ ူ မည်သမူည်ဝါ 

ြဖစ်ေကာင်း သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်ထားသည့် အချက်အလက်များ သုိမဟုတ် ေမွးဖွားရာ 

အရပ်ှင့်ဇာတိ၊ 

(င)  ေငလွေဲြပာငး်ရာတွင် အသံုးြပသည့် ဘဏ်စာရင်းကဲသုိ့ေသာ ေငွလလဲက်ခံမည်သူ့၏ 

ဘဏစ်ာရင်းအမှတ်ှင် ့ေငွလလဲက်ခံမည်သူ့၏အမည်။ 
 

၄၃။  ဘဏသ်ည်  အထက်အပုိဒ ် ၄၂  ပါအချကမ်ျားကုိ  ရရိှေစရန်  ေဆာငရ်က်ုိငြ်ခင်းမရှပိါက 

ေကးနန်းြဖင် ့ သိုမဟုတ်  အီလက်ထေရာနစ်နညး်လမ်းြဖင့်  ေငလွေဲြပာငး်ြခင်းကုိ  ေဆာင်ရကခ်င့်ွ 

မြပရ။ 
 

၄၄။  ေငလွေဲြပာငး်သူတစဦ်းတည်းထမှံ  ေငလွလဲက်ခံမည်သူ့အများအြပားထံ  နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် 

ေကးနန်းြဖင် ့သိုမဟုတ် အလီက်ထေရာနစ်နည်းလမ်းြဖင် ့ေငွလေဲြပာင်းေပးပုိြခင်းများကုိ  ဖုိင်တစ်ခု 

တည်းတွင်  တစ်စုတစ်စည်းတည်းြပလုပ်၍  ေငွလလဲက်ခံမည့်သူများထံ  လေဲြပာင်းေပးသည့်ကိစရပ် 

တွင် ဘဏ်များအေနြဖင့် အထက်အပုိဒ် 42 ပါ ေငွလေဲြပာင်းေပးပုိသူ၏ သတင်းအချက်အလက်များ 

ှင့်စပ်လျဉ်း၍  လိုက်နာရန်အချက်များကို  ေဆာင်ရက်ိုင်ြခင်းမရှိပါက  ၎င်းတို အေနြဖင့် 

ေငလွေဲြပာငး်ေဆာင်ရကြ်ခင်းကုိ ေနာက်ေကာင်းြပန်လိက်ုုိငမ်ည် ့ေငလွေဲပးပုိသ၏ူ စာရင်းအမှတ် 

သိုမဟုတ်  တစ်ခုတည်းေသာလဲေြပာင်းချက်  ရည်န်းအမှတ်  (unique  transaction  reference 

number) တို  ပါဝငေ်အာငေ်ဆာင်ရက်ရမည်။ ထိုအြပင ်စစုည်းထားသည့်ဖုိငတ်င်ွ လိုအပ်ပီးတိကျ 

ေသာ  ေငလွေဲပးပုိသ၏ူ  သတငး်အချက်အလက်အြပည့်အစံု၊  ေငွလလဲက်ခံသ၏ူ  သတင်းအချက ်

အလက်အြပည့်အစံုတုိ  ပါဝငရ်မည်ြဖစ်ပီး  ေငလွလဲက်ခံသူ၏ သတင်းအချက်အလက်များကို  ိင်ုင ံ

အတင်ွး အြပည့်အဝေနာကေ်ကာင်းြပန်လိက်ုုိငမ် ြပလပ်ုုိငရ်မည်ြဖစသ်ည်။ 
 

၄၅။  ြပည်တွငး်တွင်  ေကးနန်းြဖင့်  သိုမဟုတ်  အီလက်ထေရာနစ်နညး်လမ်းြဖင် ့ ေငွလေဲြပာင်း 

ြခင်းအတွက်  ေငွေကးလဲေြပာင်းမကိုထိေရာကမ်ရှိေစရန်  အြခားေသာနည်းလမ်းြဖင် ့ ေပးေချမ 

စနစ်လပုင်န်း  ဆကသွ်ယေ်ဆာင်ရက်ြခင်းများအပါအဝင်  ေငလွေဲပးပုိမကိ ု ေဆာင်ရက်သည့် 

အဖဲွအစည်းတွင် ေကးနနး်ြဖင့် သုိမဟတ်ု အလီက်ထေရာနစ်နညး်လမ်းြဖင် ့ေငလွပုိဲြခငး်တွင် ပါဝင် 

ရမည်ေ့ငွေပးေချမပံုစံ  သုိမဟုတ်  သတင်းေပးပုိချကတွ်င ် ပါဝငရ်မည့်  ေငလွေဲြပာငး်သ၏ူ  သတင်း 

အချက်အလက်အြပည့်အစံု  သိုမဟုတ်  ေငေွပးေချမပံုစံ  သုိမဟုတ ် သတငး်ေပးပုိချကအ်တွက် 
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ဘဏစ်ာရင်းအမှတ်မပါရှိလင်  ေငွလေဲြပာငး်သူ၏  စာရင်းအမှတ်ြဖစ်ေသာ  တစ်ခုတညး်ေသာ 

လဲေြပာင်းချက ်ရည်န်းအမှတ် (unique transaction reference number) တိုပါဝငရ်မည်။ 
 

၄၆။  ေငွေကးဆုိင်ရာစံုစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖဲွ သုိမဟုတ် ေငွလလဲက်ခံသည့် ဘဏ်က လုိအပ်၍ 

ေတာငး်ခံပါက  အဆုိပါေတာငး်ခံမကိရုရှသိည်ေ့နမှ  သုးံရက်အတွင်း  ေငွလေဲပးပုိမကို  စတင် 

ေဆာင်ရက်သည့်ဘဏက် ေကးနန်းြဖင့် သိုမဟုတ် အီလက်ထေရာနစ်နည်းလမ်းြဖင် ့ေငလွေဲြပာင်း 

ြခင်း သတင်းအချက်အလက်များကို ြပည့်စုံစွာရရှိေစရန် ပံ့ပိုးေပးရမည်။ 
 

၄၇။  နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် ေကးနန်းြဖင့် သိုမဟုတ် အီလက်ထေရာနစ်နည်းလမ်းြဖင် ့ေငွလေဲြပာငး် 

ြခင်းအတွက်  ေငလွဲေြပာင်းေပးေချမတစ်ေလာက်လုံး၌  ဘဏ်က  ကားခံအြဖစ်ေဆာင်ရက်သည့် 

ကိစရပ်တွင် ေငွလေဲြပာင်းသူှင့် ေငွလလဲက်ခံသူ၏ သတင်းအချက်အလက်များအပါအဝင် ေကးနန်း 

ြဖင့်  သုိမဟုတ်  အီလက်ထေရာနစ်နည်းလမ်းြဖင့်  ေငွလဲေြပာင်းြခင်းသတငး်အချက်အလက်များ 

အားလံုးကုိ ထန်ိးသိမ်းထားရမည။် 
 

၄၈။  နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် ေကးနန်းြဖင့် သိုမဟုတ် အီလက်ထေရာနစ်နည်းလမ်းြဖင် ့ေငွလေဲြပာငး် 

ြခင်းအတွက်  လိအုပ်ေသာ  ေငွလေဲြပာငး်သူ  သိုမဟုတ်  ေငလွလဲက်ခံသူသတငး်အချက်အလက ်

များသည် နည်းပညာဆုိင်ရာ ကန်သတ်ချက်အရ ကျန်သတင်းအချက်အလက်များအနက်မှ ြပည်တွင်း 

ေကးနန်းြဖင် ့ သုိမဟုတ်  အီလက်ထေရာနစ်နည်းလမ်းြဖင့်  ေငလွေဲြပာင်းမဆုိငရ်ာ သတင်းအချက် 

အလက်များှင် ့ ဆက်စပ်လျက်ရှသိည့်အေြခအေနတွင်  ကားခံဘဏ်သည ် ေငလွေဲပးပုိမကိ ု

ေဆာင်ရကသ်ည့်ဘဏ ်သိုမဟုတ်  အြခားကားခံ  ဘဏ်မှလက်ခံရရိှသည့်  သတငး်အချက်အလက် 

အားလုံးကို အနညး်ဆုံးငါးှစ်ကာသညအ်ထ ိထိန်းသမ်ိးထားရိှရမည်။ 
 

၄၉။  ဘဏ်သည် ေအာက်ပါအချက်များကုိ သတ်မှတ်ုိင်ရန်အတွက် ထိေရာက်သည့်  ဆံုးးံုိင်ေြခ 

အေြခြပလုပ်ထုးံလုပ်နညး်များ ရိှရမည်- 

(က)  ေကးနန်းြဖင့်  သိုမဟုတ်  အီလက်ထေရာနစ်နည်းလမ်းြဖင့်  ေငွလဲေြပာင်းမကုိ 

ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊  ြငင်းပယ်ြခင်း သိုမဟုတ်  ေခတရပစ်ဲြခငး်များေဆာင်ရက်သည့် 

အခါ  လိအုပ်ေသာ  ေငွလေဲြပာငး်သူ  သိုမဟုတ်  ေငလွလဲက်ခသူံ၏  သတင်းအချက် 

အလက်များှင်စ့ပ်လျဉ်း၍  အားနည်းခတ်ယင်ွးချကေ်တွရှပိါက  ေငေွကးဆိငုရ်ာ 

စုံစမ်းေထာက်လမှ်းေရးအဖွဲသို သတငး်ေပးပိုရန် စဉ်းစားေဆာင်ရက်ရမည။် 

(ခ)  လပ်ုငန်းဆက်သွယေ်ဆာင်ရက်ချကမ်ျားကုိ  ကန်သတ်ြခင်း  သိုမဟုတ်  ရပ်စဲြခငး်တုိ 

ပါဝငသ်ည့် ဆက်လကေ်ဆာင်ရက်ရမည့် သင့်ေလျာ်ေသာ အေရးယူေဆာငရ်ကခ်ျက် 

ကုိ ြပလပ်ုြခင်း။ 
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၅၀။  အကျိးခံစားခွင့်ရှသိ ူမည်သမူည်ဝါြဖစ်ေကာင်း အချက်အလက်များကို ယခင်က အတညြ်ပ 

စစ်ေဆးထားြခင်းမရိှလင် ေငွလလဲက်ခံသည့် ဘဏ်သည် ေကးနန်းြဖင့် သုိမဟုတ် အီလက်ထေရာနစ် 

နည်းလမ်းြဖင့်  ေငွလဲေြပာင်းြခင်းအတွက်  အကျိးခံစားခွင့်ရှိသူ  မည်သူမည်ဝါြဖစ်ေကာင်း  အချက် 

အလက်များကို  အတညြ်ပစစ်ေဆးရမည်ြဖစ်ပးီဥပေဒှင့်  ဤန်ကားချက်ပါ  ြပာန်းသတ်မှတ် 

ချက်များအရ မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းထားရိှရန် လုိအပ်ချက်များှင့်အညီ အဆုိပါသတင်းအချက်အလက် 

များကိ ုထိန်းသိမ်းထားရှရိမည်။ 
 

၅၁။  ထိုအြပင်အထက်အပုိဒ ် ၄၉  ပါလိအုပ်ချက်များအရ  ေငလွေဲြပာငး်ေပးပိုမကိ ု ေဆာင်ရက ်

သည် ့ ဘဏြ်ဖစ်ေစ၊  ေငွလလဲက်ခံသည်ဘ့ဏ်ြဖစ်ေစ  ေကးနန်းြဖင့်  သုိမဟုတ ် အီလကထ်ေရာနစ် 

နညး်လမ်းြဖင် ့ ေငလွေဲြပာငး်ြခင်းှင့်စပ်လျဉး်၍  ေအာက်ပါဘဏလု်ပ်ငနး်ေဆာငရ်က်ချကမ်ျားကိ ု

ေငွေကးဆိုင်ရာစုံစမ်းေထာက်လမှ်းေရးအဖဲွသို သတငး်ေပးပိုရန် လိုအပ်သည်- 

(က)  နယစ်ပ်ြဖတ်ေကျာ်  ေကးနန်းြဖင့်  သိုမဟုတ်  အီလက်ထေရာနစ်နည်းလမ်းြဖင် ့

ေငလွေဲြပာငး်မတွင ် အေမရကိန်ေဒလာ  ၁၀,၀၀၀  ငှ် ့ အထက်ရှြိခငး်၊  သိုမဟုတ် 

ေငွေကးခဝါချမတိုက်ဖျက်ေရးဗဟိုအဖဲွက  အခါအားေလျာ်စွာ  ေြပာင်းလဲြပငဆ်င် 

သတမှ်တ်သည် ့သတငး်ပုိရန်သတ်မှတပ်မာဏှင့်အထက်ရိှြခငး်၊ 

(ခ)  ြပည်တွင်းေကးနနး်ြဖင် ့ သုိမဟုတ ်အလီက်ထေရာနစန်ည်းလမ်းြဖင့်  ေငွလေဲြပာင်းမ 

တွင်  ကျပ်သန်း  ၁၀၀  ှင့်အထက်ရိှြခင်း၊  သုိမဟုတ်  ေငွေကးခဝါချမတိုကဖ်ျကေ်ရး 

ဗဟုိအဖဲွက  အခါအားေလျာ်စွာ  ေြပာငး်လဲြပငဆ်ငသ်တ်မှတ်သည် ့ သတင်းပုိရန် 

သတမှ်တ်ပမာဏငှ် ့အထက်ရိှြခငး်၊ 

(ဂ)  ေငလွဲေြပာင်းြခင်းတွင်  ေငွလဲေြပာင်းသ၏ူ  သတငး်အချက်အလက်မြပည့်စု ံြခင်း 

သိုမဟုတ် မရရှိိုင်ြခင်း။ 
 

သသံယြဖစ်ဖွယရ်ှေိသာ လေဲြပာငး်ေဆာင်ရက်ချကမ်ျားကို သတငး်ေပးပုိရန်လိအုပ်ြခင်း 

၅၂။  ဘဏ်သည်ေငွေကးပမာဏမည်မပင်ြဖစ်ေစကာမူ ေငွေကးခဝါချမ  သုိမဟုတ ်အကမ်းဖက်မ 

ေငေွကးေထာက်ပ့ံမငှ့် ဆက်ွယ်ပတသ်ကသ်ည်ဟုေသာလ်ည်းေကာငး် သုိမဟုတ် ေငွေကးခဝါချ 

ြခင်းှင် ့အကမ်းဖကေ်ငေွကးေထာက်ပ့ံမတုိအတွက် အသံုးြပြခင်း သိ ုမဟုတ် အသံုးြပရန်ရှိသည် 

ဟုလညး်ေကာင်း  သသံယြဖစ်ဖွယရ်ာအေကာင်းရှလိင်  သံသယြဖစ်ဖွယ်ေဆာင်ရကခ်ျက်များအြဖစ် 

စုစည်းပီး အလုပ်လုပ်ရက်  သံုးရက်ထက်ေနာက်မကျေစဘဲ  ေငွေကးဆိငုရ်ာစုစံမ်းေထာက်လမ်ှးေရး 

အဖဲွသုိ  ဥပေဒပုဒမ်  ၁၀(က) အရ ၎ငး်အဖဲွကထတ်ုြပနသ်တ်မှတ်သည် ့သတင်းပုိပံုစံကိအုသံုးြပ၍ 

ေဆာလျင်စွာ သတင်းေပးပိုရမည်။ 
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သတ်မှတ်ေငွေကးပမာဏှင်အ့ထက်  လေဲြပာင်းေဆာင်ရက်ချက်များကုိ  သတင်းေပးပုိရန်  လုိအပ် 

ြခင်း 

၅၃။  ဘဏသ်ည်  ဥပေဒပုဒ်မ  ၃၂  ှင့်  ၃၄  င့်ှအညီ  ဗဟုိအဖွဲကသတ်မတ်ှထားသည့်  ေငွေကး 

ပမာဏထက်ေကျာ်လွန်သည့်  ေငွေကးသွငး်ြခင်း၊  ထတ်ုြခင်း  သိုမဟုတ်  လဲေြပာငး်ြခင်းဆိုင်ရာ 

ဘဏလု်ပ်ငန်းေဆာငရ်က်ချကမ်ျားကိ ု FIU  သို  ၂၄  နာရအီတင်ွး၊  ေဝးလသံည့်  ေဒသများြဖစ်ပါက 

အလုပ်လပ်ုရက်သံုးရက်အတွင်း  ဥပေဒပုဒမ်  ၁၀(က) အရ ေငွေကးဆိင်ုရာစံုစမ်းေထာက်လမ်ှးေရး 

အဖဲွက ထုတြ်ပန်သတမှ်တသ်ည့် သတင်းပုိပံုစံကို အသံုးြပ၍ သတင်းေပးပုိရမည်။ 
 

လိဝှက်ချကေ်ပါက်ကားသည့်ြပစ်မများ 

၅၄။  ဥပေဒပုဒ်မ  ၃၃  င့်ှ  ၆၆ တိုှင်အ့ညီ ဘဏ်၏  ဒါုိကတ်ာများှင်ဝ့န်ထမ်းများက  ေငွေကး 

ခဝါချမှင်အ့ကမ်းဖကမ်  ေငေွကးေထာက်ပ့ံမတိက်ုဖျကေ်ရးှင့်သက်ဆိငုသ်ည့်  စံုစမ်းစစ်ေဆးမ 

တစ်ရပ်ရပ်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊  FIU  ှင့်စပ်လျဉ်းသည့်  သတင်းအချက်အလက် 

တစ်ရပ်ရပ်ကုိေသာ်လည်းေကာင်း  သုိမဟုတ်  ဥပေဒပုဒ်မ  ၃၂  အရ  ေပးပုိသည် ့ သတငး်ေပးပုိချက် 

တစ်ရပ်ရပ်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ေသာ်လည်းေကာင်း  ဆက်သယွေ်ဆာငရ်က်သူတစ်ဦး  သိုမဟုတ ် အြခား 

ပုဂိလတ်စ်ဦးဦးသုိ  ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုြခင်းအား  တားြမစ်ထားသည်။  ယင်းသို  တားြမစ်ြခင်းတွင် 

ေရှေနများ၊ အခင့်ွအာဏာအပ်ှငး်ထားသည့် အဖဲွအစည်းများှင် ့အများြပည်သဆုိူငရ်ာ အမလိက်ု 

အရာရိှများအြပင ် သက်ဆိင်ုရာဘဏ၏်  ဒါုိက်တာများှင် ့ ဝန်ထမ်းများအကား  ဆက်သယ်ွ 

ေဆာင်ရကခ်ျက်များ သုိမဟုတ် ထတ်ုေဖာ်ေြပာဆုိချကမ်ျားကိ ုပိတ်ပငြ်ခင်းမရှေိစရ။ 
 

၅၅။  ဥပေဒပုဒ်မ ၅၉ ှင့်အညီ သေဘာုိးြဖင့်သတင်းေပးပုိြခင်း သုိမဟုတ် သတင်းအချက်အလက် 

ပ့ံပုိးေပးြခငး်အတွက ်ဘဏ ်သုိမဟုတ် ၎င်း၏သက်ဆိငုရ်ာဒါုိကတ်ာများ၊ အကီးအကဲများ၊ အရာရှိ 

များ၊ အစစုပ်ဝငမ်ျား၊ ကမ်းကျင်ပညာရင်ှများ သုိမဟုတ ်ဝန်ထမ်းများကို ပဋိညာဉ်စာချပ်အရေသာ် 

လညး်ေကာင်း၊  ကမ်းကျင်ပညာရင်ှများ  ေစာင့်ထိန်းရမည့်  လိဝှက်ချက်အရေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

ဘဏ်လိဝှက်ဥပေဒအရေသာ်လည်းေကာင်း  ြပစ်မေကာင်းအရြဖစ်ေစ၊  တရားမေကာင်းအရ 

ြဖစ်ေစ၊  စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရြဖစ်ေစ  သိုမဟုတ်  စီမံခန်ခွဲမဆိုင်ရာြပစ်ဒဏသ်တ်မှတ်မအရ 

ြဖစ်ေစ တရားစဲွဆိုြခင်းမရှိေစရ။ 
 

လိကုန်ာေဆာင်ရကမ်၊  စာရငး်စစေ်ဆးြခင်း၊  ဝန်ထမ်းအသစ်များခန်အပ်ြခင်းအတက်ွ စစေ်ဆးြခင်း 

င့်ှဝန်ထမ်းများအားေလက့ျင့်သင်ကားြခင်း 

၅၆။  ဥပေဒပုဒ်မ  ၂၈(ခ)  အရ  ခန်အပ်ထားသည့်  လိုက်နာေဆာင်ရက်ေရးအရာရှိ 

(Compliance  Officer)  သည်  AML/CFT  နယပ်ယတွ်င်သင့်ေလျာ်သည့်  အေတွအကံှင် ့
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အရည်အချင်းရှသူိြဖစရ်မည်ြဖစ်ပီး  ကုိယပုိ်ငဆံု်းြဖတ်ချက်ချမှတ်ိုင်ပီး ထပ်ိပုိငး်စီမံအပ်ုချပ်သူများ 

ထ ံအစီရင်ခံတင်ြပုိငသ်ည့် အခင့်ွအာဏာရှရိမည်။ 
 

၅၇။  ဘဏ်သည်  လုိက်နာေဆာင်ရက်ေရးအရာရိှ(Compliance Officer) ၏ အမည်၊ အရည်အချင်း 

ေဖာ်ြပချကအ်ေသးစိတ်၊  လပိ်စာ၊  ဆက်သွယ်ရမည့်  ဖနု်းနံပါတ်ှင့်  e-mail  လပ်ိစာတုိပါဝငသ်ည် ့

အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်ှင့် ေငွေကးဆိင်ုရာစံုစမ်းေထာက်လှမ်း 

ေရးအဖဲွတုိသို  ေပးပုိရမည်။  ဘဏ်သည်  လိက်ုနာေဆာငရ်က်ေရးအရာရိှ  (Compliance  Officer) 

အေြပာင်းအလဲြပလပ်ုသည်အ့ခါတိင်ုး  ြမန်မာိငုငံ်ေတာ်ဗဟိဘုဏ်ှင် ့ ေငေွကးဆုိငရ်ာစံုစမ်း 

ေထာက်လမ်ှးေရးအဖဲွတုိသို ချက်ချင်းအေကာင်းကားရမည်။ 
 

၅၈။  ဘဏ၏်  ဒါုိက်တာ  သိုမဟုတ်  ယင်းက့ဲသိုေသာ  ဘဏ၏်  စမံီအုပ်ချပ်မအဖဲွသည ် ဥပေဒ 

ှင် ့ ဤန်ကားချက်  ပါလုိကန်ာေဆာငရ်ကရ်နအ်ချက်များကိ ု လိက်ုနာေဆာငရ်က်ေရးအရာရိှ 

(Compliance  Officer)  များက  လိုက်နာေဆာငရ်ကြ်ခင်း  ရှိ/မရှ ိ အခါအားေလျာ်စွာ  သုးံသပ် 

စစ်ေဆးရမည်။ 
 

၅၉။  လိကုန်ာေဆာင်ရက်ေရးအရာရှ ိ (Compliance  Officer)  သည်  ေအာက်ပါကစိရပ်များကို 

ဒါုိက်တာအဖဲွ သုိမဟုတ် စီမံခန်ခွမဲအဖဲွသုိ ပံုမှန်အစီရင်ခံတင်ြပရမည်- 

  (က)  ေတွရှသိည့်သံသယြဖစ်ဖွယသ်တင်းေပးပုိချက်င့်ှ ဘဏ်၏ ပါဝငပ်တ်သက်မ၊ 

  (ခ)  ဘဏ၏်  AML/CFT  မူဝါဒများ၊  လပ်ုထုးံလုပ်နည်းများ၊  စနစ်များှင်ထိ့န်းချပ်မများ၊ 

အားေကာင်းခုိငမ်ာေစရန်  လုိကန်ာေဆာင်ရကမ်ဝန်ထမ်းများ  ကိးပမ်းေဆာငရ်ကမ် 

များ၊  AML/CFT  စနစ်ှင့်စပ်လျဉ်း၍  သီးြခားလတွ်လပ်သည့်  စာရင်းစစ်အဖဲွ၏ 

အ ကံြပချက်များ၊ 

  (ဂ)  ြမန်မာုိငင်ေံတာ်ဗဟုိဘဏ ်သိုမဟုတ်  ေငေွကးဆုိငရ်ာစံုစမ်းေထာက်လမ်ှးေရးအဖဲွ 

က ြပလုပ်သည့် on-site စစ်ေဆးြခင်းေတွရှိချက်များ၊ 

  (ဃ)  ဘဏက်  အေကာငအ်ထည်ေဖာေ်ဆာငရ်ကရ်န်  လိအုပ်သည် ့ ြပြပငကု်စားရန ်

အေရးယေူဆာင်ရက်ချက်များ ေဖာ်ြပထားသည် ့တင်ြပချက။် 
 

၆၀။  ဘဏ်သည် ယင်း၏ AML/CFT ဆိင်ုရာဌာနတွငး်မူဝါဒများ၊ လပ်ုထုးံလုပ်နည်းများ၊ စနစ်များ 

ှင် ့ ထန်ိးချပ်ကပ်ွကဲမများငှ်အ့ညီ  ဘဏ၏်  လိကုန်ာေဆာင်ရက်ေရးအရာရှ ိ (Compliance 

Officer) င့်ှဝန်ထမ်းများက ၎င်းတုိ၏တာဝန်များကိ ုေဆာင်ရက်ေကာင်း ေသချာေစရနလ်ုေံလာက ်

သည့်အရင်းအြမစ်များ  (ဝန်ထမ်းများ)  ငှ် ့ လွတ်လပ်ေသာ  စာရင်းစစ်အဖဲွများထားရိှေဆာင်ရက် 

ရမည။် 
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၆၁။  ဘဏ်သည်  ဝန်ထမ်းများခန်အပ်သည့်အခါ  သင့်ေလျာ်သည့်  စံန်းများသတ်မတှ်၍  စိစစ် 

အကဲြဖတ်သည့်  လပု်ထုံးလပု်နည်းများရှိရမည်။  ဝန်ထမ်းစိစစ်ြခငး်  လပု်ထုံးလပု်နည်းများတွင ်

ေအာက်ပါတုိကိ ုေသချာစွာေဆာင်ရက်ထားရမည်- 

(က) ဝန်ထမ်းများသည ်၎င်းတုိ၏ တာဝန်ဝတရားများေဆာင်ရက်ရန်အတွက် လိအုပ်သည် ့

စွမ်းေဆာငုိ်ငရ်ည်အဆင်ြ့မင်မ့ားမရှရိန်၊ 

(ခ)  ဝန်ထမ်းများသည ် ဘဏ၏်  လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ချက်များကိ ု ေဆာငရ်က်ုိငရ်န် 

သင့်ေလျာ်သည် ့အရည်အေသွးှင် ့ုိးေြဖာင်မ့ရှရိန်၊ 

(ဂ)  ဝန်ထမ်းများ၏ ေငေွရးေကးေရးအေြခအေနအပါအဝင် ြဖစ်ေပလာုိငသ်ည့် အကျိး 

စီးပွားပဋိပကကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်၊ 

(ဃ)  သင့်ေလျာ်မှန်ကနြ်ခင်းရှိမှင် ့ ကိယုက်ျင်တ့ရားဆုိငရ်ာ  ဥပေဒလုိအပ်ချက်များကိ ု

သတမှ်တ်ရန်၊ 

(င)  လိမ်လည်မ၊  မိုးမေြဖာင့်မသိုမဟုတ ် အြခားအလားတူြပစ်မများ  အပါအဝင ် ြပစ်မ 

များကိ ု ကျးလွန်သ ူ သိုမဟုတ်  ကျးလွန်သညဟု်  စွဆဲိြုခင်းခံရသပုူဂ ိလမ်ျားအား 

ဘဏတွ်င် အလုပ်လပ်ုကုိငခွ်င့်မြပရန်။ 
 

မှတ်တမ်းထန်ိးသိမ်းထားရိှရန်လိအုပြ်ခငး် 

၆၂။  ဥပေဒပုဒ်မ၂၃ပါ လုိအပ်ချက်အရဘဏမ်ျားသည ်ေအာက်ပါအချက်အလကမ်ျားှင့်စပ်လျဉ်း 

၍ မှတတ်မ်းထနိ်းသိမ်းထားရိှရမည်- 

(က)  အကျိးခံစားခွင့်ရှသိပုိူငရ်င်ှများှင် ့ ဆက်သွယေ်ဆာင်ရကသူ်များ၏  မညသ်မူည်ဝါ 

ြဖစ်ေကာင်း သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်ြခင်းအတွက်  ရယူထားသည့်သတင်းအချက်အလက် 

များ၏ မိတများ၊ 

(ခ)  ဆကသွ်ယေ်ဆာင်ရက်သ၏ူ သတင်းအချက်အလက်များအား အေလးထားစိစစ်ြခင်း 

မှရရှိသည့်  မှတ်တမ်းများှင့်  စီးပွားေရးေဆာင်ရက်ချက်များအတွက်  စာေပးစာယူ 

ြပလပ်ုချက်များှင် ့ ဘဏစ်ာရင်းအမတဲွများ၏  မိတများကိ ု လပ်ုငန်းဆကသွ်ယ ်

ေဆာင်ရက်မပီးေနာက် အနည်းဆံုးငါးှစ်အတွင်း သုိမဟုတ် ဘဏ်ှင့်အခါအားေလျာ်စွာ 

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်သူအတွက်  ဘဏ်ှင့်  လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ပီးေနာက် 

အနည်းဆုံးငါးှစ်အထ၊ိ 

(ဂ)  ဘဏှ်င့်ဆကသွ်ယ်ေဆာငရ်ကြ်ခင်း  သိုမဟုတ်  ေဆာင်ရကရ်န ် ကိးပမ်းအားထတု ်

ပီးေနာက်  အနည်းဆုံးငါးှစ်အတွငး်ြပည်တွင်းှင့်  ြပည်ပှစ်ခုလုံးတငွ်  ေဆာင်ရက် 

ခ့ဲသည့် အဆုိပါေဆာင်ရက်ချက ်သိုမဟုတ်  ေဆာင်ရကရ်န်ကိးပမး်ချက်များဆိင်ုရာ 

မှတ်တမ်းများအားလံုး။ အဆုိပါမှတ်တမ်းတွင် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်သူ တစ်ဦးချင်းစီ 
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အတက်ွ  လုပ်ငနး်ေဆာငရ်ကခ်ျက်  ြပန်လညြ်ပလပ်ုလိသုည့်အခါ  လိအုပ်မည့် 

အေသးစိတ် အချက်အလက်များပါဝငရ်မည။် 

(ဃ)  FIU  သို  သတင်းေပးပုိချကှ်င်ဆ့က်စပ်သည့်  စာရက်စာတမး်များှင် ့ ေပးပုိခ့ဲသည့် 

သတင်းေပးပုိချကမ်ျား၏  မိတများကို  သတင်းေပးပိုပီးသည့်ေနမစှ၍  အနည်းဆုံး 

ငါးှစ်အထိ ထိန်းသိမ်းထားရန်။ 
 

ြပစ်ဒဏ်င့်ှအေရးယေူဆာင်ရကမ်များ 

၆၃။  ဤန်ကားချကကုိ် မလိက်ုနာသည့် မညသ်ည့်ဘဏ်မဆိ ု ဥပေဒအခန်း ၁၁ ငှ် ့ ပုဒမ် ၃၇ 

တွင် ြပာန်းသတ်မှတထ်ားသည့် အေရးယူေဆာငရ်ကမ်ှင်ြ့ပစ်ဒဏ်များကို ကျခံေစရမည်။ 
 

၆၄။  ြမန်မာုိငင်ေံတာ်ဗဟုိဘဏက်  ၂၀၁၅  ခှုစ်၊  ေအာက်တုိဘာလ  ၂  ရက်ေနတွင ် ထုတ်ြပန် 

ခဲ့သည့် န်ကားချက်အမှတ် (၂၁/၂၀၁၅)အား ဤန်ကားချက်ြဖင် ့လမ်းမုိးလိက်ုသည်။ 

 

   

xxxxxxxxxx 

ဥက(ကိယုစ်ား) 

( စိုးသိန်း၊ ဒုတိယဥက ) 

 

ြဖန်ေဝြခင်း 

 

ုိငငံ်ပုိငဘ်ဏ်များ 

ပုဂလကိဘဏ်များ 

ိုင်ငံြခားဘဏဘ်ဏ်ခွဲများ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

လ ို ဝ့က်ှ 
 

ေနာက်ဆက်တဲွ 

ဆကသွ်ယေ်ဆာင်ရက်သူများအတကွ ်ဆက်သွယေ်ဆာင်ရကသ် ူမည်သမူည်ဝါြဖစ်ေကာင်း 

စိစစ်အတည်ြပရန် အချက်များ 

 

  ဘဏ်သည်  ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်သူအမျိးအစားေပ  မတူည်၍  ဆက်သယွေ်ဆာင်ရက်သူ 

များထမှံ ေအာက်ပါအေထာက်အထားများကုိ ရယရူမည်- 

(က)  လပုူဂိလ်တစဦ်းချငး် 

(၁)  အြခားအမည်အပါအဝင်၊ အမည်အြပည့်အစုံ၊ 

(၂)  အမျိးသားမှတ်ပံုတငက်တ်/  ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်အမှတ်/  ိငုငံ်ကူး 

လကမှ်တ်အမှတ၊် 

(၃)  အမဲတမ်းေနရပ်လပ်ိစာှင့် ဆက်သယ်ွရမည့် လိပ်စာ၊ 

(၄)  ေမးွေနသကရာဇ်၊ 

(၅)  ိငုင်သံား၊ 

(၆)  အလုပ်အကုိင၊် 

(၇)  ဖုန်းနံပါတ်၊ 

(၈)  ဓာတ်ပံု၊ 

(၉)  ဘဏ၏်  ရှရိင်းစဲွစာရင်းပုိငရ်ငှြ်ဖစ်ေသာ  မိတ်ဆက်ေထာက်ခံေပးသူှစ်ဦး၏ 

အမည်ှင့်ဘဏ်စာရင်းအမှတ်။ 
 

ဘဏစ်ာရင်းပူးတဲွပုိငဆ်ိင်ုသည်ကိ့စရပ်များတွင်  ဘဏ်သည ် အထကပ်ါသတငး်အချက် 

အလက်ကိ ုဘဏ်စာရငး်ပုိငဆုိ်ငသ်အူားလံုးထံမှ ရယူရမည။် 

(ခ)  ယုံကည်အပ်ှံြခင်းှင့်  ေပးရန်တာဝန်ကန်သတ်ထားေသာ  အစုစပ်လုပ်ငန်းများ၊ 

အစစုပ်လပ်ုငန်းများအပါအဝင်  ဥပေဒအရေဆာင်ရက်ေသာအစီအစဉ်များှင် ့ ဥပေဒ 

အရ ဖဲွစည်းတည်ေထာင်ထားသည့် အဖွဲအစည်းများ 

(၁)  ကုမဏ၏ီအမည၊် 

(၂)  ုးံချပ်၏လိပ်စာ၊ 

(၃)  လပ်ိစာအြပည့်အစံု (ဖုန်းနပံါတ်ှင်ဖ့ကစ််အပါအဝင်)၊ 

(၄)   ဖဲွစညး်ပံုအေြခခံစည်းမျဉ်း၊ အဖဲွအစည်း မတ်ှပံုတင်လက်မှတ်၊ 

(၅)  အစုစပ်လပ်ုငန်းသေဘာတညီူချက၊် 

(၆)  ယုံကည်အပ်ှံြခင်းစာချပ်၊ 

(၇)  ဒါုိက်တာအဖဲွ၏ အမည်ှင့်လပ်ိစာ (ဖုန်းနံပါတ်၊ ရုိငသ်မ)၊ 
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(၈)  ဒါုိက်တာများ၊  အစုရှယယ်ာရငှမ်ျား၊  အစုစပ်လပ်ုငန်းရင်ှများ၏ သက်ေသခံ 

အေထာက်အထားများ၊ 

(၉)  ယံုကည်အပ်ံှြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍  အကျိးခံစားခွင့်ရိှသူများှင့်  အကာအကွယ် 

ေပးသူများ၊ ယုံကည်အပ်ှံြခင်းခံရသူများ၊ အကျိးစီးပွားများကို ကိ ုယ်စားြပ 

စီစဉ်ေဆာင်ရကေ်ပးသူများ၏ သကေ်သခံအေထာက်အထားများ၊ 

(၁၀)  ဒါုိက်တာအဖဲွဆံုးြဖတ်ချကြ်ဖင့်  ခွင်ြ့ပထားသည့်  ဘဏစ်ာရင်းဖွင့်လစှြ်ခင်း 

ှင်လ့ပ်ုငန်းေဆာင်ရကြ်ခင်း၊ 

(၁၁)  ေငေွရးေကးေရးဆုိငရ်ာ  ဘဏ်လုပင်န်းေဆာငရ်ကခ်ျကမ်ျား  ေဆာင်ရကရ်န် 

အတက်ွ အမေဆာင်အရာရှခိျပ် သိုမဟုတ် အြခားအရာရိှများသို  ဒါုိက်တာ 

အဖဲွက အခွင့်အာဏာအပ်ှငး်ထားသည့်စာ၊ 

(၁၂)  ဘဏှ်င့်စပ်လျဉး်၍  ကုမဏီ/  စးီပွားေရးလပ်ုငန်းကုိ  ကုိယစ်ားြပရန်  အခွင် ့

အာဏာအပ်ှင်းထားြခင်းခံရသည့်  လပူုဂိလမ်ည်သူမည်ဝါြဖစ်ေကာငး် 

သတမှ်တ်ေဖာ်ထတ်ုရန ်သက်ေသခံအေထာကအ်ထားများ၊ 
 

  ဘဏသ်ည်  ရင်းီှးြမပ်ံှမှင် ့ ကုမဏီများန်ကားမဦးစီးဌာန၏  ေထာက်ခံချကှ်င်အ့တူ 

ကုမဏီ/  စးီပွားေရးလုပ်ငန်းက  ေပးပုိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ၏  မှန်ကနမ်ကိအုတညြ်ပ 

စစ်ေဆးရမည်။ 
 

  ြပည်ပတွင ် ဖဲွစည်းထားသည့်  သိုမဟုတ်  ြပည်ပတွငမ်ှတ်ပုံတငထ်ားသည့်  လပ်ုငန်းအဖဲွ 

အစည်းများအတွက်  အထက်ေဖာ်ြပပါ  စာရက်စာတမ်းများှင့်  အဆင့်တူစာရက်စာတမ်းများကို 

ရယထူားရမည်။  ဘဏသ်ည်  အဆုိပါုိငင်ြံခားကုမဏီများအတွက ် ိုင်ငြံခားေရးဝန်ကီးဌာန၏ 

အတည်ြပစာှင်သ့က်ဆုိင်ရာ  ြမနမ်ာသံုံး၏ ေထာက်ခံစာတုိအရ တငြ်ပေသာစာရက်စာတမ်းများ 

၏ မှန်ကနမ်ကိ ုအတည်ြပစစ်ေဆးရမည။် 

(ဂ)  အစိုးရမဟုတ်ေသာအဖွဲအစည်းများ (NGO) 

(၁)  အစိုးရမဟုတ်ေသာအဖွဲအစည်း၏အမည်၊ 

(၂)  ုးံချပ်လပ်ိစာ၊ 

(၃)  အဖဲွအစည်းမှတ်ပံုတငလ်က်မှတ်၊ 

(၄)  NGO ၏ဖဲွစည်းပံု၊ 

(၅)  အပ်ုချပ်မေကာ်မတီ၏အမည်ှင်လ့ပ်ိစာ၊ 

(၆)  တယလီ်ဖုန်းနံပါတ၊် 

(၇)  အဆင့်ြမင်စီ့မံခန် ခဲွသူများ၏အမည်ှင်ေ့နရပ်လိပ်စာ၊ 
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(၈)  အဓိကလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်သည့်ေနရာှင့်  ကဲွလဲွမရိှပါကမှတ်ပံုတင်ထားသည့် 

    ေနရပ်လိပ်စာ၊ 

(၉)  ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ အုပ်ချပ်မေကာ်မတီ၏ ဆံုးြဖတ်ချက်၊ 

(၁၀)  NGO  ၏  ဒါုိက်တာများ/  အဆင့်ြမင့်အရာရှမိျား၏  သက်ေသခံအေထာက် 

အထားများ၊ 

(၁၁)  ေငေွရးေကးေရးဆုိငရ်ာ  ေဆာငရ်က်ချက်များအတွက်  ဖွင်လ့စ်ှထားသည့် 

ဘဏ်စာရင်းများအား  အသံုးြပေဆာငရ်က်ြခင်းအတွက်  အခွင့်အာဏာ 

ေပးစာ၊ 

(၁၂)  ဘဏ်ှင့်စပ်လျဉး်၍  အစိုးရမဟုတ်ေသာ  အဖွဲအစည်းကို  ကိုယ်စားြပရန် 

အခွင့်အာဏာအပ်ှငး်ထားြခင်းခံရသည့် လပူုဂိလမ်ည်သူမည်ဝါြဖစ်ေကာင်း 

သတမှ်တ်ေဖာ်ထတ်ုရန ်သက်ေသခံအေထာကအ်ထားများ။ 

 

                   

 


