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ယင်ဵမှတ်တမ်ဵသည် ေနာက်ဆုဳဵအေြခအေနနှင်ဴ ကိုက်ညီရမည်ဴအြပင် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်မျာဵက
အသုဳဵြပုနိုင်ေရဵအတွက် အသင်ဴရှိရမည်ဟု ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။
၄။

ထိ့ြု ပင် ေငွေ ကဵခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၅ တွင်လည်ဵ သတင်ဵပို့အဖွဲ့

အစည်ဵမျာဵသည် အသစ်တီထွင ်ထာဵသည်ဴ ထုတ်က ုန်၊ ဝန်ေဆာင်မှု၊ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ
သို့မဟုတ် နည်ဵပညာမျာဵနှင်ဴဆက်နွယ်၍ ေပါ်ေပါက်ေသာေငွေ ကဵခဝါချမှုနှင်ဴ အ ကမ်ဵဖက်မှုကို
ေငွေ ကဵေထာက်ပဳဴမှု အန္တရာယ်မျာဵကို ေဖာ်ထတ
ု ်ြခင်ဵနှင်ဴ အကဲြဖတ်ြခင်ဵ၊ ယင်ဵအန္တရာယ်မျာဵကို
စီမဳခန့်ခွဲရန်နှင်ဴ ေလျာဴပါဵေစရန် သင်ဴေလျာ်သည်ဴ အေရဵယူေဆာင်ရ ွက်ြခင်ဵ တို့က ို အေကာင်
အထည်ေဖာ်ရမည်ဟု ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵပါသည်။
၅။

သတင်ဵပို့အဖွဲ့အစည်ဵဆိုသည်မှာ ေငွေ ကဵခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒက သတင်ဵပို့ရန်

သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ဘဏ်နှင်ဴ ေငွေရဵေ ကဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ေငွေရဵေ ကဵေရဵမဟုတ်ေသာ
စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ ကျွမ်ဵကျင်မှုဆိုင်ရာ အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကိုဆိုသည်ဟု
ပုဒ်မ ၃ ပုဒ်မခွဲ (င)တွင် အဓိပ္ပာယ်ဖွင်ဴဆိုထာဵရာ ဤပုဒ်မတွင် အကျုဳဵဝင်သည်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊
လုပ်ငန်ဵမျာဵသည် ပုဒ်မ ၁၈ နှင်ဴ ပုဒ်မ ၂၅ တိပ
ု့ ါ ေငွေ ကဵခဝါချမှုနှင်ဴ အ ကမ်ဵဖက်မှုကို ေငွေ ကဵ
ေထာက်ပဳဴမှုဆိုင်ရာ ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခအန္တရာယ်အကဲြဖတ်ရန်တာဝန်ကို လိုက်နာအေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရွက်သွာဵရမည်ြဖစ်ပါသည်။
ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခအန္တရာယ်ြေိုအြေဲြဖတ်ြခင်ဵ
၆။

ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခအန္တရာယ်ကို အကဲြဖတ်ရာတွင် ေအာက်ပါအတိုင်ဵအပိုင်ဵ(၂)ပိုင်ဵြဖင်ဴ အကဲြဖတ်

ရမည်(က) ေငွေ ကဵခဝါချမှု သို့မဟုတ် အ ကမ်ဵဖက်မှုကိုေငွေ ကဵေထာက်ပဳဴမှု ြဖစ်ေပါ်နိုင်သည်ဴ
နယ်ပယ် ကဏ္ဍမျာဵအာဵ ေဖာ်ထတ
ု ်ြခင်ဵ၊
( ခ ) ေဖာ်ထုတ်ရရှိသည်ဴ နယ်ပယ်ကဏ္ဍတစ်ခုချင်ဵ၌ ေငွေ ကဵခဝါချမှု သို့မဟုတ် အကမ်ဵဖက်မှုကို
ေငွေ ကဵေထာက်ပဳဴမှု ြဖစ်ေပါ်နိုင်သည်ဴ အတိုင်ဵအဆကို အကဲြဖတ်ြခင်ဵ။
ေငွေ ြေဵခဝါချမှု သို့မဟုတ် အ ြေမ်ဵဖြေ်မှုြေိုေငွေ ြေဵေောြေ်ြဳဴမှု ြဖစ်ေြါ်နိုင်သည်ဴ နယ်ြယ်
ြေဏ္ဍမျာဵအာဵ ေဖာ်ေတ
ု ်ြခင်ဵ
၇။

မိမ ိလုပ ်ငန်ဵ ၏ သေဘာသဘာဝအရ ေငွေ ကဵခဝါချမှု သို့မ ဟု တ် အ ကမ်ဵဖက်မှုက ို

ေငွေ ကဵေထာက်ပဳဴမှု ြဖစ်ေပါ်နိုင်သည်ဴ နယ်ပယ်ကဏ္ဍမျာဵအာဵ ေဖာ်ထုတ်ရာတွင် ေအာက်ပါတို့ကို
ထည်ဴသွင်ဵသုဳဵသပ်ရမည်(က) လုပ်ငန်ဵသဘာဝ၊ အရွယ်အစာဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵ၏ရှုပ်ေထွဵမှုအေြခအေန၊
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( ခ ) ထုတက
် ုန်မျာဵနှင်ဴ ေပဵအပ်သည်ဝ
ဴ န်ေဆာင်မှုမျာဵ၊
( ဂ ) ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသည်န
ဴ ည်ဵလမ်ဵ၊ ထုတက
် ုန်ြဖန့်ြဖူဵသည်န
ဴ ည်ဵလမ်ဵ၊
(ဃ) ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအမျိုဵအစာဵမျာဵ၊
( င ) ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ရသည်ဴနိုင်ငဳမျာဵ၊
( စ ) ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ရသည်အ
ဴ ဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ။
၈။

လုြ်ငန်ဵသဘာဝ၊ အရွယ်အစာဵနှင်ဴ လုြ်ငန်ဵ၏ရှုြ်ေေွဵမှုအေြခအေန။ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ

တစ်ခ ုအေနြဖင်ဴ ေငွေ ကဵခဝါချမှု သို့မဟုတ် အ ကမ်ဵဖက်မ ှုကိုေငွေ ကဵေထာက်ပဳဴမ ှုအတွက ်
အသုဳဵြပုခဳရနိုင ်ေြခမှာ ယင်ဵလုပ်ငန်ဵ၏ လုပ ်ငန်ဵ သေဘာသဘာဝ၊ လုပ်ငန်ဵ အရွယ်အစာဵ၊
လုပ်ငန်ဵလည်ပတ်ရာတွင် မည်မျှရှုပ်ေထွဵမှု ရှိေနသည်ဆိုသည်အ
ဴ ချက်မျာဵအေပါ်တွင် မျာဵစွာ
တည်မှီေနပါသည်။ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵသည် အရွယ်အစာဵကကီဵမာဵသည်ဴအခါ မိမိ၏ ေဖာက်သည်
သို့မဟုတ် မိမိနှင်ဴဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူမှာ မည်သူမည်ဝါြဖစ်ေ ကာင်ဵ သိရှိနိုင်ရန် ခက်ခဲမည်
ြဖစ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ လုပ်ငန်ဵငယ်ေလဵမျာဵထက် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵကကီဵမျာဵတွင် မည်သူ
မည်ဝါမှန်ဵမသိသူမျာဵအာဵ ဝန်ေဆာင်မှုေပဵအပ်နိုင်ေြခ အခွင်ဴအလမ်ဵ ပိုမိုမျာဵြပာဵနိုင်သည်ကို
သတိြပုရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထို့အတူ နိုင်ငဳတကာသို့ ေငွလွှဲေြပာင်ဵမှုမျာဵစွာေဆာင်ရွက်ရသည်ဴ
နိုင်ငဳြဖတ်ေကျာ်စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵသည် ြပည်တွင်ဵ၌သာ အဓိကလည်ပတ်လုပ်ကိုင်သည်ဴ
စီဵပွာဵေရဵလုပ ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ နှိုင်ဵယှဉ် ပါက ေငွေ ကဵခဝါချသူမ ျာဵ၏ အသုဳဵချခဳရနိုင်ေြခ

ပိုမ ို

မျာဵြပာဵသည်ကို သတိြပုရမည်ြဖစ်ပါသည်။
၉။

ေုတ်ြေ ုန်မ ျာဵနှင ်ဴ ေြဵအြ်သည်ဴဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ။

အချ ုိ ့ေသာထုတ်က ုန်မျာဵနှင ်ဴ

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵမှာ ေငွေ ကဵခဝါချမှု သို့မဟုတ် အ ကမ်ဵဖက်မှုကိုေငွေ ကဵေထာက်ပဳဴမှုတို့အတွက်
အသုဳဵချခဳရနိုင်သည်ဴ မူလသဘာဝရှိသည်ြဖစ်ရာ မိမိလုပ်ငန်ဵ၏ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ေပဵအပ်သည်ဴ
ဝန်ေဆာင်မှုသည် ေငွေ ကဵခဝါချမှု သို့မဟုတ် အ ကမ်ဵဖက်မှုကို ေငွေ ကဵေထာက်ပဳဴမှုတို့အတွက်
အသုဳဵချခဳရနိုင်ေသာ အေြခအေန ရှ၊ိ မရှက
ိ ို ေအာက်ပါအချက်မျာဵြဖင်ဴ အကဲြဖတ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်(က) ေငွေ ကဵခဝါချမှု သို့မဟုတ် အ ကမ်ဵဖက်မှုကိုေငွေ ကဵေထာက်ပဳဴမှုတွင် ြပစ်မှုကျူဵလွန်ရာမှ
ရရှိေသာေငွေ ကဵ သို့မဟုတ် ပစ္စည်ဵမျာဵ၏ ရရှိရာရင်ဵြမစ်မျာဵကို ဖုဳဵကွယ်ရန်အတွက်
တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကို အသုဳဵြပုတတ်သြဖင်ဴ မိမိလုပ်ငန်ဵ၏ ထုတက
် ုန် သို့မဟုတ်
ေပဵအပ်သည်ဴဝန်ေဆာင်မှုသည် တတိယပုဂ္ဂိုလ်မှတစ်ဆင်ဴ ေငွေပဵေချခွင်ဴြပုထာဵြခင်ဵ
ရှိ၊ မရှိ၊
( ခ ) ေငွေ ကဵခဝါချမှုနှင်ဴ အ ကမ်ဵဖက်မှုကို ေငွေ ကဵေထာက်ပဳဴမှုမျာဵတွင် ေငွသာဵအသုဳဵြပုမှုမှာ
ပမာဏမျာဵြပာဵေ ကာင်ဵ

ေငွေ ကဵဆိုင ်ရ ာအေရဵယူေဆာင်ရ ွက ်ေရဵအဖွဲ့က
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၂၀၁၀ ြပည်န
ဴ ှစ်တွင် ထုတြ် ပန်ခဲဴပပီဵြဖစ်ရာ မိမိလပ
ု ်ငန်ဵ၏ ထုတက
် ုန် သို့မဟုတ်
ေပဵအပ်သည်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုအတွက် ေငွသာဵအသုဳဵြပုေပဵေချမှု ရှိ၊ မရှိ၊
( ဂ ) ြပစ်မှုကျူဵလွန ်သူမ ျာဵသည် တရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵ ေရဵအဖွဲ့ အစည်ဵ မျာဵ၏ စုဳစမ်ဵ
ေထာက်လှမ်ဵမှုကို ေရှာင်လွဲနိုင်ရန်အတွက် ၎င်ဵတို့အေ ကာင်ဵကို လျှို့ဝှက်ေပဵထာဵမည်ဴ်
လုပ်ငန်ဵမျာဵကို ရှာေဖွအသုဳဵြပုတတ်သည်ြဖစ်ရာ မိမိလုပ်ငန်ဵသည် ေဖာက်သည်အေ ကာင်ဵကို
လျှို့ဝှက်ေပဵသည်ဴ စီဵပွာဵေရဵ လုပ်ငန်ဵအမျိုဵအစာဵတွင် ပါဝင်ြခင်ဵရှိ၊ မရှိ၊
(ဃ) မိမိ၏လုပ်ငန်ဵ သို့မဟုတ် ေပဵအပ်သည်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုအမျိုဵအစာဵသည် အမျိုဵသာဵအဆင်ဴ
ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခအန္တရာယ်အကဲြဖတ်ေတွ့ရှိချက်အရ ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခြမင်ဴမာဵသည်ဴ နယ်ပယ်
ကဏ္ဍမျာဵတွင် ပါဝင်ေနြခင်ဵရှိ၊ မရှိ၊
(င)

မိမိ၏လုပ်ငန်ဵ သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုအမျိုဵအစာဵသည် နှစ်မျာဵစွာကတည်ဵကပင်
လုပ်ကိုင်လည်ပတ်ေနေသာ ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခနည်ဵသည်ဴလပ
ု ်ငန်ဵ ဟုတ်၊ မဟုတ်။

၁၀။

ဝန်ေဆာင်မှုေြဵသည်ဴနည်ဵလမ်ဵ၊ ေုတ်ြေုန်ြဖန့်ြဖူဵသည်ဴနည်ဵလမ်ဵ။ မိမိ၏ ဝန်ေဆာင်မန
ှု ှင်ဴ

ထုတက
် ုန်မျာဵအာဵ ြဖန့်ြဖူဵသည်ဴ သို့မဟုတ် ေပဵအပ်သည်န
ဴ ည်ဵလမ်ဵမျာဵမှာ ေငွေ ကဵခဝါချမှု
သို့မဟုတ် အ ကမ်ဵဖက်မှုကိုေငွေ ကဵေထာက်ပဳဴမှုတို့အတွက် အသုဳဵြပုခဳရနိုင်ေြခ ရှိ၊မရှိ ေအာက်ပါ
တို့ကို ထည်ဴသွင်ဵ သုဳဵသပ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်(က) အင်တာနက် အေြခြပု စေတာဴရ ှယ်ယာေရာင်ဵ ဝယ်သည်ဴ ေငွစ ာရင်ဵ မျ ုိ ဵတွင်
ေငွစာရင်ဵပိုင်ရှင်ကို ေဖာ်ထုတ် သိရှိနိုင်ရန်မှာ အခက်အခဲရှိသည်ြဖစ်ရာ မိမိ၏လုပ်ငန်ဵ
သို့မ ဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ ှုအမျ ုိ ဵအစာဵသည် ေဖာက်သည်က ို မျက်န ှာချင်ဵ ဆိုင ်
ေတွ့ဆုဳြခင်ဵမရှိဘဲ စာတိုက်၊ တယ် လီဖ ုန်ဵ၊ အင်တာနက်စ သည်တို့မ ှတစ်ဆင်ဴ
ဝန်ေဆာင်မှုေပဵြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ေနြခင်ဵရှိ၊ မရှိ၊
( ခ ) မိမိ၏လုပ်ငန်ဵ သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုအမျိုဵအစာဵသည် ပွဲစာဵမျာဵ၊ ကာဵလူမျာဵ၊
အမျာဵပိုင်ေငွစာရင်ဵမျာဵနှင်ဴ သွယ်ဝိုက်ဆက်သွယ်ေနြခင်ဵရှိ၊ မရှိ။
၁၁။

ဆြေ်သွယ်ေဆာင်ရွြေ်သူအမျိုဵအစာဵမျာဵ။ လစာ၊ ပင်စင်၊ အကျိုဵအြမတ်စသည်ဴ ဝင်ေငွ

ရလမ်ဵကို သိရ ှိထာဵသူမျာဵ၊ ဝန်ထမ်ဵမျာဵ သို့မ ဟုတ် ေရရှည်စီဵ ပွာဵဆက်ဆဳလာသူမျာဵမှာ
သာမန်အာဵြဖင်ဴ ေငွေ ကဵခဝါချမှု သို့မဟုတ် အ ကမ်ဵဖက်မှုကို ေငွေ ကဵေထာက်ပဳဴမှုအတွက် ဆုဳဵရှုဳဵ
နိုင်ေြခနည်ဵသည်ဴ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူ သို့မဟုတ် ေဖာက်သည်အမျိုဵအစာဵမျာဵတွင် ပါဝင်ပပီဵ
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအမျိုဵအစာဵမျာဵမှာ ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခြမင်ဴမာဵသည်အ
ဴ ပ
ု ်စု
အမျိုဵအစာဵတွင် ပါဝင်ပါသည်-
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(က) ရဳဖန်ရဳခါတွင် သတ်မှတ်ပမာဏေကျာ်လန
ွ ်သည်ဴ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကို
ေဆာင်ရွက်တတ်သည်ဴ ေဖာက်သည် သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူမျာဵ၊
( ခ ) ေငွေရဵေ ကဵေရဵအကျ ုိ ဵအြမတ် မရှိသည်ဴ ရှုပ်ေထွဵေသာ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ
လုပ်ကိုင်သူမျာဵ၊
( ဂ ) ြပည်တွင်ဵ ြပည်ပတွင် ဩဇာတိက္ကမရှိသူမျာဵ၊
(ဃ) ေငွသာဵအေြခြပုသည်ဴ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျိုဵ လုပ်ကိုင်သူမျာဵ၊
( င ) အဂတိလိုက ်စ ာဵမှု ြဖစ်ေပါ်နိုင်သည်ဴ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ အမျ ုိ ဵအစာဵမျာဵတွင်
လုပ်ကိုင်သူမျာဵ၊
( စ ) ဝင်ေငွရလမ်ဵကို အတည်မြပုနိုင်သူမျာဵ၊ စာရင်ဵစစ်ေဆဵရာတွင် လမ်ဵေ ကာင်ဵ
ြပတ်ေနသူမျာဵ သို့မဟုတ် မလိုအပ်ေသာ ရှုပ်ေထွဵမှုမျာဵကို ြပုလုပ်ထာဵသူမျာဵ၊
(ဆ)

စာရင်ဵကိုင်မျာဵ၊ ေရှ့ေနမျာဵ စသည်ဴ ကျွမ်ဵကျင်မှုဆိုင်ရာအသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵ
ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵမှတစ်ဆင်ဴ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵကို လုပ်ကိုင်ေနသူမျာဵ၊

(ဇ)

အကျိုဵအြမတ်မယူေသာအသင်ဵအဖွဲ့မျာဵ၊

(ဈ)

အမျ ုိ ဵသာဵအဆင်ဴ ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခအန္တရ ာယ်အကဲြဖတ် ချက် တွင် ဆုဳဵရှုဳဵနိုင ်ေြခ
ြမင်ဴမာဵသည်ဟု ေဖာ်ထတ
ု ်ေတွ့ရှိထာဵသူမျာဵ။

၁၂။

ဆြေ်သွယ်ေဆာင်ရွြေ်ရသည်န
ဴ ိုင်ငဳမျာဵ။

စီဵပွာဵဆက်ဆဳေဆာင်ရွက်ရသည်န
ဴ ိုင်ငဳမျာဵတွင်

ေအာက်ပါနိုင်ငဳမျာဵ ပါဝင်ြခင်ဵရှိ၊ မရှိ ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်ြဖစ်ပါသည်(က) ကုလသမဂ္ဂက ကန့်သတ်ပိတ်ပင်ြခင်ဵခဳရေသာနိုင်ငဳမျာဵ၊
( ခ ) ေငွေ ကဵခဝါချမှုတိုက ်ဖ ျက်ေရဵနှင ်ဴပ တ်သက်၍

လုဳ ေလာက်ေသာ

အေရဵယူ

ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ ြပုလုပ်ထာဵြခင်ဵမရှိဟု ေငွေ ကဵဆိုင်ရာ အေရဵယူေဆာင်ရွက်ေရဵ
အဖွဲ့ (Financial Action Task Force-FATF)က သတ်မှတ်ထာဵသည်န
ဴ ိုင်ငဳမျာဵ၊
(ဂ)

အ ကမ်ဵဖက်မှုကိုေငွေ ကဵေထာက်ပဳဴသည်ဟု ယုဳ ကည်စိတ်ချရေသာ ရင်ဵြမစ်မျာဵက
သတ်မှတ်ထာဵသည်န
ဴ ိုင်ငဳမျာဵ၊

(ဃ) အဂတိ လ ိ ု က ် စ ာဵမှု ြ မင် ဴ မ ာဵသည် ဟ ု ယု ဳ ကည် စ ိ တ ် ခ ျရေသာ ရင် ဵ ြမစ် မ ျာဵက
သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ နိုင်ငဳမျာဵ၊
( င ) အခွန်လတ
ွ ်နိုင်ငဳမျာဵ၊
( စ ) မူဵယစ်ေဆဵဝါဵထုတလ
် ုပ်မှု၊ ြဖန့်ြဖူဵမှုနှင်ဴဆက်နွယ်သည်န
ဴ ိုင်ငဳမျာဵ။
ကန့်သတ်
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၁၃။

ဆြေ်သွယ်ေဆာင်ရွြေ်ရသည်ဴအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ။

ြပစ်မှုကျူဵလွန်သူမျာဵသည် သဏ္ဍာန်ေဆာင်

ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် သဏ္ဍာန်ေဆာင်ဘဏ်မျာဵကဲဴသို့ေသာ ေငွေရဵေ ကဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵကို
ေငွေ ကဵခဝါချရန် သို့မဟုတ် အ ကမ်ဵဖက်မှုကိုေငွေ ကဵေထာက်ပဳဴရန်အတွက် အသုဳဵြပုတတ်၍
မိမိတို့နှင်ဴ စီဵပွာဵဆက်ဆဳေဆာင်ရွက်သည်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵတွင် ၎င်ဵကဲဴသို့ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ
ပါဝင်ြခင်ဵ ရှ၊ိ မရှိ ထည်ဴသွင်ဵအကဲြဖတ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။
၁၄။

အြခာဵေည်သ
ဴ ွင်ဵစဉ်ဵစာဵရန်အချြေ်မျာဵ။ ေငွေ ကဵခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ေရဵနည်ဵဥပေဒမျာဵ

နည်ဵဥပေဒ ၃၇၊ ၃၈ ၊ ၃၉ တို့တွင် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ် အေလဵထာဵစိစစ်ြခင်ဵကို
တိုဵြမှင်ဴေဆာင်ရွက်ရမည်ဴအေြခအေနမျာဵအာဵ ေဖာ်ြပထာဵရာ ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခအန္တရာယ်အဆင်ဴ နိမ်ဴြခင်ဵ
သို့မဟုတ် ြမင်ဴြခင်ဵကို ဆုဳဵြဖတ်ရာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ပုဒ်မ ၂၂ တွင် ဩဇာတိက္ကမရှိသူမျာဵ၊ ပုဒ်မ
၂၅ တွင် နည်ဵပညာအသစ်မျာဵ၊ ပုဒ်မ ၂၆ တွင် နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ေဆာင်ရွက်သည်ဴ ကိုယစ
် ာဵလှယ်
ဘဏ်လုပ်ငန်ဵ၊ ပုဒ်မ ၂၇ တွင် ေ ကဵနန်ဵ သို့မဟုတ် အီလက်ထေရာနစ်နည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ ေငွေ ကဵ
လွှဲေြပာင်ဵြခင်ဵတို့နှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵရာ ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခအန္တရာယ်ရှိသည်ဴ နယ်ပယ်မျာဵကို
ဆုဳဵြဖတ်ရာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေငွေ ကဵခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ေရဵဗဟိုအဖွဲ့က ထုတ်ြပန်ထာဵသည်ဴ
အမျိုဵသာဵအဆင်ဴ ေငွေ ကဵခဝါချမှုနှင်ဴ အ ကမ်ဵဖက်မှုကို ေငွေ ကဵေထာက်ပဳဴမှုဆိုင်ရာ ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခ
အန္တရာယ်အကဲြဖတ်ချက်အစီရင်ခဳစာကို ကိုဵကာဵ၍ မိမိ၏ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှု၏
ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခအန္တရာယ်အဆင်ဴကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊ ေငွေ ကဵဆိုင်ရာအေရဵယူ ေဆာင်ရွက်ေရဵအဖွဲ့
(Financial Action Task Force-FATF) ၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် လက်ရှိြဖစ်ေပါ်ေနသည်ဴ
ေငွေ ကဵခဝါချမှုန ှင ်ဴ အ ကမ်ဵဖက်မှုက ိုေငွေ ကဵေထာက်ပဳဴမ ှု နည်ဵလမ်ဵ မျာဵကို လည်ဵ ေကာင်ဵ ၊
အာရှပစိဖိတ်ေဒသေငွေ ကဵခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ေရဵအဖွဲ့က ထုတြ် ပန်ထာဵသည်ဴ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ
ေငွေ ကဵခဝါချမှုန ည်ဵလမ်ဵ ၂၂ မျ ုိ ဵကိုလည်ဵ ေကာင်ဵ အကဲြဖတ်ရ ာတွင ် ထည်ဴသွင ်ဵစဉ်ဵစာဵ
ေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်ပါသည်(က) အဂတိလုက
ိ ်စာဵမှုနှင်ဴဆက်နွယ်သည်ေ
ဴ ငွေ ကဵခဝါချမှု၊
( ခ ) ေငွေ ကဵလဲလယ
ှ ်ြခင်ဵ၊ ေငွသာဵအြဖစ်ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၊
( ဂ ) ေငွဆက်သာဵ၊ ေငွသာဵေမှာင်ခိုသယ်ေဆာင်မှုမျာဵ၊
(ဃ) ေငွပမာဏ၊ လူ၊ ေနရာခွဲ၍ ေငွလွှဲေြပာင်ဵေဆာင်ရွက်မှုြပုလုပ်ြခင်ဵ၊
( င ) ချက်လက်မှတ်၊ ေငွေပဵကတ်စသည်တ့အ
ို သုဳဵြပုြခင်ဵ၊
( စ ) ေရွှေ့ေြပာင်ဵနိုင်သည်အ
ဴ ဖိုဵတန်ပစ္စညဵ် မျာဵဝယ်ယူြခင်ဵ၊
(ဆ)

တန်ဖိုဵြမင်ဴဥစ္စာပစ္စညဵ် မျာဵဝယ်ယူြခင်ဵ၊
ကန့်သတ်
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( ဇ ) ကုန်ပစ္စညဵ် ဖလှယ်ြခင်ဵ၊
( ဈ ) ေ ကဵနန်ဵနည်ဵြဖင်ဴေငွလဲြွှ ခင်ဵ၊
(ည)

တရာဵမဝင်ေငွလဲလ
ွှ ပ
ု ်ငန်ဵမျာဵအသုဳဵြပုြခင်ဵ၊

( ဋ ) ကုန်သွယ်မှုအေြခြပုေငွေ ကဵခဝါချြခင်ဵ၊
( ဌ ) ေလာင်ဵကစာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို အသုဳဵြပုြခင်ဵ၊
( ဍ ) ပရဟိတအသင်ဵမျာဵကို အသုဳဵြပုြခင်ဵ၊
( ဎ ) ေငွေ ကဵေဈဵကွက်တွင် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳြခင်ဵ၊
(ဏ) တရာဵဝင်လပ
ု ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴေရာေနှာြခင်ဵ၊
(တ) သဏ္ဍာန်ေဆာင်ကုမ္ပဏီမျာဵအသုဳဵြပုြခင်ဵ၊
(ထ) နိုင်ငဳရပ်ြခာဵဘဏ်လပ
ု ်ငန်ဵမျာဵကို အသုဳဵြပုြခင်ဵ၊
( ဒ ) မှတ်ပုဳတင်အတုမျာဵအသုဳဵြပုြခင်ဵ၊
( ဓ ) ကျွမ်ဵကျင်မှုဆိုင်ရာအသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵပညာရှင်မျာဵအာဵအသုဳဵြပုြခင်ဵ၊
( န ) အမည်ကွဲမျာဵ၊ မိသာဵစုဝင်မျာဵ၊ တတိယပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ၊ ယုဳမှတ်အပ်နှဳမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊
(တ) နိုင်ငဳြခာဵဘဏ်ေငွစာရင်ဵမျာဵအသုဳဵြပုြခင်ဵ၊
(ထ) နည်ဵပညာအသုဳဵြပုေငွေပဵေချမှုနည်ဵလမ်ဵအသစ်မျာဵအသုဳဵြပုြခင်ဵ။
ေဖာ်ေုတ်ရရှိသည်ဴနယ်ြ ယ်ြေ ဏ္ဍတစ်ခ ုခ ျင်ဵ၌ ေငွေ ြေဵခဝါချမှု သို့မ ဟုတ် အ ြေမ်ဵဖြေ်မ ှုြေို
ေငွေ ြေဵေောြေ်ြဳဴမှု ြဖစ်ေြါ်နိုင်သည်ဴ အတိုင်ဵအဆြေို အြေဲြဖတ်ြခင်ဵ
၁၅။

ေဖာ်ထုတ်ရရှိသည်ဴန ယ်ပ ယ်အလိုက်

ေငွေ ကဵခဝါချမှု သို့မ ဟုတ် အ ကမ်ဵဖက်မှုက ို

ေငွေ ကဵေထာက်ပဳဴမှု မည်မျှအတိုင်ဵအတာအထိြဖစ်ေပါ်နိုင်သည်ကို အကဲြဖတ်ရန်လုအ
ိ ပ်ပါသည်။
အကဲြဖတ်ရ ာတွင ်

ေငွေ ကဵဆိုင ်ရ ာအေရဵယူေဆာင်ရွက ်ေရဵအဖွဲ့ကဲဴသို့ေသာ

နိုင်င ဳတကာ

စည်ဵမျဉ်ဵကကီဵ ကပ်သူ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵက ထုတ်ြပန်ထာဵသည်ဴ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ၊
မိမိစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ၏ ကကုဳေတွ့ေနရသည်အ
ဴ ချက်မျာဵအပါအဝင် ေဖာ်ထတ
ု ်ရရှိသည်ဴ ရှုေထာင်ဴ
ေပါင်ဵစုဳကို

ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်။

မိမိစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵတွင်

လက်ရှိကကုဳေတွ့ေနရသည်ဴ

အေြခအေနမျာဵ၊ တိုဵချဲ့ေဆာင်ရွက်မည်ဴ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵအတွက် ြဖစ်ေပါ်လာနိုင်သည်ဴ
အေြခအေနမျာဵ၊ ယင်ဵတို့နှင်ဴဆက်စပ်၍ ဆက်ဆဳရမည်ဴ ေဖာက်သည်မျာဵစသည်တက
ို့ ို ထည်ဴသွင်ဵ
စဉ်ဵစာဵရမည်။ ဥပမာအာဵြဖင်ဴ ဆုဳဵရှုဳဵနိုင ်ေြခြမင်ဴမ ာဵသည်ဴန ိုင်င ဳမ ှ
ကန့်သတ်
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ေရရှညဆ
် က်ဆဳလာခဲဴသည်ဴ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူသည် မိမိနိုင်ငဳမှ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူ
အသစ်နှင်ဴနှိုင်ဵယှဉ်ပါက ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခအဆင်ဴ နိမ်ဴေနမည်ြဖစ်ပါသည်။
၁၆။

အထက်ပါအတိုင်ဵ အကဲြဖတ်မည်ဆိုပါက မိမိဆက်ဆဳေဆာင်ရွက်ရသည်ဴ ဆက်သွယ်

ေဆာင်ရွက်သူမျာဵအာဵ လူပုဂ္ဂိုလ်၊ ကုမ္ပဏီ၊ ကုသိုလ်ြဖစ်အဖွဲ့အစည်ဵ၊ ယုဳမှတ်အပ်နှဳမှုလုပ်ငန်ဵ
စသည်ြဖင်ဴ အမျိုဵအစာဵခွဲြခာဵ၍ အကဲြဖတ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ လူပုဂ္ဂိုလ်မျာဵနှင်ဴ ဆက်သွယ်
ေဆာင်ရွက်ရပါက အဆိုပါလူပုဂ္ဂိုလ်မျာဵသည် မည်သည်န
ဴ ိုင်ငဳ၊ မည်သည်ေ
ဴ ဒသမှြဖစ်သည်ကို
ပထမသုဳဵသပ်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ

ဆက်လက်၍

မည်သည်ဝ
ဴ န်ေဆာင်မှု၊

ထုတက
် ုန်အမျိုဵအစာဵကို

အသုဳဵြပုသည်ကို ဒုတိယထပ်မဳသုဳဵသပ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ဤသို့သုဳဵသပ်ြခင်ဵြဖင်ဴ မိမိစီဵပွာဵေရဵ
လုပ်ငန်ဵနယ်ပယ်၌ ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခရှိသည်ဴ နယ်ပယ်တစ်ခုချင်ဵစီအတွက် ဆုဳဵရှုဳနိုင်ေြခရှိမှု အဆင်ဴကို
ရရှိနိုင်ပါမည်။ ဥပမာအာဵြဖင်ဴ ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခအဆင်ဴ အလွန်နည်ဵသည်၊ နည်ဵသည်၊ ြမင်ဴသည်၊
အလွန်ြမင်ဴသည် စသည်ြဖင်ဴ အဆင်ဴသတ်မှတ်နိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအဆင်ဴသတ်မှတ်ချက်မျာဵ
ရရှိသည်ဴအခါ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ် အေလဵထာဵစိစစ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်အာဵ ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခ
အန္တရာယ်အဆင်ဴနှင်ဴ လိက
ု ်ေလျာညီေထွရှိေစရန် ေဆာင်ရွက်နိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
၁၇။

အဆင်ဴသတ်မှတ်ချက်နမူနာပုဳစဳမှာေအာက်ပါအတိုင်ဵြဖစ်ပါသည်-

အလွန်နည်ဵသည်

နည်ဵသည်

ြမင်ဴသည်

အလွန်ြမင်ဴသည်

ဤစီဵပွာဵေရဵ လုပ်ငန်ဵ

ဤစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ

နယ်ပယ်၊ ထုတ်ကုန်၊

နယ်ပယ်၊ ထုတ်ကုန်၊

နယ်ပယ်၊ထုတ်ကုန်

နယ်ပယ်၊ထုတ်ကုန်၊

ဝန်ေဆာင်မှု အေနြဖင်ဴ

ဝန်ေဆာင်မှုအေနြဖင်ဴ

၊ဝန်ေဆာင်မှု အေနြဖင်ဴ

ဝန်ေဆာင်မှု အေနြဖင်ဴ

ေငွေ ကဵခဝါချမှု၊

ေငွေ ကဵခဝါချမှု၊

ေငွေ ကဵခဝါချမှု၊

ေငွေ ကဵခဝါချမှု၊

အ ကမ်ဵဖက်မှုကို

အ ကမ်ဵဖက်မှုကို

အ ကမ်ဵဖက်မှုကို

အ ကမ်ဵဖက်မှုကို

ေငွေ ကဵေထာက်ပဳဴမှု

ေငွေ ကဵေထာက်ပဳဴမှု

ေငွေ ကဵေထာက်ပဳဴမှု

ေငွေ ကဵေထာက်ပဳဴမှု

ြဖစ်နိုင်ေြခ အလွန်နည်ဵ

ြဖစ်နိုင်ေြခ

ြဖစ်နိုင်ေြခမျာဵပါ

ြဖစ်နိုင်ေြခ အလွန်မျာဵ

ပါသည်။

အနည်ဵငယ်ရှိပါသည်။

သည်။ (လွှဲေြပာင်ဵ

ပါသည်။ (လွှဲေြပာင်ဵ

(လွှဲေြပာင်ဵေဆာင်ရွကမ
် ှု

ေဆာင်ရွကမ
် ှုမျာဵ

ေဆာင်ရွကမ
် ှုမျာဵ

မျာဵအနက် ၁% ခန့်)

အနက် ၁၀% ခန့်)

အနက် ၂၀% ခန့်)

ဤစီဵပွာဵေရဵ လုပ်ငန်ဵ ဤစီဵပွာဵေရဵ လုပ်ငန်ဵ
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၁၈။

မိမ ိ၏ စီဵ ပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵနှင ်ဴ ဆက်ဆဳေဆာင်ရ ွက် သူမျာဵတွင ် နိုင်ငဳြခာဵမှ ဆက်သွယ်

ေဆာင်ရ ွက်သူကို ဆုဳဵရှုဳဵ နိုင်ေြခရှိသည်ဟု သတ်မှတ်မ ည်ဆိုပါက ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခအဆငဴ် အနိမ်ဴ
အြမင်ဴအာဵ ေအာက်ပါအချက်မျာဵကို အေြခခဳ၍ ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵတွက်ချက်ရမည် ြဖစ်ပါသည်(က) မူဵယစ်ေဆဵဝါဵတရာဵမဝင်ကုန်ကူဵမှု သို့မဟုတ် ေငွေ ကဵခဝါချမှု၊ အ ကမ်ဵဖက်မှုကို
ေငွေ ကဵေထာက်ပဳဴမှုတိုက်ဖျက်ေရဵအာဵနည်ဵသည်ဴအတွက် ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခြမင်ဴသည်ဟု
သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴနိုင်ငဳမှ လူပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်၊ မဟုတ်၊
( ခ ) ေဖာက်သည်အသစ် သို့မဟုတ် လက်ရှိေဖာက်သည်အေဟာင်ဵ ဟုတ်၊ မဟုတ်၊
( ဂ ) အဂတိလိုက်စာဵမှုြမင်ဴမာဵသည်ဟု နိုင်ငဳတကာက သိမှတ်ယုဳ ကည်ထာဵသည်ဴနိုင်ငဳမှ
ဩဇာတိက္ကမရှိသူ ဟုတ်၊ မဟုတ်၊
(ဃ) ေပဵအပ်သည်ဴ

ဝန်ေဆာင်မှု

သို့မ ဟုတ်

ထုတ်ကုန ်က ို

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်

လွှေ
ဲ ြပာင်ဵရာတွင် အသုဳဵြပုနိုင်သည်ဴ ေဖာက်သည် ဟုတ်၊ မဟုတ်၊
( င ) ေဖာက်သည်အေနြဖင်ဴ ေပဵအပ်ထာဵသည်ဴဝန်ေဆာင်မှု သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်ကို
အင်တာနက် အေြခြပုေရာင်ဵဝယ်မှုကိစ္စရပ်မျာဵတွင် အသုဳဵြပုနိုင်သည်အ
ဴ ေြခအေန
ရှိ၊ မရှိ။
၁၉။

ဥပမာအာဵြဖင်ဴ မိမိ၏ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵအေနြဖင်ဴ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵေရာင်ဵဝယ်မှုအတွက်

မေကာင်ဵ သတင်ဵ ြဖင်ဴ ေကျာ် ကာဵသည်ဴန ိုင ်င ဳမှ လက်ရ ှိဆက်ဆဳေနဆဲြဖစ်သည်ဴ ေဖာက်သည်
တစ်ဦ ဵကို မျက်နှာချင်ဵဆိုင်ေတွ့ရန် မလိုသည်ဴ အင်တာနက်အေြခြပုကုန ်သွယ်မှုေငွစ ာရင်ဵမှ
တစ်ဆင်ဴ ရှုပ်ေထွဵသည်ဴလွှဲေြပာင်ဵ ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵအတွက် ဝန်ေဆာင်မှုေပဵခဲဴပါက ၎င်ဵအာဵ
ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခအလွန်ြမင်ဴသည်ဟု သတ်မှတ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။
၂၀။

မိမ ိစီဵ ပွာဵေရဵလုပ်င န်ဵ အေပါ် ေငွေ ကဵခဝါချမှု သို့မ ဟုတ် အ ကမ်ဵဖက်မ ှုကိုေငွေ ကဵ

ေထာက်ပဳဴမ ှုဆိုင်ရာ ဆုဳဵရှုဳဵနိုင ်ေြခအန္တရာယ်ရ ှိမှုက ို အကဲြဖတ်ရ ာတွင် မိမိစ ီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ
အေနြဖင်ဴ လက်ရှိေဆာင်ရွက်ေနသည်ဴ ေငွေ ကဵခဝါချမှု သို့မဟုတ် အ ကမ်ဵဖက်မှုကိုေငွေ ကဵ
ေထာက်ပဳဴမ ှုတိုက ်ဖျက်ေရဵ

ေဆာင်ရ ွက ်ေနမှုမ ျာဵကို

ထည်ဴသွင ်ဵ တွက ်ချက်ြခင်ဵ

မြပုဘဲ

အကဲြဖတ်ြခင်ဵမျာဵေဆာင်ရွက် ပပီဵသည်ဴအခါမှသာ ထွက်ေပါ်လာသည်ဴရလဒ်နှင်ဴအညီ ကကိုတင်
ကာကွယ်ေရဵေဆာင်ရွက်ချက်အစီအစဉ်မျာဵကို ြပန်လည်ေရဵဆွဲေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။
ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခအန္တရာယ်အြေဲြဖတ်ချြေ်ြေို အသုဳဵြြုြခင်ဵ
၂၁။

သတင်ဵပို့အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ရပ်သည် ေငွေ ကဵခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒ အခန်ဵ(၈)ပါ

ကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵဆိုင်ရာေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵကို
ကန့်သတ်

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင်

ကန့်သတ်
10
မိမိလပ
ု ်ငန်ဵနှင်ဴသက်ဆိုင်သည်ဴ ေငွေ ကဵခဝါချမှုနှင်ဴ အ ကမ်ဵဖက်မှုကိုေငွေ ကဵေထာက်ပဳဴမှုဆိုင်ရာ
ဆု ဳဵ ရှုဳဵ နိ ုင ် ေြခအန္တရ ာယ် အကဲ ြဖတ် ေတွ့ ရှိ ခ ျက် မ ျာဵအေပါ် အေြခခဳ ၍ အေကာင်အ ထည် ေဖာ်
ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။
ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခအန္တရာယ်အြေဲြဖတ်ချြေ်ြေို ြြန်လည်စစ်ေဆဵသုဳဵသြ်ြခင်ဵ
၂၂။

ေငွေ ကဵခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၁၈ တွင် အန္တရ ာယ်အကဲြဖတ်ချက်မျာဵ၊

ထင်ရှာဵသည်ဴ မည်သည်သ
ဴ က်ေသခဳအေထာက်အထာဵနှင်ဴ သတင်ဵမျာဵကိုမဆို စာြဖင်ဴေရဵသာဵ
မှတ်တမ်ဵတင်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ ယင်ဵမှတ်တမ်ဵသည် ေနာက်ဆုဳဵအေြခအေနနှင်ဴကိုက်ညရ
ီ မည်အ
ဴ ြပင်
သက်ဆိုင်ရာ

အာဏာပိုင်မျာဵက

အသုဳဵြပုနိုင်ေရဵအတွက်

အသင်ဴရှိရမည်ဟုလည်ဵေကာင်ဵ၊

နည်ဵဥပေဒ ၅၅ တွင် သတင်ဵပို့အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ယင်ဵသို့ေသာ
အြခာဵစီမဳခန့်ခွဲေရဵအဖွဲ့မျာဵသည် မိမိအဖွဲ့အစည်ဵ၏ ဥပေဒနှင်ဴအညီ လိက
ု ်နာရန်လုိအပ်ချက်မျာဵ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေရဵအရာရှိ၏

လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်မှုမျာဵနှင်ဴ

ပတ်သက်၍

အခါအာဵေလျာ်စွာ ြပန်လည်သုဳဵသပ်မှုကို ြပုလုပ်ရမည်ဟုလည်ဵေကာင်ဵ၊ နည်ဵဥပေဒ ၅၇ တွင်
သတင်ဵပို့အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသည် ဌာနတွင်ဵမူဝါဒမျာဵ၊ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵ၊ စနစ်မျာဵ၊ ထိန်ဵချုပ်
ေဆာင်ရွက်မှုနှင်ဴအညီ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆဵရန် လွတလ
် ပ်သည်ဴ
စစ်ေဆဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ် ထာဵရှိြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ရမည်ဟုလည်ဵေကာင်ဵ ေဖာ်ြပထာဵရာ အန္တရာယ်
အကဲြဖတ်ြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ပပီဵေနာက် ထိေရာက်မှုရှိ၊ မရှိ သိရှိနိုင်ရန် ြပန်လည်သုဳဵသပ်ြခင်ဵ
စစ်ေဆဵြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵရမည်ြဖစ်ပါသည်။
၂၃။

ထို့ြပင် ကကီဵ ကပ်ေရဵအာဏာပိုင်မျာဵသည် မိမိတို့တာဝန်ခဳေဆာင်ရွက်ရသည်ဴ သတင်ဵပို့

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴအတူ ပူဵေပါင်ဵ၍ ေငွေ ကဵခဝါချမှုနှင်ဴ အ ကမ်ဵဖက်မှုကို ေငွေ ကဵေထာက်ပဳဴမှု
အန္တရာယ်မျာဵအေပါ်

အကဲြဖတ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵကို

အနည်ဵဆုဳဵသုဳဵနှစ်လျှင်တစ်ကကိမ်ြပုလုပ်ပပီဵ

ေတွ့ရှိချက်အစီရင်ခဳစာကို ဗဟိုအဖွဲ့သို့တင်ြပအစီရင်ခဳရမည်ြဖစ်ပပီဵ မိတ္တူကို ေငွေ ကဵဆိုင်ရာ
စုဳစမ်ဵေထာက်လမ
ှ ်ဵေရဵအဖွဲ့သို့ ေပဵအပ်ရမည်ဟု နည်ဵဥပေဒ ၅၉ တွင်ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။
နိဂုဳဵ
၂၄။

သတင်ဵ ပို့အဖွဲ့ အစည်ဵ မျာဵသည် ေငွေ ကဵခဝါချမှုန ှင ်ဴ အ ကမ်ဵ ဖက်မ ှုက ို ေငွေ ကဵ

ေထာက်ပဳဴမှုတိုက်ဖျက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ရာတွင်

မိမိတို့လပ
ု ်ငန်ဵနှင်ဴ

ပတ်သက်သည်ဴ

ေငွေ ကဵခဝါချမှုန ှင ်ဴ အ ကမ်ဵဖက်မှုက ို ေငွေ ကဵေထာက်ပ ဳဴမ ှုဆိုင ်ရ ာ ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခအန္တရာယ်
ရှိမ ှုမ ျာဵကို ေဖာ်ထုတ်၍၊ သိရ ှိန ာဵလည်ေအာင်ေဆာင်ရ ွက ်ပပီဵ ၊ ေလျာဴပ ါဵသက်သာေစမည်ဴ
နည်ဵလမ်ဵမျာဵ ချမှတ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သွာဵရမည် ြဖစ်ပါသည်။

ကန့်သတ်

