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METHODOLOGY
ASSESSING TECHNICAL COMPLIANCE WITH THE FATF RECOMMENDATIONS AND THE EFFECTIVENESS OF AML/CFT SYSTEMS

နိဒါန်း

1.

ဤစာတမ်းသည်၂၀၁၂ ေဖ ေဖာ်ဝါရီလ ၌ ြပန် လ ည်ြပင် ဆင် အတည်ြပu ထားသည့် FATF အ(ကံြပuချက် မျာ းြဖင့်

နည်းပညာ ဆိုင်ရ ာ လုိ က်နာေဆာင်ရွက်မ;ကုိ အကဲြဖတ်ဆန်း စစ်ရာတွ င် လည်းေကာင်း၊ 0ုိင်ငံတ စ်တစ်0ုိ င်ငံ ၏ ေငွေ (ကး
ခဝါချမ;/ အ(ကမ်းဖက်မ;ကိုေ ငွေ (ကးေထာက်ပံ့မ; တုိ က်ဖျက်ေ ရး (AML/CFT) စနစ်၏ ထိေ ရာက်မ; အဆင့် ကုိ ြပန်လ ည်
သုံးသပ်ရ ာတွင် လ ည်းေကာင်း၊ အသုံးြပuရန် အ ေြခခံြဖစ်ပါသည်။

အပိုင်း သုံးပိုင်းပါရှိ ပါသည်။ ဤပထမအပို င်းမှ ာ

နိဒါန်းပိုင်းြဖစ်iပီး၊ အကဲြဖတ် သ ည့် နည်းပညာ (Methodology1)

ယင်း ၏ ေနာက်ခံအ ေ(ကာင်း0ှင့် အကဲြဖတ် မ;များ

(evaluations/assessments)တွင် မည် သိုD အသုံးြပuရမည်ကုိ ြခံuငုံ ေဖာ်ြပထားပါသည်။

ဒုတိ ယ အပို င်းမှာ မူ

FATF

အ(ကံြပuချက် တစ်ခုခ ျင်း၏ နည်းပညာဆုိင်ရ ာ လို က်နာေဆာင် ရွက်မ;ကို အကဲြဖတ်ရ န်အ တွက် စံများ ချမှတ် ထားပါသည် ။
တတိ ယ အပုိ င်းမှာ FATF အ(ကံြပချက်များကို အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်ရာတွင် ထိေ ရာက်မ;မည်မjရှိသ ည်ကုိ အကဲြဖတ်ရ န်
စဉ်းစားသည့် ရလဒ်များ၊ SPန်းကိန်းများ၊ ေဒတာ0ှင့် အြခားအေ(ကာင်းတရားများကို ချမှတ် ထားပါသည်။ အြပန်အ လှ န်
အကဲြဖတ်ြခင်း(Mutual

Evaluation)

အတွ က်

လု ပ်င န်းစဉ်မျာ း0ှင့်

လု ပ် ထံုး

လု ပ်နည်းများကို

သီးြခား

စာတမ်းတွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။
2.

အြပန်အ လှန်အ ကဲြဖတ်ြခင်း ၏ အပတ်စဉ် (၄) အတွက် FATF က နည်းပညာဆုိ င်ရ ာ လို က်နာ ေဆာင်ရွက်မ; ကုိ

အကဲြဖတ်ရ န် အတွ က် လ ည်းေကာင်း၊ AML/CFT

စနစ် ထိ ေရာက်ြခင်းရှိမရှ၊ိ မည် သDုိ ထိေ ရာက်ြခင်း ရှိသ ည် တDို ကုိ

အကဲြဖတ်ရ န် လည်းေကာင်း၊ ချဉ်းကပ်ပုံများ ထပ်မံြဖည့်စွ က် က ာ အတည်ြပu ခဲ့ပါသည်။ ထိုDေ (ကာင့် ဤနည်းပညာတွ င်
အပိုင်း (၂) ပိုင်း ေဖာ်ြပထားပါသည်။
n နည်းပညာဆုိ င်ရ ာ လို က်နာေဆာင်ရွက်မ; အကဲြဖတ်ြခင်းသည် အဓိက အားြဖင့်

သက် ဆိုင်ရ ာ 0ုိင်ငံ ၏ ဥပ ေဒ 0ှင့် အဖွဲUအစည်းဆုိ င်ရ ာ မူေ ဘာင်တDို0ှ င့်ေ ရာ၊
lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင် များ ၏ လု ပ်ပုိင်ခွ င့်များ၊လုပ် ထံုး လုပ် နည်းများ0ှင့်ပါ
သက် ဆိုင်သ ည့် FATF အ(ကံြပuချက်များ၏ သီးသန်D သတ် မှတ် ချက်များကို အကဲြဖတ်ြခင်း
ြဖစ်ပါသည်။ ထိုအချက်များသည် AML/CFT စနစ်တစ်ခု တည်ေ ဆာက်ရ န် အတွက်
အ ေြခခံအုတ်ြမစ် များ ြဖစ်ပါသည်။
n ထိေ ရာက်မ;ကုိ အကဲြဖတ်န ည်းသည် နည်းပညာ လို က်နာေဆာင်ရွက်မ; ကို အကဲြဖတ် နည်း

0ှင့် 32 အ ေြခခံအားြဖင့် ကွဲြပားပါသည်။ FATF အ(ကံြပuချက် မျာ းကို အေကာင်အ ထည်
ေဖာ်မ;လံုေ လာက်ြခင်း ရှိမရှိကုိ အကဲြဖတ်ြခင်းြဖစ်iပီး၊0ုိင်ငံ တ စ်0ုိင်ငံ က အားေကာင်းေသာ
AML/CFT စနစ် တစ်ခု ၏ အခရာြဖစ်သ ည့် သတ်မှ တ် ရလဒ် (outcomes) အစုများကို မည်မj
အတုိ င်းအတာ အထိ ြပည့်မီေ အာင် ေဆာင်ရွက်0ိုင်သ ည်ကုိ ေဖာ်ထု တ်ြခင်း ြဖစ် သည်။
သိုDြဖစ်ရာ ဥပေဒ0ှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဆုိင်ရ ာ မူေ ဘာင် မျာ း ေမjာ်မှန်းသည့်
ရလဒ်များကို မည်သ ည့် အ တုိင်းအတာအထိ ေဆာင်(ကဉ်းေပးေနသည် ကို ဦးတည်
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အကဲြဖတ်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။
3.

နည်းပညာ လိုက်နာေဆာင်ရွက်မ; 0ှင့် ထိေ ရာက်မ; အကဲြဖတ်မ; 0ှစ်ခုလုံး ေပါင်းကာ၊ 0ုိင်ငံ က FATF စံ0ှuန်းများကို

မည်သ ည့်အ တိုင်းအတာအထိ လုိက်နာေဆာင်ရွက် သ ည်၊ iပီးလjင် FATF အ(ကံြပuချက်များ ၏ သတ် မှတ်ခ ျက်များအရ၊
အားေကာင်းေသာ AML/CFT စနစ်ကုိ ထိန်းသိမ်းရာတွင် မည် မှျအထိ ေအာင်ြမင်ေ နသည်ကုိ စုစ ည်း ပိုင်းြခားစိတ်ြဖာမ;
တစ်ခု ထွက် လာမည်ြဖစ်သ ည်။
4.

ဤနည်းပညာသည် AML/CFT 0ုိင်ငံ တကာ စံ0ှuန်းမျာ းအေပC 0ုိင်ငံ တစ်0ုိ င်ငံ က လုိ က်နာ ေဆာင်ရွက် မ; ကို

အကဲြဖတ် သူများ

အကဲြဖတ်သ ည့်အခါ

အေထာက်အ ကူြပuရန်

ရည်ရွယ်ြပuစု ထားပါသည်။

ေငွေ (ကးခဝါချမ;0ှ င့်

အ(ကမ်းဖက်မ; ကုိ ေငွေ(ကး ေထာက်ပ့ံမ;၊ ဖျက်အားြပင်း လက် နက် ြပန်Dပွာ းမ; တုDိကုိ တုိက် ဖျက်ရ န်အ တွက် ချမှ တ်
ထားသည့် FATF အ(ကံြပuချက်များ

0ှ င့်

အဓိပါ[ ယ်ရှင်း လင်း ဖွင့် ဆိုသ ည့်စာစု ( Interpretive Notes) များရှိ

0ုိင်ငံ တကာစံ0ှuန်း လုိအ ပ်ခ ျက်များကို ထင် ဟ တ်ေ စေသာ် လ ည် း ၄င်းတုိDကို ြပင် ဆင်ြခင်း သိုDမ ဟု တ် လPမ်းမိုးြခင်းမြပuပါ။
ထိေ ရာက်ေ သာ AML/CFT စနစ်မျာ း အေကာင်အ ထည် ေဖာ်ရ န်အ တွက် 0ုိင် ငံများက ြပဌာန်းသည့် မတူ ကွဲြပားေသာ
ဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်း၊ေငွေ ရးေ(ကးေရးဆုိင်ရ ာ မူေ ဘာင်များြဖင့် ချမှတ် ထားသည့် စနစ်များ0ှင့် ယ0cရားမျာ းကို သိရှိေ အာင်
ေဖာ်ထု တ်ရ ာတွ င် အကဲြဖတ်သူ များအား အေထာက်အ ကူြပuမည် ြဖစ်ပါသည်။ ထို အြပင် 0ုိင်ငံများက နည်းပညာဆုိင် ရ ာ
အကူအ ညီများ လုိအ ပ်မ;0ှင့် စပ် လျဉ်း၍ သုံးသပ်ခ ျက်ြပuလု ပ်ြခင်း အပါအဝင်၊ ကို ယ့်စနစ် ကုိ ကိုယ် တို င် ြပန် လှ န်
သုံးသပ်သ ည့် အခါတွ င် လည်း အသုံးဝင်ပါသည်။ ဤ နည် းပညာကို FATF ၊
ေဒသဆုိင်ရ ာ အဖွဲUအစည်းများ (FSRBs)
အေစာပိုင်း ြပuစု ထားသည့် FATF

FATF- ပုံစံြဖင့် ဖွဲUစည်း ထားသည့်

အြပည်ြပည်ဆို င် ရာ ေငွေ (ကးရန်ပုံေ ငွအ ဖွဲU 0ှင့် ကမoာ့ဘ ဏ် တုိD ၏ ယခင်

အ(ကံြပuချက်များအေပC လုိက်နာေဆာင်ရွက် မ; အကဲြဖတ်ခ ျက်များမှ ရရှိသ ည့်

အေတွUအ(ကံuမျာ းြဖင့် ြပuစုထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။
1

အကဲြဖတ်မ; “assessment” 0ှင့် “evaluation” ဟူေသာအသုံးအ0ှuန်း များ0ှင့် ၄င်း တုိD၏ ဆင့်ပွားေဝါဟာရများကို ဤစာတမ်း တစ်ေလjာက် အသုံးြပuထားiပီး၊ FATF 0ှင့် FSRB
တုိD ေဆာင်ရွက်သည့် အြပန်အလှန်အကဲြ ဖတ်ြ ခင်းကိုရည်SPန်းသည် (IMF 0ှင့် ကမoာ့ဘဏ်က ေဆာင်ရွက်သည့် အကဲြဖတ်မ;များ
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အ0cရာယ်0ှင့် ဆက်စပ်အ ေြခအေနများ
5.

အကဲြဖတ်ခ ျက် တို င်း၏

တာထွက် မှာ

0ုိင်ငံ ၏

အ0cရာယ် မျာ း0ှင့်

ဆက်စပ် အ ေြခအေနမျာ းကိုေ ရာ၊

ထို

အ ေြခအေနမျာ းကို ြဖစ်ေ ပCေစသည့် အေြခခံအေ(ကာင်းများကိုပါ အကျယ် အားြဖင့် အရင်ဆံုး နားလည်ရ န် ြဖစ်ပါသည် ။

ထို အ ထဲ တွင် ေအာက်ပါတုDိ ပါဝင်ပါသည်။ ေငွေ (ကးခဝါချမ;0ှင့် အ(ကမ်းဖက်မ; ကို ေငွေ(ကးေထာက်ပံ့ မ; အ0cရာယ် များ၏
သေဘာသဘာဝ0ှင့် အတုိင်း အတာ၊
n

အ(ကံြပuချက်အသီးသီးရှိ စီးပွားေရးကpအတွ က် အခရာကျမ; ကို သက်ေ ရာက် မ;

ရှေ
ိ စသည့် 0ုိင် ငံ ၏ အ ေြခအေနမျာ း (ဥပမာ -ထို0ို င် ငံ ၏ စီးပွာ းေရး ပုံစံ0ှင့် ေငွေ ရး
ေ(ကးေရး ကp တည်ေ ဆာက်ပုံ)
n

AML/CFT စနစ်ကုိ ကျားကန်ေ ပးသည့် စနစ်တ ည်ေ ဆာက်မ; ဆုိင်ရ ာ အချက် များ၊
0ှင့်

n

AML/CFT အစီအမံများ အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်ပံုကုိ လP မ်းမိုး0ုိင်သ ည့် အြခား
ဆက်စ ပ် အေ(ကာင်းအရာမျာ း0ှင့်တ ကွ ယင်းအေ(ကာင်းအရာမျာ းက မည်မှျ
ထိေ ရာက်မ;ရိှသ ည် တုDိြဖစ်ပါသည်။

6.

ML/TF အ0cရ ာယ်များသည် အ(ကံြပuချက် ၁ အေပC နည်းပညာဆိုင်ရ ာ လိုက်နာေဆာင်ရွက် မ; အကဲြဖတ် သ ည့်

အခါ0ှင့် အြခား အ(ကံြပuချက်များ၏ အ0cရာယ် အေြခြပu အပိုင်းများကို အကဲြဖတ်သ ည့် အခါတွင်ေ ရာ၊ ထိေ ရာက် မ;
အကဲြဖတ် သ ည့် အခါတွင်ပါ
သေဘာသဘာဝ0ှင့်

အဓိက သက်ဆို င် ပါသည်။ အကဲြဖတ် သူများသည် 0ုိင်ငံ တစ်0ုိ င်ငံရိှ ေငွေ(ကးခဝါချမ; ၏

အတုိင်းအတာကို လ ည်းေကာင်း၊

0ှင့်

အ(ကမ်းဖက်မ; ကို ေငွေ(ကးေထာက် ပံ့မ; ၏

အ0cရ ာယ်

အေ(ကာင်းြခင်းရာများကို လည်းေကာင်း၊ အကဲြဖတ် မ; စသည့်အချိန်မှ စ၍ အကဲြဖတ်မ; လု ပ်ငန်းစဉ် ေတာက်ေ လjာက်
ထည့်သွ င်းစဉ်းစားသင့် ပါသည်။

0ုိင်ငံ တွင်း၌

တရားမဝင်ေ ငွေ (ကးမျာ း

ရရှိေ စသည့် ြပစ်မ;များ၏

အမျိuးအစား0ှ င့်

အတို င်းအတာ၊ 0ုိင်ငံတွ င်း အ(ကမ်းဖက် အုပ်စုများ လ;ပ်ရှာ းြခင် း သိုDမ ဟု တ် ရန်ပုံေ ငွများ ရှာ ေဖွြခင်း၊ တရားမဝင် ရရှိ သ ည့်

သိုDမ ဟု တ် ြပစ်မ;မှ ရရှိသ ည့် ေငွေ(ကး ပစqည်းများ နယ်စပ်ြဖတ်ေ ကျာ် စီးဆင်းမ; တDိုသ ည် ဆက်စပ်သ ည့် အေ(ကာင် း
တရားမျာ းြဖစ် 0ုိင်ပါသည်။
7.

အကဲြဖတ် သူများသည် 0ုိင်ငံ ၏ အ0cရ ာယ်များအား ကနဦး နားလည်0ုိင်ရ န်၊ ထို0ိုင် ငံက ြပuလုပ် သ ည့် ကို ယ် ပုိ င်

အ0cရ ာယ်အ ကဲြဖတ်ခ ျက်များကို အေြခခံအြဖစ် အသုံးြပuသင့် သ ည်။ သိDုေ သာ် 0ုိင်ငံ တစ်ခု ၏ ကို ယ်ပိုင် အကဲြဖတ်ခ ျက် ကုိ
မှန်သ ည် ဟု မသုံးမသပ် လက်ခံြခင်း မြပuသင့်သ လို

ထို ေကာက်ချက် အားလုံး အတုိ င်း လိုက်ရ န် မလိုေ ပ။

အကဲြဖတ် သူများသည် ေအာက်ပါ အပိုဒ် ၁၅ တွင်ရိှ အ(ကံြပuချက် (၁) 0ှင့် လက်င င်းရလဒ် (၁) ပါ မည် သDုိ အ0cရာယ်
အကဲြဖတ်ခ ျက် ြပuလုပ်ရ မည်ဆို သ ည့် လမ်း SPန်ကုိ လ ည်း သတိခ ျပ်သ င့်ပါသည်။ တစ်ခ ါတရံ ထို0ုိ င်ငံ က အကဲြဖတ် ထား
သည့် အချက်များမှာ ကိျuးေ(ကာင်း ဆီေ လျာ်ြခင်း ရှိမရှိ ဆုံးြဖတ်0ို င်ြခင်းမရှိသ ည့် အခါမျာ း၊ သိုDမ ဟုတ် ထို0ုိင် ငံ ၏
အကဲြဖတ်ခ ျက် များ လုံေ လာက်မ; မရှိြခင်း သိDုမ ဟုတ် အလျင်း မရှိြခင်းြဖစ်သ ည့် အခါများလည်း ရှိ0ိုင်သ ည်။
ထို အခါမျာ းတွင် ထို0ိုင် ငံ အတွ င်းရှိ အဓိက အ0cရ ာယ်များကို ထို0ိုင် ငံ ၏ အာဏာပိုင် များ0ှင့် နားလည် မ; တူညီ0ုိ င် ရ န်
အနီးကပ် ေဆွးေ0ွးသင့်ပါသည်။

သေဘာတူ ညီမ;မရ0ုိ င်ပါက၊သိုDမ ဟု တ်

အကဲြဖတ်သူများက

အကဲြဖတ်ခ ျက် က ကျိuးေ(ကာင်းဆီေ လျာ်မ; ရှိသ ည် ဟု ေကာက်ခ ျက်မချ0ုိင်ပါက၊

0ုိင်ငံ ၏

ကို ယ် ပို င်

အြပန်အ လှန် အကဲြဖတ်မ; ဆုိင်ရ ာ

အစီရ င်ခံစာ ( Mutual Evaluation Report (MER)) ထဲ တွင် အ0cရ ာယ်များ0ှင့်ပတ် သ က်iပီး နားလည်ပံု ဘာေ(ကာင့်
INTRODUCTION
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မတူကဲွြပားရသည်ကုိ

အချက်အ လက်များ0ှင့်

ရှင်းလင်းစွာ

ရှင်းြပသင့်ပါသည်။ iပီးလjင်

အကဲြဖတ်သူများက

အ0cရ ာယ်များကို မိမိတDိုနားလည်သ ည့် အေလျာက် အြခား အ0cရ ာယ်အေြခြပu အစိတ် အပိုင်းများ (ဥပမာ- အ0cရာယ်
အေြခြပu lကီး(ကပ်မ;) တုDိကုိ အကဲြဖတ်သ င့်ပါသည်။
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အကဲြဖတ် သူများသည် စီးပွာ းေရးကpအတွက် အခရာကျသည့်

သင့်သ ည်။

ဥပမာ

-ေငွေ (ကးေရးကp၏

အစိ တ်အ ပိုင်း အသီးသီး၊

ကိစqမျာ းကို လည်း ထည့် သွင်း စဉ်းစား
DNFBP

အသီးသီးတုDိ ၏

အေရးပါ0ုိင်မ;၊၊

ေငွေ ရးေ(ကးေရးကp အရွ ယ်အ စား၊ ေပါင်းစပ် ထားမ;0ှင့် ဖွဲUစည်းမ;များ၊ ေငွေ (ကးဆုိင်ရ ာ အသုံးပစqည်း အမျိuးမျိuး၊
သိုDမ ဟု တ် ေငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်း အမျိuးမျိuး၏ အေရးပါ0ိုင်မ;၊ ၊ စီးပွားေရးပမာဏ၏ မည်မှျသည် ြပည်တွ င်း ၌
ြဖစ်သ ည်၊ မည်မjသည် နယ်စပ်ြဖတ်ေ ကျာ် စီးပွားေရးြဖစ်သ ည်၊ ေငွသ ားအသုံးြပuသည့် စီးပွာ းေရး အတို င်းအတာ၊
တရားဝင် ြပuထားြခင်းမရှိသ ည့် ကp 0ှင့်/သိုDမ ဟု တ် ေမှာ င်ခုိ စီးပွာ းေရး၏ ခန်Dမှန်းပမာဏ စသည် တုိDြဖစ်သ ည် ။
အကဲြဖတ် သူများသည် လူဦးေရ၊ ဖွံUiဖိuးမ;အ ဆင့်၊ပထဝီဆုိ င်ရ ာ အေ(ကာင်းတရားများ၊ကုန်သွ ယ် မ; သိုDမ ဟုတ် ယဉ်ေ ကျးမ;
ချိတ် ဆက် မ;များကိုလ ည်း ထည့် သွင်း စဉ်းစားသင့်ပါသည်။

ကpအသီးသီး ၏ အေရးပါ0ုိင်မ;0ှင့် ထိုက pများကို

နည်းပညာ ဆိုင်ရ ာ လို က်နာေဆာင်ရွက်မ; ေရာ ထိေ ရာက်မ;ပ ါ အကဲြဖတ်ရ ာတွင် ေတွUရှိသ ည့် အေရးကိစqမျာ းကို လည် း
ထည့်သွ င်းစဉ်းစားသင့် ပါသည်။ နည်းပညာဆုိင်ရ ာ လိုက်နာေဆာင်ရွက်မ; အဆင့် သ တ်မှတ်ရ ာတွ င်
အေရးပါဆုံး0ှင့် အသက် ဆို င်ဆံုး အေရးကိစqများကို အေလးေပးစဥ်းစားသင့်ပါသည်။

0ိုင်ငံအ တွ က်

ထိDု အတူ ေအာက်တွ င် ေဖာ်ပြ

ထားသကဲ့ သDုိ ထိေ ရာက်မ; အကဲြဖတ်ရ ာတွင် အရးlကီးဆုံး နယ်ပ ယ် များကို အထူး ဂrုြပu စဉ်းစားသင့်ပါသည်။.
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ထိေ ရာက်ေ သာ AML/CFT စနစ်တစ်ခု ြဖစ်ရ န်အတွက် စနစ်တည်ေ ဆာက်မ; ဆုိင်ရ ာ အချက် အချuိ U ထား ရှiိ ပီ း

ြဖစ်ရ ပါမည်။ ဥပမာ -0ုိင်ငံေ ရးတည်iငိမ်မ;၊ ြပဿနာများကို ကိုင် တွ ယ်ရ န် အဆင့်ြမင့် ကတိက ဝတ်များ၊ တာဝန်ခံမ;ရိှiပီ း
တည်iငိ မ်ေ သာ အဖွဲUအစည်းများ၊ဂုဏ် သိက tာ 0ှင့် ပွင့် လ င်းြမင် သ ာမ;0ှင့် စွမ်းရည်ြပည့်iပီး သီးြခားလွ တ် လပ် ထိေ ရာက်
ေသာ တရားစီရ င်ေ ရးစနစ်။ ထို စနစ်တ ည်ေ ဆာက်မ; ဆုိင်ရ ာ အချက် မျာ း မရှိလjင်၊ သိDုမ ဟု တ် အေထွ ထွေ မူေ ဘာင် ၌
lကီးမားေသာ အားနည်းချက်များ0ှင့် လစ် ဟ င်းမ;များ ရှိလjင် ထိေ ရာက် ေသာ AML/CFT

မူေ ဘာင် ကို အေကာင်

အထည်ေ ဖာ်0ုိင်ရ န် lကီးမားစွာ အဟန်D အ တား ြဖစ်ေ စ0ုိင်ပါသည်။ လို က်နာေဆာင်ရွက်မ; မရှိ ဟူ၍ ေသာ် လည်း ေကာင်း၊
ထိေ ရာက်မ; မရှိဟူ၍ ေသာ် လည်းေကာင်း အကဲြဖတ် သူများက ေတွUရှိသ ည့်အခါ ထို စနစ်တ ည်ေ ဆာက်မ; ဆုိင်ရ ာ အချက်
မျာ း ကင်းမဲ့ ြခင်းေ(ကာင့်ြဖစ်0ိုင်ရ ာ MER တင်ြပသည့် အခါ ထို သDုိ ေဖာ်ြပသင့်ပါသည်။
10.

0ုိင်ငံ တစ်ခု ၏ AML/CFT အစီအမံ များ ထိေ ရာက်မ; ကုိ lကီးမားစွာ လP မ်းမိုး0ုိင်သ ည့် အြခား ဆက်စ ပ် အေ(ကာင် း

တရားမျာ းတွင် စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းေရး0ှင့် lကီး(ကပ်မ; စနစ်၏ ရင့်က ျက်မ;0ှ င့် အြမင်က ျယ်မ;၊ အဂတိ လုိ က်စားမ;
အတို င်းအတာ0ှင့်

အဂတိ လုိ က်စားမ;

တုိက်ဖျက်ရ န်

အစီအမံများ၏

အကျိuးသက်ေ ရာက်မ;၊ ေငွေ (ကးဝန်ေ ဆာင် မ;

အလှမ်းမမီမ; အတုိင်း အတာတုိD ပါဝင်ပါသည်။ ယင်းအေ(ကာင်းြခင်းရာမျာ းေ(ကာင့်

ML/FT အ0cရ ာယ်များ rိုက်ခ တ်

0ုိင်iပီး AML/CFT အစီအမံများ ၏ ထိေ ရာက်မ; တုိးတက် လာြခင်း သိDုမ ဟု တ် ေလျာ့နည်းသွာ းြခင်းတုDိ ရှိ0ိုင်ပါသည်။
11.

အကဲြဖတ် သူများသည်

AML/CFT

စနစ်

အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်သ ည့်

ထို0ို င်ငံ အ တွင်းရှိ

ဆက်စ ပ်

အ ေြခအေနကို ေယဘူ ယ ျအားြဖင့် နားလည်0ို င်ရ န် အတွက် ၊ အ0cရာယ်များ၊ စီးပွားေရးကpအတွ က် အခရာကျမ;
အေရးကိစqမျာ း၊ 0ှင့် အြခား ဆက်စ ပ်အ ေ(ကာင်းအရာမျာ း အပါအဝင်၊ အထက်ပါ ဆက်စပ် အေ(ကာင်းတရားများကို
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ထည့်သွ င်း

စဉ်းစား

သင့်ပါသည်။

အကဲြဖတ် သူများအေန0ှင့်

ပဓာနကျသည်

သိုDမ ဟု တ်

အ0cရာယ် အ ဆင့်

ြမင့်ြဖစ်သ ည် ဟု ယူ ဆ သည့် အေရးကိစqမျာ းအေပC ယင်းအေ(ကာင်းတရားမျာ းက သက်ေ ရာက်မ; ရှေ
ိ စ0ုိင်သ ြဖင့်၊ ၄င်း တုDိ
အကဲြဖတ် လု ပ်ငန်းစဉ်၌

မည်သ ည့် အ ပို င်းကို အာrုံစုိက်ရ မည်ကုိ ဆုံးြဖတ်ရ န် အေထာက်အကူြဖစ်ေ စ0ုိ င်ပါသည် ။

အထူးသက် ဆုိင် သ ည့် ဆက်စ ပ်အ ေ(ကာင်းတရားမျာ းကို၊ ဤ နည်းပညာ၏ ထိေ ရာက်မ; အပို င်းရှိ လက် ငင်းရလဒ်
(immediate outcomes) တစ်ခုချင်းတွ င် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ အကဲြဖတ်သူများသည်

0ုိင်ငံ တစ်ခု ၏ အကဲြဖတ် မ; ကို

rိုက်ခ တ်0ုိင် သ ည့် အ0cရ ာယ်0ှ င့် ဆက်စပ်အ ေ(ကာင်းတရားများကို စဉ်းစားသည့်အခါ ၊ အထူး သြဖင့် ဆုံးြဖတ်ခ ျက်များကို
lကီးမားစွာ သက်ေ ရာက်0ိုင် သ ည့် ကိစqမျာ းကို စဉ်းစားသည့်အခါတွင် အထူး သတိ ထားသင့်သ ည်။ ထိုအေ(ကာင် း
အရာမျာ းကို ေနာက်ဆံုးေကာက်ခ ျက်ခ ျ ဆုံးြဖတ်သ ည့်အခါ ပဓာန ကျသည့် ကိစqမျာ းတွင် အထူးသတိြပu သင့်ပါသည် ။
အကဲြဖတ် သူများအေန0ှင့် 0ုိင်ငံ ၏ အြမင်များကို ထည့်သွ င်းစဉ်းစား သင့်ေ သာ်လ ည်း၊ ေဝဖန်သံုးသပ်ြခင်း၊ အြခား
ခိုင်မာအားထားရသည့်
အဖွဲUအစည်းများ

ဇစ်ြမစ်များမှ ရရှိသ ည့် သတင်းအချက် အလက်များ (ဥပမာ- အြပည်ြပည် ဆုိင်ရ ာ

သိုDမ ဟု တ်

အဓိ က

အားထားရသည့်

ထုတ်ေ ဝစာများစသည့်)

ဇစ်ြမစ်အ များအြပားကို

ကို

ကိုးကားြခင်းတုDိ ြပuလုပ် သင့် ပါသည်။ ဤအချက်များကို အေြခခံiပီး အကဲြဖတ်သူ များက AML/CFT စနစ် အေကာင်
အထည် ေဖာ်ေ နသည့် 0ုိင် ငံ ၏ ဆက်စပ် အ ေြခအ ေနများကို ကိုယ်ပို င် သုံးသပ်မ;ြဖင့် ဆုံးြဖတ် သ င့်ပါသည်။

ထို သိုD

ပိုင်းြခားစိတ်ြဖာမ;ကို လည်း ရှင်းလင်း ြပတ် သ ားစွာ MER တွင် တင်ြပသင့်ပါသည်။
အ0cရ ာယ်၊ စီးပွာ းေရးကpအတွက် အခရာကျမ; 0ှင့် စနစ်တည်ေ ဆာက်မ; သိုDမ ဟု တ်

12.

မျာ းကို သိြခင်းအားြဖင့် အချuိ Uအေြခအေနများတွ င်

ဆက်စပ် အေ(ကာင်းတရား

0ုိင်ငံ တ စ်ခုက လို က်နာေဆာင်ရွက်မ; ရှိြခင်း မရှိြခင်း ၊သိုDမ ဟု တ်

ထို0ုိ င်ငံ ၏ နည်းပညာဆုိင်ရ ာ လုိက်နာေဆာင်ရွက် မ; အေပC မူတ ည်iပီး၊ ထိေ ရာက်မ;အ တို င်းအတာက ေမjာ်လင့် သ ည်
ထက် ြမင့်မားြခင်း ကျဆင်းြခင်းတုိDကို ပိုမိုနားလည် ေစ0ုိင်သ ည်။ ဤအေ(ကာင်းတရားများက 0ုိင်ငံ ၏ စွမ်းေဆာင်0ုိ င် မ;
ေကာင်းမွန်ြခင်း သိုDမ ဟု တ် အားနည်းြခင်းကို ရှင်းြပ0ုိင်သ ည့် အေရးပါေသာအရာများ ြဖစ်0ိုင်သ ကဲ့သDုိ၊ ထိေ ရာက် မ;
(effectiveness)

မည် သDုိ

ပိုမုိ ေကာင်းမွန်ေ အာင်

လုပ်ေ ဆာင်0ုိင်မည် ဟု

အကဲြဖတ် သူများက

အ(ကံြပuရာ၌လည် း

အေရးပါေသာ အရာမျာ း ြဖစ်ပါသည်။ နည်းပညာ ဆိုင်ရ ာ လုိ က်နာေဆာင်ရွက်မ; 0ှင့် ထိေ ရာက်မ; အဆင့်သ တ်မှ တ်ြခင်း
မျာ းကို 0ုိင်ငံအားလုံးအေ ပC 0ုိင်ငံ တကာ စံ0uှ န်းြဖင့် တစ်ေ ြပးညီ ဆုံးြဖတ်ပါသည်။ ေကျနပ်ဖွ ယ်မရှိေ သာ အ ေြခအ ေန
(ဥပမာ- ေဆာက်တ ည်မ;အစိ တ်အ ပိုင်းများ လစ် ဟ င်းေနလjင်) လုိ က်နာေဆာင်ရွက်မ;0ှင့် ထိေ ရာက်မ;ကုိ အားနည်းေစမည်
ြဖစ်သ ည်။ သိုDေ သာ် အ0cရာယ်များ 0ှင့် စီးပွာ းေရးကpအတွ က် အခရာကျမ; ၊ စနစ်တ ည်ေ ဆာက်မ; ဆို င်ရ ာ (structural)
0ှင့်

အြခားဆက်စပ်

စဉ်းစားရမည့်

အေ(ကာင်းတရားများေ(ကာင့်.

FATF

စံ0ှuန်းများ

အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ် မ;

အားနည်းြခင်း သိDုမ ဟု တ် တစ်ေ ြပးမညီြခင်း မြဖစ်သ င့်ေ ပ။ အကဲြဖတ် သူများသည် မည်သ ည့် အေ(ကာင်းတရားမျာ းကို
ထည့်သွ င်း စဉ်းစားသည်ကုိ MER ထဲတွ င် ရှင်းလင်းစွာ ေဖာ်ြပသင့်သ လို၊ ဘာေ(ကာင့် ြဖင့် ဘယ် လိုြ ဖင့် ထို သDုိ
စဉ်းစားရသည်၊

ထို သDုိစဉ်းစားရာတွင် မည်သ ည့် သတင်းအချက်အ လက် ဇစ်ြမစ်များကို အသုံးြပuသည်ဆုိ သ ည်

တုDိကုိ လ ည်း ေဖာ်ြပသင့်ပါသည်။
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အေထွေထွ အဓိပွါယ်ဖွင့်ဆုိမ;0ှင့် လမ်း SPန်
13.

FATF အ(ကံြပuချက်များမှ အဓိပ[ါယ်ဖွ င့်ဆုိခ ျက် အြပည့် အ စုံကုိ “အ(ကံြပuချက်မျာ း”0ှင့် အတူ ထည့်သွ င် း

ေဖာ်ြပသည့်

ေဝါဟာရစာရင်းတွင်

ပါရှိပါသည်။

စဉ်းစားသုံးသပ်မ; ေရှUေနာက်ညီေ စရန်

အေရးlကီးသြဖင့်၊

အကဲြဖတ် သူများသည် ေအာက်ပါ လမ်းSPန်ရိှ အြခားအချက်မျာ းအေပCအေထွေ ထွ အဓိပါ[ယ်ဖွ င့်ဆိုမ; ကို လည်း မှတ်သ ား
သင့်ပါသည်။
14.

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ–အကဲြဖတ် သူများသည်“ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ” ဟူသ ည့် အဓိပ[ါ ယ်

ေအာက် တွင် ဖွ င့်ဆုိ သ ည့် ေငွေရးေ(ကးေရး လု ပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်သ ည့် အဖွဲUအစည်း အမျိuးအစားမျာ းကို ေကာင်းစွ ာ
နားလည် ထားသင့် သ ည်။ ထို သDုိ လုပ်င န်းများကို

မတူညီေ သာ 0ုိင်ငံ မျာ းရှိ အဖွUဲ အစည်းများက အမည်အမျိuးမျိuးြဖင့်

လုပ် ငန်း လုပ်ေ ဆာင်0ိုင် သ ည် ကုိ မှတ်သ ားရန် အေရးlကီးပါသည်။ (ဥပမာ-ဘဏ်)။ ထိုေ (ကာင့် အဖွဲUအစည်းများက
အမည်စဲွ မ ထားဘဲ လုပ်ငန်း ကိုသ ာ အာrုံစိုက် သင့်ပါသည်။
15.

0ုိင်ငံ ၏ အ0cရာယ်ကို အကဲြဖတ်ြခင်း–- အ(ကံြပuချက် ၁ 0ှင့် လက်င င်းရလဒ်၁

ကို အကဲြဖတ်ရ ာတွ င်

အကဲြဖတ် သူများ၏ဆင်ြခင်မ;ခ ျည်းြဖင့် သ ာ အကဲြဖတ်ရ န် မေမjာ် လင့်ေ သာ် လည်း၊ တစ်ဖက် တွ င် 0ုိင် ငံတစ်ခု ၏ ကို ယ်ပို င်
အ0cရ ာယ် သုံးသပ်ခ ျက်ကုိ လ ည်း အမှန် ဟု ယူဆiပီး လက်မ ခံသ င့်ပါ။ 0ုိင်ငံ ၏ ကို ယ် ပုိင် အ0cရာယ် အကဲြဖတ်ခ ျက် ကုိ
အကဲြဖတ် သူများက သုံးသပ်ရ ာတွင် ထို0ိုင် ငံက အသုံးြပuသည့် လု ပ်ငန်းစဉ်များ လုပ် ထံုး လုပ် နည်းများ တင်းကျပ်ြခင် း
ရှိမရှ၊ိ အကဲြဖတ် သ ည့် အခါ ေရှUေနာက်ညီမ; ရှိမရှိ (ဥပမာ -ေနာက်ဆုံးေကာက်ခ ျက်က အသုံးြပuသည့် အချက်အ လက်
မျာ း0ှင့် ကနဦး ပိုင်းြခားစိတ်ြဖာမ;0ှင့် ေရှUေနာက် ကိုက် ညီမ; ရှိမရှိ) ကို သုံးသပ်သ င့် ပါသည်။ အကဲြဖတ်သူများသည်
အေရးကိစqမျာ းကို အေသးစိတ် စိစစ် ြခင်းမြပuဘဲ၊ အလုံးြခံuအားြဖင့်သံုးသပ်iပီး၊ ရလဒ်များက ကျuိ းေ(ကာင်း သင့်ေ တာ် မ;
ရှိမရှိကုိ သာမန်အသိြဖင့် ချဉ်းကပ်သ င့်သ ည်။ အေ(ကာင်းသင့် လjင် ယုံ(ကည်အားထားရေသာ ဇစ်ြမစ်များမှရ ရှိေ သာ
0ုိင်ငံ ၏ အ0cရာယ် များ အေ(ကာင်းကိုစဉ်းစားေလ့ လာ သင့် သ ည်။ lကီးမားေသာကွဲြပားြခားနားချက်များ ရှိ0ိုင်မရှိ0ို င်
ဆက် လ က်ေ လ့ လာ0ုိင်ရ န် ြဖစ်သ ည်။ အကယ်၍ 0ုိင်ငံ ၏ကို ယ်ပုိ င်အ0cရ ာယ် အကဲြဖတ်ခ ျက်မှာ ကျuိ းေ(ကာင်း သင့် တ င့်
သည် ဟု အကဲြဖတ် အဖွဲUက ယူ ဆပါက၊ ထိုအကဲြဖတ်ခ ျက်ကုိ အေြခြပuကာ ဤနည်းပညာေအာက်ရိှ အ0cရ ာယ် အေြခြပu
အစိတ် အပိုင်းများြဖင့် သုံးသပ်သ င့် သ ည်။
16.

အ(ကံြပuချက်

၁

ကိုအကဲြဖတ်သ ည့်အခါတွင်

အကဲြဖတ် သူများသည် ေအာက်ပါအချက်များကို

ဦးတည် ၍

ပိုင်းြခားစိတ်ြဖာမ; ြပuသင့်ပါသည်။ (၁) အ0cရာယ် အကဲြဖတ်မ; ြပuလု ပ်ရ န်0ှင့် ညuိ0ိှuင်းေဆာင်ရွက်ရ န် အတွက် ချမှတ် ထ ား
သည့် လုပ် ငန်းစဉ်0ှင့် ယ0cရ ားများ(၂) အ0cရ ာယ်အ ကဲြဖတ် မ; (မျာ း) ၏ ကျိuးေ(ကာင်း သင့် တင့်မ; 0ှင့်(၃)

ေဖာ်ထု တ်

ရရှိေ သာ အ0cရ ာယ်များ0ှင့် ၄င်းတုိDအ တွက် ချမှတ်သ ည့် အ0cရ ာယ်အေြခြပu အစီအမံများ ကိုက် ညီမ; (ဥပမာ ြခွင်းချက်များ၊ အ0cရာယ် အ ဆင့်ြမင့် သိDုမ ဟု တ် အ0cရာယ်အ ဆင့်နိမ့် အ ေြခအေနမျာ း)။
17.

လက်င င်းရလဒ် ၁ (Immediate Outcome 1) ကို အကဲြဖတ်ရ ာတွင်၊ အကဲြဖတ်သူများသည် မိမိတDို ၏ အ0cရ ာယ်

ဆုိင်ရ ာ အကဲြဖတ်ခ ျက်(များ) ၏

ကျိuးေ(ကာင်းသင့် တင့် မ; အြမင်ကို အေြခခံက ာ၊

လက်ေ တွU အ ေြခအ ေနရှိ

အ0cရ ာယ်ကုိ lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင်များ မည်မှျ ေကာင်းစွာ သိရှိiပီး၊ ထိုအ သိကုိ မူဝါဒ ြပuစုချမှတ်ေ ဆာင်ရွက် သည့်
ေနရာတွင် အ0cရာယ်ေ လjာ့ခ ျေအာင် မည်မှျေကာင်းမွန်စွာ အသုံးချ0ုိင်သ ည်ကုိ အေလးထား အကဲြဖတ် သင့်သ ည်။
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18.

အ0cရ ာယ်အေြခြပu

သတ် မှတ် လုိ အပ်ခ ျက်များ

-ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ0ှင့်၊

ေငွေ ရးေ(ကးေရး

မဟုတ်ေ သာ စီးပွာ းေရးလုပ် ငန်းများ0ှင့် ကွျမ်းကျင်မ; ဆုိ င်ရ ာ အသက်ေ မွးဝမ်းေကျာင်းလုပ် ငန်း (DNFBP) မျာ း
လုပ်ေ ဆာင်ရ န် လုိသ ည့် အ(ကံြပuချက် တုိ င်းအတွက်၊

အကဲ ြဖတ်သ ည့် အခါ၊ သာမန်အားြဖင့် ထို သ တ်မှ တ် ထားသည့်

လုိ အပ်ခ ျက်အားလုံး ကို ထို အဖွဲUအစည်းများက ြဖည့်ဆ ည်းရန်တာဝန်ရှိသ င့်သ ည် ဆုိသ ည့် အေြခခံမူြဖင့် အကဲြဖတ်သူများ
က လုိက်နာေဆာင်ရွက်မ; အပိုင်း ကို အကဲြဖတ်သ င့်ပါသည်။ သိDုေ သာ်လည်း FATF အ(ကံြပuချက်များ၏ အေြခခံ
စဉ်းစားရမည့် အချက်များတွင်၊ အချိuU အဖွဲUအစည်း၊ လု ပ်ငန်း သိDုမ ဟုတ် ကွျမ်းကျင်မ; ဆိုင်ရ ာ အသက်ေ မွးဝမ်းေကျာ င် း
လုပ် ငန်းများ အတွက် ြဖစ်ေ စ၊ အချိuU ဆက် သွ ယ် ေဆာင်ရွက်သူများ၊ ထုတ် လု ပ်မ;၊ ၊ ဆက်ဆံေ ဆာင်ရွက်ခ ျက်များ
သိုDမ ဟု တ် 0ုိင်ငံများအတွ က်ြဖစ်ေ စ၊ ေပCေပါက်0ိုင်သ ည့် အ0cရာယ် အတိုင်းအတာများ လည်း ပါဝင်သ ည်။ ထိုေ (ကာင့်
0ုိင်ငံ တစ်0ုိင် ငံသ ည် “အ(ကံြပuချက်များ” ကို အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်လုပ်ေ ဆာင်သ ည့်အခါ ‘အ0cရ ာယ်’ ကို ဦး တည်
စဉ်းစားရန် လိုiပီး (ဥပမာ -rိုးရှင်းေသာ အစီအမံများြဖင့် လုပ်ေ ဆာငvြခင်း) အကဲြဖတ် သူများ ဘက် က လည် း
0ုိင်ငံ တစ်0ုိင် ငံ ၏ အ0cရ ာယ်က ာကွ ယ်ေ ရး အစီအ မံများ၌ အားနည်းချက်များ ရှိမရှိ၊ ထိုအ စီ အ မံများ၏ အေရးပါမ; ကို
သုံးသပ်စဉ်းစားရာတွင် အ0cရ ာယ် ဆိုသ ည့် အချက်ကုိေ ရာ၊ အ0cရာယ်အေြခြပu ချဉ်းကပ်မ;အရ မည်မj အေလျာ့ အတင်း
လုပ်ခွ င့်ရိှသ ည် ဆိုသ ည့်အချက် ကုိပါ ထည့်သွ င်းစဉ်းစားရန် လို သ ည်။ FATF “အ(ကံြပuချက်များ” အရ ပိုမုိ တင်းကျပ်သ ည့်
သိုDမ ဟု တ် သီးြခားအစီအ မံများ ချမှတ်ရ န် လုိ သ ည့် အ0cရာယ် အ ဆင့်ြမင့် လုပ်င န်းများ
အစီအမံများကို ချမှတ်ရ မည်ြဖစ်သ ည်။ သိDုေ သာ်၊ အ0cရ ာယ် အ ဆင့်အ နိ မ့်အ ြမင့်ေ ပC

ေဖာ်ထု တ်ရ ရှိပါက၊ ထို သDုိ
မူတည်၍

ထိုအ စီ အ မံများ၏

အတုိ င်းအတာမှာ တစ်ေ နရာ0ှင့် တစ်ေ နရာ ကွာ ြခား0ုိင်သ ည်။
19.

အ0cရ ာယ်အ ဆင့်နိမ့်

အ ေြခအေနမျာ းအတွ က် ြခွင်းချက်များ–ေငွေ (ကးဝါချမ;0ှင့်

အ(ကမ်းဖက်မ; ကို ေငွေ(ကး

ေထာက်ပ့ံမ; အ0cရာယ် အ ဆင့်နိမ့်ေ သာ အေြခအေနများတွ င၊် အချuိ Uေသာ အ(ကံြပuချက်များ ေအာက်ရိှ ေငွေရးေ(ကးေရး
အဖွဲUအစည်း0ှင့် DNFBP တိDု လု ပ်ေ ဆာင်ရ န် လုပ် ငန်း များကို လုပ်ေ ဆာင်ြခင်းမြပuရန် 0ုိင်ငံများက ဆုံးြဖတ်0ိုင် သ ည် ။
ထုိ သDိုဆံုးြဖတ်ပါက၊

0ုိင်ငံ များက ထို အ(ကံြပuချက်များကို ဘာေ(ကာင့် အသုံးမြပuရန် ဆုံးြဖတ်ရ သည်ကုိ အေထာက်

အထားမျာ း၊ ပိုင်းြခားစိတ်ြဖာမ;မျာ းြဖင့် အကဲြဖတ် သူများအား ြပသင့် သ ည်။
20.

ေငွေရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ၊

0ှင့်

0ုိငင
် ံများလုပ်ေဆာင်ရန်

သတ်မှတ်လိုအပ်ချက်များ

-

FATF

အ(ကံြပuချက်များတွင် ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ သိDုမဟု တ် DNFBP မျာ းသည် ဆုိင်ရ ာ လုပ်ေ ဆာင်ခ ျက်များကို
“လုပ်ေ ဆာင် သ င့် သ ည် (should)” သုDိမ ဟု တ် “လုပ်ေ ဆာင်ရ န်တာဝန်ရိှသ င့် သ ည် (should be required)”

ဟု

လည်းေကာင်း၊ 0ုိင်ငံများသည် ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည် းမျာ း သိုDမ ဟု တ် DNFBP မျာ း၊ သိDုမ ဟု တ် အြခားဌာန
သိုDမ ဟု တ် ပုဂ^ိuလ်များက “ လုပ်ြဖစ်ေ အာင် ေသချာေစသင့် သ ည် (should ensure)”ဟု လည်းေကာင်း
ဤနည်းပညာ ေအာက်ရှိ

ေဖာ်ြပသည် ။

သက်ဆိုင်ရ ာစံများတွင် အသုံးအ0ှuန်း တစ်ေ ြပးညီြဖစ်ေ စရန်အ တွ က် “ ေငွေ ရး ေ(ကးေရး

အဖွဲUအစည်းများ သိDုမ ဟုတ် DNFBP များသည် လု ပ်ေဆာင်ရ န် တာဝန်ရိှသ င့်သ ည် (should be required) ” ဟူ သ ည့်
အသုံးအ0ှuန်းကို သုံးစွဲထားပါသည်။
21.

ဥပ ေဒ သိDုမဟုတ် အမိနD်အာဏာသက်ေရာက်ေစသည့် နည်းလမ်းများ – “ ေငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်းများ 0ှင့်

DNFBPs များ ၏ လုိ အပ်ခ ျက်များကို သတ်မှ တ်သ ည့် ဥပ ေဒအေြခခံ” ဆုိသ ည့် စာစုတွ င်၊ ဆုိင်ရ ာ လိုအပ်ခ ျက်များကို
အေကာင်အ ထည် ေဖာ်ရ န်အတွ က် သတ် မှတ် သ ည့် ဥပ ေဒ အေြခခံကုိ ( FATF အ(ကံြပuချက်များအပC ရှင်းလင်း ဖွင့် ဆုိ
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သည့်စာစုများအဆုံးတွ င်) ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ထို စာစုတွင်
အထည်

ေဖာ်ြပထားချက်အရ၊ ထို လိုအ ပ်ခ ျက်များကို အေကာင်

ေဖာ်သ ည့် နည်းလမ်း ယ0cရ ားများမှာ အမိနD်အာဏာ သက်ေ ရာက်ေ စသည့် နည်း လမ်း ေြမာက်မေြမာက် ကုိ

အကဲြဖတ် သူများ

စဉ်းစားသင့်သ ည်။ အ(ကံြပuချက် (၁၀)၊ (၁၁) 0ှင့် (၂၀) တုDိတွင် ပ ါရှိသ ည့် လုိအ ပ်ခ ျက်များ သည်

ဥပ ေဒတွင် ထည့်သွင်းြပဌာန်းရမည့် အချက်များြဖစ်ေ သာ်လ ည်း၊ အြခားလိုအပ်ခ ျက်များကိုမူ ဥပ ေဒအတွင်းြဖစ်ေ စ၊
အြခား

အမိနD်အာဏာ

သက်ေ ရာက်ေ စသည့်

နည်းတစ် မျuိ းမျိuးြဖင့် ြဖစ်ေ စ

ြပဌာန်း

သတ်မှ တ် ထား0ိုင်သ ည် ကုိ

အကဲြဖတ် သူများ သတိြပuသင့် သ ည်။ အချuိ Uစာတမ်း သိDုမ ဟု တ် အစီအမံ အမျိuးအစားတုDိသ ည် အမိနD်အာဏာ သက်ေ ရာက်
ေစသည့် နည်းလမ်းများ မဟု တ် ဟု ယူ ဆေသာ်လ ည်း၊ ထိေ ရာက်မ;ကုိ ပံ့ပုိးေပး0ုိင် လjင်မူ၊ ထိုအချက်ကုိ နည်းပညာ
ဆုိင်ရ ာ လုိက်နာေဆာင်ရွက် မ; လုိအပ်ခ ျက် များကို ပံပုိးေပးသည့်အချက် တစ်ခုအေန0ှင့် မတွ က် ဆ ဘဲ၊ ထိေ ရာက်မ;ဆို င် ရ ာ
ပိုင်းြခားစိတ်ြဖာမ; ထဲ တွင် ထည့်သွ င်း စဉ်းစား0ုိင်သ ည်။ (ဥပမာ- ပုဂ^လိ က ကp အဖွဲUအစည်းများမှ ဆ0wအ ေလျာက်
ထု တ်ြပန်သ ည့်

လု ပ်ငန်းကျင့်ဝတ် များ သိDုမ ဟု တ် lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင် တစ်ဖဲွUဖွဲUမှ စည်းေ0ှာ င်မ; မရှိေ သာ

လမ်း SPန် များ)။
22.

ြ တ်မ; –DNFBPs 0ှင့် သက် ဆိုင်ရ ာစည်းကမ်း lကီး(ကပ်ေ ရး (သိDုမ ဟု တ်) ဌာနဆုိင်ရ ာ
DNFBPs များအတွက် အကဲဖ

(ကို ယ်ပို င်) စည်းကမ်းlကီး(ကပ်ေ ရးအဖွဲUမျာ း လုပ်ေ ဆာင်ရ န်လုိ အ ပ်သ ည့် အပိုင်းကို အ(ကံြပuချက် (၂၂)၊ (၂၃) 0ှ င့်
(၂၈)တွင် (iပီးလjင် အ(ကံြပuချက်များ ၆ 0ှင့် ၇ ရှိ သီးြခားအပိုင်းများတွ င်) ေဖာ်ြပထားသည်။ ဤလို အ ပ်ခ ျက်များအရ
၄င်းတုိD ၏ နည်းပညာဆို င်ရ ာ လုိ က်နာေဆာင်ရွက်မ;ကုိ ဤသီးြခား အ(ကံြပuချက်များ ေအာက် တွင်သ ာ အကဲြဖတ်သ င့်iပီး ၊
ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ0ှင့်သ ာ သက် ဆုိ င်သ ည့် အြခား အ(ကံြပuချက်များသိုD သယ်မ သွာ းသင့်ပါ။

သိုDေ သာ်၊

ထိေ ရာက်မ; ရှိမရှိ ဆုိ င်ရ ာ ရလဒ်များကို စိစစ်သ ည့် အခါတွင် မူ ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ ့ေရာ DNFBPs ကို ပါ
အကျuံးတဝင် စဉ်းစားသင့်သ ည်။
23.

ဖျက်အားြပင်း လက်နက်ြ ပန်Dပွားမ;ကို ေငွေ(ကးေထာက်ပံ့ြခင်း – ဖျက်အ ားြပင်း လက် နက်ြပန်Dပွာ းမ;ကုိ ေငွွေ (ကး

ေထာက်ပံ့ြခင်း0ှင့် သက် ဆုိင် သ ည့် FATF စံ0ှuန်း လို အပ်ခ ျက် မျာ းသည် အ(ကံြပuချက် ၇ “ေငွေ (ကးဆုိင်ရ ာ ပစ်မှ တ် ထ ား
အေရးယူ ဒဏ်ခ တ်မ;” 0ှင့် အ(ကံြပuချက် (၂) (“အမျuိ းသားအဆင့် ညuိ0ိှuင်းမ;0ှ င့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ;”) ေအာက်တွ င် သ ာ
ရှိသ ည်။ ရလဒ် (၁၁) ေအာက်တွ င်၊ အမျိuးသားအဆင့် ညuိ0ိှuင် းမ;0ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ; ဆုိင်ရ ာ လိုအ ပ်ခ ျက်မှ လဲွ ၍
ဖျက်အားြပင်းလက်နက်ြပန်Dပွာ းမ;ကို ေငွွေ (ကးေထာက်ပံ့ြခင်း

(proliferation)0ှင့်

သက် ဆိုင် သ ည့်

လုပ်ေ ဆာင် ရ န်

သတ်မှ တ် လုိ အပ်ခ ျက် အားလုံး ထိေ ရာက်မ; အကဲြဖတ်ရ န် ေဖာ်ြပပါရှိသ ည်။ အမျိuးသား ဆုိင်ရ ာ ညuိ0ှိuင်းမ;0ှင့် ပူးေပါင် း
ေဆာင်ရွက်မ; လို အ ပ်ခ ျက်ကို လက်င င်းရလဒ် (၁) ေအာက်တွ င် ေဖာ်ြပပါရှိသ ည်။ ဖျက်အားြပင်း လက်န က်ြပန်Dပွာ းမ; ကုိ
ေငွွေ(ကး ေထာက်ပ့ံြခင်း0ှင့် သက်ဆို င်သ ည့်ကိစqများကို အြခားအကဲြဖတ်ခ ျက်အ ပိုင်းများတွင် မစဉ်းစားဘဲ၊ ထိုေ နရာများ
တွင် သ ာ စဉ်းစား သင့်ပါသည်။
24.

အမျိuးသားအဆင့် အစီအမံများ၊၊ 0ုိငင
် ံအများေပCလPမ်းမိုးေသာ အစီအမံများ0ှင့် 0ုင
ိ ် ငရ
ံ ိှ ြပည်နယ် ေဒသဆုိင်ရာ

အစီအမံများ - အချိuU0ုိင်ငံများတွင် AML/CFT အေရးကိစqများကို ြပည်ေ ထာင်စု အစိုးရအဆင့် တွင် သ ာမကဘဲ၊ ြပည် န ယ်

ေဒသအစိုးရအဆင့်များတွင်ပါ ကိုင်တွ ယ် ေဆာင်ရွက်(ကရသည်။ အကဲြဖတ် လုပ် ငန်းေဆာင်ရွက်ရ ာတွ င် AML/CFT
အစီအမံများသည် ြပည်န ယ်/ေဒသအဆင့်များကိုပါ

လုံေ လာက်စွာ

ထည့်သွ င်းစဉ်းစားရန်

လုပ်ေ ဆာင် သ င့်သ ည် ။

ထိုန ည်းတူစွာ 0ုိင် ငံတစ်ခု အေပC အကျံuးဝင်သ ည့် 0ုိင် ငံအများ ေပC လPမ်းမိုးေသာ ဥပ ေဒများ(supra-national laws)၊
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စည်းမျဉ်းမျာ းကို

ပါ

ထည့် သွင်း

စဉ်းစားသင့် ပါသည်။ြဖည့်စွက်ခ ျက်(၁)တွ င်

0ုိင်ငံ အ များေပC

လPမ်းမိုး သည့်

ဥပေဒစည်းမျဉ်းမျာ းအရ အကဲြဖတ်ရ န်ရှိမည့် သီးြခား အ(ကံြပuချက်များကို ေဖာ်ြပထားသည်။
25.

– ဘဏ် လု ပ်ငန်း၊ အာမခံလုပ် ငန်း0ှင့် ေငွေ ချးသက်ေ သခံ ကpများ အေပC

ေငွေ(ကးဆုိင်ရာ lကီး(ကပ်ြခင်း

ချမှတ် သ ည့် AML/CFT သတ်မှ တ် လိုအပ်ခ ျက် များကို ြပဌာန်းေသာ ဥပ ေဒများ0ှင့် အမိ နD်အာဏာ သက်ေ ရာက် ေစသည့်
နည်း လမ်းများအား lကီး(ကပ်ေ ရးလုပ်ငန်းစဉ် (supervisory process) ြဖင့် အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ် အာဏာ သက်ေ ရာက်
ေစသင့်ပါသည်။ ဤကpများ0ှင့် သက် ဆိုင်ေ သာ Basel Committee, IAIS 0ှင့် IOSCO တိDုက ထုတ်ြပန် သ ည့် ပင် မ
lကီး(ကပ်ေ ရးစည်းမျဉ်းမျာ းကို လည်း လုိ က်နာ ကျင့်သုံးသင့် ပါသည်။ အချိuUကိစqရ ပ်မျာ းတွင် ဤ lကီး(ကပ်ကွပ်ကဲေ ရး
စည်းမျဉ်းမျာ းသည် FATF စံ0ှuန်းမျာ း ေအာက်တွင် ချမှတ် ထ ားသည့် လို အပ်ခ ျက်များ0ှင့် တစ် ထပ် တ ည်းကျသည့် အခါ
ကျမည်ြဖစ်သ လို၊ ြဖည့်ဆ ည်းေပးသည့် အခါလည်းရှိမည် ြဖစ်ပ ါသည်။ အကဲြဖတ်သူများသည် ပင်မ အေြခခံမူမျာ း( Core
Principles) အရြဖစ်ေ စ၊ စံ0ှuန်းချမှတ်သ ည့် lကီး(ကပ်ေ ရးအဖွဲUမျာ းက ထု တ်ြပန်သ ည့် အြခားသက် ဆုိင်ရ ာ စည်းမျဉ်းမျာ း
သိုDမ ဟု တ် စံ0ှuန်းမျာ းအရြဖစ်ေ စ၊ လုပ်ေ ဆာင်သ ည့် မည်သ ည့် အကဲြဖတ်ခ ျက် /ေတွUရှိခ ျက်ကို မဆို သိ ထားသင့်iပီ း၊
အေလးေပး စဉ်းစား သင့်ပါသည်။ အြခားေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း အမျိuးအစားမျာ း အတွက် မ၊ူ ဤသိDု ဥပ ေဒမျာ း၊
တာဝန်များကို

အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်

အာဏာတည်ေ စသည့်ကိစqရ ပ်ကို

စည်းကမ်း

ထိန်း သိမ်းေရး

သိုDမ ဟု တ်

lကီး(ကပ်ေ ရးမူေ ဘာင်များြဖင့် လုပ်ေ ဆာင် သ လား သိုDမ ဟု တ် အြခားနည်းလမ်း များြဖင့် လုပ်ေ ဆာင် သ လား ဆုိသ ည်မှာ
0ုိင်ငံ တစ်0ုိင် ငံ 0ှင့် တစ်0ုိ င်ငံ ကွဲြပားလိမ့်မ ည်ြဖစ်သ ည်။
26.

အေရးယူ ဒဏ်ခ တ်ြခင်း –AML/CFT လုိအ ပ်ခ ျက်များကို လို က်နာရန်ပျက်ကွက်မ; အ တွက် “ထိေ ရာက်၊ အချိu းညီ

iပီး ေနာင်(ကဉ်ေ စမည့်

အေရးယူမ;များကို

0ုိင်ငံ များအေန0ှင့်

ချမှတ် ထားရှိရ န်

အ(ကံြပuချက်

အများအြပား၌

ေဖာ်ြပပါရှိပါသည်။ ဤလို အ ပ်ခ ျက်များ၏ အစိတ် အ ပိုင်း အသီးသီးကို နည်းပညာ ဆုိင်ရ ာ လုိက်နာေဆာင်ရွက် မ;
ေအာက် တွင် လည်းေကာင်း၊
လုိ က်နာေဆာင်ရွက်မ;

ထိေ ရာက်မ;ေ အာက်တွ င် လည်းေကာင်း အကဲြဖတ်ရ ပါသည်။

နည်းပညာ ဆုိင်ရ ာ

ဆုိင်ရ ာ အကဲြဖတ်ြခင်း လုပ် ဆာင် သည့်အခါ၊0ုိင်ငံ ၏ ဥပ ေဒ0ှင့် အြခားအမိန်D အ ာဏာ

သက်ေ ရာက်ေ စသည့်နည်း လမ်းများတွ င်

ယင်းသတ်မှ တ် လို အပ်ခ ျက်များ (requirements2)

ကိုခ ျuိ း ေဖာက်ပံု အlကီး

အေသးအလိုက် အချိuးညီစွာ ကျသင့်ေ စမည့် အေရးယူ ေဆာင် ရွက် နည်းများ အလုံ အေလာက် ြပဌာန်း ချမှတ် ထားြခင် း
ရှိမရှိကုိ စဉ်းစားသင့် သ ည်။ ထိေ ရာက်မ; ဆုိ င်ရ ာ အကဲြဖတ်ြခင်းတွင် ထိုသDုိ အေရးယူေ ဆာင်ရွက်မ;များ လက်ေ တွ U
လုပ်ေ ဆာင်သ ည့်အခါ

အေရးယူခံ

ရသည့်

အဖွဲUအစည်း အေန0ှင့် ေနာင်တွ င်

လုိ က်နာေဆာင်ရွက်ေ စသည် အ ထိ

ထိေ ရာက်ြခင်း ရှိမရှိကုိ စဉ်းစား သင့်ပါသည်။
27.

0ိုငင
် ံတကာ0ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွကြ် ခင်း –

ဤနည်းပညာတွင် 0ုိင်ငံ တကာ0ှင့် ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ြခင်းကို

သီးသန်D အ(ကံြပuချက်များ0ှင့် လက် ငင်းရလဒ်များေအာက်တွင် အကဲြဖတ်ပါသည်( အဓိ က အားြဖင့် အ(ကံြပuချက် ၃၆-၄၀
0ှင့် လက် ငင်းရလဒ် (၂) ေအာက်)။ 0ုိင်ငံ တစ်0ုိ င်ငံ ၏ 0ုိင်ငံ တကာ0ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်0ုိ င်စွမ်း 0ှင့် ေဆာင်ရွ က် လို
စိတ်ရှိြခင်း မrှိြခင်းသည် အြခား အ(ကံြပuချက်များ0ှင့် လက်ငင်းရလဒ်များတွင် သက်ေ ရာက်မ; ရှိ0ိုင်သ ည် ဆုိသ ည့်
အချက်ကုိ လည်း အကဲြဖတ် သူများ သတိ မူသ င့် သ ည်။( ဥပမာ -နယ် စပ်ြဖတ်ေ ကျာ်မ; ပါဝင်သ ည့် ြပစ်မ;များ စုံစမ် း
စစ်ေ ဆးြခင်း သုDိမ ဟုတ် 0ုိင် ငံတ ကာအုပ်စုများအေပC lကီး(ကပ်ြခင်း)။ ထိDု အြပင် 0ုိင်ငံ တကာ0ှင့် ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက် မ;
ရှြိ ခင်းမရှိြခင် းေ(ကာင့် လိုက်နာေဆာင်ရွက်မ; သိDု မ ဟု တ် ထိ ေရာက်မ;တိုD အေပC ေကာင်းကျိuး သက်ေ ရာက်မ; သိုDမ ဟု တ်
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ဆုိးကျိuးသက်ေ ရာက်မ; ြဖစ်ေ စသည့်မ ည်သ ည့် ြဖစ်ရ ပ်ကုိ မဆို ရှင်းလင်းစွာ ေဖာ်ြပသင့် သ ည်။
28.

ဥပ ေဒ(ကမ်း0ှင့်

အဆိြု ပuချက်များ

–အကဲြဖတ် သူများသည်

0ုိင်ငံ တစ်0ို င်ငံ သDုိ

ကွင်းဆင်းအကဲြဖတ်သ ည့်

ခရီးစဉ်အ ဆုံး အထိ အာဏာတည်iပီး သက်ေ ရာက်မ; ရှိေ သာ ဆုိင်ရ ာ ဥပ ေဒမျာ း၊စည်းမျဉ်း သိDုမ ဟုတ် အြခား AML/CFT
အစီအမံများကိုသ ာ ထည့်သွင်း သုံးသပ် သင့်ပါသည်။

စနစ် ြပင်ဆ င်ရ န် ေရးဆွဲ ထားေသာ ဥပေဒ(ကမ်းများ၊ အြခား

သီးသန်D အဆုိြပuချက်များကို အကဲြဖတ် သူများအား တင်ြ ပလာပါက၊ ၄င်းတုိD ကို အစီရ င်ခံစာထဲတွ င် ရည် SPန် း
ေရးသား0ုိင်ေ သာ်လ ည်း၊ အကဲြဖတ်ခ ျက်၏ ေနာက်ဆံုးေကာက်ခ ျက်တွ င် ေသာ် လည်းေကာင်း၊ အဆင့်သ တ်မှ တ်ရ ာတွ င်
ေသာ် လည်းေကာင်း ထည့်သွ င်း စဥ်းစားြခင်း မြပuသင့်ေ ပ။
29.
FATF

FATF လမ်းSP န်- သတ်မှတ် လို အပ်ချက်များကို 0ုိင်ငံများက မည်သDုိ အေကာင်အ ထည် ေဖာ်0ိုင်သည် ဆိုသ ည့်
လမ်းညuွန် ကုိ ေနာက်ခံ အေ(ကာင်းအရာ အြဖစ် အကဲြဖတ်သူ များ အသုံးြပuရန် စဉ်းစား0ုိင်သ ည်။ FATF

လမ်း SPန် အြပည့် အစုံကုိ ဤစာတမ်း တွင် ေနာက်ဆက် တဲွ အြဖစ် ထည့် သွင်း
လမ်း SPန် သ ည် အကဲြဖတ်သူများအတွ က် FATF အ(ကံြပuချက်များ

ေဖာ်ြပထားပါသည်။

ဤသိDုေ သာ

လက်ေ တွUကျကျ အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ် ရာတွ င်

ပိုမိုနားလည်ေ စ 0ုိင်ပါသည်။ သိုDေ သာ် အကဲြဖတ် သ ည့် လုပ်င န်းစဉ်တွင် ထို လမ်း SPန် ကုိ အသုံးချပုံကုိ ထည့်သွ င်းြခင် း
မြပuသင့်ေ ပ။

2

အေရးယူေဆာင်ရက
ွ ခ
် ျကအ
် မျuိ းအစား

သာဓကများမှာ

-စာြဖင့်သတိေ ပးချက၊်

(လုက
ိ န
် ာရန်ပျက်ကက
ွ သ
် ည်အ
့ တွက် ေနDစဉ်ကျသင့်သည့် ဒဏ်ေ(ကးများပါ ပါ0ိုင်)၊

သီးြခားSPန်(ကားချက်များြဖင့်

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရ န်အမိန်Dများ

အဖွဲUအစည်းက ေဆာင်ရွက်ေနသည့်အ စီအမံများကို ပုံမှန်အစီရင်ခံစာ တင်ပြ ေစြခင်း ၊

လုက
ိ န
် ာရန်ပျကက
် ွကသ
် ည်အ
့ တွက် ကျသင်သ
့ ည်ဒ
့ ဏ်ေ(ကးများ၊ ထိုပုဂ^ိuလ်များကို ယင်းဌာနတွင် အလုပ်မလုပရ
် န် တားြမစ်ြ ခင်း၊ မန်ေနဂျာများ၊ ဒါrိုကတ
် ာများ0ှင့်
ထိနး် ချuပ်သည့်ပင
ုိ ရ
် င
ှ ်များအား အစားထုးိ ြခင်းသိDုမဟုတ် တားြမစ်ြ ခင်း၊ ထိနး် သိမး် ေစာင့်ေရှာက်ရန်ချမှတ်ြ ခင်းသိုDမဟုတ် လိုင်စင်rုပ်သိမ်းြခင်း၊သုမ
Dိ ဟုတ် လုပ်ပင
ုိ ်ခင
ွ ရ
့် ိှပါက
ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်း

INTRODUCTION

14

METHODOLOGY
ASSESSING TECHNICAL COMPLIANCE WITH THE FATF RECOMMENDATIONS AND THE EFFECTIVENESS OF AML/CFT SYSTEMS

နည်းပညာ ဆိုင်ရာ လိုက်နာေဆာင်ရွက်မ;
30.

ဤနည်းပညာ၏ နည်းပညာဆုိင်ရ ာလုိက်နာေဆာင်ရွက်မ; အ ပို င်းသည် ဥပေဒများ0ှင့် အမိန်Dအ ာဏာ သက်ေ ရာက်

ေစသည့် နည်း လမ်းများ၊ lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင်များ၏ လုပ် ပုိင်ခွင့်0ှ င့် လုပ် ထံုး လုပ်န ည်းများ အပါအဝင် FATF
အ(ကံြပuချက်များ ေအာက်ရိှ လိုအပ်ခ ျက် အသီးသီးကို အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်မ;တDို0ှ င့် သက်ဆို င်သ ည်။ အမျာ းအားြဖင့်
ထိေ ရာက်မ;0ှင့် အဓိက သက် ဆို င်ေ သာ စံ0ှuန်းများ ၏ သတ် မှတ် လုိ အပ်ခ ျက်အ သီးသီးတုDိ မပါဝင်ေ ပ။

ယင်း တုDိ ကုိ

ဤနည်းပညာ ၏ ထိေ ရာက်မ;အပို င်းတွ င် သီးြခား အကဲြဖတ် သ ည်။
31.

FATF အ(ကံြပuချက်များသည် 0ုိင်ငံ တ ကာစံ0ှuန်းများအြဖစ် အသိအမှ တ်ြပuထားသည်ြဖစ်ရ ာ 0ုိင် ငံတို င်းအေပC

အကျံuးဝင်သ ည်။ သိDုေ သာ် AML/CFT အတွက် ဥပေဒ၊ အဖွဲUအစည်း0ှင့် lကီး(ကပ်ေ ရးဆုိင်ရ ာ မူေ ဘာင် တုိDသ ည် တစ်0ုိင် ငံ
0ှင့် တစ်0ုိင် ငံ ကွဲြပားြခားနား0ုိင်သ ည့် အချက်ကုိ အကဲြဖတ် သူများ သတိြပuသင့်သ ည်။ FATF အ(ကံြပuချက်များကို
လုိ က်နာေဆာင်ရွက်သ ည်ဆို လjင်၊

0ုိင်ငံများသည်

၄င်း0ုိင် ငံ ၏

ဥပေဒ၊

အဖွဲUအစည်းများက

ချမှတ်ြပဌာန်းသည့်

စနစ်များ0ှင့် ကိုက် ညီသ ည့်ပံုစံြဖင့် FATF စံ0ှuန်းများ (FATF Standards3 ) ကို အေကာင်အ ထည် ေဖာ်ခွင့်ရှိသ ည်။ သိုDေ သာ်
လုိ က်နာေဆာင်ရွက်မ; အထေြမာက်ေ အာင် အသုံးြပuသည့်န ည်း လမ်းများမှာ ကွဲြပားြခားနား 0ုိင်သ ည်ြဖစ်ရ ာ 0ုိင်ငံ အ တွ က်
အ0cရ ာယ်များ0ှင့် စနစ်တ ည်ေ ဆာက်မ; ဆိုင်ရ ာ (structural) သိုDမ ဟု တ် ဆက်စပ်စဉ်းစားစရာ အေ(ကာင်းတရားများကို
သတိမူ သ င့်ပါသည်။
32.

ဤနည်းပညာ၏ နည်းပညာဆုိ င်ရ ာ လို က်နာေဆာင်ရွက်မ; အပိုင်း၌ အ(ကံြပuချက် တစ်ခုချင်း ၏ သီးြခား

လို အပ်ခ ျက်များကို သတ်မှ တ်စံများ (Criteria) အြဖစ် စာရင်းြပuစု ထားပါသည်။ ထိုစာရင်းတွင် အ(ကံြပuချက်များ၏
မြဖစ်မ ေန လုပ်ေ ဆာင်ရ မည့်အ ပိုင်းများအား အြပည့်အဝ လိုက်နာေဆာင်ရွက်မှ သ ာ ထိုစာရင်းပါ အချက်များ0ှ င့်
ြပည့်မီမည်ြဖစ် သ ည်။ အ(ကံြပuချက်တစ်ခုခ ျင်းအတွက် အကဲ ြဖတ်ရ မည့် စံမျာ းကို အမှ တ်စဉ် လိုက် စီစဉ် ထားသည်
ြဖစ်ေ သာ် လည်း အေရးlကီးမ; ဦးစားေပးမ;ကို စီစဉ်ြခင်းမဟုတ် ပါ။ အချuိ Uေနရာမျာ းတွင် အကဲြဖတ်ရ ာ၌ အေရးlကီး သည့်
အချက်များကို ေဖာ် ထုတ်ရ ာတွ င် အေထာက် အကူ ြဖစ်ေ စရန် အတွ က် စံအချက်များေအာက်တွ င် indent အင် တ င်း ြပuကာ
ရှင်းလင်းချက် ေဖာ်ြပထားသည်။ ထိုသDုိ ရှင်းလင်း ေဖာ်ြပချက် ပါရှိသ ည့်စံများအတွ က် ထိုစံ ကုိ အလုံးြခံu ြပည့်မီြခင်းရှိမ ရှိ
ဆုံးြဖတ်0ုိ င်ရ န်၊ စံေ အာက်ရိှ အပိုင်းတစ်ခုခ ျင်းြပည့်မီ သ လားဆုိသ ည့်အချက်ကုိ အကဲြဖတ်သူ များ သုံးသပ်သ င့် ပါသည်။
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လိုက်နာေဆာင်ရွက်မ; အဆင့်သတ်မှတ ်ြခင်း
33.

အကဲြဖတ် သူများသည်

0ုိင်ငံ တစ်ခုက စံ0ှuန်းအေပC မည်သ ည့်အ တိုင်းအတာအထိ လိုက်နာ ေဆာင်ရွက် သ ည်

(မလုိ က်နာသည်)ကို အ(ကံြပuချက် တိုင်းအတွက် ေကာက်ခ ျက် ချသင့် ပါသည်။ ြဖစ်0ိုင်သ ည့် လုိက်နာေဆာင်ရွက်မ; အဆင့်
၄ ဆင့် ရှိပါသည် -လိုက်နာေဆာင်ရွက် သ ည်၊ အမျာ းအားြဖင့် လုိက်နာ ေဆာင်ရွက် သ ည်၊ တစ်ခ ျိuUတစ်ဝ က် လို က်န ာ
ေဆာင်ရွက်သ ည်၊ 0ှင့်
တစ်ခုခုအ ား

လုိ က်နာေဆာင်ရွက်ြခင်းမရှိ ဟူ၍ ြဖစ်သ ည်။ ြခွင်းချက်အေြခအေနမျာ းတွင်

အ(ကံြပuချက်

အကျံuးဝင်ြခင်းမရှိ ဟူ၍ သတ်မှ တ်0ုိင် သ ည့် အခါလည်း ရှိမည်။ ဤအဆင့် သတ်မှ တ်ခ ျက်များသည်

နည်းပညာဆုိ င်ရ ာ လို က်နာေဆာင်ရွက်မ; အကဲြဖတ်ခ ျက်များတွင် သတ် မှတ် ထားသည့်စံများကိုသ ာ အေြခခံထားြခင် း
ြဖစ်iပီး ေအာက်ပါအတို င်း ြဖစ်သ ည်။

3

FATF စံ0uှ န်းများတွင် အ(ကံြပuချက်များ0ှင့် ၄င်းတုိD၏ ရှင်း လင်းဖွင့်ဆသ
ို ည်စ
့ ာစုများ ပါရှသ
ိ ည်။
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နည်း ပညာဆုိင်ရာလုိက်နာေဆာင်ရွက်မ; အဆင့်များသတ်မှတ်ြခင်း
Compliant

လို က်နာေဆာင်ရွက်
Largely

C

အားနည်းချက်မရှိ

L

အားနည်းချက်အနည်းငယ် သ ာ ရှိ

P

အားနည်းချက် အေတာ်အသင့်ရိှ

N

အားနည်းချက်lကီးများရှိ

N

0ုိင်ငံ တစ်ခု ၏ ဥပ ေဒသိုDမ ဟု တ် အဖွဲUအစည်း ဆုိင်ရ ာ အဂyါရပ်များေ(ကာင့်၊

C

compliant

အများအားြဖင့်

လုိ က်နာေဆာင်
ရွက်

Partially compliant

တစ်ခ ျိuUတစ်ဝ က် လုိက်
နာေဆာင်ရွက်

Non-compliant

လုိ က်နာေဆာင်
ရွက်ြခင်းမရှိ

Not applicable

အကျံuးမဝင်

C

C

A

လို အပ်ခ ျက်မှာ အကျံzးမဝင်

မည်သ ည့်အ(ကံြပuချက်အတွ က်မ ဆို ၊ အားနည်းချက် အဆင့်ကုိသ တ်မှ တ်သ ည့်အခါ၊ 0ုိင်ငံ ၏ ဆက်စပ်စဉ်းစား
ရမည့် အေ(ကာင်းတရားများ၊ ြပည့်မီသ ည့်သ တ်မှ တ်စံ (Criteria) အေရအတွ က်0ှင့် 0ှuိင်း ယှဥ်ခ ျက်အရ ထို စံ တDို ကုိ
ြပည့်မီြခင်း မြပည့်မီြခင်း ၏ အေရးlကီးမ;တDို ကုိ အေလးထားစဉ်းစားသင့်သ ည်။

34.

အကဲြဖတ်ခံရ သည့် 0ုိင်ငံ ၏ AML/CFT စနစ်သ ည် အ(ကံြပuချက်များ0ှင့် လိုက်ေ လျာမ; ရှိေ(ကာင်း ြပသရန် ထို

0ုိင်ငံ ၏ တာဝန်ြဖစ်သ ည်ကို ဂrုြပuရန် အေရးlကီးပါသည်။

အ(ကံြပuချက်တစ်ခုခ ျင်းအတွက် လုိက်နာေဆာင်ရွက် မ;

အဆင့် သတ်မှ တ် ဆုံးြဖတ်ရ ာတွ င၊် အကဲြဖတ် သူသ ည် ဥပေဒမျာ း၊ အမိနD် အာဏာ သက်ေ ရာက်ေ စသည့်န ည်းလမ်းများက
FATF အ(ကံြပuချက်မျာ း0ှင့် လုိ က်နာမ;ရှိမရှိ အကဲြဖတ်rုံသ ာမက စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း မူေ ဘာင် ပါ ချမှတ် ထားရှိiပီ း
ြဖစ်မြဖစ် အကဲြဖတ်သ င့်ပါသည်။
35.

အေလးေပးစဉ်းစားပုံ–အ(ကံြပuချက်တစ်ခုခ ျင်းကို အကဲြဖတ်ရ န် အသုံးြပuသည့် စံတစ်ခုခ ျင်းတွင် အေရးlကီး မ;

မတူညီ သ ကဲ့ သDုိ

စံအေရအတွက်များြခင်းသည် လည်း

အ(ကံြပuချက်တစ်ခု အေပC

အလုံးြခံu

လုိက် နာေဆာင်ရွက် မ;

အဆင့်ရိှသ ည် ဟူ၍ ရည် SPန်းြခင်း မဟု တ်ပါ။ အ(ကံြပuချက်တစ်ခုခ ျင်း၏ အဆင့် သတ်မှ တ်ြခင်းကို ဆုံးြဖတ်သ ည့်အခါ
0ုိင်ငံ ၏ ဆက်စ ပ် အေ(ကာင်း တရားမျာ းေ(ကာင့် စံ၏ အေရးlကီးမ; ရှိ0ုိင်သ ည် ကို စဉ်းစားသင့်ပါသည်။

0ုိင် ငံ ၏

အ0cရ ာယ်အ ဆင့်အ ေနအထား ေလ့ လာချက် (risk profile)0ှင့် အြခား စနစ်တည်ေ ဆာက် မ;ဆုိ င်ရ ာ (structural)0ှင့်
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ဆက်စ ပ် စဉ်းစားရသည့် အချက်အ လက်များအရ၊ ချိuUယွင် း အားနည်းချက်များက မည်မှျအထိ အေရးပါသည် ကုိ
စဉ်းစားသင့်ပါသည်။ (ဥပမာ- အ0cရာယ် အဆင့်ြမင့် ေဒသတွ င် လား၊ သိDုမ ဟု တ် ေငွေ ရးေ(ကးေရး ကp၏ အစိတ် အပိုင် း
အေတာ် များမျာ းတွင် လား)။ အချuိ U အေြခအေနများတွ င် အြခားစံမျာ း ြပည့်မီေ သာ်လ ည်း၊ အားနည်းချက် တစ်ခုတ ည်း0ှ င့်
NC အဆင့်သ တ်မှ တ်ရ န် လုံေ လာက် သ ည့် အ ခါရှိ0ုိင်သ ည်။ တဖန် အ0cရာယ်အ ဆင့်နိ မ့်သ ည့် သိုDမ ဟု တ် လူသုံးနည်း သည့်
ေငွေ(ကး ေဆာင်ရွက် မ;တစ်ခုခု0ှင့် ပတ်သ က်သ ည့် အားနည်းချက် ဆို လjင် အ(ကံြပuချက် အတွက် အဆင့် ကုိ အလုံးြခံ u
အားြဖင့် အနည်းငယ် သ ာ သက်ေ ရာက်မ;ရိှ0ိုင် သ ည်။
36.

အ(ကံြပuချက်များတစ်ခု0ှင့်တစ်ခု

ထပ်ြ ခင်း

–အေြခအေနအေတာ်များများတွ င်

အရင်းခံ

အားနည်းချက်

တစ်ခုတ ည်းကပင် အြခားေသာ အ(ကံြပuချက်အများအြပားကို အဆင့်ဆ င့်rုိက်ခ တ်သွာ း လိ မ့်မည် ြဖစ်သ ည်။ ဥပမာ ချိuUယွင်းချက်ရှိေ သာ အ0cရ ာယ် ဆုိင်ရ ာ အကဲြဖတ်ခ ျက် တစ်ခုေ (ကာင့် AML/CFT စနစ်တ စ်ေ လjာက်ရိှ အ0cရ ာယ်အေြခြပu
အစီအမံ အားလုံးကို

ယိမ်း ယို င်ခ ျိနDဲသွာ းေစမည်၊ ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း သိDုမ ဟု တ် DNFBP အမျိuးအစားတစ် ခု

အေပC သတ်မှ တ်ရ မည့် စည်းမျဉ်းများ
အဖွဲU အစည်းများ သိDုမ ဟု တ်

သတ် မှတ် အေကာင် အထည်ေ ဖာ်ရ န် ပျက်ကွက်မ;ေ (ကာင့်၊ ေငွေ ရးေ(ကးေရး

DNFBP များအေပC အကျံuးဝင်သ ည့် အ(ကံြပuချက်အားလုံးအေပC အကဲြဖတ်ခ ျက် ကို

ထိခုိက် လိ မ့်မ ည်၊ ထိုသDုိ အခါများ၌ အကဲြဖတ် သူများသည် အကျံzးဝင်သ ည့် အ(ကံြပuချက် တိုင်းအတွက် အဆင့် သတ် မှ တ်
ချက်သ ည်

အရင်းခံ အေ(ကာင်းတရားများ၏ အားနည်းချက်ေ (ကာင့် ြဖစ်ေ(ကာင်း ေဖာ်ြပသင့်iပီး ၊ ဆီေ လျာ်သ ည့်အခါ

ထို အတို င်း အဆင့် သ တ် မှတ်ေ ပးသင့်သ ည်။ MER ထဲ တွ င် လည် း ထိုအရင်းခံအေ(ကာင်းတရား တစ်ခုတ ည်းက သက် ဆုိ င်
သည့် အ(ကံြပuချက် အားလုံးတွ င် ပါဝင်ပတ် သ က်ေ နေ(ကာင်း ရှင်းလင်းစွာ ေဖာ်ြပသင့် သ ည်။
37.

ယခင် အဆင့်သတ်မှ တ်ခ ျက်များ0ှင့် 0ှuိ င်းယှ ဉ်ြခင်း - ၂၀၁၂

ခု0ှစ် ရှိ FATF အ(ကံuြပuချက်များ0ှင့် အထူ း

အ(ကံြပuချက်များကို ြပန်လ ည်ြပင် ဆ င်စုစည်းြခင်း၊ နည်းပညာဆုိင်ရ ာ လုိ က်နာ ေဆာင်ရွက်မ;0ှ င့် ထိေ ရာက်မ; အတွ က်
သီးြခား အကဲြဖတ်ခ ျက်များ စတင် အသုံးြပuြခင်း သည့် အတွ က၊် ဤနည်းပညာေအာက် အဆင့် သ တ်မှ တ်ပံု များသည်
၂၀၀၄ ခု0ှစ်ရှိ နည်းပညာေအာက် အဆင့်သ တ်မှ တ်ပုံများ0ှင့် တုိက်rုိ က် 0ှိuင်းယှဉ် (ကည့်0ုိ င်မည် မဟု တ်ပါ။
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ထိေရာက်မ;
38.

0ုိင်ငံ တစ်ခု ၏ AML/CFT စနစ် ထိေ ရာက်မ; ကုိ အကဲြဖတ်ြခင်းသည် FATF စံ0ှuန်းများ0ှင့် နည်းပညာဆိုင်ရ ာ

လုိ က်နာေဆာင်ရွက်မ;ကုိ အကဲြဖတ်ြခင်းကဲ့ သDုိပင် အေရးlကီးပါသည်။ ထိေ ရာက်မ;ကုိ အကဲြဖတ်ရ ြခင်း ရည်ရွ ယ်ခ ျက် မှ ာ
(က) ရလဒ်များအေပC FATF ၏အာrုံစုိက်မ; တုိး တက်ေ စရန်၊ (ခ) 0ုိင်ငံ ၏ အမျိuးသား AML/CFT စနစ်က FATF
စံ0ှuန်းများ၏ ဦးတည်ခ ျက်များကို မည်မjအတို င်းအတာအထိ ြပည့်မီေ နiပီ လဲဆုိ သ ည် ကို သိရှိရ န် 0ှင့် စနစ်အ တွင်း ပျံ U 0ှံD
ေနသည့် အားနည်းချက်များ သိရှိေ ဖာ်ထု တ်ရ န်၊ iပီး လှျင် (ဂ) 0ုိင်ငံများက ၄င်းတုိD ၏ စနစ်ပိုမိုေ ကာင်းမွန်ေ စရန် ဦးစားေပး
အစီအမံများ ချမှတ်ရ န် ြဖစ်ပါသည်။ ဤနည်းပညာ၏ ဦး တည်ခ ျက်များကို ရည်ရွ ယ်၍ ၊ ထိေ ရာက်မ; ကုိ “ ချမှတ် ထား

သည့် ရလဒ်များ ြပည့်မီသ ည့်အ တို င်းအတာ” ဟူ၍ အဓိပ[ါယ်ဖွ င့်ဆုိ ထားပါသည်။
39.

AML/CFT စကားရပ်တွ င်

ထိေ ရာက်မ;ဆိုသ ည်မှာ ဘpာေရးစနစ်မျာ း0ှင့် 0ုိင်ငံ များက ေငွေ (ကး ခဝါချမ;0ှ င့်

အ(ကမ်းဖက်မ;ကုိ ေငွေ(ကးေထာက်ပ့ံမ;၊ 0ှင့် ဖျက်အားြပင်း လက်နက်ြပန်Dပွားမ; တုDိ ၏ အ0cရာယ်များ0ှင် i့ ခိမ်းေြခာက် မ;
မျာ း ကို ေလjာ့ခ ျ0ုိင်သ ည့် အတုိ င်းအတာကို ေခCသည်။ ထိုသDုိ ြပည့်ေ ြမာက်0ိုင်ရ န်မှာ (က) ချမှတ်သ ည့် မူဝါဒ၊ ဥပ ေဒ 0ှင့်
အမိနD်အာဏာတည်ေ စသည့် နည်းလမ်းများ၊ (ခ) ဥပေဒစုိးမိုးေရး အစီအ စဉ်မျာ း၊ ၊lကီး(ကပ်ေ ဆာင်ရွက်မ; များ သိDုမ ဟု တ်
ပိုင်းြခားစိတ်ြဖာမ; ြပuထားသည့်

သတင်းအရ

အ(ကမ်းဖက်မ;ကုိ ေငွေ(ကးေထာက်ပ့ံမ;၊

0ှင့်

စုံစမ်းေထာက် လှမ်းမ;များ၊
ဖျက်အ ားြပင်း

သိုDတည်းမဟု တ်

လက်နက်ြပန်Dပွားမ;တDို ၏

(ဂ) ေငွေ(ကးခဝါချမ;0ှ င့်

အ0cရာယ်များကို ေလjာ့ခ ျရ န်

ချမှတ်သ ည့် သီးြခားအစီအ မံများ အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်မ; စသည်တုိD ၏ ရလဒ်များေ(ကာင့် ြဖစ်0ုိင်ပါသည်။
40.

ထိေ ရာက်မ;ကုိ အကဲြဖတ်ရ သည့် ရည်မှန်းချက် ပန်းတုိင်မှာ 0ုိင်ငံ ၏ AML/CFT

စနစ်တစ်ခု လံုးကို သုံးသပ်iပီ း

မည်မj အလုပ်ြဖစ်သ ည်ကုိ နားလည် အသိအ မှတ်ြပuရန် ြဖစ်သ ည်။ ထိေ ရာက်မ;ကုိ အကဲြဖတ်ြခင်းသည် အ(ကံြပuချက်များ
အတိုိ င်း နည်းပညာဆုိ င်ရ ာ လုိက်နာ ေဆာင်ရွက် မ;ကို အကဲြဖတ်ြခင်း0ှင့် ချဉ်းကပ်ပုံခ ျင်း အေြခခံမှ စ၍ ကွာြခား ပါသည် ။
ဆုိင်ရ ာ လုိ အပ်ခ ျက်များ ြပည့်မီြခင်းရှိမရှိ စစ်ေ ဆးြခင်း မပါသကဲ့သDုိ၊ ဆုိင်ရ ာ အ(ကံြပuချက် တစ်ခုခ ျင်း ၏ အပိုင်းအားလုံ း
ြပည့်စံုစွာ ရှိ ြခင်းမရှိြခင်းကို လည်း မစစ်ေ ဆးပါ။ သတ် မှတ် ထ ားသည့် ရလဒ် များ ကို လက်ေ တွU တွင် ြပည့်ေ ြမာက်ေ အာင်
ေဆာင်ရွက် 0ုိင်ခဲ့ြခင်း ရှိမရှိ၊ မည်မjအတိုင်းအတာအထိ ထိေ ရာက်စွာ ေဆာင်ရွက်0ုိင်ြခင်းရှိမရှိကုိသ ာ ဆုံးြဖတ်ြခင် း
ြဖစ်သ ည် (ဆုိ လိုသ ည် မှာ AML/CFT စနစ် ၏ အဓိက ဦးတည်ခ ျက်များသည် FATF စံ0ှuန်းမျာ း0ှင့် အညီ ထိေ ရာက်စွ ာ
ြပည့်မီြခင်း (။ အကဲြဖတ်သ ည့် လုပ် ငန်းစဉ်ကို အကဲြဖတ်ခံ0ုိင် ငံ0ှင့် တုိင်ပ င် လုပ်ေ ဆာင်မည် ြဖစ်iပီး၊ အကဲြဖတ်သူ များ၏
ဆုံးြဖတ်ခ ျက်အေပC မူတည်ပါသည်။
41.

အဓိက မှ တ်သ ားရန်မှာ AML/CFT စနစ် ထိေ ရာက်မ;ရိှေ(ကာင်းကို ြပသရန်သ ည် အကဲြဖတ်ခံ0ိုင် ငံ ၏ တာဝန်

ြဖစ်ပါသည်။

အေထာက်အ ထားြဖင့်

မြပသ0ုိင်ပါက

အကဲြဖတ်သူ များအေန0ှင့်

စနစ် ထိေ ရာက်မ;

မရှိ ဟူ၍ သာ

ေကာက်ချက် ချ ရမည်ြဖစ်ပါသည်။

ထိေရာက်မ; အကဲြဖတ်ရန်အတွက် မူေဘာင်
42.

ထိေ ရာက်မ; အကဲြဖတ်ရ န်အ တွ က် FATF က ချမှတ် ထားသည့် ရလဒ်အစဉ်များအလိုက်၊ ဦးတည် သုံးသပ်သ ည့်

ချဉ်းကပ်မ; ကို ြပuစုထားပါသည်။ အြမင့် ဆုံးအဆင့် တွ င်၊ အစီ အမံများ အေကာင်အ ထည် ေဖာ်ြခင်း၏ ဦးတည်ခ ျက် မှ ာ
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“ဘpာေရးစနစ်များ0ှင့်၊

အကျယ် အားြဖင့်

စီးပွားေရးတစ်ခု လုံးကို

ေငွေ(ကးခဝါချမ;0ှင့်

အ(ကမ်းဖက် မ; ကို

ေငွေ(ကး ေထာက်ပ့ံမ;၊ 0ှင့် ဖျက်အားြပင်း လက်န က်ြပန်Dပွားမ;တDို” ၏ iခိမ်းေြခာက်ရ န်မှ ကာကွ ယ်0ိုင် သ ည့် အတွ က် ၊
ေငွေ(ကးကp၏

ဂုဏ် သိက tာ ကို

ေပးသည်” 0ိုင်ငံတ စ်ခု၏

ခိုင်မာအားေကာင်းေစiပီး ေဘးအ0cရ ာယ်က င်းရှင်းမ;

0ှင့် လုံြခံuမ;ကုိ

ေဖာ်ေဆာင်

AML/CFT စနစ် ထိေ ရာက်မ;ကုိ အလုံးြခံuနားလည်မ; 0ှင့် ယင်းစနစ် ၏ အစိ တ်အပို င်းများ

မည်မှျ ေကာင်းစွာ လု ပ်ေ ဆာင်0ုိ င်မ;ကုိ အေသးစိတ် သိရိှမ; - ဤ0ှစ်ပို င်းကို ဟန်ခ ျက် ညီညီ သုံးသပ်0ုိင်ရ န် အ တွ က် FATF
သည် ထိေ ရာက်မ;ကုိ လက် င င်းရလဒ် (၁၁) ခုကုိ မူတ ည်၍ အဓိက အကဲြဖတ်ပါသည်။ ထိုရ လဒ် တိုင်းသည် ထိေ ရာက်
ေသာ AML/CFT စနစ် ြပည့်မီရ မည့် အဓိ က ပန်းတုိ င်များြဖစ်iပီး၊

အစီအမံ များ၏ အဓိက

ပန်းတုိင် သံုးခု ြဖစ်ေ သာ

(ကားအဆင့် ရလဒ် (၃) ခု (Intermediate Outcomes) အြဖစ် ေပါင်းစည်း သွာ းပါသည်။ သိုDေ သာ်၊ ဤချဉ်းကပ်မ; သ ည်
0ုိင်ငံ တစ်ခုက အ(ကံြပuချက် တစ်ခုခ ျင်းကို အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်ရ ာတွင် ထိေ ရာက်မ;ရိှမရှိကုိ တုိ က်rုိက် အကဲြဖတ် ရ န်
မဟုတ် သ ကဲ့ သိုD၊ အဖွဲUအစည်းများအသီးသီး၏ စွမ်းေဆာင်မ; ကို အကဲြဖတ်ရ န် လ ည်း မဟုတ် ပါ။ အကဲြဖတ် သူများသည်
အဆင့်ြမင့် ဦးတည်ခ ျက်များ သိုDမ ဟု တ် (ကားအဆင့် ရလဒ်မျာ းကို တိုက်rို က် အကဲြဖတ်ရ န် မလိုေ သာ် လည်း၊MER
ြပuစုသ ည့် အခါ 0ုိင်ငံ ၏ အလုံးြခံuထိေ ရာက်မ;ကုိ ေယဘူ ယျအားြဖင့် အကျဉ်းrုံးတင်ြပရန်

ဆီေ လျာ်မ; ရှိေ ကာင် း

ရှိ0ိုင်သ ည်။
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43.

အဆင့်ြမင့် ဦးတည်ခ ျက်၊ (ကားအဆင့်ရ လဒ်များ0ှင့် လက် င င်းရလဒ်များ အ(ကား ဆက်စ ပ်မ;ကို ေအာက်ပ ါ

ပုံြဖင့် ေဖာ်ြပပါသည်။

အဆင့်ြမင့်ဦးတည်ချက်
ေငွ ေရးေ(ကးေရးစနစ်များ0ှင့် စီးပွားေရးတစ်ခုလုံးသည် ေငွ ေ(ကးခဝါချမ;0ှင့် အ(ကမ်းဖက်မ;ကို ေငွေ(ကးေထာက်ပံ့မ;၊ 0ှင့် ဖျကအ
် ားြပင်း
လက်နက် ြပန်Dပာွ းမ;” ၏ iခိမး် ေြခာက်ရန်မှ ကာကွယ0
် ိုငသ
် ည်အ
့ တွက၊် ေငွေ(ကးကp၏ ဂုဏသ
် ိကာt ကို ခိင
ု ်မာအားေကာင်းေစiပီး ေဘးအ0cရာယ်
ကင်းရှင်းမ;0ှင် ့ လုံြခံuမ;ကုိ ေဖာ်ေဆာင်ေပးသည်။

လက်ငင်းရလဒ်များ
(ကားအဆင့်ရလဒ်များ
မူဝါဒ၊ ညu0
ိ uိှ င်းမ;0င
ှ ့်
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ;ေ(ကာင့် ေငွ
ေ(ကးခဝါချမ;0ှင့် အ(ကမ်း ဖက်မ;ကို
ေငွေ(ကး ေထာက်ပံ့မ;၊အ0cရာယ်များေလjာခ
့ ျ0ုိ
င်။

ML/TFအ0cရ ာယ်မျာ းကို နားလည်iပီး၊ ဆီေလျာ်မ;ရိှသည့် အေြခအေနတွင်၊ ML/TF 0ှင့် proliferation ကို တုိ က်ဖျက်ရန်
ြပည်တွင်း၌ လုပ်ငန်မျာ း ညuိ0ိှuင်း ေဆာင်ရွ က်0ိုင် သည်။

1 0ုိင်ငံ တကာပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ;ြဖင့် လိုအပ် သည့် သတင်း၊ ေငွေ(ကး စုံ စမ်းမ; 0ှင့် သက်ေသခံပစqည်းများရရှိiပီး
ရာဇဝတ်ေကာင်မျာ း0ှင့် ၄င်းတုိD ၏ ပိုင်ဆိုင်မ; မျာ း အား အေရးယူ 0ိုင် သည်။

2 lကီး(ကပ်သူများက ေငွေ(ကးအဖွUဲအစည် းများ၊DNFBP များကို ၄င်းတုDိ ၏ အ0cရ ာယ်များ0ှင့် အချိuးညီသည့် AML/CFT
လို အပ်ချက်မျာ းလုိ က်နာရန် မှန် ကန် စွာ lကီး(ကပ် ေစာင့်(ကည့်၊ စည်းကမ်းချမှတ်(ကသည်။

အ(ကမ်းဖက်မ;ကုိ ေထာက်ပရ
့ံ န်
ြပစ်မ;ကျzးလွန်ရာမှရရှိသည့်ပစqည်း၊ေငွေ(ကး
များကို ေငွေရးေ(ကးေရး0ှင့်
အြခားကpများသိDုမဝင်ေရာက်0င
ုိ ၊် )သုDိ (
ဤကpများက ေဖာ်ထုတ်
သတင်းပိDု0င
ုိ သ
် ည်။

3 ေငွေ(ကးအဖွဲUအစည်းများ0ှင့် DNFBPများက ၄င်းတုDိ၏ အ0cရ ာယ်များ0ှင့် အချuိ းညီiပီး၊လံုေလာက် သည့် ကာကွယ် ေရး
AML/CFT အစီ အမံမျာ း ကျင့် သုံး၊ သံ သယြဖစ်ဖွယ်မျာ း သတင်းပိုD(ကသည်။
ဥပေဒေရးရာပုဂ^ိuလ်များ0ှင့်

အစီ အစဉ်များကို

ML/TF အတွ က်

အလွဲ သုံးစားမြပ u0ုိင်ရန်

ကာကွယ် 0ုိင်၊

အကျိu းခံစားခွင့်ရှိသူပိုင်ရှင်မျာ း၏ အချက် အလက်ကို lကီး(ကပ်ေရး အာဏာပိုင်မျာ းက အဆီ းအတားမရှိ ရယူ0ုိင် သည်။
ေငွေ(ကးဆုိင်ရ ာသတင်း0ှင့် အြခားသက် ဆုိင် သည့် အချက် အလက် တDို ကုိ lကီး(ကပ်ေရး အာဏာပိုင်မျာ းက
စုံစမ်းစစ် ေဆးေရးအတွ က် သင့် ေတာ်စွာ အသုံးြပ u0ုိင်သည်။

ML/TF

ML ြပစ်မ;များ0ှင့်လ;ပ်ရှာ းမ;မျာ းကို စုံစမ်းစစ် ေဆးiပီး ကျz းလွန် သူများအား တရားစွဲကာ ထိ ေရာက်၊အချိu းညီiပီး
ေနာင်(ကဉ် သည့်ြပစ် ဒဏ်များချမှတ်သည်။
ေငွခဝါချြခင်းiခိမ်းေြခာက်မ;များကို ေဖာ်ထုတ်
တားဆီး
0ုင
ိ i် ပီး၊ ကျzးလွနသ
် ူများကို အေရးယူကာ
တရားမဝင်ပစqည်းများကို သိမ်းဆည်0ုိင်သည်၊
အ(ကမ်းဖက်မ;ကေုိ ငွေထာက်ပြ့ံ ခင်းiခိမး် ေြခာ
က်မ;များကိုေ ဖာ်ထုတ်တားဆီး 0ုိင်iပီး၊
ရင်းြမစ်များကိုအ(ကမ်းဖက်သမားများ

ကျzးလွန်ရ ာမှရရှိသည့် ေငွေ(ကး0ှင့် ြပစ်မ;ကျz းလွန်ရ ာတွင် အသုံးြပ uသည့် ပစqည်း မျာ း အား 0ုိင်ငံပုိင်အြဖစ်
သိမ်းဆည် းသည်။

TF ြပစ်မ;မျာ း0ှင့်လ;ပ်ရှာ းမ;မျာ းကို စုံ စမ်းစစ်ေဆးiပီး ကျz းလွ န်သူများအား တရားစွဲ ကာ ထိ ေရာက်၊အချိu းညီiပီး
ေနာင်(ကဉ် သည့်ြပစ် ဒဏ်များချမှတ်သည်။

အ(ကမ်းဖက် သမားများ၊ အ(ကမ်းဖက် အဖွUဲမျာ း0ှင့် အ(ကမ်းဖက် ေထာက်ပ့ံသူ များ က ေငွေ(က းရန်ပုံေငွရှာ ြခင်း၊
ေရPUေြပ ာင်းြခင်း0ှင့် အသုံးြပuြခင်း၊ NPO ကpကို အလွဲ သုံးစားလုပ်ြခင်း မြပ uလုပ်0ုိင်ရန် တားဆီး0ိုင် သည်။

အလှမး် မမီ0င
ို ြ် ခင်း၊
အ(ကမ်းဖက်မ;ကေုိ ငွေ(ကးေထာက်ပသ
့ံ ူများ
အား အေရးယူ0င
ို ြ် ခင်းြဖင့်
အ(ကမ်းဖက်လပ
ု ရ
် ပ်များတားဆီး ကာကွယ်0င
ို ်
သည်။
ဆုိင်ရ ာ UNSCR မျာ း0ှင့် အညီ၊လက် နက်ြပန်Dပွာ းမ;တွင်ပါဝင်ပတ် သက်ေသာ လူ၊အဖွUဲမျာ းအား ေငွေ(ကးရန်ပုံေငွရှာ ြခင်း၊
ေရPUေြပ ာင်းြခင်း0ှင့် အသုံးြပuြခင်း မြပ uလုပ်0ုိင်ရန် တားဆီး0ုိင် သည်။
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လPမ်းြခံuေလ့လာြခင်း
44.

အကဲြဖတ်သူ များသည် လက် ငင်းရလဒ် ၁၁ ခုလုံးကို အကဲြဖတ်ရ မည်။ သိုDေ သာ် ကွင်း ဆင်း ခရီးစဉ် မတို င် မီ ၊

အကဲြဖတ်ခံ0ိုင် ငံ0ှင့် အတူ တုိ င်ပ င်၍ အထက်ပါ စာပိုဒ် ၅ မှ ၁၀ အထိ ချမှတ် ထားသည့် အ0cရ ာယ်များ0ှင့် အြခား
အေ(ကာင်းတရားများကို လP မ်းြခံuေလ့ လာမ; (scoping exercise) ြပuလုပ် သ င့် သ ည်။ အကဲြဖတ်ခံ0ိုင်ငံ0ှ င့် အတူ အ0cရ ာယ်
အဆင့်ြမင့် အေရးကိစqမျာ းကို အေသးစိ တ် သိရှိေ အာင် ေဖာ်ထု တ်iပီး အကဲြဖတ် လု ပ် ငန်းစဉ် တစ်ေ လjာက် စိ စ စ် က ာ
ေနာက်ဆုံးအစီရ င်ခံစာတွ င် ထည့် သွင်း

ေဖာ်ြပသင့် သ ည်။ အေသးစိတ်စိ စစ်ရ န် လိုမ ည် မဟု တ်ေ သာ အ0cရ ာယ်

အဆင့်နိမ့် န ယ်ပ ယ် များကို လည်း ေဖာ်ထု တ် သ င့်ပါသည်။ အကဲြ ဖတ်ခ ျက် ဆက် လ က် လုပ်ေ ဆာင်စဉ် အကဲြဖတ်သူ မ ျားက
0ုိင်ငံ0ှ င့် ဆက် လ က် ထိေ တွU လျက်၊ ထိေ ရာက်မ; အေ(ကာင်းကနဦး ေတွUရှိခ ျက်များ အေပC အေြခခံ ထားသည့် ၄င် း တုDိ ၏
အလုံးြခံuစူးစမ်းေလ့ လာမ; ကို ြပန် လှန် သုံးသပ် သ င့် သ ည်။ ထို သိုD သုံးသပ်ြခင်း အားြဖင့် အဓိ က ML/TF အ0cရ ာယ်မ ျားကို
ကိုင် တွ ယ်ေ ြဖရှင်းရာတွ င် ထိေ ရာက်မ; တိုး တက်0ို င်ရ န် အေကာင်းဆုံး ေလ့ လာရန် ြဖစ်မ ည့် နယ်ပ ယ် များကို အာrုံ စုိ က်
0ုိင်မ ည်ြဖစ်သ ည်။
နည်းပညာ လိုက်နာေဆာင်ရွက်မ; 0ှင့် ဆက်0Pယ်မ;

45.

0ိုင်ငံ ၏ နည်းပညာဆုိ င်ရ ာ လုိက် နာေဆာင်ရွက်မ; အဆင့် သ ည် ထိေ ရာက်မ;ဆို င်ရ ာ အကဲြဖတ်ခ ျက် ကုိ ပံ့ပိုးသည် ။

အကဲြဖတ် သူများသည် နည်းပညာဆုိင်ရ ာ လုိက်နာေဆာင်ရွ က်မ; အဆင့် ကုိ ၄င်းတုိD ၏ လPမ်းြခံuေလ့ လာမ; (scoping
exercise)၏

တစ်စိတ် တစ် ပုိင်းအြဖစ်

စဉ်းစားသင့်သ ည်။

နည်းပညာဆုိင်ရ ာ

လုိက်န ာေဆာင်ရွက် မ; ကုိ

အကဲြဖတ်ြခင်းသည် ထိေ ရာက်ေ သာ AML/CFT စနစ်တစ်ခု ၏ အု တ်ြမစ်ြဖစ်ေ သာ ဥပေဒ0ှင့် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း
မူေ ဘာင်များ ရှိမရှိ သုံးသပ်ြခင်း ြဖစ်သ ည်။

FATF အ(ကံြပuချက်များ၏ နည်းပညာဆုိ င်ရ ာ အပိုင်းများတွင် လုိ က်န ာ

ေဆာင်ရွက်မ; အဆင့်နိမ့်သ ည် ဟု အကဲြဖတ်ခံ ရသည့် 0ုိင်ငံ တွင် ထိေ ရာက်ေ သာ

AML/CFT စနစ်ရိှရ န် ြဖစ်0ိုင်ြ ခေ

နည်းပါသည် (သိDုေ သာ် လုိက်နာေဆာင်ရွက် အား ေကာင် းသည့်0ိုင် ငံသ ည် လည်း ထိေ ရာက်သ ည့် စနစ်ရိှသ ည် ဟု
တရားသေ တွက်၍ မရပါ)။ မျာ းေသာအားြဖင့် ထိေ ရာက်မ; အားနည်းရြခင်းသည် အ(ကံြပuချက်များ၏ နည်းပညာဆုိ င်ရ ာ
အစိတ် အပိုင်းများ အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်ရ ာတွင် lကီးမားေသာ အားနည်းချက်များ ရှြိ ခင်း ေ(ကာင့် ြဖစ်သ ည် ။
46.

ထိေ ရာက်မ;ကုိ အကဲြဖတ်သ ည့် လုပ် ငန်းစဉ်အ တွင်း၊ ထိေ ရာက်မ;တိုး တက်ေ ရး အ(ကံြပuရန် အတွ က်၊ 0ုိင် ငံ က

ဘာေ(ကာင့် ထိေ ရာက်မ;ရိှေ (ကာင်း (မရှိေ(ကာင်းကို) ရှင်းြပသည့်အခါ၊ ဆုိ င်ရ ာ အ(ကံြပuချက်များအေပC နည်းပညာ
လို က်နာေဆာင်ရွက်မ;က သက်ေ ရာက်ပုံကို စဉ်းစားဆင်ြခင်း သင့်သ ည်။ ထူးြခားေသာ အေြခအေနမျာ းတွင် လုိ က်န ာ
ေဆာင်ရွက်မ; အဆင့်နိ မ့်ေ သာ်လ ည်း ထိေ ရာက်မ;အဆင့် အေတာ်အတန် ရှိသ ည် ဟု အကဲြဖတ် သူများ ေကာက်ခ ျက်ခ ျ
ရတတ်ပါသည် (ဥပမာ -0ိုင်ငံ ၏ အဆင့်နိမ့် အ0cရာယ် များ၊သိုDမ ဟု တ် စနစ်တ ည်ေ ဆာက်မ;၊၊ စီးပွာ းေရး ကpအတွ က်
အခရာကျမ;၊ 0ှင့် ဆက်စပ် စဉ်းစားရမည့် ( structural, material contextual ) အေ(ကာင်း တရားမျာ း အပါအဝင် သီးြခား
အေြခအေနများေ(ကာင့် ေသာ်လ ည်းေကာင်း၊0ုိင်ငံ ၏

ဥပေဒမျာ း0ှင့်

အဖွဲUအစည်းများ ေ(ကာင့် ေသာ်လ ည်း ေကာင်း၊

သိုDမ ဟု တ် FATF အ(ကံြပuချက်မျာ း မဟု တ်ေ သာ်လ ည်း အြခား ြဖည့်ဆ ည်းေပးသည့် AML/CFT အစီအမံ များ ကျင့်သံု း
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ေသာေ(ကာင့် ေသာ်လ ည်းေကာင်း ြဖစ်0ိုင်သ ည်)။ ထိုသDုိ အေြခအေနများကို MER တွင် တင်ြပသည့်အခါ အထူးသတိြပu
သင့်iပီး၊ လိုက်နာေဆာင်ရွက် မ;အ ဆင့်နိ မ့်ေ သာ်လ ည်း ဘာေ(ကာင့် ထိေ ရာက်မ;ကုိ ထို သDုိ ေကာက်ချက်ခ ျ ရသည် ကုိ
အေသးစိတ်ရှင်းြပကာ ၄င်းတုDိ ၏ဆုံးြဖတ်ခ ျက်ကုိ တင်ြပသင့်ပါသည်။
ထိေရာက်မ; နည်းပညာကို အသုံးြပuြခင်း

47.

ထိေ ရာက်မ;ဆုိ င်ရ ာ အကဲြဖတ်ခ ျက်အ တွင်း လက် ငင်းရလဒ် (၁၁) ခု ကို တစ်ခုချင်း သုံးသပ် အကဲြဖတ် သ င့်

ေသာ် လည်း၊ (ကားအဆင့် သိDုမ ဟု တ် အဆင့်ြမင့် ရလဒ် များအေပC တုိက်rုိ က် ဦးတည် မစဉ်းစားပါ။ လက် ငင် း
ရလဒ် တစ်ခုခ ျင်းအတွ က် အကဲြဖတ် သူများ အေြဖထု တ်ရ မည့် လPမ်းြခံu ေမးခွန်း0ှစ်ခုမှာ n

မည်သ ည့်အ တုိင်းအတာအထိ ရလဒ် ြပည့်မီ သ နည်း။
အကဲြဖတ် သူများက ယင်းရလဒ် အရ၊ 0ုိင်ငံက ထိေ ရာက်မ; ရှိသ လား အကဲြဖတ် သ င့် သ ည် (ဆုိ လို
သည်မှာ AML/CFT စနစ်က စွမ်းေဆာင်မ;ေ ကာင်းသည် ဆုိ လjင်၊ စနစ်ေ ကာင်း တစ်ခု၏ ေမjာ်မှန်းချက်
အတို င်း0ုိင်ငံ က ရလဒ်များ ြပည့်မီ ြဖစ်ေ ြမာက်ေ နiပီ လား) ထို သDုိေ ကာက်ခ ျက်ခ ျရ န် နည်းပညာ ဆုိင် ရ ာ
လုိ က်နာ ေဆာင်ရွက်မ;0ှ င့် ဆက်စပ်အေ(ကာင်းတရားများကို လ ည်း ထည့်သွ င်းစဉ်းစားiပီး၊ အချက်

အလက် သာဓကများ 0ှင့် သီးြခား အေ(ကာင်းတရား သာဓကများြဖင့် ြပဆုိ ထားသည့် ပင် မ အေရး
ကိစqမျာ း(Core Issue s) ကို အဓိက အေြခခံ၍ ဆုံးြဖတ် သ င့်ပါသည်။
n

ထိေရာက်မ; တုိးတက်ေစရန် ဘာလု ပ်0ိုင် သနည်း။ နိuင်ငံ တစ်ခု က ထိေရာက်မ; အဆင့်ြမင့်သ ည် အထိ
မြပည့်မီ လjင်၊ မြပည့်မီရ သည့် အေ(ကာင်းခံမျာ းကို သိရှိနားလည်ေ အာင် လုပ်iပီး၊ ြဖစ်0ိုင်သ ည့် အခါ
မျာ းတွင် လို အပ်သ ည့် ရလဒ် ြပည့်မီရ န်

မည်သDုိ တိုးြမuင့် စွမ်းေဆာင်ရ မည်ကုိ အ(ကံြပuသင့်သ ည် ။

သူတိုD ၏ ပိုင်းြခားစိတ်ြဖာမ;0ှင့် အ(ကံြပuချက်များကို၊ ပင်မအေရးကိစqများ (core issues ) များ0ှင့် ပင် မ

အေရးကိစqမျာ း အေပC ေကာက်ခ ျက်တDို ကုိ အေထာက်အပံ့ ြပuသည့် သီးြခားအေ(ကာင်း တရားမျာ း၏
သာဓကမျာ း၊

လုပ်ေ ဆာင်ခ ျက်များ၊

လုပ် ငန်းစဉ်များ၊

စသည် တDို အေပC အ ေြခတည်က ာ သုံးသပ်သ င့် သ ည်။

ရင်းြမစ်များ0ှင့်

အေြခခံအ ေဆာက်အ အုံ

နည်းပညာဆုိ င်ရ ာ အားနည်းချက်များက

ထိေ ရာက်မ;အေပC သက်ေ ရာက်ပံု0ှင့် ဆက်စပ် အေ(ကာင်း တရားမျာ း၏ ဆက်စပ် ပံုကုိပါ စဉ်းစား
သုံးသပ်သ င့်ပါသည်။ ရလဒ် ကို အတိုင်း အတာ ြမင့်မားသည် အ ထိ ြပည့်မီ သ ည် ဟု အကဲြဖတ် သူများ
ေကျနပ်ပါက၊ ထိေ ရာက်မ; တုိး တက် ေစရန် ဘာလု ပ်0ိုင် သ နည်းဆုိ သ ည့် အချက်ကုိ အေသးစိ တ်
စဉ်းစားရန်မလိုေ တာ့ေ ပ။(သိDုေ သာ်လ ည်း ကျင့်စဉ်ေ ကာင်းများ၊ ေနာက် ထပ် တုိး တက်ရ န် လုပ်ေ ဆာင်
0ုိင် မည့် အလားအလာများ၊ြမင့် လျက်ရှိသ ည့် ထိေ ရာက်မ; အတုိင်းအတာကို ဆက် လ က် ထိန်းသိမ်းရန်
စဉ်ဆက် မြပတ် lကိuးပမ်းမ;မျာ း စသည် တDို ကုိ ေဖာ်ထု တ်ရ ာတွင် လ ည်း အကျိuးရှိ0ိုင် ေသးသည်)။

ထိေ ရာက်ေ သာစနစ်တစ်ခု ၏ လကtဏာများ
48.

လက်င င်းရလဒ် များတစ်ခုစီ ၏ အကွက် ထိ ပ်ရိှ စာသားသည် ထိေ ရာက်မ;ရိှသ ည့် စနစ် တစ်ခု ၏ အဓိ က

လကtဏာများ0ှင့် ရလဒ်များကို ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ဤသိုD 0ုိ င်ငံ တစ်ခုက ရလဒ်ြပည့်မီေ အာင် ထိေ ရာက်စွာ လုပ်ေ ဆာင်
23
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သည့် အေြခအေနကို စတင် ေဖာ်ြပiပီး အကဲြဖတ်ခ ျက် အတွက် လ ည်း တုိင်းတာသည့် ေပတံြဖစ်သ ည်။

ရလဒ်ကို ြပည့်မီေ နြခင်းရှိမရှိ ဆုံးြဖတ်ရ ာတွ င် စဉ်းစားရမည့် ပင်မ အေရးကိစqမျာ း
49.

ဒုတိ ယအခန်း တွင် ရလဒ် ြပည့်မီြခင်းရှိမရှိ ၊ ရှိပါက မည် သ ည့် အတို င်းအတာထိ ြပည့်မီသ ည်ကုိ အကဲြဖတ် သူများ

ဆုံးြဖတ်ရ န် အေြခခံကုိ တင်ြပထားသည်။ ပင်မ အေရးကိစqမ ျာ း(core issues) မှာ မြဖစ်မ ေန ေမးရမည့် ေမးခွနး် များ
ြဖစ်iပီး၊ 0ုိင်ငံသ ည် ရလဒ် တစ်ခုခ ျင်း ေအာက်တွ င် မည်မj ထိေ ရာက်သ ည်ကုိ ြခံuငုံ သိရိှရ န်အတွက်ြဖစ် သ ည်။ ပင်မ အေရး
ကိစqမျာ းကို အကဲြဖတ်ခ ျက်များအရ ရလဒ် တစ်ခုခ ျင်းကို ြခံuငုံသုံးသပ် က ာ၊ အကဲြဖတ်သူများက 0ုိင်ငံ တစ်ခု မည်မ j
ထိေ ရာက် သည်ကုိ ေကာက်ခ ျက်ခ ျသင့်ပါသည်။
50.

အကဲြဖတ် သူများသည် ရလဒ် တစ်ခုခ ျင်းအတွ က် စာရင်းြပuစုထားသည့် ပင် မအေရးကိစq အားလုံးကို စိစ စ်

သင့်သ ည်။ သိုDေ သာ် တစ်ခုခ ျင်း စိစစ်ရ ာတွင် ထိုဆုိ င်ရ ာအေရးကိစq0ှင့် ဆက်စပ် သ ည့် အ0cရာယ် အ ဆင့်၊ စီးပွားေရး
ကpအတွက် အခရာကျမ; တုDိအေပC မူတ ည်၍ အေသးစိတ် စိစစ်သ ည့် ေနရာတွင် ကွာ ြခား0ုိင်သ ည်။

ထူးြခားသည့်

အေြခအေနများတွင် အကဲြဖတ်သူများက ထိေ ရာက်မ; ရလဒ် အတွ က် ပင်မကိ စqဟု ယူဆ သည့် ထပ် တိုးကိစqမျာ းကိုပ ါ
ထည့်သွ င်းသုံးသပ်0ုိ င်သ ည်။ (ဥပမာ -0ုိင်ငံ ၏ AML/CFT စနစ်၏ ထူးြခားေသာအြခအေနကို ထင် ဟ ပ်ေ စေသာ်လ ည်း ၊
ပင်မအေရးကိစqမျာ းတွင် လ ည်းမပါ၊ ပင်မ အေရးကိစq ၏ ထပ် တိုး အချကvအ လက် အြဖစ်/ သီးြခားအေ(ကာင်း တရားများ
အြဖစ် လည်းမပါသည့် အြခား အစီ အမံများ)။ သူတDို သ ည် ပင် မကိစqအြဖစ် ယူဆiပီးအသုံးြပuရသည့် မည် သ ည့် ထပ် တို း
အေရးကိစqကုိမဆို အသုံးြပuသည်ဆို လjင်၊ ဘယ် အခါက ဘာေ(ကာင့် အသုံးြပuရသည် ကုိ ရှင်းလင်းစွာ ေဖာ်ြပသင့်သ ည်။

ပင်မအေရးကိစqအေပC ေကာက်ချက်ခ ျမ;ကုိ အေထာက် အပ့ံြပu0ုိင်သ ည့် အချက်အ လက်များကို သာဓကအြဖစ်ေဖာ်ြပချက်
51.

အချက်အ လက် ဆို င်ရ ာ သာဓကများ (Examples of Information) သည် ရလဒ် ြပည့်မီ သ ည် အ ထိ ရှိရ သည့်

အတို င်းအတာကို နားလည်ရ န်0ှင့် အကဲြဖတ်သူများ ပင်မအေရး ကိစqများကို အကဲြဖတ်ခ ျိန်တွင် ေဒတာပွိuင့်များ ရှာ ေဖွ
ေကာင်းရှာ ေဖွရ န်အ တွက် အလွန် သင့်ေ လျာ်သ ည်။ ထိုပ့ံပုိး သတင်းအချက်အ လက်0ှင့် အြခားေဒတာများြဖင့် ထိုပ င် မ
အေရး ကိစqများအေပC အကဲြဖတ်သူများနားလည်မ; ကုိ စစ်(ကည့်0ို င်သ ည်၊ သိုDမ ဟုတ် နားလည် မ; မှန်က န်ေ (ကာင် း
အေြဖထု တ်0ိုင် သ ည်။

ထိုအြပင်၊ ရလဒ် မည်မj ေကာင်းစွာ ြပည့်မီသ ည်ကို

အကဲြဖတ်သူ များ

အiပီးသတ်ပုံေ ဖာ်0ုိင်ရ န်

အေရအတွက်ြပ သည့် အစိ တ်အ ပိုင်း တစ်ခု လည်း ထွ က် လာ0ုိင် သ ည်။
52.

စာရင်းြပuထားသည့် ပံ့ပုိးသတင်းအချက်အ လက်0ှင့် ေဒတာစာရင်းမှာ အြပည့်အစုံ မဟု တ်ပါ။ မြဖစ်မနေ သုံးရန်

လည်း မဟုတ် ပါ။ ရရှိသ ည့် ေဒတာ၊ ကိန်းဂဏန်းများ0ှင့် အြခားစာရွက်စာတမ်းများမှာ 0ုိင်ငံ တစ်ခု0ှင့် တစ်ခု ကွဲြပားမည်
ြဖစ်iပီး၊ အကဲြဖတ်သူများ ဆုံးြဖတ်ခ ျက် ချရာတွင် အေထာက်အကူ ြပu0ုိင်ရ န်အတွ က်၊ 0ုိင်ငံက တင်ြပသည့် မည် သ ည့်
အချက်အ လက် ကုိ မဆုိ အသုံးြပuသင့်သ ည်။
53.

ထိေ ရာက်မ;ကုိ အကဲြဖတ်ြခင်းသည် ကိန်းဂဏန်းစာရင်းဇယား တွက်ခ ျက် သ ည့် အလုပ် မဟု တ်ပါ။ ရလဒ် ကုိ

မည်မjေကာင်းစွာ ြပည့်မီသ ည်ကုိ အကဲြဖတ်သူများက အချက် အ လက် အေထာက် အ ထားမျာ းြဖင့် ဆုံးြဖတ်ခ ျက်ခ ျ0ုိင်ရ န်
အတွ က်
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ေဒတာ0ှင့်

ကိန်းဂဏန်းများအြပင်

အြခားအရည်အ ေသွးြပအချက်အ လက်

မျာ းကို

အသုံးြပuသင့်သ ည်

TECHNICAL COMPLIANCE ASSESSMENT

METHODOLOGY
ASSESSING TECHNICAL COMPLIANCE WITH THE FATF RECOMMENDATIONS AND THE EFFECTIVENESS OF AML/CFT SYSTEMS

မှန်ေ သာ်လ ည်း၊ ရရှိသ ည့် ေဒတာကို 0ိုင်ငံ ၏ အေြခအေနေ အရ ေဝဖန် ဆန်းစစ်သ င့် ပါသည်။ ေဒတာအစိမ်းသက် သ က်
ကို အာrုံမစိုက်သ င့် ဘဲ (အမျိuးမျuိ း အဓိပ[ါယ်ဖွ င့် ဆို0ိုင်iပီး၊ ေြပာင်းြပန် ေကာက်ခ ျက်များပင် ထွ က်0ုိင် သ ည့် အတွ က်
ြဖစ်သ ည် သတင်း အချက်အ လက် များ0ှင့် အကဲြဖတ်ခံ0ို င်ငံ က ရည်မှန်းချက် ြပည့်မီြခင်းရှိမရှိ ပိုင်းြခား စိတ်ြဖာချက်များ
အေပC အာrုံစိုက်သံုးသပ် ဆုံးြဖတ်သ င့်သ ည်။
0ုိင်ငံများ0ှင့် ဆက်စပ် သ ည့် ေဒတာများကို

အကဲြဖတ် သူများ အေန0ှင့် ထိေ ရာက်မ;ကုိ ဆုံးြဖတ်ရ ာတွ င်၊ အြခား

0ှိင်းယှ ဉ်သ ည် ့ပွိuင့်အ ေန0ှင့် ဆွဲ ယူ အသုံးြပuြခင်းမှာ 0ုိင်ငံ အေြခအေနမျာ း၊

AML/CFT စနစ်များ0ှင့် ေဒတာေကာက် ယူသ ည့် အေလ့အ ထများ ကွာြခားမ; lကီးမားသြဖင့် အထူးသတိြပu သင့်သ ည် ။
လုပ်ေ ဆာင်မ; ြမင့်မားတုိင်း လည်း ေမjာ်မှန်းသည့် ရလဒ် ကုိ အiမဲ ြပည့်မီြခင်း ရှခ
ိ ျင်မှ ရှိမည်ကုိ လ ည်း သတိခ ျပ်သ င့် သ ည်။

ပင်မအေရးကိစqမျာ းအေပC ေကာက်ချက်ခ ျသည့် အခါ
သာဓကများ
54.

အေထာက် အပံ့ြဖစ်ေစ0ုိင်သ ည့်သီးြခား

အေ(ကာင်း

ဤနည်းပညာ၏ အေ(ကာင်းတရားများ အခန်းတွင် ရလဒ် တစ်ခုကုိ ပိDုေ ဆာင် ေပးေလ့ရိှသ ည့်

တရား

အစိ တ်အပို င် း

မျာ းကို သာဓကများအြဖစ်ေ ဖာ်ြပထားပါသည်။ ြဖစ်0ိုင်သ ည့် အေ(ကာင်း တရားမျာ းကို ေဖာ်ြပသည့် iပီးြပည့်စံုေ သာ
စာရင်းမဟု တ်ေ သာ် လည်း၊ 0ုိင်ငံ တစ်ခုက ရလဒ်တစ်ခု ြပည့်မီ ရ သည့် (သိDုမ ဟု တ် မြပည့်မီရ သည့်) အေ(ကာင်းရင်းကို
အကဲြဖတ် သူများ စဉ်းစားရာ၌ (ဥပမာ- အေ(ကာင်းတရားမျာ းထဲမှ တစ်ခုကုိ ခွဲြခမ်း(ကည့်ြခင်းြဖင့်) အေထာက်အ ကူ
ြဖစ်ရ န် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ မျာ းေသာအားြဖင့် အကဲြဖတ် သူများသည် ရလဒ် တစ်ခု ြပည့်မီေ နသည့် အတိုင်းအတာကို
အခိုင်အမာ ေကာက်ချက်ခ ျ0ုိင်ရ န်အ တွက် အေ(ကာင်း တရားမျာ းကို ကိုးကားရန် လိုမည်ြဖစ် သ ည်။ သတိခ ျပ် သ င့်
သည်မှာ

ဤအခန်းတွ င်

တာဝန်များကို စီစဉ်ရ န်

စာရင်းြပuထားသည့်

လုပ်ေ ဆာင် ချက်များ0ှင့်

လုပ် ငန်းစဉ်များမှာ

AML/CFT

လုပ် ငန် း

မြဖစ်မ ေန သုံးရမည့် တစ်ခုတ ည်းေသာ ပုံစံ ဟု မဆို လုိပါ။ အများဆုံး အေကာင်အ ထည်

ေဖာ်ေ လ့ရှိ စီမံခ န်Dခွဲပုံများသာြဖစ်iပီး၊ 0ုိင်ငံတစ်ခု က ထိေ ရာက်မ;မရှိသ ည့် အေ(ကာင်းရင်းများသည် ဤအေ(ကာင် း
တရားမျာ း စာရင်းထဲ၌ ပါချင်မှပါေပမည်။ အကဲြဖတ် သူများသည် ေအာက် တွင်ရိှ လုပ် ငန်းစဉ်များ၊ လုပ် ထံုး လုပ်န ည် း
မျာ းကိုသ ာ မ(ကည့် ဘဲ၊ ဤအေ(ကာင်းတရား မျာ း၏ အရည် အ ေသွးြပ r;ေ ဒါင့်မှအာrုံစုိက်ရ န် လုိပါသည်။
55.

အကဲြဖတ် သူများသည် အေ(ကာင်းတရားတုိ င်းကို သုံးသပ်ရ န်မ လိုပါ။ 0ုိင်ငံ တစ်ခုသ ည် တစ်ေ နရာတွင် ေြပာ

ပေလာက်ေ အာင် ထိေ ရာက်မ;ရိှေ နလjင်၊ အကဲြဖတ်သူ များအေန0ှင့် ဘာေ(ကာင့် ဤသိDု ထိေ ရာက်သ ည်ကုိ လိုရ င် း
တိုရှင်း ေဖာ်ြပiပီး အထူးေကာင်းမွန် သ ည့် ကျင့်စဉ်များကို ေထာက်ြပသင့်သ ည်။ သိုDေ သာ် နည်းပညာ၏ ဤအခန်း ရှိ
အေ(ကာင်းတရားတုိ င်းကို အေသးစိတ်စိစစ်ရ န်မ လုိေ ပ။ တစ် ခါတရံ 0ုိင်ငံ တစ်ခုက ေြပာပေလာက်ေ အာင် ထိေ ရာက် မ;
မရှိဘဲ၊ ထိေ ရာက်မ;မရှိသ ည့် အေ(ကာင်းရင်းမှာ လည်း အေြခခံအ ေ(ကာင်းမျာ းေ(ကာင့် ြဖစ်လjင် လ ည်း (ဥပမာ- နည်းပညာ
ဆုိင်ရ ာ အားနည်းချက်lကီးမျာ း ရှိေ နြခင်း) အကဲြဖတ်သူမ ျာ း အေန0ှင့် ရလဒ် ဘာေ(ကာင့် မြပည်မီရ သည် ကုိ
အေသးစိတ် ဆက် လ က် စိစစ်ေ နရန် မလိုေ ပ။
56.

အဆင့်အသီး သီးအစဉ် လိုက် အေပC မူတ ည်သ ည့် ရလဒ် များ၊ သိDုမ ဟု တ် ရလဒ် ြပည့်မီေ အာင် လုပ်ရ သည့် တန် ဖို း

ကွင်းဆက်(value chain)(ဥပမာ- စုံစမ်းစစ်ေဆးြခင်း၊တရားစွဲဆိုြခင်း0ှင့် ြပစ်ဒဏ်ေပးြခင်းစသည့် အဆင့်များ အစဉ်လုိ က်
လုပ်ရ သည့် လက် ငင်းရလဒ် (၇)) ကို အကဲြဖတ် သူများ သတိြပuသင့်သ ည်။ ထိုအခါမျာ းတွင် လုပ် ငန်းစဉ် ၏ အြခား
အဆင့်များ ထိေ ရာက်ေ သာ်လ ည်း၊ အဆင့် တစ် ဆင့် တွင် ချိuUယွ င် းမ;ေ(ကာင့် ရလဒ်မြပည့် မီ0ုိင်ြခင်း ြဖစ်0ုိင် သ ည်။
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57.

အကဲြဖတ် သူများအေန0ှင့် အဓိက အေရးကိစqြဖစ်သ ည်၊ သိုDမဟု တ် အ0cရာယ် အ ဆင့်ြမင့် ကိစqမျာ းြဖစ်သ ည် ဟု

ယူ ဆ0ုိ င် သည့် ဆက်စပ် အေ(ကာင်းတရားများ ကို လည်း ထည့်သွ င်း စဉ်းစားသင့်သ ည်။ ထိုအခါတွင် ထိုကိ စqမျာ းကို
အာrုံစုိက် (ကည့် သ င့် သ ည်။ ဤအေ(ကာင်း တရားများသည် 0ုိင်ငံ ၏ လုပ်ေ ဆာင်မ; ဘာေ(ကာင့် ေကာင်းသည် ညံ့သ ည် ကို
ရှင်းြပ0ုိင် မည့် အေရးlကီးအပိုင်း လည်း ြဖစ်iပီး ထိေ ရာက်မ;ကုိ မည်သDုိ တုိးတက်ေ အာင် လုပ်0ိုင် သ ည် ကုိ အကဲြဖတ်သူ များ
အ(ကံuြပu0ုိင်သ ည့် အပိုင်း လည်းြဖစ်0ို င်သ ည်။ သိDုေ သာ် FATF စံ0ှuန်းများ အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်မ; ညံ့ဖျင်းြခင်း သိုDမ ဟု တ်
အဆင်မေချာ ြခင်းမှာ ထိုကိ စqများေ(ကာင့် ဟု အေ(ကာင်းြပချက်မေပးသင့်ေ ပ။

ချိတ်ဆက်ြ ဖစ်ေပCသည့်အေရးကိစqများ

58.

လက်င င်းရလဒ် များသည် တစ်ခုစီ သီးြခားရပ်တည်ေ နသည်မ ဟု တ်ပါ။ ေနရာအေတာ် မျာ းမျာ း၌ လက် ငင်းရလဒ်

တစ်ခုေ အာက်တွ င် သတ်မှ တ်ေ ဖာ်ြပသည့် အေရးကိစq တစ်ခုသ ည် အြခား ရလဒ်များ ြပည့်မီမ;အ ေပC လည်း ပံ့ပိုး လိမ့်မ ည်
ြဖစ်သ ည်။ အထူးသြဖင့် လက်င င်းရလဒ် ၁ 0ှင့် ၂ ေအာက်ရိှ (က) 0ုိင်ငံ ၏ အ0cရာယ်များကို အကဲြဖတ်ခ ျက်များ0ှ င့်
အ0cရ ာယ်အေြခြပuချဉ်းကပ်မ;ြဖင့် အေကာင်အ ထည် ေဖာ်မ;ကို သုံးသပ်ေ သာ အေ(ကာင်းတရား အကဲြဖတ်ခ ျက်များ။ (ခ)
0ုိင်ငံ တကာ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်မ; တွင် ထိေ တွUပါဝင်မ; တုDိသ ည် အြခားရလဒ် များအေပC မျာ းစွာ သက်ေ ရာက်မ; ရှိသ ည့်
အေ(ကာင်းတရားများ ြဖစ်သ ည်(ဥပမာ -အ0cရာယ် အကဲြဖတ်ခ ျက်သ ည် လက် ငင်းရလဒ် ၄
အေြခြပu

အစီအမံများ

အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်မ;အေပCကိုေ ရာ၊

ရလဒ် အ ားလုံး0ှင့်

ေအာက်ရှိ အ0cရ ာယ်

သက်ဆုိ င်သ ည့် lကီး(ကပ်ေ ရး

အာဏာပိုင်များ၏ ရင်းြမစ်မျာ းအေပCကိုပါ၊ သက်ေ ရာက်မ;ရိှသ ည်။ 0ုိင်ငံ တကာ0ှင့် ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ြခင်း ဆိုရာတွ င်
လက်င င်းရလဒ် ၇ 0ှင့် ၈ အရ၊ ြပည် တွင်း ML စုံစမ်း စစ်ေ ဆးမ;များ0ှင့် 0ိုင်ငံ့ ဘ pာအြဖစ် သိမ်းဆည်းရန် အကူ အ ညီ
ေတာင်းခံမ;ပါ ပါဝင်သ ည်။ ထိDုအ တွက် အကဲြဖတ်သူ များသည် လက်င င်းရလဒ် ၁ 0ှင့် ၂ အရ ေတွUရှခ
ိ ျက်များက
အြခားလက် ငင်းရလဒ်များ၏ ထိေ ရာက်မ;အ ဆင့်အေပC အေပါင်း လကtဏာ ြပမည် လား၊အ0ှuတ် လ ကtဏာြပမည် လား
ဆုိသ ည်ကုိ ထည့်သွင်း သုံးသပ် သင့် သ ည်။ ဤ ချိတ် ဆ က်ြဖစ်ေ ပC သည့် အေရးကိစqမျာ းကို လက်င င်းရလဒ် တုိင် း ၏
ေအာက် ဘ က်တွ င် အကဲြ ဖတ်သူများအတွက် မှတ်ချက်များ ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထားသည်။
ထိေရာက်မ;အေပCဆုးံ ြဖတ် ေကာက်ချက်ချြခင်း

59.

အကဲြဖတ် သူများက 0ုိင်ငံသ ည် မည် သ ည့်အ တုိ င်းအတာအထိ ထိေ ရာက်သ ည် (သိုD မ ဟု တ် မထိေ ရာက်သ ည်) ကို

လက်င င်းရလဒ် တစ်ခုစီအ တွ က် ေကာက်ခ ျက်ခ ျ သင့် သ ည်။ 0ိုင်ငံ က ထိေ ရာက်မ; အဆင့်ြမင့် သ ည် အ ထိ မြပည့်မီပါက၊
ဘာေ(ကာင့် မြပည့်မီရ သည့် အေ(ကာင်းများ၊ ရလဒ်ြပည့်မီ ရ န်အတွက် စွမ်းေဆာင်မ;

တိုး တက် ေကာင်းမွန်ေ အာင်

မည်သ ည့်အစီ အမံများ ချမှတ်သ င့် သ ည် ကုိ အ(ကံြပuသင့်သ ည်။
60.

ထိေရာက်မ;က
 ုိ အကဲြ ဖတ်ပံုသည် နည်းပညာဆုိင်ရာလုိက်နာေဆာင်ရွက်မ; အကဲြ ဖတ်ပံု0ှင့် အေြခခံကစ၍

ကွာြခားသည်။

0ုိင်ငံ တစ်0ုိ င်ငံ က ထိေ ရာက်မ; မည်သ ည့် အတိုင်းအတာအထိ ြမင့်သ ည် ေလျာ့နည်းသည် ဆုိသ ည့်

အကဲြဖတ် သူများ၏ ေကာက်ခ ျက်မျာ း သည် 0ုိင်ငံ ၏ ရလဒ်ြပည့်မီမ; အတိုင်း အတာ0ှင့် ပတ်သ က်iပီး အလုံးြခံu နားလည် မ;
အေပC အေြခခံသ င့်သ ည်။ ပင်မအေရးကိစ(q Core Issues)များကို
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အြဖစ်

မမှတ်ယူသင့်ပါ။

လက်င င်းရလဒ် တစ်ခုခ ျင်းအတွ က်

0ုိင်ငံ ၏

ထိေ ရာက်မ;ကုိ

သင့် တင့်ေ လျာက်ပ တ်စွ ာ

နားလည်0ို င်ရ န် အကဲြဖတ်သူများအား အေထာက်အ ကူ ြပuသည့် ေမးခွန်းစုများအြဖစ်သ ာ မှတ် ယူသ င့်သ ည်။ ပင် မ
အေရးကိစqမျာ း ၏ အေရးlကီးပုံသ ည် တစ်ခု0ှင့် တစ်ခု မတူ သ ကဲ့သDို ၄င်းတုDိ ၏ အေရးပါမ;သ ည် လည်း 0ုိင် ငံတစ်ခုခ ျင်း ၏
မတူညီေ သာ အေြခအေနမျာ း၊ ML/TF အ0cရ ာယ်များ0ှင့် စနစ်တည်ေ ဆာက်မ;ဆုိ င်ရ ာ (structural)အေ(ကာင်း တရားမျာ း
အလုိက်

ကွာြခားမည်ြဖစ်သ ည်။

ထိDုအ တွက် ေကာက်ခ ျက်မျာ း

ချသည့် အခါ

အကဲြဖတ်သူများသည်

တရားသေ

ဆုပ်ကုိ င်ြခင်း မြပuဘဲ ကို ယ် ပိုင် ဆင်ြခင်သုံးသပ်မ; အေတွUအ(ကံ uများ အသုံးြပuရန် လုိပါသည်။
61.

အကဲြဖတ် သူများ၏ ေကာက်ခ ျက်တွင် ရလဒ် ြပည့်မီြခင်းရှိမရှိကုိ ထင် ဟပ်ေ စသည့် အေ(ကာင်းမျာ းသာ ေဖာ်ပ ြ

သင့်သ ည်။

အကဲြဖတ် သူများ၏

ထိေ ရာက်မ; ြပည့်မီရ န်

အေကာင်းဆုံး ေရွးချယ်မ; ဟူ၍

ကို ယ် ပိုင်

ယူဆချက်

မျာ းကို ေဘးဖယ် ထားသင့်iပီး ၄င်းတုDိ ၏ 0ုိင် ငံ ချဉ်းကပ်ပံု များကလည်း ၄င်းတုDိအေပC မလုိ လားအပ်သ ည့် လP မ်းမိုး မ;
မရှိေ စသင့်ပါ။ တဖန် ၄င်းတုDိ ေဖာ် ထုတ်ေ တွUရှိသ ည့် ြပဿနာ အေရအတွက် သုDိမ ဟု တ် အားနည်းချက် အေရအတွ က်
ေပCမူတ ည်၍ ေကာက်ချက်ခ ျြခင်းကို လ ည်း ေရှာ င်(ကဉ်သ င့် သ ည်။အဘယ်ေ (ကာင့် ဆုိေ သာ်၊ 0ုိင်ငံ တစ်ခုတွ င် အားနည်းချက်
မျာ းစွာ ရှိေ ကာင်းရှိမည်၊ သိုDေ သာ် ထိုအ ားနည်းချက် မျာ း၏ သေဘာသဘာဝအရ ပဓာနကျမ; မရှိြခင်း၊သိုDမ ဟုတ် အြခား
နယ် ပ ယ်များတွင် အားသာချက်များiပီး အားနည်းချက်များကို ေချပ0ုိင်ြခင်းတုိDေ (ကာင့် အလုံးြခံuအားြဖင့် ထိေ ရာက် မ;
အဆင့် ြမင့်မား0ိုင်ပါသည်။
62.

အကဲြ ဖတ်သူများ၏ ထိေရာက်မ;အဆင့်အေပC အဆုံးအြဖတ်ြ ပuသည့် ေကာက်ချက်များသည် အဓိကအားြဖင့်

သrုပ်သကန်ေဖာ်ြ ပချက်သာ ြဖစ်သင့်သည်။ အကဲြဖတ်သူများသည် အလုံးြခံuအားြဖင့် ြပည့်မီရ မည် ဟု စိစစ် ယူ ဆသည့်
ရလဒ် အတုိ င်း အတာကို၊ ထိေ ရာက်မ; ဘယ် န ယ်ပ ယ် တွ င် ပိုြမင့်သ ည် သိDုမ ဟုတ် ပိုနိမ့် သ ည် စသည့် အဆင့်ြခားနားမ;
မျာ းကိုပါ မှတ်သ ား၍ ရှင်းလင်းစွာ ေဖာ်ြပသင့်သ ည်။ ၄င်းတုိD ဆုံးြဖတ်ခ ျက် ချရသည့် အေ(ကာင်းများကို ရှင်း လင်းစွ ာ
တင်ြပသင့်သ ည်၊ ဥပမာ- ထိေ ရာက်မ;မရှိြခင်း၏ အေ(ကာင်းရင်းြဖစ်ေ သာ ြပဿနာများ သိDုမ ဟု တ် အားနည်းချက်များ၊
၄င်းတုိD အေရးlကီးဆုံး ဟု ယူ ဆသည့် ပင်မ အေရးကိစqများ0ှင့် သတင်းအချက်အ လက်များ၊ ေဒတာ0ှင့် အြခားSPန်းကိန် း
မျာ းကို ၄င်းတုDိ မည်သDုိ နားလည်သ ည်၊ iပီးလjင် အကဲြဖတ်ခ ျက် ၏ အချိuUr;ေ ဒါင့်များကို မည်သ ည့် အေ(ကာင်းေ(ကာင့်
ပိုအ ေလးေပးသည်။ အကဲြဖတ်သူများသည် အထူး အားသာချက် သိုDမ ဟု တ် ကျင့်စဉ်ေ ကာင်းများ ေတွUရှိ လjင် လ ည်း
ေဖာ်ြပသင့် ပါသည်။
63.

ရှင်းလင်းiပီး 0ှိuင်းယှဉ်ရ လွ ယ် သ ည့် ဆုံးြဖတ်ခ ျက်များ ချမှတ် မ; ေသချာ ေစရန်၊ အကဲြဖတ် သူများသည် ၄င်းတုDိ ၏

ဆုံးြဖတ်ခ ျက်ကုိ အကျဉ်းချuပ်အားြဖင့် အဆင့်သ တ်မှ တ် သင့်ပါသည်။

ကိစqမျာ း0ှင့်(core
ြဖစ်0ိုင်ေ ြခ

၄

issues)
ဆင့်ရိှပါသည်

အလယ်အ လတ် အဆင့်ရှိ၊ 0ှင့်

ပင်ကုိ ယ် လ ကtဏာများကို
-ထိေ ရာက်မ;

ထိေရာက်မ;

လက် င င်းရလဒ် တိုင်း အတွ က် ပင်မ အေရး

ကိုင် တွ ယ်0ို င်သ ည့် အ တိုင်းအတာ ေပCမူတည်၍ ၊ထိေ ရာက် မ;

အဆင့်ြမင့်ရှိ၊
အဆင့်နိမ့်က ျ

ထိေရာက်မ; လုံေ လာက် သ ည့် အဆင့်ရှိ၊ ထိေရာက် မ;
တုြDိ ဖစ်သ ည်။

ဤအဆင့်များကို ေအာက်ပါတုိDအ တို င် း

ဆုံးြဖတ်သ င့်ပါသည်။
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ထိေရာက်မ; အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ
ထိေရာက်မ;

လက်ငင်းရလဒ် ြပည်မ
့ ီသည့်အတုိင်းအတာ အလွန်ြမင့်၊ အေသးစား ြပuြပင်ရန်များရှိ၊

ထိေရာက်မ;

လက်ငင်းရလဒ် ြပည်မ
့ ီမ; အတိုင်းအတာ ြမင့်၊ အေတာ်အသင့် ြပuြပင်ရန်များရှိ

အဆင့်ြမင့်ရှိ၊

လုံေလာက်သ
ည့်အဆင့်ရှိ

ထိေရာက်မ;

အေတာ်အသင့်

လက်ငင်းရလဒ် ြပည်မ
့ ီမ; အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိရှိ၊ အlကီးစားြပuြပင်ရန်များရှိ

အဆင့်ရှိ၊

ထိေရာက်မ;

အဆင်န
့ ိမ့်ကျ

လက်ငင်းရလဒ်ြပည့်မမ
ီ ; မရှိ သိမ
ုD ဟုတ် ြပည်မ
့ ီမ;မာှ မေြပာပေလာက်၊ ေအာက်ေြခမှစ၍
ြပuြပင်ရန်လုိ

AML/CFT စနစ် တုိးတက်ေစရန် အ(ကံြ ပuချက်များ
64.

အကဲြဖတ် သူများ၏

0ုိင်ငံ တစ်0ုိ င်ငံအ ေပC

အ(ကံြပuချက်များမှာ

အကဲြဖတ် မ; ၏

အဓိက

အေရးlကီးေသာ

အစိတ် အပိုင်းြဖစ်သည်။ မိမိတDို ၏ ဆုံးြဖတ်ခ ျက်များကို အေြခခံက ာ အကဲြဖတ်သူများအေန0ှင့် 0ုိင်ငံ တစ်0ို င်ငံ ၏ ထိေရာက်မ;
အဆင့်ေရာ နည်းပညာဆုိ င်ရ ာ လုိ က်နာေဆာင်ရွက်မ;အဆင့် အပါအဝင်၊ ထို0ို င်ငံ ၏ AML/CFT စနစ် တုိးတက်ေစရန်
ချမှတ် သင့်သည့် အစီအမံများကို အ(ကံြပuသင့် သည်။0ုိ င်ငံ ၏

အေြခအေန0ှင့်

လုပ်0ုိ င်စွမ်း၊ထိေ ရာက်မ;အ ဆင့်၊

0ှ င့်

ေဖာ်ထု တ် ေတွUရှိသ ည့် အားနည်းချက်များ၊ ၊ ြပဿနာများကို ကုစားရန် အတွက် အစီ အမံများကို ဤအ(ကံြပuချက်
မျာ းြဖင့် အစီရ င်ခံစာတွင် ဦးစားေပး ေဖာ်ြပသင့်သ ည်။ အကဲြ ဖတ်သူ များ၏ အ(ကံြပuချက်များတွင် ေဖာ်ထု တ်ေ တွUရှိသ ည့်
အားနည်းချက်များ သိDုမ ဟုတ် ချuိ Uယွင်းချက်များကို တစ်ခု စီ သုံးသပ်တ င်ြပrုံ မဟု တ် ဘဲ၊ 0ုိင်ငံ ရင် ဆုိင်ရ သည့်
အ0cရ ာယ်များကို ထိေ ရာက်စွာ ေလjာ့ခ ျ0ုိင်ရ န် ဦးစားေပးရပ်အ ြဖစ် သတ် မှတ် အစီအမံ များ ေဖာ်ထု တ် တင်ြပ ြခင်းြဖင့်
အ(ကံြပuချက်ကုိ အဖိုးတန်ေ စသင့်ပါသည်။ အေကာင်းဆုံး0ှင့် အြမန်ဆံုး လက်ေ တွU လုပ်ေ ဆာင်0ို င်သ ည့်၊ အကျယ်ြပန်D ဆံု း
သက်ေ ရာက်0ိုင်သ ည်၊့ သိုDမ ဟု တ် အလွ ယ် ဆုံး ြပည့်မီ0ို င်သ ည့်

တုိးတက်ရ ာတုိးတက်ေ (ကာင်းတိDု ကို အေြခြပuသည့်

အစီအမံများ ြဖစ်0ိုင်သ ည်။
65.

အကဲြဖတ် သူများအေန0ှင့် အ(ကံြပuချက်များ ေပးသည့်အခါ 0ုိင်ငံ ၏ အေြခအေနများ0ှင့် ဆက်စပ် အေ(ကာင် း

တရားမျာ း၊ ၄င်း၏ ဥပေဒ0ှ င့် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း စနစ်များကို ထည့်သွ င်းစဉ်းစားရန် သတိြပuသုံးသပ် သ င့် သ ည့် အြပင် ၊
ထိေ ရာက်သ ည့် AML/CFT

စနစ် အထေြမာက် ြပည့်မီ0ိုင် သ ည့် နည်းအမျိuးမျuိ း ရှiိ ပီး၊ အကဲြဖတ်သူများ 0ှစ်သ က် သ ည့်

ပုံစံက အကဲြဖတ်ခံ0ုိ င်ငံ ၏ ဆက်စပ် အေ(ကာင်း တရားမျာ းအရ သင့်ေ တာ်ခ ျင်မှ သင့်ေ တာ်မ ည်ကို သတိခ ျပ်သ င့်သ ည်။
66.

အကဲြဖတ်ခံ0ို င်ငံ က

အေန0ှင့်
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ဘယ်ေ နရာတွ င်

လ; ပ်ရှားမ;အစီ အစဉ်တ စ်ရ ပ် ြပuစုသ ည့် အခါ

လွ ယ် ကူေ ချာ ေမွUေစရန်

သတ်မှ တ် လ;ပ်ရှာ းမ; ေဆာင်ရွ က်ရ န် လိုသ ည် ကုိ

ဦးစားေပး

အကဲြဖတ်သူ များ

ရည်မှန်းချက် ြပည့်မီရ န်
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လုပ်ေ ဆာင်ရ ာတွင် မည် သ ည့်ေ နရာ၌ ေြပာင်းသာြပင်သ ာ ရှိ0ိုင်သ ည် တုDိကုိ ရှင်း လင်းစွာ ေဖာ်ြပသင့်သ ည်။ 0ုိင်ငံများက
အ(ကံြပuချက်များကို မိမိ0ိုင် ငံ အေြခအေန0ှင့် ကိုက် ညီစွာ လုပ် ေ ဆာင်0ိုင်မ ည့် lကိuးပမ်းမ;များ အဟန်Dအ တား ြဖစ်ေ စမည့်
မလုိ လားအပ် သ ည့် တင်းကျပ်ေ သာ အ(ကံြပuချက်မျာ း ေပးြခင်း (ဥပမာ -သတ် မှတ် အစီအ မံ များကို အချိန်ဇ ယား
ကန်Dသ တ်ြခင်း) မျာ း ေရှာ င်ရှား သင့်ပါသည်။
67.

0ုိင်ငံ တစ်ခုက ထိေ ရာက်မ;အ ဆင့် ြမင့်ြခင်းသည် ဆက် လ က် ြပuြပင်ရ န် မလုိေ တာ့ ဟု မဆို လုိပါ။

တုိး တက်

ြဖစ်ေ ပCလျက်ရိှ သ ည့် အ0cရာယ် များကို အဆင့်ြမင့် ထိေ ရာက်မ; ြဖင့် ထိန်းချuပ်ေရးအတွ က် အေရးယူ ေဆာင်ရွက်ရ န်များ
ရှိ0ိုင်ပါသည်။ ထိုသDို အဆင့်ြမင့် ထိေ ရာက်မ;ရိှေ သာ နယ်ပ ယ်များတွ င် ဆက် လ က် လုပ်ေ ဆာင်ရ န်များ ေဖာ် ထု တ်
ေတွUရှိ လjင်၊ ထို အချက်များကိုလ ည်း အ(ကံြပuချက်များတွ င် ထည့်သွင်းေဖာ်ြပသင့်ပါသည်။
ကိးု ကားချက်

68.

အကဲြဖတ် သူများအေန0ှင့် ဤနည်းပညာကို ေသာ်လည်းေကာင်း၊ FATF စံ0ှuန်းများ၏ အဓိပ[ါ ယ်ဖွင့် ဆိုခ ျက်များ ကို

ေသာ် လည်းေကာင်း၊ မည်သDုိ အသုံးချရမည်ကုိ မေရရာ ြဖစ်ပါက၊ FATF အတွင်းေရးမှzးrုးံ ကိုြဖစ်ေ စ၊ ၄င်းတုDိ ၏ FSRB
သိုDြဖစ်ေ စ၊အ(ကံ{ာဏ် ေတာင်းခံ သင့်ပါသည်။
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နည်းပညာဆုိင်ရာ လိုက်နာေဆာင်ရွက်မအ
; ကဲြဖတ်ချက်

အ(ကံြပuချက် ၁

အ0cရာယ်များအကဲြဖတ်ြခင်း 0ှင့် အ0cရာယ်အေြခြပuချဉ်းကပ်မ; RISK-

BASED APPROACH4 ကို ကျင့်သုံးြခင်း

0ုိင်ငံများအတွက် တာဝန်များ0ှင့် ဆုံးြဖတ်ချက်များ
အ0cရ ာယ်အ ကဲြဖတ်ခ ျက်
1.1

0ုိင်ငံများသည် 0ုိင်ငံ ၏ အ0cရာယ်များကို သိရှိေ အာင်ေ ဖာ်ထု တ်iပီး အကဲြဖတ်သ င့်သ ည်5

1.2

0ုိင်ငံများသည် အ0cရာယ် များကို အကဲြဖတ်ရ န်အ တွက် လ;ပ် ရှာ းမ;မျာ း ညuိ0ှိuင်းေဆာင်ရွက်မ ည့် လု ပ်ပုိင် ခွ င့်
အာဏာတစ်ရ ပ် သိDုမ ဟု တ် ယ0cရားတစ်ခု ချမှတ်သ င့်သ ည်။

1.3

0ုိင်ငံများသည် အ0cရာယ် အ ကဲြဖတ်ခ ျက်များကို ေနာက်ဆုံး အေြခအေန0ှင့်အ ညီ မွမ်းမံေ နသင့်သ ည်။

1.4

0ုိင်ငံများသည် အ0cရာယ်အ ကဲြဖတ်ခ ျက်(များ)၏ ရလဒ်များအေပC သက် ဆိုင်ရ ာ lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပို င်
မျာ း0ှင့် ဌာနဆုိင်ရ ာ (ကို ယ် တိုင်) စည်းကမ်းlကီး(ကပ်ေ ရး အဖွဲUမျာ း(SRB)၊ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUမျာ း0ှ င့်
DNFBP များအား အချက်အ လက်ြဖန်Dေ ဝ0ုိင်မ ည့် ယ0cရ ားများရှိသ င့်သ ည်။

4

ဤအ(ကံြပuချက်ရိှ လုိအ ပ်ချက်မ ျားကို အကဲြဖတ်ရာတွင် အြခား အ(ကံြပuချက်မ ျားရှိ ပို၍ တိကျေသာ အ0cရာယ်အ ေြခြပu လုိအ ပ်ချက်မ ျားကိုပ ါ ထည့် သွင်း
စဉ်း စားသင့်သ ည်။ အ(ကံြပuချက် ၁ ေအာက်တွင်၊အကဲြဖတ်သူမ ျားသည် န uိင်ငံမ ျား၊ ေငွေရးေ(ကးေရးအဖွဲUများ /DNFBPsအတွက်
အြခားအ(ကံြပuချက်များအတုိင်း လုပ်ေဆာင်ရန်ြဖစ်သည့် အ0cရာယ်အ ကဲြဖတ်မ;0ှင့် အ0cရာယ် ေလjာ့ခ ျမ;တုိDကိုပါ အလုံး ြခံuသုံး သပ်သင့် သည် ။ သိDုေသာ်
အြခားအ(ကံြပuချက်များေအာက် သတ်မှတ် သည့် အ0cရာယ်အ ေြခြပuအစီအ မံမ ျားအေပC အေသးစိတ်အ ကဲြဖတ်မ;များ0ှင့် ပုံတူပွားြခင်း မြဖစ်သင့်ေပ။ 0ုိင်ငံ၏
အ0cရာယ်အ ကဲြဖတ်ချက် )များ(ကို အကဲြဖတ်သူမ ျားက အေသးစိတ် ြပန်လှန်သံုး သပ်မ; ြပuလုပ်ရန် မရည်ရွယ်ပ ါ။ 0ုိင်ငံက ချမှတ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်၊
ယ0cရား0ှင့် သတင်း အချက်အ လက် ဇစ်ြမစ်များ အြပင်၊ ဆက်စ ပ်အ ေ(ကာင်း တရားများကိုပါ အာrုံစိုက်သင့်iပီး ၊ 0ုိင်ငံက ြပuလုပ်သည့် အ0cရာယ်
အကဲြဖတ်မ;ဆုိင် ရာ ေကာက်ချက်မ ျားအေပC ကျိuးေ(ကာင်း သင့်တ င့်မ;ရှိမ ရှိ စဥ်း စားသင့်သည်။

5

သင့်ေ လျာ်သည့်အ ြခေအေနတွင်၊ ဤလုပ်ေဆာင်ရန်တ ာဝန်အ ေပC ေကျနပ်မ;ရိှမ ရှိ သုးံ သပ်ရာ၌ ML/TF အ0cရာယ်အ ကဲြဖတ်ခ ျက်များကို 0ုိင်ငံအ များ အေပC
လPမ်းြခံuသည့်အ ဆင့်အ ထိ ထည့် သွင်း သုံး သပ်သင့်သ ည်။
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အ0cရ ာယ်ေ လjာ့ချေရး
1.5

0ုိင်ငံများသည် မိမိတုိD ၏ အ0cရာယ်ဆုိ င်ရ ာအသိအ ေပC အေြခခံက ာ၊ ရင်းြမစ်မျာ း ခွဲေ ဝ ချထားြခင်း 0ှ င့်
ML/TF တားဆီးကာကွ ယ်ရ န် သိုDမ ဟု တ် ေလjာ့ချရန် အစီအမံများ အေကာင်အ ထည်

ေဖာ်ြခင်း တုိD

လုပ်ေ ဆာင် ရာတွင် အ0cရာယ်အေြခြပu ချဉ်းကပ်မ; ကျင့်သံုးသင့်သ ည်။
1.6

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ သိုDမ ဟု တ် DNFBPs လုိ က်နာရန်လို သည် ့ေဆာင်ရွက်ချက်များပါရှိေသာ FATF
အ(ကံြပuချက်

အချuိ Uကို

ကျင့်သံုးြခင်းမြပuရန်

ဆုံးြဖတ်သ ည့်

0ုိင်ငံများသည် ေအာက်ပါတုDိ ကုိ

ေဖာ်ြပသင့် သ ည်။
(a)

ML/TF

အ0cရ ာယ်အ ဆင့်နိမ့်သ ည့်အေထာက်အ ထားများရှိသ ည်၊

နည်းပါးiပီး

ြခွင်းချက်ခ ျမှတ်ြခင်း

အလွ န်

ြခွင်းချက်ချမှတ်ရ န် မှန်က န်ခိုင် လုံ သ ည့် အ ေြခအေနမျာ းတွင် သ ာ ြခွင်းချက် ချြခင်း

ြဖစ်သ ည်၊ ထိDု အြပင် သီးြခား အမျိuးအစားတစ်ခုြဖစ်သ ည့်

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲU၊

သိုDမ ဟု တ်

ေဆာင်ရွက်ခ ျက်တစ်ခု သိုDမ ဟု တ် DNFBP အတွ က်သ ာ ြဖစ်သ ည်၊ သိDုမ ဟုတ်
(b)

(ေငွသုိDမ ဟု တ် တန်ဖိုး တစ်ခု ရှိေ သာပစqည်း လPဲေ ြပာင်းြခင်းမဟု တ်ေ သာ) စီးပွာ း ဆက် ဆံေ ဆာင်ရွ က် မ;
ကို လူပု ဂuိ^ လ် သိုDမ ဟု တ် ဥပေဒပုဂ^ိuလ်မှ (အေရအတွက် အားြဖင့် လည်းေကာင်း သတ်မှ တ်စံအားြဖင့်
လည်းေကာင်း) ရံဖန်ရံခါသာ သုိDမ ဟု တ် အနည်းအကျဉ်းသာ လုပ်ေ ဆာင်ြခင်း ြဖစ်သ ည့် အတွ က်
ML/TF အ0cရ ာယ် အဆင့်နိမ့် သ ည် ။

1.7

0ုိင်ငံများက အ0cရ ာယ်အ ဆင့်ြမင့်သ ည် ဟုေ ဖာ် ထုတ်ရ ရှိပါက၊ ၄င်းတုိD ၏ AML/CFT စနစ်က ထို အ0cရ ာယ်
မျာ းကို ေအာက်ပါ လုပ်ေ ဆာင်ခ ျက်များအပါအဝင်ြဖင့် ကို င် တွ ယ်0ို င်သ ည် ဟု ေသချာေစသင့်သ ည်။ (က)
ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUမျာ း0ှင့် DNFBP မျာ းအား အ0cရာယ်များကို စီမံခ န်ခ
D ဲွရ န်0ှင့် ေလjာ့ချရန် အထူးတုိးြမu င့်
အစီအမံများ ချမှတ်ေ စြခင်း၊ သုိDမ ဟု တ် (ခ)

) ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUမျာ း0ှင့် DNFBP များအား ၄င်းတုDိ ၏

အ0cရ ာယ်အ ကဲြဖတ်ခ ျက်များအတွ င်း ဤအချက်ကုိ ထည့် သွင်း ေစြခင်း ေသချာ ေအာင်ေ ဆာင်ရွက်ြခင်း။
1.8

ML/TF 6 အ0cရာယ်အ ဆင့်နိ မ့်ေ (ကာင်း ေဖာ် ထုတ် သိရိှပါက၊ ထိDု အြပင် ဤေတွUရှိချက်သ ည် ယင်း0ုိ င် ငံ ၏
ML/TF အ0cရ ာယ် အကဲြဖတ်ခ ျက်0ှင့် လ ည်း ကို က်ညီသ ည် ဆိုပါက၊ 0ုိင်ငံ များသည်

ေငွေ ရးေ(ကးေရး

အဖွဲUမျာ း0ှင့် DNFBP များအား လ;ပ်ရှာ းမ; လုပ်ေ ဆာင်ရ န် သတ် မှတ် ထားေသာ အချိuU FATF အ(ကံြပuချက်မျာ း
အတွ က် rိုးရှင်းေသာအစီအ မံများ ခွင့်ြပu0ုိင်သ ည်။
1.9

lကီး(ကပ် သူများ0ှင့် SRB များသည် ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUများ0ှင့် DNFBP မျာ းအား အ(ကံြပuချက် (၁)7 )
ေအာက်ရှိ တာဝန်များကို အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်မ; ေသချာ ေအာင် ေဆာင်ရွက် သင့် သ ည်။
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ေငွေရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ0ှင့် DNFBP များ အတွက် တာဝန်များ0ှင့် ဆုံးြဖတ်ချက်များ
အ0cရ ာယ် အကဲြဖတ်ခ ျက်
1.10

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUမျာ း0ှင့် DNFBP များအား (ဆက် သွ ယ် ေဆာင်ရွက် သူများ ၊0ုိင်ငံများ သိုDမ ဟု တ် ပထဝီ
နယ် ပ ယ်များ။ 0ှင့် ပစqည်းမျာ း၊ဝန်ေ ဆာင်မ;များ၊ ေငွေ (ကး ဆက် ဆံေ ဆာင်ရွက် မ;များ သိုDမ ဟုတ် ေငွေ (ကး
ဆုိင်ရ ာ ဆက်သွ ယ် ပိDုေ ဆာင် သ ည့် လမ်းေ(ကာင်းမျာ း (delivery channels8 အတွက်)၌ ြဖစ်ေ သာ ML/TF
အ0cရ ာယ်များကို ေဖာ် ထုတ်၊ အကဲြဖတ်ရ န် နားလည်ရ န် လို အပ်သ ည်များကို ေဆာင်ရွက် သင့်သ ည်။
(a)

၄င်းတုိD ၏ အ0cရ ာယ်အ ကဲြဖတ်ခ ျက်များကို စာရွက်စာတမ်းြဖင့် ထားရှိြခင်း၊

(b)

အလုံးြခံuအ0cရ ာယ်အ ဆင့်ကို

မသတ်မှ တ်မီ၊

အဆင့်0ှင့် အမျိuးအစားမသတ် မှတ် မ၊ီ

အ0cရ ာယ်ေ လjာ့ခ ျေ ရး

အတွ က်

သင့်ေ လျာ်သ ည့်

သက်ဆို င်သ ည့် အ0cရာယ်အေ(ကာင်းတရား အားလုံး ကို

သုံးသပ်ြခင်း၊
(c)

ဤအကဲြဖတ်ခ ျက်များကို အချိန်0ှင့်တစ်ေ ြပးညီမွမ်းမံ ထားrှိြခင်း၊ 0ှင့်

(d)

lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင်များ0ှင့်

SRBs

မျာ းအား

အ0cရ ာယ် အကဲြဖတ်ခ ျက်0ှင့်

စပ် လျဉ်းသည့်

သတင်းအချက်အ လက်ေ ပးပိDုရ န် သင့်ေ လျာ်သ ည့် နည်း လမ်း ယ0cရားမျာ း ထားရှိြခင်း။

6

အ(ကံြပuချက်မ ျားအရ တုိး ြမင့် /သီးြခားအစီအ မံများချမှတ်ရန်လုိသ ည့် အ0cရာယ်အ ဆင့် ြမင့် လ;ပ်ရှားမ;များ ေဖာ်ထုတ်ရ ရှိပ ါက၊0ုိင်ငံမ ျားသည်
ယင်း သုDိအ စီအ မံမ ျား ကျင့်သံုး ရန်ေသချာေအာင်လုပ်ေဆာင် သင့် သည်၊သိုDေ သာ်လ ညး် ယင်း သုိDအ စီအ မံမ ျားမှာ အ0cရာယ်အ ဆင့်မ ျားအလုိက်
ြခားနား0ုိင်သည်။

7

ဤသတ်မှတ်စံမ ျားအရ လိုအ ပ်ခ ျက်များကို အကဲြဖတ်ရာတွင် အ(ကံြပuချက် ၂၆ 0ှင့် ၂၈ တုDိ0ှင့်စ ပ်လျဉ်း သည့် ေတွUရှခ
ိ ျက်များကို ထည့် သွင်း သုံး သပ်
သင့်သ ည်။

8

ML/TF ဆုင
ိ ရ
် ာ မည်သည့် အ0cရာယ်အကဲြ ဖတ်ချက်များမဆု၊ိ ၄င်းကဲြ ဖတ်ချက်များ၏ သေဘာသဘာဝ0ှင့် အတုိင်းအတာတုိDသည် စီး ပွားေရးလုပ်ငန်း ၏ သေဘာသဘာဝ0ှင့်
အရွယ်အစားအလုိက်

ဆီေလျာ်မ;ရှိသင့်သည်။

lကီး(ကပ်ေရးအာဏာပိုင်များ

သိုDမဟုတ်

SRB

များက

ကpအလိုကသ
် ာ ြဖစ်တည်သည့်

သီးြခားအ0cရာယ်များကို

ရှငး် လင်းစွာ ေဖာ်ထုတ0
် င
ို i် ပီး၊ နားလည်သေဘာေပါက်i ပီးသကဲသ
့ ၊Dို ေငွေရးေ(ကးေရးအဖွဲUတစ်ခုချင်း0ှင့် DNFBP များသည်လည်း ၄င်းတုDိ၏ ML/TF အ0cရာယ်များကို
နားလည်သေဘာေပါက်ပါက၊ အ0cရာယ်အ ကဲြဖတ်ချက်ကုိ စာတမ်း တစ်ခုချငး် စီ ြပuစုရ န် မလုအ
ိ ပ်ဟု ဆုးံ ြဖတ်0င
ို သ
် ည်။
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အ0cရ ာယ်ေ လjာ့ချေရး
1.11

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUမျာ း0ှင့် DNFBP မျာ းကေအာက်ပါတိDု လု ပ် ေ ဆာင်ရ န် တာဝန်ရိှသ င့်သ ည်၊
(a)

0ုိင်ငံ သိုDမ ဟု တ် ေငွေ (ကးအဖွဲUအစည်းက သိုDမ ဟု တ် DNFBP က ေဖာ်ထု တ်သိရှိရ သည့် အ0cရ ာယ်များ
ကို စီမံခ န်Dခဲွ0ိုင်ရ န် 0ှင့် ေလjာ့ခ ျ0ုိင်ရ န်အတွ က်၊ အlကီးတန်း စီမံခ န်Dခွဲမ;မှ အတည်ြပuသည့် မူဝါဒများ၊
အထိန်းအချuပ်မျာ း0ှင့် လုပ် ထုံး လုပ်န ည်းများ ထားရှြိ ခင်း၊

(b)

ထို အ ထိန်းအချuပ်များကို အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်မ;အား lကီး(ကပ်iပီး လုိ အပ်ပါက တုိးြမuင့် ေဆာင်ရွ က်
ြခင်း၊ 0ှင့်

(c)

အ0cရ ာယ်အ ဆင့်ြမင့်သ ည် ဟု ေဖာ်ထု တ်သိရိှပါက အ0cရ ာယ်များ စီမံခ န်Dခဲွရ န်0ှင့် ေလjာ့ခ ျရန် တုိးြမu င့်
အစီအမံများ ချမှတ်ြခင်း။

1.12

0ုိင်ငံများသည် အ0cရာယ် အ ဆင့်နိမ့် သ ည် ဟု ေဖာ်ထု တ်သိရိှ သ ည့်အခါမှသ ာ၊ ထိDု အြပင် သတ် မှတ် စံ ၁.၉ မှ
၁.၁၁ တုိD ြပည့်မီသ ည့်အ ခါမှသ ာ၊ ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUများ0ှင့် DNFBP မျာ းအား အ0cရာယ်များ စီမံခ န်Dခဲွရ န်
0ှင့် ေလjာ့ချရန် အတွ က် rုိးရှင်းသည့် အစီအ မံများ ချမှတ်ေ စရန် ခွင့်ြပuသင့်သ ည်။ ML/TF ရှိသ ည် ဟု
သံသ ယရှိသ ည့် မည်သ ည့်အ ခါတွင် မဆို၊ rုိးရှင်းသည့် အစီအ မံမ ျာ းကို ခွင့်မြပuသင့်ပါ။
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အ(ကံြပuချက် ၂
2.1

အမျိuးသားအဆင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ;0ှင့် ညuိ0ှိuင်းေဆာင်ရွက်မ;

0ုိင်ငံများတွင် ေဖာ်ထု တ်ေ တွUရှိသ ည့် အ0cရာယ်များမှရ ရှိသ ည့် အ သိြဖင့် အမျိuးသားအဆင့် AML/CFT မူဝါဒများ
ချမှတ် ထားရှိသ င့်iပီး ပုံမှန် သုံးသပ်သ င့်သ ည်။

2.2

0ုိင်ငံများသည် အမျိuးသားအဆင့် AML/CFT မူဝါဒများကို တာဝန် ယူရ မည့် လုပ် ပုိင်ခွင့် အာဏာတစ် ရ ပ်
သိုDမ ဟု တ် ညuိ0ှိuင်းေရး ယ0cရ ား သိုDမ ဟု တ် အြခားယ0cရ ား ချမှတ်သ င့်သ ည်။

2.3

မူဝါဒချမှတ် သူများ၊ ေငွေ (ကးဆုိင်ရ ာစုံစမ်းေထာက် လှမ်းေရးအဖွဲU(FIU)၊ဥပေဒစုိးမိုးေရးအဖွဲUများ၊ lကီး(ကပ်သူ
မျာ း0ှင့် အြခားသက် ဆုိင် သ ည့် lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပို င်များအ(ကား ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ သင့်ေ လျာ်
သည့်အေြခအေနတွ င်မူဝါဒများ0ှင့် လုပ်ေ ဆာင်ခ ျက်များ ချမှ တ်အေကာင် အထည်ေ ဖာ်မ;0ှင့် စပ် လျဉ်း ၍
အချင်းချင်း ညuိ0ိှuင်းြခင်း၊ သတင်းအချက်အ လက် ဖလှ ယ်ြခင်း တုDိကုိ ြပည် တွင်း၌ လုပ်ေ ဆာင် 0ုိင်ရ န် အ တွ က်
ယ0cရ ားများ ချမှတ် ထားရှိသ င့်သ ည်။

ယင်းသိDု ယ0cရ ားများကို မူဝါဒချမှတ် သ ည့် အ ဆင့်0ှ င့် လက်ေ တွ U

ေဆာင်ရွက်သ ည့် အ ဆင့်0ှစ်ခု လုံး တွင် ကျင့်သုံးသင့်သ ည်။
2.4

lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင်များလည်းဖျက် အားြပင်း လက်န က်ြပန်D ပွားမ;ကုိေ ငွ ေ(ကးေထာက်ပံ့မ; တုိက်ဖျက် ရ န်
အတွ က် အလားတူ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ;0ှင့်၊ သင့်ေ လျာ်ပါက ညuိ0ှuိင်းေရးယ0cရ ားများပါ ရှိသ င့်သ ည်။

2.5

0ိုင်ငံများတွင် AML/CFT လုိအ ပ်ခ ျက်များသည် ေဒတာဆုိ င်ရ ာ ကာကွ ယ်ေ စာင့်ေ ရှာ က်ေ ရး0ှင့် ပုဂ^လိ က
လွ တ် လပ်ခွ င့် စည်းမျဉ်းများ0ှင့် အြခားအလားတူ ြပဌာန်းချက်များ (ဥပမာ -ေဒတာ လုံြခံuမ; /0ုိင်ငံတွ င်း ၌
သိမ်းဆည်းထားရှိမ;) (data security/localisation). 9

0ှင့် သဟဇာတြဖစ် မ; ေသချာေစရန် သက်ဆုိ င်ရ ာ

အာဏာပိုင်များအ(ကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ;0ှ င့် ညuိ0ိှuင်းမ; ရှိသ င့်သ ည်။

9

နည်းပညာဆုိင်ရာလုိက်နာေဆာင်ရွက်မ;ကို ဦး တည် အကဲြဖတ်ရာတွင်၊ သက်ဆုိင်ရာ အာဏာပိုင်များအ(ကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ;ရှိမရှိ0ှင့်၊ ဆီေလျာ်သည်အ
့ ြခအေနတွင၊်
တရားဝင်ြ ဖစ်ေ စ အလွတ်သေဘာြဖင့်ြ ဖစ်ေ စ၊ညuိ0ှိuင်းမ; ေဆာင်ရွက်မ;ရှိမရှိကိုသာ အကဲြ ဖတ်သ င့်သည်။
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အ(ကံြပuချက် ၃
3.1

ေငွေ(ကးခဝါချသည့် ြပစ်မ;

ဗီယ င်နာ ကွန်ဗင်းရှင်းသေဘာတူစာချuပ်0ှင့် ပလာမို ကွန်ဗ င်းရှင်း သေဘာတူစာချuပ်အရ၊ ML ကို ြပစ် မ;
အြဖစ် သတ်မှ တ်သ င့်သ ည်။ (အပိုဒ် 3(1)(b) 0ှင(့် c) ဗီယ င်န ာ သေဘာတူစာချuပ်0ှင့် အပိုဒ် 6(1) ပလာမို
သေဘာတူ စာချuပ်( Palermo Convention)10 ကို(ကည့်ပါ)။

3.2

မူလြပစ် မ;များ တတ်0ုိ င်သ မj ကျယ်ြပန်Dစွာ အကျံuးဝင်ေ ရးကို ေရှးr;၍၊ ML အတွက် မူ လြပစ်မ; မျာ းေအာက်ရိှ
lကီးေလးေသာြပစ်မ;အားလုံးအားအကျံuးဝင်ေ စသင့်သ ည်။

အနည်းဆုံး

အားြဖင်၊့

သတ်မှ တ် ြပစ် မ;

အမျိuးအစား တုိင်းတွ င် ပါရှိေ သာြပစ်မ; အသီးသီးကို မူလြပစ် မ;များ အတွင်း ထည့်သွ င်းသင့် သ ည်။11 .
3.3

0ုိင်ငံများသည် အများဆုံးပမာဏ သတ် မှတ် သ ည့်ခ ျဉ်းကပ်မ;(threshold approach) ပါဝင် သ ည့် ေပါင်းစပ်
ချဉ်းကပ်မ; (combined approach)ကို ကျင့်သံုးသည်ဆုိ လjင်၊ မူ လြပစ်မ;များတွင် အနည်းဆုံးအားြဖင့်
ေအာက်ပါ ြပစ်မ;များ ပါဝင်သ င့် သ ည်။ 12
(a)

၄င်းတုိD ၏ အမျိuးသားအဆင့် ဥပ ေဒေအာက်ရှိ lကီးေလးေသာ ြပစ်မ; အမျိuးအစားထဲ ပါဝင်ေ သာ
ြပစ်မ;မျာ း၊ သိုDမ ဟု တ်

(b)

ေထာင်ဒ ဏ် ၁ 0ှစ်ထ က်ပိုေ သာ အြမင့် ဆုံးြပစ်ဒ ဏ်ခ ျမှတ်0ုိ င်ေ သာြပစ်မ;များ၊ သိုDမ ဟု တ်

(c)

အနည်းဆုံးြပစ်ဒ ဏ် အြဖစ် ေထာင်ဒ ဏ် ၆ လ0ှင့် အထက် ချမှတ်0ုိ င်သ ည့် ြပစ်မ;များ( ြပစ်မ;များကို
အနည်းဆုံး ေထာင်ဒ ဏ် မည်မှျ ကျခံရ မည် ဟု သတ်မှ တ်သ ည့် ဥပ ေဒစနစ် ကျင့်သုံးေသာ 0ုိင်ငံများ
အတွ က်)။

3.4

ML ြပစ်မ;

အြဖစ်

ြပစ်မ;က ျzးလွန်ရ ာမှ

တုိ က်rုိက်ြဖစ်စေ

သွယ် ဝုိက်၍ ြဖစ်ေ စ၊

ရရှေ
ိ သာေငွေ(ကး0ှ င့်

ပစqည်းများ သိုDမ ဟုတ် ထိုေ ငွေ (ကးကို ကို ယ်စားြပuသည့် မည် သ ည့်ပစqည်းြဖစ်ေ စ၊ တန်ဖိုးမည် မjြဖစ်ေ စ အထိ
တုိးချUဲ သတ်မှ တ်သ င့် သ ည်။
3.5

ထိုပ စqည်းသည် ြပစ်မ;က ျzးလွန်ရ ာမှ

ရရှိေ သာ ေငွေ (ကး0ှင့်ပစqည်းြဖစ်ေ(ကာင်း

သက်ေ သြပရာတွင်၊

၊

လူ တစ်ဦးသည် မူလြပစ်မ;ြဖင့် ြပစ်မ;ထ င်ရှာ းစီရ င်မိနD်ခ ျမှတ်ခံရ သည့် သူြဖစ်ရ န် မလုိသ င့်ေ ပ။
3.6

ေငွခ ဝါချမ;အ တွ က်

မူလြပစ်မ;များကို၊

အြခား0ုိင် ငံတစ်ခု တွင်

ကျzးလွန်ခဲ့iပီး၊

ထို0ိုင် ငံ၌ လည်း ြပစ် မ;

ေြမာက်သ ည့်ြပစ်မ;ြဖစ်ပါက၊ မိမိ0ုိင် ငံ တွင်း၌ မူလြပစ်မ; ကျzးလွန် သ ကဲ့ သုိDပင် တုိးချဲUသတ်မှ တ်သ င့်သ ည်။
3.7

ြပည်တွ င်းဥပ ေဒ၏

အေြခခံမူများ0ှင့်

မဆန်D က ျင်ပါက၊

မူလြပစ်မ;

ကျzးလွန်သူ များအားML ြပစ် မ;

ကျzးလွန်သူ အြဖစ် အကျံuးဝင်ေ စသင့် သ ည်။
3.8

ရည်ရွယ်ခ ျက်0ှ င့် အသိ ရှိသ ည် ဟု ြဖစ်ရ ပ်မှန် အေြခအေနမျာ းအရ ဓမ|ဓိဌာန်က ျကျ ေကာက်ချက်ခ ျ0ုိင် လ jင်
ML ြပစ်မ;က ျzးလွန် သ ည် ဟု သက်ေ သြပ0ုိင် သ င့်သ ည်။
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3.9

ML ြပစ်မ;ြဖင့်ေ ထာင်ဒ ဏ်က ျခံရ သူ လူပုဂ^uိ လ်များကို အချိuးညီiပီး ေနာင်(ကဉ်မ ည့်

ြပစ်ဒ ဏ်များ ချမှ တ်

သင့်သ ည်။
3.10

ဥပေဒဆုိင်ရ ာပုဂ^ိuလ် များအေပCလည်း ြပစ်မ;ေ (ကာင်းအရ ြပစ်ဒ ဏ် က ျခံရ န် တာဝန်ရိှမ; 0ှင့် အေရးယူ မ; တDို
ကျင့်သုံးသင့်သ ည်။

အကယ်၍

(ြပည် တွင်းဥပေဒ၏

အြခခံမူများအရ)

ကျင့်သံုးရန်

မြဖစ်0ိုင်ပါက၊

တရားမေ(ကာင်းအရ သိုDမ ဟု တ် ဌာနဆုိ င်ရ ာ ြပစ်ဒဏ် က ျခံရ န်တာဝန်ရှိမ; 0ှင့် အေရးယူမ;များ ကျင့် သုံ း
သင့်သ ည်။ သိDုေ သာ် ထိုသDုိ ဆိုြခင်းေ(ကာင်၊့ ကျခံရ န်တာဝန် တစ် မျိuးမက ရှိသ ည့် 0ုိင် ငံများတွင်၊ ဥပေဒဆုိင် ရ ာ
ပုဂ^ိuလ်များအေပCြပစ်မ;ေ (ကာင်းအရ ေရာ၊တရားမေ(ကာင်းအရ အြပင် ဌာနဆုိ င်ရ ာ (ကားနာမ;မျာ း iပိuင် တူ
ရင်ဆုိင် ခံရ ြခင်းကို အဟန်Dအ တားမြဖစ်ေ စသင့်ပါ။
ကျခံရ သည့် ြပစ်ဒ ဏ်က ျခံရ န်တာဝန် ကို

ယင်းသုိDအ စီအ မံများေ(ကာင့် လူပုဂ^ိuလ်များအေပC

ထိခိုက်ြခင်းမရှိေပ။.

အေရးယူမ; အားလုံးသည်

အချိuးညီ ၍

ေနာင်(ကဉ်ေ စသင့် သ ည်။
3.11

ြပည်တွ င်းဥပေဒ၏ အေြခခံမူများက မတားြမစ်သ ၍၊ ML ြပစ်မ; မျာ းတွင် ကျzးလွန်မ; တွ င် ပူးေပါင်းပါဝင်ြခင်း၊
ကျzးလွန်မ;0ှ င့် ဆက်စပ်ပ တ်သ က်ြခင်း သုိDမ ဟု တ် ကျzးလွ န်ရ န် အ(ကံြဖင့် စီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ၊
ကျzးလွန်ရ န် အားထု တ်ြခင်း၊ ကျzးလွန်ရ န် အကူ အညီေ ပးြခင်း၊ ပံ့ပိုးြခင်း၊ လွ ယ် ကူေ စြခင်း 0ှင့် အ(ကံ{ ာဏ်
ေပးြခင်းမျာ း အပါအဝင်၊ သင့်ေ လျာ်သ ည့် အေထာက်အ ကူြပu ြပစ်မ;များရှိသ င့် သ ည်။

10

ြပစ်မ;၏ rုပ်ပိုင်းဆုိင်ရာ အစိတ်အပိုင်း များ0ှင့် စီး ပွားေရးအတွက် အခရာ ကျသည့် အချက်များကို အထူးမှတသ
် ားရန်

11

အ(ကံြပuချက် (၃) အရ၊ 0ုိင်ငံများသည် “ရာဇဝတ်ဂိုဏ်းများတွင်ပါဝင်မ;0ှင့် ဒုစrိုက်လုပ်ငန်း များြဖင့် အသက်ေမွး မ;”ကို သီးြခားြပစ်မ;အြဖစ်သ တ်မှတရ
် န်မလိေု ပ။
“သီးြခားသတ်မှတ်သည့်ြ ပစ်မ;”

အမျိuးအစားကို ြခံuလPမ်းကာမိရန်အ တွက်၊

0ုင
ိ င
် ံတစ်ခသ
ု ည်

ပါလာမိုကွန်ဗင်းရှင်းတွင်ချမှတ်ထားသည့် ေရွးချယ်မ;0ှစ်ခုထဲမှ

တစ်ခု ကို

ြပည့်မီလjင်လုံေလာက်သည်။ ဆုိလိုသည်မှာ- ြခားနားေသာြပစ်မ; သိုDမဟုတ် ပူးေပါင်း(ကံစည်မ;ကိုအေြခခံသည့်ြပစ်မ;။
12

ML ကျuးလွန်ရန် အေြခခံြဖစ်ေသာ မူလြပစ်မ;များ သတ်မှတ်ရန်အ တွက်၊ 0ုိင်ငံများသည် (က) ြပစ်မ;အားလုံး၊ သိုDမဟုတ် (ခ) lကီးေလးေသာြပစ်မ;အမျိuးအစားတစ်ခုခု0ှင့်
အြမင့်ဆုံး သတ်မှတ်မ;အ(ကားဆက်စပ်မ;၊ သိုDမဟုတ် မူလြပစ်မ; အေပCအကျံuးဝင်သည့် ေထာင်ဒဏ် (အြမင့်ဆုံးသတ်မှတ်မ;အေပCအေြခခံသည့်ချဉ်းကပ်မ;)၊ သိုDမဟုတ် (ဂ)
မူလြပစ်မ;များစာရင်း၊သိုDမဟုတ်ဤချဉ်းကပ်မ;များ ေပါင်းစပ်သတ်မှတ်မ;စသည်တုိDြဖင့်သတ်မတ
ှ ်သည်။
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အ(ကံြပuချက် ၄
4.1

0ုိင်ငံ့ဘpာအြဖစ် သိမ်း ဆည်းြခင်း 0ှင့် (ကားကာလ အစီအမံများ

0ုိင်ငံများက ြပစ်မ; တရားခံများ သိDုမ ဟု တ် တတိ ယ ပုဂuိ^ လ်များ၏ လက်ဝ ယ်ရိှ ေအာက်ပါပစqည်း တုDိ ကုိ
0ုိင်ငံ့ ဘ pာအြဖစ် သိမ်း ဆည်း0ုိင်ေ ရး အတွက် ဥပ ေဒ အစီအ မံများ အပါအဝင် အစီအ မံ များ ရှိ သင့်သ ည်။
(a)

ခဝါချiပီးသည့် ေငွေ (ကး၊ ပစqည်းများ

(b)

(ဝင်ေ ငွ သိDုမ ဟု တ် ထုိ တရားမဝင် ေငွများမှ ရရှိေ သာ အကျိuးအြမတ်များ အပါအဝင်) တရားမဝင်
ေငွများ၊ သိုDမ ဟုတ် ML သုိDမ ဟု တ် မူ လြပစ်မ; များ ကျzးလွန်ရ ာတွင် သိုDမ ဟု တ် ကျzးလွန်ရ န်အ (ကံြဖင့်
အသုံးြပuသည့် ေငွေ(ကး သိုDမ ဟု တ် ပစqည်းများ။

(c)

အ(ကမ်းဖက်မ; ကုိ ေငွေ(ကးေထာက် ပ့ံမ;၊ အ(ကမ်းဖက် လု ပ်ရ ပ် မျာ း သိDုမ ဟုတ် အ(ကမ်းဖက် အဖွဲU
အစည်းများ အတွက်ြဖစ်သ ည့်၊ သိုDမ ဟု တ် ယင်း တုိD တွင် အသုံးြပuသည့်၊ သိDုမ ဟုတ် အသုံးြပuရန်
ရည်ရွယ် သ ည့်၊ သိုDမ ဟု တ် အသုံးြပuရန် သတ် မှတ် ထားသည့် ဥစqာ ပစqည်း၊ သိုDမ ဟု တ်

(d)
4.2

တူညီေ သာတန်ဖုိးရှိသ ည့် ဥစqာ ပစqည်း၊

0ုိင်ငံများသည် ၄င်းတုိD ၏ lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပို င်များ ေအာက်ပါတုိDကို ေဆာင်ရွက်0ုိ င်ရ န်အ တွက် ဥပဒေ
အစီအမံများ အပါအဝင် အစီအမံ များ ရှိသ င့် သ ည်။
(a)

သိမ်းဆည်းခံရ မည့် ပိုင်ဆုိ င်မ;များ မည်သ ည် တုိDြဖစ်သ ည် ကို ေဖာ်ထုတ်၊ ေြခရာခံiပီး တန်ဖုိး ြဖတ်ရ န်၊

(b)

သိမ်းဆည်းခံရ မည့် ပိုင် ဆုိင် မ;များကို ေရာင်းဝယ်ြခင်း၊ လPဲေ ြပာင်းြခင်းသိDုမ ဟု တ် ေဖျာ က်ဖျက်ြခင်း မှ
တားဆီးရန်အ တွ က် ထိ န်းချuပ်ေ ရး သိုDမ ဟု တ် သိမ်းဆည်းေရး

စသည့် (ကားကာလအစီ အ မံများ

လုပ်ေ ဆာင်ရ န် 13၊
(c)

သိမ်းဆည်းခံရ မည့် ပိုင် ဆိုင်မ; များကို 0ုိင်ငံက ထိန်းချuပ်ြခင်း သိုDမ ဟု တ် သိမ်းဆည်းြခင်း သိုDမ ဟု တ်
ြပန်လ ည်ရ ယူြခင်းတုDိကုိ အဟန်Dအ တားြဖစ်မ ည့် လုပ်ေ ဆာင်မ; ကုိ ကာကွယ် တားဆီးရန် သိုDမ ဟု တ်
ေြခဖျက်မည့်ေ ြခလှမ်း လှမ်းရန်0ှင့်

(d)

13

သင့်ေ လျာ်သ ည့် မည်သ ည့် စုံစမ်းစစ်ေ ဆးေရး အစီအမံများ မဆုိ ြပuလု ပ်ရန်။

အစီအမံများတွင် 0ုိငင
် ဘ
့ံ pာအြဖစ် သိမး် ဆည်း0ုင
ိ သ
် ည့် ပိင
ု ဆ
် င
ို မ
် ;ကုိ တစ်ဖက်၏မျက်ကယ
ွ တ
် င
ွ ြ် ဖစ်ေ စ၊ lကိu တင်အသိေပးြခင်း မရှိဘဲ ြဖစ်ေစ၊ ေရှးဦးစွာ ထိနး် ချu ပ်ရ န်
သိမ
Dု ဟုတ် သိမး် ဆည်းရန် ကျငသ
့် းံု ြခင်းကို ြပည်တင
ွ း် ဥပေဒ၏ အေြခခံမူများ0ှင့် မဆန်က
D ျငသ
် ၍၊ ခွငြ့် ပuသင်သ
့ ည်။
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4.3

ဥပေဒမျာ း0ှင့်

အြခားအစီအ မံများြဖင့်

သေဘာrိုး တတိ ယပု ဂuိ^ လ် များ၏

အခွင့် အေရးကို

ကာကွ ယ်

သင့်သ ည်။
4.4

0ုိင်ငံများတွင်

ထိန်းချuပ်ထားသည့်၊

သိမ်း ဆည်းသည့်

သိုDမ ဟုတ်

0ုိင် ငံ့ ဘ pာအြဖစ်

သိမ်း ယူ သ ည့်

ပိုင်ဆုိ င်မ;များကို စီမံခ န်Dခွဲရ န် 0ှင့် လိုအ ပ်သ ည့်အခါ ထုခဲွေ ရာင်းချရန်အ တွ က် ယ0cရ ားများ ရှိသ င့် သ ည်။
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အ(ကံြပuချက် ၅

အ(ကမ်း ဖက်မ;ကိုေငွေ(ကးေထာက်ပံ့မ;ဆုိင်ရာ ြပစ်မ;

0ုိင်ငံများသည် အ(ကမ်းဖက် မ;ကို ေငွေ (ကးေထာက်ပံ့မ; ဆုိင်ရ ာ ကွန်ဗင်းရှင်းသေဘာတူစာချuပ် အရ

5.1

14

TF ကို

ြပစ်မ;အြဖစ် သတ်မှ တ်သ င့်သ ည်။
TF ြပစ်မ; ကျzးလွန်မ;ကို ရန်ပုံေ ငွ သိုDမ ဟု တ် အြခားပိုင် ဆုိင် မ; အားလုံး သိုDမ ဟုတ် တစ်စိ တ် တစ်ေ ဒသကို

5.2

မည်သ ည့် နည်းြဖင့်မ ဆု၊ိ ဥပေဒ0ှင့် မညီေ သာ ရည်ရွယ်ခ ျက်ြဖင့် ေအာက်ပါလုပ်ရ ပ်များတွင် အသုံးြပuရန်
ေသာ် လည်းေကာင်း၊

အသုံးြပuမည်ကုိ သိ လျက်0ှ င့် ေသာ်လ ည်းေကာင်း၊ တုိက်rုိက်ြဖစ်ေ စ သွ ယ် ဝုိ က် ၍

ြဖစ်ေ စ (က) အ(ကမ်းဖက် လုပ်ရ ပ်( များ)ကို လုပ်ေ ဆာင်ရ န်၊ သိDုမ ဟု တ်(ခ) အ(ကမ်းဖက် အဖွဲUတစ်ဖဲွ U မှ
သိုDမ ဟု တ် အ(ကမ်းဖက်သ မားတစ်ဦး က လုပ်ေ ဆာင်ရ န် (အ(ကမ်းဖက် လု ပ်ရ ပ်တစ်ခုခု သိDုမ ဟုတ် အများ0ှ င့်
ဆက်စ ပ်မ; မရှိေ စကာမူ) ေထာက် ပ့ံြခင်း သိDုမ ဟု တ် ေကာက်ခံြခင်း တုDိ အ ထိ တုိးချUဲ သတ်မှ တ်သ င့်သ ည် ။15
5.2

bis

TF ြပစ်မ;ဆုိရ ာတွင်၊ မိမိ ေနထို င်ရ ာ 0ုိင်ငံ သိုDမ ဟု တ် ဇာတိ 0ုိ င်ငံ မဟု တ်သ ည့် 0ုိင်ငံများသိုD အ(ကမ်း ဖက်
လုပ်ရ ပ် များကို ကျzးလွန်ရ န်၊ ၊စီစဉ်ရ န် သိုDမ ဟုတ် ြပင် ဆင်ရ န် သိုDမ ဟု တ် ပါဝင်ရ န်၊ သိုDမ ဟု တ် အ(ကမ်း ဖက်
သင် တန်း ပိDုခ ျရန် သိDုမ ဟု တ် တက်ေ ရာက်သ င် ယူရ န် ခရီးသွာ းသူမျာ းအား ေငွေ (ကးေထာက်ပ့ံြခင်းကို ပ ါ
ထည့်သွ င်း သတ်မှ တ်သ င့်သ ည်။

5.3

TF ြပစ်မ;က ျzးလွန်မ;ကို တရားဝင်နည်း လမ်းမှ ြဖစ်ေ စ၊ တရားမဝင်နည်း လမ်းမှြဖစ်ေ စ ရရှိသ ည့် ရန်ပုံေ ငွများ
သိုDမ ဟု တ် ပိုင် ဆုိင်မ;များအထိ တုိးချဲUသတ်မှ တ်သ င့် သ ည်။

5.4

TF ြပစ်မ;က ျzးလွန်ြခင်းတွင် ရန်ပုံေ ငွများ သိုDမ ဟု တ် ပိုင် ဆုိင်မ; မျာ းသည် (က) အ(ကမ်းဖက် လု ပ်ရ ပ်(များ)
ကျzးလွန်ရ ာတွင် အမှန်တ ကယ် အ သုံးြပuခဲ့ြခင်း သိုDမ ဟု တ် အသုံးြပuရန် အားထုတ်ခဲ့ြခင်း၊(ခ) အ(ကမ်း ဖက်
လုပ်ရ ပ် တစ်ခုခု သိDုမ ဟု တ်အများ0ှင့် ဆက်0P ယ် မ; ရှိရ န် မလို သ င့်ေ ပ။

5.5

ကျzးလွန်ေ (ကာင်း

သက်ေ သြပရန်

အြဖစ်မှန်

အေြခအေနမျာ းမှ

ဓမ|ဓိဌာန်က ျကျ ေကာက်ခ ျက်ချ၍

ရည်ရွယ်ခ ျက်0ှ င့် အသိ ရှိေ (ကာင်းသာ ြပသရန်လုိ သ င့် သ ည်။

14

ြပစ်မ;အြဖစ်သ တ်မှတ်ြခင်းသည် အ(ကမ်း ဖက်မ;ကို ေငွေ(ကးေထာက်ပံ့မ; တားဆီး0ှိမ်0ှင်းသည့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း၏ အပိုဒ် (၂)0ှင့် အညီ် ြဖစ်သင်သ
့ ည်။

15

TF ကို ြပစ်မ;အြဖစ်သတ်မှတ်ရာတွင်၊

အားေပးကူညီမ;၊ အားထုတ်မ; သိုDမဟုတ် ပူးေပါင်း(ကံစည်မ; တစ်ခုတည်းအေပC အေြခခံ၍ ြပစ်မ; သတ်မှတက
် ာမjြဖင့်

အ(ကံ ြပuချက် ကိုလုိက်နာေဆာင်ရွက်ရန် လုံေလာက်သည့် မဟုတ်ပါ။
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5.6

TF

ြပစ်ဒဏ် က ျခံရ သူ

လူ ပုဂuိ^ လ်များအေပC

အချuိ းညီ၍ ေနာင်(ကဉ်မည့် ြပစ်မ;ဆို င်ရ ာ

အေရးယူ မ;များ

ကျင့်သုံးသင့်သ ည်။
5.7

ဥပေဒေရးရာပုဂuိ^ လ်များအေပC ြပစ်မ;ေ (ကာင်းအရ ြပစ်ဒဏ် ကျခံရ န်တာဝန်0ှင့် အေရးယူမ;များ ကျင့် သုံ း
သင့်iပီး၊ ) ြပည် တွင်းဥပေဒ၏ အေြခခံမူများေ(ကာင့် (ထို သDုိ ကျင့်သံုးရန် မြဖစ်0ိုင်ပါက

တရားမေ(ကာင် း

သိုDမ ဟု တ် ဌာနဆုိင်ရ ာ ြပစ်ဒ ဏ်က ျခံရ န် တာဝန်0ှင့် အေရးယူမ; များ ကျင့်သုံးသင့် သ ည်။ သိုDေ သာ် ထို သိုD
ဆုိြခင်းေ(ကာင့်၊ ြပစ်ဒဏ် က ျခံရ န်တာဝန်တစ်မျိuးမက ရှိသ ည့် 0ုိင်ငံများတွင်၊ ဥပေဒေရးရာ ပုဂ^ိu လ်များ အေပC
ြပစ်မ;ေ(ကာင်းအရ ေရာ၊တရားမေ(ကာင်းအရ အြပင် ဌာနဆုိင် ရာ (ကားနာမ;များ iပိuင်တူ ရင်ဆုိ င်ခံရ ြခင် း ကို
အဟန်Dအ တားမြဖစ်ေ စသင့်ပါ။

ယင်းသုိD အ စီအ မံများေ(ကာင့် လူပုဂိ^uလ်များအေပC ကျခံရ သည့် ြပစ် ဒ ဏ်

ကျခံရ န်တာဝန်ကို ထိခိုက်ြခင်းမရှိေ ပ။
5.8

ေအာက်ပါတုိD လ ည်း ြပစ်မ; က ျzးလွန်မ; ဟု သတ်မှ တ်သ င့်သ ည်။
(a)

TF ြပစ်မ;က ျzးလွန်ရ န် အားထုတ် မ;

(b)

TF ကျzးလွ န်မ; သိုDမ ဟု တ် ကျzးလွန်ရ န်အ ားထုတ် မ;တွ င် အေပါင်းပါ အြဖစ် ပါဝင်မ;

(c)

TF ြပစ်မ; ကျzးလွန်ရ န် စီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်မ; သိုDမ ဟု တ် အြခားသူ မျာ းအား SPန်(ကားမ; ြပuလုပ်iပီး၊

(d) ရည်ရွယ်ခ ျက် တူ လူ တစ်စု မှ ကျzးလွန်သ ည့် သိုDမ ဟု တ် ကျzးလွ န်ရ န် အားထု တ်သ ည့် TF ြပစ်မ; တစ်ခု
သိုDမ ဟု တ်အ များ ကျzးလွန်ေ စရန် ပံ့ပိုးမ; ြပuြခင်း၊ 16.
5.9

TF ြပစ်မ;များကို ML မူ လြပစ်မ;များအြဖစ် သတ်မှ တ်သ င့်သ ည်။

5.10

TF ကျzးလွန်သ ည် ဟု စွပ်စွဲခံရ သည့် လူ သ ည် အ (ကမ်းဖက်သ မား(များ)/ အ(ကမ်းဖက် အဖွဲUအစည်း (မျာ း)
တည်ရှိ သည့် သိDုမ ဟု တ် အ(ကမ်းဖက် လုပ်ရ ပ်(များ) ြဖစ်ပွားသည့်/မည့် 0ုိင် ငံ သိုDမ ဟု တ် အြခား0ုိင်ငံ တွ င်
ရှိသ ည် ြဖစ်ေ စ၊ မရှိသ ည်ြဖစ်ေ စ၊ထို သူအေပC TF ြပစ်မ;များ အကျံuးဝင်ေ စသင့်သ ည်။

16

ထိုသိုDပံ့ပိုး မ;သည် ရည်ရွယ်ချက်ြ ဖင့် ပံ့ပိုးမ;ြ ဖစ်i ပီး (၁) ထိုအဖွဲU၏ ဒုစrိုက်လုပ်ငန်း သိုDမဟုတ် ဒုစrိုက်ရည်ရွယ်ချက် ကို ဆက်လ က်လုပ်ေဆာင်0ုိင်ရ န် ြဖစ်i ပီး၊ ထိလ
ု ;ပရ
် ာှ းမ;
သိမ
Dု ဟုတ် ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်တင
ွ ် TF ြပစ်မ;ကျzးလွန်ရန်လည်းပါဝင်ြခင်း၊ သိုDမဟုတ် (၂) ယင်းအဖွဲU၏ TF ြပစ်မ;ကျzးလွန်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ကို သိလျက်0ှင့်ပံ့ပိုးြခင်း ြဖစ်သည်။
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အ(ကံြပuချက် ၆

အ(ကမ်းဖက်မ;၊ အ(ကမ်းဖက်မ;အား ေငွေ(ကးေထာက်ပံ့မ;တုိD0ှင့်
ဆက်စ ပ်သ ည့် ေငွေ(ကးဆုိင်ရာ ပစ်မှတ်ထား အေရးယူ ဒဏ်ခတ်မ;

ေဖာ်ထတ
ု ြ် ခင်း0ှင့်. စာရင်းသွင်းသတ်မတ
ှ ြ် ခင်း
6.1

ကု လသမဂ^ လံုြခံuေရးေကာင်စီ ၁၂၆၇/၁၉၈၉ (အယ် လ် ကို င်းဒါး)၊

၁၉၈၈ အေရးယူ ဒဏ်ခ တ် သ ည့်

နည်း လမ်းများ (ေအာက်တွ င်ကု လ သမဂ^ အေရးယူ ဒဏ်ခ တ်ရ န် နည်း လမ်းများ (“UN Sanctions Regimes)
” 0ှင့်အ ညီ သတ်မှ တ်မ;များ0ှင့် စပ်လျဉ်း၍၊ 0ုိင်ငံများသည်a) လူပုဂuိ^ လ် သိDုမ ဟု တ် အဖွဲUအစည်းများကို ) စာရင်းသွင်း (သတ်မှ တ်ေ ရးအတွ က် ၁၂၆၇/၁၉၈၉
ေကာ်မတီအ ား အဆုိြပuရန်0ှင့်၊ လူပုဂ^ိu လ် သိDုမ ဟု တ် အဖွဲUအစည်းများကို စာရင်းသွင်း သတ်မှ တ် ရ န်
အတွ က် လည်းေကာင်း၊ ၁၉၈၈ ေကာ်မတီအ ား အဆိုြပuရန် အတွ က် လည်းေကာင်း၊ lကီး(ကပ်ေ ရး
အာဏာပိုင် သိDုမ ဟု တ် တရားrုံးတစ်ရ ပ်ရ ပ်အား သတ် မှတ်ေ ဖာ် ထု တ် သင့် သ ည်၊
b) ထုိသDို ပစ်မှ တ် ထား သတ်မှ တ်ရ န်အ တွက် သက်ဆို င်ရ ာ ကုလ သမဂ^လံုြခံuေရးေကာင်စီ ဆုံးြဖတ်ခ ျက်
မျာ း (UNSCRs) တွ င် ချမှတ် ထားသည့် သတ်မှ တ်စံများအရ၊

ေဖာ်ထု တ်သ ည့် ယ0cရ ား(များ)

ရှိသ င့်သ ည်။
c) သတ်မှ တ်ရ န်အ ဆုိြပuမည် မြပuမည် ကုိ ဆုံးြဖတ်ရ ာတွ င် “ကျိuးေ(ကာင်းသင့် တင့် သ ည့် အေ(ကာင်းပြ
ချက် (reasonable grounds)” သိုDမ ဟု တ် “ကျိuးေ(ကာင်းသင့်တ င့်သ ည့် အ ေြခခံ (reasonable basis)”
မျာ းကို အေထာက်အ ထားများဆုိင်ရ ာ စံ0ှuန်းမျာ းြဖင့် သက်ေ သြပသင့်သ ည်။ ယင်းသိDု သတ်မှ တ် ရ န်
အဆုိြပuချက်များသည် ြပစ်မ;ေ (ကာင်းအရ (ကားနာမ; ြဖစ်ေ ပCြခင်း မြဖစ်ေ ပCြခင်း အေပC မူမတည်
သင့်ေ ပ။
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d) ကု လသမဂ^ဆို င်ရ ာ အေရးယူ ဒဏ်ခ တ်န ည်းများ အသုံးြပuသည့်အ ခါ၊ သတ် မှတ်ရ န် ကိစqအ တွ က်
သက် ဆိုင်ရ ာ ေကာ်မတီ (၁၂၆၇/၁၉၈၉ ေကာ်မတီ သိDုမ ဟု တ် ၁၉၈၈ ေကာ်မတီ)မှ အတည်ြ ပu
ထားသည့် လုပ် ထံုး လုပ်န ည်းများ0ှင့် သတ်မှ တ် ထားေသာ ပုံစံမျာ းအတို င်း လုိက် နာသင့်သ ည်။
iပီး လှျင်
e) အဆုိြပuသည့် အမည် 0ှင့် သက် ဆိုင် သည့် အချက်အ လက် များ

17၊

မည်သ ည့် အတွ က် စာရင်းသွင် း

သတ်မှ တ်သ င့်သ ည်ကုိ အေသးစိတ် ပါ0ုိင်သ မjပါသည့် အမ; တည်ေ ဆာက် ထားသည် ့ေ ရးသားချက်
18

တုDိကုိ တတ်0ိုင် သ မj ေပးသင့် သ ည်၊ 19။ iပီးေနာက် (၁၂၆၇/၁၉၈၉ ေကာ်မတီသုိD အမည်စာရင် း

အဆိုြပuလjင်) ၄င်းတုDိကုိ သတ် မှတ် သ ည့်0ို င်ငံ အြဖစ် လူသိရှင်( ကား ေဖာ်ြပရန် ရှိမရှိကုိ အတိအ ကျ
တင်ြပသင့်သ ည်။

17

အထူးသြဖင်၊့ လူပုဂuိ^ လ်များ၊ အဖွUဲ များ၊လုပေ် ဆာင်မ;များ0ှငအ
့် ဖွUဲ အစည်း များအား မည်သူမည်ဝါြဖစ်ေ(ကာင်း တိကျမှန်ကန်စွာ သိရှိ0ုိင်ရ န်အတွက် ထိုသိုDအချက်အလက်များကို
လုေံ လာက်စာွ ေပးသင်သ
့ ည်။ အထူးသြဖင့် တတ်0င
ို သ
် ၍ အင်တာပိုမှ အထူး 0ုDိတစ်စာ ထုတြ် ပန်ရန် လိအ
ု ပ်သည်သ
့ တင်းအချကအ
် လက်များ။

18

ဤအမ;ေရးသားချက်ကိုထုတ်ေပးရန် ေမတ}ာရပ်ခံြခင်းခံရပါက၊

အဖွဲUဝင်0ုိင်ငံတစ်ခုခုက လjိuUဝှက်လုံြခံuထားရမည့်အပိုင်း များမှလွဲ၍ သက်ဆုိငရ
် ာေကာ်မတီ (၁၂၆၇/၁၉၈၉

ေကာ်မတီ သိုDမဟုတ် ၁၉၈၈ ေကာ်မတီ) အား ထုတေ် ပး0ုင
ိ သ
် င်သ
့ ည်။
19

ထိလ
ု ပ
ူ ုဂuိ^ လ် သိDုမဟုတ် အဖွUဲ အစည်းသည် စာရင်းသွငး် ရန် သတ်မှတခ
် ျက်0င
ှ ့် ကိက
ု ည
် ေီ (ကာင်း ပံ့ပးုိ မည့် အချက်အလက်အတိအ ကျ၊ ထုိသတင်းအချက်အလက်၏
သေဘာသဘာဝ၊ ေပးပိDု0င
ို သ
် ည့် ပံပ
့ းုိ သတင်းအချကအ
် လက် သိDုမဟုတ် စာရွက်စာတမ်းများ၊ 0ှင့် အဆိြု ပuခံရသူ0င
ှ ့် လက်ရိှ သတ်မှတခ
် ရ
ံ သူ သိDုမဟုတ် အဖွUဲ အစည်း0ှင့်
ဆက်စပ်မ;ရှိလjင် အေသးစိတ်ေ ဖာ်ြ ပချက်များ အပါအဝင်။
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6.2

UNSCR ၁၃၇၃ 0ှင့်အ ညီ စာရင်းသွင်းသတ်မှ တ်မ; များ0ှင့် စပ် လ ျဉ်း၍၊ 0ုိင်ငံများသည်(a) စာရင်းသွင်းသတ်မှ တ်ရ န်

စံမျာ း0ှင့်

ကိုက် ညီသ ည့်

လူပု ဂuိ^ လ် သDုိမ ဟု တ်အ ဖွဲUအစည်းအား

အဆိုြပuရန် တာဝန်ကုိ ၊မိမိ0ုိင် ငံ ၏ ဆုံးြဖတ်ခ ျက်အရ တင်ြပသည့်အခါြဖစ်ေ စ၊အြခား0ုိင်ငံ တစ် ခု က
ေတာင်းခံသ ြဖင့်၊

စစ်ေ ဆးiပီးသင့်ေ လျာ်ပါက ေဆာင်ရွက်သ ည့်အခါ

ြဖစ်ေ စ၊ lကီး(ကပ်ေ ရး

အာဏာပိုင် သိDုမ ဟု တ် တရားrုံးတစ်ရ ပ်ရ ပ်အား ေဖာ်ထု တ် ခန်Dအပ်ရ န် ချမှတ် သ င့် သ ည်။
(b) UNSCR

၁၃၇၃ တွင်20 ချမှတ် ထားသည့် သတ်မှ တ်ေ ရးစံများအရ၊ စာရင်းသွ င်း သတ် မှတ် ရ န်

အတွ က် ပစ်မှတ်များကို ေဖာ်ထု တ်ရ န် ယ0cရား(မျာ း)ရှိသ င့်သ ည်။
(c) ေတာင်းခံခ ျက်တစ်ရ ပ်ရ ပ်ရ ရှိသ ည့်အ ခါ၊ အဆုိြပuခံရ သူအ ေပC သံသ ယြဖစ်ြခင်း သိုDမ ဟုတ် ယုံ( ကည်
ရြခင်းမှာ သတ် မှတ်စံ များ0ှင့် ြပည့်မီေ (ကာင်းကို 0ုိင်ငံ( အများ) ေပC လPမ်းမိုးသည့် အေြခခံ မူများ0ှ င့်
အညီ၊ ကျိuးေ(ကာင်းသင့် တင့် သ ည့် အေ(ကာင်းြပချက်များြဖင့်ြဖစ်ေ စ၊ ကျuိးေ(ကာင်း သင့် တင့် သ ည့်
အေြခခံြဖင့်ြဖစ်ေ စ၊ ထိုေ တာင်းခံချက်ကုိ ပ့ံပုိး ထားြခင်း ရှိမရှိ ချက်ခ ျင်း ဆုံးြဖတ် သင့် သ ည်။
(d) စာရင်းသွင်းသတ်မှ တ်ရ န် ဆုံးြဖတ်ခ ျက် ချမချကို ဆုံးြဖတ်ရ ာတွင် “ကျိuးေ(ကာင်း သင့် တင့် သ ည့်
အေ(ကာင်းြပချက်” သိုDမ ဟု တ် ကျိuးေ(ကာင်းသင့် တင့် သ ည့် အေြခခံ” မျာ းကို အေထာက်အ ထားများ
ဆုိင်ရ ာစံများြဖင့် ကျင့်သုံးကာ ဆုံးြဖတ်သ င့်သ ည်။21

ယင်းသိုD သတ်မှ တ်ရ န် (အဆုိြပuချက် )

မျာ းသည် ြပစ်မ;ေ (ကာင်းအရ (ကားနာမ; ရှိြခင်းမရှြိ ခင်းအေပC မူမတည်သ င့်ေ ပ။
(e) 0ုိင်ငံ တစ်ခု ထံ

ပစqည်း ထိန်းချuပ်သ ည့် ယ 0cရ ားမျာ းအရ

ေတာင်းခံသ ည့်အ ခါ၊

အေ

ရးယူေ ဆာင်ရွက်

မ;စတင် ရ န်

မည်သူမ ည်ဝါြဖစ်ေ (ကာင်းေဖာ်ြပသည့် အချက်အ လက်များ တတ်0ုိင် သ မj

ြပည့်စံုစွာ ေပးပိDုiပီး၊ စာရင်းသွင်း သတ် မှတ်ရ န် အတွ က် ပံ့ပုိး သည့် အချက်အ လက် တတ်0ို င်သ မj
တိက ျစွာ ေဖာ်ြပ၍ ေပးပိDုသ င့် သ ည်။
6.3

lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင် (များ)တွင် ေအာက်ပါတုDိေ ဆာင်ရွက်0ို င်ရ န် ဥပေဒအရ လုပ် ပုိင်ခွင့် များ၊ လု ပ် ထံု း
လုပ် နည်းများ သိDုမ ဟု တ် ယ0cရ ားများ ရှိသ င့် သ ည်။
(a) လူပု ဂ^ိuလ်များ 0ှင့် အဖွဲUအစည်းများကို စာရင်းသွင်းရန်အ တွ က် စံများြဖင့် ြပည့်မီသ ည် ဟု ယူ ဆ
ရေသာ သိုDမ ဟု တ် ယုံ(ကည်ရ ေသာ ကျိuးေ(ကာင်းသင့် တင့်ေ သာအေ(ကာင်းြပချက်များ၊ သိုDမ ဟု တ်
ကျိuးေ(ကာင်း

သင့်တ င့်ေ သာ

အ ေြခခံများ ြဖင့် ေဖာ်ထု တ်သ တ်မှ တ်ရ န်

ထိုသDုိ

သတင် း

အချက်အ လက် များ ေတာင်းခံြခင်း သိုDမ ဟု တ် ေကာက်ခံြခင်း။
(b) ေဖာ်ထု တ် သိရှိiပီးလjင် စာရင်းသွင်းသတ်မှ တ်ေ ရး (အဆိုြပuရန်)စ ဉ်းစား သုံးသပ်သ ည့် လူပုဂ ိ^u လ်
0ှင့် အဖွဲUအစည်းအေပC တစ်ဖက်မျက် ကွ ယ် လုပ်ေ ဆာင်ြခင်း၊
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ထိန်းချuပ်ြခင်း
6.4

0ုိင်ငံများသည် ေငွေ (ကးဆုိင်ရ ာ ပစ်မှတ် ထား အေရးယူ ဒဏ် ခ တ်မ;များကို မဆိုင်းမတွ အေကာင်အ ထည်
ေဖာ်သ င့် သ ည်။ 22.

6.5

0ုိင်ငံများတွင် ဥပေဒဆုိ င်ရ ာလုပ်ပို င်ခွင့် အ ာဏာရှိသ င့်iပီး ၊ ေအာက်ပါ စံ0ှuန်းမျာ း0ှင့် လုပ် ထုံး လုပ်န ည်းများ
0ှင့် အညီ၊ ြပည်တွ င်း၌ ပစ်မှတ် ထား ေငွေ (ကးဆုိင်ရ ာ အေရးယူ ဒဏ်ခ တ်မ;များ အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်ြခင် း
0ှင့် အာဏာသက်ေ ရာက်ေ စြခင်းတုိD လုပ်ေ ဆာင်ရ န် တာဝန် လPဲ အ ပ်ေ ရးအတွက်lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပို င်များ
ေဖာ်ထု တ် သင့် သ ည်။
a) 0ုိင်ငံများသည် ြပည်တွ င်းရှိ လူ ပုဂ^ိu လ်များ0ှင့် ဥပေဒေရးရာပုဂuိ^ လ်များအား စာရင်းသွင်း သတ် မှ တ်
ခံရ သည့် လူ ပုဂuိ^ လ်များ0ှင့် အဖွဲUအစည်းများ၏ ေငွေ (ကး သိDုမ ဟု တ် အြခားပိုင် ဆိုင် မ; မျာ းကို
မေ0ှာ င့်ေ 0ှးေစဘဲ lကိuတင် အသိေ ပးြခင်းမြပuဘဲ၊ ထိန်းချuပ်ရ န် တာဝန်သ တ်မှ တ်သ င့် သ ည်။
b) ထိန်းချuပ်ရ န်တာဝန်ကုိ ေအာက်ပါအထိ တိုးချUဲ ေဆာင်ရွက်သ င့် သ ည်။ (၁)

အ(ကမ်းဖက် လုပ် ရ ပ်

တစ်ခုခု၊ အ(ကမ်းဖက်ရ န်(ကံစည် မ; သိုDမ ဟု တ် iခိမ်းေြခာက်မ; 0ှင့် ညိစွန်းမှ မဟု တ် ဘဲ သတ် မှ တ်
ခံရ သူ သိုDမ ဟု တ် အဖွဲUအစည်း ပိုင် ဆုိင် သ ည့် သိုDမ ဟု တ် ထိန်းချuပ်သ ည့် ေငွေ (ကး သိုDမ ဟု တ် အြခား
ပိုင်ဆို င်မ;များ အားလုံး၊ (၂) သတ်မှ တ်ခံရ သူ သိDုမ ဟု တ် အဖွဲUအစည်းမှ တုိက်rုိက်ြဖစ်ေ စ သိုDမ ဟု တ်
သွ ယ်ဝိုက်၍ ြဖစ်ေ စ၊ အလုံးစုံပို င် ဆုိင်ေ သာ သိုDမ ဟု တ်

ပူးတွဲ ပိုင်ဆုိ င်ေ သာ သိုDမ ဟု တ်

ထိန်းချuပ်

ေသာ ထိုေ ငွေ (ကး သိုDမ ဟု တ် အြခားပိုင်ဆို င်မ;များ၊ 0ှင့် (၃) စာရင်းသွင်းသတ်မှ တ်ခံရ သူ သိDုမ ဟု တ်
အဖွဲUအစည်းများက တုိက်rိုက်ြဖစ်ေ စ သွ ယ်ဝိုက်၍ ြဖစ်ေ စ ပိုင် ဆုိင်ေ သာ သိုDမ ဟု တ် ထိန်းချuပ်ေ သာ
ေငွေ(ကး0ှင့် ပိုင် ဆုိ င်မ;များမှ ဆင့်ပွာ းရရှိေ သာ ေငွေ (ကး0ှင့် ပိုင်ဆုိ င်မ;များ အြပင် (၄)
သွင်းသတ်မှ တ်ခံရ သူ

သိDုမ ဟု တ်

အဖွဲUအစည်းများ၏

ကို ယ်စား

သိုDမ ဟု တ်

စာရင် း

SPန်(ကားမ;ြ ဖင့်

ေဆာင်ရွက်ေ နသည့် လူပုဂ^ိu လ်များ0ှင့် အဖွဲUအစည်းများ၏ ေငွေ (ကး0ှင့် ပိုင်ဆုိ င်မ;များ။

20
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ု ထဲတင
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ု ်ပင
ုိ ခ
် ွငအ
့် ာဏာ0ှင့် ထိေရာက်ေသာလုပထ
် းံု လုပ်နည်းများ သိDုမဟုတ် ယ0cရားများရှြိ ခင်း၊ သင်ေ့ လျာသ
် ည်အ
့ ေြခအေနတွင်

UNSCR

၁၃၇၃

(၂၀၀၁) ပါ အြခား0ုင
ိ င
် ံများ၏ ထိနး် ချuပ်ယ 0cရားများအရ လုပေ် ဆာင်ရန်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း၊
21

0ုင
ိ င
် တ
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အမျuိ းအစား0ှင့် ပမာဏ0ှင့် စပ်လျဉး် ၍

တုိDရှိေ(ကာင်း

ဆုံးြဖတ်i ပီး၊

ပစqည်းထိန်းချu ပ်ေရး
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ု ်ပင
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ိ င
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22

UNSCR

၁၃၇၃ အတွက၊် မဆုင
ိ း် မတွ အေရးယူ ဒဏ်ခတ်ရ န်တာဝန်သည် 0ုိင်ငံ၏ကိုယ်ပိုင်အဆိုြပuချက်ြ ဖင့်တင်သွင်း မ;အရြဖစ်ေ စ၊ အြခား0ုိင်ငံက ေတာင်းခံ၍ြဖစ်ေစ၊

0ုိင်ငံ(အများ)အဆင့်မှ စာရင်းသွင်းသတ်မှတ်ချက်ေ(ကာင့်ြဖစ်သည်။ ေတာင်းခံချက်လ က်ခံရရှိသ ည့်0ုိင်ငံသည် အကျံuးဝင်သည့် ဥပေဒအေြခခံမူများ0ှင့်အညီ ေကျနပ်မ;လည်းရှိ၊
သတ်မှတ်ရန်အဆိုြပuခံရသူသည်

UNSCR

၁၃၇၃ ေအာက်ရိှစ0
ံ uှ န်းများ0ှင့် ကိက
ု ည
် သ
ီ ည်ဟု ယူဆရေ(ကာင်း

သိမ
Dု ဟုတ် ယု(ံ ကည်ရေ(ကာင်း

သတ်မတ
ှ ရ
် န်

ေတာင်းခံချက်သည်လည်း ကျိuးေ(ကာင်းသင့်တင့်သည့်အေ(ကာင်းြပချက်များ၊ သုိDမဟုတ် ကျိuးေ(ကာင်းသင့်တင့်သည်အေြခခံများြဖင့် ပံ့ပိုးြခင်းလည်းရှရ
ိ မည်။
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c)

0ုိင်ငံများသည် မိမိ တုိD ၏0ိုင် ငံသ ားများ သုိDမ ဟု တ် မိမိတုိD ၏ စီ ရ င်ပိုင်ခွင့် အတွ င်းရှိ လူပုဂိ^uလ် များ0ှ င့်
အဖွဲUအစည်းများက 23 သတ်မှ တ်ခံရ သူ သိDုမ ဟု တ် အဖွဲUအစည် းမျာ း၏ အကျိuးအတွ က်

ေငွေ (ကး

သိုDမ ဟု တ် အြခားပိုင်ဆို င်မ;များ၊ စီးပွားေရးရင်းြမစ်များ၊ သိုDမ ဟု တ် (ေငွေ (ကးဆုိင်ရ ာ သိုDမ ဟုတ်
အြခားသက်ဆို င်ရ ာ ဝန်ေ ဆာင်မ;များကို တုိက်rို က်ြဖစ်စေ သွ ယ်ဝို က်၍ ြဖစ်ေ စ၊ အလုံးစုံ သိုDမ ဟုတ်
ပူးတွဲ၍ ြဖစ်ေ စ၊ အလှမ်းမီေ စရန် ေဆာင်ရွက်ေ ပးြခင်း၊ သတ် မှ တ်ခံရ သူ သိုDမ ဟု တ် အဖွဲUအစည်းများ
တုိက်rုိ က်ြဖစ်စေ သွယ် ဝုိက်၍ ြဖစ်ေ စ၊ပိုင် ဆုိင် သ ည့် သိုDမ ဟု တ် ထိန်းချuပ်သ ည့် ကုမ[ဏီ အဖွဲUအစည် း
မျာ း၊ သတ်မှ တ်ခံရ သူ လူပုဂိ^uလ် သိDုမ ဟု တ် အဖွဲUအစည်းများအတွ က်၊ ထို သူတDို ၏ ကို ယ်စားြဖစ် ေ စ
SPန်(ကားချက်ြဖင့် ြဖစ်ေ စ၊ ေဆာင်ရွက်ြခင်းသည်
လPဲ အပ်

ထားသြဖင့်ေ သာ်လ ည်းေကာင်း၊

လို င်စ င်ြဖင့် ေသာ်လ ည်းေကာင်း၊

သိုDမ ဟု တ်

သက် ဆိုင်ရ ာ

UNSCR

လု ပ်ပုိ င် ခွ င့်

များ0ှင့်အညီ

ေဆာင်ရွက်ြခင်း မဟု တ် လှျင် တားြမစ်သ င့်သ ည်။
d) 0ုိင်ငံ များသည် စာရင်းသွင်းသတ်မှ တ်iပီးလjင် iပီးြခင်း ထိုသDုိ သတ်မှ တ် ေ(ကာင်းကို ေငွေ ရးေ(ကးေရး
ကp0ှင့် DNFBP မျာ းအား ဆက်သွ ယ် အေ(ကာင်း(ကားiပီး၊ ပစ်မှတ် ထားသည့် ေငွေ (ကး သိုDမ ဟု တ်
ပုိင်ဆုိ င်မ;များ ထိန်းသိမ်း ထား0ုိင်သ ည့် DNFBP မျာ းအပါအဝင်၊ ေငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည် း
မျာ း0ှင့် အြခား လူ ပုဂuိ^ လ် များ သိုDမ ဟု တ် အဖွဲUအစည်းများအား ထိန်းချuပ်ေရး ယ0cရ ားများေအာက် ရိှ
အေရးယူ ဒဏ်ခ တ်ရ န် တာဝန်များအေပC ရှင်းလင်းသည့် လမ်း SPန် များချမှတ်သ ည့် ယ0cရားများ
ရှိသ င့်သ ည်။
e) 0ုိင်ငံများသည် ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ0ှင့် DNFBP များက သက်ဆို င်ရ ာ UNSCR မျာ း၏
တားြမစ်မ; ဆုိင်ရ ာ စည်းကမ်းများ0ှင့် အညီ လုိ က်နာေဆာင်ရွက်သ ည့် ထိန်းချuပ်ထားသည့် (သုိD )
အေရးယူ ဒဏ်ခ တ် ထားသည့်၊ မည်သ ည့် ပိုင် ဆိုင်မ; ကုိမ ဆုိ

lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင်များထံ

အစီရ င် ခံရ န်တာဝန်ရှိေ စသင့်သ ည်။ (စီးပွာ းဆက်ဆံ ေဆာင်ရွ က်ရ န် အားထုတ် မ;များကိုပါ အစီ ရ င်
ခံရ န်)
f) 0ိုင်ငံများသည် အ(ကံြပuချက် ၆
ေဆာင်ရွက်ေ သာ

တတိ ယ

ရှိ တာဝန်များကို အေကာင် အ ထည်ေ ဖာ်သ ည့် အခါ၊ သေဘာrိုးြဖင့်
ပုဂ^ိu လ်များ၏

အခွင့်အ ေရးမျာ းကို

အကာအကွ ယ် ေပးသည့်

အစီအမံများ ချမှတ်သ င့်သ ည်။

စာရင်းမှပ ယ်ဖျက်ြခင်း၊ ထိ န်းချuပ်မ;မှ ေြဖေလjာ့၍ ထိန်းချuပ်ထားသည့်ရ န်ပံုေငွများ သုDိမ ဟု တ် အြခားပိုင်ဆို င်မ;များကို
အလှမ်းမီေ စြခင်း
6.6.

0ုိင်ငံများသည် စာရင်းသတ်မှ တ်ရ န် စံမျာ း0ှင့် မကိုက် ညီေ သာ သိုDမ ဟု တ် မကိုက် ညီေ တာ့ေ သာ လူ ပုဂuိ^ လ် များ
0ှင့်

အဖွဲUအစည်းများကို

စာရင်းမှပ ယ်ဖျက်ရ န်0ှင့်

၄င်းတုိD ၏ ထိန်းချuပ်ခံ

ရန်ပုံေ ငွ0ှ င့်

ပိုင် ဆုိင် မ;များကို

ြပန်လ ည် ေြဖေလjာ့ေ ပးရန်အတွက် အများသိလုပ် ထံုး လု ပ်နည်း မျာ းထားရှိသ င့်သ ည်။ ထိုအ ထဲ တွ င် ေအာက်ပ ါ
တုDိ ပါဝင်သ င့် သ ည်
a. ကု လသမဂ^ဆို င်ရ ာအေရးယူ ဒဏ်ခ တ်မ;စ နစ်များအရ စာရင်းသတ်မှ တ် ထားသည့် လူပုဂိ^uလ်များ0ှ င့်
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အဖွဲUအစည်းများသည်

0ုိင်ငံ ၏

အြမင်အရ၊

သတ် မှတ် စံမျာ း0ှင့်

မကိုက် ညီသ ြဖင် ြ့ ဖစ်ေ စ၊

မကိုက် ညီေ တာ့သ ြဖင့်ြဖစ်ေ စ စာရင်းမှပ ယ်ဖျက်ေ ပးရန် သက် ဆုိင်ရ ာ ကု လသမဂ^ဆုိင်ရ ာ အေရးယူ
ဒဏ်ခ တ်မ; ေကာ်မတီ ထံ

တင် သွင်းသည့် လုပ် ထုံး လု ပ်နည်းများ။

ယင်း လုပ် ထုံး လု ပ်နည်းများ0ှ င့်

သတ်မှ တ်စံများသည် ၁၂၆၇/၁၉၈၉ ေကာ်မတီ သိုD မ ဟု တ် ၁၉၈၈ ေကာ်မတီ တုိDမှ လိုအ ပ် သ လုိ ချမှ တ်
အတည်ြပuထားသည့် လုပ် ထံုး လုပ်န ည်းများ0ှင့် အညီြဖစ် သ င့် သ ည် 24။
b. UNSCR

၁၃၇၃

အရ

စာရင်းသွင်းြခင်းခံရ iပီး

သတ် မှတ်စံများ0ှင့်

မကုိက်ညီေ တာ့သ ည့်

လူပု ဂuိ^ လ်များ0ှင့် အဖွဲUအစည်းများကို စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ေ ပးရန်0ှင့် ရန်ပံုေ ငွ သိုDမ ဟု တ် အြခား
ပိုင်ဆုိ င်မ;များကို ထိ န်းချuပ်မ;မှ လွတ် က င်းေစရန်တုိD ကို တာဝန် ယူေ ဆာင်ရွက်သ ည့် ဥပေဒဆို င် ရ ာ
အာဏာပိုင်များ0ှင့် လု ပ် ထုံး လုပ်န ည်းများ သိDုမ ဟု တ် ယ0cရားမျာ း၊
c. UNSCR

၁၃၇၃

အရ

စာရင်းသွင်း သတ် မှတ်ြခင်း0ှင့်

စပ်လျဉ်း၍၊ ေတာင်းခံခ ျက်ရ ရှိသ ည့်အ ခါ

စာရင်းသွင်းသည့် ဆံုးြဖတ်ခ ျက်ကုိ တရားrုးံ ေရှUေမှာ က်ြဖစ်စေ အြခားလွ တ် လပ်သ ည့် lကီး(ကပ်ေ ရး
အာဏာပိုင်မှ ြဖစ်စေ ြပန် လှန်သံုးသပ်ရ န်0ှင့် ခွင့်ြပuရန် လုပ် ထုံ းလုပ်န ည်းများ၊
d. UNSCR ၁၉၈၈ အရ စာရင်းသွင်းသတ်မှ တ်မ;များ0ှင့်စပ် လျဉ်း၍၊

၁၉၈၈ ေကာ်မတီ မှ ြပန် လှ န်

သုံးသပ်မ;ကို ၁၉၈၈ ေကာ်မတီမှ အတည်ြပuထားသည့် မည်သ ည့် သက်ဆို င်ရ ာ လမ်း SPန်များ
သိုDမ ဟု တ် လုပ် ထံုး လု ပ်နည်းများ ( (UNSCR ၁၇၃၀ ေအာက်ရှိ Focal Point ယ0cရ ားအပါအဝင် )
0ှင့်အ ညီ ြပuလုပ်ရ ာတွင် လွ ယ် ကူေ စမည့် လုပ် ထုံး လုပ်န ည်းများ၊
e. အယ် လ်ကို င်းဒါး

အေရးယူ

ဒဏ်ခ တ်မ; စာရင်းရှိ

စာရင်း သွင်းသတ်မှ တ်မ;များ0ှင့်

စပ် လျဉ်း၍၊

စာရင်းသွင်းသတ်မှ တ်ခံရ သူ လူပုဂ^ိuလ်များ0ှင့် အဖွဲUအစည်းများအား UNSCR ၁၉၀၄၊ ၁၉၈၉ 0ှ င့်
၂၀၈၃ တုDိအရ ကု လသမဂ^ ပဋိပ ကt ေြဖရှင်းေရးrုးံ (United Nations Office of the Ombudsperson)
မှ စာရင်းပယ် ဖျက်ရ န် ေလjာက် ထားမ;ကို လက်ခံ (ကားနာ0ုိင်မ;ကို အေ(ကာင်း(ကားသည့် လုပ် ထံု း
လုပ် နည်းများ၊
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ဤေနရာ၌ “သိDုမဟုတ်” ဆုသ
ိ ည်မာှ 0ုင
ိ င
် ံများသည် မိမိတ၏
Dို 0ုင
ိ ်ငသ
ံ ားများေရာ မိမိ စီရင်ပိုငန
် က်အတွငး် ရှိ မည်သူ /မည်သည်အ
့ ဖွUဲ အစည်း မဆိအ
ု ား တားြမစ်ရ မည်။
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f. ထိန်းချuပ်ေရးယ0cရ ားတစ်ခုခု ၏ မှာ းယွင်းမ;ေ (ကာင့်(false positive) အမှတ်မ ထင် ထိန်းချuပ်ခရ
ံ သည့်
စာရင်းသွင်းသတ်မှ တ်ခံသူ လူ ပုဂuိ^ လ် များ0ှင့် အဖွဲUအစည်းများ0ှင့် အမည် ထပ် တူသူ သိုDမ ဟု တ်
အလားတူ အမည်ရိှသူ

လူပုဂိ^uလ်များ0ှင့် အဖွဲUအစည်းမျာ းသည် စာရင်းသွင်းသတ်မှ တ် ခံ သူ

လူပု ဂuိ^ လ်များ0ှင့် အဖွဲUအစည်းများ မဟု တ်ေ (ကာင်း စစ်ေ ဆးအiပီးတွ င်၊ ၄င်း၏ ရန်ပုံေ ငွများ
သိုDမ ဟု တ် အြခား ပိုင်ဆို င်မ;များကို ထိန်းချuပ်ထားြခင်းမှ လွ တ် က င်းေစရန်အတွ က် အများသိ လုပ် ထံု း
လုပ် နည်းများ၊
g. စာရင်းမှပ ယ်ဖျက်ြခင်း0ှင့် ထိန်းချuပ်မ;မျာ းကို ြပန် လ ည် လွ တ် က င်းေစြခင်းတုDိကုိ ထို သုိ ့ေ ဆာင်ရွ က်
iပီး လjင် iပီးြခင်း ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ0ှင့် DNFBP မျာ းအား ချက်ခ ျင်းအေ(ကာင်း(ကား
ရန်၊ 0ှင့် ပစ်မှတ် ထားရန်ပုံေ ငွများ

သိုDမ ဟု တ်

အြခားပိုင်ဆို င်မ;များ ထိန်းသိမ်း ထားေကာင် း

ထား0ုိင်သ ည့် DNFBP မျာ းအပါအဝင် ေငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွဲ Uအစည်းမျာ း0ှင့် အြခားလူပုဂိ^uလ်များ
သိုDမ ဟု တ် အဖွဲUအစည်းများအား စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ြခင်း သိုDမ ဟု တ် ထိန်းချuပ်မှလP တ်ေ ပးြခင် း
လုပ်ေ ဆာင်ခ ျက်များကို ေလးစားလုိ က်နာရန် တာဝန်များ0ှင့် စပ် လျဉ်း၍ လမ်းSPန် မ; ေပးရန်
ယ0cရ ားများ။
6.7. 0ုိင်ငံများသည်

အချိuU

အခေ(ကးေငွများ၊စရိတ်များ0ှင့်

ဝန်ေ ဆာင်မ; အတွ က် ေတာင်းခံေ ငွများ ေပးေချရန်

လို အပ်သ ည့် အေြခခံ အသုံးစရိတ် များအတွ က်ြဖစ်ေ စ၊ အထူ းအသုံးစရိတ်များအတွက် ြဖစ်ေ စ၊

ထိန်းချuပ်ထား

ေသာ ရန်ပုံေ ငွများ သိုDမ ဟု တ် ပိုင် ဆိုင် မ;များကို UNSCR ၁၄၅၂ အရ ချမှတ် ထားသည့် လုပ် ထုံး လု ပ်နည်းများ0ှ င့်
အညီ လ ည်းေကာင်း၊ အြခား

သက်ဆို င်ရ ာ ေနာက်တိုး ဆုံးြဖတ်ခ ျက်များ0ှင့် အညီ လ ည်းေကာင်း၊

အလှမ်း မီ

ရယူ0ုိ င်ခွင့် ြပuသင့် သ ည်။ UNSCR ၁၃၇၃ အရ၊ 0ုိင်ငံ (အများ)မှ စာရင်းသွင်းသတ်မှ တ်ခံရ သူ လူပုဂ^ိuလ်များ
သိုDမ ဟု တ် အဖွဲUအစည်းများအေပC ထိန်းချuပ်အစီအ မံများ လုပ်ေ ဆာင်ပါကလည်း

အထက် ပါ အလားတူ

အေ(ကာင်းြပချက်များအတွက် 0ုိင် ငံများသည် ရန်ပုံေ ငွများ သိုDမဟု တ် အြခားပိုင် ဆိုင် မ;များကို အလှမ် း မီ
ရယူပို င်ခွင့် ြပuသင့် သ ည်။
24

၁၂၆၇/၁၉၈၉ ေကာ်မတီ၏ လုပ်ထးံု လုပ်နည်းများကို

UNSCR

ချမတ
ှ ်ထားiပီး၊ ၁၉၈၈ ေကာ်မတီ၏ လုပထ
် းံု လုပ်နည်းများကို

၁၇၃၀၊ ၁၇၃၅၊ ၁၈၂၂၊ ၁၉၀၄၊ ၁၉၈၉၊ ၂၀၈၃ 0ှင့် အြခားမည်သည့် ေနာက်တးို ဆုးံ ြဖတ်ချက်များတွင်

UNSCR

၁၇၃၀၊ ၁၇၃၅၊ ၁၈၂၂၊ ၁၉၀၄၊ ၁၉၈၈၊ ၂၀၈၂ 0ှင့် အြခားေနာက်တးုိ ဆုးံ ြဖတ်ချက်များတွင်

ချမတ
ှ ်ထားသည်။

47

METHODOLOGY
ASSESSING TECHNICAL COMPLIANCE WITH THE FATF RECOMMENDATIONS AND THE EFFECTIVENESS OF AML/CFT SYSTEMS

ဖျက်အားြပင်း လက်နက်ြပန်Dပွားမ;0ှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ေငွေ(ကးဆုိင်ရာ

အ(ကံြပuချက် ၇
7.1

ပစ်မှတ်ထား အေရးယူ ဒဏ်ခတ်မ;များ

0ုိင်ငံများသည်

ဖျက်အားြပင်း

လက်နက်ြပန်Dပွာ းမ;0ှင့်

၄င်းအား ေငွေ(ကးေထာက် ပံ့မ;တုိD ကို

တားဆီ း

0ှိမ်0ှင်းေရး၊ ဖျက်ဆီးေရး0ှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကု လသမဂ^ ေ(ကညာချက် အခန်း ၇ ေအာက် အတည်ြပu
ထားသည့် ကု လသမဂ^ လုံြခံuေရးေကာင်စီ ဆုံးြဖတ်ခ ျက်များကို လုိက်နာရန် ပစ်မှ တ် ထား ေငွေ (ကးဆုိင် ရ ာ
အေရးယူ ဒဏ်ခ တ်မ;များကို မဆုိင်းမတွ အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်သ င့်သ ည်.25
7.2

0ိုင်ငံများသည် ေငွေ (ကးဆုိင်ရ ာ ပစ်မှတ် ထား အေရးယူဒ ဏ်ခ တ်မ;များကို အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်ရ န် 0ှ င့်
အာဏာသက်ေ ရာက်ေ စရန်အ တွ က်

လိုအ ပ် သ ည့်

ဥပ ေဒ ြပဌာန်း၍

တာဝန် ယူရ မည့် lကီး(ကပ်ေ ရး

အာဏာပိုင်များကို ေဖာ်ထု တ်ခ န်D ထားသင့်iပီး၊ ေအာက်ပါ စံ0ှuန်းများ0ှင့် လုပ် ထံုး လုပ်န ည်းများ0ှင့် အညီ
လုပ်ေ ဆာင်သ င့်သ ည်။
(a)

0ုိင်ငံများသည် စာရင်းသွင်းသတ် မှတ်ခံရ သူများ0ှင့် အဖွဲUအစည်းများ၏ ရန်ပုံေ ငွများ သိုDမ ဟု တ်
အြခားပုိင်ဆုိ င်မ;များကို မဆို င်းမတွ lကိuတင် အေ(ကာင်း(ကားြခင်းမြပuဘဲ ထိန်းချuပ်ရ န်၊ ြပည်တွ င်း ရှိ
လူပု ဂuိ^ လ်များ0ှင့် ဥပေဒေရးရာပုဂ^ိuလ် များ၏ တာဝန်အြဖစ် သတ်မှ တ်သ င့်သ ည်။

(b)

ပစqည်း ထိန်းချuပ်ရ န်တာဝန်ကုိ ေအာက်ပါအတုိ င်း တုိးချဲUလုပ်ေ ဆာင်သ င့်သ ည် - (၁) လုပ်ရ ပ် တစ်ခုခ၊ု
(ကံစည်မ; တစ်ခုခု သိDုမ ဟု တ် လက်နက်ြပန်Dပွာ းမ; iခိမ်းေြခာက်မ; တစ်ခုခု0ှင့် ညိစွန်းမှ မဟု တ် ဘဲ ၊
စာရင်းသွင်းသတ်မှ တ်ခံရ သူများ0ှင့် အဖွဲUအစည်းများ ပိုင်ဆုိ င်ေ သာ သိုDမ ဟု တ်

ထိန်းချuပ်ေ သာ

ရန်ပုံေ ငွများ သိုDမ ဟု တ် အြခားပုိင် ဆိုင် မ;အားလုံး (၂) စာရင်းသွင်း သတ်မှ တ်ခံရ သူများ0ှင့် အဖွဲ U
အစည်းများက

တုိ က်rုိက်ြဖစ်ေ စ၊သွယ်ဝို က်၍ ြဖစ်ေ စ၊

တစ်ခု လုံး

ပိုင်ဆုိ င်ေ သာ သိုDမ ဟုတ် ထိန်းချuပ်ေ သာ ၏ ရန်ပုံေ ငွများ သိုDမ ဟု တ်

ြဖစ်စေ

ပူးတွဲ၍ ြဖစ်စ ေ

အြခားပုိင်ဆို င်မ;များ၊ 0ှ င့်

(၃)စာရင်းသွ င်းသတ် မှတ်ခံရ သူများ0ှင့် အဖွဲUအစည်းများက ပုိင်ဆို င်ေ သာသိုDမ ဟု တ်
ြဖစ်ေ စ သွ ယ်ဝိုက်၍ ြဖစ်ေ စ ထိန်းချuပ်ေ သာ ရန်ပုံေ ငွမျာ း သိုDမ ဟုတ်
ဆင်းသက် လာေသာ သိုDမ ဟု တ်

တုိက်rုိ က်

အြခားပုိင် ဆိုင်မ; များမှ

ဆင့်ပွာ းရရှိေ သာ ရန်ပုံေ ငွများ သိုDမ ဟုတ်

အြခားပိုင်ဆို င် မ;

မျာ းအြပင် (၄) စာရင်းသွင်းသတ်မှ တ်ခံရ သူများ0ှင့် အဖွဲUအစည်းများ၏ ကို ယ်စား၊ သိDုမ ဟု တ်
SPန်(ကားမ; ေအာက် တွင် လုပ်ေ ဆာင်ေ သာ လူပု ဂuိ^ လ် များ 0ှင့်အဖွဲUအစည်းများ၏ ရန်ပံုေ ငွများ
သိုDမ ဟု တ် အြခားပုိင်ဆို င်မ;များ။
(c)

0ုိင်ငံများ ရန်ပုံေ ငွများ သိုDမ ဟု တ် အြခား ပိုင် ဆိုင်မ; များကို အလှမ်းမီရ ယူ0ိုင် သ ည့် လုိ င်စ င် ၊
ရယူပုိ င်ခွင့် မရှိလjင် သိုDမ ဟု တ် သက်ဆုိ င်ရ ာ ကုလ သမဂ^ လုံြခံuေရးေကာင်စီ ဆုံးြဖတ်ခ ျက်များ0ှ င့်
အညီ ထု တ်ြပန် ထားြခင်းမရှိသ ၍၊
လူပု ဂuိ^ လ် သိုDမ ဟု တ်
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၄င်းတုDိ ၏ 0ိုင်ငံသ ားများက ြဖစ်ေ စ၊ ၄င်း0ုိင်ငံ တွင်းရှိ မည် သ ည့်

အဖွဲUအစည်းများကြဖစ်ေ စကာမူ စာရင်းသွင်းသတ်မှ တ် ခံရ သူများ0ှ င့်
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အဖွဲUအစည်းများ၏ အကျိuးအတွက် ရန်ပံုေ ငွများ သိုDမ ဟုတ် အြခား ပုိင် ဆုိင်မ; များကို အလှမ် း မီ
ရယူြခင်းမြပu0ိုင်ရ န် ေသချာစွာ တားြမစ်သ င့် သ ည်။
(d)

0ုိင်ငံများသည် စာရင်းသွင်းသတ်မှ တ်iပီးသည်0ှ င့်၊ ထို သိုDသ တ်မှ တ်ေ ဆာင်ရွက်ေ (ကာင်းကို ေငွေ ရး
ေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်းများ0ှင့် DNFBP များအား ချက်ခ ျင်း အေ(ကာင်း(ကားသည့် ယ0cရ ားများ
ရှိသ င့်သ ည်။ ထိုေ နာက် DNFBP မျာ းအပါအဝင်၊ ပစ်မှတ် ထ ားခံရ သည့် ရန်ပံုေ ငွများ သိုDမ ဟု တ်
အြခားပိုင်ဆို င်မ;များ ထိန်းသိမ်း ထား ေကာင်း ထား0ုိင်သ ည့် ေငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်းများ0ှ င့်
အြခားလူပုဂိ^uလ်များ သိDုမ ဟုတ် အဖွဲUအစည်းများ ထိ န်းချuပ်ယ 0cရ ားေအာက်ရိှ လုပ် ငန်းတာဝန်
မျာ းအရ အေရးယူ ဒဏ်ခ တ်ရ န် ရှင်းလင်းေသာလမ်း SPန် များ ချမှတ် သ င့် သ ည်။

(e)

0ုိင်ငံများသည် ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ0ှင့် DNFBP မျာ းက သက် ဆုိင်ရ ာ UNSCR များ၏
တားြမစ်ရ န်

တာဝန်များ0ှင့်

ေဆာင်ရွက်ခ ျက်များ

အညီ

ထိန်းချuပ်ထားေသာ

(ေငွ လPဲေ ြပာင်းရန်

ပိုင်ဆုိင် မ;များ

အားထု တ်မ;များ

အပါအဝင်)

သိုDမ ဟု တ်

လုိက်န ာ

အေပC lကီး(ကပ်ေ ရး

အာဏာပိုင်များ အား အစီရ င်ခံသ င့်သ ည်။
(f)

0ုိင်ငံများသည် အ(ကံြပuချက် ၇ ပါ တာဝန်များကို အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်ရာတွင်၊ သေဘာrိုးြဖင့်
ေဆာင်ရွက်သ ည့် တတိ ယပုဂ^ိuလ်များ၏ အခွင့်အေရးများကို အကာအကွ ယ်ေ ပးသည့် အစီအမံများ
ချမှတ် သ င့် သ ည်။

25

UNSCR

အ(ကံြပuချက် (၇) သည် ပစ်မှတ်ထား ေငွေ(ကးဆုိင်ရ ာ အေရးယူေဆာင်ရွက်မ;များ ကျင့်သုံးလျက်ရှိသည့် လက်ရှိ
ဆုးံ ြဖတ်ချက်များ၊ 0ှင့် ပစ်မှတထ
် ား ေငွေ(ကးဆုင
ိ ရ
် ာ အေရးယူေဆာင်ရက
ွ ်မ;များ ကျငသ
့် းံု ေစသည့် လာလတံေ့ သာ
ဆက်စပ်သည့်

FATF

UNSCR

အားလုးံ ၊ လာလတံေ့ သာ ေနာက်တိုး

များ အေပC အကျuံ းဝင်သည်။ ဤနည်း ပညာ 0ှင့်

စံ0uှ န်းများထုတြ် ပန်ချိန် (၂၀၁၇ ဇွနလ
် )တွင် ဖျကအ
် ားြပင်းလက်နက်ြပန်Dပာွ းမ;ကုိ ေငွေ(ကးေထာက်ပြ့ံ ခင်း0ှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ေငွေ(ကးဆုိင်ရ ာ

ပစ်မတ
ှ ်ထားအေရးယူ ဒဏ်ခတ်မ; မ;0ှင့် အကျuံးဝင်သည့်

UNSCR

များမှာ - ေြမာက်ကရ
ုိ းီ ယားအေပC ချမှတသ
် ည့်

(၁၈၇၄(၂၀၀၉)၊ ၂၀၈၇(၂၀၁၃)၊ ၂၀၉၄(၂၀၁၃)၊ ၂၂၇၀ (၂၀၁၆)၊ ၂၃၂၁(၂၀၁၆) 0ှင့် ၂၃၅၆ (၂၀၁၇)တုိDြဖစ်သည်။
ကို ေထာက်ခံအတည်ြပuသည့်

UNSCR

ေငွေ(ကးေထာက်ပံ့ြခင်း0ှင့် စပ်လျဉ်းသည့်
သီးသန်D ကန်သ
D တ်ချက်များ

UNSCR

၁၇၁၈(၂၀၀၆)0ှင့် ေနာက်တုိး ဆုံးြဖတ်ချက်များ

Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)

၂၂၃၁ (၂၀၁၅) ြဖင့် (၁၇၃၇ (၂၀၀၆)၊ ၁၇၄၇(၂၀၀၇)၊၁၈၀၃(၂၀၀၈) 0ှင့် ၁၉၂၉ (၂၀၁၀) တုိDအပါအဝင်) အီရ န်0ှင့် ြပန်Dပွားမ;ကို

UNSCR

ချမှတသ
် ည်။

ြပဌာန်းချက်အားလုံးကို ရပ်ဆုိင်းလိုကေ် သာ်လည်း၊ ေငွေ(ကးဆုင
ိ ရ
် ာ ပစ်မှတထ
် ားအေရးယူ ဒဏ်ခတ်မ; မ;များအပါအဝင်

ထိသ
ု လ
Dုိ ုပေ် ဆာင်ြခင်းသည်

အြပန်အလှန်

ကတိကဝတ်များြပuကာ

ဒဏ်ခတ်မ;များကို တစ်ဆင့်i ပီး တစ်ဆင့် ချဉ်းကပ်မ; ေြဖေလjာြ့ ခင်း ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ြဖစ်သည်။

JCPOA

လုြံ ခံuေရးေကာင်စ၏
ီ ေထာက်ခခ
ံ ျက်ြဖင့်

အေရးယူ

ကို အေကာင်အထည်ေ ဖာ်သည့်ေနDသည် ၂၀၁၆

ဇန်နဝါရီလြဖစ်သည်။
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7.3

0ုိင်ငံများသည် ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ0ှင့်

DNFBP

များက

အ(ကံြပuချက်

၇

ေအာက် ရိှ

တာဝန်များကို ြပဌာန်းသည့် သက်ဆုိ င်ရ ာ ဥပေဒမျာ း သုိDမ ဟု တ် အာဏာသက်ေ ရာက်ေ စသည့် နည်း လမ် း
မျာ းအေပC လုိက်နာေဆာင်ရွက် မ;ရိှမရှိ ေစာင့်(ကည့်(ကပ်မ တ် သ ည့် လုိက် နာ ေဆာင်ရွက်မ; ေသချာ ေစသည့်
အစီအမံများ ချမှတ်သ င့်သ ည်။ ယင်းသိDု ဥပေဒများ သိုDမ ဟု တ် အာဏာ သက်ေ ရာက် ေစသည့် နည်း လမ် း
မျာ းကို လုိက် နာေဆာင်ရွက်ရ န် ပျက်ကွက် လjင် တရားမေ(ကာင်းအရ သိုDမ ဟု တ် ဌာနဆိုင်ရ ာ သိုDမ ဟုတ်
ြပစ်မ;ေ(ကာင်းအရ အေရးယူြခင်း ကျခံေ စသင့်သ ည်။
7.4

0ုိင်ငံများသည် မိမိ0ုိင် ငံ ၏ အြမင်တွ င် စာရင်းသွင်းသတ်မှ တ်ရ န် စံမျာ း0ှင့် မကို က်ညီေ သာ၊ သိုDမ ဟု တ်
မကိုက် ညီေ တာ့ေ သာ စာရင်းသွင်းသတ် မှတ်ခံရ သူများ0ှင့် အဖွဲUအစည်းများအား၊ လုံြခံuေရး ေကာင် စီ သDုိ
စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ရ န် ေတာင်းခံမ; တင်ြပရန်အ တွက်၊ အများသိ လုပ် ထံုး လု ပ်နည်းများ ချမှတ် အေကာင်
အထည် ေဖာ်သ င့်သ ည်။ ထို အ ထဲ တွင် ေအာက်ပါတုDိ ပါဝင် သ င့် သ ည်26။
(a)

UNSCR

၁၇၃၀ အရ စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ေ ပးရန် ဌာနြဖစ် ေ သာ Focal Point ၌ စာရင်းတွင်း

ပါဝင်ေ နသူများ0ှင့် အဖွဲUအစည်းများအား စာရင်းမှ ပယ် ဖျက်ေ ပးရန် ေလjာက် ထား0ုိင်ေ ရး ကူညီြခင်း ၊
သိုDမ ဟု တ် Focal Point တွ င် ကို ယ် တိုင် တုိ က်rုိက်ေ လjာက် ထားရန် စာရင်းသွင်းသတ်မှ တ်
ခံရ သူများ0ှင့် အဖွဲUအစည်းများထံ အေ(ကာင်း(ကားြခင်း၊
(b)

ထိန်းချuပ် ယ0cရ ားတစ်ခုခု ၏ အမှတ်မ ထင် မှာ းယွင်းချက်ေ (ကာင့် (false positive) စာရင်းသွင် း
သတ်မှ တ်ခံရ သူများ0ှင့်

အဖွဲUအစည်းများ0ှင့်

အမည် တူ

သုိDမ ဟု တ်

အလားတူ အမည်ရိှေ သာ

လူပု ဂuိ^ လ်များ0ှင့် အဖွဲUအစည်းများ၏ ရန်ပံုေ ငွများ သိDုမ ဟု တ် အြခားပိုင်ဆို င်မ;များ အား ထိန်းချuပ်မ; မှ
လP တ်ေ ပးရန် အမျာ းသိ လုပ် ထံုး လု ပ်နည်းများ၊
(c)

0ုိင်ငံများက UNSCR ၁၇၁၈ 0ှင့် ၂၂၃၁ ေအာက်ရှိ ြခွင်းချက်အ ေြခအေနများ0ှင့် ြပည့်မီ ကိုက် ညီ သ ည်
ဟု ဆုံးြဖတ်ပါက၊ ရန်ပုံေ ငွများ သိုDမ ဟု တ်

အြခားပိုင် ဆိုင်မ; များကို ထို ဆံုးြဖတ်ခ ျက်များတွ င်

ချမှတ် ထားေသာ လုပ် ထံုး လုပ်န ည်းများ0ှင့် အညီ အလှမ်းမီရ ယူ0ို င်ရ န်ခွင့်ြပuြခင်း၊
(d)

အေရးယူ ဒဏ်ခ တ်မ; စသည်0ှ င့် စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ြခင်း0ှင့် ထိန်းချuပ်မ;မှ လPတ်ေ ပးြခင်းတုိD ကို
ေငွေ ရးေ(ကးေရး ကp0ှင့် DNFBP များအား ချက်ခ ျင်း အေ(ကာင်း(ကားသည့် ယ0cရားမျာ း၊
ထိုေ နာက် ပစ်မှ တ် ထားြခင်းခံရ သည့် ရန်ပုံေ ငွများ သိုDမ ဟု တ် အြခား ပိုင် ဆိုင်မ; များကို ထိန်းသိမ် း
ထားရှိ ေကာင်း ရှိ0ိုင်သ ည့် ေငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်းများ0ှင့် အြခားလူပုဂိ^uလ်များ သိုDမ ဟု တ်
အဖွဲUအစည်းများ (DNFBP အပါအဝင်) အား ၄င်းတုDိ ၏ စာရင်းမှပယ် ဖျက်ြခင်း သိုDမ ဟု တ် ထိန်းချuပ်မ; မှ
လွ တ်က င်းေစြခင်းဆုိင်ရ ာ တာဝန်များကို ေလးစားရန် လမ်း SP န်ြခင်း၊

7.5

ေငွေ(ကးဆုိ င်ရ ာ ပစ်မှတ် ထားအေရးယူ ဒဏ်ခ တ် မ;များကျခံသ ည့် ေနDရ က်မတုိ င်မီ ေငွစာရင်းမျာ း အေပC
ရှိသ ည့် စာချuပ်များ၊ သေဘာတူ ညီမ;များ သိDုမ ဟု တ် တာဝန်များ0ှင့် ပတ်သ က်၍(a)
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0ုိင်ငံများသည် UNSCRs ၁၇၁၈ သိုDမ ဟု တ် ၂၂၃၁ အရ၊ ထိန်းချuပ်ခံရေသာေငွစာရင်းများသိDု
TECHNICAL COMPLIANCE ASSESSMENT

METHODOLOGY
ASSESSING TECHNICAL COMPLIANCE WITH THE FATF RECOMMENDATIONS AND THE EFFECTIVENESS OF AML/CFT SYSTEMS

ဤဆုံးြဖတ်ခ ျက် ၏ ြပဌာန်းချက်များ ကျခံသ ည့်ရ က်မ တုိ င်မီ ေငွစာရင်းသိုD ဝင်ရ န် ရှိေ သာ အတိုးများ
ြဖစ်ေ စ၊ အြခားဝင်ေ ငွများြဖစ်ေ စ၊ စာချျuပ်များ၊သေဘာတူညီ ချက်များ သိုDမ ဟု တ် တာဝန်များအရ
ေပးေချရ န် ေငွများ ရြဖစ်ေ စ ရှိပါက၊ ထို အ တုိးများ၊ အြခားဝင်ေ ငွများ 0ှင့် ေပးေချမ;များသည် လည် း
ဤြပဌာန်းချက်များေအာက်တွ င် ဆက် လ က်က ျခံ၍ ထိန်းချuပ်ထားမည် ဆုိ လjင်၊ ထိုသိုD ေနာက်တို း
ေငွများကို စာရင်းများအတွင်း လက်ခံ သ င့်သ ည်။
(b)

ထိန်းချuပ်မ;ကုိ UNSCR ၁၇၃၇ အရ ေဆာင်ရွက်iပီး UNSCR ၂၂၃၁အရ ဆက် လ က် ေဆာင်ရွက် လjင်
ြဖစ်ေ စ၊UNSCR ၂၂၃၁ တစ်ခုတ ည်းအရ ေဆာင်ရွက် လjင်ြဖစ်ေ စ၊ ထို ထိ န်းချuပ်မ; ေ(ကာင့် စာရင်းသွင် း
သတ်မှ တ်ခံရ သူ

သိုDမ ဟု တ်

အဖွဲUအစည်းမှ

စာရင်းသွင်းြခင်းမခံရ မီ

ချuပ်ဆိုခ့ဲေ သာ

စာချuပ်

တစ်ရ ပ်ရ ပ်အ ရ ေပးေဆာင်ရ န်များ ရှိပါက၊ ေအာက်ပါတုိD0ှင့် ကိုက်ညီ လjင် ေပးေဆာင် သင့်သ ည် (၁) ထိုစာချuပ်သ ည် UNSCR

၂၂၃၁ တွင်ေ ရာ၊ ေနာင်ဆ င့်ပွ ား ဆုံးြဖတ်ခ ျက်များတွင်ပါ၊ SPန်း ဆုိ

ထားေသာ မည်သ ည့် တားြမစ်ပစqည်း၊ rုပ်ဝတ•u၊ ကုန်ပစqည်း၊နည်းပညာများ၊ အေထာက် အကူများ၊
သင် တန်းများ၊ ေငွေ (ကးအကူအ ညီများ၊ ရင်း0ှီးြမuuပ်0ှံမ;မျာ း၊ ပွဲခ သိုDမ ဟု တ် ဝန်ေ ဆာင် မ;များ 0ှင့်မ j
ဆက်0P ယ် မ; မရှိေ(ကာင်းကို သက် ဆိုင်ရ ာ0ုိင်ငံ များက ဆုံးြဖတ် လjင်၊ (၂) ထုိေ ပးေချမ;ကုိ တုိက် rုိ က်
ြဖစ်ေ စ သွယ်ဝုိ က်၍ ြဖစ်ေ စ လက်ခံရ ရှိသူသ ည် UNSCR ၂၂၃၁ ေအာက်ရှိြဖည့်စွ က်ခ ျက်( ဘီ) စာပိုဒ် ၆
၌

ပါရှိေ သာ

အစီအမံများ

ကျခံေ နရသည့်

လူ တစ်ဦးဦး

သိုDမ ဟုတ်

အဖွဲUအစည်း

တစ်ခုခု

မဟုတ်ေ (ကာင်း သက်ဆုိ င်ရ ာ0ုိင်ငံများက ဆုံးြဖတ် လjင်၊ iပီးလjင် (၃) သက်ဆို င်ရ ာ0ုိင်ငံများက
ထို သDုိ ေပးေချမ;များသိDုမ ဟု တ် လက်ခံမ;များ ြပuလုပ်ရ န်ရ ည်ရွ ယ် ေ(ကာင်း lကိuတင် အေ(ကာင်း(ကားစာ
ကို လုံြခံuေရးေကာင်စီ ထံ

တင်ြပiပီး လည်း ြဖစ်ရ မည်။

သင့်ေ လျာ်သ ည့် အေြခအ ေနမျာ းတွ င်

ရန်ပုံေ ငွများ၊အြခား ေငွေ (ကး ဆုိ င်ရ ာ ပိုင်ဆုိ င်မ;များ သိုDမ ဟု တ် စီးပွာ းေရးဆုိင်ရ ာ ရင်းြမစ်များကို
ဤရည်ရွ ယ် ချက်ြဖင့် ထိန်းချuပ်မ;မှ လွတ် က င်းေစြခင်းတုိD လုပ်ေဆာင်ရ န် ထို သDုိ လုပ် ပုိင် ခွ င့်
မချမှတ်မီ rုံးဖွင့်ရ က် ၁၀ ရက် အတွ င်း အေ(ကာင်း(ကားiပီးလည်း ြဖစ်ရ မည်။

26

UNSCR ၁၇၁၈ 0ှင့် ၄င်းမှ ဆင်းသက်လာေသာ ဆုးံ ြဖတ်ချက်များအတွက၊် ထိလ
ု ုပထ
် းံု လုပန
် ည်းများ0ှင့် သတ်မှတစ
် ံများသည် (ထိဆ
ု းံု ြဖတ်ချကေ် အာက်တင
ွ ် ချမှတထ
် ားသည့်
Focal Point

ယ0cရားရှိ လမ်းSPန်/လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များအပါအဝင်)

UNSCR

၁၇၃၀ (၂၀၀၆) 0ှင့် ၄င်းမှဆင်းသက်လာေသာ မည်သည်ဆ
့ းံု ြဖတ်ချက်များအရ

ကုလသမဂ^လုံြခံuေရးေကာင်စီက အတည်ြပuထားေသာ အကျံuးဝင်သည့် မည်သည့် လမ်း SPန် သိDုမဟုတ် လုပထ
် းံု လုပ်နည်းများ0ှငမ
့် ဆို အညီြဖစ်သင့်သည်။
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ပရဟိတ အဖွဲUများ (NPOs)

အ(ကံြပuချက် ၈

အ0cရ ာယ်အေြခြပu ချဉ်းကပ်မ; ကျင့်သံုးြခင်း
8.1

0ုိင်ငံများသည် (a)

အ(ကံြပuချက် (၁)ပါ လိုအပ်ခ ျက်များကို မထိခုိက်ေ စဘဲ၊ ပရဟိ တအဖွဲU တုိင်းက လုပ် ငန်း သဘာဝအရ
အ0cရ ာယ်ြမင့် အဆင့်ရိှသ ည်မ ဟု တ်သ ြဖင့် (အချuိ Uမှာ အ0cရ ာယ် အဆင့်နိမ့် ြဖစ်0ုိင်သ လုိ အ0cရ ာယ်
လုံးဝ မရှိသ ည် လ ည်း ြဖစ်0ိုင် သ ည်) FATF ၏ ‘ပရဟိတ အဖွဲU’
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ဟူ သ ည့် အဓိပ[ါယ်ဖွ င့်ဆိုခ ျက်

ေအာက် တွင် မည်သ ည် ့လု ပ်ငန်း ေအာက်ရှိ အဖွဲUအစည်းများက အကျံuးဝင်သ ည်ကို

ေဖာ်ထု တ်

သင့်သ ည်။ ထိုသDုိေ ဆာင်ရွက်ရ ာတွ င် NPO မျာ း၏ အသွ င်သ pာန်0ှင့် အမျိuးအစား များကို ေဖာ် ထု တ်
သိရှိ ြခင်းြဖင့်

အ(ကမ်းဖက်မ; ကို ေငွေ (ကးေထာက်ပံ့ မ;

အတွ က်

အလွဲသုံးစား ြပuခံရ 0ုိင်ြခေ

မှန်းဆ0ုိင် သ ြဖင့်၊ ၄င်းတိုD ၏ လ;ပ်ရှာ းမ;များ0ှင့် သrုပ် လကtဏ ာများသိရှိရ န်အ တွက် သက် ဆိုင် သ ည့်
သတင်း အချက် အလက် ရင်းြမစ် အားလုံး ကို အသုံးြပuသင့်သ ည်။28
(b)

အ(ကမ်းဖက်အ ဖွဲUမျာ းေ(ကာင့်

NPO မျာ းအေပC ေပCေပါက်0ိုင်သ ည့် iခိမ်းေြခာက်မ;များ၏ သေဘာ

သဘာဝကို လည်းေကာင်း၊ထို NPO များအား အ(ကမ်းဖက် သ မားမျာ းက မည်သDို အလွဲသုံးစား
ြပuသည် ကုိ လည်းေကာင်း၊ ေဖာ်ထု တ် သ င့် သ ည်။
(c)

အ(ကမ်းဖက်မ; ကုိ ေငွေ(ကးေထာက် ပ့ံမ;အ တွက် အလွဲ သံုးစားြပuခံရ 0ုိင်သ ည့် NPO ကp၏လု ပ် ငန် း
အမျိuးအစားတစ်ခုခုရိှ ပရဟိ တအဖွဲUမျာ း0ှင့် သက် ဆိုင်ေ သာ ဥပေဒမျာ း0ှင့် စည်းမျဉ်းများအပါအဝင်၊
အစီအမံများက ေဖာ်ထု တ်ရ ရှိသ ည့်

အ0cရာယ်များကို ေြဖရှင် းရန်

အချuိးညီiပီး

ထိေ ရာက်သ ည့်

လ;ပ်ရှာ းမ;များ လုံေ လာက်စွာ လုပ်ေ ဆာင်0ို င်ြခင်း ရှိမရှိကုိ ြပန်လှန် သံုးသပ်သ င့်သ ည်။ ထိုေ နာက်
(d)

အစီအမံများ အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်မ; ထိေ ရာက်ေ ရး ေသချာေစရန်၊ ထိုက pအေပC အ(ကမ်းဖက်
လုပ်ရ ပ် များ ြဖစ်ပွာ း0ုိင်ေ ြခရှိသ ည့် အားနည်းချက်အ လားအလာများ0ှင့် ပတ်သ က်သ ည့်သ တင်း
အချက်အ လက် များကို ပုံမှန် ြပန် လှန်အ ကဲြဖတ် သ င့် သ ည်။

27

ဤအ(ကံြပuချက်အတွက၊်

NPO

ဆုိသည်မှာ ပရဟိတ၊ ဘာသာေရး၊ ယဉ်ေကျး မ;၊ပညာေရး၊ လူမ;ေရး သိုDမဟုတ် ခင်မင်းရင်း0ှီးမ; ရည်ရွယ်ချက်များအရ၊ သိုDမဟုတ် အြခား

“ကုသလ
ုိ ြ် ဖစ်” အမျuိ းအစားတစ်ခုခက
ု လ
ုိ ုပေ် ဆာင်ရ န်အတွက် ရန်ပေံု ငွများ ေကာက်ခြံ ခင်း သိမ
Dု ဟုတ် ြဖန်ေD ဝြခင်း စသည့် လုပင
် န်းများကို အဓိက လုပေ် ဆာင်သ ည့်
ဥပေဒေရးရာပုဂuိ^ လ်တစ်ခခ
ု ု သိDုမဟုတ် ဥပေဒေရးရာစီစဉ်ေဆာင်ရက
ွ ်မ;တစ်ခုခု သိDုမဟုတ် အဖွUဲ အစည်းတစ်ခခ
ု က
ု ုိ ဆုလ
ိ သ
ို ည်။
28

ဥပမာ- ထိသ
ု အ
Dုိ ချကအ
် လက်များကို စည်းကမ်းထိနး် သိမး် ေရးအဖွဲUများ၊ အခွနအ
် ာဏာပိင
ု ်များ၊FIUများ၊အလှzရှငအ
် ဖွUဲ အစည်းများ သိDုမဟုတ် တရားဥပေဒစုိး မိုးေရးအဖွဲU၊
စုစ
ံ မ်းေထာက်လမ
ှ း် ေရးအာဏာပိင
ု ်များမှ ရရှ0
ိ င
ို သ
် ည်။
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အ(ကမ်းဖက်မ; ကုိေငွေ(ကးေထာက်ပ့ံမ; 0ှင့် စပ် လျဉ်းသည့် အေရးကိစqများအေပC အလှမ်းမီ0ို င်မ; တည် တ့ံေရး
8.2

0ုိင်ငံများသည်
(a)

စီမံအုပ်ခ ျuပ်မ;0ှင့် NPO များ အေပC

စီမံခ န်Dခွဲမ;တွင် တာဝန် ခံမ;၊ ဂုဏ်သိ က tာ ရှိမ;0ှင့် ြပည်သူများ၏

ယုံ(ကည်မ; ြမuင့်တ င်0ိုင်ရ န် အတွ က် ရှင်းလင်းေသာ မူဝါဒမျာ း ရှိသ င့်သ ည်။
(b)

NPO မျာ းေရာ အလှzရှင်အ သိုင်းအဝန်းများအ(ကားပါ NPO များ အေပC အ(ကမ်းဖက်မ;ကုိ ေငွေ (ကး
ေထာက်ပံ့မ; အတွက် အလွဲ သုံးစားြပuြခင်း0ှင့် အ(ကမ်းဖက်မ; ကို ေငွေ (ကးေထာက်ပံ့မ; အ0cရ ာယ်များ
ရှိ0ိုင်သ ည့် အားနည်းချက်များ 0ှင့် ပတ်သ က်၍ အသိပညာ ြမuင့်တ င်ေ ရး0ှင့် တုိးြမuင့်ေ ရး အတွ က်
အလှမ်းမီ0ုိင် သ မjအေပC ပညာေရး အစီအ စဉ်များ၊ 0ှင့် NPO များအေန0ှင့် ထို သိုD အလွဲ သံုးစား
လုပ်ြခင်းမှ ကို ယ့် ကုိ ယ် ကုိ ကာကွ ယ်0ိုင်မ ည့် အစီအ မံများကို အားေပးတုိက် တွန်း လုပ်ေ ဆာင်စ ေ
သင့်သ ည်။

(c)

အ(ကမ်းဖက်မ;ကုိ ေငွေ (ကးေထာက်ပ့ံမ;
ေြဖရှင်းiပီး

အ0cရာယ်များ0ှင့်

အ(ကမ်းဖက်မ;ကုိ ေငွေ (ကးေထာက်ပ့ံမ;

အားနည်းချက်မျာ းကို

အတွ က်

အလွဲသံုးစား

ကိုင် တွ ယ်

မြပu0ုိင်ေ အာင် ၊

ေချာ ေမွUသည့် ကျင့်စဉ်ေ ကာင်းများ ကို ြပuစုချမှတ်ရ န် NPO မျာ း0ှင့် အတူ လု ပ်ေ ဆာင်သ င့်သ ည် ။
ထို အြပင်
(d)

ြဖစ်0ုိင်သ မj အေြခအေနမျာ း၌ NPO မျာ းအား lကီး(ကပ်မ;ေ အာက်ရိှ ေငွေရးေ(ကးေရး လမ်းေ(ကာင်း
မျာ းမှ ေငွ လဲPေ ြပာင်းြခင်းများြပuလုပ်ရ န် တုိ က်တွ န်းသင့် သ ည်။ တစ်ခ ျိန်တည်း တွင် မတူညီေ သာ
0ုိင်ငံများရှိ ေငွေရးေ(ကးေရး ကpများ၏ မတူညီေ သာ လုပ်ေ ဆာင် 0ုိင်စွမ်းကို လည်းေကာင်း၊
အေရးေပC အလှz ထည့်ဝ င်ရ န်0ှင့် လူသ ားချင်းစာနာမ; ေပးရန် လိုသ ည့် မတူညီေ သာ0ုိင် ငံများတွ င်
မတူညီ သ ာေ နယ်ပ ယ်များရှြိ ခင်းကို လ ည်းေကာင်း ထည့်သွ င်းမှ တ်သ ားသင့် သ ည်။

ပစ်မှတ် ထား NPO များအား အ0cရ ာယ်အေြခြပu lကီး(ကပ်ြခင်း သိုDမ ဟု တ် ေစာင့်(ကည့်(ကပ်မ တ်ြခင်း
8.3

0ုိင်ငံများသည် အ(ကမ်းဖက် မ;ကုိ ေငွေ (ကးေထာက်ပ့ံမ;အ တွ က် အလွဲသံုးစား ြပuြခင်းအ0cရ ာယ် ခံရ 0ုိင်ြခေ
ရှေ
ိ သာ

NPO

ထိေ ရာက်ေ သာ

လှမ်း သင့်သ ည်။29
8.4

များအေပC

အ0cရာယ် အ ေြခြပu

အစီအ မံများ

ချမှတ်က ျင့်သုံးေ(ကာင်း ြပသ0ုိင် သ ည့်

lကီး(ကပ်မ; သိုDမ ဟု တ် ေစာင့်(ကည့်(ကပ် မတ်မ;များ အားေပးြမuင့် တင်ရ န်ေ ြခလှမ်းများ

သက် ဆိုင်ရ ာ အာဏာပိုင်များသည် (a)

ဤအ(ကံြပuချက်ရှိ NPO များ လုိက်နာရန် လုိ အပ်ခ ျက်များအရ (သတ် မှတ် စံ ၈.၃ အရ ၄င်းတုိD အ ေပC
ချမှတ် သ ည့် အ0cရာယ် အ ေြခြပu အစီအ မံ များ အပါအဝင်) .လို က်နာမ; ရှိမရှိ ေစာင့်(ကည့် (ကပ်မ တ်
သင့်သ ည်။30 ထိုေ နာက်
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(b)

NPO မျာ းသိDုမ ဟု တ် ယင်းNPOများကို ယ်စား ေဆာင်ရွက်ေ ပးသူ မျာ း၏ ချuိ းေဖာက်မ;များကို ထိေ ရာက်၊
အချuိ းညီ၍ ေနာင်(ကဉ်ေ စမည့် အေရးယူမ; များ လုပ်ေ ဆာင်0ို င် သ င့်သ ည်။

31

ထိေ ရာက်ေ သာ သတင်းအချက်အ လက် စုေ ဆာင်းြခင်း0ှင့် စုံစမ်းစစ်ေ ဆးြခင်း
8.5

0ုိင်ငံများသည် (a)

NPO မျာ း0ှင့် စပ် လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အ လက်များ ထိန်းသိမ်းထားရှိသ ည့် သက် ဆိုင်ရ ာ

အာဏာပိုင်များ သိုDမ ဟု တ် အဖွဲUအစည်းများအားလုံးအ(ကား တတ် 0ိုင်သ မj ထိေ ရာက်ေ သာ ပူးေပါင် း
ေဆာင်ရွက်မ;၊ ညuိ0uိှ င်းမ;0ှင့် သတင်းအချက်အ လက် မjေ ဝမ;မ ျာ း ြပuလုပ်ရ န် ေသချာစွာ လု ပ်ေ ဆာင်
သင့်သ ည်။
(b)

အ(ကမ်းဖက် လု ပ်ရ ပ်

သိုDမ ဟု တ်

အ(ကမ်းဖက်အဖွဲUများက

အသုံးချခံရ သည်

ထို အဖွဲUများအား တက်(ကွ စွာ အေထာက်အကူြပuေနသည် ဟု သံသ ယြဖစ် ေသာ

သိုDမ ဟု တ်

NPO မျာ းအား

စစ်ေ ဆးရန်အတွ က် လို အပ်သ ည့် စုံစမ်းစစ်ေ ဆးေသာ ကွျမ်းကျင်မ;0ှင့် လုပ်0ို င်စွမ်းရှိသ င့် သ ည်။
(c)

စုံစမ်းစစ်ေ ဆးမ;တစ်ရ ပ်ရ ပ်ြပuလုပ်ေ နစဉ်အ တွ င်း၊

ထို

NPO

များအား

စီမံအုပ်ခ ျuပ်မ;

0ှ င့်

စီမံခ န်Dခဲွသူများ ထံမှ သတင်းအချက် အ လက် အားလုံး (ေငွ(ကးဆုိင်ရ ာ0ှင့် လုပ်ငန်း အစီအစဉ် ဆိုင်ရ ာ
အချက်အ လက် များအပါအဝင်) အလှမ်းမီရ ယူ0ို င်မ; ေသချာ ေစရန် ေဆာင်ရွက်သ င့်သ ည်။

29

NPO များအတွက် အစီအမံများ သာဓကများကို ေဖာ်ထုတ်ရရှိေသာ အ0cရာယ်များအေပC မူတည်၍ အြပည့်အဝြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ်ေစ၊ ချမှတ်0ုိင်ရန် INR .8. ရှိ
ပိဒ
ု ခ
် ဲွ ၆ (ခ)တွင် အေသးစိတေ် ဖာ်ြ ပထားသည်။ စီရင်ပင
ုိ န
် က်တစ်ခုတင
ွ း် ရှိ NPO များ အေပC ကျေရာက်သည့် လက်ရှိ အ(ကမ်းဖက်မ;ကို ေငွေ(ကးေထာက်ပံသည့် အ0cရ ာယ်ကုိ
လုေံ လာက်စာွ ကိင
ု တ
် ွယေ် ြဖရှငး် 0ုင
ိ သ
် ည့် စည်းကမ်း များ သိမ
Dု ဟုတ် အြခားအစီအ မံများ ရှiိ ပီးလည်း ြဖစ်0င
ို သ
် ည်။ သိေDု သာ်လည်း ထိက
ု ေpေပC ကျေရာက်သ ည့်
အ(ကမ်းဖက်မ;ကုိ ေငွေ(ကးေထာက်ပံသည့် အ0cရာယ်ကို ပုမ
ံ ှန် ြပန်လည် အကဲြဖတ်သင်သ
့ ည်။

30

ဤစကားရပ်၌၊

စည်းမျဉး်

စည်း ကမ်း များတွင်

ကိုယတ
် င
ို ်စည်းကမ်းlကီး(ကပ်သည်အ
့ ဖွUဲ အစည်းများ0ှင့်

တရားဝင်အသိအမှတြ် ပuအဖွUဲ အစည်းများက

ကျငသ
့် းံု သည့်

စည်းကမ်း များ0ှင့် စံ0uှ န်း များပါဝင်0င
ုိ သ
် ည်။
31

ထိုသိုDအေရးယူပိတ်ဆုိDမ;အသွယ်သွယ်တွင် ေငွစာရင်း များကိုထိနး် ချu ပ်ြခင်း၊ ယု(ံ ကည်အပ်0သ
ံှ မ
ူ ျားကို ဖယ်ရာှ းြခင်း၊ လက်မတ
ှ ် rုပသ
် ိမး် ြခင်း၊ လိင
ု ်စင်rုပသ
် ိမး် ြခင်း0ှင့် စာရင်း မှ
ပယ်ဖျကြ် ခင်း တုDိ

ပါဝင်သည်။

ထိလ
ု ုပေ် ဆာင်ချက်ေ(ကာင့်

NPO

များအားြဖစ်ေ စ၊

စပ်ဆင
ို သ
် ည်အ
့ ေြခအေနများ၌

၄င်းတုDိ

ကိုယစ
် ားေဆာင်ရွကေ် ပးသူများအား

တရားမေ(ကာင်းအရ၊ လုပင
် န်းဆုင
ိ ရ
် ာ သိDုမဟုတ် ြပစ်မ;ေ(ကာင်းအရ တရားရင်ဆုိင်မ;များကို အဟန်Dအတားမြဖစ်ေစသင့်ေပ။
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(d)

NPO တစ်ခုခုက ေအာက်ပါတုိDကို လု ပ်ေ ဆာင်သ ည် ဟု သံသ ယြဖစ် လjင် သိုDမ ဟု တ် သံသ ယြဖစ် ဖွ ယ်
အေ(ကာင်းမျာ းရှိလှျင် သင့်ေ လျာ်သ ည့် ယ0cရားမျာ း ချမှတ်ေ ဆာင်ရွက်သ င့်သ ည် - (၁)အ(ကမ်းဖက် မ;
ကို ေငွေ (ကးေထာက်ပ့ံမ; အ တွက်

အလွဲသံုးစားြပuမ;တွ င်

ပါဝင်ပ တ်သ က်ြခင်း

0ှင့် /သိုDမ ဟု တ်

အ(ကမ်းဖက်အ ဖွဲUက ရန်ပံုေ ငွစုေ ဆာင်းရန် ဗန်းြပသည့်အ ဖွဲUြဖစ်ြခင်း၊
(၂) ပိုင်ဆုိင် မ; ထိန်းချuပ်ခံရ ြခင်းမှ လွတ် က င်းေစရန် သိုDမ ဟု တ် အြခား အ(ကမ်းဖက် လု ပ်ရ ပ်အ တွ က်
အေထာက် အကူ ြဖစ်ေ စရန်အပါအဝင်၊ အ(ကမ်းဖက်မ; ကုိ ေငွေ (ကးေထာက်ပ့ံမ; အတွ က် လမ်းေ(ကာင် း
အြဖစ် အသုံးချခံရြခင်း၊ 0ှင့်
(၃) တရားဝင် အသုံးြပuရန် ရည်ရွ ယ် ထားသည့် ရန်ပုံေ ငွမျာ းကို ဖုံးကွ ယ်iပီး သိုDမ ဟု တ် လjိuUဝှက်စွ ာ
လမ်းေ(ကာင်း လPဲမ;ကုိ ဖုံးကွ ယ်iပီး အ(ကမ်းဖက်သ မားများ သိုDမ ဟု တ် အ(ကမ်းဖက်အ ဖွဲUမျာ း ၏
အကျိuးအတွက် ၄င်းတုDိ ထံ သDုိ ဦးတည်ြခင်းြဖစ် လjင်၊ တားဆီးကာကွ ယ်ေ ရး သိုDမ ဟု တ် စုံစမ်းစစ်ေ ဆး
ေရး ေဆာင်ရွက်ရ န်အ တွက်၊ ဤသတင်း အချက်အ လက်ကုိ lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင် များ0ှင့် ချက်ခ ျင် း
မjေဝသင့်သ ည်။

စိုးရိမ်ဖွယ် NPO တစ်ခုခုအေ(ကာင်း သတင်းအချက် အ လက် အတွ က် ြပည်ပ မှေတာင်းခံမ;ကို ထိေ ရာက်စွာ တုDံြပန် 0ို င်
သည့် စွမ်းရည်
8.6

0ုိင်ငံများသည် အ(ကမ်းဖက်မ;ကို ေငွေ (ကးေထာက်ပံ့ သ ည် သိုD မ ဟုတ် အြခားနည်းများြဖင့် အ(ကမ်းဖက်မ;ကုိ
ကူညီမ; တွင် ပါဝင်ပ တ်သ က်သ ည် ဟု မသကyာ ဖွယ် NPO တစ်ခုခု0ှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ြပည်ပမှ သတင်း အချက်
အလက် ေတာင်းခံမ;ကို တုံDြပန်0ုိင်ရ န် အ တွ က် သင့်ေ လျာ်သ ည့် ဆက် သွ ယ်ရ န် ပွိuင့်များ0ှင့် လု ပ် ထုံး လုပ်နည်း
မျာ းကို သိရှိရ န်ေ ဖာ် ထုတ် သ င့် သ ည်။
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အ(ကံြပuချက် ၉
9.1

ေငွေရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ၏ လjိuUဝှက်လုံြခံuမ;ဆ
 ုိင်ရာ ဥပေဒများ

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ၏ လjိzUဝှက် လုံြခံuမ;ဆို င်ရ ာ ဥပေဒမျာ းသည် FATF အ(ကံြပuချက်များကို
အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်ရာတွင် အဟန်Dအ တားမြဖစ်ေ စသင့်ပါ။32

32

ဤေနရာတွင်

အထူး စိးု ရိမ်ဖယ
ွ ရ
် 0
ိှ ိုငသ
် ည်မာှ lကီး(ကပ်ေရးအာဏာပိင
ု မ
် ျားက

ထမ်းေဆာင်0ိုငရ
် န်

လုအ
ိ ပ်သည့်

သတင်းအချက်အလက်များ

MLသိမDု ဟုတ် FT

အလှမး် မီရ န် ေဆာင်ရွက်

တုိက်ဖျက်ရ ာတွင်

၄င်း တုိD၏

လုပ်င န်းတာဝန်များကို ေကာင်းစွ ာ

0ုိ ငသ
် ည်စ
့ မ
ွ း် ရည်၊ ြပည်တင
ွ း် ြပည်ပ lကီး(ကပ်ေရးအာဏာပိင
ု မ
် ျားအ(ကား

သတင်းအချကအ
် လက် မjေ ဝြခင်း၊0ှင့် အ(ကံြ ပuချက် (၁၃)၊ (၁၆) သိုDမဟုတ် (၁၇) များအရ တာဝန်ြ ဖစ်သည့် ေငွေရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများအ(ကား သတင်းအချက်အလက်
မjေဝြခင်း ။
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ဆက် သွယ်ေ ဆာင်ရွက်သူအေပC အေလးထားစိစစ်ြခင်း

အ(ကံြပuချက် ၁၀
10.1.

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများသည်

အမည်ဝှ က်

သိDုမ ဟုတ်

33

(CDD)

အမည် တုြဖင့် ေငွစာရင်းဖွင့်ြခင်း ကို

တားြမစ်သ င့်သ ည်။

မည်သ ည့်အခါတွင် CDD လုပ်ေ ဆာင်ရ န် လိုသ နည်း
10.2.

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း မျာ းသည် CDD အစီ အမံများကို ေအာက်ပါအေြခအေနမျာ းတွင် ကျင့် သံုးရန်
လို အပ်သ င့်သ ည်။

a. စီးပွာ းဆက် ဆံေ ဆာင်ရွ က်ရ န် ထူေ ထာင်သ ည့်အခါ၊
b. အများဆုံးသတ်မှ တ်ပမာဏ (USD/EUR ၁၅၀၀၀) အထက် ရံဖန်ရံခ ါ လPဲေ ြပာင်းြခင်း၊ ထိုသDိုေ ဆာင်ရွ က်
သည့် အခါ တစ်lကိမ် တည်းြဖင့် ေငွ လဲPေ ြပာင်းြခင်း သိုDမ ဟု တ် ဆက်0P ယ်မ;ရှိသ ည် ့အlကိမ်ေ ရများစွာြဖင့်
လုပ်ေ ဆာင် ြခင်း၊
c.

အ(ကံြပuချက်

၁၆

0ှင့်

၄င်း၏

ရှင်း လင်းဖွ င့် ဆုိသ ည့်စာစုမျာ းတွင်

အြပည့်အ စုံေ ဖာ်ြပထားသည့်

အေြခအေနများတွင် ရံဖန်ရံခါ အီ လက် ထရွ န်နစ်နည်း လမ်းြဖင့် ေငွ လဲPေ ြပာင်းြခင်း၊

d. FATF အ(ကံြပuချက်များေအာက် မည်သ ည့်ေ နရာတွင်မ ဆို ရည် SPန်းသည့် မည်သ ည့် ြခွင်းချက်များ (သုDိ )
အများဆုံးသတ်မှ တ်ပမာဏရှိေ စကာမူ ML/TF ဟု သံသ ယရှိြခင်း၊ သိDုမ ဟုတ်

e. ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း က ယခင်က ေတာင်းခံရ ရှိထားသည့် ဆက်သွ ယ်ေ ဆာင်ရွက်သူ ဆုိင် ရ ာ
အချက်အ လက် များ မှန်က န်မ; သိုDမ ဟု တ် လုံေ လာက်မ; မရှိဟု သံသ ယရှိြခင်း၊

ဆက် သွ ယ်ေဆာင်ရွက် သူအားလုံး အတွ က် လုိ အပ်ေသာ အေလးထားစိစစ်မ; အစီအမံများ
10.3.

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း မျာ းသည် ဆက်သွ ယ်ေ ဆာင်ရွက်သူ (အiမဲတမ်းြဖစ်ေ စ ရံဖန်ရံခါြဖစ်ေ စ
လူပု ဂuိ^ လ် ြဖစ်စေ

ဥပေဒေရးရာပုဂuိ^ လ် ြဖစ်ေ စ ဥပေဒေရးရာစီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်မ;ြဖစ်ေ စ) ကို မည်သူမည် ဝ ါ

ြဖစ်ေ(ကာင်း၊ ေဖာ်ထု တ်ရ န်တာဝန်ရိှသ င့်သ ည်။။

ဆက်သွ ယ်ေ ဆာင်ရွက်သူ ၏ သက်ေ သခံ အေထာက်

အထားမျာ း မှန်က န် မ;ကို ယုံ(ကည်အ ားထားရiပီး လွ တ် လ ပ် သ ည့် ဇစ်ြမစ်များမှ ရရှိသ ည့် စာတမ်းများ၊
ေဒတာ

သိုDမ ဟုတ်

သတင်းအချက်အ လက်

အသုံးြပuကာ စိစစ်အ တည်ြပuသင့်သ ည်။

33

(ကို ယ်ေ ရးသက်ေ သခံအေထာက် အ ထားြပ ေဒတာ)

များ

ေငွေရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း များ CDD လုပြ် ခင်း၏ အေြခခံမက
ူ ုိ ဥပေဒတွင် ြပဌာန်းသင်ေ့ သာ်လည်း၊ လုအ
ိ ပ်ချက်များအတိအကျကိုမူ အာဏာသက်ေရာက်ေ စသည့်
အြခားနည်းလမ်း များြဖင့် ချမှတ်0င
ို သ
် ည်။
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10.4.

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း မျာ းသည် ဆက်သွ ယ်ေ ဆာင်ရွ က်သူ တစ်ဦးဦး၏ ကို ယ်စား ေဆာင်ရွက် သ ည်
ဟု ဆုိ သူအား အမှန် တကယ် ကို ယ်စား ေဆာင်ရွက်ခွင် ့ေ ပးထားြခင်း ရှိမရှိ စစ်ေ ဆးြခင်း၊ ထိုသူ ၏ ကို ယ်ေ ရး
သက်ေ သခံအေထာက်အ ထား ကို စိစစ် အတည်ြပuြခင်း၊

10.5.

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများသည်

အကျuိးခံစားခွင့်ရိှသူ

ပိုင်ရှင် ၏

ကို ယ်ေ ရးအချက်အ လက် ကုိ

ေတာင်းခံ၍ ၊ မှန်မမှန် သိရှိေ အာင် ယုံ(ကည်အားထားရသည့် ဇစ်ြမစ်မှ ရ0ုိင်သ ည့် အချက်အ လက် သိုDမ ဟု တ်
ေဒတာမျာ း အသုံးြပuကာ၊ ကျိuးေ(ကာင်းသင့် တင့် သ ည့် နည်း လမ်းမျာ းြဖင့် ေဖာ်ထု တ်iပီး၊ အကျuိးခံစားခွင့်ရိှ သူ
ပိုင်ရှင်အ မှန်ြဖစ်ေ (ကာင်း ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း ေကျနပ်သ ည် အ ထိ စိစစ်အ တည်ြပuြခင်း၊
10.6.

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း များသည် စီးပွားဆက် ဆံေ ဆာင် ရွက်သ ည့် ရည်ရွယ်ခ ျက်0ှ င့် သေဘာသဘာဝ
0ှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အ လက်များကို နားလည်ေ အာင် စုေ ဆာင်းရန် တာဝန်ရှိသ င့်သ ည်။

10.7.

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများသည် စီးပွားဆက်ဆံေ ဆာင်ရွက်မ;အေပC အေလးထားစိစစ်မ; ကုိ ေအာက်ပ ါ
တုDိ အပါအဝင် စဉ်ဆ က်မြပတ် ြပuလုပ်ရ န် တာဝန်ရိှသ င့် သ ည်။။
(a) ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း သိ ထားသည့် ဆက် သွ ယ်ေ ဆာင်ရွက်သူ အေ(ကာင်းမျာ း၊ ၄င်းတုိD ၏
စီးပွာ းေရး0ှင့်အ0cရာယ်အ ဆင့်၊ လုိ အပ်သ ည့်အေြခအေနတွ င် ေငွ လPဲေ ြပာင်းမ;မျာ းက ေငွေ (ကးများ၏
ဇစ်ြမစ်များ အရ မှန်က န် ကိုက်ညီ မ;ရိှမရှိ ေသချာ ေစရန်၊ ဆက် ဆံ ေဆာင်ရွက်မ; တစ်ေ လjာက် လုံ း ရှိ
ေငွလPဲေ ြပာင်းမ;များကို ေစ့စပ်စွာ စစ်ေ ဆးြခင်း၊ iပီး လjင်
(b) အ0cရ ာယ်အ ဆင့်ြမင့်

အမျိuးအစားတွင်

ပါဝင်ေ သာ

ဆက်သွ ယ်ေ ဆာင်ရွ က်သူများ

အတွ က်

အထူးအားြဖင့်၊ CDD လု ပ်ငန်းစဉ်ေ အာက် ေကာက်ခံရရှိiပီး လက်ဝ ယ်ရှိမှ တ် တမ်းများကို ြပန် လှ န်
သုံးသပ်ြခင်းြဖင့် စာရွက်စာတမ်းများ၊ ေဒတာ သိုDမ ဟု တ် အချက်အ လက် များကို

အချိန် 0ှ င့်

တစ်ေ ြပးညီ ဆက်စပ် မ;ရှိေ အာင် ေသချာ စွာ ထားရှိြခင်း၊
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ဥပေဒေရးရာပုဂ^ိuလ်များ0ှင့် ဥပေဒေရးရာစီစဉ်ေဆာင်ရွက်မ;များအတွက်လိုအပ်သည့် သီးြခား CDD
အစီအမံများ
10.8.

ဥပေဒေရးရာပုဂ^ိuလ်များ0ှင့် ဥပေဒေရးရာစီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်မ; များ ြဖစ်ေ သာ ဆက် သွ ယ် ေဆာင်ရွက် သူများ
အတွ က် ေငွေရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း သည် ထို

ဆက် သွ ယ်ေ ဆာင်ရွက်သူ ၏ စီးပွားေရး လုပ်ငန် း

သေဘာသဘာဝ0ှင့် ၄င်း ၏ ပိုင်ဆို င်မ;0ှင့် ထိန်းချuပ်0ိုင် သ ည့် ဖွဲUစည်းပုံကုိ နားလည် သိရှိေ အာင် လုပ် ဆ ာင်
ရန် တာဝန်ရှိသ င့် သ ည်။။
10.9.

ဥပေဒေရးရာပုဂ^ိuလ်များ0ှင့် ဥပေဒေရးရာစီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်မ; များ ြဖစ်သ ည့် ဆက်သွ ယ် ေဆာင်ရွက်သူ များ
အတွ က်၊ ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း သည် ဆက်သွ ယ်ေ ဆာင်ရွက်သူ ၏ သက်ေ သခံ အေထာက် အထား
အချက်အ လက် များ သိရိှေ အာင် လုပ်iပီး မှန်က န်မ; စိစစ်ရ န် ေအာက်ပါအချက်အ လက်များ ေကာက်ခံရ န်
တာဝန်ရှိသ င့်သ ည်။
(a) အမည်၊ ဥပ ေဒပုံစံ0ှင့် အမှန် တ ကယ် တည်ရှိေ(ကာင်း သက်ေ သအေထာက်အ ထား၊
(b)

ဥပေဒေရးရာပုဂ^ိuလ်

သုိDမ ဟု တ်

ဥပေဒေရးရာစီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်မ;အ ေပC

စည်းကမ်း(ကပ်မ တ်iပီ း

စည်းေ0ှာ င်မ; ရှိေ စသည့် လုပ်ပို င်ခွင့်များ အြပင်၊ ဥပေဒေရးရာပုဂ^ိuလ် သိုDမ ဟု တ် ဥပေဒေရးရာ စီစ ဉ်
ေဆာင်ရွက်မ;၌ အlကီးတန်းစီမံခ န်Dခွဲမ;ရ ာထူးရှိသူ ၏ အမည်များ၊ iပီးေနာက်
(c) မှတ်ပုံ တင် ထားသည့် rုံးလိပ်စာ၊ ထို လိ ပ်စာ0ှင့် မတူပါက အဓိ က လုပ်င န်းလု ပ်ကို င် သည့်ေ နရာ။
10.10.

ဥပေဒေရးရာပုဂ^ိuလ် ြဖစ်ေ သာ ဆက်သွ ယ်ေ ဆာင်ရွက်သူများအတွက်3 4 ေငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်းသည်
အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူပုိ င်ရှင် မည် သူမည် ဝါြဖစ်ေ (ကာင်း သိရှိေ အာင်ေ ဖာ်ထု တ်ရ န် 0ှင့် သက်ေ သခံ အေထာက်
အထား အချက်အ လက်မှန် က န်မ;စိစစ်ရ န် အတွ က် ေအာက်ပါ အချက် အလက်များမှတ ဆင့် ကျိuးေ(ကာင် း
လုံေ လာက်သ ည့် အစီအမံ များ ကျင့်သံုးရန် လိုအပ် သ င့် သ ည်။
(a.) ဥပေဒေရးရာပုဂ^ိuလ် အ တွ င်း ပိုင် ဆုိင်မ; အ ဆုံးစွန် ထိန်းချuပ်0ုိင် သ ည့် လူပုဂ^ိuလ် (ရှိ လjင် 35)မည်သူမ ည် ဝ ါ
ြဖစ်ေ(ကာင်း၊ iပီးလjင်36

34

ထို ဆက်သယ
ွ ေ် ဆာင်ရက
ွ သ
် ူ သိုDမဟုတ် ပိုင်ဆုိင်မ;ထိန်းချuပ်0ုိင်သူသည် စေတာ့အိတခ
် ျန
ိ း် တွင် စာရင်း ဝင်ေသာကုမ[ဏြီ ဖစ်iပီး ဖွင့်ဟေ(ကညာရန် တာဝန်များရှသ
ိ ည်အ
့ တွက်
)စေတာ့အိတခ
် ျန
ိ း် စည်းမျဉ်းများ

သိမ
Dု ဟုတ်

အလုအ
ံ ေလာက်ရရ
ိှ န် တာဝန်များရှိ လjင၊်

ဥပ ေဒ

သိအ
Dု ာဏာသက်ေရာက် ေစသည်န
့ ည်း များအရ

(အကျuိ းခံစားခွငရ
့် သ
ိှ ပ
ူ ုိငရ
် င
ှ 0
် င
ှ ့်

စပ်လျဉ်း၍

ပွင့်လင်းြမင်သာမ;

သိDုမဟုတ် ထိက
ု ုမဏ
[ ီ၏ အများစု ပိုငဆ
် င
ို ေ် သာ လက်ခက
ဲွ ုမဏ
[ ီ ြဖစ်လjင၊် ထိက
ု ုမဏ
[ ီများ၏ အစုရယ
ှ ်ယာဝင် သိDုမဟု တ်

အကျuိ းခံစားခွငရ
့် သ
ိှ ူပင
ုိ ရ
် င
ှ ် မည်သမ
ူ ည်ဝါြဖစ်ေ(ကာင်းေဖာ်ထတ
ု ရ
် န်0င
ှ ့် စိစစ်အ တည်ြပuရန်မလိုပါ၊ သက်ဆင
ို သ
် ည့် အေထာက်အထားများကို အစိးု ရ

မှတ်ပတ
ံု င်rးံု ၊

ဆက်သယ
ွ ေ် ဆာင်ရက
ွ သ
် ူ သိDု အြခား ယု(ံ ကည်အားထားရသည့် ဇစ်ြ မစ်များမှ ရရှ0
ိ င
ို သ
် ည်။
35

ပိင
ု ဆ
် င
ို မ
် ; အကျိuးစီး ပွားများသည် အလွန်များြပားလှသြဖင့် ဥပေဒေရးရာပုဂ^ိuလ် သိုDမဟုတ် ဥပေဒေရးရာစီစဉ်ေဆာင်ရွက်မ;ကို ပိုင်ဆုိင်မ;ြ ဖင့် ထိန်းချuပ်သည့် လူပုဂuိ^ လ်များ
(တစ်ဥးီ တည်းြဖစ်ေစ သိမ
Dု ဟုတ် ေပါင်းစပ်၍ြဖစ်ေစ) မရှိတတ်ေ ပ။

36

ပိင
ု ဆ
် င
ို မ
် ;ကုိ အဆုးံ စွန်ထန
ိ း် ချu ပ်0င
ို သ
် ည့် အကျိuးအြမတ်သည် ကုမ[ဏီ၏ ပိုင်ဆုိင်မ;ဆုိင်ရာဖွဲUစည်းမ;ေပCတွင် မူတည်သည်။ သတ်မှတ်ပမာဏေပC အေြခခံ0ုိင်သည်၊ ဥပမာကုမ[ဏီ ၏ ရာခိုင်0ှuန်း တစ်ခုထက် ပို၍ ပိုင်ဆုိင်ြခင်း ၊ (ဥပမာ- ၂၅%)
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(b).

(က)

ပိုင်ဆုိ င်မ; ကို

အဆုံးစွန် ထိန်းချuပ်0ုိင်သူ(များ)မှာ

အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူပုိင်ရှ င် ြဖစ်ြခင်းအား

သံသ ယရှိပါက၊ သိုDမ ဟုတ် ပိုင် ဆုိင် မ;ကို ထိန်းချuပ်သူ လူပုဂ^ိu လ် မရှိပါက၊ အြခားနည်းမျာ းြဖင့် ဥပေဒေရးရာ
ပုဂ^ိuလ် သိုDမ ဟု တ် ဥပေဒေရးရာစီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်မ;ကို ထိန်းချuပ်သ ည့် လူပုဂ^ိuလ် (ရှိလjင်) မှာ မည်သူမ ည် ဝ ါ
ြဖစ်ေ(ကာင်း။ ထုိေ နာက်
(c).

(က) 0ှင့် (ခ) တွင် လူ ပုဂuိ^ လ် ကုိ သတ်မှ တ်ေ ဖာ်0ိုင်ြခင်းမရှိ လjင် အlကီးတန်းစီမံခ န်Dခဲွေ ရးအရာရှိ

ရာထူး ရှိေ သာ သက်ဆို င်ရ ာ လူ ပုဂuိ^ လ် ၏ သက်ေ သခံ အ ေထာက်အ ထား။
10.11.

ဥပ ေဒေရးရာ စီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်မ; များြဖစ်သ ည့် ဆက် သွ ယ်ေ ဆာင်ရွက်သူ မျာ း အတွ က်၊ ေငွေရးေ(ကးေရး
အဖွဲUအစည်း သည် ေအာက်ပါအချက်အ လက်များြဖင့် အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူပုိင်ရှ င် မည်သူမ ည်ဝါြဖစ်ေ(ကာင် း
ေဖာ်ထု တ်ရ န်0ှင့် သက်ေ သခံ အေထာက် အ ထားမျာ း မှန်မမှန် စိိစစ်အ တည်ြပuရန် တာဝန်ရှိသ င့် သ ည်။
(a)

ယုံ(ကည်အပ် 0ံှမ;များအတွက်၊ ထူေ ထာင် သူ၊ ယုံ(ကည် အပ်0ံှြခင်းခံရ သူ (မျာ း)၊ ကာကွယ် ေစာင့်ေ ရှ ာ က်
သူ (ရှိလjင်) အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူများ (သုိD) အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူ အတန်းအစား တုDိ37 ၏ သက်ေ သခံ
အေထာက် အ ထားမျာ း၊ 0ှင့် ယုံ(ကည်အပ်0ံှမ; အေပC ထိန်းချuပ် မ; /ပိုင် ဆုိင်မ; အဆင့် ဆ င့် အပါအဝင်)
အဆုံးစွန် ထိေ ရာက်စွာ ထိ န်းချuပ်သ ည့် မည် သ ည့် လူပုဂိ^uလ်ကုိ မဆို ေဖာ်ထု တ် အတည်ြပuြခင်း၊

(b)

အြခားေသာ ဥပေဒေရးရာစီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်မ; အမျိuးအစားမျာ းအတွ က်၊ တူညီေ သာ သိုDမ ဟု တ်
အလားတူရ ာထူးတာဝန်ရှိသ ည့်ပုဂ^ိu လ်များ၏သက်ေ သခံအေထာက်အ ထားကို စိစစ် အတည်ြပuြခင်း။

အသက် အာမခံ ေပCလစီများအေပC အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူများအတွက် CDD
10.12.

ဆက် သွ ယ်ေ ဆာင်ရွက် သူ 0ှင့် အကျိuးခံစားခွင့်ရှိသူများအတွက် လုိ အ ပ်သ ည့် CDD အစီအမံများအြပင် ၊
ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း များသည် အသက်အာမခံ0ှင့် အြခားေသာ ရင်း0ှီးြမuuပ်0ံှမ; ပုံစံရိှသ ည့် အာမခံ
ေပCလစီများ၏ အကျိuးခံစားခွင့်ရှိသူအ ေပC၊ အကျိuးခံစားခွင့်ရှိသူ မည်သူမ ည်ဝါြဖစ်ေ(ကာင်း သိသ ည်0ှ င့်
သိုDမ ဟု တ် သတ်မှ တ်iပီးသည်0ှင့် မ(ကာမီ ေအာက်ပါ အစီအ မံ မျာ းကို ချမှတ် က ျင့်သုံးသင့်သ ည်။
(a)

အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူအြဖစ် လူပုဂuိ^ လ် သိုDမ ဟုတ် ဥပေဒေရးရာ ပုဂ^ိuလ် သိုDမ ဟု တ် ဥပေဒေရးရာ
စီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်မ;များကို သီးသန်D အမည်သ တ်မှ တ် လjင်၊ ထိုသူ ၏ အမည်ကုိ ယူြခင်း၊

(b)

သီးြခားပုံစံများ သိုDမ ဟု တ် အတန်း အစား သိုDမ ဟု တ် အြခားနည်းများြဖင့် သတ်မှ တ် ထားေသာ
အကျuိးခံစားခွင့် ရှိသူြဖစ်လjင်၊ ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း က ထို ထို အ ကျိuးခံစားခွင့်ရှိသူ မည် သူ
မည်ဝါ ြဖစ်ေ(ကာင်း အာမခံေ (ကးထု တ်ေ ပးချိန်တွင် ထု တ်ေ ဖာ်0ိုင်မည်ကုိ ေကျနပ် ေလာက် သ ည်
အထိ ထိုသူ 0ှင့် ပတ်သ က် သ ည့် အချက်အ လက် လုံေ လာက်စွာ ရယူြခင်း၊

________________________
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(c)

အထက်ပါ အချက် 0ှစ်ခ ျက်လံုးအတွ က် -အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူ၏ သက်ေ သခံအေထာက် အထားကုိ
အာမခံေ (ကးထု တ်ေ ပးချိန်တွင် စိစစ်အ တည်ြပuသင့်သ ည်။

10.13.

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများသည် CDD အစီအမံများ တုိးြမuင့် ချမှတ်ရ န် ဆုံးြဖတ်ရ ာတွ င် အသက်
အာမခံေ ပCလစီ တစ်ခုခု ၏ အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူကုိ လ ည်း အ0cရာယ်ြဖစ်0ို င်သ ည့် အေ(ကာင်းတရားတစ် ခု
အြဖစ် အကျံuးဝင်မ;ရိှမရှိ စဥ်းစားရန်တာဝန်ရိှသ င့် သ ည်။ အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူြဖစ်ေ သာ ဥပေဒေရးရာ
ပုဂ^ိuလ် သိုDမ ဟု တ် ဥပေဒေရးရာစီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်မ; တစ်ခုခုသ ည် အ0cရ ာယ်အ ဆင့်ြမင့်သ ည့် အေနအထား
ရှိလjင်၊

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းသည်

CDD

အာမခံေ (ကး ထု တ် ေပးချိန်တွင် အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူ၏

အစီအမံများတုိးြမuင့်သ တ်မှ တ်ရ န် လို အပ်iပီ း၊
အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူပို င်ရှင် မည်သူမည် ဝ ါ

ြဖစ်ေ(ကာင်း သက်ေ သခံ အေထာက်အ ထားများကို ရယူ က ာ အတည်ြပuစိစစ်ရ န် တာဝန်ရိှသ င့် သ ည်။။

စိစစ်အတည်ြပu ချိန်
10.14.

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများသည်

ဆက်သွ ယ်ေ ဆာင်ရွ က်သူ

0ှင့်

အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူ

ပိုင်ရှင် ၏

သက်ေ သခံအေထာက်အ ထားကို စီးပွာ းဆက် ဆံမ; မထူေ ထာင် မီ0ှင့် ထူေ ထာင်ခ ျိန် တွင် ြဖစ်ေ စ၊ ရံဖန်ရံခ ါ
ဆက် သွ ယ်ေ ဆာင်ရွက် သူ မျာ းအတွက် ေငွ လဲPေ ြပာင်းချိန်တွ င် ြဖစ်ေ စ၊ သိDုမ ဟု တ် )ခွင့်ြပuလjင် (ေအာက်ပ ါ
အေြခအေနများ၌ စိစစ်အတည်ြပuြခင်းကို ထူေ ထာင်iပီး ချိန်တွင် ေဆာင်ရွက်ရ န် တာဝန်ရိှသ င့် သ ည်။၊
(a) ထူေ ထာင်iပီး ြဖစ်0ိုင် သ မj အြမန်ဆံုး၊
(b) လုပ် ငန်း ပုံမှန် လုပ်ေ ဆာင် မ;ကုိ အေ0ှာ င့်အ ယှ က်မြဖစ်ေ စရန် အေရးlကီးသည့် အခါ၊ထိDုအြပင်
(c) ML/TF. အ0cရာယ်များကို ထိေ ရာက်စွာ စီမံခ န်Dခဲွ0ိုင်iပီးြဖစ်သ ည့် အခါ၊၊
10.15.

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း များသည် ဆက်သွ ယ်ေ ဆာင် ရွက်သူ တစ်ဦး၏ သက်ေ သခံ ေအထာက်
အထားမျာ း မစိစစ်ရ ေသးမီ စီးပွာ းဆက် ဆံ ထူေ ထာင်ခွင့် ရရှိ0ုိင်သ ည့် အြခအေနများ0ှင့် ပတ် သ က် ၍
အ0cရ ာယ် စီမံခ န်Dခဲွသ ည့် လု ပ် ထံုး လုပ်န ည်းများ ချမှတ်ရ န် တာဝန်ရိှသ င့်သ ည်။။
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လက်ရှိ ဆက်သွ ယ်ေ ဆာင်ရွက်သူ များ
10.16

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း များသည် လက်ရှိ စီးပွားေရးကpအတွ က် အခရာကျမ; 0ှင့် အ0cရ ာယ် ေပC
မူတည်၍ ၊ ဆက်သွ ယ်ေ ဆာင်ရွက်သူ များအေပC CDD စည်းကမ်းများကို ကျင့်သံုးရန်တာဝန် ရှိ သင့်iပီ း
ထို လ က်ရိှ စီးပွာ းဆက် ဆံမ; တDိုအေပC ယခင် က CDD အစီအ မံများ ကျင့်သံုးြခင်းရှိမရှိ0ှင့် ကျင့်သံုးခဲ့ လjင် ၊
ကျင့်သုံးခဲ့သ ည့် က ာလ၊

အချက်အ လက်များ ေတာင်းခံ

ရရှိမ;

လုံေ လာက်ြခင်းရှိမရှိေ ပC

မူတ ည်၍ ၊

သင့်ေ လျာ်သ ည့် အချိန်မျာ းတွင် အေလးထားစိစစ်မ;များ ြပuလုပ် သ င့်သ ည်။

အ0cရ ာယ်အေြခြပu ချဉ်းကပ်မ;
10.17

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများသည် ML/TF အ0cရာယ် အဆင့်ြမင့်သ ည့် အေြခအေနများတွ င် အေလးထား
စိစစ်မ; တုိးြမuင့် လုပ်ေ ဆာင်ရ န် တာဝန်ရှိသ င့် သ ည်။

10.18

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်

များသည်

မိမိအ ဖွဲUအစည်းမှြဖစ်ေ စ၊0ုိင်ငံမှ ြဖစ်ေ စ

အ0cရ ာယ်

ပိုင်းြခား

စိတ်ြဖာမ; လုံေ လာက်စွာ ြပuလု ပ်ြခင်းြဖင့် အ0cရာယ် အ ဆင့်နိမ့် သ ည် ဟု ေဖာ်ထု တ် သိရှိမှသ ာ rိုးရှင်းေသာ
CDD အစီ အမံများ ချမှတ် က ျင့်သံုး0ုိင် သ ည်။ ထိုrုိးရှင်းေသာအစီအမံ များသည် အ0cရာယ် အ ဆင့်နိမ့် သ ည့်
အေ(ကာင်းတရားများ0ှင့် အညီ ြဖစ်သ င့်သ ည်။ သိDုေ သာ် ML/TF အ0cရာယ် ရှိသ ည် ဟု သံသ ယရှိ လjင်
ေသာ် လည်းေကာင်း၊

အ0cရာယ်အ ဆင့်ြမင့်သ ည့်

အေနအထားများ ေပCေပါက် လှျင် ေသာ်လည်းေကာင်း ၊

rိုးရှင်းသည့် အစီအ မံများ ကျင့်သုံးရန် လက်သ င့်မခံပါ။

CDD ေကျနပ်ေ လာက်သ ည်အ ထိ အြပည့် အဝ မလု ပ်ေဆာင်0ုိ င် ြခင်း
10.19

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း သည် သက် ဆုိင်သ ည့် CDD အစီအမံများကို ကျင့်သံုး0ုိင် သ ည့် အေြခအ ေန
မရှိလjင်(a)

ေငွစာရင်းဖွင့်ခွ င့် မြပuရန်၊ စီးပွားဆက်ဆံ ထူေ ထာင်ြခင်း မစတင်ရ န်၊ သိDုမ ဟု တ် ေငွေ (ကးဆက် သွ ယ်
ေဆာင်ရွက်မ; မြပuလုပ်ရ န်၊ သိုDမ ဟု တ် စီးပွာ းဆက် ဆံ ထူေ ထာင် မ; အဆုံးသတ်ရ န် တာဝန်ရှိသ င့်သ ည်။

(b)

ထုိေ နာက် ဆက် သွ ယ်ေ ဆာင်ရွ က်သူ 0ှင့် ပတ် သ က်၍ သံသ ယြဖစ်ဖွ ယ် သ တင်းပိုDေ ရး စဉ်းစားရန်
တာဝန်ရှိသ င့်သ ည်။
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CDD 0ှင့် ေပါက်(ကားမ;
10.20

ေငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်းများသည် ေငွေ(ကးခဝါချမ;သိုDမ ဟု တ် အ(ကမ်းဖက်မ;ကို ေငွေ(ကးေထာက် ပံ့ မ;
0ှင့် ပတ် သ က်သ ည့် သံသ ယ ရှိiပီး၊ CDD ေဆာင်ရွက် လjင် ဆက် သွ ယ် ေဆာင်ရွက်သူ ရိပ်မိ လိမ့် မ ည် ဟု
ယုံ(ကည်ရ ေလာက်သ ည့် အေထာက် အထားရှိလjင်၊

CDD ေဆာင်ရွက်ြခင်း မြပuေတာ့ဘဲ၊ STR

တင်ပိုDရ န် သ ာ တာဝန်ရှိ သင့်သ ည်။
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အ(ကံြ ပuချက် ၁၁

11.1

မှတ်တမ်းမှတရ
် ာ ထိနး် သိမ်းထားရှြိ ခင်း 39

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများသည် ြပည် တွင်းြပည်ပ ေငွ လPဲ ေြပာင်းမ;များ၏

လို အ ပ်သ ည့်

မှတ်ရ ာမျာ းကို စီးပွာ းဆက် ဆံ ေဆာင်ရွက်မ;များ iပီးစီးiပီးေနာက် အနည်းဆုံး ငါး0ှစ်အ ထိ

မှ တ်တ မ် း
ထိန်းသိ မ် း

ထားရန် တာဝန်ရိှသ င့်သ ည်။
11.2

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများသည် CDD အစီအမံများမှ ရရှေ
ိ သာ မှတ် တမ်းအားလုံး၊ ေငွစာရင်းဖိုင်များ၊
0ှင့် စီးပွာ းဆက် ဆံ ေဆာင်ရွက် မ;များကိ၊ု ပိုင်းြခားစိတ်ြဖာမ; ရလဒ်အ ားလုံး 0ှင့် တကွ၊

စီးပွာ းဆက် ဆံ

ေဆာင်ရွက်မ;များ iပီးစီးiပီးေနာက် သိုDမ ဟုတ် ရံဖန်ရံခါ ေငွ လPဲေ ြပာင်းမ; iပီးသည့် ရက်စွဲ ၏ အနည်း ဆုံ း
ငါး0ှစ်အ ထိ ထိန်းသိမ်း ထားရန် တာဝန်ရှိသ င့်သ ည်။
11.3

ေငွလPဲေ ြပာင်းမ; မှတ် တမ်းများသည်ြပစ်မ; တစ်ခုခုအ တွ က် တရားစွဲဆုိရ န် သက်ေ သအေထာက်အ ထား အြဖစ်
လို အပ်သ ည့်အခါ သုံး0ုိင်ရ န်၊

ေငွ လဲPေ ြပာင်းမ; တစ်ခုခ ျင်းကို ြပန်လ ည်တ ည်ေ ဆာက် 0ုိင်ေ လာက် ေအာင်

လုံေ လာက်စွာ ရှိသ င့်သ ည်။
11.4

CDD အချက်အ လက် များအားလုံး0ှင့် ေငွ လPဲေ ြပာင်းမ; မှတ် တ မ်းမျာ းကို ြပည် တွင်းlကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပို င်
မျာ းက လု ပ်ပုိင်ခွ င့်အရ ေတာင်းခံသ ည့်အခါ ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများက အေဆာတလျင် ထု တ်ြ ပ
0ုိင်ေ အာင် ေသချာစွာ ေဆာင်ရွက်ရ န် တာဝန်ရှိသ င့်သ ည်။

39

ေငွေရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း များက ေငွလေဲP ြပာင်းမ; မှတတ
် မ်း များ0ှင့် CDD အစီအမံများမှ ရရှိေသာ အချကအ
် လက်များကို ထိနး် သိမး် ထားရှရ
ိ န် အေြခခံမက
ူ ုိ ဥပေဒြဖင့်
ြပဌာန်းသင့်သည်။
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အ(ကံြပuချက် ၁၂
12.1

ြပည်တွင်းြပည်ပတွင် (သဇာတိကbရှိသူများ (PEP)

ြပည်ပ PEP များ0ှင့် ပတ်သ က်၍၊ အ(ကံြပuချက် (၁၀)တွင် သတ်မှ တ် ထားသည့် CDD အစီအမံများ အြပင် ၊
ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း မျာ းသည် ေအာက်ပါတုိD ကို လုပ်ေ ဆာင်ရ န် တာဝန်ရှိသ င့်သ ည်။
(a)

ဆက် သွ ယ်ေ ဆာင်ရွက် သူ

သိုDမ ဟု တ်

အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူ ပုိင်ရှင်

သည်

သတ်မှ တ်ရ န် အတွ က် အ0cရ ာယ် စီမံခ န်Dခဲွေ ရးစနစ်များ ချမှတ် ထားရှိြခင်း၊
(b)

ထို သDုိ

စီးပွာ းဆက် ဆံေ ဆာင်ရွက် မ;များ

မထူေ ထာင် မီ

(သုိDမ ဟုတ်

PEP

ဟု တ်မ ဟု တ်

လက်ေ ဟာင်း

ဆက် သွ ယ်

ေဆာင်ရွက်သူ များအတွက် ဆက် လက် မလု ပ်ေ ဆာင်မီ) အlကီးတန်း စီမံခ န်Dခဲွမ;၏ အတည်ြပuချက်
ရယူြခင်း၊
(c)

PEP ဟု ေဖာ်ထု တ် သတ်မှ တ်သ ည့် ဆက် သွ ယ်ေ ဆာင်ရွ က်သူ များ0ှင့် အကျိuးခံစားခွင့် ရှိ သူ
ပိုင်ရှင်များ၏ (ကွ ယ်ဝမ; ၏ ဇစ်ြမစ်0ှင့်
အစီအမံများချမှတ်ြခင်း၊. iပီးလjင်

(d)
12.2

ရန်ပုံေ ငွများ၏

ဇစ် ြမစ်ကို

သိရှိရ န်

သင့်ေ လျာ် သ ည့်

ထို သDုိ ဆက်သွ ယ်ေ ဆာင်ရွက်မ; ကုိ စဉ်ဆက် မြပတ် တုိးြမuင့် ေစာင့်(ကည့်lကီး(ကပ်ြခင်း။

ြပည်တွ င်း

PEP များ သိDုမ ဟုတ်

အြပည်ြပည် ဆို င်ရ ာ အဖွဲUအစည်း တစ်ခုခုမှ အေရးပါေသာ တာဝန်

အပ်0ှင်းြခင်း ခံရေသာ ပုဂ^ိuလ်များအေပC၊အ(ကံြပuချက် ၁၀ ပါ CDD အစီအမံ များ လု ပ်ေ ဆာင်သ ည့် အြပင် ၊
ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း မျာ းသည် ေအာက်ပါတုDိ လု ပ်ေ ဆာင်ရ န် တာဝန်ရိှ သင့်သ ည်။
(a)

ဆက် သွ ယ်ေ ဆာင်ရွက် သူ သိုDမ ဟုတ် အကျိuးခံစားခွင့်ရှိသူ ပိုင်ရှင်သ ည် ထိုပုဂ^ိuလ် အမျိuးအစား
ဟု တ်မ ဟု တ် သိရိှသ တ်မှ တ်ရ န် သင့်ေ လျာ်သ ည့် အစီအမံ များ ချမှတ်ြခင်း၊ ထိုေ နာက်

(b)

ထိုပု ဂuိ^ လ်

အမျိuးအစား0ှင့်

စီးပွားဆက် ဆံေ ဆာင်ရွ က်မ; တွင်

အ0cရာယ်အ ဆင့်ြမင့်သ ည့်အခါ၊

သတ်မှ တ်စံ ၁၂.၁ (ခ) မှ (ဃ) အထိ ပါရှိေ သာ အစီအမံ များ ချမှတ်ြခင်း၊
12.3

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း မျာ းသည် PEP အမျိuးအစားအားလုံး ၏ မိသ ားစုဝင်များ သုDိမ ဟု တ် ရင်း0ှီးသည့်
မိတ်ေ ဆွ သ ဂy ဟများကို
တာဝန်ရှိသ င့်သ ည်။

12.4

ပါ

ဆုိင်ရ ာ

အသက် အာမခံ ေပCလစီများ0ှင့်

သတ် မှတ် လို အ ပ်ခ ျက် မျာ း

ပတ်သ က်၍ ၊

၁၂.၁

0ှင့်

၁၂.၂

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများသည်

တုိD

ချမှတ်ရ န်

အကျိuးခံစားခွင့်

ရှိသူမျာ း 0ှင့်/(သုDိ) (လိုအပ် လjင်) အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူ၏ အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူ ပိုင်ရှင်များသည် PEP များ

ဟု တ်မ ဟု တ် သတ်မှ တ်ရ န် သင့်ေ လျာ်သ ည့်အစီ အမံများ ချမှတ်ရ န် တာဝန်ရိှသ င့်သ ည်။ ေငွ ထု တ်ေ ပး
ချိန်တွ င် ေနာက်အ ကျဆုံး လုပ်ေ ဆာင် သ င့် သ ည်။ အ0cရ ာယ် အဆင့် ြမင့်သ ည့် အေြခအေနများကို ေဖာ်ထု တ်
သိရှိပါက၊

ေပCလစီ ေ(ကးမျာ း မထု တ်ေ ပးမီ၊ ေပCလစီ ကို င်ေ ဆာင်သူ0ှ င့် စီးပွာ းဆက်ဆံ ေဆာင်ရွ က် မ;

အတွ က်၊

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများသည် အlကီးတန်းစီမံခ န်Dခဲွမ;ထံ အေ(ကာင်း (ကားရန်တာဝန်

တစ်ခု လုံးအေပC အေလးထား စိစစ်မ; တုိးြမuင့် ေဆာင်ရွက်ရ န်0ှ င့် သံသ ယြဖစ် ဖွ ယ် သတင်းပိုDေ ရး စဉ်းစားရန်
ရှိသ င့်သ ည်။

65

METHODOLOGY
ASSESSING TECHNICAL COMPLIANCE WITH THE FATF RECOMMENDATIONS AND THE EFFECTIVENESS OF AML/CFT SYSTEMS

အ(ကံြပuချက် ၁၃
13.1

အဆက်အ သွ ယ်ဘ ဏ်လုပ်ငန်း

နယ်စ ပ်ြဖတ်ေ ကျာ် အဆက်အ သွ ယ် ဘ ဏ် လု ပ်ငန်း0ှ င့် အလားတူ ဆက်ဆံေ ဆာင်ရွက်မ;များ0ှင့် ပတ် သ က် ၍
ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း မျာ းသည် ေအာက် တိုD လုပ်ေ ဆာင် ရ န် တာဝန်ရှိသ င့် သ ည်။
(a)

လက်ခံေ ဆာင်ရွက်သ ည့် ဘ ဏ် လု ပ်ငန်း ၏ သေဘာ သဘာဝကို ေကာင်းစွာ နားလည်ရ န် အတွက် 0ှ င့်

ထို ဘ ဏ် ၏ လု ပ်ငန်းဂု ဏ် သိက tာ၊ lကီး(ကပ်မ; ဆိုင်ရ ာ အရည် အေသွးတုDိ အြပင်၊ ယခင် က ML/TF
စုံစမ်းစစ်ေ ဆးမ; သိုDမ ဟု တ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ဆုိင်ရ ာ အေရးယူခံရ မ; ရှိမရှိ0ှင့် ပတ်သ က်iပီ း
အများြပည်သူ ရရှိ0ိုင်သ ည့် သတင်းအချက်အ လက်များမှ

ထိုလ က်ခံေ ဆာင်ရွက်သ ည့် ဘဏ်

အေ(ကာင်း အချက်အ လက် မျာ လုံေ လာက်စွာ ေကာက်ခံြခင်၊ း
(b)

လက်ခံေ ဆာင်ရွက်သ ည့် ဘဏ် ၏ AML/CFT ထိန်းချuပ်မ;မျာ းကို အကဲြဖတ်ြခင်း၊

(c)

အဆက်အသွ ယ် ဘ ဏ် 0ှ င့်

စီးပွာ းဆက် ဆံေ ဆာင်ရွ က်မ;

စီမံခ န်Dခွဲမ; ထံမှ အတည်ြပuချက် ေတာင်းခံရ ယူြခင်း၊ 0ှင့်
(d)
13.2

အသစ်များ မထူေ ထာင်မီ

အlကီး တန်း

ဘဏ် တစ်ခုခ ျင်း ၏ AML/CFT တာဝန်အ သီးသီးကို ရှင်း လင်းစွာ နားလည်ေ အာင် ေဆာင်ရွက်ြခင်း။

“ေပးေချမ;ကို တစ် ဆင့် လ က်ခံေ ငွစာရင်း” ေပးေချမ;အ တွက် တစ်ဆင့် အသုံးြပuေသာ ဘဏ်ေ ငွစာရင်း

(payable-through

account)

မျာ း0ှင့်ပတ် သ က်၍ ၊

ေငွေရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများသည်

လက် ခံ

ေဆာင်ရွက်သ ည့် ဘဏ် က ေအာက်ပါတုDိကုိ ေကျနပ်ေ လာက် သ ည်အ ထိ လု ပ်ေ ဆာင်ေ (ကာင်း သိရိှေ အာင်
ေဆာင်ရွက်ရ န် တာဝန်ရှိသ င့်သ ည်။
(a)

ထို ဘ ဏ် က

အဆက်အ သွ ယ် ဘ ဏ် ၏ ေငွစာရင်းများကို

တုိက်rုိ က်ရ ယူအသုံးြပuသည့်

ဆက် သွ ယ် ေဆာင်ရွက်သူ များအေပC CDD တာဝန်များ လုပ်ေ ဆာင်iပီးေ(ကာင်း၊ ထိုေ နာက်
(b)
13.3

၄င်း ၏

အဆက်အသွ ယ် ဘ ဏ် ထံ သက် ဆို င်ရ ာ CDD အချက်အ လက် ေတာင်းခံသ ည့်အခါ ေပးပိDု 0ုိင်ေ (ကာင်း။

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများသည်
ေဆာင်ရွက်မ;များ

မထူေ ထာင်ရ န်၊

သpာန်ေ ဆာင် ဘ ဏ်များ0ှင့်

သိုDမ ဟုတ်

ဆက် လ က်

အဆက်အ သွ ယ်

မလု ပ်ေ ဆာင်

ရန်

ဘဏ် လုပ် ငန် း

တားြမစ်သ င့် သ ည် ။

လက်ခံေ ဆာင်ရွက်သ ည့် ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများသည် ၄င်းတုိD ၏ ေငွစာရင်းများကို သpန်ေ ဆာင်
ဘဏ် များမှ အသုံးြပuြခင်းကိုခွင့်မြပuေ(ကာင်း

ေငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်း များအေန0ှင့် ေကျနပ်

ေလာက်သ ည်အ ထိ ေဆာင်ရွက်ရ န် တာဝန်ရှိသ င့်သ ည်။

66

TECHNICAL COMPLIANCE ASSESSMENT

METHODOLOGY
ASSESSING TECHNICAL COMPLIANCE WITH THE FATF RECOMMENDATIONS AND THE EFFECTIVENESS OF AML/CFT SYSTEMS

အ(ကံြပuချက် ၁၄

ေငွေ(ကး သိုDမဟုတ် တန်ဖိုးတစ်ရပ်ရပ် လPဲေြပာင်းသည့်
ဝန်ေဆာင်မ;မ
 ျား

14.1

ေငွေ(ကး သိုDမ ဟု တ် တန်ဖိုး တစ်ရ ပ်ရ ပ် လPဲေ ြပာင်းသည့် ဝန်ေ ဆာင်မ;များ ေပးသည့် လူပုဂိ^uလ် သိDုမ ဟု တ်

14.2.

0ုိင်ငံများသည် လုိ င်စင် သိုDမ ဟု တ် မှတ် ပုံတ င်ြခင်းမရှိ ဘဲ MVTS လုပ်ေ ဆာင်သ ည့် လူ ပုဂuိ^ လ် သိDုမ ဟု တ်

ဥပေဒေရးရာပုဂ^ိuလ်များအား လို င်စင် သိုDမ ဟု တ် မှ တ်ပုံ တင်ရ န် တာဝန်ရှိသ င့် သ ည်။ 40
ဥပေဒေရးရာပုဂ^ိuလ်များအား

ေဖာ်ထု တ်

သိရှိရ န်

အေရးယူေ ဆာင်ရွက်မ; များ ကျင့်သံုးသင့် သ ည်။
14.3

MVTS ေပးသူများသည်
ရှိသ င့်သ ည်။

14.4

MVTS ေပးသူ ၏

AML/CFT

လုပ် ေ ဆာင်iပီး၊

အချuိ းညီiပီး ေနာင်(ကဉ်ေ စသည့်

လုိက် နာေဆာင်ရွက်မ; အတွ က် ေစာင့်(ကည့် (ကပ်မ တ်မ;ေ အာက် တွ င်

ကို ယ်စားလှ ယ်များသည် lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင် တစ်ရ ပ်ရ ပ် ထံမှ

မှတ်ပုံ တင် ေလjာက်ထားရယူရ န်
ဝန်ေ ဆာင်မ; လုပ် ငန်း0ှင့်

တာဝန်ရှိသ င့်သ ည်။

၄င်းတုDိ ၏

ကို ယ်စားလှ ယ် များ

သိုDတ ည်းမဟု တ်

လုပ်ကုိ င်သ ည့်

လိုင်စ င်

MVTS ေပးသူက

သိုDမ ဟု တ်

MVTS

0ုိင်ငံများမှ lကီး(ကပ်ေ ရး

အာဏာပိုင်များ ေတာင်းခံလjင် ေပး0ုိင်ရ န်၊ မိမိ တုိD ၏ ကို ယ် စားလှ ယ် စာရင်းကို အချိန်0ှ င့်တစ်ေ ြပးညီ
ထားရန် တာဝန်ရိှသ င့်သ ည်။
14.5

ကို ယ်စားလှ ယ် အသုံးြပuသည့် MVTS ဝန်ေ ဆာင်မ; လု ပ်ငန်းများသည် ယင်းတုDိ အား AML/CFT အစီအစဉ်များ
အတွ င်း ထည့်သွ င်းပါဝင်ေ စiပီး၊ ထို အစီအ စဉ်များအေပC လုိ က်နာေဆာင်ရွက်မ;ကုိ ေစာင့်(ကည့် (ကပ်မ တ်
သင့်သ ည်။

40

0ုင
ိ င
် မ
ံ ျားသည် MVTS ေဆာင်ရွကခ
် င
ွ ့် ရရှထ
ိ ားသည့် လုင
ိ စ
် င်ရ သိDုမဟုတ် မှတ်ပတ
ံု င်ထ ားသည့် ေငွေရးေ(ကးေရးအဖွUဲ အစည်း များအေပC သီးြခား လုင
ိ စ
် င် သိမ
Dု ဟုတ်
မှတ်ပတ
ံု င်စနစ် ချမှတရ
် န် မလုေိ ပ။
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အ(ကံြပuချက် ၁၅
15.1

နည်းပညာသစ်များ

0ုိင်ငံများ0ှင့် ေငွေရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများသည် အသစ် တီ ထွင် သ ည့် ထု တ်ကုန် များ0ှင့် စီးပွာ းေရး
လုပ် ငန်း ပုံစံများ0ှင့် ဆက်0P ယ်၍ ေပCေပါက် လာ0ုိင်ေ သာ ML/TF အ0cရ ာယ်များအြပင်၊ ပုDိေ ဆာင်မ; ယ0cရ ား
အသစ်များ၊ ထု တ်ကုန် အသစ်0ှ င့် လက်ေ ဟာင်း ထု တ်ကု န်များအတွ က် နည်းပညာအသစ် သိုDမ ဟု တ် တီ ထွ င်
ေပCေပါက် လျက်ရှိသ ည့် နည်းပညာများ အသုံးြပuမ;များမှ ေပCေပါက်0ုိင် သ ည့် ML/TF အ0cရ ာယ် မျာ းကို
ေဖာ်ထု တ် အကဲြဖတ်သ င့်သ ည်။

15.2

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း မျာ းသည် ေအာက်ပါတုDိ ကုိ လုပ်ေ ဆာင်ရ န် တာဝန်ရိှသ င့်သ ည်။
(a)

ယင်းသိုD ထု တ်ကု န်များ၊ အသုံးြပuမ;များ0ှင့် နည်းပညာမျာ းကို စတင် မိတ်မ ဆက်မီ သိDုမ ဟု တ်
အသုံးမြပuမီ အ0cရာယ် အကဲြဖတ်မ; ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ထိုေ နာက်

(b)

68

အ0cရ ာယ်များကို

စီမံခ န်Dခွဲရ န်

0ှင့် ေလjာ့ခ ျရန်

သင့်ေ လျာ်သ ည့်

အစီအ မံများ

ကျင့်သုံးြခင်း။
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အ(ကံြပuချက် ၁၆

အီလက်ထရွနန
် စ်န ည်းြဖင်ေ
့ ငွလေ
ဲP ြပာင်းမ;မ
 ျား

ေငွလပ
ဲP Dိုသူဘက်မှ ေငွေရးေ(ကးေရးအဖွUဲ အစည်း
16.1

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများသည် ေဒCလာ/ယူrုိ ၁၀၀၀ သိုDမ ဟု တ် ထို ထ က်ပိုေ သာ 0ိုင်ငံ ြဖတ် ေကျာ်
အီ လက် ထရွန်နစ် ေငွ လPဲေ ြပာင်းမ; အားလုံးတွ င် ေအာက်ပါ အချက်များ ပါရှိမ; ေသချာ ေအာင် ေဆာင်ရွက် ရ န်
တာဝန်ရှိ သင့် သ ည်။
(a)

လို အပ်iပီး တိက ျမှန်က န်ရ မည့် လPဲေ ြပာင်းေပးသူ ၏ အချက်အ လက်များ 41
(i)

လPဲေ ြပာင်းေပးသူ၏ အမည်

(ii)

လPဲေ ြပာင်းရန် အတွ က် အသုံးြပuသည့် လPဲေ ြပာင်းေပးသူ၏ ေငွစာရင်းအမှတ်၊ သိDုမ ဟု တ်
ေငွစာရင်း မရှိ လjင်၊ လPဲေ ြပာင်းမ;ကုိ ေနာက်ေ(ကာင်းြပန် လုိက် 0ိုင်မည့် လPဲေ ြပာင်းမ; ြပuစဉ် က
ကိုးကား အမှတ် အသား။

(iii)

လPဲေ ြပာင်းေပးသူ၏ လိ ပ်စာ သိDုမ ဟု တ် အမျိuးသားမှတ်ပံု တင် အမှတ် သိDုမ ဟု တ် ဆက် သွ ယ်
ေဆာင်ရွက်သူ ၏ သက်ေ သခံ အ မှတ်၊ သိုDမ ဟုတ် ေမွးသကbရာဇ် ။

(b)

အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူ0ှ င့် သက်ဆို င်ေ သာ လိုအပ် သ ည့် အချက်အ လက်များ
(i)

အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူ ၏ အမည်၊ ထိုေ နာက်

(i)

အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူ ၏ လPဲေ ြပာင်းမ;ကုိ လက်ခံ သ ည့် ေငွစာရင်းအမှတ်၊ သိDုမ ဟု တ် ေငွစာရင် း
အမှတ် မရှိ လjင်၊ လPဲေ ြပာင်းမ;ကုိ ေနာက်ေ (ကာင်းြပန်လုိ က်0ိုင် မ ည့် ကိုးကား အမှ တ်အ သား။

16.2

လPဲေ ြပာင်းေပးသူတစ်ဦးတည်းမှ အကျိuးခံစားခွင့်ရှိသူအ များအား တစ်စု တည်း စာအမှတ် တစ်ခု တည်း ြဖင့်
လPဲေ ြပာင်းေပးလjင် ထိုအမှ တ် တွင် လုိ အပ်iပီး တိက ျမှန်က န် သ ည့် လဲPေ ြပာင်းသူ ၏ အချက် အလက် များ၊
အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူ ၏ 0ုိင်ငံ အ တွင်း ေနာက်ေ (ကာင်းြပန် လုိ က်0ိုင်မ ည့် အကျိuးခံစားခွင့် ရှိသူများ၏
အချက်အ လက် များ၊ iပီးလjင် ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း

သည်

လPဲေ ြပာင်း ေပးသူ ၏ ေငွစာရင်းအမှ တ်

သိုDမ ဟု တ် လPဲေ ြပာင်းမ;ဆုိ င်ရ ာ ကိုးကားအမှတ် အ သားကို ထည့် သွင်းေဖာ်ြပရန် တာဝန်ရှိသ င့်သ ည်။
16.3

0ုိင်ငံများသည် စံသ တ်မှ တ်ခ ျက် ၁၆.၁ ၏ သတ်မှ တ် လိုအ ပ်ခ ျက်များအရ၊အနည်းဆုံး သတ်မှ တ် ပမာဏ (de
minimis

threshold)

ကို

ကျင့်သံုး လjင်၊ ေငွေ ရးေ(ကးေရး

အဖွဲUအစည်း

မျာ းသည်

0ုိင်ငံြဖတ်ေ ကျာ်

အီ လက် ထရွန်နစ်န ည်းြဖင့် ေငွ လဲPေ ြပာင်းမ;အားလုံးကို ထိုအနည်းဆုံး သတ် မှတ် ပမာဏြဖင့် (ေဒCလာ/ယူ rုိ
၁,၀၀၀ ထက် မပိုရ ) လPဲေ ြပာင်းမ;များတွင် ေအာက်ပါအချက်များ ပါရှေ
ိ စရန် လုပ်ေ ဆာင် သ င့် သ ည်။
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(a)

လိအ
ု ပ်သည့် လPဲေြပာင်းေပးသူ၏ အချက်အလက်(i)

လPေ
ဲ ြပာင်း ေပးသူ၏အမည်၊ 0ှင့်

(ii)

ေငွလPဲေ ြပာင်းမ;ကို ြပuလုပ်ရ ာတွ င်
သိုDမ ဟု တ် ေငွစာရင်းအမှ တ်

အသုံးြပuသည့်

မရှိလjင်၊

လPဲေ ြပာင်းေပးသူ ၏ ေငွစာရင်းအမှ တ် ၊

လPဲေ ြပာင်းမ;ကုိ ေနာက်ေ(ကာင်းြပန်လုိ က်0ိုင် မ ည့်

ထူးြခားသည့် ကိုးကား အမှ တ်အ သား။
(b)

လို အပ်သ ည့် အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူ ၏ အချက်အ လက်များ
(i)

အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူ ၏ အမည်၊ 0ှင့်

(ii)

ေငွလPဲေ ြပာင်းမ;ကို ြပuလုပ်ရ ာတွ င် လက်ခံ အသုံးြပuသည့် အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူ ၏ ေငွစာရင်း၊
သိုDမ ဟု တ် ေငွစာရင်းမရှိ လjင် လPဲေ ြပာင်းမ;ကို ေနာက်ေ (ကာင်းြပန် လို က်0ိုင်မ ည့်

ကိုးကား

အမှတ် အသား။
16.4

သတ်မှ တ်စံ ၁၆.၃ တွ င် ေဖာ်ြပသည့် အချက်အ လက် တိ က ျမှ န်က န်မ;အ တွ က် စိစစ်အ တည်ြပuရန် မလုိေ ပ။
သိုDေ သာ် ML/TF

သံသ ယရှိသ ည့် အေြခအေနတွ င၊် ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း သည် ဆက်သွ ယ်

ေဆာင်ရွက်သူ 0ှင့် ပတ်သ က်သ ည့် အချက်အ လက် ကို စိစစ်အ တည်ြပuရန် တာဝန်ရ ှိသ င့်သ ည်။

41

“တိကျမှန်ကန်ေသာ” ဆုိသည့် စကားရပ်မှာ တိကျမှန်ကန်မ;ရှိေစရန် စိစစ်အ တည်ြပuiပီးသည့် အချက်အလက်များကို သrုပ်ေဖာ်ြခင်းြဖစ်သည်။ ဆုိလုိသည်မာှ
ေငွေရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း များသည် လိုအပ်သည့် လPဲေြပာင်းေပးသူ၏ အချက်အလက်များ၏ တိကျမှန်ကန်မ;ကို စိစစ်အတည်ြ ပuရန် တာဝန်ရှိသင့်သည်။
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16.5

ြပည်တွ င်း၌

အီ လ က် ထရွန်နစ်နည်းြဖင့် ေငွ လဲPေ ြပာင်းမ;များအတွ က်

အဖွဲUအစည်းသည်

ထိုေ ငွ လဲPေ ြပာင်းမ;0ှင့်

အတူပါရှိရ မည့်

အီ လက် ထရွန်နစ်

နည်းြဖင့် ေငွ လဲPေ ြပာင်းမ;မျာ း

လPဲေ ြပာင်းမည့် ေငွေရးေ(ကးေရး

အချက်အ လက်များတွင်

နည်းတူ၊ လPဲေ ြပာင်းေပးသူ၏

0ုိ င်ငံြဖတ်ေ ကျာ်

အချက်အ လက်များ

ပါ

ထည့်သွ င်းရန် တာဝန်ရှိသ င့် သ ည်။ သိုDေ သာ် အြခားေသာနည်းများြဖင့် အကျိuးခံစားခွင့်ရှိသူ ၏ ေငွေ ရး
ေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်း 0ှင့် သက်ဆို င်ရ ာ အာဏာပိုင်များက ရယူ0ုိ င် လjင်မူ၊ ပါရှိရ န် မလုိ4 2 ။
16.6

ြပည်တွ င်း၌

အီ လက် ထရွန် နစ်နည်းြဖင့် ေငွ လဲPေ ြပာင်းမ;0ှင့်

အတူပါရှိသ ည့်

အချက်အ လက် များကို

အြခားနည်း မျာ းြဖင့် အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူ ၏ ေငွေရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း 0ှင့် သက် ဆိုင်ရ ာ အာဏာပို င်
မျာ းက ရယူ0ုိ င် လjင်၊ ေငွလPဲ ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း သညv ေငွ လဲP သူ သုDိမ ဟု တ် အကျိuးခံစားခွင့်ရိှ သူ ထံ
ေနာက်ေ (ကာင်းြပန် လို က်0ိုင် မည့် ေငွစာရင်းအမှတ် သိDုမ ဟု တ် ေငွ လဲPမ; ဆုိင်ရ ာ သီးြခား ကိုးကား အမှ တ် ကုိ
ထည့်သွ င်းရန်သ ာ လို အ ပ်သ င့်သ ည်။ ေငွလPဲ ပိုDမည့် ေငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်း သည် အကျိuးခံစားခွင့် ရိှ သူ
၏ ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း သိDုမ ဟု တ် သက် ဆိုင်ရ ာ lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပို င်များထံမှ အချက် အ လက်
ေတာင်းခံ လာလjင် rုံးရက် ၃ ရက်အတွ င်း ေပးေဆာင်0ိုင်ရ န် တာဝန်ရိှသ င့်သ ည်။ ဥပေဒစိးု မိုးေရးအဖွဲUများမှ
ထို သDုိအချက်အ လက် များကို ေတာင်းခံပါက ချက်ခ ျင်း ထု တ်ေ ပး0ုိင်သ င့် သ ည်။
16.7

ေငွလPဲ ပိုDမည့် ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းသည် ေကာက်ခံရရှိသ ည့် ေငွ လPဲသူ0ှင့် အကျိuးခံစားခွင့်ရှိသူ တုDိ ၏
အချက်အ လက် များကို အ(ကံြပuချက် ၁၁ 0ှင့် အညီ ထိန်းသိမ်း ထားရှိရ န်တာဝန်ရှိသ င့်သ ည်။

16.8

အထက် တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် သတ်မှတ် စံ ၁၆.၁- ၁၆.၇ အထိ စည်းမျဉ်းမျာ း0ှင့် ကိုက် ညီမ; မရှိပါက၊
ေငွလPဲ ပိုDမည့် ေငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်းသည် အီ လ က် ထရွန်နစ်နည်းြဖင့် ေငွ လဲPပDုိြခင်းကို ခွင့်မြပuသင့်ပါ။
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(ကားခံေဆာင်ရွက်သည့် ေငွေရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း များ
16.9

0ုိင်ငံြဖတ်ေ ကျာ်အီလ က် ထရွန်နစ်န ည်းြဖင့် ေငွလPဲ ပိုDမ;များအတွ က်၊ (ကားခံ ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း
သည် ေငွ လPဲပိုDခ ျိန်တွ င် အတူတွဲ လျက် ပါရှိသ ည့် ေငွ လPဲပိုDသူ 0ှ င့် အကျိuးခံစား ခွင့်ရှိသူတုိD ၏ အချက်အ လက်
အားလုံးကို ထိုေ ငွ လဲPပDုိခ ျက်0ှင့် အ တူ ထိန်းသိမ်း ထားရှိမ; ေသချာေအာင် ေဆာင်ရွက်ရ န် တာဝန်ရှိသ င့် သည်။

16.10

အီ လက် ထရွန်နစ်န ည်းြဖင့်0ို င်ငံြဖတ်ေ ကျာ် ေငွလဲP ပDုိခ ျိန်တွင် အတူ ပါရန် လုိအပ် သ ည့် ေငွ လဲPပDုိသူ 0ှင့် အကျိ u း
ခံစားခွင့် ရှိသူတDို ၏ အချက်အ လက် တDိုမှာ နည်းပညာ ကန်Dသ တ်မ;များေ(ကာင့် သက် ဆို င်ရ ာ ြပည်တွ င်း ေငွ လဲP
ပုိDခ ျက်0ှင့်အ တူ မရှိပါက၊ (ကားခံ ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းသည် ေငွ လဲPပDုိသ ည့် ေငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွဲ U
အစည်းမှ ြဖစ်ေ စ၊ ေနာက်(ကားခံ ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းမှြဖစ်ေ စ၊ လက်ခံရ ရှိသ ည့် အချက်အ လက်
အားလုံးကို အနည်း ဆုံး ငါး0ှစ်(ကာ မှတ် တမ်း ထားရှရ
ိ န် တာဝန်ရိှသ င့်သ ည်။

16.11

(ကားခံ ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း မျာ းသည်

လုိ အ ပ်သ ည့် ့ ေငွလPဲ ပိုDသူ 0ှင့် အကျိuးခံစားခွင့်ရှိသူ တုDိ ၏

အချက်အ လက် များမပါရှိသ ည့်0ုိင် ငံြဖတ်ေ ကျာ် ေငွလPဲ ပိုDမ;များကို ေဖာ်ထု တ်သိရိှ0ို င်ရ န်အ တွက်၊

အီ လ က်

ထရွန် နစ် နည်းြဖင့် ေပးေချမ;ကုိ ေတာက်ေ လjာက်ေ ဆာင်ရွက်ြခင်း0ှင့်ကုိက် ညီေ သာ (straight- through
processing) သင့်ေ လျာ်သ ည့် အစီအ မံများ ကျင့်သံုးရန် တာဝန်ရိှသ င့်သ ည်။
16.12

(ကားခံ ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း များတွင် (က) လုိအ ပ်သ ည့် ့ ေငွလဲP ပDုိသူ 0ှင့် အကျိuးခံစားခွင့် ရှိသူ တDို ၏
အချက်အ လက် များ မပါရှိသ ည့် ေငွ လဲPပDုိ မ;ကုိ မည်သ ည့် အခါတွင် ေဆာင်ရွက်0ို င်သ ည်၊ ြငင်းပယ်0ို င်သ ည် ၊
သိုDမ ဟု တ် ဆုိင်း ငံ့0ုိင် သ ည် ကို ဆုံးြဖတ်0ုိ င်ရ န်0ှင့် (ခ) သင့်ေ လျာ်သ ည့် ေနာက်ဆ က် တဲွ လု ပ်ငန်းများ
လုပ်ေ ဆာင်0ိုင်ရ န် အတွ က် အ0cရာယ် အေြခြပu မူဝါဒများ လုပ် ထံုး လုပ် နည်းများ ထားရန် တာဝန် ရိှ
သင့်(ကသည်။

အကျိuးခံစားခွင့်ရှိ သူ ေငွ လ က်ခံ သည့် ေငွေရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း များ
16.13

အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူ ေငွ လက်ခံသ ည့် ေငွေရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများသည် လုိအပ် သ ည့် ့ ေငွလဲPပDုိ သူ ၏
အချက်အ လက် များ မပါရှိသ ည့်၊ သိDုမ ဟု တ် လုိ အပ်သ ည့် အကျိ uးခံစားခွင့်ရိှသူ ၏ အချက်အ လက် မပါရှိသ ည့်
0ုိင်ငံ ြဖတ်ေ ကျာ် ေငွလဲPပDုိ မ;များကို ေဖာ်ထု တ်ရ န်အ တွက် သင့်ေ လျာ်သ ည့် အစီအ မံများ ထားရှိရ န် တာဝန် ရှိ
သင့်သ ည်။

ထိုအစီ အမံများတွင်

လုပ် ငန်းေဆာင်ရွက်iပီ းချိန် ေစာင့်(ကည့်

lကီး(ကပ်ြခင်းသိDုမ ဟု တ်

ြဖစ်0ုိင်သ ည့် အေြခအေနမျာ းတွင်၊ ေဆာင်ရွက်ခ ျိန် အတွ င်း ေစာင့်(ကည့် lကီး(ကပ်ြခင်းတုDိ ပါ0ုိင်သ ည်။
16.14

ေဒCလာ/ယူrုိ ၁,၀၀၀ 0ှင့် အထက်ရှိေ သာ အီလ က် ထရွန်နစ် နည်းြဖင့် 0ုိင်ငံြဖတ်ေ ကျာ် ေငွ လPဲပိုDမ;များ 43
အတွ က်၊ အကျuိ းခံစားခွင့်ရိှသူ ၏ ေငွ လ က်ခံသ ည့် ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းသည် အကျိuးခံစားခွင့် ရှိ သူ
မည်သူမ ည်ဝါြဖစ်သ ည် ကုိ ယခင် က စိစစ်ခြ့ဲ ခင်း မရှိပါက၊စိစစ်အ တည်ြပuရန် တာဝန်ရှိ သင့်သ ည်။ iပီးလjင်
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ဤအချက်အ လက်များကို အ(ကံြပuချက် ၁၁ 0ှင့် အညီ ထိန်း သိ မ်း ထားရှိရ န် တာဝန်ရိှသ င့် သ ည်။
16.15

အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူ ၏ ေငွ လက်ခံသ ည့် ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများတွင်

(က)

ေငွ လPဲပိုDသူ

0ှ င့်

အကျိuးခံစား ခွင့် ရှိသူ တDို ၏ လုိအ ပ်သ ည့် ့ အချက်အ လက်များ မပါရှိသ ည့် ေငွ လဲPပDုိမ; ကုိ မည်သ ည့် အခါတွ င်
ေဆာင်ရွက်0ုိင်သ ည်၊ ြငင်းပယ်0ုိ င်သ ည်၊ သိုDမ ဟု တ် ဆုိ င်းငံ့0ုိ င်သ ည် ကို ဆုံးြဖတ်0ုိ င်ရ န်0ှင့် (ခ) သင့်ေ လျာ်
သည့် ေနာက် ဆက် တဲွ လုပ် ငန်းများ လုပ်ေ ဆာင်0ိုင်ရ န်အ တွ က် အ0cရာယ်အေြခြပu မူဝါဒမျာ း လု ပ် ထံု း
လုပ် နည်းများ ထားရန် တာဝန်ရိှသ င့်(ကသည်။

ေငွေ(ကး သိုDမ ဟု တ် တန်ဖိုး တစ်ရ ပ်ရ ပ် လPဲေ ြပာင်းသည့် ဝန်ေ ဆာင်မ; လုပ် ငန်းများ
16.16

MVTS လုပ် ငန်းများသည် ၄င်းတုDိ ကုိ ယ် တိုင် တုိက်rုိက်ြဖစ်ေ စ၊ ကိုယ် စားလှ ယ်များြဖင့်ြဖစ်စေ လုပ် င န် း
လည်ပ တ်သ ည့် 0ုိင်ငံ များတွ င်၊ အ(ကံြပuချက် ၁၆ တွင် ပါရှိသ ည့် သက် ဆို င်ရ ာ သတ် မှတ် လုိ အပ်ခ ျက်
အားလုံးကို လို က်နာေဆာင်ရွက်ရ န် တာဝန်ရိှသ င့်သ ည်။

16.17

အီ လက် ထရွန်နစ်န ည်းြဖင့် လPဲပိုD သူ ေရာ အကျိuးခံစားခွင့်ရှိသူ အတွ က်ပါ 0ှစ်ဖက်စ လုံးကို ကို င်တွ ယ် သ ည့်
MVTS လုပ်င န်းအတွ က် ေအာက်ပါတုDိကုိ လု ပ်ေ ဆာင်ရ န် တာဝန်ရိှသ င့်သ ည်။
(a)

သံသ ယြဖစ်ဖွ ယ် သတင်းပိုDရ န် လိုမ လို ဆုံးြဖတ်ရ န်အ တွက်၊

လPဲပိုDသူ 0ှ င့် အကျိuးခံစားခွင့်ရှိ သူ

0ှစ်ဖက်စ လုံး ၏ အချက်အ လက် အားလုံး ကို ထည့်သွ င်းစဉ်းစားြခင်း၊ ထိုေ နာက်
(b)

သံသ ယြဖစ်ေ သာ အီလ က် ထရွန်နစ်န ည်းြဖင့် ေငွလPဲ ပိုDမ; rိုက်ခ တ်ခံရ သည့် မည် သ ည့်0ုိ င်ငံ အား မဆို
STR ပိုD iပီး၊ FIU ထံသDုိ သက် ဆို င်သ ည့် ေငွ လဲPမ; ဆို င်ရ ာ အချက်အ လက်များကို ေပးပိDုြခင်း၊

ေငွေ(ကးဆုင
ိ ရ
် ာ ပစ်မတ
ှ ထ
် ား အေရးယူ ဒဏ်ခတ်မ; အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း
16.18

0ုိင်ငံများသည် အီ လက် ထရွန်နစ် နည်းြဖင့် ေငွ လPဲပိုDမ; ကို စိစစ်မ;ကိစqမျာ းတွင် ေငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည် း
မျာ းက ထိန်းချuပ်ေ ရး လုပ်ေ ဆာင်ရ န်0ှင့် UNSCR ၁၂၆၇ 0ှင့် ၁၃၇၃ ၊ ၄င်းတုိD ၏ ေနာက်ဆ က် တွဲ
ဆုံးြဖတ်ခ ျက် မျာ းကဲ့သDိုေ သာ အ(ကမ်းဖက်မ;0ှ င့် အ(ကမ်းဖက်မ;ကုိ ေငွေ (ကး ေထာက်ပံ့မ;အ ား

တားဆီ း

0ှိမ်0ှင်းေရး0ှင့် စပ် လျဉ်းသည့် UNSCR များေအာက်ရိှ တာဝန်မျာ းအရ၊စာရင်းသွင်းသတ်မှ တ်ခံရ သည့်
လူပု ဂuိ^ လ်0ှ င့် အဖွဲUအစည်း တုDိ0ှ င့် ေငွလဲPေ ြပာင်းြခင်းမှ တားြမစ်ခ ျက်များကို လုိက်နာရန်ေ သချာ ေအာင်
ေဆာင်ရွက် သင့်သ ည်။
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0ုင
ိ င
် မ
ံ ျားသည် 0ုင
ိ င
် ြံ ဖတ်ေကျာ် အီလက်ထရွနန
် စ်နည်းြဖင့် ေငွလဲPပမ
Dို ;များ (ေဒCလာ/ယူrုိ ၁,၀၀၀ ထက် မပိေု သာ (de

minimis)

အနည်းဆုးံ သတ်မှတပ
် မာဏ နည်း ကို

ချမတ
ှ ်0င
ုိ သ
် ည်။ သုေDိ သာ် 0ုင
ိ ်ငမ
ံ ျားသည် 0ုင
ိ င
် ြံ ဖတ်ေကျာ်၍ မိမ0
ိ ိုငင
် အ
ံ တွငး် သုDိ ေရာက်လာသည့် သတ်မှတပ
် မာဏထက် မပိသ
ု ည့် ေငွလဲPပမ
Dို ;များတွင် ေငွလဲPပသ
Dို ူ၏ လိအ
ု ပ်i ပီး
တိကျမှန်ကန်သည့် အချက်အလက်များ ပါရှိရန်လုိသည်။
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အ(ကံြပuချက် ၁၇
17.1

(ကားခံအဖွဲUအစည်း များြဖင့် ေဆာင်ရွက်ြခင်း

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း များသည် အ(ကံြပuချက် ၁၀ ရှိ(က)မှ (ဂ) ပါ CDD အစီအမံများ ြဖစ် သ ည့်

(ဆက် သွ ယ်ေ ဆာင်ရွက် သူ မည်သူ မည်ဝါြဖစ်ေ (ကာင်း သက် ေ သအေထာက် အ ထား၊ အကျuိးခံစားခွင့်ရိှ သူ
ပိုင်ရှင် မည်သူ မည်ဝါ ြဖစ်ေ (ကာင်း သက်ေ သအေထာက် အ ထား၊ 0ှင့် ၄င်းတုိD ၏ လုပ် ငန်း သေဘာ သဘာဝကို

နားလည်ေ အာင်စိစစ်ြခင်း လုပ်ေ ဆာင်ရ န်၊ သိDုမ ဟု တ် စီး ပွားဆက်ဆံ စတင်ရ န်စ သည် တDိုကုိ ေနာက်

ေငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်း 0ှင့် DNFBP မျာ းအား (ကားခံ အဖွဲUအစည်းအြဖစ် လုပ်ေ ဆာင် ေစခွင့်ရိှပါက၊

ေအာက်ပါအတိုင်း CDD အစီအမံများ လုပ်ေ ဆာင်ရ န် တာဝန် သ ည် ထို(ကားခံ အဖွဲUအစည်းအား အားထား
အသုံးြပuသည့် ေငွေရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း ေပC အဆုံးစွန် ကျေရာက်သ ည်။
(a)

အ(ကံြပuချက် ၁၀ ေအာက်ရိှ က မှ ဂ

ပါ CDD

အချက်အ လက် များကို ချက်ချင်းေတာင်းခံရ ယူ ၇န်၊
(b)

သက်ေ သခံအေထာက်အ ထား ေဒတာများ၊

အစီအမံများတွင် ပါရှိသ ည့် လုိအပ်ေ သာ

CDD လို အပ်ခ ျက်များ0ှင့် ပတ်သ က်ေ သာ အြခား

သက် ဆိုင် သည့် မှ တ် တမ်းများကို (ကားခံအဖွဲUထံမှ ေတာင်းခံသ ည့်အခါ မဆိုင်းမတွ ေပး0ုိင်မ ည် ဟု
ေကျနပ်သ ည် အထိ လု ပ်ေ ဆာင်ရ န်၊
(c)

(ကားခံအဖွဲUအစည်းအေပC

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းချမှတ် ထားiပီး၊lကီး(ကပ် ကွပ်ကဲမ;

သိDုမ ဟု တ်

ေစာင့်(ကည့် (ကပ်မ တ်မ; ရှိiပီး၊ အ(ကံြပuချက် ၁၀0ှင့် ၁၁ တုDိ 0ှင့် အညီ CDD 0ှင့် မှ တ် တမ်းမှ တ်ရ ာ
ထားရှိမ;ဆို င်ရ ာ လိုအပ်ခ ျက်များ လို က်နာေဆာင်ရွက်ရ န် အစီအမံများ ချမှတ် ထားရှiိ ပီးြဖစ်ေ(ကာင်း၊
ေကျနပ်သ ည်အ ထိ လုပ်ေ ဆာင်ရ န်၊
17.2

ထို အချက်အ လက်များ0ှင့်ြပည့်မီသ ည့် (ကားခံအဖွဲUအစည်း အေြခစုိက်ေ သာ 0ုိင် ငံများကို စဉ်းစား ဆုံးြဖတ်
သည့်အခါ၊

0ုိင်ငံများသည်

0ုိင်ငံ ဆုိင်ရ ာ

အချက်အ လက် များကို ေလ့ လာသင့်သ ည်။
17.3

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ

အားထား

အ0cရ ာယ်အ ဆင့်0ှင့်

ပတ်သ က်၍

ရရှိ0ုိင်မ ည့်

အသုံးြပuသည့် (ကားခံအဖွဲUအစည်းသည် ေငွေ(ကး

အုပ်စု တစ်ခုတ ည်း၏ တစ်စိ တ် တစ်ေ ဒသ ြဖစ်ပါက၊ ေအာက်ပါအေြခအေနများတွင် အထက်၌
ထားသည့် သတ် မှတ်စံ များ၏ လိုအပ်ခ ျက်များ
မျာ းက သုံးသပ်သ င့် သ ည်။ 44
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အ(ကံြပuချက်

သတင် း
ဆုိင် ရ ာ
ေဖာ်ြ ပ

ြပည့်မီမ; ရှိမရှိကုိ သက် ဆိုင်ရ ာ lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပို င်

၁၇ ရှိ သက်ဆုိင်ရာ lကီး(ကပ်ေရးအာဏာပိုင်ဆုိသည့် စကားရပ်သည် (၁) အုပ်စုဆုိင်ရာ မူဝါဒများ0ှင့် ထိန်းချuပ်မ;များကို နားလည်ရန်အတွ က်

ပါဝင်ပတ်သ က်သင်သ
့ ည့် အိမရ
် ှင် အာဏာပိင
ု ်များ (0ှင့် (၂) rုးံ ခွမ
ဲ ျား/ လက်ေအာက်လုပင
် န်းများအတွက် ပါဝင်ပတ်သက်သ င်သ
့ ည့် ဧည်အ
့ ာဏာပိင
ု ်များကို ဆိုလိုသည်။
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(a)

အ(ကံြပuချက် ၁၀ မှ ၁၂ အထိ အ(ကံြပuချက်များ0ှင့် အညီ၊ ထိုအုပ်စုသ ည် CDD 0ှင့် မှတ် တမ် း
ထိန်းသိ မ်း ထားရှိမ;တာဝန်များအြပင်၊ အ(ကံြပuချက်၁၈0ှင့်အ ညီ ေငွေ(ကးခဝါချမ;0ှင့် အ(ကမ်းဖက်မ; ကုိ
ေငွေ(ကးေထာက်ပံ့ မ; တိုက်ဖျက်ရ န် အစီအ စဉ်များကိုပါ လုိ က်န ာကျင့်သုံးမ; ရှိေ (ကာင်း၊

(b)

ထို

CDD 0ှင့် မှတ်တ မ်းများထိန်းသိမ်း ထားရှိမ; လိုအ ပ်ခ ျက်များ0ှင့် AML/CFT အစီအစဉ်များ

အေကာင်အ ထည် ေဖာ်မ;ကုိ lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင် မှ အုပ်စု လို က် lကီး(ကပ်ကွ ပ်ကဲြခင်း၊
(c)

ထို အုပ်စု ၏ AML/CFT မူဝါဒမျာ းြဖင့် 0ိုင် ငံတွ င်ေ ပCေပါက်သ ည့် မည်သ ည့် အ0cရာယ် အ ဆင့်ြမင့် ကို
မဆို လုံေ လာက်စွာ ေလjာ့ချ0ုိင်သ ည်။
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အ(ကံြပuချက် ၁၈

18.1

ဌာနဆုိင်ရာ ထိန်းချuပ်မ;များ၊ 0ုိင်ငံြခား ဘဏ်ခွဲများ0ှင့် လက်ေ အာက်ခံလုပ်ငန်းများ

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း များသည် ML/TF အ0cရာယ်များ0ှင့်တ ကွ စီးပွာ းေရးလုပ် ငန်း ၏ ပမာဏ တုDိ ကုိ
ေရှးr;၍ ML/TF တုိက်ဖျက်ေ ရး အစီအစဉ်များ အေကာင်အ ထည် ေဖာ်ရ န် တာဝန်ရိှသ င့်သ ည်။

ထို အစီအစဉ် များတွ င် ေအာက်ပါဌာနဆုိင်ရ ာမူဝါဒမျာ း၊လုပ် ထံုး လုပ် နည်းများ0ှင့် ထိန်းချuပ်မ;များ ပါဝင်သ ည်။
(a)

လုိ က်နာေဆာင်ရွက်မ; စီမံခ န်Dခေ
ဲွ ရး အစီအစဉ်များ (စီမံခ န်Dခွဲမ;အ ဆင့်၌
အေကာင် ထည်ေ ဖာ်ေ ရး အရာရှိတစ်ဦးခန်D ထားြခင်း အပါအဝင် )

(b)

လုိက် နာေဆာင်ရွက် မ;

ဝန် ထမ်းများ စတင်ခ န်D ထားချိန်တွ င် အရည်အချင်း ြပည့်ဝ မ; ေသချာ ေစရန် စိစစ် ေရွးချယ်သ ည့်
လုပ် ထံုး လုပ်န ည်းများ၊

18.2

(c)

စဉ်ဆက် မြပတ် ဝန် ထမ်း ေလ့က ျင့်ေ ရး အစီအစဉ်များ၊ 0ှင့်

(d)

စနစ်ကုိ စစ်ေ ဆးရန်အတွ က် သီးြခား လွ တ် လပ် သ ည့် စစ်ေ ဆးေရးလုပ် ငန်းစဉ်များ

ဘpာေရးဆုိင်ရ ာအုပ်စုများသည် rုံးခွဲမျာ းအားလုံး0ှင့် ေငွေ (ကးဆုိင်ရ ာ အုပ်စု ၏ အများစု ပိုင်ဆုိ င်သ ည့်

လက်ေ အာက် လုပ် ငန်းများ ကျင့်သုံး0ုိ င်iပီး ကိုက် ညီ သင့်ေ လျာ်သ ည့် ML/TF တုိက် ဖျက်ေ ရး အုပ်စု လို က်
အစီအစဉ်များ အေကာင်အ ထည် ေဖာ်ရ န် တာဝန်ရိှသ င့်သ ည် ။

ထိုအစီ အစဉ် တွင် သတ်မှ တ်စံ ၁၈.၁ ၌

ေဖာ်ြပေသာ အစီအ မံများ အြပင်၊ ေအာက်ပါ အစီအ မံ များလည်း ပါဝင်သ င့်သ ည်။ ထိDုအြပင်၊
(a)

CDD 0ှင့် ML/TF အ0cရာယ် စီမံခ န်Dခွဲမ; ကိစqရ ပ်များ ေဆာင်ရွက်ရ န် လုိအပ် သ ည့် သတင်း အချက်
အလက် ဖလှ ယ်ေ ရး အတွက် မူဝါဒမျာ း0ှင့် လုပ် ထုံး လု ပ်နည်းမျာ း၊

(b)

အုပ်စုအ ဆင့် လုိ က်နာေဆာင်ရွက်မ;၊ စစ်ေ ဆးမ;၊ 0ှင့်/သိုDမ ဟု တ် ဘဏ်ခဲွများ0ှင့် လက်ေ အာက် ခံ
လုပ် ငန်းများမှ ဆက် သွ ယ်ေ ဆာင်ရွက် သူ

၊ ေငွစာရင်း 0ှင့် ေငွလPဲ မ; သတင်းအချက် အလက် များ

ဆိုင်ရ ာ AML/CFT လု ပ်ငန်းစဥ်များကို သတ်မှ တ်ြပဌာန်းြခင်း။ ထိုအ ထဲ တွ င် သတင်းအချက်အ လက်

0ှင့် ေငွ လPဲမ; သိုDမ ဟု တ် ပုံမှန်မ ဟု တ်သ ည့် လ;ပ်ရှာ းမ;မျာ းကို ြပuလုပ် သ ည့် ပိုင်းြခားစိတ်ြဖာမ;များ

ပါဝင်သ င့် သ ည်( ထို သိုD ပိုင်းြခားစိတ်ြဖာမ; ြပuလုပ်iပီးလjင်) 45။ ထိုန ည်းတူစွာ ဘဏ်ခဲွများ0ှ င့်
လက်ေ အာက်ခံ လုပ်ငန်းများသည် လ ည်း ဤအုပ်စုအ ဆင့် လုပ် ငန်းစဉ်များမှ အ0cရ ာယ်စီမံခ န်Dခွဲမ; 0ှ င့်
သက် ဆိုင်iပီး သင့်ေ လျာ်သ ည့် သတင်းအချက် အလက်များ ရရှိသ င့်သ ည်။ 46 ထိုေ နာက်
(c)

သတင်းအချက်အ လက်ကုိ ေပါက်(ကားမ;မြဖစ်ေ စရန် အကာအကွ ယ်များအပါအဝင်၊ လjိuUဝှက် လုDံြခံuမ;
0ှင့် ဖလှ ယ် သ ည့် သတင်းအချက်အ လက်ကို အသုံးြပuမ;တုိDအ ေပC လုံေ လာက်သ ည့်
အကွ ယ်များ ထားရှြိ ခင်း။

18.3

အကာ

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများသည် ၄င်းတုDိ ၏ 0ိုင် ငံြခား ဘဏ်ခဲွများ0ှင့် အများစုပုိင် လက်ေ အာက် ခံ
လုပ် ငန်းများအေန0ှင၊့် ၄င်းတုိD ေရာက်ရှိေ နသည့်0ုိ င်ငံ ၏ AML/CFTသတ်မှတ်ခ ျက် များကအနည်းဆုံး အားြဖင့် ၊
ဇာတိ0ိုင် ငံ ၏ သတ်မှ တ်ခ ျက်များေလာက် မတင်းကျပ်ပါက၊
စည်းကမ်းများခွင့်ြပuသည့် အတို င်းအတာအထိ၊

ဇာတိ0ုိ င်ငံ ၏

ေရာက်ရှိ0ုိင်ငံ ၏ ဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ် း

သတ်မှ တ်

ချက်များ0ှင့်

ကိုက် ညီ သ ည့်

AML/CFT အစီအမံများ ကျင့် သံုးေစရန် ေသချာ သည်အ ထိ ေဆာင်ရွက်ေ စရန် တာဝန်ရှိ သင့် သ ည်။
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ေရာက်ရိှ0ိုင်ငံ က ဇာတိ0ိုင် ငံ ၏ သတ် မှတ်ခ ျက်များ0ှင့် အညီ AML/CFT အစီအမံများ စနစ်တ ကျ အေကာင်

အထည် ေဖာ်ရ န် ခွင့်မြပuပါက၊ ဘpာေရးအုပ်စုများသည် သင့်ေ လျာ်သ ည့် ML/TF အ0cရာယ် စီမံခ န်Dခဲွေ ရး
အစီအမံများ ထပ် တိုး ကျင့်သံုးiပီး၊ ၄င်းတုDိ ၏ 0ုိင်ငံရိှ lကီး(ကပ်သူများထံ အေ(ကာင်း(ကား သင့် သ ည်။
45

ထိအ
ု ထဲတင
ွ ် STR 0ှင့်တကွ အေ(ကာင်းခံ အချက်အလက်များ၊. သိမ
Dု ဟုတ် STR ေပးပိiDု ပီးေ(ကာင်းဆိသ
ု ည်အ
့ ချက် လည်း ပါဝင်0င
ို သ
် ည်။

46

ဤသတ်မှတစ
် အ
ံ ရ မည်သည်သ
့ တင်းအချကအ
် လက် 0ှင့် မည်သည်အ
့ တုင
ိ း် အတာ အထိ ဖလှယ်0င
ို သ
် ည်ဆသ
ို ည်ကုိ သတင်းအချကအ
် လက်၏ ထိလယ
ွ ရ
် လ
ှ ွယအ
် ေနအထား၊

AML/CFT အ0cရာယ် စီမံခန်Dခွဲမ;0ှင့် သက်ဆိုင်မ; တုိDအေပC မူတည်၍၊ 0ုိင်ငံများကိုယ်တိုင် ဆုံးြဖတ်0ုိင်သည်။
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အ(ကံြပuချက် ၁၉
19.1

အ0cရာယ်အဆင့်ပုိြမင့်သည့်0ုိင်ငံများ

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း များသည် FATF က အေလးထားစိစစ်ရ န် ေတာင်းဆုိ သ ည့် 0ုိင်ငံများမှ (ေငွေ ရး
ေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်း မျာ းအပါအဝင်) လူပုဂuိ^ လ်များ0ှင့် ဥပေဒေရးရာ ပုဂိ^uလ်များ0ှင့် ဆက် သွ ယ်
ေဆာင်ရွက်မ; ြပuလုပ်ရ ာတွင်၊ အ0cရ ာယ်များ0ှင့် အချိuးညီသ ည့် တုိးြမuင့် အေလးထား စိစစ်မ; ေဆာင်ရွက်ရ န်
တာဝန်ရှိသ င့်သ ည်။

19.2

0ိုင်ငံများသည် (က)

FATF မှ ေတာင်းဆုိသ ည့်အ ခါ၊ ထိုD အ ြပင် (ခ) FATF မှ ေတာင်းဆုိ မ; အြပင်

အြခားသီးြခား လွတ် လ ပ်သ ည့် အ0cရ ာယ်များ0ှင့် အချိuးညီသ ည့် တန်ြပန်အ စီ အ မံများ ကျင့်သုံးရန် လုိ သ ည့်
အခါ၊ ချမှတ် ကျင့်သုံး0ုိ င်သ င့် သ ည်။
19.3

0ုိင်ငံများသည် အြခား0ုိင်ငံများ၏ AML/CFT စနစ်မျာ းအတွင်း အားနည်းချက်မျာ း0ှင့် ပတ်သ က် သ ည့်
စိုးရိမ်မ;မျာ းကို ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများအား

အသိေ ပး0ုိင်မည့်

အစီအမံများ

ချမှတ် ထားရှိi ပီ း

ြဖစ်သ င့်သ ည်။
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အ(ကံြပuချက် ၂၀
20.1

သံသယြဖစ်ဖွယ် သတင်းပိုDချက်များ ေပးပိုDြခင်း 47

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း တစ်ခုရိှ ရန်ပုံေ ငွများည် ြပစ်မ;က ျzးလွန်ရ ာမှ ရရှိသ ည့် ေငွေ (ကးမျာ း သိုDမ ဟု တ်
TF 0ှင့် ပတ်သ က်သ ည် ဟု သံသ ယြဖစ် လjင်၊ သိDုမ ဟု တ် သံသ ယြဖစ်ရ န် အေ(ကာင်းမျာ း လုံေ လာက် လjင်၊ FIU
ထံ သDုိ မိမိတDို ၏ သံသ ယများကို ချက်ခ ျင်း သတင်းပိDု အစီရ င်ခံရ န် တာဝန်ရိှသ င့် သ ည်။

20.2

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများသည် သံ သ ယြဖစ်ဖွ ယ် ေငွ လPဲေ ြပာင်း၇န် အားထု တ်မ;များ အပါအဝင် ၊
ေငွလPဲေ ြပာင်းမ;အ ားလုံး ကို လPဲေ ြပာင်းသည့် ပမာဏ မည်မjရှိသ ည်ြဖစ်ေ စ၊ သတင်းပိDုရ န် တာဝန်ရိှသ င့်သ ည်။

47

ေငွေရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း များ သံသ ယြဖစ်ဖွယသ
် တင်း ပိရ
Dု န် သတ်မတ
ှ ်ချက်ကုိ ဥပေဒ၌ ထည်သ
့ င
ွ း် ြပဌာန်းသင်သ
့ ည်။

48

“ြပစ်မ;ကျzးလွန်မ;” ဆိုသည်မှာ (က) 0ုိင်ငံအတွင်း ML

အတွက် မူလြပစ်မ; ေြမာက်သည့် ရာဇဝတ်ကျzးလွန်မ; အားလုံး၊ သိုDမဟုတ် (ခ) အနည်းဆုံးအားြဖင့်၊ အ(ကံြပuချက် (၃)

၏ သတ်မှတ်ချက်အရ၊ မူလြပစ်မ; ေြမာက်သည့် ရာဇဝတ်မ;များကို ဆိုလိုသည်။
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အ(ကံြပuချက် ၂၁
21.1

သတင်း ေပါက်(ကားမ; 0ှင့် လjိuUဝှက်လုံြခံuမ;

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ၊ ၄င်း၏ ဒါrိုက် တာမျာ း၊အရာရှိများ0ှင့် ဝန်ထမ်းများက FIU ထံ သDုိ
သေဘာrိုးြဖင့် ၄င်းတုDိ ၏ သံသ ယများကို သတင်းပုDိ လjင်၊ ၄င်းတုိDအေပC စာချuပ်ြဖင့်ြဖစ်ေ စ အြခားဥပေဒ၊
စည်းမျဉ်း သိDုမ ဟု တ် ဌာနဆိုင်ရ ာ ြပဌာန်းချက်များြဖင့်ြဖစ်ေ စ ချမှတ် ထားသည့် သတင်းအချက်အ လက်
ဖွင့် ဟေြပာဆုိမ; တားြမစ်ခ ျက်များကို ေဖာက်ဖျက်မ;ြဖင့် ြပစ်မ;ေ(ကာင်းအရ0ှင့် တရားမေ(ကာင်းအရ ြပစ် ဒ ဏ်
ခံရ ြခင်းမှ

အကာအကွ ယ်ေ ပးသင့်သ ည်။ ၄င်းတုိDသ ည် သံ သ ယြဖစ်ဖွ ယ် သတင်းပိုDခ ျက် ၏ အေ(ကာင်း ခံ

ြဖစ်ေ သာ ြပစ်မ;က ျzးလွ န်အေ(ကာင်း အတိအ ကျ မသိ ဘဲ သတင်းပုDိသ ည်ြဖစ်ေ စ ထိုက ျzးလွန်မ; အမှန် တ ကယ်
iပီးေြမာက်ြခင်းရှိသ ည် ြဖစ်ေ စ မရှိသ ည်ြဖစ်ေ စ၊ ဤအကာအကွ ယ် ရသင့်သ ည်။
21.2

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ၊၄င်းတုိD ၏ ဒါrိုက် တာမျာ း၊အရာရှိမျာ း 0ှင့် ဝန်ထမ်းများသည် FIU ထံ သDို
STR သိုDမ ဟု တ်

၄င်း0ှင့် ပတ် သ က် သ ည့် သတင်းအချက်အ လက် ေပးပိုDြခင်းကို ဖွင့် ဟေြပာဆုိြခင် း မှ

တားြမစ်ခ ျက်ကို ဥပေဒြဖင့် ြပဌာန်းသင့်သ ည်။ သိုDေ သာ် ဤြပဌာန်းချက်သ ည် အ(ကံြပuချက် (၁၈) ပါ
သတင်းအချက်အ လက် မှျေဝြခင်း သတ်မှ တ်ခ ျက်ကုိ အဟန်D အတား ြဖစ်ရ န် ရည်ရွ ယ်ြခင်းမရှိပါ။
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အ(ကံြပuချက် ၂၂

ေငွေရးေ(ကးေရးမဟုတ်ေသာ စီး ပွားေရးလုပ်ငန်း များ0ှင့်
ကွျမ်း ကျင်မ;ဆုိင်ရာ အသက်ေမွး ဝမ်း ေကျာင်း လုပ်ငန်း များ (DNFBP) ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူ အား အေလးထားစိစစ်မ;

22.1

DNFBP မျာ းသည် ေအာက်ပါအေြခအေနများ၌ အ(ကံြပuချက် (၁၀) ပါCDD သတ် မှတ်ခ ျက်များကို လိုက်န ာ
ေဆာင်ရွက်ရ န် တာဝန်ရှိသ င့်သ ည်။
(a)

ကာစီ0ုိမျာ း -ဆက်သွ ယ်ေ ဆာင်ရွက် သူ မျာ း က ေငွေ (ကးလPဲ ေြပာင်းမ;များကို ေဒCလာ/ယူrုိ ၃,၀၀၀
0ှင့် အထက် ြပuလုပ်သ ည့်အ ခါ၊49

(b)

အိမ်အ ကျိuးေဆာင် လုပ် ငန်းများ

-အိမ်ြခံ ေြမ

အေရာင်းအဝယ် 0ှင့်

ပတ်သ က်၍

ဆက်သွ ယ်

ေဆာင်ရွက်သူ ၏ ေငွ လPဲေ ြပာင်းမ;များအေပC ပါဝင် ေဆာင်ရွက် ေ ပးသည့်အခါ50။
(c)

အဖိုးတန်

သတ}uမျာ း0ှင့်အဖိုးတန် ေကျာက်မျက်များ

အေရာင်းအဝယ် လုပ်င န်းများ-

ဆက် သွ ယ်

ေဆာင်ရွက်သူ တစ်ေ ယာက်0ှ င့် ေငွသ ား လPဲေ ြပာင်းမ;ပမာဏ ေဒCလာ/ယူrုိ ၁၅,၀၀၀ 0ှင့် အထက်
ေဆာင်ရွက်သ ည့် အ ခါ၊
(d)

ေရှUေနများ၊0ုိ ထရီများ၊ အြခား သီးြခားလွတ် လ ပ်ေ သာ ဥပ ေဒ ပညာြဖင့် အသက်ေ မွး ဝမ်းေကျာင် း
ြပuသူများ0ှင့်

စာရင်းကိုင် များသည်

မိမိ တုိD ၏

ဆက်သွ ယ် ေ ဆာင်ရွက်သူများအတွ က် ေအာက်ပါ

ေဆာင်ရွက်မ;များကို ြပင် ဆင်ေ ပးသည့်အ ခါ သိုDမ ဟု တ် လု ပ်ေ ဆာင်ေ ပး သည့် အ ခါ၊
n အိမ်ြခံ ေြမ ေရာင်းဝယ်ြခင်း၊

n ဆက် သွ ယ်ေ ဆာင်ရွက် သူ ၏ ေငွ(ကး၊ ေငွေ ချးသက်ေ သခံစာချuပ်စာတမ်းများ

အြခား ပိုင် ဆုိင်မ; များကို စီမံခ န်Dခဲွြခင်း၊

n ဘဏ်၊

စုေ ငွစာရင်းသုDိမ ဟု တ်

ခန်Dခြဲွ ခင်း၊

ေငွေ ချးသက်ေ သခံစာချuပ်စာတမ်း

သိုDမ ဟု တ်

စာရင်းမျာ းကို

စီ မံ

n ကုမ[ဏီ ထူေ ထာင်ြခင်း၊ လည်ပ တ်ြခင်း သုDိမ ဟု တ် စီမံခ န်Dခြဲွ ခင်း တုDိအ တွက် ထည့် ဝင်ေ ငွများ

စီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊

n ဥပေဒေရးရာ ပုဂ^ိuလ် များ သိုDမ ဟု တ် စီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်မ;များ ထူ ေ ထာင်ြခင်း၊ လည်ပ တ်ြခင်း

သိုDမ ဟု တ် စီမံခ န်Dခြဲွ ခင်း၊ 0ှင့် စီးပွာ းေရးလုပ် ငန်းများ အေရာင်းအဝယ် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

(e)

ယုံ(ကည်အပ် 0ံှမ;0ှင့် ကုမ[ဏီဝ န်ေ ဆာင်မ;ေ ပးသည့် လုပ်င န်းများသည် ေအာက်ပါ ေဆာင်ရွက်ခ ျက်များ
0ှင့် ပတ် သ က်၍ ဆက်သွ ယ်ေ ဆာင်ရွက် သူအ တွက် ေငွေ (ကးလPဲမ; များ ြပင် ဆင် သ ည့် အခါ၊ သိုDမ ဟု တ်
ေဆာင်ရွက်သ ည့် အခါ၊

n ဥပေဒေရးရာ ပုဂ^ိuလ် များ၏ ထူေ ထာင်ေ ရး ေအးဂျင့်အ ြဖစ် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
n ကုမ[ဏီ၊ ပူးတွဲေ ဆာင်ရွက် သ ည့် လုပ် ငန်းတစ်ခ၊ု

ပူးတွဲေ ဆာင်ရွက်သူ၊ သိုDမ ဟုတ် အြခား

ဥပေဒေရးရာ ပုဂ^ိuလ်များ 0ှင့် ပတ်သ က် သ ည့် အလားတူ ရာထူး တစ်ခုခု၏ တစ်ခု ၏
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ဒါrိုက် တာ

သိုDမ ဟု တ်

အတွ င်းေရးမှzးအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ြ ခင်း

တစ်ဦးအား ေဆာင်ရွက်ေ စရန် စီစဉ်ြခင်း၊
n ကုမ[ဏီ၊ ပူးတွဲေ ဆာင်ရွက်မ; သိုDမ ဟု တ်

သုိDမ ဟု တ်

အြခားသူ

အြခား ဥပေဒေရးရာ ပုဂ^ိuလ် သိုDမ ဟု တ် စီစ ဉ်

ေဆာင်ရွက်မ;တ စ်ခုခုအ တွ က် မှတ်ပုံ တ င် ထားiပီးသည့် rုံး၊ လုပ် ငန်း လိပ်စာ သိုDမ ဟု တ်
ေနရာထို င်ခ င်း၊ ဆက် သွ ယ်ရ န် လိပ်စာ သိုDမ ဟု တ် rုံးလုပ် ငန်း လိပ် စာ တာဝန် ယူေ ပးြခင်း၊

n အထူး ယုံ(ကည် အ ပ်0ှံမ;

တစ်ခုအ တွ က်

ယုံ(ကည် အ ပ်0ှံ ခံရ သူအ ြဖစ် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

သိုDမ ဟု တ် ေနာက် ဥပေဒေရးရာ စီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်မ; ပုံစံတစ်ခု အ တွ က် ထပ်တူ ေဆာင်ရွ က် မ;
လုပ်ေ ဆာင်ြခင်း၊ (သိုDမ ဟုတ် အြခားသူတစ်ဦးအား ေဆာင်ရွက်ရ န် စီစဉ် ေပးြခင်း)၊

n ေနာက် လူ တစ်ဦးအတွက် အမည်ခံ အစုရှ ယ် ယာပိုင်ရှ င်အ ြဖစ် ေဆာင်ရွက်ြခင်း (သုိDမ ဟု တ်

ေနာက် လူ တစ်ဦးအား ေဆာင်ရွက်ေ စရန် စီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်ြခင်း )

22.2

သတ်မှ တ်စံ ၂၂.၁ တွင် ချမှတ် ထားသည့် အေြခအေနများတွင်၊ DNFBP မျာ းသည် အ(ကံြပuချက် ၁၁ ပါ
မှတ် တမ်းမှ တ်ရ ာ ထိန်းသိမ်း ထားရှိြခင်း0ှင့် စပ် လျဉ်းသည့် သတ်မှ တ်ခ ျက်များကို လုိက်နာေဆာင်ရွက် ရ န်
တာဝန်ရှိသ င့်သ ည်။

22.3

သတ်မှ တ်စံ ၂၂.၁ တွင် ချမှတ် ထားသည့် အေြခအေနများတွင်၊ DNFBP များသည် အ(ကံြပuချက် ၁၂ ပါ PEP
0ှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတ်မှ တ်ခ ျက်များကို လုိက် နာေဆာင်ရွက်ရ န် တာဝန်ရှိသ င့် သ ည်။

22.4

သတ်မှ တ်စံ ၂၂.၁ တွင် ချမှတ် ထားသည့် အေြခအေနမျာ းတွ င်၊ DNFBP များသည် အ(ကံြပuချက် ၁၅ ပါ
နည်းပညာ0ှင့် စပ် လျဉ်းသည့် သတ်မှ တ်ခ ျက်များကုိ လုိ က်နာေဆာင်ရွက်ရ န် တာဝန်ရှိသ င့်သ ည်။

22.5

သတ်မှ တ်စံ ၂၂.၁ တွင် ချမှတ် ထားသည့် အေြခအေနမျာ းတွ င်၊ DNFBP များသည် အ(ကံြပuချက် ၁၇ ပါ
(ကားခံအဖွဲUအစည်းများကိုအားထား ေဆာင်ရွက်ြခင်း0ှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတ်မှ တ်ခ ျက်များကုိ လုိ က် န ာ
ေဆာင်ရွက်ရ န် တာဝန်ရှိသ င့်သ ည်။
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ကာစီ0ုိသိုDလာေရာက်သူအား အဝင်ေ ပါက်၌ ကိုယ်ေရးအေထာက်အထား စိစစ်ြခင်း မှာ ြဖစ်0ိုင်ေ သာ်လည်း လုံေလာက်သည်ဟု မဆုိ0ုိင်ပါ။ 0ိင
ု င
် ံများသည် ကာစီ0အ
ို တွင်း
ေငွ(ကးလPဲေြပာင်း မ; လုပ်သည့်

CDD

အချက်အလက်များကို ထိုလPဲေြပာင်းမ; လုပ်သည့် ဆက်သယ
ွ ေ် ဆာင်ရက
ွ သ
် ူ 0ှင့် ချတ
ိ ဆ
် က်0င
ို ရ
် န် ကာစီ0မ
ို ျားကို ေသချာ စွာ

ေဆာင်ရွက်ေစသင့်သည်။ “ေငွေ(ကးဆုိင်ရာ လPဲေြပာင်းမ;များ” ဆုိသည်မှာ ကာစီ0ုိ တုိကင်ြပားများ သိုDမဟုတ် အြခားတုိကင်များ0ှင့်သာ ဆုိငသ
် ည်မဟုတပ
် ါ။
50

ဤသိုDဆုိရာတွင် အိမ်ြခံေြမ အကျိuးေဆာင်လုပ်င န်းများသည် အ(ကံြ ပuချက် (၁၀) ပါ အိမ်ြခံ ဝယ်သေူ ရာ ေရာင်းသူပါ အကျuးံ ဝင်သည့် သတ်မှတခ
် ျက်များကို လုက
ိ ် နာ
ေဆာင်ရွက်သင့်သည် ဟု ဆိုလိုသည်။
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အ(ကံြပuချက် ၂၃
23.1

DNFBP များ- အြခား အစီအမံများ

အ(ကံြပuချက်၂၀ တွင် ချမှတ် ထားသည့် သံသ ယြဖစ်ဖွ ယ် များကို သတင်းပိDုရ န် တာဝန်မျာ းသည် ေအာက်ပ ါ
အေြခအေနများတွင် DNFBP အားလုံးအေပC အကျံzးဝင်ေ စသင့် သ ည်။
(a)

ေရှUေနများ၊0ို ထရီများ၊ အြခားသီးြခားလွ တ် လပ်ေ သာ ဥပေဒပညာြဖင့် အသက်ေ မွး ဝမ်းေကျာင်း
ြပuသူများ0ှင့် စာရင်းကိုင်များ 51

-သည် သတ်မှ တ်စံ ၂၂.၁ (ဃ) 52 တွင် ေဖာ်ြပထားသည့်

ေဆာင်ရွက်ခ ျက်များ0ှင့်စပ် လျဉ်းသည့် ေငွေ(ကးလPဲေ ြပာင်းမ;တ စ်ခုခုကုိကုိ ယ် တို င် ြဖစ်ေ စ၊ ဆက် သွ ယ်
ေဆာင်ရွက်သူ ကို ယ်စားြဖစ်ေ စ၊ လုပ်ေ ဆာင်သ ည့် အခါ၊
(b)

အဖိုးတန် သတ}uများ သုDိမ ဟု တ် ေကျာ က်မျက်များ အေရာင်းအဝယ် လု ပ်င န်းလု ပ်သူများ -ဆက် သွ ယ်
ေဆာင်ရွက်သူ တစ်ဦး0ှင့် ေငွေ (ကးလPဲေ ြပာင်းမ;ကို ပမာဏ ေဒCလာ/ယူrုိ ၁၅,၀၀၀ 0ှင့် အထက်
ေဆာင်ရွက်သ ည့် အ ခါ၊

(c)

ယုံ(ကည်အပ် 0ံှမ;0ှင့် ကုမ[ဏီ ဝန်ေ ဆာင်ေ ပးသည့် လု ပ်ငန်းမျာ ဆက် သွ ယ်ေ ဆာင်ရွက် သူ တစ်ဦးဦး ၏

ကုိ ယ်စား သုိDမ ဟု တ် ထို သူအ တွက် သတ်မှ တ်စံ ၂၂.၁ (e) တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် လုပ် ငန်းစဉ်များ0ှ င့်
စပ် လျဉ်းသည့် ေငွ လဲPေ ြပာင်းတစ်ခုခုကုိ ေဆာင်ရွက်သ ည့်အခါ၊

51

သီးြခားလွတလ
် ပ်ေသာ

ဥပေဒေရးရာ

ကွျ မ်းကျငအ
် တတ်ပညာရှင်များအြဖစ် ေဆာင်ရက
ွ (် ကေသာ ေရှUေနများ၊

0ိထ
ု ရီများ၊အြခားသီးြခားလွတ်လပ်ေသာ

ဥပေဒေရးရာ

ကွျမ်းကျင်သူများ၊ 0ှင့် စာရင်းကိုင်များသည် မိမိတုိDရရှိသည့် သက်ဆုိင်ရာသတင်းအချက်အလက်သည် ကွျမ်းကျင်မ;လုပ်ငန်း ပိုင်းဆုိင်ရာ လjိuUဝှက်မ; သိုDမဟုတ် ဥပေဒေရးရာ
ကွျမ်းကျင်မ;လုပ်င န်းပိုင်းဆုိင်ရာ အထူးအခွင့်အေရးများ လုိကန
် ာရသူများြဖစ်ပါက၊ သံသ ယြဖစ်ဖယ
ွ ် သတင်း ပိရ
Dု န် မလိပ
ု ါ။ မည်သည့်ကစ
ိ qများက ကွျမ်းကျင်မ; လုပင
် န်း ပိင
ု ်း
ဆုိင်ရာ လjိuUဝှက်မ;

(professional secrecy)

သိDုမဟုတ် ကွျမ်းကျင်မ;လုပ်ငန်း ပိုင်းဆုိင်ရ ာ အထူးအခွင့် အေရးများ

(legal professional privilege) ေအာက်

ကျေရာက်သည်ဆုိ သည်ကို 0ုိင်ငံများက သတ်မှတ်ရ န်ြဖစ်သည်။ ထိုသုိDသတ်မှတ်ရ န် ေရှUေနများ၊ 0ိထ
ု ရီများ၊အြခားသီးြခားလွတလ
် ပ်ေသာ ဥပေဒေရးရာ ကွျ မ်းကျငသ
် ူများက
မိမိတုိD၏ အမ;သည်များမှ ြဖစ်ေစ၊ အြခား အမ;သည်တစ်ဦးဦးမှတဆင့် ြဖစ်ေ စ ေအာက်ပါတုိD လုပ်ေဆာင်ရာမှ ရရှိေသာ သတင်းအချကအ
် လက်များ လPမး် ြခံuစဥ်းစားရသည်။ (က)
ဥပ ေဒအရ မိမိ အမ;သည်၏ အေနအထားကို အတည်ြပuချိန် သိုDမဟုတ်

(ခ) ထိုအမ;သ ည်အတွက်တရားrုံး၌ြဖစ်ေစ၊ ဌာနဆိုင်ရာြဖစ်ေ စ၊ အြငင်းပွားမ; ြဖန်ေြဖသည့်

(ကားဝင်ေဆာင်ရွက်ေပးသည့် (ကားနာမ; များတွင် ခုခံကာကွယ်ေပးြခင်း သိမ
Dု ဟုတ် လိုက်ပါေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း လုပ်ေဆာင်ေ နစဉ် ြဖစ်ေ စ။
52

ေရှUေနများ၊ 0ိုထရီများ၊အြခားသီးြခားလွတလ
် ပ်ေသာ ဥပေဒေရးရာ ကွျ မ်းကျငသ
် ူများ0ှင့် စာရင်း ကိုင်များကို ၄င်း တုိD0ှင့် သက်ဆုိင်သာေ ကိုယ်တုိင်စည်းကမ်း(ကပ်မတ်မ;ရှိသ ည့်
အဖွUဲ များ (SRB) ထံ STR ပိခ
Dု င
ွ ့် ရှသ
ိ ည့် 0ုင
ိ င
် ံများအတွက၊် ဤအဖွUဲ များ0ှင့် FIU တုိDအ(ကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သည့် ပုံစံများ ထားရှိသင့်သည်။

53

သီးြခားလွတလ
် ပ်ေသာ ဥပ ေဒေရးရာ ကွျမး် ကျင်ပညာရှင်များအြဖစ် ေဆာင်ရွက(် ကေသာ ေရှUေနများ၊ 0ိထ
ု ရီများ၊အြခားသီးြခားလွတ်လပ်ေသာ ဥပေဒေရးရာ ကွျမး် ကျင် သူ
များ0ှင့် စာရင်းကိုင်များက မိမိအမ;သည်တစ်ဦးကို ဥပေဒ0ှင့် မညီSွတ်သည့် လုပ်ငန်း မလုပ်ေေဆာင်ရန် တားြမစ်တုိက်တွန်းရန် lကိuးပမ်းသည့် အြခအေနများကို
သတင်းေပါက်( ကားြခင်း မေြမာက်ပါ။
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23.2

သတ်မှ တ်စံ ၂၃.၁ ပါ အေြခအေနများတွ င်၊ DNFBP မျာ းသည် အ(ကံြပuချက် ၁၈ ပါ ဌာနဆုိင်ရ ာ ထိန်းချuပ် မ;
0ှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတ်မှ တ်ခ ျက်များကုိ လုိက် နာေဆာင်ရွက်ရ န် တာဝန် ရှိသ င့်သ ည်။

23.3

သတ်မှ တ်စံ ၂၃.၁ ပါ အေြခအေနများတွင်၊ DNFBP မျာ းသည် အ(ကံြပuချက် ၁၉ ပါ အ0cရ ာယ်အ ဆင့်ြမင့်
0ုိင်ငံများ0ှင့် စပ် လျဉ်းသည့် သတ် မှတ်ခ ျက်များကုိ လုိ က်နာေဆာင်ရွက်ရ န် တာဝန် ရှိသ င့် သ ည်။

23.4

သတ်မှ တ်စံ ၂၃.၁ ပါ အေြခအေနများတွ င်၊ DNFBP မျာ းသည် အ(ကံြပuချက် ၂၁ ပါ သတင်းေပါက်(ကားမ;0ှ င့်
လjိuUဝှက် လံုြခံuမ; 0ှင့် စပ် လျဉ်းသည့် သတ်မှတ်ခ ျက် များကုိ လုိ က်နာေဆာင်ရွက်ရ န် တာဝန် ရှိသ င့် သ ည်5 3

TECHNICAL COMPLIANCE ASSESSMENT

84

METHODOLOGY
ASSESSING TECHNICAL COMPLIANCE WITH THE FATF RECOMMENDATIONS AND THE EFFECTIVENESS OF AML/CFT SYSTEMS

အ(ကံြပuချက် ၂၄

ပွင့်လင်းြမင်သာမ;0ှင့် ဥပ ေဒေရးရာ ပုဂ^ိuလ်များ၏ အကျိuးခံစားခွင့်ရှိသူ ပိုင်ရှင် 54

0ုိင်ငံများသည် ေအာက်ပါတုိDကို သိရှိေ ဖာ်ထု တ်0ိုင်ရ န် ယ0cရားမျာ း ရှိသ င့် သ ည် (က) မတူညီေ သာ ဥပေဒေရး

24.1

ရာ ပုဂိ^uလ်များ၏ အမျိuးအစား၊ ပုံစံ0ှင့် အေြခခံလ ကtဏာများ၊ 0ှင့် (ခ) ထိုဥပေဒေရးရာ ပုဂိ^uလ်များကို
ထူေ ထာင်သ ည့် လုပ် ငန်းစဉ်များ၊ 0ှင့် အေြခခံအချက်အ လက်များ0ှင့် အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူ ပိုင်ရှင် ဆုိင် ရ ာ
အချက်အ လက် များ။ ထုိအချက် အ လက်များကုိ အများြပည်သူ ရယူ (ကည့်r;0ုိင် သ င့် သ ည်။

0ုိင်ငံများသည် မိမိ0ုိ င်ငံ တွ င် ထူေ ထာင် သ ည့် ဥပေဒေရးရာ ပုဂ^ိuလ်အ မျိuးအစားတုိင်း0ှင့် ဆက်0P ယ် သ ည့်

24.2

ML/TF အ0cရာယ် များကို အကဲြဖတ် သ င့် သ ည်။

အေြခခံအချက်အ လက် များ

0ုိင်ငံများသည် ကုမ[ ဏီ မှတ်ပုံ တ င်စာရင်းrုံးတွင် ကုမ[ဏီ အ ားလုံး မှတ်ပုံ တ င်ေ စရန် တာဝန်ရိှ သင့် သ ည် ။

24.3

ထိုမှ တ်ပံု တ င်စာရင်းတွင် ကု မ[ဏီအမည်၊ ကုမ[ဏီ တည်ေ ထာင်မ; သက်သ ေ အေထာက် အ ထား၊ ဥပဒေ

ေရးရာ ပုံစံ0ှင့် အေနအထား၊ မှတ်ပုံ တင် ထားသည့် rုံးလိပ်စာ၊ lကီး(ကပ်မ; ဆုိ င်ရ ာ အေြခခံ လုပ်ပုိ င်ခွင့်များ၊
0ှင့် ဒါrိုက်တာ စာရင်းများ ပါရှိသ င့်သ ည်။ ဤအချက်အ လက် မျာ းကို လည်း အများြပည်သူ ရယူ
(ကည့်r;0ုိင် သ င့်သ ည်။

54

အကဲြဖတ်သူများသည် သတ်မှတစ
် အ
ံ ားလုးံ ကို ဆိင
ု ရ
် ာ ဥပေဒေရးရာ ပုဂuိ^ လ် အမျuိ းအစားအားလုးံ အေပC ကျငသ
့် းံု ရန် စဉ်းစားသင်သ
့ ည်။ ဤသတ်မတ
ှ ် ချက်များ မည်သDို
ကျင့်သုံးရန် ဆုိသည်မှာ ဥပေဒေရးရာ ပုဂ^ိuလ်များ၏ အမျိuးအစားအလိုက် ကွာြခား0ုိင်သည်-

1.

ကုမ[ဏီများ- အ(ကံြပuချက် ၂၄ တွင် သတ်မှတ်သည့် အစီအမံများကို သီးြခားကုမ[ဏီများအလုိက် ေဖာ်ြပထားသည်။

2.

ေဖာင်ေဒးရှင်းများ၊

Anstalt ေခC ကုမ[ဏီ0ှင့် ေဖာင်ေဒးရှင်းစပ်(ကားအဖွဲUအစည်း၊ 0ှင့် တာဝန်ယူမ;ကန်Dသတ်ထားသည့် အစုစပ်များ- 0ုငိ င် ံများသည် အလားတူ

အစီအမံများ ကျငသ
့် းံု iပီး၊ ၄င်း တု၏
Dိ မတူညေီ သာ ပုစ
ံ ံများ0ှင့် ဖွဲUစည်းမ;များကို ထည်သ
့ င
ွ း် စဉ်းစားကာ၊ ကုမ[ဏမ
ီ ျားအေပC ချမှတ်သည့် သတ်မတ
ှ ်ချက်များ
အလားတူ ချမှတသ
် င်သ
့ ည်။

3.

0ုင
ိ င
် မ
ံ ျားသည် အြခား ဥပေဒေရးရာ ပုဂ^ိuလ် အမျိuးအစားများ၏ မတူညီေသာပုံစံများ0ှင့် ဖွဲUစည်းမ;များ၊ လိုအပ်သည့် ပွင့်လင်းြမင်သာမ; ရှိေစရန် ေရှးr;၍ ထို
ဥပေဒေရးရာ ပုဂuိ^ လ် အမျuိ းအစားများအလိက
ု ် ဆက်0ယ
P သ
် ည့်

ML/TF

အ0cရာယ်များ ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား သင်သ
့ ည်။ အနည်းဆုးံ အားြဖင်၊့ ဥပေဒေရးရာ

ပုဂ^ိuလ်အားလုံးသည်အလားတူအမျိuးအစားများ၏ အေြခခံအချက်အလက်များကို မှတ်တမ်းတင်မ; ေသချာေစရန် ေဆာင်ရွက်သင့်သည်။
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24.4

ကုမ[ဏီများသည် သတ်မှ တ်စံ ၂၄.၃ တွ င် ေဖာ်ြပထားသည့် အချက်အ လက်များ ထိ န်းသိမ်း ထားရှိရ န်
တာဝန်ရှိသ င့်သ ည်။ ထိုအ ြပင် အစုရှ ယ် ယာရှင် တစ်ဦးချင်း ပိုင်ဆုိင် သ ည့် အစုရှ ယ် ယာများ၊ ထိုအစုရှ ယ် ယ ာ
အမျိuးအစားများ

(ထိုရှ ယ် ယာများြဖင့်

မဲေ ပးပိုင်ခွ င့်

သေဘာသဘာဝများ

အပါအဝင်)

အစုရှ ယ် ယာရှင်များသိDုမ ဟု တ် အဖွဲUဝင်များ၏ စာရင်းလည်း55 ထိ န်းသိမ်း ထားရှိသ င့်သ ည်။

ပါဝင် သ ည့်

ဤအချက်

အလက်များကို ထို0ို င်ငံ အတွ င်းရှိ ကုမ[ဏီ မှတ်ပံု တ င်စာရင်းrုးံ တွ င် တင်ြပထားသည့် တည်ေ နရာတွ င်
ထိန်းသိ မ်း ထားရှိသ င့် သ ည်5 6.။
24.5

0ိုင်ငံများသည် သတ်မှ တ်စံ ၂၄.၃ 0ှင့် ၂၄.၄ တွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အ ချက် အ လက် များ တိက ျမှန် က န်ရ န် 0ှ င့်
အချိန်0ှင့် တစ်ေ ြပးညီ ထိန်းသိမ်း ထားရှိရ န် ေသချာေစမည့် ယ0cရားမျာ း ရှိသ င့်သ ည်။

____________________
55အစုရယ
ှ ယ
် ာရှငမ
် ျား0ှင့်

အဖွUဲ ဝင်များ၏ စာရင်းကို ကုမ[ဏက
ီ ုိယတ
် င
ို ် မှတတ
် မ်းယူထား0ုင
ိ ်သကဲသ
့ ၊Dို ကုမ[ဏီ၏ တာဝန်ယူထ ားသည့် တတိယ ပုဂ^ိuလ်မှလ ည်း

မှတ်တမ်းယူထား0ုင
ိ ်သည်။
56အကျuိ းခံစားခွငရ
့် သ
ိှ ူ

ပိင
ု ရ
် င
ှ ဆ
် င
ုိ ရ
် ာ အချကအ
် လက်များကို 0ုိင်ငံတွင်းရှိ ကုမ[ဏီ သိုDမဟုတ် ကုမ[ဏီ မှတ်ပုံတင်rုံး တွင် ထိန်းသိမ်းထားလjင်၊ အစုရယ
ှ ယ
် ာရှငမ
် ျား0ှင့်

အဖွUဲ ဝင်များ၏ အချကအ
် လက်ကုိ ေတာင်းခံသည်အ
့ ခါ ကုမ[ဏမ
ီ ှ အချန
ိ ်မဆိင
ု း် ထုတေ် ပး0ုင
ိ ်ပါက၊ထိအ
ု ချကအ
် လက် များသည် 0ုိငင
် တ
ံ င
ွ း် ရှရ
ိ န် မလိေု ပ။
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အကျိuးခံစားခွင့်ရှိသူ ပိုင်ရှင်ဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ
24.6

0ုိင်ငံများသည် ကုမ[ဏီ တစ်ခု ၏ အကျိuးခံစားခွင့်ရှိသူ ပိုင်ရှင် အ ေပC အချက်အ လက် များ ရရှိ0ုိင်iပီး၊ မိ မိ ၏
0ိုင်ငံရှိ သတ် မှတ် တ ည်ေ နရာတွ င် ရယူ(ကည့်r;0ုိင်ရ န်၊ သုိDမ ဟု တ် lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင် တစ်ရ ပ်ရ ပ် မှ
ေဆာလျင်စွာ သတ်မှ တ်0ုိ င်ရ န် ေအာက်ပါ ယ0cရား တစ်ခု သိုDမဟု တ် အများ သုံးသင့် သ ည်။
(a)

ကုမ[ဏီများ သိDုမ ဟုတ် ကုမ[ဏီ မှ တ်ပံု တင်rံုးများက ကုမ[ဏီများ၏ အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူ ပိုင်ရှ င်
အေပC အချက်အ လက် များရယူရ န် အချိန်0ှင့် တစ်ေ ြပးညီ ထိန် းသိမ်းထား0ုိင်ရ န် တာဝန်ရိှသ င့် သ ည်၊

(b)

rကုမ[ဏီများ၏ အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူ ပိုင်ရှင် အေပC အချက်အ လက်များရယူရ န် အချိန်0ှင့် တစ်ေ ြပးညီ
ထိန်းသိ မ်း ထား0ုိင်ရ န်
တာဝန်ရိှသ င့်သ ည်၊

(c)

ကုမ[ ဏီများသည်

သင့်ေ လျာ်သ ည့်

အစီအမံများ

ချမှတ်ေ ဆာင်ရွက်ရ န်

ေအာက်ပါအချက်အ လက်များအပါအဝင်၊ လက်ဝ ယ်ရှိ အချက် အ လက်များ ကို အသုံးြပuြခင်း(၁) အ(ကံြပuချက် ၁၀၊ ၂၂ တုိD0ှင့် အညီ၊ ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ0ှင့် /သိုDမ ဟု တ် DNFBP
မျာ းမှ ရယူ ထားသည့် အချက်အ လက် များ၊

(၂) အြခား lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင်များက ကုမ[ဏီများ၏ ဥပေဒေရးရာ0ှင့် အကျိuးခံစားခွင့် ရှိ သူ
ပိုင်ရှင်များ0ှင့် ပတ်သ က်၍ ထိန်းသိ မ်း ထားရှိ သည့် အချက်အ လက်များ၊

(၃) အထက်ပါ သတ် မှတ် စံ ၂၄.၃ အရ ကုမ[ဏီ က ထိန်းသိ မ်း ထားရှိသ ည့် အချက်အ လက် များ၊ 0ှင့်
(၄) အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူ ပိုင်ရှ င်0ှင့် ပတ်သ က်၍ လုံေ လာက်ေ သာ ပွင့် လင်းြမင် သ ာမ; ရှိေ စရန်
အတွ က် ချမှတ် ထားသည့် ဖွင့် ဟ ေြပာဆုိမ; သတ် မှတ်ခ ျက် မျာ းရှိသ ည့် အေြခအေနတွင် စေတာ့
အိတ်ခ ျိန်း တွင် ရရှိ0ိုင်သ ည့် စာရင်းဝင် ကုမ[ဏီများ၏ အချက်အ လက်များ၊
24.7

0ုိင်ငံများသည် အကျိuးခံစားခွင့်ရှိသူပို င်ရှင် ၏ အချက်အ လက်များသည် တိက ျမှ န်က န်iပီး တတ်0ုိင် သ မj
အချိန်0ှင့် တစ်ေ ြပးညီ ြဖစ်ေ စရန် တာဝန်ရိှသ င့် သ ည်။

24.8

0ိုင်ငံများသည်အ ကျိuးခံစားခွင့်ရှိသူပို င်ရှင်မ ည်သူြဖစ်ေ (ကာင်း ေအာက်ပါနည်းများြဖင့်ဆုံးြဖတ်ရ ာတွ င်
ကုမ[ဏီများအား lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင်များ0ှင့်
ေစသင့်သ ည်။
(a)

အတတ်0ုိင် ဆုံး ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရ န် တာဝန် ရှိ

0ုိင်ငံ တွင်း ေနထို င်ေ သာ လူပုဂ^ိuလ် တစ်ဦး သိုDမ ဟုတ် အများသည် ကုမ[ဏီ ၏ခွင့်ြပuချက် ရiပီး သူ
ြဖစ်iပီး၊ အေြခခံအချက်အ လက်အားလုံး0ှင့် ရရှိ ထားေသာ အကျuိးခံစားခွင့် ရှိသူ ပိုင်ရှင် ၏ အချက်

အလက် အားလုံး0ှင့် ပတ်သ က်၍ lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပုိ င်များအား တာဝန်ခံမ;ရိှေ စရန်၊ 0ှ င့်
အာဏာပိုင် များအား အကူအညီ ထပ်မံေ ပးရန် တာဝန်ရိှေ စြခင်း၊ 57 0ှင့် /သိုDမ ဟုတ်
57

ကုမ[ဏီ၏ ဘုတ်အဖွဲUဝင် သိုDမဟုတ် အlကီး တန်း စီမံခန်ခ
D သ
ဲွ ူများသည် ကုမ[ဏ၏
ီ သီးြခားခွငြ့် ပuချက်ရရန် လိုမည် မဟုတေ် ပ။
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(b)

0ုိင်ငံ တွင်းရှိ DNFBP တစ်ဦးသည် ကုမ[ဏီ ၏ ခွင့်ြပuချက်ရ ရှိiပီးသူ ြဖစ်iပီး အေြခခံ အချက် အလက်
အားလုံး0ှင့် ရရှိ ထားေသာ အကျuိးခံစားခွင့် ရှိသူ ပိုင်ရှင် ၏ အချက်အ လက်အားလုံး0ှင့် ပတ်သ က် ၍

lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပုိင်များအား တာဝန်ခံမ; ရှေ
ိ စရန်၊ 0ှင့် အာဏာပိုင်များအား အကူအ ညီ
ထပ် မံေ ပးရန် တာဝန်ရိှေ စြခင်း၊ 0ှင့် /သိုDမ ဟု တ်
(c)
24.9

0ုိင်ငံ က အတိအ ကျ ေဖာ်ထု တ် ထားသည့် အြခား အလားတူ အစီအ မံများ ေဆာင်ရွက်ြခင်း။

အထက်ေ ဖာ်ြပပါ လူပုဂ^ိu လ်များ၊ အာဏာပိုင် များ0ှင့်အ ဖွဲUအစည်းများ0ှင့် ကုမ[ဏီ ကို ယ် တိုင် သိDုမ ဟု တ်

၄င်း၏ စီမံအုပ်ခ ျuပ်သူများ၊ စာရင်းရှင်း ဖျက်သိ မ်းေရးအရာရှိမျာ း သိDုမ ဟုတ် ကုမ[ဏီ ဖျက်သိမ်းမ; တွ င်

ပါဝင်ေ သာ အြခားသူများ) သည် ဆုိင်ရ ာ အချက်အ လက်များ0ှင့် မှတ်တမ်းများကို ကုမ[ ဏီ ဖျက် သိမ်းiပီ း
ချိန်မှ စ၍၊ သုိDမ ဟုတ် ကုမ[ဏီ မရှေ
ိ တာ့သ ည့်အချိန်မှ စ၍၊ သိDုမ ဟုတ် ထို ကုမ[ဏီ က လုပ် ငန်းပိုင်း ဆိုင် ရ ာ
ကွျမ်းကျင်မ;ြဖင့် ေဆာင်ရွက်သ ည့် (ကားခံအဖွဲUတစ်ခု(professional

intermediary)

သိုDမ ဟု တ်

ေငွေ ရး

ေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်း ၏ ဆက် သွ ယ်ေ ဆာင်ရွ က်သူ အြဖစ်မှ ရပ်ဆိုင်းချိန်မှ စ၍၊ အနည်းဆုံး ငါး0ှစ် အ ထိ
ထိန်းသိ မ်း ထားရန် တာဝန်ရိှသ င့်သ ည်။

အြခား သတ်မှတ်လိုအပ်ချကမ
် ျား
24.10

lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပို င်များ0ှင၊့် အထူးသြဖင့် ဥပေဒစိုးမိုးေရးအာဏာပိုင်များသည် ဆုိ င်ရ ာ အဖွဲUများ
ထိန်းသိ မ်း ထားသည့် အေြခခံအချက်အ လက်များ0ှင့် အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူ ပိုင်ရှင် ဆို င်ရ ာ အချက် အလက်
မျာ းကို ေဆာလျင်စွာ ရယူ0ိုင်ရ န် လိုအ ပ်ေ သာ လုပ်ပုိ င်ခွင့်များ ရှိသ င့်သ ည်။

24.11

ကိုင်ေ ဆာင် သူ ေငွလPဲစာချuပ်မျာ းသိုDမ ဟု တ်ကို င်ေ ဆာင်သူေ ငွ လPဲ စာချuပ်အ သိ အ မှ တ်ြပuလက်မှ တ်များထု တ်ေ ပး

ခွင့် ရှိေ သာ ဥပေဒေရးရာ ပုဂuိ^ လ်များ ရှိေ သာ 0ုိင်ငံများသည် ထိုပုဂိ^uလ်များ ေငွေ(ကး ခဝါချမ; သိုDမ ဟု တ်
အ(ကမ်းဖက်မ; ကုိ ေငွေ(ကး ေထာက်ပ့ံမ;အ တွ က် အလွဲသံုးစားြပuြခင်း မခံရ ေစရန် ေအာက်ပါ ယ0cရ ား တစ် ခု
သိုDမ ဟု တ် အများ ကျင့်သုံးသင့် သ ည်။
(a)

ကိုင်ေ ဆာင် သူ ေငွလဲPစာချuပ်မျာ း သိDုမ ဟုတ် ကို င်ေ ဆာင်သူေ ငွ လဲPစာချuပ် အသိ အမှ တ်ြပu လက်မှ တ်
မျာ း ကို တားြမစ်ြခင်း၊ သိုDမ ဟု တ်

(b)

ကိုင်ေ ဆာင် သူ ေငွလဲPစာချuပ်မျာ း သိDုမ ဟုတ် ကို င်ေ ဆာင်သူေ ငွ လဲPစာချuပ် အသိ အမှ တ်ြပu လက်မှ တ်
မျာ းကို မှတ်ပံု တင်ေ စရန် (ဥပမာ -စာရွက်ပံုစံမှ ဒစ်ဂျစ်ပုံစံ ေြပာင်းေစြခင်း)၊ သိုDမ ဟု တ်

(c)

ကိုင်ေ ဆာင် သူ ေငွလဲPစာချuပ်မျာ း သိDုမ ဟုတ် ကို င်ေ ဆာင်သူေ ငွ လဲPစာချuပ် အသိ အမှ တ်ြပu လက်မှ တ်

မျာ းကို ေရွUေ
ှ ြပာင်း သယ်ေ ဆာင်ြခင်း မြပu0ုိင်ေ အာင် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများေအာက် လည်ပ တ်
သည့် ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲU အစည်း တစ်ခုခု သိုDမ ဟု တ် လုပ် ငန်းကွျမ်းကျင်မ;ြဖင့် ေဆာင်ရွက် သ ည့်
(ကားခံအဖွဲUတစ်ခုခုတွင် ထိန်းသိ မ်းထားရှိေ စရန် တာဝန်ရိှေ စြခင်း၊ သိုDမ ဟု တ်
(d)

ထိန်းချuပ်ပိုင်ခွင့်ရိှေ သာ အစုရှယ် ယာရှင်များအား ကုမ[ဏီ ထံ အေ(ကာင်း(ကားေစရန်0ှင့် ကုမ [ဏီ မှ
၄င်းတုိD ၏ ကို ယ်ေ ရးသက်ေ သ အေထာက် အ ထားကို မှတ်တ မ်းယူေ စြခင်း၊ သိုDမ ဟုတ်

(e)
24.12

0ုိင်ငံမှ ေဖာ်ထု တ်သ တ်မှ တ်သ ည့် အြခား ယ0cရ ားများ အသုံးြပuြခင်း။

အမည်ခံ အစုရှယ် ယာများ0ှင့် အမည်ခံ ဒါrိုက်တာများ ထားရှိခွင့် ရှိေ သာ ဥပေဒေရးရာ ပုဂိ^uလ်များ ရှိ သ ည့်
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0ုိင်ငံများသည် ထိုပုဂ^ိuလ်များ အလွဲ သုံးစား ြပuြခင်း မခံရ ေစရန် ေအာက်ပါ ယ0cရ ား တစ်ခု သိုDမ ဟု တ်
အများကို ကျင့်သံုးသင့်သ ည်။
(a)

ကုမ[ဏီ0ှင့် မည်သ ည့် ဆုိ င်ရ ာ မှတ်ပံု တင်rံုး ထံမ ဆို၊ အမည်ခံ အစုရှယ် ယာများ0ှင့် အမည် ခံ
ဒါrိုက် တာမျာ းသည်

အမည်ခံေ စသူ မည်သူမ ည်ဝါြဖစ်ေ (ကာင်း ထု တ်ေ ဖာ်ရ န်၊ 0ှင့် ထို အ ချက်

အလက် ကုိ လ ည်း ဆုိင်ရ ာ မှတ်ပုံ တ င်rုံးတွ င် ထည့်သွင်းေဖာ်ြပရန် တာဝန်ရှိေ စြခင်း၊
(b)

အမည်ခံ အစုရှယ် ယာများ0ှင့် အမည်ခံ ဒါrိုက်တာများအား လို င်စင် ေလှျာက် ထားရယူရ န်၊ ၄င်းတုDိ ၏
အမည်ခံ အေနအထားကို ကုမ[ ဏီ မှတ်ပံု တ င်rံုးတွ င် မှ တ်တ မ်းတင်ေ စရန်၊ 0ှင့် ၄င်းတုDိအား

အမည်ခံေ စသူ မည်သူမ ည်ဝါြဖစ်ေ(ကာင်း ေဖာ်ြပသည့် အချက်အ လက်များကို ထိန်းသိမ်း ထားရှိiပီ း
ဤအချက်အ လက်များကို lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင်များ ေတာင်းခံ လjင် ထု တ်ေ ပး0ုိင်ရ န် တာဝန် ရိှ
ေစသင့်သ ည်။
(f)
24.13

0ုိင်ငံမှ ေဖာ်ထု တ်သ တ်မှ တ်သ ည့် အြခား ယ0cရ ားများ အသုံးြပuြခင်း။

ဥပေဒေရးရာ ပုဂ^ိuလ် ြဖစ်ေ စ၊ လူပုဂ^ိuလ်ြဖစ်ေ စ သတ်မှ တ်ခ ျက် မျာ းကို လုိက် နာရန် ပျက်ကွက် ပါက အေရးယူ
ခံရ iပီး သင့်ေ လျာ်သ ည့် အချိuးညီ၍ ေနာင်(ကဉ်ေ စမည့် အေရးယူ ေဆာင်ရွက်မ;များ ကျခံ ေစသင့် သ ည်။

24.14

0ုိင်ငံများသည် အေြခခံအ ချက်အ လက်များ0ှင့် အကျိuးခံစားခွင့် ရှိသူ ပိုင်ရှင်ဆုိ င်ရ ာ အချက်အ လက် မျာ းကို၊

အ(ကံြပuချက် (၃၇) 0ှင့် (၄၀) တုDိအရ၊ 0ုိင်ငံ တကာ0ှင့် ပူး ေပါင်းေဆာင်ရွက်မ; ကို ြမန်ဆ န်စွာ ေပးေဆာင်
သင့်သ ည်။ ထို အ ထဲ တွင် ေအာက်ပါတုDိ ပါဝင် သ ည်။
(a)

ကုမ[ဏီ မှတ် ပံုတ င်rံုး၌ ထိန်းသိမ်း ထားရှိသ ည့် အေြခခံအချက်အ လက်များကို ြပည်ပရှိ lကီး(ကပ်ေ ရး
အာဏာပိုင်များ လွ ယ် လ င့်တ ကူ ရယူ0ို င်ရ န် ေဆာင်(ကဉ်းေပးြခင်း၊

(b)

အစုရှ ယ် ယာရှင်များ0ှင့် ပတ် သ က် သ ည့် အချက်အ လက်များ ဖလှ ယ်ြခင်း၊ 0ှင့်

(c)

၄င်းတုိD ၏ ြပည်တွ င်းဥပေဒ0ှင့်
ပိုင်ခွင့်များကို

အညီ၊

အသုံးြပuကာ၊ ြပည်ပ

၄င်းတုိD ၏ lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပို င်များ၏

လု ပ်ေ ဖာ်ကိုင် ဘ က်များ

ပိုင်ရှင် ဆုိင်ရ ာ အချက်အ လက်များ ရယူြခင်း၊
24.15

ကို ယ်စား

စုံစမ်းစစ်ေ ဆး

အကျိuးခံစားခွင့်ရှိ သူ

0ုိင်ငံများသည် အေြခခံအ ချက်အ လက်များ0ှင့် အကျိuးခံစားခွင့် ရှိသူ ပိုင်ရှင် ဆုိင်ရ ာ အချက်အ လက်များကို

ေတာင်းခံသ ည့်အ ခါြဖစ်ေ စ၊ ြပည်ပ တွ င်ေ နထိုင်ေ သာ အကျိuးခံစားခွင့် ရှိသူ ပိုင်ရှင်များကို ရှာ ေဖွရ ာတွ င်
အကူအ ညီေ တာင်းခံသ ည့် အခါြဖစ်ေ စ၊

အြခား0ုိင်ငံ များမှ လက်ခံရ ရှိသ ည့် အကူအ ညီ ၏ အရည်အေသွ း

ြပည့်စုံမ;ကို ေစာင့်(ကည့်ေ လ့ လာသင့်သ ည်။
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အ(ကံြပuချက် ၂၅

25.1

ပွင့်လင်းြမင်သာမ; 0ှင့် ဥပေဒေရးရာ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မ;မျာ း၏ အကျိuးခံစားခွင့်ရှိသူ 58

0ုိင်ငံများသည် ေအာက်ပါတုိDကို လု ပ်ေ ဆာင်ရ န် တာဝန်ရှိသ င့် သ ည် ၄င်းတုိD0ုိင် ငံ ၏ ဥပဒေ ြပဌာန်းမ;ေ အာက်ရိှ မည်သ ည့် အထူး ယုံ(ကည်အပ် 0ံှမ; တွင်ြဖစ်ေ စ ယုံ( ကည်

(a)

အပ်0ံှြခင်းခံရ သူမျာ းသည် ထူေ ထာင် သူ၊ ယုံ(ကည်အ ပ်0ံှြခင်း ခံရ သူ (များ)၊ ကာကွ ယ် ေစာင့်ေ ရှာ က်
သူ (ရှိလjင်) အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူများ သိDုမ ဟု တ် အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူ အတန်းအစား၊ 0ှင့် ယုံ( ကည်

အပ်0ှံမ; အေပC ထိေ ရာက်ေ သာ အဆုံးစွန် ထိန်းချuပ်မ; ြပuလုပ် သ ည့် အြခား လူ ပုဂ^ိu လ်တုိD0ှ င့် ပတ် သ က်
သည့် လုံေ လာက်၊ တိက ျ မှန်က န်iပီး ေနာက် ဆုံးအချက်အ လက် မျာ း ရယူ ထိန်းသိမ်းေစရန် 59 ။
၄င်းတုိD0ုိင် ငံ ၏

(b)

ဥပ ေဒ ြပဌာန်းမ;ေ အာက်ရှိ

မည်သ ည့်

ယုံ (ကည်အပ်0ံှမ; တွ င် ြဖစ်ေ စ

ယုံ( ကည်

အပ်0ံှြခင်းခံရ သူမျာ းသည် အြခား ဝန်ေ ဆာင်မ; လုပ် ငန်းများ၏ အြခား စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း

ေအာက်ရိှ ကိုယ်စားလှ ယ်များ၊ 0ှင့် ရင်း0ှီးြမuuပ်0ံှမ; အ(ကံေ ပးအရာရှိများ၊ သိုDမ ဟု တ် မန်ေ နဂျာမျာ း၊

စာရင်းကိုင် များ၊ 0ှင့် အခွန်ဆို င်ရ ာ အ(ကံေ ပးအရာရှိများ အပါအဝင် ယံု(ကည်အ ပ်0ံှမ; ၏ ဝန်ေ ဆာင် မ;
ေပးသူမျာ း၏ အေြခခံ အချက်အ လက်များကို ထိန်းသိမ်း ထားရှိေ စရန်၊ 0ှင့်
ယုံ(ကည်အပ် 0ံှြခင်းခံရ သူ

(c)

ပတ်သ က်မ;

ထားရှိေ စရန်။
25.2

ကွျမ်းကျင်မ; လုပ် ငန်း လုပ်ကုိ င်သူ သ ည်

ယုံ(ကည်အပ်0ံှ မ;တွ င်

ပါဝင်

iပီးဆုံးချိန်မှစ၍ အနည်းဆုံး ငါး0ှစ်အ ထိ ဤအချက်အ လက်များ ကို ထိန်းသိ မ်း

0ုိင်ငံများသည် ဤအ(ကံြပuချက်ပါ ထိန်းသိမ်း ထားရှိရ မည့် အချက်အ လက် များကို

တတ်0ုိ င်သ မှျ တိ က ျ

မှန်က န်စွာ 0ှင့် အချိန်0ှင့် တစ်ေ ြပးညီ ထားရှိရ န်၊ 0ှင့် လက်ရှိ အ ချိန်အ ထိ အခါအားေလျာ်စွာ မွမ်းမံ ထားရန်
တာဝန်ရှိသ င့်သ ည်။
58

အ(ကံြပuချက် (၂၅) အရ လုအ
ိ ပ်သည့် အစီအမံများသည် မည်သည်ယ
့ (ံု ကည်အပ်0မ
ံှ ;များအတွက် ဆုသ
ိ ည်ကုိ အတိအကျ ေဖာ်ြ ပထားသည်။ ထိသ
ု Dို ေဖာ်ြပရာတွင် အထူး
ယုံ(ကည်အပ်0ှံမ;များကို ရည်SPန်း ေ(ကာင်း (ခက်ဆ စ်တွင် အဓိပ[ါယ်ဖွင့်ဆုိသည့်အတိုင်း) နားလည်သင့်သည်။ အလားတူ ဖွဲUစည်းမ; သိုDမဟုတ် လုပင
် န်းစဉ်တစ်ခခ
ု ု ြဖင့် အြခား
ဥပ ေဒ ေရးရာ

စီစဉ် ေဆာင်ရွက်မ;

အမျိuးအစားများ0ှင့်

ပတ်သ က်၍

0ုိင်ငံများသည်

အလားတူ

ပွင့်လင်း ြမင်သာမ;

အဆင့်များ

တူညီမ;ရှိ0ုိင်ေရးအတွက်

ယုံ(ကည်အပ်0ှံမ;များအတွက် သတ်မှတ် ထားသည့် အစီအမံများအတုိင်း အလားတူ ေဆာင်ရွက်သင့်သည်။ အနည်းဆုံးအားြဖင့် 0ုိင်ငံများသည် ယုံ(ကည်အပ်0ှံမ;များ0ှင့်
စပ်လျဉ်း၍

သတ်မတ
ှ ်ထားသည့်

သတ်မတ
ှ ်ချက်များ0ှင့်

အလားတူသည့်

အချကအ
် လက်များကိလ
ု ည်း

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း၊

တိကျမှန်ကန်ေ စြခင်း0ှင့်

အချိန်0ှ င့်

တစ်ေြပးညီြဖစ်ေ စြခင်း ေသချာေစသင့်i ပီး၊ lကီး(ကပ်ေရးအာဏာပိုင်များက ေဆာလျငစ
် ွာ ရယူ0င
ို ်ေစသင်သ
့ ည်။ ခက်ဆ စ်တင
ွ ် ဖွငဆ
့် ထ
ို ားသည့် ဥပေဒေရးရာ စီစဉ်ေဆာင်ရက
ွ ်မ;
အေပC ေပးထားသည့် သာဓကများကို အတိအကျ မယူသင်ေ့ (ကာင်း အကဲြ ဖတ်သူများ သတိြပuေစလုသ
ိ ည်။

ဥပေဒေရးရာ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မ;တစ်ခုသည် အထူး

ယုံ(ကည်အပ်0ှံမ;0ှင့် ဖွဲUစည်းမ; သိုDမဟုတ် လုပ်ငန်းစဉ်ချငး် အလားတူ ြဖစ်မြဖစ် ဆုးံ ြဖတ်ရ ာတွင် ယုံ(ကည်အပ်0ှံမ;0ှင့်တကွ ၄င်းတုိDအား အသိအမှတ်ြပuမ;ှ ဆုိင်ရာ ဥပ ေဒတွ င်

Hague Convention ပါ အပိဒု ် ၂
အလားတူပါက

0ုိင်ငံက

အား ကိးု ကားထားသည့် “ ယု(ံ ကည်အပ်0မ
ံှ ;0င
ှ ့် ယု(ံ ကည်အပ်0ြံှ ခင်းခံရသူ” အဓိပါ[ ယ်ဖင
ွ ဆ
့် ခ
ို ျက်ကုိ အကဲြ ဖတ်သူများ ကိုး ကားသင့်သည်။

ဥပေဒေရးရာ

စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မ;ဟု

အေခCအေဝC

တူညီလ င့်ကစား

အ(ကံြ ပuချက်

(၂၅) ေအာက်

ကျေရာက်သည်။

0ုင
ိ င
် ံတစ်ခုက

ယု(ံ ကည်အပ်0ြံှ ခင်းခံရသူများ) သိုDမဟုတ် အြခား ဥပေဒေရးရာ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မ;များ0ှင့် အလားတူ လုပ်င န်းစဉ်များ ေဆာင်ရွက်သူ များ (အေပC အ(ကံြ ပuချက်

၂၅ပါ

သက်ဆင
ို ရ
် ာ တာဝန်များ မကျငသ
့် းံု ပါက၊ ထိသ
ု Dုိ ြခွငး် ချက်ထားြခင်းသည် သတ်မှတ်စံ ၁.၆ 0ှင့် ကိုက်ညီမ; ရှိမရှိ စိစစ် အတည်ြပuသင့်သည်။

59.

0ိင
ု င
် မ
ံ ျားသည် ယု(ံ ကည်အပ်0ံှမ;များအား ဥပေဒြဖင့် အသိအမှတြ် ပuေပးရန် တာဝန်မရှပ
ိ ါ။ ယု(ံ ကည်အပ်0ြံှ ခင်း ခံရသူများအတွက် သင်ေ့ လျာသ
် ည့် တာဝန်များ ရှိiပီးြဖစ်ပါက
(ဥပမာ- အဂyလိပ်rးုိ ရာ ဥပ ေဒ သိမ
Dု ဟုတ် စီရင်မ;ဆုိင်ရာ ဥပေဒြဖင့်) ဥပေဒအတွင်း ၌ သတ်မှတ်စံ ၂၅.၁၊ ၂၅.၂၊ ၂၅.၃၊ ၂၅၊၄ တုိD၏ သတ်မှတ်ချက်များကို
ထည်သ
့ င
ွ း် ြပဌာန်းရန်မလုိပါ။

60

ြပည်တွင်း lကီး(ကပ်ေရး အာဏာပိုင်များ သိုDမဟုတ် သက်ဆုိင်သည့် ြပည်ပမှ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန် ေတာင်းခံမ;အရ ေနာက်0ုိင်ငံတစ်ခု၏ lကီး(ကပ်ေရးအာဏာပိုင်များ
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25.3

0ုိင်ငံ အ ားလုံးသည် ယုံ(ကည်အ ပ်0ှံမ;များသည် စီးပွာ းဆက်ဆံ မ; ထူေ ထာင်သ ည့်အ ခါ၊ သိုDမ ဟုတ် သတ် မှ တ်
ပမာဏ

ထက် ပိုသ ည့်

ရံဖန်ရံခါ ေငွ လဲPေ ြပာင်းမ;မျာ း ြပuလု ပ်သ ည့် အခါ၊မိမိတုိD ၏

အေြခအေနကို ေငွေ ရး

ေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်း မျာ း0ှင့် DNFBP များထံ တင်ြပရန် အစီ အမံများ ချမှတ် ကျင့် သုံး သင့်သ ည်။
25.4

ယုံ(ကည်အပ် 0ံှြခင်းခံရ သူများသည် ယုံ(ကည်အပ်0ံှမ; 0ှင့် ပတ် သ က်သ ည့် မည်သ ည့် အချက် အလက် မဆုိ
lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင်များအား ေပးြခင်းကို ဥပေဒြဖင့် ြဖစ်ေ စ အြခားအာဏာသက်ေ ရာက် ေစသည့်နည် း
ြဖင့်ြဖစ်ေ စ အဟန်D အတားြဖစ်ေ စြခင်း 60 သိုDမ ဟု တ် စီးပွားဆက်ဆံ ေဆာင်ရွက်မ; စည်းမျဉ်းများအရ
ထိန်းသိ မ်းရန် သိDုမ ဟု တ် စီမံခ န်Dခရ
ဲွ န်အ တွက် ယုံ(ကည်အ ပ်0ံှမ; ၏ အကျိuးခံစား ခွင့်ရှိသူ ပိုင်ရှင်0ှ င့် ပိုင်ဆုိ င် မ;
ဆုိင်ရ ာ အချက်အ လက် များကို ေငွေရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်း မျာ း0ှင့် DNFBP မျာ းက ေတာင်းခံသ ည့်
အခါြဖစ်ေ စ၊ အဟန်D အ တား ြဖစ်ြခင်းများ မရှိသ င့်ပါ။

25.5

lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပို င်များ၊ အထူးသြဖင့် ဥပေဒစိုးမုိးေရး အာဏာပုိင်များသည် ယုံ(ကည် အပ်0ံှြခင် း
ခံရ သူများ၊ 0ှင့် အြခား အဖွဲUမျာ း( အထူးသြဖင့် ေငွေရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်းများ0ှင့် DNFBP များ)
ထိန်းသိ မ်း ထားရှိသ ည့် အကျိuးခံစားခွင့် ရှိသူပုိင်ရှ င်0ှင့် ယုံ(ကည်အပ်0ံှမ; ထိန်းချuပ်သူ တDို0ှင့် တကွ ေအာက်ပ ါ
အချက်အ လက် များကို ေဆာလျင်စွာ ရယူ0ို င်ရ န် လုိအ ပ်သ ည့် လုပ် ပိုင်ခွင့် များ ရှိသ င့် သ ည်။
(က) အကျိuးခံစားခွင့် ရှိသူပုိင်ရှ င်
(ခ) ယုံ(ကည် အ ပ်0ှံြခင်းခံရ သူ၏ ေနရပ် လိပ်စာ၊ 0ှင့်
(ဂ) ယုံ(ကည် အပ်0ံှြခင်း ခံရ သူမျာ း0ှင့် စီးပွာ းဆက် ဆံ ေဆာင်ရွက်မ;ရှိေ သာ၊ သိုDမဟု တ် ရံဖန်ရံခ ါ ေငွ လPဲ
ေြပာင်းမ; ေဆာင်ရွက်ေ ပးေသာ ေငွေရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်း များ0ှင့် DNFBP မျာ း ထိန်းသိမ်း ထားရှိသ ည့်
သိုDမ ဟု တ် စီမံခ န်Dခွဲသ ည့် ပိုင် ဆုိင်မ; များ။

25.6

0ုိင်ငံများသည် အကျိuးခံစားခွင့် ရှိသူ ပိုင်ရှင် ဆုိင်ရ ာ အချက်အ လက်များ၊ယုံ(ကည်အပ် 0ံှမ;များ0ှင့် အြခား
ဥပေဒေရးရာ စီစဉ်ေ ဆာင်ရွက် မ;များ0ှင့် ပတ်သ က် သ ည့် အချက်အ လက်များကို အ(ကံြပuချက် ၃၇ 0ှင့် ၄၀
ပါ သတ်မှ တ်ခ ျက်များအရ၊ 0ုိင်ငံ တကာ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်မ;ကို လျင်ြမန်စွာ ေဆာင်ရွက်0ုိ င်သ င့် သ ည် ။
ထို အ ထဲ တွင် ေအာက်ပါတုDိ ပါဝင်သ င့်သ ည် (a)

မှတ်ပုံ တင် စာရင်းrုံးမျာ း သိုDမ ဟု တ် ြပည် တွင်း အာဏာပိုင် များ ထိန်းသိမ်း ထားသည့် အေြခခံ အချက်
အလက်များကို ြပည်ပ မှ lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင်များ လွ ယ်ကူ စွာရယူ0ုိင်ရ န် ေဆာင်(ကဉ်း ေပးြခင်း၊

(b)

ယုံ(ကည်အပ် 0ံှမ;

သိDုမ ဟု တ်

အြခားဥပေဒေရးရာ

စီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်မ;များအေပC ြပည် တွင်း ၌

ရှိထားသည့် အချက်အ လက်များကို ဖလှ ယ်ြခင်း၊ 0ှင့်
(c)

ြပည်ပမှ လုပ်ေ ဖာ်ကုိင် ဘ က်များကို ယ်စား၊ အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူ ပုိင်ရှင် ဆိုင်ရ ာ အချက် အလက် မျာ း
ရယူရ န်၊ ြပည်တွ င်း ဥပေဒ0ှင့် အညီ

lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင် များ၏ စုံစမ်း စစ်ေ ဆးေရး

လုပ် ပုိင်ခွင့် များကို အသုံးြပuြခင်း၊
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25.7

ယုံ(ကည်အပ် 0ံှြခင်း ခံရ သူမျာ းအေန0ှင့်
(က) ၄င်းတုိD ၏ တာဝန်များကို ြဖည့်ဆ ည်းရန် ပျက်ကွက် လjင် ဥပေဒအရ အေရးယူြခင်းခံယူရ န်၊ သိုDမ ဟု တ်
(ခ) ြပစ်မ;ေ (ကာင်းအရြဖစ်ေ စ တရားမေ(ကာင်းအရ ြဖစ်ေ စ သိDု မ ဟုတ် ဌာနဆုိ င်ရ ာ အရြဖစ်ေ စ၊ အချိuးညီiပီး
ေနာင်(ကဉ်ေ စမည့် အေရးယူ ေဆာင်ရွက်မ; များ ရှိရ န် 0ုိင် ငံများက ေသချာစွာ ေဆာင်ရွက်သ င့်သ ည် 61။

25.8

သတ်မှ တ်စံ ၂၅.၁ တွင် ယုံ(ကည် အပ်0ှံမ; 0ှ င့် ပတ် သ က်သ ည့် အချက် အ လက် များကို lကီး(ကပ်ေ ရး
အာဏာပိုင်များအား ေပးရန် ပျက်ကွ က်ပါက၊

ြပစ်မ;ေ(ကာင် းအရြဖစ်ေ စ တရားမေ(ကာင်း အရ ြဖစ်ေ စ

သိုDမ ဟု တ် ဌာနဆုိ င်ရ ာ အရြဖစ်ေ စ၊ အချိuးညီiပီး ေနာင်(ကဉ် ေ စမည့် အေရးယူေ ဆာင်ရွက်မ;များ ရှိရ န်
0ုိင်ငံများက ေသချာစွာ ေဆာင်ရွက်သ င့်သ ည်။

61

ဤအချကသ
် ည် အ(ကံြ ပuချက်များ၏ အြခား ေနရာများတွင် ပါရှိသည့် သတ်မှတ်ချက်များကို လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်မ;အတွက် အချိuးညီiပီး ေနာင်(ကဉ်ေစမည့်
အေရးယူမ; ဆုိင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကို ထိခိုက်ေ စြခင်း မရှိေပ။
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အ(ကံြပuချက် ၂၆

စည်း ကမ်းစည်း မျဉ်း များ0ှင့် ေငွေရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း များအား
lကီး(ကပ်မ;

26.1

0ိုင်ငံများသည် ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများက AML/CFT သတ်မှ တ်ခ ျက်များကို လုိ က်နာ ေဆာင်ရွ က် မ;
ရှေ
ိ စရန်စည်းကမ်းချမှတ်iပီး lကီး(ကပ် ကွပ်ကဲြခင်းသိDုမ ဟု တ် ေစာင့်(ကည့်(ကပ်မ တ်ရ န်

တာဝန်

ရှိ မ ည့်

lကီး(ကပ်သူ တစ်ဦး သိုDမ ဟု တ် အများ ချမှတ်သ င့်သ ည်။
ေစျးကွက် တွင်း လု ပ်ငန်းစတင် မ;
26.2

ပင်မအေြခခံမူက ျင့်သံုးသည့် ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများအား လို င်စ င် ေလjာက် ထားရယူရ န် တာဝန် ရိှ
သင့်သ ည်။ ေငွေ(ကးသုိDမ ဟု တ် တန်ဖိုးတစ်ရ ပ်ရ ပ် လPဲေ ြပာင်းသည့် ဝန်ေ ဆာင်မ; သိDုမ ဟု တ် ေငွ လဲ လှ ယ် သည့်
ဝန်ေ ဆာင်မ; ေဆာင်ရွက်သ ည့် အြခားေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများသည် လိုင် စင် သိDုမ ဟု တ် မှ တ်ပံု တ င်
ေလjာက် ထား ရယူသ င့် သ ည်။

0ုိင် ငံများသည် သpာန် ေ ဆာင် ဘ ဏ်များ ထူေ ထာင်ခွင့် သိုDမ ဟု တ်

ဆက် လ က် ေဆာင်ရွက်ခွင့် မြပuသင့်ပါ။
26.3

lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင်များ သိDုမ ဟု တ် ေငွ(ကးဆုိင်ရ ာ lကီး(ကပ်သူများသည်ရ ာဇဝတ်ေ ကာင်များ သိုDမ ဟု တ်
၄င်းတုိD ၏ အေပါင်းပါမျာ းက ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း တစ် ခုအ တွင်း lကီးမားေသာ သိုDမ ဟုတ် ထိန်းချuပ်
0ိုင်စွမ်း ရှေ
ိ သာ အကျိuးစီးပွာ း ပိုင် ဆုိင်ြခင်း (သိDုမ ဟု တ် ထို အကျိuးစီးပွာ း၏ အကျိuးခံစားခွင့် ရှိသူ ပိုင် ရှ င်
ြဖစ်ြခင်း)၊ သိDုတ ည်းမဟု တ် စီမံခ န်Dခဲွသ ည့် လုပ် ငန်းတာဝန် ရှြိ ခင်းတုDိကုိ တားဆီးကာကွ ယ်ရ န် အတွ က်
လို အပ်ေ သာ ဥပဒေ သုDိမ ဟု တ် စည်းမျဉ်းဆိုင်ရ ာ အစီအမံများ ချမှတ်ေ ဆာင်ရွက်သ င့်သ ည်။

lကီး(ကပ်ကွ ပ်ကဲြခင်း0ှင့် ေစာင့်(ကည့် (ကပ်မတ်ြခင်းဆုိ င်ရ ာ အ0cရာယ်အေြခြပu ချဉ်းကပ်မ;
26.4

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများအား ေအာက်ပါတုDိကုိ ခံယူေ စသင့်သ ည်။
(a)

ပင်မအေြခခံမူ ကျင့်သံုးသည့် အဖွဲUအစည်းများ -AML/CFT အတွ က် အဖွဲUလုိ က် lကီး(ကပ် ကွပ် ကဲ မ;
ကျင့်သုံးြခင်း အပါအဝင်၊ AML/CFT 0ှင့်သ က် ဆုိင် သ ည့် အေြခအေနများတွင်၊ ပင်မအေြခခံမူများ0ှ င့်
ကိုက်ညီ သ ည့် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းချမှတ်ြခင်း 0ှင့် lကီး(ကပ် ကွပ်ကဲြခင်း62

(b)

အြခား ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများအတွက်-

ထို

ကpရှိ

ML/TF

အ0cရာယ်များအလုိ က်

စည်းကမ်း ချမှတ်ြခင်း0ှင့် lကီး(ကပ်ကွ ပ်ကဲြခင်း သိDုမ ဟု တ် ေစာင့်(ကည့် (ကပ်မ တ်ြခင်း။ အနည် ဆုံ း
အားြဖင့် ေငွေ(ကးသုိDမ ဟု တ် တန်ဖိုးတစ်ရ ပ်ရ ပ် လPဲေ ြပာင်းသည့် ဝန်ေ ဆာင်မ; သိDုမ ဟု တ် ေငွ လဲ လှ ယ်
သည့်
AML/CFT

ဝန်ေ ဆာင်မ; ေဆာင်ရွက်သ ည် ့ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများအား
သတ်မှတ်ခ ျက် များအား

အမျိuးသားအဆင့်

လိုက်နာေဆာင်ရွက် မ; ရေ
ိှ စရန်0ှင့် ေစာင့်(ကည့် (ကပ်မ တ်ြခင်း
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ေသချာ ေစမည့်စနစ်များ ချမှတ်ြခင်း။
26.5

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ သိDုမ ဟု တ် အုပ်စု များအား AML/CFTဆုိ င်ရ ာ ကွင်း ဆင်း စစ်ေ ဆးြခင်း 0ှ င့်
lကီး(ကပ်ကွ ပ်ကဲြခင်းတုDိ ေဆာင်ရွက် သ ည့်lကိမ်ေ ရ0ှင့် တင်း ကျပ်မ;များကို ေအာက်ပါအချက်မျာ းကို အေြခခံ ၍
ေဆာင်ရွက်သ င့် သ ည်(a)

lကီး(ကပ်သူ မှ ေဖာ်ထု တ် သိရိှသ ည့် အဖွဲUအစည်းသိDုမ ဟု တ် အုပ် စု၏ အ0cရာယ် အေနအထား အလို က် ၊
ML/TF အ0cရာယ်များ0ှင့် မူဝါဒမျာ း၊ အဖွဲUအစည်း သိDုမ ဟု တ် အုပ်စုလို က် ကျင့်သံုး သည့် rုံးဆုိင်ရ ာ
ထိန်းချuပ်မ;များ0ှင့် လု ပ် ထံုး လုပ်န ည်းများ ၊

(b)

0ုိင်ငံ တွင် ြဖစ်ေ ပCေနသည့် ML/TF အ0cရာယ်များ၊ 0ှင့်

(c)

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ သိDုမ ဟု တ် အုပ်စုများ၊ အထူ းသြဖင့် ေငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည် း
၏ မတူကဲွြပားချက်မျာ း0ှင့် အဖွဲUအစည်း အေရအတွက်၊၊ ထိုေ နာက် အ0cရာယ် အေြခြပu ချဉ်းကပ် မ;
ေအာက် တွင် ၄င်းတုိD အ ား ကို ယ်ပို င်ဆ င်ြခင်မ;ြဖင့် လု ပ်ခွင့်ြပuသည့် အတုိင်း အတာ။

26.6

lကီး(ကပ်သူ သ ည် ေငွေ ရး ေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းသိုDမ ဟု တ်အု ပ် စု၏

(လုိ က်နာေဆာင်ရွက်မ;

မရှိြခင်း ၏

အ0cရ ာယ်များ အပါအဝင်) ML/TF အဆင့်အေနအထားအေပC အကဲြဖတ်ခ ျက် ကုိ အခါအားေလျာ်စာွ သုံးသပ်
သင့်သ ကဲ့သDို၊

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း ၏ စီမံခ န်ခ
D ဲွမ;0ှင့် လုပ်ငန်း လည်ပ တ်မ;များတွင် lကီးမားေသာ

ြဖစ်စဉ်မျာ း သိDုမ ဟု တ် တုိး တက်ေ ြပာင်းလဲ မ;များ ရှိသ ည့် အခါတွင် လ ည်း ြပန်လှန် အကဲြဖတ်သ င့်သ ည်။

61

AML/CFT 0ှင့် စပ်ဆငို သ
် ည့် ပင်မ အေြခခံမမ
ူ ျား(Core Principles)တွင် ေအာက်ပါတုDိပါဝင်သည် -ဘဏ်လပ
ု င
် န်းအေပC lကီး(ကပ်ကပ
ွ ်ကေဲ ရး 0ှင့်

စပ်လျဉး် သည့် ေဘဇယ်လ်

ေကာ်မတီ (BCBS) အေြခခံမမ
ူ ျား ၁-၃၊ ၅-၉၊ ၁၁-၁၅၊ ၂၆ 0ှင့် ၂၉၊ အာမခံလပ
ု င
် န်း lကီး(ကပ်သူမျ ား၏အြပည်ြပည်ဆင
ို ရ
် ာ အသင်းlကီး 0ှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အေြခခံမူများ ၁၊ ၃-၁၁၊
၁၈၊ ၂၁-၂၃ 0ှင့် ၂၅၊ ေငွေချးအာမခံစာချuပ် ေကာ်မရှင်၏ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ အဖွဲUအစည်း (IOSCO) ၏ အေြခခံမူများ ၂၄၊ ၂၈၊ ၂၉ 0ှင့် ၃၁၊ 0ှင့် တာဝန် က၊ခ၊ ဂ 0ှင့် ဃ။
ြဖစ်0ုိင်သည့် အေြခအေနများတွင၊် အကဲြဖတ်သမ
ူ ျားသည် ဤ ပင်မ အေြခခံမူများြဖင့် 0ုင
ိ ်င၏
ံ လုိကန
် ာေဆာင်ရွကမ
် ; အေပC လက်ရှိ အကဲြ ဖတ်မ;များကို ကိုးကား(ကည့်0ုိင်သည်။
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အ(ကံြပuချက် ၂၇
27.1

lကီး(ကပ်သူ များတွ င်

lကီး(ကပ်သူများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာများ
ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ၏

AML/CFT

သတ်မှ တ်ခ ျက်များ

လုိ က်န ာ

ေဆာင်ရွက်မ; lကီး(ကပ်ကွ ပ်ကဲရ န် သိုDမ ဟု တ် ေစာင့်(ကည့် (ကပ် မတ်ရ န် လု ပ်ပိုင် ခွင့်များ ရှိသ င့်သ ည်။
27.2

lကီး(ကပ်သူ များသည် ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများကို စစ်ေ ဆးသည့် လု ပ်ပုိင်ခွ င့် ရှိသ င့်သ ည်။

27.3

lကီး(ကပ်သူ များသည် AML/CFTသတ်မှ တ်ခ ျက်များ လုိ က်နာေဆာင်ရွက်မ; ကုိ ေစာင့်(ကည့် (ကပ်မ တ်ရ ာတွ င်
လုိ အပ်သ ည့်အချက်အ လက်များ ေတာင်းခံ (ကည့်r; 0ိုင်သ ည့် လုပ် ပုိင်ခွင့် ရှိသ င့် သ ည်။ 63

27.4

lကီး(ကပ်သူ များသည် အ(ကံြပuချက် ၃၅ 0ှင့် အညီ AML/CFT သတ်မှ တ်ခ ျက်များ လုိ က်နာရန် ပျက်ကွက်ြခင် း
အတွ က် ြပစ်ဒ ဏ်များ ချမှတ် လု ပ်ေ ဆာင်0ိုင် သ ည့် လုပ်ပုိ င်ခွင့် အာဏာ ရှိသ င့်သ ည်။ ထို လု ပ်ပုိင်ခွ င့်များတွ င်
စည်းကမ်းေသဝပ်မ; ဆုိ င်ရ ာ ြပစ်ဒဏ်များ0ှင့် ေငွဒဏ် များအြပင် ၊ ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ၏လိုင် စင်
rုပ်သိမ်းြခင်း၊ ကန်Dသ တ်ြခင်း သိုDမ ဟုတ် ဆုိ င်းငံ့ြခင်းများ ပါဝင် သ င့်သ ည်။

63

lကီး(ကပ်သူ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အရ lကီး(ကပ် စိစစ်ရ န် ေတာင်းခံမ; သိုDမဟုတ် ရယူအလှမ်း မီမ;သည် တရားrုံးအမိန်D ပါရန် မလိုသင့်ပါ။
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အ(ကံြပuချက် ၂၈

DNFBP များအား စည်း ကမ်း ချမှတ်ြခင်း0ှင့် lကီး(ကပ်ကွပ်ကဲြခင်း

ကာစီ0ုိများ
28.1

0ုိင်ငံများသည်

ကာစီ0ုိများအား

AML/CFT

စည်းကမ်းများလုိက်နာရန်0ှင့် lကီး(ကပ်ကွပ် ကဲမ;

ခံယူ ရ န်

ေသချာေအာင် ေဆာင်ရွက်သ င့်သ ည်။ အနည်းဆုံးအားြဖင့်(a)

0ိုင်ငံများသည် ကာစီ0ိုများ လိုင် စင် ေလjာက် ထား ရယူရ န် တာဝန်ရှိေ စသင့်သ ည်။

(b)

lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင်များသည် ြပစ်မ;က ျzးလွန် သူများ သိုDမ ဟု တ် ၄င်းတုိD ၏ အေပါင်းပါမျာ းက
ကာစီ0ုိအ တွ င်း lကီးမားေသာ သိုDမ ဟုတ် ထိန်းချuပ်0ိုင်သ ည့် အကျိuးစီးပွာ း ပိုင် ဆုိင်ြခင်း (သိုDမ ဟု တ်
အကျိuးခံစားခွင့် ရှိသူ ပိုင်ရှင်ြဖစ်ြခင်း) သိုDမ ဟု တ် စီမံခ န်Dခွဲေ ရး လုပ် ငန်းတာဝန်များ ယူြခင်း ၊
သိုDမ ဟု တ် ကာစီ0ုိလုပ် ငန်း လုပ်ကို င်သူ ြဖစ်ြခင်း စသည်တုိD ကို တားဆီးကာကွ ယ်ရ န်၊ လုိအ ပ်ေ သာ
ဥပ ေဒ သိုDမ ဟု တ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း အစီအ မံများ ချမှတ် ကျင့်သုံးသင့် သ ည်။

(c)

ကာစီ0ုိများသည် AML/CFT သတ်မှ တ်ခ ျက်များ0ှင့် လုိက် နာ ေဆာင်ရွက်မ;ရိှေ စရန် lကီး(ကပ် ကွ ပ် ကဲ
မ; ခံ ယူသ င့်သ ည်။

ကာစီ0ုိမ ဟုတ် သ ည့် အြခား DNFBP များ
28.2

DNFBP များ အား ေစာင့်(ကည့် (ကပ်မ တ်ေ ရး0ှင့် AML/CFT သတ်မှ တ်ခ ျက်များကို လုိက်နာ ေဆာင်ရွ က် မ;
ရှိမရှိ ေသချာေအာင် ေဆာင်ရွက်ေ ရး တာဝန်များ ယူ မည့် lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင် သိDုမ ဟု တ် SRB
တစ်ရ ပ်ရ ပ် ရှိသ င့်သ ည်။

28.3

0ုိင်ငံများသည် အြခား DNFBP အမျိuးအစားများအားလည်း AML/CFT သတ်မှ တ်ခ ျက်များကို လုိ က် န ာ
ေဆာင်ရွက်မ; ရှိမရှိ ေစာင့်(ကည့်(ကပ် မတ် သ ည့် စနစ်များ ခံယူ ကျင့်သုံးေစသင့် သ ည်။

28.4

ခန်Dအပ်ခံရ သည့် lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင် သုDိမ ဟု တ် ကို ယ် တုိင် စည်းကမ်းlကီး(ကပ်သ ည့် အဖွဲU (SRB)
တုDိသ ည် ေအာက်ပါတိDု ကုိ ေဆာင်ရွက်သ င့် သ ည်။

(a)

လို က်နာေဆာင်ရွက်မ;ကုိ ေစာင့်(ကည့်(ကပ်မ တ်ရ န် လုပ်ပုိ င်ခွင့် မျာ း အပါအဝင်၊ မိမိတDို ၏ လုပ် ငန် း
တာဝန်များ လုပ်ေ ဆာင်ရ န် လုံေ လာက်သ ည့် လုပ်ပို င်ခွင့်များရှိရ န်။

(b)

ြပစ်မ;က ျzးလွန်သူ များ သိုDမ ဟု တ် ၄င်းတုိD ၏ အေပါင်းပါများက DNFBP တစ်ခုတွ င် တရားဝင်
အသိအမှ တ် ြပuခံရ ြခင်း၊ သိုDမဟု တ် lကီးမားေသာ သိုDမ ဟု တ် ချuပ်ကိုင်0ုိင်ေ သာ အကျိuးစီးပွာ းကို
ပိုင်ဆို င်ြခင်း (သိုDမ ဟု တ် အကျိuးခံစားခွင့်ရှိသူ ပိုင်ရှင်ြဖစ်ြခင်း)၊ သိုDမ ဟု တ် စီမံခ န်Dခဲွသ ည့် လုပ် င န် း
တာဝန် ယူြခင်း များကို တားဆီးကာကွ ယ်ရ န် လုိ အ ပ် သ ည့် အစီ အ မံများ ကျင့်သုံးရန်၊ 0ှင့်
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AML/CFT သတ်မှ တ်ခ ျက်များ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွ က်မ; ကို အေရးယူရန် အ(ကံြပuချက် ၃၅

(c)

0ှင့် အညီ အေရးယူေ ဆာင်ရွက်မ;များ ထားရှိရ န်။

DNFBP အားလုံး
28.5

DNFBP

မျာ းအေပC lကီး(ကပ်ကွပ် ကဲမ;ကုိ ေအာက်ပါတိDုအ ပါအဝင်၊

အေြခခံြဖင့် ေဆာင်ရွက်သ င့်သ ည်။

(a)

အ0cရာယ် ြဖစ် လjင်

တုDံြပန်0ိုင် မ ည့်

DNFBP မျာ းအေပC AML/CFT lကီး(ကပ်မ; lကိမ်ေ ရ0ှင့် တင်းကျပ်မ;ကုိ ၄င်းတုDိ ၏ ML/TF အ0cရာယ်များ
အေပC နားလည်မ;ကုိ အေြခခံ၍ လည်းေကာင်း၊ DNFBP များ၏ ပုံစံ လကtဏာများ၊. အထူးသြဖင့်
မတူကဲွြပားမ;များ0ှင့် အေရအတွ က်တDို ကုိပါ ထည့်သွ င်းစဉ်းစား၍လည်းေကာင်း သတ် မှတ်ြခင် း ၊
ထိုေ နာက်

(b)

DNFBP များ၏ ဌာနဆို င်ရ ာ AML/CFT ထိ န်းချuပ်မ;များ၊ မူဝါဒများ0ှင့် လုပ် ထုံး လုပ် နည်းများ
လုံေ လာက်မ; ရှိမရှိ အကဲြဖတ်ရ ာတွင်၊ DNFBP များ၏ ML/TF အ0cရ ာယ်အ ဆင့် အေနအထားကို
လည်းေကာင်း၊ အ0cရ ာယ်အ ေြခြပu ချဉ်းကပ်မ;အ ရ ၄င်းတုိD ၏ ဆင်ြခင် တုံတရားြဖင့် လုပ်ခွင့်ြပuသည့်
အတို င်းအတာကုိပါထည့်သွ င်းစဉ်းစားြခင်း၊
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အ(ကံြပuချက် ၂၉
29.1

ေငွေ(ကးဆုိင်ရာ စုံစမ်း ေထာက်လှမ်း ေရးအဖွဲU(FIU)

0ုိင်ငံများသည် ေငွေ (ကးခဝါချမ;၊ ဆက်စပ်မူ လြပစ်မ;များ၊ အ(ကမ်းဖက်မ;ကို ေငွေ (ကး ေထာက်ပံ့မ;များ0ှင့် စပ် လျဉ်း
သည့် သံသယြဖစ် ဖွ ယ် သတင်းပိုDခ ျက်များ0ှင့် အြခ ားသတင်းအချက်အလက်များ လက်ခံiပီး ပိုင်းြခား စိတ်ြဖာမ;
ြပuလုပ်ရန်အတွ က် လည်းေကာင်း၊

ထို ပုိင်းြခားစိတ်မ; ၏

ရလဒ် များကို ြဖန်Dေဝရန်အတွ က်

လည်းေကာင်း၊

အမျိuးသား အဆင့် ဗဟုိ ဌာနအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ရန်တာဝန် ယူ မည့် FIU ဖွဲUစည်းသင့် သည်6 4 ။
29.2

FIU သည် ေအာက်ပါတုDိ အပါအဝင်၊ သတင်းပိDုအဖွဲUအစည်းများမှ တင်ပDုိသ ည့် ေဖာ်ြပချက်မျာ း လက်ခံရ န်
အတွ က် ဗဟုိဌာနအြဖစ် ထမ်းေဆာင်သ င့်သ ည်။
(a)

အ(ကံြပuချက်

၂၀

0ှင့်

၂၃

အရ

သတင်းပိDုအ ဖွဲUအစည်း မျာ းက ေပးပိDုသ ည့်

သံသ ယြဖစ်ဖွ ယ်

သတင်းပိDုခ ျက်များ၊ ထိုေ နာက်
(b)

ေငွသ ားလPဲေ ြပာင်းမ; သတင်းပိDုခ ျက်များ၊ အီလ က် ထရွန်နစ် ေငွလဲPေ ြပာင်းမ; သတင်းပိDုခ ျက်များ0ှ င့်
အြခား အြမင့်ဆံုး သတ် မှတ်ပ မာဏ ေ(ကညာချက်မျာ း/ြမွက် ဟာေြပာဆိုခ ျက်များကဲ့သDို အမျိuးသား
အဆင့် ဥပ ေဒအရ သတ်မှ တ်သ ည့် အြခား သတင်းအချက်အ လက်များ

29.3

FIU သည်(a)

FIU

သိုD

အဖွဲUအစည်းများမှ ေပးပုိDသ ည့်

သတင်းအချက် အ လက်များအြပင်၊

ပိုင်းြခားစိတ်ြဖာမ;

ေကာင်းစွာ ြပuလုပ်0ုိ င်ရ န် ထပ်မံ လုိအ ပ် သ ည့် သတင်းအချက် အ လက်များကို သတင်းပိုDအဖွဲUအစည် း
မျာ းမှ ရယူ အသုံးြပu0ုိင်သ င့်သ ည်၊ 65: ထိုေ နာက်
(b)

ေငွေ(ကး၊၊ စီမံအုပ်ခ ျuပ်မ;0ှင့် ဥပေဒစိုးမိုးေရး 0ှင့် သက်ဆို င် သ ည့် သတင်းအချက် အ လက် များကို
မိမိတုိD ၏ လုပ် ငန်းတာဝန်များ ေကာင်းစွာ ေဆာင်ရွက်0ုိင်ရ န် အ တွ က် ရ0ုိင်သ မj ရယူ0ုိ င်သ င့်သ ည်6 6
။

64

FIU ပုံစံများ အမျိuးမျိuးရှိသည့် အ တွက် အ(ကံြပuချက် ၂၉ သည် 0ုိင်ငံတ စ်ခု ေရွးချယ်သ ည့် ပုံစံမ ည်သDုိပ င် ရှိေစကာမူ အားလုံး အေပC အကျuံးဝင်သ ည်။

65

ပုိင်း ြခား စိတ်ြဖာမ; လုပ်ငန်း စဉ်0ှင့် ပတ်သက်၍ FIU သည် မည်သည့် သတင်း ပိDုအ ဖွUဲ အစည်းမှ မဆို ML/TF
အချက်အ လက်မ ျားကို ထပ်မံ ရယူ0ုိင်သင့် သည်။

သံသ ယမ; ဟု ယူဆရေသာ လုိအ ပ်သ ည့်

သိုDေသာ်လ ည်း သတင်း ပိုDအ ဖွဲUအစည်း များထံမှ FIU ပိုင်းြခားစိတ်ြဖာမ; ြပuလုပ်ရန်ဟူသ ည့် အေ(ကာင်

းြပချက်ြဖင့် သတင်း အချက်အ လက် လက် လွတ်စ ပယ် ေတာင်း ခံြခင်း မျuိ း မပါဝင်ေစရပါ (ဆိုလိုသ ည်မှာ- အေထာက်အ ထားမဲ့ သတင်း အချက်အ လက်မ ျာ
းေတာင်း ခံြခင်း)
66

ထိုအ ထဲတွင် အများြပည်သူ ရရှိ0ိုင်သည့် ဇစ်ြမစ်မ ျားမှ သတင်း အချက်အ လက် များအြပင်၊ အြခားအာဏာပိုင်မ ျားကြဖစ်ေစ၊ အြခားအာဏာပိုင်မ ျား
ကိုယ်စ ားြဖစ်ေစ ေတာင်းခံရယူ ထားေသာ၊ ထိနး် သိမး် ထားေသာ၊ သက်ဆိုင်သ ည့် သတင်း အချက်အ လက်မ ျားပါ ပါရှိသင့်iပီး ၊ သင့်ေလျာ်သည့် အေြခအနေ
များတွင် စီး ပွားေရးလုပ်ငန်း များမှ ထိန်း သိမ်း ထားရှိသည့် ေဒတာများပါ ပါဝင်သင့် သ ည်။
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29.4

FIU သည် ေအာက်ပါတုDိကုိ လု ပ်ေ ဆာင်သ င့်သ ည် (a)

သီးသန်D ပစ်မှ တ်များ၊ အထူး လ; ပ်ရှားမ;များ သိုDမ ဟု တ် ေငွ လPဲ ေြပာင်းမ;များကို ေြခရာခံလုိ က်0ုိင်ရ န် ၊
0ှင့် ထိုပစ်မှ တ်များ0ှင့်

ြပစ်မ;များ၊ ေငွေ (ကးခဝါချမ;၊ မူလြပစ်မ;များ၊ အ(ကမ်းဖက်မ;ကုိ ေငွေ (ကး

ေထာက်ပံ့မ; များ0ှင့် ဆက်0P ယ် သ ည် ဟု ယူ ဆရသည့် အကျိ uးအြမတ်များ ဆက်စပ်မ; ကုိ သုံးသပ်
ဆုံးြဖတ်0ို င်ရ န် အတွ က် အသုံးြပuသည့် လက်ဝ ယ်ရိှ အချက် အ လက် ြဖင့် သိုDမ ဟုတ် ရယူ0ို င်သ ည့်
အချက်အ လက် များြဖင့် အသုံးြပuလုပ်ေ ဆာင်သ ည့် လက်ေ တွUလုပ် ငန်းပို င်းဆုိင်ရ ာ ပိုင်းြခားစိတ်ြဖာမ;၊
ထိုေ နာက်
(b)

အြခား lကီး(ကပ်ေ ရး

အာဏာပိုင် များမှ ေပးပိDု0ိုင်သ ည့်

သတင်းအချက်အ လက်များ၊ ေဒတာမျာ း

အပါအဝင် လက် ဝ ယ်ရိှ အချက်အ လက်များ0ှင့် ရရှိ0ိုင်သ ည့် အချက်အ လက်များကို အသုံးြပuကာ
ေငွေ(ကးခဝါချမ;၊

အ(ကမ်းဖက်မ; ကို ေငွေ (ကးေထာက်ပံ့မ;များ0ှင့်

ဆက်စ ပ်သ ည့်

ကျzးလွန် ပုံ

အေလ့ အ ထများ0ှင့် အလားအလာများကို ေဖာ်ထု တ်ရ န် မဟာဗျzဟာဆုိင်ရ ာ ပိုင်းြခားစိတ်ြဖာမ;။
29.5

FIU သည် သက်ဆို င်ရ ာ lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင် များက ပိုင်းြခားစိတ်ြဖာမ; အေြဖများ 0ှင့် သတင်းအချက်
အလက်များကို ေတာင်းခံသ ည့်အ ခါ မဆိုင်းမငံ့ ဘဲ ြဖန်Dေ ဝ 0ုိင်သ င့်iပီး၊

ြဖန်Dေ ဝရန် သီးသန်D လုံြခံuiပီ း

ကာကွ ယ်မ; အြပည့်ရှိသ ည့် ဆက်သွ ယ်ေ ရးလမ်းေ(ကာင်းမျာ းကို အသုံးြပuသင့်သ ည်။
29.6

FIU သည် ေအာက်ပါ နည်းများြဖင့် သတင်းအချက်အ လက်များကို ကာကွယ် ေစာင့်ေ ရှာ က်သ င့် သ ည်။
(a)

လုံြခံuစွာ 0ှင့် လjိuUဝှက်စွာ ထားရန် စည်းကမ်းများ ချမှတ် ထားသည့် သတင်း အချက်အ လက် များ 0ှ င့်
သတင်းအချက်အ လက်

ရရှiိ ပီးေနာက်

ကိုင် တွ ယ်ရ န်၊

သိုမီှးရန်၊ ြဖန်Dေ ဝရန်

0ှင့်

ကာကွ ယ်

ေစာင့်ေ ရှာ က် ရန် လုပ် ထံုး လုပ်န ည်းများ၊
(b)

FIU အဖွဲUဝင်များတွင် လုိ အပ်ေ သာ လုံြခံuေရးအရ ခွင့်ြပuချက် အဆင့်များ ရှိသ င့်iပီး၊ ထိ လွ ယ် ရှ လွ ယ်
သည့် လုံြခံuစွာ ထားရှရ
ိ မည့် သတင်းအချက်အ လက်များကို ကိုင်တွ ယ် ြဖန်Dေ ဝရာတွ င် ၄င်း တုိD ၏
တာဝန်များကို ေသချာ စွာ နားလည်ေ စြခင်း၊ ထိုေ နာက်

(c)

သတင်းအချက်အ လက် နည်းပညာ စနစ်မျာ းအပါအဝင်၊ ၄င်းတုိD ၏ အေဆာင်၊ ဌာနများအတွင်း0ှ င့်
သတင်းအချက်အ လက်များ ဝင်ေ ရာက် ရယူ0ို င်ခွင့် ေသချာ စွာ ကန်Dသ တ်ြခင်း၊

29.7

FIU သည် လုပ် ငန်းတာဝန် ထမ်းေဆာင်ရ ာတွင် သီးြခား လွ တ် လပ် မ; ရှိေ စရန် ေအာက်ပါတုDိ0ှင့် ြပည့် စံု
သင့်သ ည် (a)

မိမိတုိD ၏ လုပ် ငန်းတာဝန်များကို လွတ် လ ပ်စွာ ထမ်းေဆာင်0ို င်သ ည့် လု ပ်ပုိင်ခွင့် များ0ှင့် လူ၊ ပစqည် း
အစရှိသ ည့် အင် အား အြပင်၊ သီးြခား သတင်းအချက် အ လက်များကို ပိုင်ြခား စိတ်ြဖာရန်၊
ေတာင်းခံရ န် 0ှင့်/သိုDမ ဟု တ် ြဖန်Dေ ဝရန်အ တွက် လွတ် လ ပ်စွာ ဆုံးြဖတ်0ို င်မ; ရှြိ ခင်း၊

(b)

အြခား ြပည်တွ င်း lကီး(ကပ်ရ း

အာဏာပိုင် များ

သိုDမ ဟုတ် ြပည်ပမှ

လုပ်ေ ဖာ်ကို င် ဘက် များ0ှ င့်
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သတင်း အချက်အ လက် ဖလှ ယ်ရ န် အစီအစဉ် ြပuလုပ်0ို င်ြခင် း သိDုမ ဟု တ် လွ တ် လပ်စွာ ဆက်သွ ယ်
ေဆာင်ရွက်0ုိင်ြခင်း၊
(c)

rုံးဌာနသည် အြခား အာဏာပိုင် တစ်ရ ပ်ရ ပ် ၏ ဖွဲUစည်းမ; ေအာက်တွ င် တည်ရိှပါက၊ ထိုအာဏာပိုင် ၏
ပင်မ လု ပ်ငန်း တာဝန်များ0ှင့် သီးြခားစွာ တည်ရှိခွင့် ရှိြခင်း၊ ထို ေ နာက်

(d)

မိမိတုိD ၏ လု ပ်ငန်း တာဝန်များ ထမ်းေဆာင်ရ န် လုိအ ပ် သ ည့် ရင်းြမစ်မျာ းကို တစ်ဦးချင်းြဖစ်ေ စ၊ ပုံမှ န်
လုပ် ငန်းအရ ြဖစ်ေ စ၊ ရယူ ြဖန်Dက ျက်0ုိင်ရ န်အ တွ က် လုပ် င န်းတာဝန်၏ လွတ် လ ပ်မ; ထိ ပါးစေ
0ုိင်မည့် 0ုိ င်ငံေ ရးအရ ြဖစ်ေ စ အစိုးရမှ ြဖစ်ေ စ လုပ် ငန်းစုမှြဖစ်စေ (သဇာ လPမ်းမိုးမ; သိုDမ ဟု တ်
ဝင်ေ ရာက် စွက်ဖ က်မ; မျာ း ကင်းရှင်းစွာ လုပ်ေ ဆာင်0ုိင်ြခင်း။

29.8

0ုိင်ငံ တစ်ခုသ ည် FIU တစ်ခုကို ထူေ ထာင်iပီး၊ Egmont အုပ်စု အဖွဲUဝင် မဟုတ် ပါက၊ FIU သည် Egmont
အုပ်စု အဖွဲU တွင်း ဝင်ေ ရာက်0ုိင်ရ န် ေလjာက် ထားသင့်သ ည်။ FIU သည် ထို Egmont အုပ်စုအ တွ င်း သုDိ
ဝင်ေ ရာက်ရ န် ေလjာက် ထားချက်တွ င် မည်သ ည့် ြခPင်းချက်မှ မထားရှိဘဲ၊ ထိုေ လjာက်ထားသည့် လုပ် ငန်းစဉ်
အတွ င်းအြပည့် အဝ ေဆာင်ရွက်သ င့် သ ည်။
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အ(ကံြပuချက် ၃၀

30.1

ဥပေဒစိုး မုိး ေရးအဖွဲUများ0ှင့် စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအာဏာပိုင်များ

အမျိuးသားအဆင့် AML/CFT မူဝါဒများ၏ မူေ ဘာင်အ တွ င်း ေငွေ (ကးခဝါချမ;၊ ဆက်စပ် မူ လြပစ်မ;များ0ှ င့်
အ(ကမ်းဖက်မ; ကုိ ေငွေ(ကးေထာက် ပ့ံမ;များအား ေကာင်းစွာ

စုံစမ်းစစ်ေ ဆး0ိုင်ေ ရး ေသချာ ေစရန်အ တွ က်

ဥပ ေဒ စိုးမိုးေရးအဖွဲU အာဏာပိုင်များ သီးသန်D သတ်မှ တ်ခ န်D ထားသင့် သ ည်။
30.2

မူလြပစ် မ;များကို စုံစမ်းစစ်ေ ဆးသူများသည် ထိုမူ လြပစ်မ; က မည်သ ည့် အ ရပ် တွင် ကျzးလွန်ေ စကာမူ၊ ML/TF
0ှင့် ဆက်0P ယ် သ ည့် မည်သ ည့်ြပစ်မ;များကို မဆုိ ေငွေ (ကးဆုိ င် ရာ စုံစမ်းစစ်ေ ဆးမ;များ ြပuလုပ်ေ နစဉ် အ တွ င်း
iပိuင်တူ စုံစမ်းစစ်ေ ဆးြခင်း 67 ြပuလုပ် ပုိင်ခွင့် ရှိသ င့်သ ည်၊ သိDုမ ဟုတ် ထိုသDုိ စုံစမ်း ေထာက် လှ မ်းမ;များကို
အြခား အဖွဲUသိDု ေနာက်ဆ က် တဲွ ဆက် လ က် လုပ်ေ ဆာင်ရ န် လPဲ အပ်0ိုင် သ င့် သ ည်။

30.3

ြပစ်မ;က ျzးလွန်ရ ာမှ ရရှေ
ိ သာ အကျိuးအြမတ်များြဖစ်ေ သာ၊ သိDုမ ဟု တ် သိမ်းဆည်းခံရ မည့်၊ သိုDမ ဟု တ်
ြပစ်မ;မှရ ရှေ
ိ သာတရားမဝင်ေ ငွေ (ကး0ှင့် ပစqည်းများဟု သံသ ယရှိသ ည့် ပစqည်းများကို ြမန်ဆန် ထိေ ရာက် စွ ာ
ရှာ ေဖွ ေဖာ်ထု တ၊် ေြခရာခံiပီး ထိ န်းချuပ် သိမ်းဆည်းရန်အ တွက် သီးသန်Dခ န်Dအ ပ် ထားေသာ lကီး(ကပ်ေ ရး
အာဏာပိုင် တစ်ရ ပ် သိုDမ ဟု တ် အများ ရှိသ င့်သ ည်။

30.4

0ုိင်ငံများသည် အ(ကံြပuချက် ၃၀ ေအာက်တွင် lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင်များလည်း အကျံuးဝင်ေ (ကာင် း ကို
ေသချာေစသင့် သ ည်။ ထိုအ ာဏာပိုင်များ ကို ယ် တိုင် က

တရားဥပေဒစိးု မိုးေရး အာဏာပိုင်များ မဟုတ် (က

ေစကာမူ၊ အ(ကံြပuချက် ၃၀ ေအာက်ရိှ လုပ်င န်း တာဝန်မျာ းကို ကျင့်သုံးသ၍၊ မူလြပစ်မ;များ၏ ေငွေ (ကး
ဆုိင်ရ ာ စုံစမ်းစစ်ေ ဆးမ;များ တွင် လ ည်း လိုက် လံ ေဆာင်ရွက်ရ န် တာဝန် ဝတ}ရ ားရှိသ ည်။
30.5

အ(ကံြပuချက် ၃၀ ေအာက်တွင် အဂတိ လိုက်စားမ; မျာ းမှ ေပCေပါက်သ ည့်၊ သိDုမ ဟု တ် သက် ဆိုင် သ ည့် ML/TF
ြပစ်မ;မျာ းကို စုံစမ်းစစ်ေ ဆးရန် အဂတိ လို က်စားမ; တုိက် ဖျက် ေရး အာဏာပိုင်များအား တာဝန် သတ် မှ တ်
ထားပါက၊

ထို သူ တDိုသ ည် လ ည်း ပိုင်ဆို င်မ;များကို ေဖာ်ထု တ်၊ ေြခရာခံiပီး ထိန်းချuပ် သိမ်းဆည်း ရန်

လုံေ လာက်သ ည့် လု ပ်ပုိင်ခွ င့်များ ရှိသ င့်သ ည်။
67

iပိuင်တူ ေငွေ(ကးဆုိင်ရာ စုံစ မ်း စစ်ေဆးြခင်း ဆိုသည်မှာ ေငွေ(ကးဆုိင်ရာ စုံစ မ်း စစ်ေဆးြခင်း ကို ေငွေ(ကးခဝါချမ;၊ အ(ကမ်းဖက်မ;ကို ေငွေ(ကးေထာက်ပံ့ မ;
0ှင့်/(သိုD) မူလြပစ်မ;များကို (သမားrိုး ကျ) ေဆာင်ရွက် သည့် ြပစ်မ;ဆုိင်ရာ စုံစ မ်း ေထာက်လှမ်းချိန်တွင် တစ်ချိန်တ ည်း ြပuလုပ်ြခင်း ကို ဆိုလို သည်။

‘ေငွေ(ကးဆုိင်ရာ

စုံစ မ်း စစ်ေဆးြခင်း’

ဆုိသ ည်မှာ ြပစ်မ;တ စ်ခခ
ု ု0ှင့် ဆက်0Pယ် သည့် ေငွေ(ကးဆုိင်ရာကိစqရပ်မ ျားကို ေအာက်ပါတုDိကုိ ေဆာင်ရွက်ရ န်

စုံစ မ်း ြခင်း ကို ေခCသည်(၁) ြပစ်မ;ကျzးလွန်သူမ ျား၏ ကွန်ယက်မ ျား ၏ အတိုင်း အဆ 0ှင့် )/သိုD (ကျzးလွန်သ ည့် ြပစ်မ;၏ အတိုင်း အဆကို သိရိှေဖာ်ထုတ်ရန်၊ (၂)
ြပစ်မ; ကျzးလွန်ရာမှ ရရှိသည့် အကျိuးအြမတ်များ၊ အ(ကမ်း ဖက်သမားများ၏ ရန်ပုံေငွမ ျား သိုDမ ဟုတ် 0ုိင်င့ံဘ pာ သိမ်း ဆည်း ရန်
ပိုင်ဆုိင်မ;မ ျားကို ရှာေဖွ ေဖာ်ထုတ်ရန် 0ှင့်

အြခားေသာ

(၃) ြပစ်မ;အ ား တရားစွဲဆို တင်ပDုိရာတွင် အသုံးြပu0ုိင်မ ည့် သက်ေသခံ အေထာက်အ ထားများကို

ရှာေဖွ ေဖာ်ထုတ်ရန်။
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အ(ကံြပuချက် ၃၁
31.1

ဥပေဒစိုး မိုး ေရး0ှင့် စုံစမ်း စစ်ေဆးေရး အာဏာပိုင်များ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

ေငွေ(ကးခဝါမ;၊ ဆက်စ ပ်မူ လြပစ်မ;များ0ှင့် အ(ကမ်းဖက် မ;ကုိ ေငွေ(ကးေထာက်ပ့ံ မ;များအားစုံစမ်း စစ်ေ ဆး
သည့် lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင်များသည် ထုိ အမ;များအေပC စုံစမ်းစစ်ေ ဆးမ;များ၊ တရားစွဲဆုိ တင်ပိုD မ;များ
0ှင့် ဆက် စပ် လုပ် ငန်းတာဝန်များတွင် အသုံးြပuရန် လုိအ ပ်သ ည့် စာရွက် စာတမ်းများ0ှင့် သတင်း .
အချက်အ လက် များအားလုံးကို ရယူ ပုိင်ခွင့်ရိှ သ င့်သ ည်။ ထို လု ပ်ပုိင်ခွင့်များတွင် ေအာက်ပါတုDိကုိ ေဆာင် ရွ က်
ရာတွင် မြဖစ်မေနကျင့်သံုးရမည့် အစီအမံများအတွ က် လုပ် ပို င်ခွင့်များလည်း ပါဝင်သ င့်သ ည်။
(a)

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ 0ှင့် DNFBP မျာ း၊ အြခား လူပု ဂuိ^ လ်များ သိDုမ ဟုတ် ဥပေဒေရးရာ
ပုဂ^ိuလ်များ ထိန်းသိမ်း ထားရှိသ ည့် မှတ် တမ်းမှ တ်ရ ာမျာ း ထုတ် ေ ပးရန် ေတာင်းခံပိုင်ခွင့်၊

31.2

(b)

လူ0ှ င့် အေဆာက်အ အုံ ဥပစာအား ရှာေဖွပုိင်ခွင့်၊

(c)

သက်ေ သခံ ထွ က်ဆိုခ ျက်များ ရယူခွ င့်၊ 0ှင့်

(d)

သက်ေ သခံ အေထာက်အ ထား အြဖစ် သိမ်းဆည်း ရယူပို င်ခွင့်။

စုံစမ်းစစ်ေ ဆးမ; ြပuလု ပ်သ ည့် lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင်များသည် ေငွေ (ကးခဝါချမ;၊ ဆက်စပ် မူ လြပစ်မ;များ
0ှင့် အ(ကမ်းဖက်မ; ကို ေငွေ (ကးေထာက်ပံ့မ;များအား စုံစမ်းေထာက်လှမ်းရန် ေအာက်ပါ စုံစမ်းေထာက် လှ မ် း
ေရး နည်းစနစ်များအပါအဝင် နည်းစနစ် အသွ ယ် သွ ယ် ကုိ အသုံးြပuခွင့် ရှိသ င့်သ ည်။

31.3

(a)

အသွင် ယူ လ;ပ်ရှာ းမ; ေဆာင်ရွက်ြခင်း

(b)

ဆက် သွ ယ်ေ ရးလမ်းေ(ကာင်းများကို (ကားြဖတ် နားေထာင်ြခင် း

(c)

ကွန်ပျuတာ စနစ်များအတွင်း ဝင်ေ ရာက်(ကည့်r;ရ ယူြခင်း၊ 0ှင့်

(d)

ထိန်းချuပ် ပိDုေ ဆာင်ြခင်း။

0ုိင်ငံများ သည် ေအာက်ပါ ယ0cရ ားမျာ း ထားရှိ iပီးြဖစ်သ င့်သ ည်။
(a)

လူပု ဂuိ^ လ်များ

သိDုမ ဟု တ်

ဥပေဒေရးရာ

ပုဂuိ^ လ်များက ေငွစာရင်းများ

ထားရှြိ ခင်း

သိDုမ ဟု တ်

ထိန်းချuပ်ြခင်းရှိမရှိကုိ ေဆာလျင်စွာ ရှာ ေဖွ ေဖာ်ထု တ်ရ န်၊ 0ှင့်
(b)

lကီး(ကပ်ေ ရး

အာဏာပိုင် များတွ င်

ပိုင်ရှင်အား lကိuတင်

အေ(ကာင်းမ(ကားဘဲ

ပိုင် ဆုိင် မ;များ

ေဖာ်ထု တ်သ ည့် လုပ် ငန်းစဉ် ချမှတ် ထားြခင်းရှရ
ိ န်၊
31.4

ေငွေ(ကးခဝါချမ;၊

ဆက်စပ်မူ လြပစ်မ;များ0ှင့်

အ(ကမ်းဖက်မ;ကုိ ေငွေ (ကးေထာက်ပ့ံမ;များအား

စုံစမ် း

စစ်ေ ဆးသည့် lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင်များသည် FIU မှ ထိ န်းသိမ်းထားရှိသ ည့် ဆက်စပ် အချက်အ လက်
အားလုံးကို ေတာင်းခံပုိင်ခွင့်ရိှသ င့် သ ည်။
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အ(ကံြပuချက် ၃၂

ေငွေ(ကး သယ်ေဆာင်သူများ

အကဲြ ဖတ်သူမျာ းအတွက် မှတခ
် ျက်။
အ(ကံြ ပuချက် ၃၂ ကို 0ုိင်ငံအများအား လPမ်းမိုးသည့် စီရင်ပိုင်ခွင့်တစ်ရပ်ရပ်က 0ုိင်ငံအများအား လPမ်းမိုးသည့် အေြခခံအချက်ြ ဖင့်
အေကာင်အထည်ေဖာ်0ုိင်မည် ြဖစ်သ ည်။ ဆုိလိုသ ည်မာှ 0ုိငင
် ံအများအား လPမ်းမိုးသည့် စီရင်ပိုင် ခွင့်၏ အြပင်နယ်နမိတ်မျာ းကို
ြဖတ်ေကျာ ်သ ည့် လ;ပ်ရှာ းမ;ကိုသာ အ(ကံြ ပuချက် ၃၂ အရ နယ်စပ်ြ ဖတ်ေကျာ်မ;ဟု ယူဆသည်။ ထိုသုိD အစီအစဉ်များကို ြဖည့်စွက်ချက်၁
တွင် ချမှတ်ထားသည့် အတုိင်း 0ုိင်ငံအများအား လPမ်းမိုးသည့်အေြခခံအချက်ြ ဖင့် အကဲြ ဖတ်သ ည်။

32.1

0ုိင်ငံများသည် ေငွေ (ကး 0ှင့် ကိုင်ေ ဆာင်သူ လPဲေ ြပာင်း0ုိင် သ ည့် စာချuပ်မျာ း(BNI) နယ်စပ်ြဖတ်ေ ကျာ်
သယ်ေ ဆာင်မ; အေပC အဝင်ေ ရာ အထွ က်ပါ ေ(ကညာသည့် စနစ် သိDုမ ဟုတ် 0ှuတ်ြဖင့်ြမွက် ဟ ေြဖ(ကားသည့်
စနစ်

အေကာင်အ ထည် ေဖာ်သ င့်သ ည်။

0ုိင် ငံများသည်

ခရီးသည်များကြဖစ်ေ စ၊

စာတုိက်မှ ြဖစ်ေ စ၊

ေလယာဉ်ြဖင့် ြဖစ်ေ စ နယ်စပ် ြဖတ်ေ ကျာ် သယ်ေ ဆာင်မ; မှန်သ မjအေပC ထိုသDို ေ(ကညာရန် သိDုမ ဟု တ်
ြမွက် ဟ ေြဖ(ကားရန် လုိသ ည်ကို ေသချာ ေအာင် ေဆာင်ရွက် သ င့်သ ည်။ သိDုေ သာ် သယ်ေ ဆာင်ပံု အမျိuးမျိuး
အတွ က် မတူညီေ သာ စနစ်များ သုံးစွဲ0ုိင်သ ည်။
32.2

ေ(ကညာရန် စနစ် တွင် lကိuတင် သတ်မှ တ် ထားသည့် အများဆုံး ပမာဏ ကန်ေ ဒCလာ/ယူrို ၁၅,၀၀၀
ထက်ပုိေ သာ ေငွေ (ကး သိုDမ ဟု တ် BNIကို နယ်စပ်ြဖတ်ေ ကျာ် သယ်ေ ဆာင်သူ တုိ င်း သီးသန်Dခ န်Dအ ပ် သ ည့်
lကီး(ကပ်ေ ရး

အာဏာပိုင်များအား

အမှန်အတို င်း ေ(ကညာရန်

တာဝန်ရိှသ င့် သ ည်။

0ုိင်ငံများသည်

ေအာက်ပါ ေ(ကညာရန် စနစ် သုံမျိuးအနက် ေရွးချယ်0ုိင် သ ည်။
(a)

ခရီးသည်အားလုံးအတွက် စာြဖင့်ေ ရးသားiပီး ေ(ကညာသည့် စနစ် (written declaration)

(b)

သတ်မှ တ်ပ မာဏထက် ပို၍ သယ်ေ ဆာင် သ ည့် ခရီးသည်အားလုံး စာြဖင့် ေရးသားiပီး ေ(ကညာသည့်
စနစ်၊ 0ှင့် )/သိုD။

(c)
32.3

ခရီးသည်အ ားလုံး 0ှuတ်ြဖင့် ြမွက် ဟ ေ(ကညာသည့် စနစ် (oral declaration)။

0ှuတ်ြဖင့် ြမွက် ဟေြဖ(ကားသည့် စနစ် (disclosure system) တွင်၊ ခရီးသည်များသည် အာဏာပိုင်များက
ေတာင်းခံသ ည့်အ ခါ

အမှန်အ တို င်း ေြဖ(ကားiပီး

လိုအ ပ်သ ည့်

အချက်အ လက်များ ေပးရန်

တာဝန် ရှိ

သင် ့ေ သာ်လည်း၊ စာြဖင့်ြဖစ်ေ စ 0ှuတ်ြဖင့်ြဖစ်ေ စ lကိuတင် ြမွက် ဟေ(ကညာရန် မလုိပါ။
32.4

ေငွေ(ကး သိုDမ ဟု တ် BNI မျာ းကို စာြဖင့်ြဖစ်ေ စ 0ှuတ်ြဖင့်ြ ဖစ်ေ စ မမှန်မကန် ြမွက် ဟေ(ကညာေ(ကာင် း
ေတွUရှိပါက၊ သီးသန်D ခန်Dအ ပ် ထားေသာ lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင်များသည် သယ်ေ ဆာင် သူ ထံမှ ထို
ေငွေ(ကး သိုDမ ဟု တ် BNI များ၏ ဇစ်ြမစ်0ှင့် ပတ်သ က်၍ အချက်အ လက် ထပ်မံ ေတာင်းခံ ရယူ0ိုင် ခွ င့်
ရှိသ င့်သ ည်။ ထိုေ နာက်
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32.5

ေငွေ(ကး သိုDမ ဟုတ် BNI များကို စာြဖင့်ြဖစ်ေ စ 0ှuတ်ြဖင့် ြဖစ်ေ စ မမှန်မကန် ြမွက် ဟေ(ကညာသူ အ ား
အချuိ းညီiပီး ေနာင်(ကဉ်ေ စမည့်

အေရးယူမ; ကုိ ြပစ်မ;ေ(ကာင်း အရ

ြဖစ်ေ စ

တရားမေ(ကာင်းအရ ြဖစ်ေ စ

ဌာနဆို င်ရ ာမှ ြဖစ်ေ စ ကျခံေ စသင့်သ ည်။
32.6

စာြဖင့်ြဖစ်ေ စ 0ှuတ်ြဖင့်ြဖစ်ေ စ မမှန်မကန် ြမွက် ဟေ(ကညာသည့် လုပ် ငန်းစဉ်မှ ရရှိေ သာ အချက်အ လက်
မျာ းကို FIU ထံ သDုိ
(က) သံသ ယ ြဖစ်ဖွ ယ် နယ်စပ်ြဖတ်ေ ကျာ် သယ်ေ ဆာင်မ; များကို အေ(ကာင်း(ကားသည့် စနစ်တစ်ရ ပ်ြ ဖင့်
ေသာ် လည်းေကာင်း၊
(ခ) FIU ထံ သDုိ စာြဖင့် /0ှuတ်ြဖင့် ြမွက် ဟေ(ကညာသည့် အချက် အလက်ကို တုိ က်rိုက် ေပးပိုD0ုိင် သ ည့်
အြခားတစ်နည်း နည်းြဖင် ့ ေသာ်လ ည်း ေကာင်း အေ(ကာင်း(ကား 0ုိင်သ င့် သ ည်။

32.7

ြပည်တွ င်း၌ 0ုိင်ငံများသည် အ(ကံြပuချက် ၃၂ ကို အေကာင်အထည်ေ ဖာ်မ;0ှင့် ပတ် သ က်သ ည့် အေရးကိစqများ
ကို အေကာက်ခွန၊် လူဝ င်မ;lကီး(ကပ်ေ ရး0ှင့် အြခား သက်ဆို င် သ ည့် အာဏာပိုင် များအ(ကား လုံေ လာက် သ ည့်
ညuိ0ိှuင်းမ; ရှေ
ိ စရန် ေသချာ ေအာင် ေဆာင်ရွက်သ င့်သ ည်။

32.8

lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင်များသည် ေအာက်ပါအေြခအေနများတွင် ML/TF0ှင့်ဆက်0P ယ် သ ည့် အေထာက်
အထား ရှိမရှိ စိစစ်ေ သချာေစရန်၊ ေငွေ (ကး သိုDမ ဟု တ် BNI များကို သင့်ေ လျာ်သ ည့် အချိန်တစ်ခုအ ထိ
တားြမစ်ြခင်း သိုDမ ဟု တ် ထိန်းသိမ်းြခင်း ြပuလုပ်0ုိ င်သ င့်သ ည်။

32.9

(a)

ML/TF သိုDမ ဟု တ် မူ လြပစ်မ;များ ကျzးလွန်သ ည် ဟု သံသ ယ ရှိ လjင်၊ သိုDမ ဟုတ်

(b)

စာြဖင့် ြဖစ်ေ စ 0ှuတ်ြဖင့် ြဖစ်ေ စ မမှန်မကန် ေ(ကညာေ(ကာင်း ေတွUရှိ လjင်။

0ုိင်ငံများသည် စာြဖင့် 0ှuတ်ြဖင့် ြမွက် ဟေ(ကညာသည့်စနစ် သ ည် အ(ကံြပuချက် ၃၆ မှ ၄၀ ပါ အချက်များ0ှ င့်
အညီ၊ 0ုိင်ငံ တကာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ; 0ှင့် အကူအ ညီများ ေတာင်းခံ ရယူ0ို င်သ ည့် စနစ်မျိuး ြဖစ်ေ စရန်
ေသချာ ေအာင် ေဆာင်ရွက်သ င့်သ ည်။ ထိို သDို ပူးေပါင်း ေဆာင် ရွက်မ;ကုိ လွ ယ်ကူ ေချာေမာ ေစရန် အတွ က် ၊
အချက်အ လက် များ 68 ကို ေအာက်ပါ အေြခအေနမျာ းတွင် ထိန် းသိမ်း ရယူ ထားရမည်။

32.10

(a)

သတ်မှ တ် ပမာဏ ထက် ပိုေ သာ စာြဖင့် /0ှuတ်ြဖင့် ြမွက် ဟေ(ကညာချက်၊ သိုD တည်းမဟု တ်

(b)

စာြဖင့် /0ှuတ်ြဖင့် မမှန်မ ကန် ြမွက် ဟေ(ကညာသည့်အ ခါ၊ သိုD တည်းမဟု တ်

(c)

ML/TF ဟု သံ သ ယြဖစ်သ ည့်အခါ

0ုိင်ငံများသည် စာြဖင့် /0ှuတ်ြဖင့် ြမွက် ဟေ(ကညာသည့် စနစ်မျာ းမှ ေကာက်ခံရ ရှိသ ည့် အချက် အလက်များ
ကို ေကာင်းစွာ အသုံးြပu0ုိင်ရ န်အတွ က် တင်းကျပ် လံုြခံuသည့် နည်း လမ်းများ ချမှတ် ထားရှိမ; ေသချာ ေစရန်
ေဆာင်ရွက်သ င့် သ ည်။ သိုDေ သာ်
(၁) 0ုိင်ငံများအ(ကား ကုန်စည်0ှ င့် ဝန်ေ ဆာင်မ;များ အတွ က် ကုန်သွ ယ်မ; ေပးေချမ;များ၊ သိုDမ ဟု တ်
(၂) ကုန်သွ ယ် အရင်းအ0ှီးများ လ;ပ်ရှာ းမ; လွ တ် လ ပ်ခွင့်ကို ထိန် းချuပ်ြခင်း မရှိေ စသင့်ပါ။
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32.11

ML/TF သိုDမ ဟု တ် မူလြပစ်မ;များ0ှင့် ဆက်0P ယ် သ ည့် ေငွေ (ကး သိုDမ ဟု တ် BNI များကို နယ်စ ပ်ြဖတ်ေ ကျာ်
သယ်ေ ဆာင်သူ များအား (က) အချuိ းညီ၍ ေနာင်(ကဉ်ေ စမည့် အေရးယူမ; များကို ြပစ်မ;ေ (ကာင်းအရြဖစ်ေ စ
တရားမေ(ကာင်းအရ ြဖစ်ေ စ ဌာနဆို င်ရ ာမှ ြဖစ်ေ စ ကျခံေ စသင့်သ ည်၊ iပီး လjင် (ခ) ထိုသDိုေ သာ ေငွေ (ကး
သိုDမ ဟု တ် BNI များကို သိမ်းဆည်း0ိုင်မ ည့် အ(ကံြပuချက် ၄ 0ှင့် ကိုက် ညီသ ည့် အစီအ မံများ ကျခံေ စ
သင့်သ ည်။

68

အနည်း ဆုံး အားြဖင့်၊ အချက်အ လက်မ ျားတွင် (၁) စာြဖင့်ြဖစ်ေစ 0ှuတ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ ေ(ကညာသည့် သိုDမ ဟုတ် ေဖာ်ထုတ်ေတွUရှိသ ည့် ေငွေ(ကး သိုDမ ဟုတ် BNI
ပမာဏ၊ 0ှင့် (၂) သယ်ေဆာင် သူ(များ) မည်သူမ ည်ဝ ါြဖစ်ေ(ကာင်း အချက်အ လက်မ ျား ပါရှိသင့် သည်။
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အ(ကံြပuချက် ၃၃
33.1

ကိန်း ဂဏန်း အချက်အလက်များ

0ုိင်ငံများသည် ၄င်းတုိD ၏ AML/CFT စနစ်များ

69

၏ ထိေ ရာက်မ;0ှင့် ခရီးေရာက်မ; ရှိေ စရန်၊ ကိန်းဂဏန် း

အချက်အ လက် များ အြပည့်အ စုံ ထိန်းသိမ်း ထားရှိသ င့်သ ည်။ ထိုအ ထဲတွ င် ေအာက်ပါတိDု ၏ ကိန်းဂဏန် း
စာရင်းအင်းများ ပါဝင်သ င့်သ ည်။
(a)

လက်ခံရ ရှိသ ည့် STR များ 0ှင့် ြဖန်Dေ ဝသည့် STR မျာ း

(b)

ML/TF စုံစမ်းစစ်ေ ဆးမ;၊ . တရားစွဲဆုိတ င်ပုိDမ;0ှ င့် ြပစ်ဒဏ် ချမှတ်သ ည့် အမ;များ၊

(c)

ထိန်းချuပ်၊ သိမ်းဆည်း၊ 0ုိင်င့ံ ဘ pာအြဖစ် သိမ်း ယူသ ည့် ပစqည် းမျာ း၊ ထိုေ နာက်

(d)

ြပစ်မ;ဆုိင်ရ ာ ကိစqများတွ င် 0ုိင်ငံအချင်းချင်း အကူအ ညီေ ပးမ; သိုDမ ဟု တ် အြခား 0ုိင်ငံတ ကာမှ
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရ န် ေတာင်းခံမ;0ှင့် လက်ခံရ ရှိမ;များ။

69

နည်း ပညာဆုိင်ရာ လိုက်န ာေဆာင်ရွက်မ;အ တွက်၊ အကဲြဖတ်မ;ကို ေအာက်တွင် စာရင်းြပuထားသည့် နယ်ပ ယ် ေလးခုကိုသာ ကန်Dသတ်ြပuလုပ်သင့် သည်။
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အ(ကံြပuချက် ၃၄
34.1

လမ်း SPန်မ; 0ှင့် တုံDြပန်ချက်

lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင် များ၊ lကီး(ကပ်သူများ0ှင့် SRB များသည် ေငွေရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်းများ0ှ င့်
DNFBP မျာ း

AML/CFT အစီအ မံများ ကျင့်သံုးရာတွင် အကူအညီြဖစ်ေ စမည့် လမ်း SPန်များ ချမှတ်iပီး၊

တုDံြပန်ခ ျက်များ ေပးသင့် သ ည်။ အထူး သြဖင့် သံသ ယြဖစ်ဖွ ယ် ေငွ လPဲေ ြပာင်းမ;များ ရှာ ေဖွေ ဖာ်ထု တ်iပီ း
သတင်းပိDုရ ာတွင်အေထာက် အကူ ြဖစ်ေ စမည့်တDံုြပန်ခ ျက်များ ေပးသင့်သ ည်။
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အ(ကံြပuချက် ၃၅
35.1

အေရးယူဒ ဏ်ခတ် မ;များ

0ုိင်ငံများသည် အ(ကံြပuချက် ၆ 0ှင့် ၈ မှ ၂၃ အထိ ပါရှိသ ည့် AML/CFT သတ်မှ တ်ခ ျက်များကို လုိ က်နာရန်
ပျက်ကွက် သ ည့် လူပုဂိ^uလ်များ သိDုမ ဟုတ် ဥပဒေ ေရးရာ ပုဂိ^uလ်များအား အချuိ းညီiပီး ေနာင်(ကဉ်ေ စမည့်
ြပစ်မ;ေ(ကာင်းအရ ြဖစ်စေ

တရားမေ(ကာင်းအရ

ြဖစ်ေ စ

ဌာနဆိုင်ရ ာမှ ြဖစ်စေ

အေရးယူဒ ဏ်ခ တ် မ;

အသွ ယ်သွ ယ် ထားရှိရ န် ေသချာ ေအာင် ေဆာင်ရွက်သ င့်သ ည်။ 70
35.2

ထို အေရးယူ ေဆာင်ရွက်မ;များကို ေငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်းများ0ှင့် DNFBP မျာ းသာမက၊ ၄င်း တုDိ ၏
ဒါrိုက် တာ0ှင့် အlကီးတန်း စီမံခ န်Dခွဲသူမျာ းကိုပါ အကျံuးဝင်ေ စသင့်သ ည်။

70

အေရးယူ ေဆာင်ရွက်မ;မ ျားသည် လုိက်န ာေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်မ;တ စ်ခု အေပC တုိက်rိုက်ြဖစ်ေစ သွယ်ဝိုက်၍ ြဖစ်ေစ အကျံuးဝင်ေစသင့် သည် ။
ထိုအ ေရးယူေဆာင်ရွက်မ;မ ျားမှာ သတ်မှတ်ခ ျက် ချမှတ်သည့် သိDုမ ဟုတ် ေကျာေထာက် ေနာက်ခံြပuသည့် စာတမ်း တစ်ခုတ ည်း ၌ ရှိချင် မှ ရှိေပမည်၊ ေနာက်
စာတမ်း တစ်ခုတွင်ရှိခ ျင်ရှိမ ည်။ အေရးlကီး သည်မှာ သတ်မှတ်ခ ျက်မ ျား0ှင့် ချမှတ်ထားသည့် အေရးယူမ;မ ျားအ(ကား ထင်ရှားေသာ ချိတ်ဆက်မ; ရှိရ န်
ြဖစ်သည်။
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အ(ကံြပuချက် ၃၆
36.1

အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ စာချuပ်များ

0ိုင်ငံများသည် ဗီ ယင်နာ ကွန်ဗင်းရှင်း ၊ ပါလာမုိ ကွန်ဗင်းရှင် း၊ အဂတိ လုိက် စားမ; တုိက်ဖျက်ေ ရး ဆုိင် ရ ာ
ကု လသမဂ^ကွန်ဗ င်းရှင်း (မယ်ရီဒါ ကွန်ဗ င်းရှင်း) 0ှင့် အ(ကမ်းဖက်မ;ကို ေငွေ (ကးေထာက်ပံ့မ; တုိ က်ဖျက်ေ ရး
ကွန်ဗင်းရှင်းများ၏ အဖွဲUဝင်0ုိ င်ငံ ြဖစ်သ င့် သ ည်။

36.2

0ုိင်ငံများသည် ဗီ ယင်နာ ကွန်ဗ င်းရှင်း၊ ပါလာမုိ ကွန်ဗင်းရှင်း၊ မယ်ရီဒါ ကွန်ဗင်းရှင်း0ှ င့် အ(ကမ်းဖက် မ; ကို
ေငွေ(ကးေထာက်ပံ့ မ; တုိက်ဖျက်ေ ရး ကွန်ဗင်းရှင်းများအား အြပည့်အ ဝ အေကာင် အ ထည် ေဖာ်သ င့်သ ည်။

71

71

သက်ဆိုင် သည့် အပိုဒ်များမှာ ဗီယင်န ာကွန်ဗ င်း ရှငး် (အပိုဒ် ၃-၁၁၊ ၁၅၊ ၁၇ 0ှင့် ၁၉)၊ ပလာမိုကွန်ဗ င်း ရှင်း (အပိုဒ် ၅-၇၊ ၁၀-၁၆၊ ၁၈-၂၀၊ ၂၄-၂၇၊ ၂၉-၃၁ 0ှ င့်
၃၄)၊ မယ် ရီဒါကွန်ဗ င်း ရှင်း (အပိုဒ် ၁၄-၁၇၊ ၂၃-၂၄၊ ၂၆-၃၁၊ ၃၈၊ ၄၀၊ ၄၃-၄၄၊ ၄၆၊ ၄၈၊ ၅၀-၅၅၊ ၅၇-၅၈) 0ှင့် အ(ကမ်းဖက်မ;ကုိ ေငွေ(ကးေထာက်ပံ့မ;
တုိက်ဖ ျက်ေရးကွန်ဗ င်း ရှင်း (အပိုဒ်၂-၁၈)
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အ(ကံြပuချက် ၃၇
37.1

ြပစ်မ;ဆုိင်ရာ ကိစqများတွင် 0ုိင်ငံအချင်း ချင်း အကူအညီေပးြခင်း

0ုိင်ငံများသည် ေငွေ (ကးခဝါချမ;၊ ဆက်စပ် မူလြပစ် မ;များ0ှင့် အ(ကမ်းဖက်မ; ကို ေငွေ(ကးေထာက် ပံ့မ;ဆုိ င် ရ ာ
စုံစမ်းစစ်ေ ဆးမ;များ၊

တရားစွဲဆုိတ င်ပDိုမ;များ0ှင့်

ဆက် စပ်စီရ င် (ကားနာမ;မျာ း0ှင့်

ပတ်သ က် သ ည့်

ြပစ်မ;ဆိုင်ရ ာ ကိစqများတွ င် 0ုိင်ငံအချင်းချင်း အလျင်အြမန် အကူအ ညီေ ပး0ုိင်မ ည့် ဥပ ေဒ အေြခခံတစ် ရ ပ်
ရှိသ င့်သ ည်။
37.2

0ိုင်ငံများသည် ေတာင်းခံမ;များ ေပးပိုDြခင်း0ှင့် ေဆာင်ရွက်ြခင်း မျာ း လုပ်ေ ဆာင်ရ န် အတွ က် ဗဟိုအာဏာပို င်
တစ်ရ ပ် သိုDမ ဟု တ် အြခား ချမှတ် ထားသည့် ဌာနဆုိင်ရ ာ လုပ် ငန်း ယ0cရားကို အသုံးြပuသင့် သ ည် ။
ြပစ်မ;ဆိုင်ရ ာ ကိစqများတွင် 0ုိင် ငံအချင်းချင်း အကူ အညီ ေတာင်းခံမ;များကို ေဆာလျင်စွာ ဦးစားေပးရပ်i ပီ း
ေဆာင်ရွက်ရ န်အ တွ က်

ရှင်းလင်းသည့်

လုပ် ငန်းစဉ်များ

ရှိသ င့်သ ည်။ ေတာင်းခံမ;မျာ းကို ေစာင့်( ကည့်

(ကပ်မတ်ရ န် အတွက် အမ;စီမံ ခန်Dခဲွေရး စနစ်တစ်ခု ထားရှိ သင့်သ ည်။
37.3

ြပစ်မ;ဆိုင်ရ ာ ကိစqများတွ င် 0ုိင်ငံအချင်းချင်း အကူ အညီ ကုိ တားြမစ်ြခင်း သိDုမ ဟု တ် မလုိ လားအပ်ေ သာ
တင်းကျပ် သ ည့် စည်းကမ်းချက်မျာ း လုိက်နာေစြခင်းမျာ း မရှိသ င့်ပါ။

37.4

0ုိင်ငံများသည် ြပစ်မ;ဆုိ င်ရ ာ ကိစqမျာ းတွင် 0ုိင်ငံ အ ချင်းချင်း ေတာင်းခံသ ည့်အ ကူအ ညီကို (a)

ထိုြပစ်မ; သ ည် ေငွေ (ကးကုန်က ျမ; ကိစqမျာ း ပါဝင်မည် ဟု ယူ ဆ ချက် တစ်ခုတ ည်းြဖင့် ြငင်းဆုိြခင်း၊

(b)

ေငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်းများ သိုDမ ဟု တ် DNFBP များ၏ လjိuUဝှက်ခ ျက်စည်းကမ်းများ သိDုမ ဟု တ်
အတွ င်းေရးဆုိ င်ရ ာလုံြခံuမ; သတ်မှ တ်ခ ျက်များကို၊ ဥပေဒဆုိ င်ရ ာ အထူးအခွ င့်အေရး သိုDမ ဟု တ်
ဥပေဒဆုိင်ရ ာလjိuUဝှက်ခ ျက်များ အကျံuးဝင်သ ည့်အေြခအေနများမှလဲွ၍ ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲU အစည်း
မျာ း သိDုမ ဟုတ် DNFBP မျာ း၏ လjိuUဝှက်ခ ျက်စည်းကမ်းများ သိDု မ ဟုတ် လုံြခံuမ; သတ်မှ တ်ခ ျက် များကို
အေ(ကာင်းြပ၍ ြငင်း ဆုိြခင်း မြပuသင့်ပါ။

37.5

0ိုင်ငံများသည် လက်ခံရ ရှိသ ည့် ြပစ်မ; ဆုိင်ရ ာ ကိစqမျာ းတွင် 0ုိင်ငံ အ ချင်းချင်းအကူအ ညီ ေတာင်းခံခ ျက် 0ှ င့်
အတူ ပါရှိသ ည့် အချက်အ လက်များကို စုံစမ်းစစ်ေ ဆးမ; သိDုမဟု တ် စုံစမ်းေမးြမန်းမ;၏ သမာဓိ ကုိ
ကာကွ ယ်ေ စာင့်ေ ရှာ က်ရ န်အ တွက်၊ ြပည်တွ င်းဥပေဒ၏ အေြခခံမူမျာ း0ှင့် ကိုက်ညီ ပါက၊ လjိuUဝှက် လုံြခံuစွာ
ထိန်းသိ မ်း ထားရှိသ င့် သ ည်။

37.6

ြပစ်မ;ဆိုင်ရ ာ ကိစqမျာ းတွင် 0ုိင်ငံ အချင်းချင်း ေတာင်းခံသ ည့် အကူအ ညီ များတွ င် အာဏာြဖင့် အတင်းအကျပ်
လုပ်ေ ဆာင် ရမည့် လ;ပ်ရှာ းမ;မျာ း မပါဝင်ပါက၊ 0ုိင်ငံများသည် အကူအ ညီေ ပးရန်အတွ က် 0ှစ်0ုိင်ငံစ လုံး တွ င်
ြပစ်မ;ေြမာက်သ ည် ဟု ြပဌာန်းချက်ရိှမှ (dual criminality) ကူညီမည် ဆုိ သ ည့် စည်းကမ်းချက် မထားသင့်ပါ။

37.7

ြပစ်မ;ဆိုင်ရ ာကိစqမျာ းတွင် 0ုိ င်ငံအချင်းချင်းအကူအညီ ေပးရန် 0ှစ်0ုိင်ငံစ လုံး တွင် ြပစ်မ;ေ ြမာက်ြခင်း ဆုိ သ ည့်
အချက်ကုိ စဉ်းစားရန်လို အပ်သ ည့် အေြခအေနမျာ းတွင်၊ 0ှစ်0ုိင်ငံ လုံးကသတ်မှ တ်သ ည့် ြပစ်မ;သ ည် တူ ညီ
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သည့် အမျိuးအစားေအာက် တွင် ရှြိ ခင်းမရှိြခင်း၊ ြပစ်မ; ၏ အေခCအေဝCတူြခင်းမတူြခင်းကိုစဉ်းစားရန် မလုိ ဘဲ ၊
ထုိြပစ်မ; ၏ အေ(ကာင်းခံတရားကို ြပစ်မ;ေ ြမာက်ေ (ကာင်း ဟု သတ်မှ တ်rံုြဖင့် ြပစ်မ;ေ ြမာက်သ ည် ဟု ေကျနပ်
သင့်သ ည်။
37.8

အ(ကံြပuချက်၃ ၁ ေအာက်ရိှ လုပ် ပုိင်ခွင့် များ0ှင့် စုံစမ်းေထာက် လှမ်းေရးနည်းစနစ်များ၊ သုDိမ ဟု တ် ြပည်တွ င် း
lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင် များ လက်ဝ ယ်ရိှ နည်း လမ်းများကို ့ ြပစ်မ;ဆို င်ရ ာ ကိစqများတွင် 0ုိင်ငံ အချင်းချင် း
အကူအ ညီ ေတာင်းခံမ; ရရှိသ ည့်အခါ ၊ထုDိြပင် ြပည် တွင်း မူေ ဘာင်0ှင့် ကုိက် ညီပါက ြပည်ပ တရားေရး
သိုDမ ဟု တ် ဥပေဒစုိးမိုးေရး အာဏာပိုင် များ က ြပည် တွင်းရှိ လုပ်ေ ဖာ်ကို င် ဘက် များထံ တုိက်rို က်ေ တာင်း ခံ
သည့်အခါ၊

အသုံးြပu0ုိင်သ င့်သ ည်။

ထို လုပ်ပုိ င်ခွင့်များ0ှင့်

စုံစမ်းေထာက် လှမ်းေရးနည်းစနစ်များတွ င်

ေအာက်ပါတုိD ပါဝင်သ င့်သ ည်(a)

အ(ကံြပuချက် ၃၁ ေအာက်ရှိ သီးသန်D လုပ်ပို င်ခွင့်များြဖစ်ေ သာ အချက်အ လက်များ၊စာတမ်းများ
သိုDမ ဟု တ် ေငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်းများ၊ သိုDမ ဟု တ် လူ ပုဂ^ိuလ်များ သိုDမ ဟု တ် ဥပေဒေရးရာ
ပုဂ^ိuလ်များထံ မှ သက်ေ သခံေ အထာက်အ ထားများ(ေငွေ (ကးဆုိင်ရ ာ မှတ် တမ်းများအပါအဝင်) 0ှ င့်
သက်ေ သထွ က်ဆုိခ ျက်များအား ေတာင်းခံ၊ ရှာ ေဖွ သိမ်းဆည်းပိုင်ခွင့်အားလုံး 0ှင့်

(b)

အြခားလုပ်ပုိ င်ခွင့်များ0ှင့်စုံစမ်းေထာက် လှမ်းေရးနည်းစနစ်အ သွ ယ်သွ ယ်။
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အ(ကံြပuချက် ၃၈

ြပစ်မ;ဆုိင်ရာ ကိစqများတွင် 0ုိင်ငံအချင်း ချင်း အကူအညီ ေပးြခင်း ၊
ထိန်း ချuပ်ြခင်း0ှင့် 0ုိ်င်ငံ့ ဘpာ အြဖစ်သိမ်း ဆည်းြခင်း

38.1

0ုိင်ငံများသည် ေအာက်ပါ ပစqည်းမျာ းကို ရှာ ေဖွေ ဖာ်ထုတ်ရ န်၊ ထိန်းချuပ်ရ န်၊ သိမ်းဆည်းရန် သိုDမ ဟု တ်
ြပည်သDူ ဘ pာအြဖစ်

သိမ်း ဆည်းရန် ြပည်ပ0ုိင် ငံများမှ ေတာင်းခံခ ျက်များကို

ေဆာလျင်စွာ

တုDံြပန်

ေဆာင်ရွက် 0ုိင်သ ည့် လုပ်ပို င်ခွင့် အာဏာ ရှိသ င့်သ ည်။
(a)

ေငွေ(ကးခဝါချမ;၊ မူလြပစ် မ;များ သိုDမ ဟု တ် အ(ကမ်းဖက်မ; ကို ေငွေ (ကး ေထာက် ပံ့မ;မှ ခဝါချiပီ း
ရရှိသ ည့် ပစqည်းများ

(b)

ထို ြပစ်မ;များကျuးလွန်ရ ာမှ ရရှိသ ည့် အကျိuးအြမတ် များ

(c)

ြပစ်မ; ကျzးလွန်ရ ာတွ င် အသုံးြပuသည့် ပစqည်းများ

(d)

ေငွေ(ကးခဝါချမ;၊ မူ လြပစ်မ;များ သိုDမ ဟု တ် အ(ကမ်းဖက် မ;ကို ေငွေ(ကး ေထာက်ပံ့မ; ြပစ်မ; ကျzးလွ န်
ရာတွင် အသုံးြပuရန် (ကံရွ ယ်သ ည့် ပစqည်းများ။

သိုDမ ဟု တ်
(e)
38.2

တန်ဖိုး တူညီသ ည့် ပစqည်းမျာ း။

0ုိင်ငံများသည် အနည်းဆုံးအားြဖင့် ကျzးလွ န်သူ ေသဆုံးသြဖင့်ြဖစ်ေ စ၊ ထွက်ေ ြပးတိ မ်းေရှာ င်သ ြဖင့် ြဖစ်ေ စ၊
မလာေရာက်သ ြဖင့် ြဖစ်ေ စ၊ သိDုမ ဟု တ် ကျzးလွန်သူ မည်သူ ဆိုသ ည်ကုိ မသိ သ ြဖင့် ြဖစ်ေ စ၊ ထို အေြခအနေ
မျာ း ၌ ြပည် တွင်းဥပေဒ၏ အေြခခံမူမျာ း0ှင့် ဆန်Dက ျင်ြခင်းမရှိ ပါက၊ ြပစ်ဒ ဏ်မပါဘဲ ပစqည်း သိမ်းဆည်းရန်
ေဆာင်ရွက်သ ည့် စီရ င် (ကားနာမ;များ0ှင့် ဆက်စပ် (ကားကာလ အစီ အ မံများအတွ က် ပူးေပါင်းကူညီရ န်
ေတာင်းခံခ ျက်များအား အကူ အ ညီေ ပးပို င်ခွင့် ရှိသ င့်သ ည်။

38.3

0ိုင်ငံများသည် (က )ထိန်းချuပ် သိမ်းဆည်းေရး လုပ် ငန်းစဉ်များကို အြခား0ုိင်ငံများ0ှင့် ညuိ0ိှuင်းလု ပ်ေ ဆာင်
ရန် အစီအ စဉ်များ၊ 0ှင့် (ခ) ထိန်းချuပ်၊ သိမ်းဆည်း သိDုမ ဟု တ် ြပည်သDူ ဘ pာအြဖစ် သိမ်းဆည်း ထားသည့်
ပစqည်းများကို စီမံခ န်Dခရ
ဲွ န်0ှင့် လုိ အပ်သ ည့်အခါ ထုခဲွေ ရာင်းချ စွန်Dပစ်ရ န် ယ0cရားမျာ း ထားရှိသ င့် သ ည်။

38.4

0ုိင်ငံများသည်

အထူးသြဖင့်

တုိက်rိုက်ေ သာ် လ ည်းေကာင်း

သွယ်ဝို က်၍ ေသာ် လည်းေကာင်း

ဥပဒေ

စိုးမိုးေရး လုပ်ငန်းများ၏ ညuိ0ိှuင်းေဆာင်ရွက်သ ည့် ရလဒ် အြဖစ် ပစqည်းများ သိမ်းဆည်း0ုိင်သ ည့်အ ခါ၊
အြခား0ုိင်ငံများ0ှင့် သိမ်းဆည်း ထားသည့် ပစqည်းမျာ းကို မjဝေ ခွဲယူ0ို င်သ င့် သ ည်။
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အ(ကံြပuချက် ၃၉
39.1

တရားခံလPဲေြပာင်း ြခင်း

0ိုင်ငံများသည် ML/TF 0ှင့် ပတ် သ က် သ ည့် တရားခံလPဲေ ြပာင်းရန် ေတာင်းခံမ;မျာ းကို မလိုအ ပ် ဘဲ (ကန်D(ကာမ;
မရှိေ စရန် ေဆာင်ရွက်0ို င်သ င့်သ ည်။ အထူးသြဖင့် 0ုိင်ငံ များသည် ေအာက်ပါတုDိကုိ လုပ်ေ ဆာင်သ င့် သ ည်။
(a)

ML 0ှင့် TF တုDိသ ည် တရားခံ လPဲေ ြပာင်း0ိုင်သ ည့် ြပစ်မ;များ အြဖစ် ေသချာ ေစရန်၊

(b)

အမ; စီမံခ န်Dခေ
ဲွ ရး စနစ် ထားရှိiပီး၊ လိုအပ် သ ည့်ေ နရာတွင် ဦးစားေပးရပ် သတ်မှ တ်ေ ရး အပါအဝင် ၊
ေဆာလျင်စွာ တရားလPဲေ ြပာင်းေရး လု ပ်ငန်းစဉ်များ ရှင်း လင်း စွာ ထားရှိမ; ေသချာ ေစရန်၊ 0ှင့်

(c)

ေတာင်းခံမ;ကို ေဆာင်ရွက်ေ ပးရန်

ကျိuးေ(ကာင်းဆီေ လျာ်မ;

မရှိသ ည့်သDိုမ ဟု တ်

မလို လားအပ် ဘဲ

တင်းကျပ် သ ည့် စည်းကမ်းများ ချမှတ်ြခင်း မရှိေ စရန်။
39.2

0ုိင်ငံများသည်
(a)

မိမိ0ုိင် ငံသ ားမျာ းကို တရားခံလPဲေ ြပာင်းသင့် သ ည်။ သိုD တည်းမဟု တ်

(b)

လPဲေ ြပာင်းမ;ကုိ 0ုိင်ငံ သ ားဆုိသ ည့် အချက်အေပC မူတည် ဆုံးြဖတ်ြခင်း မဟု တ်သ ည့်အေြခအေနတွ င်
တရားခံ လPဲေ ြပာင်းရန် ေတာင်းခံသ ည့် 0ိုင်ငံ ၏ ေတာင်းခံခ ျက်အ ရ၊ ေတာင်းခံခ ျက်တွ င် ပါရှိသ ည့်
ြပစ်မ;မျာ းကို တရားစွဲဆို တင်ပDိုရ န် မလို လားအပ် ဘဲ (ကန်D(ကာမ; မရှိေ စဘဲ၊ ထို lကီး(ကပ်ေ ရး
အာဏာပိုင်များအား အမ;ကုိ တင်ြပသင့်သ ည်။

39.3

တရားခံလPဲေ ြပာင်းရန်အ တွက် 0ှစ်0ိုင်ငံ လုံး တွင် ြပစ်မ;ေ ြမာက်သ ည့် အချက် လို အ ပ်ပါက၊

ထိုသ တ် မှ တ်

ချက်ကို ြဖည့် ဆည်းရန် 0ှစ်0ုိင်ငံ လုံး က သတ်မှ တ်သ ည့် ြပစ်မ;သ ည် တူညီ သ ည့် အမျိuးအစားေအာက် တွ င်
ရှြိ ခင်း

မရှြိ ခင်း၊ ြပစ်မ; ၏

အေခCအေဝC

တူြခင်း

မတူြခင်းကို

စဉ်းစားရန်

မလုိ ဘဲ၊

ထုိြပစ် မ; ၏

အေ(ကာင်းခံတရားကို ြပစ်မ;ေ ြမာက်သ ည် ဟု သတ်မှ တ်rံုြဖင့် ြပစ်မ;ေ ြမာက်သ ည် ဟု ေကျနပ်သ င့်သ ည်။
39.4

ြပည်တွ င်းဥပေဒ၏ အေြခခံမူများ0ှင့် အညီ၊0ုိင်ငံ များသည် rုိးရှင်းေသာ တရားခံ လPဲေ ြပာင်းေရး ယ0cရ ားများ
ထားရှိသ င့်သ ည် 72 ။

72

ဆုိင်ရာ အာဏာပိုင်မ ျားအ(ကား (ကားကာလအစီအ မံအ ြဖစ် ဖမ်း ဆီး ရန် ေတာင်းခံမ;များကို တုိက်rုိက် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ဖမ်းဝရမ်း သိDုမ ဟုတ် တရားrုံး
ဆုံး ြဖတ်ခ ျက်ြဖင့်သာ လPဲေြပာင်း ေပးြခင်း ၊ သိုDမ ဟုတ် တရားဝင် လPဲေြပာင်း ေရး (ကားနာမ;မ ျား မပါရှိဘဲ rိုး ရှင်း သည့် တရားခံလPဲေြပာင်း မ; ြပuလုပ်သ ည့် နည်း
စတင်ြခင်း ကဲ့သDို။
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အ(ကံြပuချက် ၄၀

အြခား 0ုိင်ငံတ ကာ ပူး ေပါင်း ေဆာင်ရွက်ပုံများ

အေထွေ ထွ အေြခခံမူများ
40.1

0ုိင်ငံများသည် ေငွေ (ကးခဝါချမ;၊ ဆက်စပ် မူ လြပစ် မ;များ0ှင့် အ(ကမ်းဖက်မ;ကို ေငွေ (ကးေထာက်ပံ့မ; တုိD 0ှ င့်
သက် ဆိုင်သ ည့်

0ုိင် ငံတ ကာ0ှင့်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ;

အသွ ယ်သွ ယ် ကုိ

၄င်းတုိD ၏ lကီး(ကပ်ေ ရး

အာဏာပိုင်များက အကျယ်ြပန်D0ို င် ဆံုး ြမန်ဆန်စွာ ေပး0ုိင်ေ ရး ေသချာ ေစရန် ေဆာင်ရွက်သ င့် သ ည်။ ထို သDုိ
အချက်အ လက် ဖလှ ယ် မ;များကို ေတာင်းခံလjင် ေတာင်းခံြခင်း အလိုအ ေလျာက် ေပး0ုိင်သ င့်သ ည်။
40.2

lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင် များသည် (a)

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ; ြပuလုပ်0ုိ င်ရ န် ဥပ ေဒ အေြခခံ ရှိသ င့်သ ည်၊

(b)

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရ န် တိက ျြမန်ဆ န်မ;အ ရှိ ဆုံး နည်းလမ်းများကို သုံးပိုင်ခွင့်ရိှ သ င့်သ ည်၊

(c)

ေတာင်းခံခ ျက်များ ေပးပိုDြခင်း0ှင့် အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်ြခင်းတုိD လွ ယ်ကူေ ချာေမွUေစiပီး လု ပ်ေ ဆာင်
0ုိင် သည့် ရှင်း လင်း လုံြခံuသည့် အင် တာနက် တံခ ါးဝ လမ်းေ(ကာင်းများ၊ ယ0cရားမျာ း 0ှင့်
ဆက် သွ ယ်ေ ရး လမ်းေ(ကာင်းများ ထားရှိသ င့်သ ည်။

(d)

ေတာင်းခံခ ျက်များကို ဦးစားေပးရပ် သတ်မှ တ်ရ န်0ှင့် ေဆာလျင် စွာ ေဆာင်ရွက်ရ န် ရှင်းလင်း သည့်
လုပ် ငန်းစဉ်များ ထားရှိသ င့် သ ည်။ ထိုေ နာက်

(e)

လက်ခံရ ရှိသ ည့် အချက်အ လက်များကို လုံြခံuစွာ သိမ်းဆည်းထား0ုိင်မ ည့် ရှင်းလင်းေသာ လုပ် ငန် း
စဉ်များ ထားရှိသ င့်သ ည်။

40.3

lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင် များ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်0ိုင်ရ န် အတွ က် 0ှစ်0ုိင်ငံ သိDုမ ဟု တ် 0ုိင်ငံေ ပါင် း စုံ
သေဘာတူ ညီမ;များ သိDုမ ဟု တ် အစီအစဉ် များ လို အပ်သ ည့် အေြခအေနများတွင် ထိုသDုိ ြဖစ်ေြမာက်0ုိင် ရ န်
ညuိ0ှuိင်း ေဆာင်ရွက်iပီး တတ်0ို င်သ မj ြပည်ပ လုပ်ေ ဖာ်ကုိ င် ဘ က်အ သီးသီး0ှင့် ေဆာလျင်စွာ လက်မှ တ် ထုိ း
သင့်သ ည်။

40.4

ေတာင်းခံမ; ြပuလုပ်သ ည်0ှင့်၊ ေတာင်းခံသ ည့် lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင် များကလက်ခံရ ရှိသ ည့်အချက်
အလက် များကို အသုံးြပuမ;0ှင့် မည် သDို အသုံးဝင်ေ (ကာင်း ကို အကူအ ညီ ေပးသည့် အာဏာပိုင်များထံ
ေဆာလျင်စွာ တုံDြပန်မ; ေပးသင့်သ ည်။

40.5

0ုိင်ငံများက သတင်းအချက်အ လက် ဖလှ ယ်ရ န် သုDိမ ဟု တ် အကူအညီ ေပးရန် ကိစqရ ပ်မျာ းကို တားြမစ်ြခင် း
သိုDမ ဟု တ် ကျိuးေ(ကာင်းမသင့် သ ည့် သိုD မ ဟု တ် မလုိ လားအပ် ဘဲ တင်းကျပ် သ ည့် စည်းကမ်းများ မချမှ တ်
သင့်ပါ။ အထူး သြဖင့် lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင်များသည် ေအာက်ပါ အေြခအေနမျာ းေ(ကာင့် အကူအ ညီ
ေပးရန် ြငင်း ဆုိြခင်း မြပuသင့်ပါ။
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(a.) ေတာင်းခံခ ျက်သ ည် ေငွေ (ကးဆုိင်ရ ာ

ကိစqရ ပ်များ

ပတ် သ က်သ ည် ဟု

ယူ ဆသြဖင့်ြ ငင်းဆုိြခင်း၊

iပီး လjင် /သိုDမ ဟု တ်
(b.) (ဥပေဒဆုိင်ရ ာ အထူးအခွင့်အ ေရး သိုDမ ဟု တ် ဥပေဒဆုိင် ရာ လjိuUဝှက်ခ ျက်များ အကျံuးဝင် သ ည့်
အေြခအ ေနမျာ းမှ လွဲ၍ ) ေငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်းများ သုိDမ ဟု တ် DNFBP များက လjိuUဝှက်ခ ျက်
မျာ း သိDုမ ဟု တ် အတွင်းေရးကိစqဆိုင်ရ ာ လုံြခံuမ;များ ထားရှိရ မည် ဟု ဥပေဒများကြပဌာန်းသြဖင့်
ြငင်းဆုိြခင်း၊ iပီးလjင်/သိDုမ ဟု တ်
(c.) ေတာင်းခံြခင်းခံရ သည့် 0ုိင်ငံ တွင် စုံစမ်းေမးြမန်းမ;များ၊ စုံစမ်းစစ်ေ ဆးမ;များ သိုDမ ဟု တ် စီရ င် (ကားနာမ;
မျာ း ြပuလုပ်ေ နသည့် အချိန်ြဖစ်သ ြဖင့် (ထို သDုိ အကူအ ညီ ေတာင်းခံမ;ေ(ကာင့် ထို စုံစမ် း ေမးြမန်းမ;မျာ း၊
စုံစမ်းစစ်ေ ဆးမ;များ သိုDမ ဟု တ် စီရ င်(ကားနာမ;မျာ းကုိ အဟန်Dအ တား ြဖစ်ေ စမည့် အေြခအေနမှ လဲွ ၍ )
ြငင်းဆိုြခင်း၊ iပီးလjင် /သိုDမ ဟု တ်
(d.) ေတာင်းခံသ ည့် လုပvေ ဖာ်ကိုင် ဘ က် ၏ လုပ်ပို င်ခွင့်မှာ သေဘာ သဘာဝ သိုDမ ဟု တ် ရာထူးဌာန
အေနအထား (အရပ်သ ား၊ အုပ်ခ ျuပ်ေ ရး၊ ဥပေဒစုိးမိုးေရး စသည်) အရ ၄င်း ၏ ြပည်ပ လုပ်ေ ဖာ်
ကိုင် ဘ က် ၏ သေဘာသဘာဝ၊ အေနအထားတုDိ0ှင့် ကွာ ြခားသြဖင့် ြငင်းဆုိြခင်း။
40.6

0ိုင်ငံများသည် lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင်များ0ှင့်ဖ လှ ယ်သ ည့် အချက်အ လက် များကို ေတာင်းခံြခင်းခံရ သည့်
lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင်များ lကိuတင် ခွင့်ြပuချက်မေပးသ၍၊ ထိုေ တာင်းခံရ သည့် ရည်ရွယ်ခ ျက် အ တွ က် သ ာ
အသုံးြပuရန် 0ှင့် အာဏာပို င်များကသာ အသုံးြပuရန် ေသချာေအာင် ထိန်းချuပ်မ;များ 0ှင့် လုံြခံuစွာ ထားရှိရ န်
နည်း လမ်းများ ချမှတ် ထားရှိသ င့်သ ည်။

40.7

lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင်များသည် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရ န် မည်သ ည့်ေ တာင်းခံမ;ကို မဆုိ၊ ဖလှ ယ် သ ည့်
မည်သ ည့် အချက်အ လက်ကုိမ ဆုိ၊ 0ှစ်ဖက်0ို င်ငံ ၏ ကို ယ်ေ ရးကိစq0ှင့် ေဒတာလုံြခံuမ;ဆို င်ရ ာ တာဝန်များ0ှ င့်
အညီ၊ လုိအပ် သ ည့် လုံြခံuမ; ထိန်း သိမ်း ထားရှိ သင့် သ ည်။ အနည်းဆုံးအားြဖင်၊့ lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပို င်
မျာ းသည်

ဖလှ ယ် ထားသည့်

အချက်အ လက်များကို ြပည်တွင်းရှိ

ဇစ်ြမစ်များမှ ရရှိသ ည့်

အလားတူ

အချက်အ လက် များအား ကာကွယ် ထိန်းသိ မ်း သကဲ့သDို ထိ န်းသိမ်းသင့်သ ည်။ အကယ် ၍ ေတာင်းခံသ ည့်
lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင်များက အချက်အ လက်များကို ထိေ ရာက်စွာ ကာကွ ယ် ထိန်းသိမ်းြခင်း မြပu0ုိ င်
ပါက ြငင်း ဆုိ0ိုင်သ ည်။
40.8

lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင်များသည် ြပည်ပ လု ပ်ေ ဖာ်ကုိင် ဘ က်များ၏ ကို ယ်စား စုံစမ်း ေမးြမန်းမ;များ
ြပuလု ပ်ပုိင်ခွ င့် ရှိသ င့်iပီး၊ ထို သDို စုံစမ်း ေမးြမန်းမ;များကို ြပည်တွ င်း၌ မိမိသ ာ ြပuလု ပ်ခဲ့ လjင်၊ ရရှိ0ုိင် မ ည့်
အချက်အ လက် အားလုံး ကို ြပည်ပ လုပ်ေ ဖာ် ကိုင် ဘက် များ0ှင့် ဖလှ ယ် ပုိင်ခွ င့် ရှိသ င့်သ ည်။
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FIU မျာ း အ(ကား အချက်အ လက် ဖလှ ယ်ြခင်း
FIU များသည် ေငွေ (ကးခဝါချမ;၊ ဆက်စ ပ် မူလြပစ် မ;များ0ှင့် အ(ကမ်းဖက်မ;ကုိ ေငွေ (ကး ေထာက်ပ့ံမ; များ

40.9

အေပC ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်0ိုင်ရ န် အတွ က် လုံေ လာက်သ ည့် ဥပ ေဒ အေြခခံ ရှိသ င့် သ ည်။ 73
FIU မျာ းသည် အကူ အညီ ေတာင်းခံမ; ြပuသည့်အ ခါ 0ှင့် ြဖစ်0ုိင်သ ည့် အ ခါတုိင်း တွင်၊ ၄င်းတုိDအ ား ေပးသည့်

40.10

အချက်အ လက် များကို အသုံးြပuမ;ကုိ လ ည်းေကာင်း၊ ထိုအချက် အ လက်များကို အေြခြပu၍ ပိုင်းြခားစိတ်ြဖာမ;
ြပuလု ပ်iပီး ရရှိသ ည့် ရလဒ် ကုိ လ ည်းေကာင်း ၄င်းတုိD ၏ ြပည်ပ လုပ်ေ ဖာ်ကိုင် ဘ က်များအား တုံDြပန်ခ ျက်များ
ေပးပိုDသ င့်သ ည်။
FIU မျာ းသည် ေအာက်ပါတုDိ ဖလှ ယ်0ို င်ခွင့် ရှိသ င့် သ ည် -

40.11

(a)

FIU မှ အလှ မ်းမီသ ည့် သိုDမ ဟု တ် အထူးသြဖင့် အ(ကံြပuချက် ၂၉ အရ၊ တုိ က်rုိက်ြဖစ်ေ စ သွ ယ်ဝုိ က် ၍
ြဖစ်ေ စ ရယူ0ိုင် သ ည့် လိုအ ပ်သ မj အချက်အ လက် အားလုံး၊၊ ထို ေ နာက်

(b)

အြပန်အ လှန် ကူ ညီေ ရး အေြခခံမူ (reciprocity) ေပC မူတည်၍ ၊ ၄င်းတုိD ရယူ0ုိင်ခွင့်ရှိသ ည့် သိုDမ ဟု တ်
ြပည်တွ င်း၌ တုိက်rုိ က်ြဖစ်ေ စ သွယ် ဝုိက်၍ ြဖစ်ေ စ အလှမ်းမီ သ ည့် အြခား မည်သ ည့် အချက်အ လက်
မဆုိ။

ေငွေ(ကးဆုိ င်ရ ာ lကီး(ကပ် သူများအ(ကား အချက်အ လက် ဖလှ ယ်ြခင်း74
ေငွေ(ကးဆုိ င်ရ ာ lကီး(ကပ် သူများသည် ကျင့်သုံး0ုိင်ေ သာ lကီး(ကပ်မ; ဆုိင်ရ ာ 0ုိင်ငံတ ကာ စံ0ှuန်း စံSP န်းများ

40.12

0ှင့် အညီ၊ အထူးသြဖင့် AML/CFT 0ှင့် စပ် လျဉ်းသည့် သိုDမ ဟု တ် သက်ဆို င်သ ည့် lကီး(ကပ်မ; ဆုိင်ရ ာ
အချက်အ လက် များ ဖလှ ယ် မ; စံ0ှuန်းမျာ း0ှင့် အညီ၊ ၄င်းတုDိ ၏ ြပည်ပ လုပ်ေ ဖာ်ကုိင် ဘ က်များ (သေဘာ
သဘာဝ သိDုမ ဟု တ် ဌာန ရာထူး စသည့် အေနအထား မတူ ေ စကာမူ) 0ှင့် ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်မ; ေပးရန်
ဥပ ေဒ အေြခခံ တစ်ရ ပ် ရှိသ င့်သ ည်။
ေငွေ(ကးဆုိ င်ရ ာ lကီး(ကပ် သူများသည် ေငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်းများ ထိန်းသိ မ်း ထားရှိသ ည့် အချက်

40.13

အလက်များ အပါအဝင်၊ ြပည်တွ င်း၌ မိမိတုိD ရရှိ0ုိင်သ ည့် အချက်အ လက်များကို

ြပည်ပ လုပ်ေ ဖာ်

ကိုင် ဘ က်များ လို အပ်သ ေလာက် ၄င်းတုDိ0ှင့် ဖလှ ယ် ပုိင်ခွ င့် ရှိသ င့်သ ည်။

73

FIU

များသည်

၄င်း တုိD၏

FIU

လုပ်ေဖာ်ကုိင်ဘ က်များက

သဘာသဘာဝအရ

အုပခ
် ျuပ်ေရးပိုငး် ကြဖစ်ေစ၊

ဥပေဒစိးု မိးု ေရးကြဖစ်ေစ၊

တရားေရးဘက်က ြဖစ်ေစ၊ သိDုမ ဟုတ် အြခား သဘာဝချင်း မတူေစကာမူ ပူး ေပါင်း ေဆာင်ရွက်မ; ေပး0ုိင်သင့် သည်။
74

ဤအချက်တွင် ေငွ(ကးဆုိင်ရာ lကီး (ကပ်သူမ ျား ဆိုသ ည်မှာ lကီး (ကပ်ေရး အာဏာပိုင်များကိုဆိုလိုiပီး၊ SRB များြဖစ်သည့် ေငွ(ကးဆုိင်ရာ
lကီး(ကပ်သူမ ျားကို မဆိုလိုပ ါ။
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40.14

ေငွေ(ကးဆုိ င်ရ ာ lကီး(ကပ် သူများသည်

AML/CFT

ကိစရ
q ပ်များအတွ က် ေအာက်ပါ

အချက်အ လက်

အမျိuးအစားတုိ ့ကုိ၊ အထူးအားြဖင့် အုပ်စုတစ်စု တ ည်းရှိ ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများအတွက် တာဝန်
မှျ ေဝ ထမ်းေဆာင်ရ သည့် အြခား lကီး(ကပ်သူများ0ှင့် ဖလှ ယ် ပုိ င်ခွင့် ရှိသ င့်သ ည်။
(a)

ြပည်တွ င်း စည်းမျဉ်း စနစ်0ှင့် ဆုိင် သ ည့် အချက်အ လက်များကဲ့သDို စည်းကမ်း စည်းမျဉ်းဆုိင်ရ ာ
အချက်အ လက် များ၊0ှင့် ေငွေ ရးေ(ကးေရးကpများ0ှင့်ပ တ်သ က်သ ည့် အေထွေ ထွ
အချက်အ လက် များ၊

(b)

အထူးသြဖင့်

ပင်မ

အေြခခံမူမျာ း

(Core

Prinicples)

ကျင့်သုံးသည့် lကီး(ကပ်သူ များအတွ က်

အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူ ပို င်ရှင်များ၊ စီမံခ န်Dခဲွမ; 0ှင့် ကို က်ညီ သ င့်ေ လျာ်မ;ရိှသ ည့် စံ0ှuန်းများ (fit and
properness)

ကဲ့သDို ေသာ ေငွေရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ၏

စီးပွားေရး ေဆာင်ရွက်ခ ျက်များ

(prudential information) 0ှင့်
(c)

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ၏ ဘဏ် တွင်း AML/CFT လုပ် ထံုး လုပ်နည်းများ0ှင့် မူဝါဒများ
ဆုိင်ရ ာ အချက်အ လက်များကဲ့သDို ေသာ AML/CFT အချက်အ လက်များ၊ ဆက် သွ ယ်ေ ဆာင်ရွက် သူ
အေပC အေလးထား စိစစ်မ; ဆိုင်ရ ာ အချက်အ လက် များ၊ ဆက်သွ ယ်ေ ဆာင်ရွ က်သူ ၏ ဖို င်တဲွ များ၊
ေငွစာရင်းများ0ှင့် ေငွ လPဲေ ြပာင်းမ;ဆုိင်ရ ာ အချက်အ လက် နမူန ာများ။

40.15

ေငွေ(ကးဆုိ င်ရ ာ lကီး(ကပ် သူများသည် ြပည်ပ လုပ်ေ ဖာ်ကုိ င် ဘ က်များကိုယ်စား စုံစမ်း ေမးြမန်းမ;မျာ း ြပuလု ပ်
0ုိင် သင့်iပီး၊ အုပ်စု လိုက် lကီး(ကပ်မ; ထိေ ရာက်စွာ ေဆာင်ရွက်0ိုင်ေ ရးအတွ က် လွ ယ် ကူ ေချာ ေမွU ေစရန်
အလိုDငှာ

ြပည်ပ လုပ်ေ ဖာ်ကုိင် ဘ က်များကို ယ် တိုင် မိမိ0ိုင် ငံအ တွင်း လို အပ်သ လို စုံစမ်းေမးြမန်းမ;များ

ြပuလု ပ်0ိုင်ရ န် ခွင့်ြပuြခင်း သိDုမ ဟုတ် လွ ယ် ကူေ စြခင်း ြပuလုပ်0ို င်သ င့် သ ည်။
40.16

ေငွေ(ကးဆုိ င်ရ ာ lကီး(ကပ် သူများသည် ဖလှ ယ်သ ည့် အချက် အ လက် ကို ြဖန်Dေ ဝရန်၊ သိုDမ ဟု တ် ထိုအ ချက်
အလက် ကို lကီး(ကပ်မ; ကိစqရ ပ်များအတွက် ြဖစ်ေ စ lကီး(ကပ်မ; မ ဟုတ် သ ည့်
အသုံးြပuရန်

ကိ စရ
q ပ်များအတွက် ြဖစ်ေ စ

အတွက်၊ ေတာင်းခံြခင်းခံရ သည့် ေငွေ (ကးဆုိင်ရ ာ lကီး(ကပ်သူ ၏ lကိuတင်ခွင့်ြပuချက်

ြဖစ်ေ စရန် ေသချာေအာင် ေဆာင်ရွက်သ င့် သ ည်။

ရရှိiပီ း

အကယ်၍ ေတာင်းခံသ ည့် ေငွေ (ကးဆုိင်ရ ာ lကီး(ကပ် သူ

က ဥပ ေဒ အရ ထို အချက် အလက် ကုိ ေဖာ်ထု တ်ရ န် သိDုမ ဟု တ် သတင်းပိDုရ န် တာဝန်ရိှပါက၊ ထိုအေြခအနေ
မျာ းတွင်

အနည်း ဆုံးအားြဖင့် ေတာင်းခံသ ည့် ေငွေ (ကးဆုိ င်ရ ာ lကီး(ကပ်သူ သ ည် ေတာင်းခံြခင်းခံရ သည့်

အာဏာပိုင် အား ဤဥပေဒတာဝန် ရှိေ (ကာင်း ချက်ခ ျင်း အေ(ကာင်း(ကားသင့် သ ည်။
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ဥပေဒစုိးမိုးေရး အာဏာပိုင်များအ(ကား အချက်အ လက် ဖလှ ယ်ြခင်း
40.17

ဥပေဒစုိးမိုးေရးအာဏာပိုင်များသည် ြပည်ပ လုပ်ေ ဖာ်ကုိင် ဘ က် မျာ း0ှင့် ေငွေ(ကးခဝါချမ;၊
ြပစ်မ;မျာ း

သိDုမ ဟုတ်

အ(ကမ်းဖက်မ;ကုိ ေငွေ (ကး ေထာက်ပ့ံမ;0ှင့် ပတ် သ က် သ ည့်

ဆက်စပ် မူ လ
ေထာက် လှမ်းေရး

သိုDမ ဟု တ် စုံစမ်းစစ်ေ ဆးေရး ကိစqရ ပ်များ ေဆာင်ရွက်ရ န်၊ ၊ ြပစ်မ; ကျzးလွန်ရ ာမှ ရရှိေ သာ အကျိuးအြမတ်
မျာ း0ှင့် ကျzးလွန်ရ န် အသုံးြပuသည့် ပစqည်းမျာ းကို ရှာ ေဖွ ေဖာ်ထု တ်ရ န်အ တွက် ြပည်တွ င်း၌ ရရှိ0ိုင်ေ သာ
အချက်အ လက် များကို ဖလှ ယ်0ိုင် သ င့် သ ည်။
40.18

တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး အာဏာပိုင် များသည် ြပည်ပ လု ပ်ေ ဖာ်ကိုင် ဘ က်များ ကိုယ်စား၊ စုံစမ်းေမးြမန်းမ;မျာ း
ြပuလု ပ်ရ န်0ှင့်

အချက် အ လက်

ရယူရ န်အ တွက်၊

၄င်းတုDိ ၏ ြပည်တွ င်း

ဥပေဒ0ှင့်အ ညီ

ရရှိ0ိုင်ေ သာ

နည်းစနစ်များ အပါအဝင်၊ ၄င်းတုDိ ၏ လုပ်ပုိ င်ခွင့်များကို အသုံးြပu0ုိင်သ င့် သ ည်။ ထိုသDုိ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး
အာဏာပိုင်များအ(ကား ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်မ; ကုိ

လPမ်းမုိး သည့်

အင် တာပို လ်

ယူrိုပုိ လ်

သိDုမ ဟု တ်

ယူrုိဂျစ်စ် 0ှင့် 0ို င်ငံ တစ်ခုခ ျင်းအ(ကား သေဘာတူညီ မ;များ စနစ်များ သိDုမ ဟု တ် ကျင့် စဉ်များသည်
ေတာင်းခံြခင်းခံရ သည့် တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး အာဏာပိုင်မှ ချမှတ် သ ည့် အသုံးြပuမ;ကို ကန်Dသ တ်ခ ျက်
မျာ းအား လPမ်းမိုး ေစသင့်သ ည်။
40.19

ဥပေဒစုိးမိုးေရး အာဏာပိုင်များသည် ပူးေပါင်း စုံစမ်းစစ်ေ ဆးမ;များ ြပuလု ပ်ရ န်အ တွက်၊ ပူးတွဲ စုံစမ် း
စစ်ေ ဆးေရး အဖွဲUမျာ း ဖွUဲ 0ုိင်သ င့်သ ည်။ လို အပ်သ ည့်အခါ ထို သDို ပူးတွဲ စုံစမ်းစစ်ေ ဆးမ;များ လုပ် ေဆာင်
0ုိင်ရ န် 0ှစ်0ုိင်ငံ သိုDမ ဟု တ် 0ုိင်ငံေ ပါင်းစုံများအ(ကား သေဘာတူညီမ; များ ထူေ ထာင်သ င့်သ ည်။

လုပ်ေ ဖာ်ကုိ င် ဘက် မဟု တ်သူ များ0ှင့် အချက်အ လက် ဖလှ ယ်ြ ခင်း
40.20

0ုိင်ငံများသည် ၄င်းတုိD ၏ lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင်များအား လု ပ်ေ ဖာ်ကိုင် ဘက် မဟုတ် သူများ0ှင့် အထက် ပ ါ
သက် ဆိုင်ရ ာစည်းမျဉ်းများကို ကျင့်သံုးကာ (ကားခံ အာဏာပို င်များမှတဆင့် အချက်အ လက် ဖလှ ယ် 0ိုင်ခွ င့်
ြပuသင့် သ ည်။ 0ုိင် ငံများသည် အချက်အ လက် ေတာင်းခံသ ည့် (ကားခံ lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင် သ ည်
မည်သ ည့်ရ ည်ရွ ယ်ခ ျက်ြဖင့်မ ည်သူD ကို ယ်စား ေတာင်းခံေ(ကာင်းကို ရှင်း လင်းစွာ

ေဖာ်ြပရန် ေသချာ ေအာင်

ေဆာင်ရွက်သ င့် သ ည်။75

75

အချက်အ လက် (ကားခံြဖင့် ဖလှယ်မ; ဆုိ သည်မှာ ေတာင်းခံသည့် အာဏာပိုင်က လက် ခံရရှိြခင်း မတုိင်မီ ြပည်တွင်း သိုDမ ဟုတ် ြပည်ပ အာဏာပိုင်
တစ်ရပ်သDုိမ ဟုတ် အများမှ တဆင့် ြဖတ်သန်း ရေသာ ေတာင်းခံသည့် အချက်အ လက် ကုိ ဆို လုိသ ည်။ ထိုသုိD အချက်အလက်ဖလှယ်မ;0ှင့် အသုံးြပuမ;သည်
အကူအညီေတာင်းခံြခင်းခံရသည့် 0ုင
ိ င
် ံမှ lကီး(ကပ်ေရး အာဏာပိုင် တစ်ဥးီ သိDုမဟုတ် အများ၏ ခွ ငြ့် ပuချကလ
် ုိ0င
ို သ
် ည်။
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ထိေရာက်မ; အကဲြဖတ်ချက်
လက်ငင်း ရလဒ် ၁

ေငွေ(ကးခဝါချမ;0ှင့်

အ(ကမ်းဖက်မ;ကိုေငွေ(ကးေထာက်ပံ့မ;

အ0cရာယ်များကုိ

နားလည်i ပီး၊ လိုအပ်သည့် အခါေငွေ(ကးခဝါချမ;0ှင ့် အ(ကမ်းဖက်မ;ကို ေငွေ(ကး
ေထာက်ပံ့မ၊;

ဖျက်အားြပင်း

လက်နက်ြ ပန်Dပွားမ;ကို

တုိက်ဖျက်ရန် ြပည်တွင်း၌

ညuိ0uိှ င်း ေဆာင်ရွက်မ;များ ြပuလုပ်( ကသည်။

0ိုင်ငံ တစ်ခု သည်မိ မိတုိD ၏ ေငွေ (ကးခဝါချမ;0ှင့်အ(ကမ်းဖက်မ; ကုိ ေ ငွေ(ကးေထာက်ပံ့ မ;အ 0cရာယ်များကုိရာှ ေဖွ ေဖာ်ထု တ်က ာ၊
အကဲြဖတ်၍

နားလည် သ ဘာေပါက်သ ည့်အြပင်၊ ဤ

ေဆာင်ရွက်ရ န်

ြပည်တွ င်း၌

အ0cရ ာယ်များကို ေလjာ့ခ ျရန်အတွက်၊

ညuိ0ှိuင်းေဆာင်ရွက်မ;များ ြပuလုပ် သ ည်။

လု ပ်ငန်းစဉ်များ

ချမှ တ်

ထိုသDုိေ ဆာင်ရွက်ခ ျက်များတွင် lကီး(ကပ်ေ ရး

အာဏာပိုင်များ0ှင့် အြခားသက် ဆုိင်ရ ာအာဏာပိုင် များအ(ကား ယုံ(ကည် အားထားရသည့်အချက်အ လက် အသွ ယ် သွ ယ် ကုိ
အသုံးြပu၍လည်းေကာင်း၊ AML/CFT မူဝါဒများ0ှင့် လ;ပ်ရှာ းမ;များကို ချမှတ်ရ န် 0ှင့် ဦးစားေပးရပ် သတ်မှ တ်ရ န် အ
ေြခခံတစ်ခုအြဖစ် အ0cရာယ် အကဲြဖတ်ခ ျက်(များ)ကို အသုံးြပu၍ လည်းေကာင်း၊ ထို မူဝါဒမျာ း0ှင့် လ;ပ်ရှာ းမ;များကို
လို အပ်သ ည့် ဆက်သွ ယ်ေ ရး လမ်းေ(ကာင်းများြဖင့် ညuိ0ှိuင်း ကာ ဆက်သွ ယ် အေကာင်အ ထည် ေဖာ်၍ လည်းေကာင် း၊
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်(ကသည်။ သက် ဆိုင်ရ ာ lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင်များသည်
တုိက်ဖျက်ရ န် လည်း

မူဝါဒမျာ း0ှင့် လ;ပ်ရှာ းမ;မျာ းကို

ေရာက်ေ သာအခါ၊

ရလဒ် အ ြဖစ် ေငွေ(ကးခဝါချမ;0ှင့်

ဖျက်အ ားြပင်း လက်နက် ြပန်Dပွာ းမ; ကုိ

ပူးေပါင်းညuိ0ိှuင်း ေဆာင်ရွက်(ကသည်။

အချိန်က ာလတစ် ခု

အ(ကမ်းဖက်မ; ကို ေငွေ(ကးေထာက် ပံ့မ;

အ0cရာယ်များကုိ

အလွန်တရာ ေလjာ့ချ0ုိင်သ ည်။
ဤ ရလဒ်သ ည် အ(ကံြပuချက် ၁၊ ၂၊ ၃၃ 0ှင့် ၃၄ တုDိ0ှင့် အဓိက အားြဖင့် သက် ဆိုင် သ ည်။

အကဲြဖတ် သူများအတွက် မှ တ်ခ ျက်
1) အကဲြဖတ် သူများအား 0ုိင်ငံ ၏ အ0cရာယ် ဆိုင်ရ ာအကဲြဖတ်ခ ျက်ကို နက်န က်နဲနဲ ြပန်လှ န်သုံးသပ်ြခင်း သိုD မ ဟု တ်
အကဲြဖတ်ြခင်းများ ြပuလုပ်ရ န် မေမjာ်လင့်ပါ။ အကဲြဖတ်သူများသည် ထိုအ0cရာယ် အကဲြဖတ်ခ ျက်များ၏ ကျိuးေ(ကာင် း
သင့်ေ လျာ်မ;အေပC ၄င်းတုDိ ၏ အြမင် များကို အေြခခံကာ၊ lကီ း(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင်များက ထိုအ 0cရာယ် များကို မည် မj
နားလည်၍

လက်ေ တွUတွ င်

အ0cရာယ် များ ေလjာ့ခ ျရန်အတွက်

မူဝါဒ

ချမှတ်ေ ရး0ှင့်

အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်

ေဆာင်ရွက်ေ ရးတုိ ့၌ မည်သိုD ေကာင်းစွာ အသုံးြပu0ိုင်သ ည် ကို အေလးထားသုံးသပ်သ င့်သ ည်။
2) အကဲြဖတ် သူများသည် ဤ လက်င င်း ရလဒ် (IO) အတွ က် ၄င်းတုိD ၏ ေတွUရှိခ ျက်များကိုယူ၍ အြခား IO မျာ းအေပC
အကဲြဖတ်ရ ာတွ င် ထည့် သွင်း စဉ်းစားသင့်သ ည်။ သုDိေ သာ်လ ည်း ဖျက်အားြပင်း လက်နက်ြပန်Dပွာ းေရး တုိက်ဖျက်ရ န်
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METHODOLOGY
ASSESSING TECHNICAL COMPLIANCE WITH THE FATF RECOMMENDATIONS AND THE EFFECTIVENESS OF AML/CFT SYSTEMS

အစီအမံများအေပC ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ;0ှ င့် ညuိ0ိှuင်းေဆာင်ရွက်မ; အေပC ေတွUရှိချက်များကို

IO.11 အကဲြဖတ်ခ ျက်

အတွ က်သ ာ သုံးသပ်သ င့်iပီး၊ အြခား IO များ0ှင့် မသက် ဆိုင်ပါ။ (ဆုိ လုိသ ည်မှာ ေငွေ(ကးခဝါချမ;0ှင့် အ(ကမ်းဖက် မ;
ေငွေ(ကးေထာက်ပံ့ မ;0ှင့် သက် ဆုိ င်သ ည့် IO.2 မှ IO.10 အထိ) ။
ရလဒ် ြပည့်မီြခင်း ရှိမရှိ ဆုံးြဖတ်ရ ာတွ င် စဉ်းစားရန် ပင်မ အေရးကိစqမျာ း
1.1.

0ုိင်ငံ က ML/TF အ0cရ ာယ်များကို မည်မj ေကာင်းစွာ နားလည် သ နည်း။

1.2.

ေဖာ်ထု တ်ေ တွUရှိရ သည့် ML/TF အ0cရာယ် များကို အမျိuးသားအဆင့် AML/CFT မူဝါဒများ0ှင့် လ;ပ်ရှာ းမ;မျာ းက
မည်မj ေကာင်းစွာ ကိုင်တွ ယ် ေြဖရှင်း0ုိင်သ နည်း။

1.3.

ြခွင်းချက်များ ထားရှြိ ခင်းသည် ေလျာ်က န်ေ (ကာင်း ၊ အ0cရ ာယ် အဆင့်ပုိြမင့် သ ည့် အေြခအေနမျာ းတွင် တုိးြမu င့်
အစီအမံများ ချမှတ်က ျင့် သံုးခဲ့မ;

0ှင့် အ0cရာယ်အ ဆင့်နိ မ့် အေြခအေနများတွင် rုိးရှင်းေသာ အစီအ မံ များ

ချမှတ် က ျင့်သုံးခဲ့မ; ကို အ0cရာယ် အ ကဲြဖတ်ခ ျက်များြဖင့် ပံ့ပို ေ ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ်ေ (ကာင်း

ြပသရန်၊ ထို

ရလဒ်များကို မည်သ ည့်အ တိုင်း အတာအထိ ေကာင်းမွန်စွာ အသုံးြပu0ုိင်ခ့ဲသ နည်း။
1.4.

ေြပာင်းလဲ ြဖစ်ေ ပCေနသည့်

အမျိuးသားအဆင့်

AML/CFT

မူဝါဒများ0ှင့် ေဖာ်ထု တ်

သိရှိသ ည့်

ML/TF

အ0cရ ာယ်များ အေပC lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင်များ0ှင့် SRB မျာ း၏ ဦးတည်ခ ျက်များ0ှင့် လ; ပ်ရှာ းမ;မျာ းက
မည်သ ည့် အတို င်းအတာ အထိ ကိုက် ညီမ; ရှိသ နည်း။
1.5.

lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင် များ0ှင့် SRB မျာ းသည် ML/TF တုိ က်ဖျက်ရ န်၊ 0ှင့် လိုအပ် သ ည့် အေြခအေနမျာ း၌
ဖျက်အားြပင်း လက်နက်ြပန်Dပွာ းမ;တုိ က်ဖျက်ရ န် မူဝါဒမျာ း0ှင့်
အထိ ပူးေပါင်း ညuိ0ှိuင်းေဆာင်ရွက်(ကသနည်း၊

1.6.
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လ;ပ်ရှာ းမ;များတွင် မည်သ ည့် အတိုင်းအတာ
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0ုိင်ငံသ ည် FATF စံ0ှuန်းမျာ းကျင့်သုံးရသည့် ေငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်းများ၊ DNFBP မျာ း0ှင့် အြခား
ကpများက အမျိuးသားအဆင့် ML/TF အ0cရာယ် အကဲြ ဖတ်ခ ျက် (များ)၏ ရလဒ်များ ကို သိရှိရ န်
မည်သ ည့်အ တိုင်းအတာအထိ ေသချာ ေအာင် ေဆာင်ရွက် သ နည်း။

a)

ပင်မအေရးကိစqမျာ း၏ ေနာက်ဆံုးေကာက်ခ ျက်များအေပC အေထာက်အပံ့ြပu0ုိင် သ ည့် အချက်အ လက် ဆုိင်ရ ာ
သာဓကများ

1.

ML/TF

အ0cရာယ်များအေပC

0ုိင်ငံ ၏ အကဲြဖတ်ခ ျက်(များ) ဥပမာ

-ထု တ်ေ ဖာ်ရ ရှိသ ည့်

အကဲြဖတ်ခ ျက်

အမျိuးအစားများ၊ ြဖန်Dေဝ /အေ(ကာင်း(ကားသည့် အကဲြဖတ်ခ ျက် အမျိuးအစားမျာ း)
2.

AML/CFT မူဝါဒမျာ း0ှင့် မဟာဗျzဟာများ (ဥပမာ -AML/CFT မူဝါဒများ၊ မဟာဗျzဟာများ0ှင့် ြဖန်Dေ ဝ /

အေ(ကာင်း (ကားသည့်

ထု တ်ြပန်ချက်များ၊

အဆင့်ြမင့်အ ရာရှိများ0ှင့်

0ုိင်ငံေရးအဆင့် တွင်

ထိေ တွ U

ေဆာင်ရွက်မ; 0ှင့် ကတိ က ဝတ် များ)
3.
120

ပုဂ^ လိက ကp0ှင့် သက် ဆုိ င်ရ ာ အာဏာပိုင်များထံ သုိD ကမ်း လင့် လ; ပ်ရှာ းမ;မျာ း (ဥပမာ -အ0cရာယ်
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အကဲြဖတ်ခ ျက် များမှ သက် ဆိုင်ရ ာ ေကာက်ချက်များအေပC အေသးစိတ်ရှင်း လင်းတင်ြပမ;များ0ှင့် လမ်း SP န်
ရှင်းလင်းမ;များ၊ မူဝါဒမျာ း0ှင့် ဥပေဒမျာ းအေပC တုိင်ပ င် သ ည့် အlကိမ်ေရ0ှင့် ဆီေ လျာ်မ;၊ အ0cရ ာယ်
အကဲြဖတ်ခ ျက်( များ)0ှင့် အြခား မူဝါဒ ြပuစုချမှတ်ရ န် ထည့် ဝင် မ;များ)။

b)

ပင်မအေရးကိစqမျာ း၏ ေနာက်ဆံုးေကာက်ခ ျက်များအေပC အေထာက်အပံ့ြပu0ုိင် သ ည့် သီးြခား အေ(ကာင် း
တရား သာဓကများ

4.

အ0cရ ာယ်အ ကဲြဖတ်ခ ျက်(များ)၏ ေနာက် ဆံုးေကာက်ခ ျက်မျာ း ြပuစုရ န် ြပန် လှန်သုံးသပ်ရ န်0ှ င့်

အကဲြဖတ် ရ န်

အတွ က် မည်သ ည့် နည်း လမ်းများ၊ ကိရိ ယာမျာ း0ှင့် အချက်အ လက်များကို အသုံးြပuသနည်း။ အချက်
အလက်များ0ှင့် ေဒတာမျာ းကို မည်မj ကျယ်ြပန်Dစွာ အသုံးြပuသနည်း။
5.

မဟာဗျzဟာအဆင့် ေငွေ (ကး ဆုိင်ရ ာ စုစည်း စိတ်ြဖာiပီးသည့် သတင်းအချက် အ လက်များ၊ ပိုင်းြခားစိတ်ြဖာမ;၊
ကျzးလွန်မ; အမျိuးအစား ေလ့ လာမ;များ0ှင့် လမ်း SPန်များသည် မည်မj အသုံးဝင် သ နည်း။

6.

အ0cရ ာယ် ဆိုင်ရ ာ အကဲြဖတ်မ; များတွင် မည်သ ည့် lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင်များ0ှင့် ဆုိင်ရ ာ အကျိuးဆက် စ ပ်
သူများက (ေငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်းများ0ှင့် DNFBP မျာ း အပါအဝင်)

ပါဝင်ေ ဆာင်ရွက်သ နည်း ။

အမျိuးသားအဆင့် ML/TF အ0cရာယ် အကဲြဖတ်ခ ျက်များတွင် မည်သDုိ ထည့်ဝင် မ;ေ ပးသနည်း။ မည် သ ည့်
အဆင့်တွ င် ထည့်ဝ င်မ; ေပးသနည်း။
7.

အ0cရ ာယ်အ ကဲြဖတ်ခ ျက် (များ) ကို အချိန်0ှင့် တစ်ေ ြပးညီ မွမ်းမံသ လား။ ပုံမှန် ြပန် လှန်သံုးသပ် မ; ြပuသလား။
(iခိမ်းေြခာက်မ;များ0ှင့် ကျzးလွ န်မ;ပုံစံ အလားအလာများ အပါအဝင်)

lကီးမားေသာ ြဖစ်စဉ်များ သုDိမ ဟု တ်

တုိးတက်မ;များကို လိုက်၍ တုDံြပန် သ လား။

76

AML/CFT

သတ်မှတ်ချက်များ0ှင့် ေဒတာ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ;0ှင့် ကိုယ်ေရးလုံြခံuမ; စည်းမျဉ်းများ၊ အြခားအလားတူ ြပဌာန်း မ;မ ျား( ဥပမာ -ေဒတာ

လုံြခံuမ; /တစ်ေနရာတည်း တွင်ထားရှိမ;) ကို လိုအ ပ်သ လုိ အေလးထား စဉ်း စားြခင်း၊
77

သက်ဆိုင် ရာ အာဏာပိုင်များအ(ကား ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်မ;0ှင့် ညuိ0ှိuင်းမ;ပုံစံ အမျိuးမျိuးရှိေစကာမူ၊ ပင်မ အေရးကိစq ၁.၅ သည် 0ုိင်ငံတ စ်ခုက မည်သည့် ပုံ စံ
အသုံးြပuရမည်ဟု အဆုံး အြဖတ် ြပuြခင်း မရှိဘဲ ပုံစံအ ားလုံး ကို အကျံuးဝင်ေစပါသည်။
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8.

အ0cရ ာယ် အကဲြဖတ်ခ ျက်(များ) သည် 0ို င်ငံ ရင် ဆိုင်ေ နရသည့် ML/TF iခိမ်းေြခာက်မ;များ၊ ခုခံ0ုိင်မ; အားနည် း
ချက်များ၊ သီးြခားကိစqမျာ း0ှင့် မည်သ ည့်အ တိုင်း အတာ အထိ ကျိuးေ(ကာင်းဆီေ လျာ်မ; ကိုက် ညီမ; ရှိသ နည် း ။
လို အပ်သ ည့်အေြခအေနများတွ င် ယုံ(ကည်အားကိုးရေသာ ဇစ်ြမစ်များမှ ေဖာ် ထုတ် သ ည့် အ0cရာယ် များကို
ထည့်သွ င်းစဉ်းစားပါသလား။

9.

lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင်များ၏ မူဝါဒမျာ းက ေြပာင်းလဲြဖစ်ေ ပCလျက်ရိှသ ည့် ML/TF အ0cရ ာယ်များ အလုိ က်
တုDံြပန်ပါသလား။

10.

ML/TF တုိက် ဖျက်ေရး (0ှင့် သက် ဆိုင် သ ည့် အေြခအေနတွင် ဖျက်အားြပင်း လက်န က်ြပန်Dပွာ းမ; တုိက်ဖျက်ေရး)
တွင် အမျိuးသားအဆင့် မူေ ဘာင်0ှ င့် မူဝါဒမျာ း ချမှတ်အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်ရ ာတွင်၊ မူဝါဒ ချမှတ်သူ များ0ှ င့်
လုပ် ငန်း အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်သူများဘက်မှ စနစ် တကျ ပုံမှန် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး0ှင့် ညuိ0ှိuင်းေရး
ေသချာ ေစရန်၊ အာဏာပိုင်များက မည်သ ည့် ယ0cရား(များ) သိုDမ ဟု တ် အဖွဲUကို အသုံးြပuသနည်း။ ထို ယ0cရ ား
သိုDမ ဟု တ် အဖွဲUတွင် သက် ဆုိ င်သ ည့် အာဏာပိုင် အားလုံး ပါဝင်သ လား။

11.

ဌာနဆုိ င်ရ ာမျာ းအ(ကား သတင်းအချက်အ လက် မjေဝြခင်းကို လို အ ပ်သ လို 0ှစ်ဌာနအ(ကား သိုDမ ဟု တ်
ဌာနေပါင်းစုံအ (ကား ေဆာလျင်စွာ ေဆာင်ရွက် ပါသလား။

12.

အ0cရ ာယ်အ ကဲြဖတ်ခ ျက်(များ) ြပuလုပ်ရ ာတွင် လည်းေကာင်း၊ ြပည်တွ င်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ;0ှ င့် ညuိ0ိှuင်းမ;
ြပuလု ပ်ရ ာတွင် လ ည်းေကာင်း၊ လုံေ လာက် သ ည့် ရင်းြမစ်များ0ှင့် ကွျမ်းကျင်မ; များ ရှိသ လား။
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လက်ငင်း ရလဒ် ၂

0ိုင်ငံတ ကာ0ှင့် ပူး ေပါင်း ေဆာင်ရွက်မြ; ဖင့် လုိအပ်သည့် အချက်အလက်များ၊
ေငွေ(ကးဆုိင်ရာ စုစည်း သတင်း 0ှင့် သက်ေသခံအေထာက်အထားများ
ပိုDေဆာင်0ုိင်iပီး၊ ြပစ်မ;ကျzးလွန်သူများ0ှင့် ၄င်းတုိD၏ ပိုင်ဆုိင်မ;များကို
အေရးယူေဆာင်ရွက်ရန် လွယ်ကူေစသည်။

ထိေ ရာက်သ ည့် စနစ် တစ်ခု ၏ လကtဏာများ
0ိုင်ငံသ ည်

အြပuသေဘာေဆာင်သ ည့်

အချက်အ လက်များကို

အြခား0ုိင်ငံများက ေတာင်းခံသ ည့် အခါ ေဆာလျင်စွ ာ

ေပးပိုDသ ည်။ lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင် များသည် ေအာက်ပါ ေတာင်းခံချက်များကို ရယူရ န် အကူအ ညီေ ပး(ကသည်။
n ြပစ်မ;က ျzးလွန်သူ များအား ရှာ ေဖွiပီး တရားခံ လဲPေ ြပာင်းေပးရန်၊ 0ှင့်
n ေငွေ(ကးခဝါချမ;၊ အ(ကမ်းဖက်မ;ကို ေငွေ (ကး ေထာက်ပံ့ မ; သိုDမဟု တ် ဆက်စပ်

မူလြပစ် မ;များ 0ှင့် ဆက်0P ယ် သ ည့် ပိုင် ဆုိင် မ;များကို ေဖာ်ထု တ်၊ ထိန်းချuပ်၊ သိမ်းဆည်း၊
ြပည်သDူ ဘ pာအြဖစ် သိမ်း ယူiပီး မjေဝြခင်း 0ှင့် အချက်အ လက်များ ေပးပိDုြခင်း

(သက်ေ သခံ အေထာက်အ ထားများ၊ ေငွေ(ကးဆုိ င်ရ ာ စုစည်းသတင်း၊ lကီး(ကပ်မ; ဆုိ င်ရ ာ
အချက်အ လက်0ှ င့် အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူ ပိုင်ရှင် အချက်အ လက် မျာ းအပါအဝင်)
lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင်များသည် ြပစ်မ;
0ုိင်ငံ တကာ

ကျzးလွန် သူများ0ှင့်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ; ေတာင်းခံသ ည်။

၄င်းတုိD ၏

ပိုင် ဆုိင် မ;များေနာက်

အတန်(ကာလာသည့် အခါ

လုိ က် လံရှာ ေဖွ ရ န်

ြပစ်မ;က ျzးလွန်သူ များအတွ က်

(အ(ကမ်းဖက်သ မားမျာ းအတွ က်ပါ) ကျင် လည် ကျက်စား ၊ ြပစ်မ;က ျzးလွန်ရ ာမှ ရသည့် အကျိuးအြမတ်များ ထားရှိရ န်၊
သိုDမ ဟု တ် ခိုေ အာင်းရန် မေကာင်းသည့် 0ုိင် ငံအ ြဖစ် ြမင် လာ(ကသည်။
ဤရလဒ်သ ည် အဓိက အားြဖင့် အ(ကံြပuချက် ၃၆ မှ ၄၀
အချuိ Uအပိုင်းများ0ှင့် ပါ သက် ဆိုင် သ ည်။

အထိ 0ှင့်ေ ရာ အ(ကံြပuချက် ၉၊၂၄၊ ၂၅ 0ှင့် ၃၂ ပါ

အကဲြဖတ် သူများအတွက် မှ တ်ခ ျက်၊
ဤ IO ေအာက်တွ င် 0ုိင်ငံ တကာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ; ေတာင်းခံြခင်း0ှင့် ေပးပိုDြခင်းမျာ း၌ သက် ဆုိင်ရ ာ lကီး(ကပ်ေ ရး
အာဏာပိုင် တDို ၏ အခန်းကpတုDိအေပC ေတွUရှိခ ျက်များက၊ အြခား IO များအေပC (အထူးသြဖင့် IO.3, IO.5, IOs. 6 မှ 10
အထိ) မည် သDုိသ က်ေ ရာက်မ;ရိှမည် ကုိ အကဲြဖတ်သူများ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သ ည်။ ထိုDအ ြပင် 0ုိင် ငံက ြပည်တွ င် း
ကျzးလွန်မ;များ0ှင့်

ပတ် သ က်၍

0ုိင် ငံ တကာ

ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်မ;

မည် သုိD ေတာင်းခံသ ည်ဆုိ သ ည့် ေတွUရှိခ ျက်

အေပCလည်း စဉ်းစားသင့် သ ည်။
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ရလဒ် ြပည့်မီြခင်း ရှိမရှိ ဆုံးြဖတ်ရ ာတွ င် စဉ်းစားရန် ပင်မ အေရးကိစqမျာ း
2.1.

0ုိင်ငံ တကာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရ န် ေတာင်းခံမ; အသွ ယ်သွ ယ် ထဲ မှ
လPဲေ ြပာင်းမ;ကိစqရ ပ်မျာ းကို

0ုိင်ငံတစ်ခု က

အြခား0ုိင် ငံအား

ြပစ်မ;ဆုိင်ရ ာ ကိစqများ0ှင့် တရားခံ

မည်သ ည့် အ တိုင်းအတာအထိ ေဆာလျင် စွ ာ

အြပuသေဘာေဆာင်ေ သာ အကူအ ညီေ ပးခဲ့သ နည်း။ ထိုသDုိ ေပးပိDုသ ည့် အကူအ ညီ ၏ အရည်အေသွးမှာ မည်မ j
ေကာင်းသနည်း။
2.2.

0ုိင်ငံြဖတ်ေ ကျာ်မ; အပိုင်းများ ပါရှိေ သာ ြပည်တွ င်း ML ကျzးလွ န်မ;၊ ဆက်စပ် မူ လြပစ်မ;များ 0ှင့် TF အမ;များကို
လို က် လံ အေရးယူရ န်အ လိDုငှာ ၊ 0ိုင်ငံက

ြပစ်မ;ဆို င်ရ ာ ကိစqများတွင်

0ုိင်ငံ တ ကာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွ က် မ;

ရရှိရ န် သင့်ေ လျာ်စွာ 0ှင့် ေဆာလျင်စွာ အကူအ ညီေ တာင်းခံမ; မည်သ ည့် အတိုင်း အတာအထိ ရှိခ့ဲသ နည်း။
2.3.

AML/CFT ကိစqရ ပ်မျာ းအတွ က် lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင် အမျိuးမျuိ းက 0ုိင်ငံ တ ကာပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်မ; အြခား
ပုံစံြဖင့် ၄င်းတုDိ ၏ ြပည်ပ လုပ်ေ ဖာ်ကုိင် ဘ က်များအား

ေငွေ (ကးဆုိင်ရ ာ စုစည်းစိတ်ြဖာiပီးသတင်း အချက်

အလက်များ၊ lကီး(ကပ်မ;ဆို င်ရ ာ၊ ဥပေဒစုိးမိုးေရးဆုိင်ရ ာ သိDုမဟု တ် အြခား အချက်အ လက် များ ဖလှ ယ်ရ န်
သင့်ေ လျာ်စာွ 0ှင့် ေဆာလျင် စွာ အကူ အညီေ တာင်းခံမ; မည်သ ည့်အ တိုင်းအတာအထိ ရှိခ့ဲသ နည်း။
2.4.

AML/CFT

ကိစရ
q ပ်များအတွက် lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင်အမျိu းမျuိ းက

အြခားပုံစံြဖင့် ၄င်းတုDိ ၏ ြပည်ပ လုပ်ေ ဖာ်ကုိင် ဘ က်များအား

0ုိင်ငံတ ကာ

ပူးေပါင် းေဆာင်ရွက် မ;

ေငွေ (ကးဆုိင်ရ ာ စုစည်းစိ တ်ြဖာiပီးသတင် း

အချက် အလက် များ၊ lကီး(ကပ်မ; ဆိုင်ရ ာ၊ ဥပေဒစုိးမိုးေရးဆုိ င်ရ ာ သိDုမ ဟု တ် အြခား အချက်အ လက်များ
ဖလှ ယ်ရ န်

အြပuသဘာေေဆာင်စွာ 0ှင့် ေဆာလျင်စွာ

အကူ အညီေ ပးအပ်မ;

မည်သ ည့်အ တို င်းအတာအထိ

ရှခ
ိ ့ဲသ နည်း။
2.5.

ြပည်ပမှ ဥပေဒေရးရာ ပုဂ^ိuလ်များ0ှင့် စီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်မ;များကို ေဖာ်ထု တ်ရ န်0ှ င့် အေြခခံအ ချက်အ လက် ၊
အကိျuးခံစားခွင့်ရိှသူ ပိုင်ရှင် အချက်အ လက်များ ဖလှ ယ်ရ န် အ တွက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး ေတာင်းခံမ;များ
ကို lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင်များကမည်မj ေကာင်းမွန်စွာ ေပးအပ်၊ တုDံြပန် လျက်ရိှသ နည်း။

a)

ပင်မအေရးကိစqမျာ း (Core Issues ) ၏ ေနာက် ဆံုးေကာက်ချက်များအေပC အေထာက်အ ပံ့ြပu0ုိင် သ ည့်

1.

တရားခံလPဲေ ြပာင်းေရး၊ ြပစ်မ; ဆုိင်ရ ာကိစqမျာ းတွင် 0ုိင် ငံအ ချင်း ချင်းအကူ အ ညီေ ပးေရး0ှင့် အြခား 0ုိင်ငံ တကာ

အချက်အ လက် ဆုိ င်ရ ာ သာဓကများ

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ;အ မျိuးအစားများကို

ကိုင်တွ ယ် မ;0ှင့်

အကူအ ညီေ တာင်းခံမ;

အေထာက်အ ထားများ

(ဥပမာ -ေတာင်းခံခဲ့သ ည့် အ ေရအတွ က်၊ lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင်အမျိuးမျိuး (ဥပမာ -ဗဟုိ အ ာဏာပိုင်၊

FIU၊

lကီး(ကပ်သူ များ 0ှင့် ဥပ ေဒစိုးမိုးေရးအဖွဲUများ)မှ လက်ခံရ ရှိေသာ၊ သုံးသပ်စိစစ်ေသာ၊ ခွင့်ြပuခဲ့ေသာ သိုDမ ဟု တ်
ြငင်းပယ်ခ့ဲေသာ ေတာင်းခံမ;များ၊0ှင့် ေတာင်းခံသ ည့်

အမျိuးအစားများ၊ ေဆာလျင်စွာ

တုံDြပန်မ;၊ ေတာင်း ခံ မ;

မျာ းကို ဦးစားေပးရပ် သတ်မှ တ်မ;၊ ချက်ခ ျင်းလက် ငင်း ြဖန်Dေဝမ; /ဖလှ ယ် မ;များ))။
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2.

အြခား0ုိင်ငံများ0ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ; အစီအစဉ် ၏အမျိuးအစားမျာ း0ှင့် အေရအတွ က် )0ှစ်0ုိင် ငံဆုိ င်ရ ာ၊
0ုိင်ငံေ ပါင်းစုံဆုိ င်ရ ာ MOU မျာ း၊ သေဘာတူညီ မ;စာချuပ်များ၊ အြပန်အ လှန် ကူညီမ; အေြခခံအရ ပူးေပါင် း
ေဆာင်ရွက်မ; (reciprocity)၊ သိုDမ ဟု တ် အြခား ပူးေပါင်းေဆာင် ရွက်မ; ဆုိင်ရ ာယ0cရ ားများ အပါအဝင်)။

3.

0ုိင်ငံ တကာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ; ကို (က) ေအာင်ြမင်စွာ ေတာင်းခံ0ိုင်ခဲ့မ;၊ 0ှင့် (ခ)

ေပးအပ်0ို င် ခ့ဲ မ;

သာဓကများ (ဥပမာ -0ုိင် ငံက ေပးအပ်ေ သာ သိုDမ ဟုတ် 0ုိ င်ငံကို ေပးအပ်ေ သာ ေငွေ (ကးဆုိင်ရ ာ စုစည် း

စိတ်ြဖာiပီး သတင်း /သက်ေသခံ အေထာက်အ ထားတုိD ကို အသုံးြပu0ုိင်ခဲ့မ;၊ ၊ ြပည်ပ လုပ်ေဖာ်ကိုင် ဘ က်များ
ကို ယ်စား သိDုမ ဟု တ် ၄င်းတုDိ0ှ င့် ပူးေပါင်းကာ စုံစမ်းစစ်ေဆးမ;မျာ း၊ ML/TF အတွ က် သံသ ယတရားခံမျာ း /ြပစ် မ;
ကျzးလွန်သူများအား တရားခံ လဲPေြပာင်းမှu)
4.

စုံစမ်းစစ်ေ ဆးမ;များ၊ တရားစွဲဆုိ တင်ပုိDမ; များ၊ ပိုင် ဆုိင်မ; များကို သိမ်းဆည်းမ; 0ှင့် ြပန် လည် ယူေ ဆာင် မ; /
ေဝမjမ; တုိD0ှ င့် ပတ်သ က်သ ည့် အချက်အ လက်များ (ဥပမာ -ML/TF စုံစမ်းစစ်ေ ဆးမ; /တရားစွဲဆုိ တင် ပုိD မ;

အေရအတွက်၊ 0ုိင်ငံ တကာ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်မ;များမှ ရရှိေသာ ထိန်းချuပ် ထားသည့် သိမ်း ဆည်း ထားသည့်
ပိုင်ဆုိ င်မ; အေရအတွ က်0ှင့် တန်ဖိုး )ြပစ်ဒဏ် မပါဘဲ သိမ်းဆည်းမ; အပါအဝင်)။

b)

ပင်မအေရးကိစqမျာ း ၏ ေနာက်ဆံုးေကာက်ခ ျက်များအေပC အေထာက် အပံ့ြပu0ုိင်သ ည့် သီးြခား အေ(ကာင် း

5.

လုပ် ငန်းစဉ်(စုံစမ်းစစ်ေ ဆးမ;များ0ှင့်

တရား သာဓကများ

စုံစမ်းေမးြမန်းမ;များ)၏

သမာဓိကုိ

ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေ ရှာ က် ရ န်

လုိ အပ်သ ည့် အကာအကွ ယ်များ ထားရှေ
ိ (ကာင်း၊ ေတာင်းခံမ;များကို လုံြခံuစွာ ကိုင် တွ ယ်ေ (ကာင်း ေသချာေစရန်
မည်သ ည့်အစီ အမံများ ချမှတ် လုပ်ေ ဆာင် သ နည်း။
6.

အကူအ ညီေ တာင်းခံမ;များကို လက်ခံရ န်၊ အကဲြဖတ်ရ န်၊ ဦးစားေပးရပ် သတ် မှတ်ရ န်0ှ င့် တုDံြပန်ရ န်
lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင် အ မျိuးမျuိ းအ(ကား မည်သ ည့် ယ0cရ ားမျာ း (အမ;စီမံခ န်Dခွဲေ ရး စနစ်မျာ းအပါအဝင် )
သုံးြပuသနည်း။

7.

အကူအ ညီ မေပးသည့် သိDုမ ဟု တ် မေပး0ုိင် သ ည့် အေြခအေနတွင် မည်သ ည့်အေ(ကာင်းများေ(ကာင့် ြငင် း ဆုိ
သနည်း။

8.

အကူအ ညီ ေတာင်းခံမ; ေရွးချယ်ရ န်၊

ဦးစားေပးရပ်

သတ်မှ တ်ရ န်0ှင့် ေတာင်းခံမ;များြပuလုပ်ရ န်အ တွ က်

lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင်အ မျိuးမျိuးအ(ကား မည်သ ည့် ယ0cရ ားမျာ း (အမ;စီမံခ န်Dခွဲေ ရး စနစ်များအပါအဝင်) ကို
အသုံးြပuသနည်း။
9.

ေတာင်းခံြခင်းခံရ သည့် 0ုိင်ငံ က ေတာင်းခံခ ျက်များကို နားလည် သေဘာေပါက်0ုိင်ရ န် 0ှင့် အကဲြဖတ်0ုိင် ရ န်
အတွ က်

ဆီေ လျာ်တိက ျမှန် က န်သ ည့်

အချက်အ လက်များ ေပးေ(ကာင်း ေသချာေစရန် lကီး(ကပ်ေ ရး

အာဏာပိုင် အသီးသီးကမည်သိုD ေဆာင်ရွက်(ကသနည်း။
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10.

အကူအ ညီ ေတာင်းခံသ ည့်0ိုင် ငံ0ှင့်ြဖစ်ေ စ၊

ေတာင်းခံြခင်းခံရ သည့်0ုိ င်ငံ0ှ င့်ြဖစ်ေ စ

စီရ င်ပိုင်ခွင့် ဆိုင် ရ ာ

ပဋိပ ကtမျာ း သိုDမ ဟုတ် ေတာင်းခံခ ျက်တွ င် ပါရှိသ ည့် အချက်အ လက် ၏ အရည်အ ေသွး ညံ့ဖျင်းမ;ေ (ကာင့်
ေပCေပါက်သ ည့် ြပဿနာများကို ေရှာ င်ရှာ းြခင်း၊ ေြဖရှင်းြခင်းမျာ းကို 0ုိင်ငံ က မည်သDုိ ေကာင်းစွာ လု ပ်ေ ဆာင်
ခဲ့သ နည်း။
11.

0ုိင်ငံ တကာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ; ေတာင်းခံသ ည့် အ ခါ ဆက် သွ ယ်ရ န် ပုဂိ^uလ်များ0ှင့် သတ် မှတ်ခ ျက် များ၏
အေသးစိတ်အချက် အ လက် များသည် ရှင်း လင်းiပီး၊ ေတာင်း ခံသ ည့်0ိုင် ငံများ အလွ ယ် တ ကူ ရယူ0ုိ င်ေ စရန်
lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင် များက မည်သDုိ ေသချာေအာင် ေဆာင် ရွက်သ နည်း။

12.

0ိုင်ငံသ ည်

မိမိ0ိုင် ငံသ ားများအား ဥပေဒအရ

တရားခံလဲP ေြပာင်းမ; ြပuလုပ်0ို င်ြခင်းမရှိသ ည့်

အေြခအနေ

မျာ းတွင် မလို လားအပ်ေ သာ (ကန်D(ကာမ; မရှေ
ိ စဘဲ မည်သDုိ တရားစွဲဆိုတ င်ပDုိ သ နည်း။
13.

အြခား0ုိင်ငံများ၏ ေတာင်းခံချက်အရ သိမ်းဆည်းသည့် ပို င်ဆို င်မ;များကို စီမံခ န်ခ
D ဲွရ န်0ှင့် ြပန်လ ည် သယ်ပDုိ ရ န်
မည်သ ည့် အစီအမံများ0ှင့် အစီအစဉ်များ ထားရှိသ နည်း။

14.

0ုိင်ငံ တကာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ;ကို တားဆီးေစသည့် သိုDမ ဟု တ် အဟန်D အ တားြဖစ်ေ စစသည့် ဥပေဒအရ၊
လုပ် ငန်းေဆာင်ရွက်မ; အရ သိDုမ ဟု တ် တရားစီရ င်ေ ရးအရ

အြမင်များ ရှိသ လား (ဥပမာ -0ှစ်0ုိင်ငံ လုံ း

ြပစ်မ;ေြမာက် သည့် သတ်မှ တ်ခ ျက်များ ကျင့်သံုးမ; တွင် အလွန် အမင်း တင်း ကျပ်မ;များရှိြခင်း စသည်)
15.

lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင်များသည်

လု ပ်ေ ဖာ်ကုိင် ဘ က်မ ဟု တ်သူများ0ှင့်

တဆင့် (ကားခံအချက်အ လက်

ဖလှ ယ် မ; မည်သ ည့်အ တုိ င်းအတာအထိ ရှိသ နည်း။
16.

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ;ြပuလု ပ်ရ န် ဝင်ေ ရာက်လာသည့် ေတာင်းခံမ;များကို (က) လက်ခံြခင်း၊ စီမံခ န်Dခြဲွ ခင် း၊
ညuိ0ိှuင်းြခင်း 0ှင့် တုံDြပန်ြခင်းများ 0ှင့်(ခ)

အကူအ ညီ ေတာင်းခံခ ျက်များ ြပuလုပ်ြခင်း0ှင့် ညuိ0ိှuင်းြခင်းများ

စသည် တုDိကုိ ေဆာလျင်စွာ ေဆာင်ရွက်0ို င်ရ န် လုံေ လာက်သ ည့် ရင်းြမစ်များ လက်ဝ ယ်ရိှသ လား။
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လက်ငင်း ရလဒ် ၃

lကီး(ကပ်သူများသည် ေငွေရးေ(ကးေရး အဖွUဲ အစည်းများ0ှင့် DNFBP များအေပC ရှိ
အ0cရာယ်များအလိုက် ချမှတ်သည့် AML/CFT တာဝန်များ လုက
ိ ်နာ
ေဆာင်ရွက်ေရးကို လိုအပ်သင့်ေလျာ်စွာ lကီး(ကပ် ေစာင်(့ ကည်(့ ကပ်မတ်i ပီး
စည်းမျဉ်းများ ချမှတ(် ကသည်။

ထိေ ရာက်ေ သာစနစ်တစ်ခု ၏ လကtဏာများ
ေငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်းများ0ှင့် အြခား ဆက်စပ် ကpများတွင် lကီး(ကပ်ြခင်း0ှင့် ေစာင့်(ကည့်(ကပ် မတ်ြခင်း တုDိြဖင့်

ေငွေ(ကး ခဝါချမ;0ှင့် အ(ကမ်းဖက်မ;ကုိ ေငွေ (ကးေထာက်ပ့ံမ; အ0cရာယ်များအား ေအာက်ပါတုDိကုိ လုပ်ေ ဆာင် က ာ ကိုင် တွ ယ်
ေြဖရှင်းiပီး ေလjာ့ချ0ုိင်သ ည်။

n ြပစ်မ;က ျzးလွန်သူ များ0ှင့် ၄င်းတုိD ၏ (ကံရာပါမျာ းက ေငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်းများ

သိုDမ ဟု တ် DNFBP မျာ း၌ အကျိuးခံစားခွင့် ရှိသူြဖစ်ြခင်း၊ သိDုမ ဟု တ် lကီးမားေသာ

ထိန်းချuပ်မ; သိDုမ ဟုတ် စီမံခ န်Dခဲွမ;တာဝန်များ ချuပ်ကုိ င်ြခင်းတုDိမှ ကာကွ ယ်0ိုင် သ ည်၊
ထိုေ နာက်

n AML/CFT သတ်မှ တ်ခ ျက်များ ချuိ းေဖာက်မ;များ၊ သိDုမ ဟု တ် ေငွေ (ကးခဝါချမ;0ှင့်

အ(ကမ်းဖက်မ; ကုိ ေငွေ(ကးေထာက် ပ့ံမ;ဆို င်ရ ာ အ0cရာယ် စီမံခ န်Dခဲွမ;၌ ပျက်ကွ က်မ;များ၊
ကို ချက်ခ ျင်း ေဖာ်ထု တ် သိရှိြခင်း၊ ကုစားြခင်း0ှင့် လို အ ပ်သ ည့် အ ေြခအေနများတွင်
အေရးယူ0ုိင်ြခင်း တုDိ လုပ်ေ ဆာင် 0ုိင်သ ည်။

lကီး(ကပ်သူ များသည်78 ေငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်းများ သိုD မ ဟုတ် DNFBP မျာ းအား AML/CFT သတ် မှ တ် ချက် များကိ ု

လုိ က် နာ ေဆာင် ရွ က် မ; အေပC လုံေ လာက် သ ည့် တုDံြပန်ခ ျက် မျာ း0ှင့် လမ်း SPန်မ; များ ေပးသည်။ ကာလတစ်ခု (ကာြမင့်
ေသာအခါ lကီး(ကပ်ြခင်း 0ှင့် ေစာင့်(ကည့်( ကပ်မ တ်ြခင်းတုိDေ (ကာင့် AML/CFT လိုက်နာေဆာင်ရွက်မ; အဆင့် တုိ း တက်

ေစiပီး၊ ေငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်းများ 0ှင့် DNFBP ကpများ၊ အထူးသြဖင့် ေငွေ(ကးခဝါချမ;0ှင့် အ(ကမ်းဖက် မ;

ေငွေ(ကးေထာက်ပံ့ မ;ဆုိ င်ရ ာ အ0cရာယ် ကျေရာက်0ုိင် ဆံုး ကpများအား ြပစ်မ;က ျzးလွန် သူများက အလွဲသံုးစားြပuရန်
lကိuးပမ်းမ;များကို ဟန်D တား0ုိင်ခ့ဲသ ည်။ ဤ ရလဒ် မှာ အ(ကံြပuချက် ၁၄၊ ၂၆ မှ ၂၈၊ ၃၄0ှင့် ၃၅ တုိD0ှင့် လည်းေကာင် း၊
အ(ကံြပuချက် ၁ 0ှင့် ၄၀ ရှိ အပိုင်းများ0ှင့် လည်းေကာင်း၊ အဓိက သက်ဆို င်သ ည်။

အကဲြဖတ် သူများအတွက် မှ တ်ခ ျက်
1) အကဲြဖတ် သူများသည် မည်သ ည့် ေငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်းများ သိDုမ ဟု တ် DNFBP မျာ းက အေရးlကီးဆုံ း
ြဖစ်သ ည်၊ အလယ်အ လတ် အေရးlကီးသည် သိDုမ ဟု တ် အေရးသိပ်မlကီး စသြဖင့် အေလးေပးရမည်ကုိ ဆုံးြဖတ်သ င့်iပီး၊
ထို ဆံုးြဖတ်ခ ျက်များကို အစီရ င်ခံစာ၏ အပိုင်း ၁၊ ၅ 0ှင့် ၆ တုDိေ အာက် တွင် ထင် ဟပ်ေ စသင့်သ ည်။
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ဤရလဒ် ၏

အလုံးြခံu

ထိေ ရာက်မ;ကုိ

ဆုံးြဖတ်ရ ာတွ င်၊

အကဲြဖတ်သူများသည်

၄င်းတုDိ ေဖာ်ထု တ် သိရိှရ သည့်

အားနည်းချက် များ အေပC မည်သDို အေလးေပးေ(ကာင်း(weighted)၊ ရှင်းြပသင့်သ ကဲ့ သDို၊ အြခား ကpအမျိuးမျuိ း၌
အေလးေပး သုံးသပ်ရ ာတွင်၊ ဤအချက်များကုိ မည်သDို ထည့် သွင်း သုံးသပ်ခ့ဲေ(ကာင်းကို လည်း ရှင်းြပသင့်သ ည်။

2) ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ0ှင့် DNFBP ကp အသီးသီ းအား မည်သDို အေလးေပးရမည်ကို ဆုံးြဖတ်ရ ာတွင် ၊
အကဲြဖတ် သူများသည် ၄င်းတုDိ ၏ အေရးပါမ;ကို ေအာက်ပါ အချက်များကို ထည့်သွ င်း စဥ်းစားကာ သုံးသပ်သ င့်သ ည်။
(a) ကpတစ်ခုစီ အတွ က် စီးပွာ းေရးအရ အခရာကျသည့် အချက်များကို ထည့် သွင်းစဉ်းစားကာ၊ ထို ကpတွ င်
(ကံuေတွU လျက်ရိှသ ည့် ML/TF အ0cရာယ်များ၊ (ဥပမာ -ေငွ ေရးေ(ကးေရးကp၏ အေရးပါေသာအပုိင်းများ0ှ င့်

DNFBP အမျိuးမျuိ းတိDု ၏ အေရးပါမ;၊ ေငွေရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း၏အရွ ယ်အစား၊ ေပါင်းစည်းပုံ0ှင့် ဖွဲUစည်းပုံများ၊79
ေငွေ(ကးဆုိင်ရ ာ အသုံးပစqည်း အမျိuးမျuိ း သိDုမ ဟု တ် အဖွဲUအစည်းအမျိuးမျuိ း၏ အေရးပါမ;များ၊ ြပည်တွ င်း စီးပွာ းေရး
လုပ် ငန်း သိDုမ ဟု တ် နယ် စပ်ြဖတ်ေကျာ် လုပ် ငန်း ၏ စီးပွားေရးပမာဏ၊ ေငွသ ားအသုံးြပuသည့် စီးပွားေရး အတို င် း
အတာ 0ှင့် တရားဝင်မ ဟု တ်ေသာ စီးပွားေရးကp 0ှင့်/(သိုD) ေမှာင်ခုိ စီးပွားေရး၏ ခန်Dမှန်းပမာဏ)၊ ထိုေ နာက်

78

ထိေရာက်မ;အကဲြ ဖတ်ရန်အတွက် “lကီး(ကပ်သူများ” ဆုရ
ိ ာတွင် SRB များလည်းပါဝင်သည်။

79

ဥပမာ- ကpအသီးသီးတွင် စီးပွားေရး သိပ်သည်းမ; လည်းအပါအဝင်ြဖစ်သည်။ ထိုထက်မကလည်း ပါဝင်0ုိင်သည်။
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b) စနစ်တ ည်ေ ဆာက်ရ န် လိုအပ် သ ည့် အချက်များ0ှင့် အြခား ဆက်စ ပ်အေ(ကာင်းတရားမျာ း (ဥပမာ- ကpတုိ င် း
အတွ က် တာဝန်ခံမ;၊ သိက tာ၊ 0ှင့် ပွင့် လင်းြမင်သ ာမ;ရှိေ သာ lကီး(ကပ်သူ များ ခန်Dအ ပ် ထားရှိiပီး ရှိမရှိ၊ 0ှ င့်
ကpတုိ င်းအတွက် စည်းကမ်းချမှ တ်မ; 0ှင့် lကီး(ကပ်မ; စနစ်များ၏ ရင့်က ျက် မ;0ှင့် အေတွUအ(ကံuများမ;)80.
အကဲြဖတ် သူများက အ0cရ ာယ်များ၊ စီးပွာ းေရးအတွ က် အခရာကျသည့်အချက်များ၊ စနစ်တည်ေ ဆာက်ရ န် လုိ အပ်ခ ျက်
0ှင့် အြခား ဆက်စပ် အ ေ(ကာင်းတရားများကို မည် သုိD ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် ဆိုသ ည့် အချက် အလက်များသိရှိရ န်၊
ဤနည်းပညာရှိ အပိုဒ် ၅ မှ ၁၂ အထိ (ကည့် ပါ။ ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း0ှင့် DNFBP ကpများ၏ အေရးပါမ; ကို
သုံးသပ် ဆုံးြဖတ်ခ ျက်အေပC အစီရ င်ခံစာတွင် မည်သDို ေပCလွ င်ေ အာင် ေဖာ်ြပ0ုိင်မည့် လ မ်းSPန် များကို ဤနည်းပညာ၏
ြဖည့်စွက်ခ ျက် ၂ ပါ အြပန်အ လှန် အ ကဲြဖတ်မ; အစီရ င်ခံစာပုံစံ( MER template) ကို (ကည့်ပါ။

3) ဤ IO ကို အကဲြဖတ်သ ည့်အခါ၊

lကီး(ကပ်သူ များ ပါဝင် ေ ဆာင်ရွက် လျက်ရိှသ ည့် (ေငွေ (ကးဆုိ င်ရ ာ အုပ်စုအ ဆင့်

အပါအဝင်) 0ုိင်ငံ တကာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ; အဆင့်အေပC ေတွUရှိခ ျက်များကိုပါ ထည့် သွင်းစဉ်းစားသင့်သ ည်။

ရလဒ် ြပည့်မီြခင်းရှိမရှိ ဆုံးြဖတ်ရာတွင် ထည့် သွ င်းစဉ်းစားရမည့် ပင်မ အေရးကိစqများ
lကီး(ကပ်သူ များ သိDုမ ဟု တ် အြခား အာဏာပိုင်များမှ အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်သ ည့်

3.1.

လုိင်စ င်ခ ျမှတ်ြခင်း၊

မှတ်ပုံ တင်ြခင်း သိုDမ ဟု တ် အြခား ထိန်းချuပ်မ;များက ြပစ်မ;က ျzးလွန်သူများ0ှင့် ၄င်းတုိD ၏ အေပါင်းပါများအား
ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း0ှင့် DNFBP များတွ င် lကီးမားေသာ သိDုမ ဟု တ် ထိန်းချuပ်ေ သာ အကျိuးစီးပွာ း
ပိုင်ဆုိ င်ြခင်း၊ အကျိuးခံစားခွင့်ရှိသူ ြဖစ်ြခင်း သိုDမ ဟု တ် စီမံခ န်Dခွဲေ ရး လုပ် ငန်းတာဝန် ယူြခင်း တုိDကို မည် မ j
ေကာင်းစွာ တားဆီးကာကွ ယ်0ိုင် သ နည်း။ ထိုသိုD လုိ င်စင်၊ မှတ်ပုံ တင် စည်းမျဉ်းများကို ချိuးေဖာက်မ;များအား
မည်မjေကာင်းစွာ ေဖာ်ထုတ် သိရိှ0ိုင် သ နည်း။
အလုံးြခံuအားြဖင့် ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း0ှင့် အြခားကpများရှိ ML/TF အ0cရ ာယ်များ၊ ၊ ကpအမျိuးမျိu း

3.2.

0ှင့် အဖွဲUအစည်းအမျိuမျိuးတုိDအ (ကား အ0cရာယ် များ 0ှင့် အဖွဲUအစည်းတစ်ခုစီ တွင် ရှိသ ည့် ML/TF အ0cရ ာယ်များ
ကို lကီး(ကပ်သူများ မည် သDိုေ ကာင်းစွာ ေဖာ် ထုတ်0ို င်iပီး ဆက် လ က်နားလည်သ ေဘာေပါက်မ; ရှိသ နည်း။
အ0cရာယ်များကို ေလjာ့ခ ျရန်အ လိုD ငှာ၊ AML/CFT သတ်မှတ်ခ ျက်များအေပC ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း 0ှ င့်

3.3.

DNFBP များ၏ လုိက် နာေဆာင်ရွက်မ; အတုိင်းအတာကို lကီး(ကပ်သူများက အ0cရာယ်အ လို က် တDံုြပန်0ိုင်သ ည့်
မူြဖင့် မည်သိုDေ ကာင်းမွန်စွာ lကီး(ကပ်၊ ေစာင့်(ကည့် (ကပ်မတ်0ို င်သနည်း။

80

.

ေခါင်းစဉ်အလိက
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3.4.

လက်ေ တွUအေြခအေနတွင် ကုစားမ; 0ှင့်/(သိုD) ထိေ ရာက်၊ အချိuးညီiပီး ေနာင်(ကဉ်ေ စမည့် အေရးယူ ဒဏ်ခ တ် မ;
မျာ းကို မည်သ ည့် အ တိုင်းအတာအထိ ကျင့်သံုးေဖာ်ေ ဆာင်သ နည်း။

3.5.

lကီး(ကပ်သူ များက ၄င်းတုိD ၏ ေဆာင်ရွက်ခ ျက်များေ(ကာင့် ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း0ှင့် DNFBP မျာ း၏
လုိ က်နာေဆာင်ရွက်မ; ပိုမိုေ ကာင်းမွန် လာေ(ကာင်း မည်သ ည့်အ တိုင်းအတာအထိ ြပသ0ုိင် သ နည်း။

3.6.

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း0ှင့်

DNFBPများက

AML/CFT

တာဝန်များ0ှင့်

ML/TF

အ0cရ ာယ်များကို

ရှင်းလင်းစွာ နားလည်ေ စရန် lကီး(ကပ်သူ များက မည်သDို ေကာင်းမွန်စွာ တုိးြမuင့်ေ ဆာင်ရွ က်0ုိင် သ နည်း။

a)

ပင်မအေရးကိစqမျာ းမျာ း၏ ေနာက်ဆံုးေကာက်ခ ျက်များကို အေထာက် အပံ့ြပu0ုိင်သ ည့် အချက်အ လက် ဆိုင်ရ ာ
သာဓကများ

1.

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း0ှင့် DNFBPကpများ0ှင့် တရားဝင်မ ဟု တ်သ ည့်သိုD မ ဟု တ် စည်းကမ်း lကီး(ကပ် မ;
ေအာက် တွင် မရှိသ ည့် ကpများ၏ အရွ ယ် အစား၊ ေပါင်းစည်းမ;0ှင့် ဖွဲUစည်းမ; ဆိုင်ရ ာ ဆက်စပ် အေ(ကာင် း
တရားမျာ း) ဥပမာ -ေငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်း(MVTS အပါအဝင်)၊ အမျိuးအစားမျာ းတစ်ခုခ ျင်း၌ လို င်စ င်

သိုDမ ဟု တ် မှတ်ပုံ တင်ရ iပီး DNFBPမျာ း ၊ ေငွေ(ကးဆုိင်ရ ာ လုပ်ငန်းများ (နယ် စပ်ြဖတ်ေကျာ် လုပ်င န်းများ
အပါအဝင်) ၊ ကpများ၏ အရွ ယ်အစား အေရးပါမ; 0ှင့် စီးပွာ းေရးအတွ က် အခရာကျမ;များ)။
2.

lကီး(ကပ်သူ များ၏ AML/CFT အ0cရ ာယ် တွက်ခ ျက်သ ည့် ပုံစံများ၊ လက်စွဲစာအုပ်များ0ှင့် လမ်း SPန်များ (ဥပမာ-

lကီး(ကပ်ေရးဝန် ထမ်းများအတွက် လုပ် ငန်းေဆာင်ရွက်မ; ဆို င် ရာလက်စွဲများ၊ AML/CFT lကီး(ကပ်ေရး/ ေစာင့်
(ကည့် (ကပ်မ တ်ေရးချဉ်းကပ်ပံု ကုိ ေဖာ်ြပသည့်စာေစာင်များ၊ lကီး(ကပ်ေရးဆုိ င်ရ ာ ြဖန်Dေဝစာများ၊ ေဆာင်ရ န်
ေရှာ င်ရ န် ကျင့်စဉ်များ၊ အေ(ကာင်းအရာလိုက် ေလ့ လာမ;များ၊ 0ှစ်ပတ် လ ည် အစီရ င်ခံစာမျာ း)။
3.

AML/CFT အေရးကိစqများအေပC လုပ် ငန်းစု၊ FIU 0ှင့် အြခား lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင် များ0ှင့် lကီး(ကပ်ေ ရး
ဆုိင်ရ ာ

ထိေ တွUေဆာင်ရွက်မ; များကို ေဖာ်ြပသည့်

အစည်းများ

အချက်အ လက်များ၊ (ဥပမာ

-ေငွေရးေ(ကးေရးအဖွဲ U

DNFBP မျာ းအား လမ်း SPန်မ;0ှ င့် သင်တန်း မျာ း ေပးြခင်း၊ ၊ အစည်းအေဝးများ သိDုမ ဟု တ်

အြပန်အ လှန် တုDံြပန်မ;များ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း)
4.

lကီး(ကပ်မ;0ှ င့်သ က်ဆို င်သ ည့်အချက်အ လက်များ (ဥပမာ -ေစာင့်(ကည့်(ကပ် မတ် သ ည့်၊ )ကွင်းဆင်း0ှင့် ေလ့ လ ာ

သုံးသပ် စစ်ေဆးသည့် lကိမ်ေရ၊ အတို င်းအတာ 0ှင့် သေဘာသဘာဝ၊ ေဖာ် ထုတ် သိရှိရ သည့် ချိuးေဖာက် မ;
မျာ း၏ သေဘာသဘာဝ၊ ကျင့်သုံးသည့် အေရးယူ ဒဏ်ခတ် မ;များ0ှင့် အြခား ကုစားေရးလုပ်ငန်းစဉ် များ (ဥပမာ ြပuြပင် တည့်မ တ်ြခင်း၊ သတိေပးြခင်း၊ ဒဏ်ေ ဆာင်ေစြခင် း၊) အေရးယူ ဒဏ်ခတ် မ;0ှင့် အြခားကုစားမ;
လုပ် ငန်းစဉ် မျာ းေ(ကာင့် AML/CFT လုိ က်နာ ေဆာင်ရွက်မ;

တုးိ တက်ေကာင်းမွန် လာေ(ကာင်းေဖာ် ြပသည့်

သာဓကများ)
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b)

ပင်မအေရးကိစqမျာ း၏ ေနာက်ဆံုးေကာက်ခ ျက်များကို အေထာက်အပ့ံြပu0ုိင်သ ည့် သီးြခား အေ(ကာင်းတရား
သာဓကများ

5.

0ိုင်ငံ တွင်း သpာန်ေ ဆာင် ဘ ဏ် များ လုပ်ငန်း ထူေ ထာင်ြခင်း လည်ပ တ်ြခင်းတုိDကို တားဆီးကာကွ ယ် ရ န်
အတွ က် မည်သ ည့်အစီ အမံများ အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်ထားသနည်း။

6.

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ

DNFBP မျာ းတွင် အlကီးတန်း စီမံခ န်Dခဲွေရးလု ပ်ငန်းများကို တာဝန် ယူ

သူများ၊ lကီးမားေသာ သိDုမ ဟု တ် ချuပ်ကုိင်0ို င်သ ည့် အကျိuးစီးပွားပိုင် ဆိုင် သူ များ သိုDမ ဟု တ် တရားဝင်ခ န်D အ ပ်
အသိအမှ တ် ြပuခံရ သူများအေပC “သင့်ေ တာ် ေကာင်းမွန်” (fit and proper tests) သည့်

စစ်ေ ဆးမ;များ

သိုDမ ဟု တ် အလားတူ အစီအ မံများကို မည်သ ည့် အတိုင်း အတာအထိ အသုံးြပuသနည်း။
7.

lကီး(ကပ်သူ များ lကီး(ကပ်၊ ေစာင့်(ကည့်(ကပ် မတ်ရ သည့် ကpမျာ း0ှင့် အဖွဲUအစည်းများတွင် ကျေရာက် သ ည့်
ML/TF

အ0cရာယ်များကို အကဲြဖတ်ရ န်အ တွက် မည် သ ည့် အစီအမံများ အသုံးြပuေဆာင်ရွက်သ နည်း ။

အ0cရ ာယ် အဆင့် အေနအထားတုDိကုိ

မ(ကာမ(ကာ ြပန်လှန် သံုးသပ်မ; မည် မှျြပuလုပ်iပီး၊

ြပန် လှန်သံုးသပ် မ;

ြပuလု ပ်ရ သည့် အေ(ကာင်းရင်းများ (ဥပမာ -စီမံခ န်Dခွဲမ;သိုDမ ဟု တ် စီးပွာေရးေဆာင်ရွက်ခ ျက်များ အေြပာင်း အလဲ

ရှေိ သာေ(ကာင့်) ။
8.

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ( ေငွေ (ကးဆုိင်ရ ာအုပ်စု များအပါအဝင်) 0ှင့်

DNFBP များသည် စည်းကမ် း

lကီး(ကပ်မ; ေအာက်ခံယူ လျက်ရိှiပီး AML/CFT တာဝန်များ (အ(ကမ်းဖက်မ; အေပC ေငွေ (ကးဆုိင်ရ ာ ပစ်မှတ် ထား
အေရးယူ ဒဏ်ခ တ်မ; များ၊ FATF က ေတာင်းဆုိ သ ည့် တန် ြပန်အ စီအ မံများ0ှင့် စပ် လျဉ်းသည့် တာဝန်များ
အပါအဝင်) လုိ က်နာေဆာင်ရွက်(ကေ(ကာင်း ေသချာ ေစရန် မည်သ ည့် အစီအ မံများ lကီး(ကပ်န ည်းများ အသုံးြပu
သနည်း။ ဤအချက်ေ (ကာင့် မည်သ ည့် အတုိ င်းအတာအထိ တရားဝင် ေငွေ (ကးစနစ်ကုိ အသုံးြပuရန်အားေပး
ြမuင့်တ င်0ိုင် သ နည်း။
9.

ကွင်းဆင်းစစ်ေ ဆးြခင်း 0ှင့် ေလ့ လာသုံးသပ်မ;ြဖင့်စစ်ေ ဆးြခင် းတုိD ၏ lကိမ်ေ ရ၊ ြပင်း ထန်မ; 0ှင့် အတိုင်းအတာ
တုDိက ေငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်းများ (ေငွေ(ကးဆုိ င်ရ ာအုပ် စုမျာ းအပါအဝင်) 0ှင့် DNFBP များ၏ အ0cရ ာယ်
အဆင့် အေနအထား တုDိ0ှင့် မည် သ ည့် အ တိုင်းအတာအထိ စပ် ဆိုင်မ; ရှိသ နည်း။

10.

AML/CFT အေရးကိစqမျာ း 0ှင့် ပတ်သ က်iပီး( ေငွေ (ကးဆုိင်ရ ာအုပ်စု ၏ ML/TF အ0cရာယ် စီမံခ န်Dခဲွေရး အပါ
အဝင်) lကီး(ကပ်သူများ0ှင့် အြခားlကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင်များ၏ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်မ; အဆင့် မည်မှ ျ
ရှိသ နည်း။ မည်သ ည့် အေြခအေနမျာ းတွင် (ေစျးကွက် ဝင် ေရာက်မ; အပါအဝင်) AML/CFT ကိစqရ ပ်များ
အတွ က်၊ lကီး(ကပ်သူများက အြခားlကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင်များ0ှင့် အချက်အ လက် ဖလှ ယ် သိDုမ ဟု တ်
ေတာင်းခံ(ကသနည်း။

11.

MVT လု ပ်ငန်း လုပ် ကိုင် သူများကို သိရိှေ အာင်ေ ဖာ်ထု တ်ရ န်၊

လိုင်စင် ယူရ န် သိDုမ ဟု တ် မှတ် ပံုတ င်ရ န်၊

ေစာင့်(ကည့်(ကပ်မတ်ရ န် 0ှင့် အေရးယူ ဒဏ်ခ တ်ရ န် မည်သ ည့် အစီအ မံများ ချမှတ် က ျင့်သုံးသနည်း။
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12.

lကီး(ကပ်သူ များတွ င် မိမိ lကီး(ကပ်ေ စာင့်(ကည့်ရ သည့် ကp၏ အ0cရ ာယ် အဆင့်အေနအထား၊ အရွယ်အ စား၊
r;ပ်ေ ထွးမ; တုိDအ လို က်

AML/CFT

ကိစqရ ပ်များအေပC lကီး(ကပ်ရ န်

သိDုမ ဟု တ် ေစာင့်(ကည့်(ကပ်မ တ်ရ န်၊

လုံေ လာက်သ ည့် ရင်းြမစ်မျာ း ရှိသ လား။
13.

ေငွေ(ကးဆုိ င်ရ ာ lကီး(ကပ် သူများတွင် AML/CFT ကိစqရပ်များ အေပC မလုိ လားအပ်ေ သာ (သဇာလPမ်းမိုးခံရ ြခင် း
မရှိဘဲ သီးြခားလွတ် လ ပ်စွာ ေဆာင်ရွက်0ုိ င်ရ န် မည်သ ည့် အစီအ မံများ အေကာင်အ ထည် ေဖာ် ထားသနည်း ။
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လက်ငင်းရလဒ် ၄

ေငွေရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း များ0ှင့် DNFBP များသည် ၄င်း တုိD၏
အ0cရာယ်များ 0ှင့် အချိuးညီေသာ AML/CFT တားဆီး ကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာ
အစီအမံများကို ကျင့်သုံး (ကiပီး သံသယြဖစ်ဖွယ်များကို သတင်း ပိုD(ကသည်။

ထိေ ရာက်သ ည့် စနစ် တစ်ခု ၏ လကtဏာများ
ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ0ှင့် DNFBP မျာ းသည် ၄င်းတုDိ ၏ ေငွေ (ကးခဝါချမ;0ှင့် အ(ကမ်းဖက်မ; ကုိ ေငွေ(ကး

ေထာက်ပံ့မ; အ0cရာယ် ၏ သေဘာသဘာဝ0ှင့် အဆင့်များကို နားလည်သ ေဘာေပါက်(ကသည်။ ထို အ 0cရာယ် များကို

လုံေ လာက်စွာ ေလjာ့ခ ျ0ုိင်ရ န် AML/CFT မူဝါဒများ )အုပ်စု လို က် မူဝါဒများအပါအဝင်(၊ဌာနဆိုင်ရ ာ စည်းမျဉ်းများ0ှ င့်
အစီအစဉ်များ ချမှတ်က ျင့် သံုး(ကသည်၊ ၄င်းတုDိ0ှ င့် ဆက် သွ ယ် ေ ဆာင်ရွက်များ )အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူများ အပါအဝင် (တုDိ
မည်သူမ ည်ဝါြဖစ်သ ည် ကုိ သိရိှေ အာင်လု ပ်iပီး အတည်ြပuစိ စစ်ရ န် သင့်ေ လျာ်သ ည့် CDD အစီ အမံများ ကျင့် သံုးiပီး
စဉ်ဆက် မြပတ် ေစာင့်(ကည့်(ကပ်မ တ်(ကသည်။

သံသ ယြဖစ်ဖွ ယ် ေငွ လPဲေ ြပာင်းမ;များကို သိရှိေ ဖာ်ထု တ်iပီး သံသ ယြဖစ်ဖွ ယ် သတင်းပိုDခ ျက်များ တင်ပိုD(ကiပီး အြခား
AML/CFT သတ် မှတ်ခ ျက် များကို လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်(ကသည်။ ေနာက် ဆံုး၌ ဤအဖွဲUအစည်းများတွင် ေငွေ (ကးခဝါချမ; 0ှ င့်
အ(ကမ်းဖက်မ; ကုိ ေငွေ(ကးေထာက် ပ့ံမ; လုပ်ရ ပ် များ ေလျာ့နည်းသွာ းသည်။

ဤရလဒ်သ ည် အဓိက အားြဖင့် အ(ကံြပuချက် ၉ မှ ၂၃ အထိ0ှ င့် အ(ကံြပuချက် ၁၊ ၆၊ 0ှင့် ၂၉ ရှိ အပိုင်းများ0ှင့် ပ ါ
သက် ဆိုင်သ ည်။

အကဲြဖတ် သူများအတွက် မှ တ်ခ ျက်
1) အကဲြဖတ် သူများသည် မည်သ ည့် ေငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်းများ သိDုမ ဟု တ် DNFBP မျာ းက အေရးlကီးဆုံ း
ြဖစ်သ ည်၊ အလယ် အ လတ် အေရးlကီးသည် သိDုမ ဟု တ် အေရးသိပ်မlကီး စသြဖင့် အေလးေပးရမည်ကုိ ဆုံးြဖတ်
သင့်iပီး၊ ထိုဆံုးြဖတ်ခ ျက် များကို အစီရ င်ခံစာ၏ အပိုင်း ၁၊ ၅ 0ှင့် ၆ တုDိေ အာက်တွ င်

ထင် ဟပ် ေစသင့် သ ည် ။

ဤရလဒ် ၏ အလုံးြခံu ထိေ ရာက်မ;ကုိ ဆုံးြဖတ်ရ ာတွင်၊ အကဲြဖတ်သူ များသည် ၄င်း တုDိ ေဖာ်ထု တ် သိရှိရ သည့်
အားနည်းချက်များအေပC မည်သDို အေလးေပးေ(ကာင်း(weighted)၊ ရှင်းြပသင့်သ ကဲ့ သDို၊ အြခား ကpအမျိuးမျိuး၌
အေလးေပး သုံးသပ်ရ ာတွင်၊ ဤအချက်များကုိ မည်သDို ထည့် သွင်း သုံးသပ်ခ့ဲေ(ကာင်းကို လည်း ရှင်းြပသင့်သ ည်။
2) ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ0ှင့် DNFBP ကp အသီးသီ းအား မည်သDို အေလးေပးရမည်ကို ဆုံးြဖတ်ရ ာတွင် ၊
အကဲြဖတ် သူများသည်
သုံးသပ်သ င့်သ ည်။
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၄င်းတုDိ ၏

အေရးပါမ;ကို ေအာက် ပါ

အချက်များကို

ထည့် သွင်း

စဥ်းစားကာ
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a) ကpတစ်ခုခ ျင်း (ကံuေတွUလျက်ရိှသ ည့် ML/TF အ0cရာယ်များ၊ ကpတစ်ခုခ ျင်းအတွ က် စီးပွာ းေရးအရ
အခရာကျသည့် အချက်များ (ဥပမာ -ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း0ှင့် DNFBP ၊ အမျိuးမျိuးတိုDရှိ မတူေ သာ

အပိုင်းများ၏ အေရးlကီးမ;၊ ေငွေရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း၏ ပမာဏ၊ ေပါင်းစည်းပုံ0ှ င့် ဖွဲUစည်းပုံများ

81

;

ေငွေ(ကးဆုိ င်ရ ာ အသုံးပစqည်းအမျိuးမျိuး သိုDမ ဟုတ် အဖွဲUအစည်းအမျိuးမျိuး၏ အေရးပါမ;များ၊ ြပည်တွ င် း
စီးပွားေရးလု ပ်ငန်း သိုDမ ဟု တ် နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် လုပ်င န်း၏ လုပ်င န်းပမာဏ၊

ေငွသ ားအသုံးြပuသည့်

စီးပွားေရး အတိုင်းအတာ၊ 0ှင့် တရားဝင်မ ဟု တ်ေ သာ စီးပွားေရးကp 0ှင့်/(သိုD) ေမှာင်ခုိ စီးပွားေရး၏
ခန်Dမှန်းပမာဏ)၊၊ ထိုေနာက်
b) စနစ်တ ည်ေ ဆာက်ရ န် လိုအ ပ်သ ည့် အချက်များ0ှင့် အြခား ဆက်စပ်အေ(ကာင်း တရားမျာ း (ဥပမာကpတုိ င်းအတွက် တာဝန်ခံမ;၊ သိက tာ၊ 0ှင့် ပွင့် လ င်းြမင်သ ာမ;ရှိေ သာ lကီး(ကပ်သူ များ ခန်Dအပ် ထားရှိiပီ း
ရှိမရှ၊ိ

0ှင့်

ကpတုိ င်းအတွက်

စည်းကမ်းချမှတ်မ;

0ှင့် lကီး(ကပ်မ;

စနစ်များ၏

ရင့်က ျက်မ; 0ှ င့်

အဆင့်ြမင့်မ;များ) 82.
အကဲြဖတ် သူများအေန0ှင့် အ0cရ ာယ်များ၊ စီးပွာ းေရးအတွ က် အခရာကျမ;၊ စနစ်တည်ေ ဆာက်ရ န် လုိအ ပ်ခ ျက်များ
0ှင့် အြခား ဆက်စ ပ်အ ေ(ကာင်းတရားမျာ းကို မည်သုိD ထည့် သွင်းစဉ်းစားရန် ဆိုသ ည့် အချက်အ လက်များကို ဤ
နည်းပညာ၏ အပိုဒ် ၅ မှ ၁၂

အထိ (ကည့်သ င့် သ ည်။ ေငွ ေရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း0ှင့် DNFBP ကpများ၏

အေရးlကီးပုံ အသီးသီးကို ဆုံးြဖတ်ခ ျက်ခ ျြခင်းအေပC အစီရ င်ခံစာတွင် မည် သDို ထင် ဟ ပ်ေ စသင့်သ ည် ဆုိ သ ည့်
လမ်း SPန် များကို ဤနည်းပညာ၏ြဖည့်စွက်ခ ျက် ၂ ပါ အြပန်အ လှန်အ ကဲြဖတ်မ; အစီရ င်ခံစာပုံစံ( MER template)
ကို (ကည့် ပါ။
3) အကဲြဖတ် သူများအေန0ှင့်ေ ငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ0ှင့် DNFBPများ၏လု ပ်ငန်း လည်ပ တ်မ;များကို

အေသး

စိတ် ြပန် လှန်သံုးသပ်ရ န် မလို ပါ။ သိDုေ သာ်လ ည်း lကီး(ကပ်သူ မျာ း၊ FIU မျာ း၊ ေငွေရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်းများ0ှ င့်
DNFBP မျာ း0ှင့် ေတွUဆုံ ေမးြမန်းမ;မျာ း၊ အေထာက်အ ထားများအရ၊ ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ0ှင့် DNFBP
မျာ းက

၄င်းတုDိ၌ ေငွေ(ကးခဝါချမ;0ှင့်

အ(ကမ်းဖက်မ; ကုိ ေငွေ (ကးေထာက်ပ့ံမ;

အ0cရာယ်

ဒဏ်ခံရ 0ုိင်မ; ကုိ

လုံေ လာက်စွာ အကဲြဖတ် နားလည်ြခင်းရှိမရှ၊ိ ၄င်းတုDိ ၏ မူဝါဒမျာ း၊ လုပ် ထံုး လုပ် နည်းများ0ှင့် ဌာနဆုိင်ရ ာ စည်းမျဉ် း
မျာ းက ထိုအ0cရာယ်များကို လုံေ လာက်စွာ ေြဖရှင်း 0ုိင်ြခင်း ရှိမရှိ ၊ စည်းမျဉ်း တာဝန်သ တ်မှ တ်ခ ျက်များ (STR
ပိုDြခင်း အပါအဝင်) ကို စနစ်တကျ အေကာင်အ ထည် ေဖာ်ေနြခင်းရှိမရှိ သုံးသပ်သ င့်သ ည်။

81

ဥပမာ- ကpအသီးသီးတွင် စီးပွားေရး သိပသ
် ည်းမ;လည်းအပါအဝင်ြဖစ်သည်။ ထိထ
ု က်မကလည်း ပါဝင်0ိုငသ
် ည်။

82

ေခါင်းစဉ်အလိုက် ြပန်လှန်သုံးသပ်မ;များ၊ 0ှင့်သီးြခားကpများ သိုDမဟုတ် အဖွဲUအစည်းများအား ဦးတည် ေဆာင်ရွက်သည့် အထူးlကီး(ကပ်ေရးလုပင
် န်း စဉ်များ
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ရလဒ် ြပည့်မီြခင်း ရှိမရှိ ဆုံးြဖတ်ရ ာတွ င် ထည့်သွ င်းစဉ်းစားရမည့် ပင်မ အေရးကိစqများ
4.1.

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ0ှင့် DNFBP များက ML/TF အ0cရာယ်များ0ှင့် AML/CFT တာဝန်များကို မည်မ j
ေကာင်းစွာ နားလည်သ နည်း။

4.2.

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ0ှင့် DNFBP မျာ းက ၄င်းတုDိ ၏ အ0cရ ာယ်များ0ှင့် အချိuးညီသ ည့် အ0cရ ာယ်
ေလjာ့ချေရးအစီအ မံများကို မည်မj ေကာင်းစွာ ကျင့်သုံး(ကသနည်း။

4.3.

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ0ှင့် DNFBP များက CDD 0ှင့် မှတ် တမ်းမှ တ်ရ ာ ထိန်းသိမ်း ထားရှိသ ည့် အစီ
အမံများ( အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူပုိင်ရှင် ဆို င်ရ ာအချက်အ လက်များ0ှင့်စဉ်ဆ က်မြပတ် ေစာင့်(ကည့်(ကပ်မ တ်မ; များ
အပါအဝင်) ကို မည်မjေကာင်းမွန်စွာ ေဆာင်ရွက်(ကသနည်း။ CDD မြပည့်စံုပါက မေဆာင်ရွက်ရ န် မည် သ ည့်
အတုိ င်းအတာအထိ ြငင်းပယ် သ နည်း။

4.4.

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ0ှင့် DNFBP များက ေအာက်ပါတုDိအတွ က် တုိးြမuင့် အစီအမံများ သိDုမ ဟု တ်
သီးြခား အစီအမံများ မည်မj ေကာင်းမွန်စွာ ချမှတ်က ျင့် သုံး(ကသနည်း- (က) PEP မျာ း (ခ) အဆက်
အသွ ယ် ဘ ဏ် (ဂ) နည်းပညာအသစ်များ (ဃ) အီလ က် ထရွ န်နစ်နည်းြဖင့် ေငွ လဲPေ ြပာင်းြခင်း စည်းမျဉ်းများ
(င)TF 0ှင့် ဆက်0P ယ် သ ည့် ေငွေ (ကးဆို င်ရ ာ ပစ်မှတ် ထားအေရးယူ ဒဏ်ခ တ်မ;များ၊ 0ှင့် (စ) FATF က သတ် မှ တ်
ေဖာ်ြပသည့် အ0cရာယ် အ ဆင့်ြမင့် 0ုိင် ငံများ။

4.5.

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ0ှင့်

DNFBP

မျာ းက ြပစ်မ; က ျzးလွန်ရ ာမှ

ရရှေ
ိ သာ

အကျိuးအြမတ်များ၊

အ(ကမ်းဖက်မ; ကို ေထာက်ပ့ံသ ည့်ရ န်ပံုေ ငွများဟု သံသ ယရှိသ ည့်အခါ၊ ၄င်းတုDိ ၏ သတင်းပိDုရ န် တာဝန်များကို
မည်သ ည့်အ တိုင်းအတာအထိ ြပည့်မီေ အာင် ေဆာင်ရွက်(ကသနည်း။

သတင်းေပါက်(ကားမ;

ကာကွယ် ရ န်

မည်သ ည့် လက်ေ တွUကျသည့် အစီ အမံများ ထားရှိသ နည်း။
4.6.

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ0ှင့် DNFBP မျာ း(ေငွေ(ကးဆုိင်ရ ာ အုပ်စုများအဆင့်တွ င် အပါအဝင်) က
AML/CFT သတ်မှ တ် တာဝန်များ လိုက်နာေဆာင်ရွက်မ; ေသချာေစရန် ဌာနဆုိ င်ရ ာ စည်းမျဉ်းများ0ှင့် လုပ် ထံု း
လုပ် နည်းများ ကို မည်မj ေကာင်းမွန်စွာ ချမှတ်က ျင့်သံုး(ကသနည်း။ ထိုသDို အေကာင် အ ထည်

ေဖာ်ရာတွ င်

အဟန်Dအ တားြဖစ်ေ စသည့် ဥပေဒဆုိင်ရ ာ သိုDမ ဟု တ် စည်းမျဉ်းဆုိင်ရ ာ သတ်မှ တ်ခ ျက်များ (ဥပမာ

-

ေငွေ(ကးဆုိ င်ရ ာ လjိuUဝှက်ခ ျက်များ) မည်သ ည့် အတို င်းအတာ အထိ ရှိသ နည်း။

a)

ပင်မအေရးကိစqမျာ း၏ ေနာက်ဆံုး ေကာက်ခ ျက်များကို အေထာက် အပ့ံြပu0ုိင်သ ည့် အချက်အ လက် ဆိုင်ရ ာ
သာဓကများ

1.

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း0ှင့်

DNFBP

ကpများ0ှင့်

တရားဝင်မ ဟု တ်သ ည့်

သိုDမ ဟု တ်

စည်းကမ် း

lကီး(ကပ်မ; ေအာက်တွ င် မရှိသ ည့် ကpများ၏ အရွ ယ် အစား၊ ေပါင်းစည်းမ;0ှ င့် ဖွဲUစည်းမ;ဆို င်ရ ာ ဆက်စ ပ်
အေ(ကာင်း တရားမျာ း (ဥပမာ -ေငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်း(MVTS အပါအဝင်)၊ အမျိuးအစားမျာ းတစ်ခုခ ျင်း ၌

လို င်စင် သိDုမ ဟု တ် မှ တ်ပံု တင်ရ iပီး DNFBPမျာ း ၊
EFFECTIVENESS ASSESSMENT
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လုပ် ငန်းများ အပါအဝင်)၊ ကpများ၏ အရွယ် အစား အေရးပါမ; 0ှင့် စီးပွာ းေရးအတွက် အခရာကျမ;မျာ း)။
2.

အ0cရ ာယ်များ၊. လုိက် နာေဆာင်ရွက်မ; အေထွေ ထွ အဆင့်များ ေဖာ်ြပသည့် အချက် အ လက် များ ( ကျzးလွ န် ပံု
အလားအလာများ အပါအဝင်) (ဥပမာ- ဌာနဆိုင်ရ ာ AML/CFT မူဝါဒများ၊

လုပ် ထုံး လုပ်န ည်းများ0ှ င့်

အစီအစဉ်များ၊ ကျzးလွန်ပံု အလားအလာများ 0ှင့် ကျzးလွ န်မ; အမျိuးအစား ေလ့ လာမ; အစီရ င်ခံစာများ)
3.

လုိ က်နာေဆာင်ရွက်မ; ပျက်ကွ က်သ ည့် သာဓကများ (အချက်အ လက်များ ြဖuတ်0ှuတ် ထားသည့် အမ;များ၊
ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း0ှင့် DNFBP မျာ းကို အလွဲ သံုးစားြပuပုံ အမျိuးအစားများ)

4.

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း0ှင့် DNFBP မျာ း၏ လိုက်နာေဆာင်ရွက်မ;ကုိ ေဖာ်ြပသည့် အချက်အ လက်များ

(ဥပမာ- AML/CFT လို က်နာေဆာင်ရွက်မ; ကုိ ြပန် လှန်သံုးသပ်ခ ျက် အlကိမ်ေရ၊ ေဖာ်ထု တ်သိရိှရသည့် ချuိ းေဖာက် မ;
၏ သေဘာ သဘာဝ 0ှင့် ကုစားေရး ေဆာင်ရွက်ချက်များ သိDုမဟု တ် အေရးယူဒဏ်ခတ်မ; များ၊ AML/CFT သင်တန် း
ပိုDချမ; lကိမ်ေရ0ှင့် အရည်အေသွး၊ AML/CFT

ကိစရ
q ပ်များအတွက် lကီး(ကပ်ေရး အာဏာပိုင်များအား တိ က ျ

မှန်ကန်iပီး ြပည့်စုံသည့် CDD အချက်အလက် ေပးပိုDရန် ယူသည့် အချိန၊် CDD အချက်အလက် မြပည့်စံုမ; ေ(ကာင့်
ြငင်းပယ် သည့် ေငွစာရင်းများ/ စီးပွားဆက် ဆံေဆာင်ရွက်မ;များ၊ မြဖစ်မေနထည့် သွင်းရမည့်

အချက်အလက် များ

မြပည့်စုံမ;ေ(ကာင့် ြငင်းပယ်သည့် အီ လက် ထရွန်နစ်နည်းြဖင့် ေငွ လPဲေြပာင်းမ;များ )။
5.

STR သတင်းပုDိခ ျက်0ှင့်စ ပ် လျဉ်းသည့် အချက်အ လက်များ0ှင့် အမျuိ းသား ဥပေဒအရ သတ်မှ တ် ထားသည့်
အြခားအချက်အ လက်များ (ဥပမာ

ေပးပိုDသ ည့် STR အေရအတွက်၊ 0ှင့် ဆက်စပ် ေငွ လဲPေြပာင်းမ;များ၏

တန်ဖိုး၊ အြခားကpများမှ ရရှိသ ည့် STR အေရအတွက်0ှ င့် အချိuးအဆ၊

ML/TF

အ0cရ ာယ်များ0ှ င့်

သက် ဆိုင်သ ည့် STR သတင်းပုDိခ ျက် အမျuိ းအစား၊ သေဘာသဘာဝ 0ှင့် အလားအလာများ ၊ STR မေပးပိDု မီ
သံသ ယြဖစ်ဖွ ယ် ေငွ လPဲေြပာင်းမ;ကို ပုိင်းြခား သုံးသပ်ရ န် ပjမ်းမj (ကာြမင့်သ ည့် အချိန်။)
b)

ပင်မအေရးကိစqမျာ း၏ေနာက် ဆံုးေကာက်ခ ျက်မျာ းအေပC
တရား သာဓကများ

6.

အ0cရ ာယ်အ ဆင့်ြမင့်ေ သာ
ေဆာင်ရွက်သူ0ှင့်

အေထာက် အပံ့ြပu0ိုင်သ ည့်

(0ှင့်ဆီေ လျာ်သ ည့်အေြခအေနတွင်)

သီးြခားအေ(ကာင် း

အ0cရ ာယ်အ ဆင့် နိမ့်ေ သာ

စီးပွားဆက်ဆံ ေဆာင်ရွက်မ;၊ ေငွ လPဲေ ြပာင်းမ;၊ အသုံးပစqည်း0ှင့်

ဆက် သွ ယ်

0ုိင်ငံ စသည် တDို ကုိ

သိ ရိှ

ေဖာ်ထု တ် ရန် 0ှင့် ကိုင်တွ ယ်ေ ဆာင်ရွက် ရန် မည်သ ည့် အစီ အ မံများ ထားရှိသ နည်း။
7.

AML/CFT အစီအမံ များ ချမှတ် က ျင့်သုံးပုံေ (ကာင့် တရားဝင် ေငွေ (ကးစနစ် အသုံးြပuမ;ကုိ အတားအဆီး ြဖစ်စ ေ
သလား၊

အားလုံးပါဝင်

0ုိင်ေ သာ ေငွေ (ကးကp ြမuင့်တ င်ရ န်အတွ က်

မည်သ ည့်

အစီအ မံများ

ချမှ တ်

ေဆာင်ရွက် သနည်း။
8.

ကpအမျိuးမျိuး အဖွဲUအစည်းအမျိuးမျuိ း၊ 0ှင့် အဖွဲUအစည်းတစ်ခခ
ု ျင်းတွ င်၊ CDD 0ှင့် တုိးြမuင့် အစီအ မံများ
သိုDမ ဟု တ် သီးြခားအစီအ မံများသည် ML/TF အ0cရာယ်များအလိုက် မည် သ ည့် အတို င်းအတာအထိ ကွဲြပား
ြခားနားသနည်း၊ ြပည်ပ ေငွေ (ကးဆုိင်ရ ာအုပ်စုများ0ှင့် ြပည် တွ င်းအဖွဲUအစည်းများအ(ကားလုိက်နာ ေဆာင်ရွက်
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9.

CDD လု ပ်ငန်းစဉ် အတွ က် (ကားခံအဖွဲUမျာ းကို(တတိ ယ အဖွဲU) အားထားအသုံးြပuမ; မည်သ ည့် အတိုင်းအတာ
အထိ ရှိiပိး၊ အထိန်းအချuပ် စည်းမျဉ်းမျာ း မည်မj ေကာင်းမွန်စွာ ချမှတ် ေဆာင်ရွက်သ နည်း။

10.

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း0ှင့် DNFBP မျာ းက ၊ AML/CFT လိုက်နာေဆာင်ရွက်မ; လုပ်င န်းစဉ်မှ အချက်
အလက် လုံေ လာက်စွာ အလှမ်းမီရ ယူ0ုိင် မ; ေသချာေစရန် မည်သDုိ ေကာင်းမွန်ေ အာင် ေဆာင်ရွက် ထားသနည်း။

11.

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း0ှင့် အုပ်စု များ၊ DNFBP မျာ း၏ ဌာနဆုိ င်ရ ာ မူဝါဒ0ှင် ့အ ထိန်းအချuပ် စည်းမျဉ် း
မျာ းက ေအာက်ပါတုDိကုိ ေဆာလျင်စွာ ြပန် လှန် သုံးသပ်0ုိ င်ပါသလား(၁) r;ပ်ေ ထွးေသာ သိုDမ ဟု တ် ပုံမှန်မ ဟု တ် ေသာ ေငွ လPဲေ ြပာင်း မ;များ၊
(၂) FIU ထံ သတင်းပိDုရ န် အလားအလာရှိမည့် STR များ
( ၃) မှားယွင်းiပီး သံသ ယြဖစ်ဖွ ယ် ဟု သတ်မှ တ်ခ ျက်များ၊။ သံသ ယြဖစ်ဖွ ယ် ေငွ လPဲေ ြပာင်းမ;0ှင့်ပ တ်သ က် ၍
ေပးပိုD(ကသည့် STR မျာ းတွင် ြပည့်စံု၊ တိက ျမှန် က န်iပီး လုံ ေ လာက်သ ည့် အချက်အ လက်များ မည် သ ည့်
အတို င်းအတာအထိ ပါရှိသ နည်း။

12.

အ0cရ ာယ် အကဲြဖတ်ရ န်၊ မူဝါဒ ေရးဆွဲ သုံးသပ်ရ န်အ တွက် မည်သ ည့် အစီအမံ များ0ှင့် နည်းများ အသုံးြပuကာ၊
ML/TF အ0cရ ာယ်များအတွ က် သင့်ေ လျာ်ေ သာအ0cရာယ်ေ လjာ့ချေရး စနစ် အထိန်းအချuပ်များ ချထားသနည်း။

13.

AML/CFT

မူဝါဒမျာ း0ှင့်

အထိန်းအချuပ်

စည်းမျဉ်းစည်း ကမ်းများကို

အlကီးတန်း

စီမံခ န်Dခွဲသူများ0ှ င့်

ဝန် ထမ်းများ သိရိှေ စရန် မည်သ ည့် ဆက်သွ ယ် အေ(ကာင်း(ကားသနည်း။ AML/CFT သတ်မှ တ် တာဝန်များ
ချိuးေဖာက်ခံရ ပါက ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း0ှင့် DNFBP မျာ းက မည်သ ည့် ကု စားမ;0ှင့် အေရးယူ
ဒဏ်ခ တ်မ;များကို လုပ်ေ ဆာင် (ကသနည်း။
14.

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း0ှင့် DNFBP မျာ းက ML/TF အ0cရ ာယ်အ ကဲြဖတ်ခ ျက်များကို မည်မjေကာင်းမွန်စွ ာ
မှတ် တမ်း ယူiပီး အချိန်0ှင့် တစ်ေ ြပးညီ ထားလျက်ရှိသ နည်း။

15.

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း0ှင့်

DNFBP

မျာ းတွင်

၄င်း တုိD ၏

အရွ ယ်အစား၊

r;ပ်ေ ထွးမ;၊

စီးပွာ းေရး

ေဆာင်ရွက်ခ ျက်များ0ှင့် အ0cရ ာယ် အ ဆင့်အ ေနအထားအလို က် AML/CFT မူဝါဒများ0ှင့် အထိန်းအချuပ်များ
အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်ရ န် လုံေ လာက်သ ည့် ရင်းြမစ်မျာ း ရှိသ လား။
16.

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း0ှင့်
သတင်းပုDိရ ာတွင်
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DNFBP

အကူအ ညီြဖစ်ေ စမည့်

များ

သံသ ယြဖစ်ဖွ ယ် ေငွလဲPေ ြပာင်းမ;များကို

တုDံြပန်ခ ျက်များကို

သိရိှေ ဖာ် ထု တ်

မည်မj ေကာင်းမွန်စွာ ေပး0ုိင်သ နည် း ။
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လက်ငင်း ရလဒ် ၅

ဥပေဒေရးရာ ပုဂ^ိuလ်များ0ှင့် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မမ
; ျားကို ေငွေ(ကးခဝါချမ;
သိုDမဟုတ် အ(ကမ်း ဖက်မ;ကို ေငွေ(ကးေထာက်ပံ့မ;အတွက်
အလွဲသုံး စားြပuြခင်းမှ ကာကွယ်0ုိင်iပီး ၄င်း တုိD၏ အကျိuးခံစားခွင့်
ရှိသူပိုင်ရှင်0ှင့် သက်ဆုိင်သည့် အချက်အလက်များကို
lကီး(ကပ်ေရးအာဏာပိုင်များမှ အဟန်Dအတားမရှိ ရယူ0ုိင်သည်။

ထိေ ရာက်ေ သာစနစ်တစ်ခု ၏ လကtဏာများ
ေအာက်ပါတုိD ကို ေဆာင်ရွက်ရ န် အစီအ မံများ ချထားiပီးြဖစ်သ ည်။
n ဥပေဒေရးရာ ပုဂ^ိuလ် များ0ှင့် စီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်မ; များကို ြပစ်မ;က ျzးလွန်ရ န် အ တွ က်

အသုံးချခံ ရြခင်းမှ ကာကွ ယ်ရ န်၊

n ဥပေဒေရးရာ ပုဂ^ိuလ် များ0ှင့် စီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်မ; များကို ပွင့် လ င် းြမင်သ ာမ; လုံေ လာက်စွာ

ရှေ
ိ စရန်၊

n အေြခခံအ ချက်အ လက်0ှ င့်အ ကျuိးခံစားခွင့်ရိှသူပုိ င်ရှင်အ ချက် အ လက်များကို

ေဆာလျင်စွာ ရရှိ0ိုင်မ; ေသချာ ေစရန်။

အေြခခံအချက်အ လက် များကို

အများြပည်သူရ ယူ(ကည့်r;0ုိ င်iပီး၊

အကျိuးခံစားခွင့်ရှိသူပို င်ရှင်အ ချက် အ လက်များကို

lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင်များက ရယူ(ကည့်r;0ုိ င်သ ည်။ ဤအစီအ မံများကို ချိuးေဖာက်သူများသည် ထိေ ရာက်၊ အချိuးညီi ပီ း
ေနာင်(ကဉ်ေ စသည့် အေရးယူြခင်း ခံရ သည်။ ထို သိုDြဖင့် ဥပေဒေရးရာ ပုဂ^ိuလ်များ0ှင့် စီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်မ;များသည်
ြပစ်မ;က ျzးလွန်သူ များအတွက် ေငွေ (ကးခဝါချမ; သိုDမ ဟု တ် အ(ကမ်းဖက်မ; ကို ေငွေ (ကးေထာက်ပ့ံမ;ြဖင့်
ြပuရန် ဆွဲေ ဆာင် မ; မရှေ
ိ တာ့ေ ပ။

ဤရလဒ်သ ည် အ(ကံြပuချက် ၂၄၊ ၂၅
လည်းေကာင်း အဓိ က သက်ဆုိ င်သ ည်။

တုDိ0ှ င့် လည်းေကာင်း၊ အ(ကံြပuချက် ၁၊၁၀၊၃၇ 0ှင့် ၄၀

အလွဲ သံုးစား

ရှိ အပိုင်းများ0ှ င့်

အကဲြဖတ် သူများအတွက် မှ တ်ခ ျက်
အကဲြဖတ် သူများသည် ဤလက် ငင်းရလဒ်ကုိ အကဲြဖတ်သ ည့်အခါတွင် ၄င်းတုDိ ပါဝင်ေ ဆာင်ရွက်သ ည့် 0ုိင်ငံတ ကာ
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ;အ ဆင့်0ှင့်စ ပ် လျဉ်းသည့် ေတွUရှိချက်များကို လည်း ထည့် သွင်းစဉ်းစားသင့်သ ည်။ ထို သိုD စဉ်းစားရာ
တွင်

lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပို င်များက ဥပေဒေရးရာ ပုဂ^ိuလ်များ0ှင့် စီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်မ;များ (အကျိuးခံစားခွင့် ရှိ သူ

ပိုင်ရှင်အ ချက် အ လက် များ အပါအဝင်) အချက်အ လက် ေဖာ်ထု တ်ရ န်အ တွက် သိုDမ ဟု တ် ဖလှ ယ်ရ န် အ တွ က် လိုအပ် သ ည့်
အကူအ ညီများ ေတာင်းခံသ ည့် အတိုင်းအတာ0ှင့် မိမိ တDိုက အကူအ ညီ ေပးသည့် အတို င်းအတာများကိုပါ ထည့်သွ င် း
စဉ်းစားရမည်ြဖစ်သ ည်။
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ရလဒ် ြပည့်မီြခင်းရှိမရှိ ဆုံးြဖတ်ရ ာတွ င် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် ပင်မ အေရးကိစqများ

5.1.

0ုိင်ငံ တွင် ဥပေဒေရးရာ ပုဂ^ိuလ်များ0ှင့် စီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်မ;များ ထူေ ထာင်မ;0ှ င့် အမျိuးအစားမျာ း သိရိှရ န် အချက်
အလက်များကို မည်သ ည့် အတို င်းအတာ အထိ အများြပည်သူ ရယူ0ို င်သ နည်း။

5.2.

သက် ဆုိင်ရ ာ အာဏာပုိင်များက ခုခံ0ုိင်မ;အ ားနည်းချက် များကို လည်းေကာင်း၊ 0ိုင်ငံ တွင်း၌ ထူေ ထာင် ထား
ရှိသ ည့် ဥပေဒေရးရာ ပုဂ^ိuလ်များက ML/TF အတွ က် အလွဲသံုးစားြပuြခင်း ခံရ0ိုင်သည့် သိDုမဟု တ် ခံေနရသည့်
အတုိ င်းအတာကို လည်းေကာင်း၊မည်မjေကာင်းမွန် စွာ ေဖာ်ထု တ် ၊ အကဲြဖတ်iပီး နားလည် သနည်း။

5.3.

0ုိင်ငံ က

ဥပေဒေရးရာ

ပုဂ^ိu လ်များ0ှင့်

စီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်မ;များကို

ML/TF

ကိစqရ ပ်များ

အတွ က်

အလွဲသုံးစားြပuြခင်းမှ ကာကွ ယ်ရ န်အ စီ အ မံများကိုမည်မjေကာင်းမွန်စွာ အေကာင်အ ထည် ေဖာ်0ုိင် သနည်း။
5.4.

0ုိင်ငံ တွင်း ထူေ ထာင် ထားသည့် ဥပေဒေရးရာ ပုဂ^ိuလ် အမျိuးအစားအားလုံး ၏ လက်ရိှအချိန်အ ထိ လုံေ လာက်
တိက ျမှန် က န်သ ည့် အေြခခံအချက်အ လက်များ0ှင့် အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူ အချက်အ လက်များကို မည်သ ည့်
အတို င်းအတာအထိ ေဆာလျင်စွာ ရရှိ0ိုင်သ နည်း။

5.5.

ဥပေဒေရးရာ စီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်မ; များ၏ လုံေ လာက် တိက ျမှန်က န်သ ည့် အေြခခံ အချက်အ လက်များ0ှ င့်
အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူ ပိုင်ရှင်များ0ှင့် ပတ် သ က်သ ည့် လက်ရှိအ ချိန်အ ထိ အချက်အ လက်များကို မည် သ ည့်
အတို င်းအတာ အထိ ေဆာလျင်စွာ ရရှိ0ုိင်သ နည်း။

5.6.

သတင်းအချက်အ လက်များ0ှင့် ပတ်သ က်သ ည့် တာဝန်များကို လုိ က်နာေဆာင်ရွက်ြခင်းမရှိသူများ အား
ထိေ ရာက် အချိuးညီiပီး ေနာင်(ကဉ်ေ စသည့် အေရးယူဒ ဏ်ခ တ်မ;များကို မည် သ ည့်အ တုိ င်းအတာအထိ ချမှ တ်
ကျင့်သုံး သနည်း။

a)

ပင်မအေရးကိစqမျာ း၏ ေနာက်ဆံုးေကာက်ခ ျက်ကုိ အေထာက် အပံ့ြပu0ုိင်သ ည့် အချက်အ လက် ဆုိ င်ရ ာ
သာဓကများ

1.

0ုိင်ငံ တွင်းရှိ ဥပေဒေရးရာ ပုဂ^ိu လ်0ှင့် ဥပေဒေရးရာ စီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်မ;များ၏ အမျိuးအစား၊ ပုံစံ0ှင့် အေြခခံ
လကtဏာများအေပC ဆက် စပ်အ ေ(ကာင်းခံများဆုိင်ရ ာ အချက်အ လက်များ။

2.

ဥပေဒစုိးမိုးေရး အဖွဲUမျာ း0ှင့် အြခားlကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင်များ၏ အေတွUအ(ကံuများ (ဥပမာ- အချက်အ လက်
ဆုိင်ရ ာ သတ်မှ တ်တာဝန်များ ချuိ းေဖာက်မ;အ တွ က် ချမှတ် သ ည့် အေရးယူ ဒဏ်ခ တ်မ; အဆင့်၊ အေြခခံ
အချက်အ လက်0ှ င့် အကျိzးခံစားခွင့်ရိှသူ ပိုင်ရှင် ဆိုင်ရ ာ အချက်အ လက် (ထူေ ထာင်သူ၊ ယုံ(ကည်အ ပ် 0ံှ သူ
(မျာ း)၊ ေစာင့်ေ ရှာ က်သူ0ှ င့် အကျိuးခံစားခွင့် ရှိသူများ၏ အချက်အ လက် များ အပါအဝင်)တုိD ကို ေတာင် း ခံ
ရရှိသ ည့်ေ နရာ

0ှင့်

ရရှိပုံ၊

စုံစမ်းစစ်ေ ဆးမ;များကို

အေထာက်အ ကူြဖစ်ေ စရန်

အသုံးြပuသည့်

အချက်အ လက် များ)။
3.

ဥပေဒေရးရာ

ပုဂ^ိu လ်0ှင့်

EFFECTIVENESS ASSESSMENT

စီစဉ်ေ ဆာင်ရွက် မ;များကို

အလွဲ သုံးစားြပuပုံ

သာဓကများ0ှင့်

အမျိuးအစား
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ေလ့ လာချက်များ (ဥပမာ- 0ုိင်ငံ တွင်းရှိ ဥပေဒေရးရာ ပုဂ^ိuလ် 0ှင့် စီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်မ;များကို ML/TF အတွ က်

အသုံးြပuြခင်းခံေနရသည် ဟု ြပစ်မ; ဆိုင်ရ ာစုံစမ်းစစ်ေဆးမ;များမှ သက်ေသအေထာက်အ ထား ရှာေဖွ ေဖာ် ထု တ်
ရရှိသ ည့် lကိမ်ေရ၊

တရားမဝင် လုပ် ငန်းများ အတွက် အလွဲသံုးစား ြပuလုပ်ခံရ သည့် အတွ က် ဖျက်သိ မ် း

ခံရ သည့် သိုမ ဟု တ် လုပ် ငန်းေဆာင်ရွက်ြခင်းမှ အiပီးအပိုင် တားြမစ်ခရ
ံ သည့် ဥပေဒေရးရာ ပုဂ^ိuလ်များ)။
4.

အေြခခံအချက်အ လက်0ှ င့် အကျိzးခံစားခွင့်ရိှသူ ပိုင်ရှင် ဆို င်ရ ာ အချက်အ လက်များရရှိ0ိုင်သ ည့် ဇစ်ြမစ်များ
(ဥပမာ- ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ0ှင့် DNFBP များ ရယူ0ို င်သ ည့် အများ ရယူ(ကည့်r;0ိုင်ေ သာ အချက်

အလက် အမျိuးအစားများ၊ ကုမ[ဏီ မှ တ်ပုံ တင်ဌာန သိုDမ ဟု တ် ကုမ[ဏီ တွ င် ထိ န်းသိမ်း ထားရှိသ ည့် အချက်
အလက် အမျိuးအစားများ။)
5.

ဥပေဒေရးရာ

ပုဂ^ိu လ်0ှင့်

“တံခါးမှzးမျာ း”

စီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်မ; များ

ထူေ ထာင်မ;0ှင့်

အုပ်ခ ျuပ်မ;တွင်

ေဆာင်ရွက်ရ သည့်

(ဥပမာ -ကုမ[ဏီ ဝန်ေ ဆာင်မ;ေ ပးသူများ၊ စာရင်းကိုင် များ၊ ဥပေဒပညာြဖင့် အသက်ေ မွ း

ဝမ်းေကျာ င်း လုပ် ကိုင် သူများ) ၏ အခန်းကp0ှ င့် ပတ် သ က်သ ည့် အချက်အ လက်များ။
6.

အြခားအချက်အ လက်များ (ဥပမာ

-ဥပေဒေရးရာ

စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မ;များ တည်ရှိမ;0ှ င့် စပ်လျဉ်းသည့်

အချက်အ လက် များ၊ အြခား0ုိင်ငံများက အေြခခံအချက်အ လက်0ှင့် အကျိuးခံစားခွင့် ရှိသူ ပိုင်ရှင် ဆိုင်ရ ာ
အချက်အ လက်

ေတာင်းခံချက်များကို

တုDံြပန်မ;များ

(လက်ခံြခင်း။ ြငင်းဆုိြခင်း)၊

အကူ အညီေပးမ;

အရည်အေသွး 0ှင့် ပတ်သ က်၍ ေစာင့်(ကည့်(ကပ်မတ် သ ည့် အချက်အ လက်များ)။

b)

ပင်မအေရးကိစqမျာ း၏ ေနာက်ဆံုးေကာက်ခ ျက်များအေပC အေထာက် အပ့ံြပu0ုိင်သ ည့် သီးြခား
အေ(ကာင်းတရား ဆိုင်ရ ာသာဓကများ

7.

ဥပေဒေရးရာ ပုဂ^ိuလ်များ (ကိုင်ေ ဆာင်သူ လPဲေ ြပာင်း0ုိင်သ ည့် စာချuပ်စာတမ်းများ0ှင့် ကိုင်ေ ဆာင် သူ လု ပ်ပုိင် ခွ င့်
စာတမ်းများြဖင့် ေဆာင်ရွက် သူများ၊ အမည်ခံ အစုရှ ယ် ယာရှင်များ0ှင့် ဒါrုိက်တာများအပါအဝင်)0ှင့် စီစ ဉ်
ေဆာင်ရွက်မ;များ၏

ပွင့် လင်းြမင် သ ာမ;ကို

ပိုမိုေ ကာင်းမွ န်ေ စရန်

မည်သ ည့်

အစီအ မံများ

ချမှ တ်

ေဆာင်ရွက်သ နည်း။
8.

ဥပေဒေရးရာ ပုဂ^ိu လ်များ၏ အေြခခံအ ချက်အ လက် များ0ှင့် အကျိuးခံစားခွင့်ရှိသူပိုင်ရှ င်ဆုိ င်ရ ာ အချက်အ လက်
မျာ းကို လက်ရှိအချိန်အ ထိ တိက ျမှ န်က န်စွာ ထားရှိမ; ေသချာေစရန် သက် ဆုိ င်ရ ာ အာဏာပိုင်များက မည် သုိD
လုပ်ေ ဆာင်သ နည်း။

အချက်အ လက် ရှိမရှ၊ိ တိက ျမှန် က န်မ; ရှိမရှိကုိ ေစာင့်(ကည့်(ကပ် မတ်၊ စမ်းသပ် /

အတည်ြပu စိစစ်မ; ရှိသ လား။
9.

ဥပေဒေရးရာ ပုဂ^ိuလ်များတွင် အချက် အ လက် များလုံေ လာက် မ;၊ တိက ျမှန် က န်မ;0ှင့် အချိန်0ှင့် တစ်ေ ြပးညီ ရိှ မ;
လို အပ်ခ ျက်အ တိုင်း အေြခခံအချက်အ လက်များ0ှင့် အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူပုိင်ရှင် ဆိုင်ရ ာ အချက်အ လက် များ
အေြပာင်းအလဲရိှပါက

တင်ြပရန်

အချိန်မည်မjယူသ နည်း။ အကျuံးဝင်သ ည့် အေြခအေနမျာ းတွင် ဥပဒေ

ေရးရာ စီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်မ;များ၌ အလားတူ အေြပာင်းအလဲများကို ေဆာလျင်စွာ စာရင်းသွင်း တင်ြပရန် အချိ န်
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မည်မj ယူ သ နည်း။
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10.

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ0ှင့် DNFBP မျာ းက ဥပ ေဒေရးရာ ပုဂuိ^ လ်များ0ှင့် စီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်မ;များ၏
လက်ရှိအ ချိန်အ ထိ တိက ျမှန် က န်သ ည့် အေြခခံအ ချက် အလက်များ0ှင့် အကျိuးခံစားခွင့်ရှိသူ အချက် အလက်
မျာ းကို မည်သ ည့် အတို င်းအတာအထိ ရယူ0ိုင် သ နည်း။ ေငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်းများ0ှင့် DNFBP များအား
ယုံ(ကည်အပ် 0ံှြခင်းခံရ သူများက မည်သ ည့် အတို င်းအတာအထိ အချက်အ လက်များ ထု တ်ေ ပးသနည်း။

11.

သက် ဆိုင်ရ ာ အာဏာပိုင် များက အစီအ မံများကို လုံေ လာက်စွာ အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်ရ န် လုံေ လာက် သ ည့်
ရင်းြမစ်များရှိသ လား။
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လက်ငင်း ရလဒ် ၆

lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင်များက ေငွ(ကးဆုိင်ရာစုစည်းသတင်း0ှင့် အြခား သက်ဆိုင်သ ည့်
အချက်အလက် အားလုံးကုိ ေငွေ(ကးခဝါချမ;0ှင့် အ(ကမ်းဖက်မ;ကို ေငွေ (ကးေထာက်ပံ့မ;
ဆုိင်ရာ စုံစမ်းစစ်ေ ဆးမ;များအတွက် သင့်ေ လျာ်လုံေ လာက်စွာ .အသုံးြပu(ကသည်။

ထိေ ရာက်ေ သာစနစ်တစ်ခု ၏ လကtဏာများ
lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင်များက ေငွေ(ကးခဝါချမ;၊ ဆက်စပ်မူ လြပစ်မ; များ0ှင့် အ(ကမ်းဖက် မ;ကုိေ ငွေ (ကးေထာက် ပ့ံမ;များ
စုံစမ်း စစ်ေ ဆးရန် ေငွ(ကးဆုိင်ရ ာစုစည်းသတင်း0ှ င့် အြခား သက် ဆုိင်သ ည့် အချက်အ လက် အသွ ယ် သွ ယ်ကုိ ေတာင်း ခံ

ရရှိiပီး အသုံးြပu (ကသည်။ အားထား ယုံ(ကည်ရ iပီး တိက ျမှန်က န်ေ သာ ေနာက်ဆုံး အချက်အ လက်များ ရရှိသ ည် ။

lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပို င်များတွင် ထိုအချက်အ လက်များကို အသုံးြပuiပီး ၄င်းတုိD ၏ ပို င်းြခားစိတ်ြဖာမ;0ှင့် ေငွေ(ကးဆုိ င် ရ ာ
စုံစမ်းစစ်ေ ဆးမ;များ ြပuလု ပ်ရ န်၊ ပုိင်ဆုိ င်မ;များ ရှာေဖွေ ဖာ်ထု တ် ေြခရာခံရ န်၊ ေဆာင်ရွက်မ;ဆို င်ရ ာ ပိုင်းြခားစိတ်ြဖာမ;
ြပuလု ပ်ရ န် လုိအ ပ်သ ည့် ရင်းြမစ်များ0ှင့် ကွျမ်းကျင်မ;များ ရှိသ ည်။
ဤရလဒ်သ ည် အဓိက အားြဖင့် အ(ကံြပuချက် ၂၉ မှ ၃၂
အပိုင်းများ0ှင့် လည်းေကာင်း သက် ဆိုင် သ ည်။

အကဲြဖတ် သူများအတွက် မှ တ်ခ ျက်
1) ဤရလဒ်တွ င်

FIU

က ေဆာင်ရွက်ရ သည့်

အထိ လ ည်းေကာင်း၊ အ(ကံြပuချက် ၁၊၂၊ ၄၊ ၈၊၉၊ ၃၄ 0ှင့် ၄၀ ရှိ

တာဝန်ြဖစ်ေ သာ

STR

များ0ှင့်

အြခားေသာ ေဒတာမျာ းကို

ပိုင်းြခားစိတ်ြဖာမ; ြပuလုပ်မ; ၊ lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင်များမှ FIU မှ ထု တ်ေ ပးသည့် အချက် အ လက်များ၊ အြခားေသာ
ေငွေ(ကးဆုိ င်ရ ာ ပိုင်းြခားစုစည်း သတင်း0ှ င့် အြခား သက် ဆုိင် ရာအချက်အ လက်များ အသုံးြပuမ;မျာ း ပါဝင်သ ည်။ 83 .
2) ဤရလဒ်ကုိ အကဲြဖတ် သ ည့် အခါ lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင် မျာ း ပါဝင်ေ ဆာင်ရွ က်ရ သည့် 0ုိ င်ငံ တကာ ပူးေပါင် း
ေဆာင်ရွက်မ;

အဆင့်အေပC ေတွUရှိခ ျက်များကိုပါ ထည့်သွ င်းစဉ်းစားသင့် သ ည်။ ထို သDုိစဉ်းစားရာတွင် FIU များ0ှ င့်

ဥပေဒစုိးမိုးေရး အဖွဲUမျာ းက ြပည်ပ လုပ်ေ ဖာ် ကိုင်ဖ က်များထံမှ လိုအ ပ် သ ည့် ေငွ(ကးဆုိ င်ရ ာ သတင်း အချက်အ လက်
မျာ း0ှင့်အြခားေသာအချက်အ လက်များ ေကာက်ခံ0ိုင်သ ည့်အ တိုင်းအတာ0ှင့် အမှန် တကယ် ေကာက်ခံခ့ဲသ ည့်အ တုိ င်း
အတာ တုDိကုိပါ စဉ်းစားရန် ြဖစ်သ ည်။

83

ထိဇ
ု စ်ြမစ်များတွင်

STR

များ၊ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် သယ်ေဆာင်သည့် ေငွေ(ကး0ှင့် ကုိငေ် ဆာင်သလ
ူ ေဲP ြပာင်း0ုိငသ
် ည်စ
့ ာချu ပ်များအေပC သတင်း ပိခ
Dု ျက်များ၊ ၊ ဥပဒေ စိးု မိးု ေရး

အဖွUဲ များ၊ ြပစ်မ;မတ
ှ ်တမ်း များ၊ lကီး(ကပ်ေရး0ှင့် စည်း ကမ်း စည်းမျဉး် ဆုင
ိ ရ
် ာ အချကအ
် လက်များ0ှင့် ကုမ[ဏီ မှတ်ပံုတင် စာရင်း များ စသည့် အချကအ
် လက်များ ပါဝင်သည်။
အကျuံ းဝင်သည့်အေြခအေနများတွင် ေငွသ ားလPဲေြပာင်းမ;၊ 0ုိင်ငံြခားေငွလPဲေြပာင်းမ;များ၊ အီလက်ထရွန်နစ်နည်းြဖင့် လPဲေြပာင်းမ; မှတ်တမ်း များ၊ လုံြခံuေရးအဖွဲUများအပါအဝင်
အြခားအစိးု ရအဖွUဲ များမှ ရရှသ
ိ ည့် အချက်အလက်များ၊ အခွနအ
် ာဏာပိင
ု ်များ၊ ပိင
ု ဆ
် င
ို ်မ; စာရင်းများ၊ အကျိuးအြမတ်ေအဂျင်စီများ၊ ပရဟိတအဖွဲUအာဏာပိုင်များ၊ 0ှ င့်
ေငွေရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်းများ0ှင့်

DNFBP

များထံမှ

CDD

အချက်အလက်များ0ှင့် ေငွလPဲေြပာင်း မ; မှတ်တမ်း များအပါအဝင်၊ မေပးမေနရ အစီအမံများြဖင့်

ေတာင်းခံရရှိ0ုိင်သည့် အချက်အလက်များ အြပင်၊ အင်တာနက်ေပCမှ အချက်အလက်များ။
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ရလဒ် ြပည်မ
့ ြီ ခင်း ရှမ
ိ ရှိ ဆုးံ ြဖတ်ရာတွင် ထည့်သွ င်းစဉ်းစားရမည့် ပင်မ အေရးကိစqများ
6.1.

ML ြပစ်မ;များ၊ ဆက် စပ်မူ လြပစ်မ; များ0ှင့် TF တုDိ0ှ င့် ဆက်0P ယ်သ ည့် ြပစ်မ;မျာ း ကျzးလွန်ရ ာမှ ရရှိ သ ည့်
အကျိuးအြမတ်များကို ေြခရာခံရ န်0ှင့် သက်ေ သအေထာက် အ ထား တည်ေ ဆာက်ရ န် အ တွ က် ေငွေ(ကးဆုိ င်ရ ာ
ပိုင်းြခားစုစည်း သတင်း0ှ င့် အြခား သက်ဆုိ င်ရ ာအချက်အ လက်များကို မည်သ ည့် အတို င်းအတာ အထိ
အလှမ်းမီ ရယူ0ို င်iပီး စုံစမ်း စစ်ေ ဆးမ;များတွ င် အသုံးြပuသနည်း။

6.2.

lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင် များသည် ၄င်းတုDိ ၏ တာဝန်များ ထမ်းေဆာင်ရ ာတွင် အေထာက် အကူြပuမည့်
သင့်ေ လျာ် တိက ျမှ န်က န်ေ သာ အချက်အ လက် များ ပါရှိသ ည့် သတင်းပိDုခ ျက်များ မည်သ ည့်အ တိုင်းအတာအထိ
လက်ခံရ ရှိသ နည်း သိုDမ ဟု တ် ေတာင်းခံသ နည်း။ (ဥပမာ- STR

များ၊ ေငွေ (ကး0ှင့် လPဲေ ြပာင်းကိုင်ေ ဆာင်

0ုိင်သ ည့် ေငွ လPဲ စာချuပ်မျာ း)
6.3.

FIU ပိုင်းြခားစိတ်ြဖာချက် 0ှင့် ြဖန်Dေ ဝချက်များက lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင်များ လုပ် ငန်းေဆာင်ရွက်မ;များကို
မည်သ ည့်အ တိုင်းအတာအထိ အေထာက်အ ကူြပuသနည်း။

6.4.

FIU 0ှင့် အြခား lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင်များသည် မည်သ ည့်အ တိုင်းအတာ အထိ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်iပီ း
အချက်အ လက် များ၊ ေငွေ (ကးဆုိင်ရ ာ

စုစည်းသတင်းအချက် အ လက်များ

ဖလှ ယ်(ကသနည်း။

FIU

0ှ င့်

lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင်များက ၄င်းတုDိ ဖလှ ယ်သ ည့် သိDုမ ဟု တ် အသုံးြပuသည့် အချက်အ လက်များကို မည် မ j
လုံြခံuစွာ ထိန်းသိမ်း ေစာင့်ေရှာ က်(ကသနည်း။

a)

ပင်မ အေရးကိစqများ၏ ေနာက်ဆံုးေကာက်ခ ျက်များအေပC အေထာက်အပံ့ြပu0ုိင် သ ည့် အချက်အ လက် ဆုိင်ရ ာ
သာဓကများ

1.

ဥပေဒစိုးမိုးေရး အဖွဲU0ှင့် အြခား lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင်များ၏ အေတွUအ(ကံuများ (ဥပမာ -ေငွေ (ကးဆုိင်ရ ာ
စုစည်းသတင်းအချက်အ လက် အမျိuးအစားမျာ း0ှင့် အြခား ရရှိ0ိုင်သ ည့် အချက် အ လက်များ၊ ထိုအချက်အ လက်
မျာ းကို စုံစမ်းစစ်ေ ဆးေရး နည်း လမ်းကိရိ ယာအြဖစ် အသုံးြပuသည့် lကိမ်ေ ရ)

2.

FIU မျာ း0ှင့် အြခား lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင် များအ(ကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ; သာဓကများ 0ှင့် -ေငွေ (ကး
ဆုိင်ရ ာ ပိုင်းြခားစိတ်ြဖာမ; ြပuထားသည့် သတင်းအချက်အ လက် အသုံးြပuမ; သာဓကများ၊ (ဥပမာ- - ေငွေ (ကး

ဆုိင်ရ ာ ပိုင်းြခားစိတ်ြဖာမ; ြပuထားသည့် စုစည်းသတင်းအချက်အ လက် ြဖန်Dေဝ/ဖလှ ယ် သည့် အေရအတွ က်
ကိန်းဂဏန်းများ၊ ML/TF 0ှင့် ဆက်စပ် မူ လြပစ်မ;များ စုံစမ်းစစ်ေဆးမ;များ0ှင့် တရားစွဲဆုိ တင်ပုိDရ ာတွ င်
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပိုင်ဆို င်မ;များ ရှာ ေဖွေဖာ်ထု တ် ေြခရာခံရာတွင်ေသာ် လ ည်းေကာင်း၊ ထို ေငွေ(ကးဆုိင် ရ ာ
စုစည်းသတင်းအချက်အ လက် အသုံးြပuသည့် အမ; သာဓကများ)
3.

STR ဆုိင်ရ ာ အချက်အ လက်များ(ဥပမာ -STR အေရအတွက် /ပိုင်းြခားစိတ်ြဖာသည့် အမ; များ၊ STR များတွ င်

ေဖာ်ြပသည့် အချက် အ လက်များ၏အရည် အေသွးအေပC ထင်ြမင်ခ ျက်၊ သတင်းမပိုDသ ည့် သံသ ယြဖစ် ဖွ ယ်
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ေငွလPဲေြပာင်းမ;များကို lကီး(ကပ်ေရး အာဏာပိုင်များ ေတွUရှိရ သည့် lကိမ်ေရ သာဓကများ၊ STR သတင်းပိDုခ ျက်
0ှင့် စပ် လျဉ်း၍ လက် ငင်းရလဒ် ၄ ကိုပါ (ကည့်ရ န်)။
4.

အြခား ေငွေ(ကးဆုိ င်ရ ာ စုစည်းသတင်းအချက်အ လက် 0ှင့် အြခားအချက်အ လက်များ (ဥပမာ -ေငွေ (ကး0ှ င့်

ကိုင်ေဆာင် သူ လPဲေြပာင်း0ုိင်သ ည့် စာချuပ်မျာ း အေပC သတင်းပိDု ချက် လက်ခံရ ရှိသ ည့် အေရအတွ က်0ှင့် ပိုင်းြခား
စိတ်ြဖာမ; ြပuလုပ် သ ည့် အေရအတွ က်၊ ဥပေဒစုိးမိုးေရးအဖွဲUများ0ှင့် အြခား lကီး(ကပ်ေရး အာဏာပိုင်များက
အြခား အာဏာပိုင် များ၊ ေငွေရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်းများ0ှင့် DNFBP မျာ းထံမှ လက်ခံရ ရှိသ ည့် သိDုမ ဟု တ်
ေတာင်းခံရ ယူ/အလှမ်းမီရ ယူသ ည့် အချက်အ လက် အမျိuးအစားမျာ း)။
5.

အြခား

စာရွက်စာတမ်းများ

(ဥပမာ

-STR

0ှင့်

အြခား ေငွေ(ကးဆုိ င်ရ ာစုစည်းသတင်းအချက်အ လက်

အသုံးြပuပုံ0ှင့်သ တင်းပိDုပံု လ မ်း SPန်များ၊ ေငွေ(ကးဆုိ င်ရ ာပိုင်းြခားစိတ်ြဖာiပီးစုစည်းသတင်းအချက် အလက်များ
အသုံးြပuကာ ေဖာ်ထု တ် သ ည့် ကျzးလွန်ပံု အမျိuးအစားမျာ း) typologies))

b)

ပင်မ အေရးကိစqများ၏ ေနာက်ဆံုးေကာက်ခ ျက်များကို အေထာက်အပ့ံြပu0ုိင်သ ည့် သီးြခား အေ(ကာင်းတရား
ဆိုင်ရ ာ သာဓကများ

6.

FIU က STR များကို ပိုင်းြခားစိတ်ြဖာiပီး တန်ဖိုးရှိသ တင်းအြဖစ် ထုတ် လု ပ်ရ န် အတွ က် ၊ အချက်အ လက်များကို
မည်မjေကာင်းမွန်စွာ အလှ မ်းမီ ရယူ 0ုိင်iပီး မည်မj ေကာင်းမွ န်စွာ အသုံးြပu0ုိင်သ နည်း။ မိမိတDို ၏ ပိုင်းြခား
စိတ်ြဖာမ;ဆုိ င်ရ ာ အကဲြဖတ်ခ ျက်များက အေသးစိတ်ြခင်း တိ က ျ ေသချာ ြခင်း ရှိေ စရန် မည်သိုD လုပ်ေ ဆာင်
သနည်း။

7.

lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပို င်များက လုပ်ငန်း တာဝန်ေ ဆာင်ရွက် မ;0ှင့် ပတ်သ က်သ ည့် ပိုင်းြခားစိတ်ြဖာမ; ြပuလု ပ်
0ုိင်ရ န် အတွ က်၊

STR မျာ း0ှင့် အြခား ေငွေ(ကးဆုိ င်ရ ာ စုစည်းသတင်းများတွင် ပါရှိသ ည့် အချက်အ လက်

မျာ းကို မည်မj ေကာင်းမွန်စွာ အသုံးြပuသနည်း။
8.

lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင် များ ထံမှ ရရှိေ သာ တုDံြပန်ခ ျက်များ၊ ကျzးလွန်ပံု အမျိuးအစားေလ့ လာမ;များ 0ှ င့်
လုပ် ငန်း လက်ေ တွUေဆာင်ရွက်မ; အေတွUအ(ကံuမျာ းကို FIU က မိမိ လုပ် ငန်းတာဝန်များအတွ င်း မည်သ ည့်
အတို င်းအတာ အထိ ထည့်သွ င်းအသုံးြပuသနည်း။

9.

lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင် များ၊ ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း မျာ း၊ DNFBP များ0ှင့် အြခား သတင်းပိDုအဖွဲ U
အစည်းများအ(ကား

လိုအ ပ်သ ည့်

အချက်အ လက် များ ေဆာလျင်စွာ

ရရှိ0ုိင်ေ ရး

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွ က် မ;

အြပည့်အဝ ရရှိေ အာင် မည်သ ည့် ယ0cရ ားများအသုံးြပuကာ အေကာင်အ ထည် ေဖာ်သ နည်း။
10.

သတင်းပိDုသ ည့် STR မျာ းတွင် သံသ ယြဖစ်ဖွ ယ် ေငွ လPဲေ ြပာင်းမ;0ှင့် စပ် လျဉ်း၍ ြပည့်စုံ၊ တိက ျမှန်က န်i ပီ း
လုံေ လာက်သ ည့် အချက်အ လက် များ မည်သ ည့် အ တုိင်းအတာအထိ ပါရှိသ နည်း။

11.

ေငွေ(ကးဆုိ င်ရ ာ သတင်းအချက် အ လက် များ သတင်းပိုDမ; ပိုမို ေကာင်းမွန်ေ စရန်၊ သက်ဆုိ င်ရ ာ lကီး(ကပ်ေ ရး
အာဏာပိုင်များက သတင်းပိDု အဖွဲUအစည်းများ0ှင့် မည်သ ည့် အတို င်းအတာအထိ ြပန် လှန်သံုး သပ်မ; ထိေ တွ U
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ေဆာင်ရွက်မ; (FIU မှ အသိပညာေပးမ;များ အပါအဝင်) ြပuလုပ် သ နည်း။
12.

သက် ဆိုင်ရ ာ

အာဏာပို င်များတွင်

၄င်းတုိD ၏

လုပ် ငန်း တာဝန်များ

ထမ်းေဆာင်ရ န်

လုံေ လာက်သ ည့်

ရင်းြမစ်များ (ေဒတာ ထု တ် ယူရ န် 0ှင့် ေငွေ(ကးဆုိ င်ရ ာ သတင်းအချက်အ လက် များ စိတ်ြဖာရန်အ တွက် အို င် တီ
နည်းများ၊ ထိုအချက်အ လက်များ ထိန်းသိမ်း ထားရှိရ န် ရင်းြမစ် မျာ း) ရှိသ လား။
13.

FIU တွင် AML/CFT ကိစရ
q ပ်များတွ င် မလုိ လားအပ်ေသာ လPမ်းမိုးမ;မျာ း မရှိေစရန် အတွက်၊ လုပ် ငန်းတာဝန် ကုိ
သီးြခားလွတ် လ ပ်စွာ ေဆာင်ရွက်0ုိ င်ေ ရး ေသချာေစရန်
ေဖာ်လုပ်ေ ဆာင် သ နည်း။
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အေကာင်အ ထည်

METHODOLOGY
ASSESSING TECHNICAL COMPLIANCE WITH THE FATF RECOMMENDATIONS AND THE EFFECTIVENESS OF AML/CFT SYSTEMS

လက်ငင်းရလဒ် ၇

ေငွ(ကးခဝါချမ; ြပစ်မ;များ 0ှင့် လ;ပ်ရှားမ;များကို စုံစမ်းစစ်ေဆးiပီး ြပစ်မ;ကျzးလွန်
သူများ အား တရားစွဲဆိုတင်ပDိုကာ၊ ထိေရာက် အချိuးညီiပီး ေနာင်(ကဉ်ေစသည့်
အေရးယူ ဒဏ်ခတ်မ;များ ကျခံေစသည်။

ထိေ ရာက်သ ည့် စနစ် တစ်ခု ၏ လကtဏာများ

ေငွ(ကးခဝါချသည့် လ;ပ်ရှာ းမ;များ၊ အထူးသြဖင့် lကီးမားေသာ အကျိuးအြမတ် ရရှိေ စသည့် ြပစ်မ;များကို စုံစမ်း စစ်ေ ဆး
0ုိင်သ ည်၊ ြပစ်မ;

ကျzးလွန် သူများအား ေအာင်ြမင်စွာ

တရားစွဲဆုိ တင်ပိုD0ုိ င်သ ည်၊

တရားrုံးများက ြပစ်မ; ထင်ရှာ း

စီရ င်

ခံရ သူများအား ထိေ ရာက် အချိuးညီiပီး ေနာင်(ကဉ်ေ စသည့် အေရးယူဒ ဏ်ခ တ် မ;များ ချမှတ်သ ည်။ ထိုအ ထဲ တွ င် iပိuင် တူ
ေငွေ(ကးဆုိ င်ရ ာ

စုံစမ်း

စစ်ေ ဆးမ;မျာ း

0ှင့်

0ုိင် ငံြပင်ပရှိ ြဖစ်ပွာ းေသာ

ဆက် စပ်မူ လြပစ်မ; များကိုပါ

လုိ က် လံ

ေဆာင်ရွက်0ုိင်သ ကဲ့သုိD၊ မူလြပစ်မ;ြဖင့် တရားစွဲဆုိ0ုိ င်ြခင်း မရှိ ေသာ်လည်း ေငွေ (ကးခဝါချမ; ြပစ်မ; ကျzးလွန် မ; တစ်ခုတ ည် း

(stand-alone money laundering) ြဖင့် လ ည်း စုံစမ်းစစ်ေ ဆးiပီး တရားစွဲဆုိ တင် ပုိDခဲ့သ ည်။ ေငွေ (ကးခဝါချမ; အ0cရာယ် များ
ေလjာ့ချရန်အတွ က်၊ စနစ်များ၌ ပါဝင်သ ည့် အပို င်းများ (စုံစမ်းစစ်ေ ဆးမ;၊ တရားစွဲဆုိ မ;၊ ြပစ်မ; ထင်ရှာ းစီရ င်မ;0ှင့် အေရးယူ
ဒဏ်ခ တ်မ; လုပ်င န်းစဉ်များ)လည်း

ရှင်း လင်းြပတ် သ ားစွာ လည်ပ တ် လျက်ရိှသ ည်။ ထိုသDုိ ရှာေဖွ ေဖာ်ထု တ်၊ ြပစ် မ;

ထင်ရှာ းစီရ င် iပီး အေရးယူ ဒဏ်ခ တ်ခံ ရမည့် အလားအလာေ(ကာင့် ေနာက်ဆုံးတွ င် ြပစ်မ;က ျzးလွန်ရ န် အလားအလာ

ရှိသူမျာ း အတွ က် တရားမဝင် အကျိuးအြမတ် များ ရရှိသ ည့် ြပစ်မ;များ0ှင့် ေငွေ (ကးခဝါချမ;မျာ း ကျzးလွ န်ရ န် အတားအဆီး
ြဖစ်လာသည်။

ဤရလဒ်သ ည် အဓိက အားြဖင့် အ(ကံြပuချက် ၃၊ ၃၀ 0ှင့် ၃၁ 0ှင့် လည်းေကာင်း၊ အ(ကံြပuချက်၁၊၂၊၃၂၊ ၃၇ 0ှင့် ၄၀ ၌ပါရှိေ သာ
အပိုင်းများ0ှင့် လည်းေကာင်း သက် ဆိုင် သ ည်။

အကဲြဖတ် သူများအတွက် မှ တ်ခ ျက်
ဤလက် ငင်းရလဒ် ကို အကဲြဖတ် သ ည့် အခါတွင် lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင်များ ပါဝင်ေ ဆာင်ရွက် လျက်ရိှသ ည့် 0ုိင် ငံတ ကာ
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ;အ ဆင့်အ ေပC ေတွUရှိချက်များကိုပါ

ထည့်သွင်းစဉ်းစား

သင့် သ ည်။

ထို သိုD

စဉ်းစားရာတွ င်

ဥပေဒစုိးမိုးေရးအဖွဲUမျာ းက ၄င်းတုိD ၏ ြပည်ပ လုပ်ေ ဖာ်ကိုင် ဖက်များထံမှ နယ်စပ် ြဖတ်ေ ကျာ် ေငွေ (ကးခဝါချမ;မျာ း0ှ င့်
ပတ်သ က်သ ည့် လုိ အပ်ေ သာအကူ အညီ ေတာင်းခံသ ည့် အတို င်းအတာကို လ ည်း ထည့်သွ င်း သုံးသပ်ရ မည် ြဖစ်သ ည်။

ရလဒ်ြပည့်မြီ ခင်းရှိမရှိ ဆုံးြဖတ်ရာတွင် ထည့် သွ င်းစဉ်းစားရမည့် ပင်မ အေရးကိစqများ
7.1.

MLကျzးလွန်ရ န်အ လားအလာရှိသ ည့် အမ;များကို မည်သ ည့်အ ေြခအေနမျာ း၌ မည်မှျ ေကာင်းမွန်စွာ ေဖာ် ထု တ်
စုံစမ်းစစ်ေ ဆးသနည်း (ေငွေ (ကးဆိုင်ရ ာ iပိuင်တူ စုံစမ်းစစ်ေ ဆးမ;များြဖင့် စုံစမ်းစစ်ေ ဆးြခင်း အပါအဝင်)။

7.2.

ML လ;ပ်ရှာ းမ; အမျိuးအစားများကို 0ုိင်ငံ ၏ iခိမ်းေြခာက်မ;0ှင့် အ0cရ ာယ်အ ဆင့် အေနအထားများ၊ အမျိuးသား
အဆင့် AML/CFT မူဝါဒများ0ျင့် အညီ မည် သ ည့် အ တို င်းအတာအထိ

စုံစမ်းစစ်ေ ဆးiပီး တရားစွဲဆို တင် ပDို
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လျက်ရိှသ နည်း။
7.3.

ML အမ;အ မျိuးအစားမျာ းကို မည်သ ည့်အ တိုင်းအတာအထိ တရားစွဲဆိုတ င်ပDိုiပီး ကျzးလွ န်သူများကို ြပစ် မ;
ထင်ရှာ း စီရ င်0ုိင် သ နည်း။ (ဥပမာ -ြပည်ပ မူ လြပစ်မ;၊ တတိ ယ လူ က ေငွေ (ကး ခဝါချမ; ကျzးလွန်မ; ၊

ခဝါချမ;တစ်မ; တည်းြဖင့် တရားစွဲဆုိ တင်ပိုD သ ည့် အမ; စသြဖင့်) 84 ၊
7.4.

ML ြပစ်မ; ထင်ရှားစီရ င်ခံရ သည့် ဥပေဒေရးရာ ပုဂိ^uလ်များ သိDုမ ဟု တ် ဥပေဒေရးရာ စီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်မ;များအား
အေရးယူ ဒဏ်ခ တ်မ;သ ည် မည်သ ည့်အ တိုင်း တာအထိ ထိေ ရာက် အချuိ းညီiပီး ေနာင်(ကဉ်ေ စသနည်း။

7.5.

ML စုံစမ်းစစ်ေ ဆးမ; တစ်ခုကို ြပuလုပ်iပီး၊ ကျိuးေ(ကာင်း မခိုင် လုံ သ ြဖင့် ML အမ;ြဖင့် ြပစ်မ; ထင်ရှားစီရ င်ရ န်
မြဖစ်0ိုင်သ ည့်အခါ၊ အြခား ြပစ်မ;ေ (ကာင်းြဖင့် တရားစီရ င်ေ ရး အစီအမံများ ကျင့်သံုးရမ; မည်သ ည့် အတို င် း
အတာ အထိ ရှိသ နည်း။ ထုိ သDို အြခား အစီအမံများြဖင့် လှ ည့်၍ ြပစ်မ; တရားစီရ င်မ;မှာ ML ြပစ်မ;များအတွ က်
တရားစွဲဆုိြခင်း0ှင့် ြပစ်မ;စီရ င်ြခင်းတုDိ ၏ အေရးlကီးမ;ကိုမပျက်ြ ပယ်ေ စသင့် သ ကဲ့သုိD ML ြပစ်မ;ကုိ အစားထိုးြခင် း
လည်း မြဖစ်သ င့်ေ ပ။

a)

ပင်မအေရးကိစqမျာ း၏ ေနာက်ဆံုးေကာက်ခ ျက်များကို
သာဓကများ

1.

အေထာက် အပ့ံြပu0ုိင်သ ည့်

အချက်အ လက် ဆုိင်ရ ာ

စုံစမ်းစစ်ေ ဆးမ;များ၊ တရားစွဲဆိုတ င်ပုိDမ; များ 0ှင် ြပစ်မ; ထင်ရှ ားစီရ င်မ;များ၏ အေတွUအ(ကံu 0ှင့် သာဓကများ
(ဥပမာ

-စုံစမ်းစစ်ေ ဆးမ;ြပuလုပ်iပီး

သက်ေသအေထာက် အ ထား

မခိုင် လုံသ ြဖင့်

ပယ်ချခံရ သည့်

အမ;

သာဓကများ၊ 0ုိင်ငံ က တရားစွဲဆို တ င်ပDိုiပီး ြပစ်မ; ထင်ရှာ းစီရ င် သ ည့် lကီးမားေသာ သိDုမ ဟုတ် r;ပ်ေ ထွးေသာ ML
အမ;များ၊ ြပည် တွင်း0ှ င့် 0ုိင်ငံြဖတ်ေကျာ် ဂို ဏ်းဖွဲUကျzးလွန်မ; မျာ းကို ေအာင်ြမင်စွာ တရားစွဲဆို0ို င်ခ့ဲသ ည့် အ မ;
သာဓကများ၊ ML အမ;အစား အြခား ြပစ်ဒ ဏ်များြဖင့် အေရးယူ ဒဏ်ခ တ်ရ သည့် အမ;များ)

84တတိ ယလူမှ ေငွေ(ကးခဝါချြခင်း ( Third party money laundering

) ဆုသ
ိ ည်မာှ မူလြပစ်မ; ကျzးလွန်ရာတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ြခင်း မရှိသူတစ်ဦးက တရားမဝင်ရရှိသည့်

အကျuိ းအြမတ်များကို ခဝါချြခင်းြဖစ်သည်။ ကိယ
ု ်တင
ို ေ် ငွေ(ကးခဝါချြခင်း (Self-laundering )ဆိုသည်မာှ မူလြပစ်မ;ကျzးလွနရ
် ာတွင် ပါဝင်iပီး တရားမဝင်ရရှသ
ိ ည့်
အကျိuးအြမတ်များကို ခဝါချြခင်းြဖစ်သည်။ ေငွေ(ကးခဝါချမ;တစ်ခုတည်းြဖင့်တရားစွဲဆိုမ; (Stand-alone (or autonomous) money laundering) ဆိသ
ု ည် မှာ
မူလြပစ်မ;ြ ဖင့်လည်း တရားစွဲဆုိြခင်း မရှိဘဲ၊ ML ြပစ်မ;များြဖင့်သာ တရားစွဲဆုိြခင်းြဖစ်သည်။ ထိုသိုDြဖစ်0ုိင်သည့်အေြခအေနများတွင် (၁) တရားမဝင်
အကျိuးအြမတ်များရေစသည့် ထိုမူလြပစ်မ;ြဖင့် တရားစွဲဆုိရန် သက်ေသအေထာက်အထားမလုံေ လာက်မ;ေ(ကာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ (၂) ထိုမူလြပစ်မ;အေပC
စီရင်ပင
ို ်ခင
ွ အ
့် ာဏာ မရှသ
ိ ည့် အေြခအေနများေ(ကာင်ေ့ သာ်လည်းေကာင်း ြဖစ်0င
ို ်သည်။ ထိအ
ု ကျuိ းအြမတ်များကို တရားခံမေှ သာ်လည်းေကာင်း(self-laundering)
တတိယ လူမှေသာ်လည်းေကာင်း (third party ML ) ခဝါiပီးြခင်းြဖစ်0ိုငသ
် ည်။
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2.

ML စုံစမ်းစစ်ေ ဆးမ;များ၊ တရားစွဲဆုိ တင်ပုိD မ;များ0ှင့် ြပစ်မ; ထင် ရှာ းစီရ င်မ;များကို ေဖာ်ြပသည့် အချက် အလက်
မျာ း (ဥပမာ- ML လ;ပ်ရှာ းမ;များအေပC

စုံစမ်းစစ်ေ ဆးမ;0ှင့် တရားစွဲဆို တင် ပDိုမ; အေရအတွ က်၊ တရားစွဲ ဆို

ခံရ သည့် အမ; သုိDမ ဟုတ် တရားrုံးသိုD တင်ပုိDခံရ သည့်အမ; အချိuးအစား၊ မူလြပစ်မ; တွင် ပါဝင် ပတ်သ က် မ;
မရှိသူ တတိ ယ လူ မှ ခဝါချမ;0ှင့် ဆက်0P ယ်iပီး ML ြပစ်မ;ထ င်ရှ ားစီရ င်သ ည့် အမ;များ ၊ ခဝါချမ;တစ်ခုတ ည်းြဖင့်
တရားစွဲဆုိသ ည့် အမ;၊ မူ လြပစ်မ;က ျzးလွန်iပီး ကိုယ် တုိ င် ခဝါချသည့် ြပစ်မ; 0ှင့် ြပည်ပ မူ လြပစ်မ;များ၏
အေရအတွက် သိDုမ ဟု တ် အချuိ းအစား၊

ကျzးလွန် သ ည့် မူ လ ြပစ်မ; အမျိuးအစားများ၊ ML ြပစ်မ;များအတွ က်

ချမှတ် သ ည့် အေရးယူ ဒဏ်ခ တ်မ; အဆင့်၊ ML အတွ က် ချမှတ်သ ည့် အေရးယူဒ ဏ်ခ တ်မ;0ှ င့် အြခား
မူလြပစ် မ;များအတွက်ဒ ဏ်ခ တ်မ;0ှိuင်း ယှဉ်ချက်များ)။

b)

ပင်မအေရးကိစqမျာ း၏ ေနာက်ဆံုးေကာက်ခ ျက်များကို အေထာက်အပံ့ြပu0ုိင်သ ည့် သီးြခား အေ(ကာင်းတရား
ဆုိင်ရ ာ သာဓကများ

3.

မည်သ ည့် ML အမ;များကို

စုံစမ်းစစ်ေ ဆးရန် ေဖာ်ထု တ် သ တ်မှ တ် က ာ စတင်တ ည်ေ ဆာက်iပီး ဦးစား

ေပးရမည် (အနည်းဆုံးအားြဖင့် အြခားအကျိuးအြမတ် lကီးမားသည့် ြပစ်မ;များ0ှင့် ပတ် သ က်၍ ) ကို မည်သ ည့်
အစီအမံများြဖင့် ချမှတ် လုပ်ေ ဆာင်သ နည်း (ဥပမာ- အမ;ေ သး၊ အမ;lကီး၊ r;ပ်ေ ထွးေသာအမ;များ အ(ကား၊၊

ြပည်ပ 0ှင့် ြပည် တွင်း မူ လြပစ်မ;များ အ(ကား မည်သ ည့်အမ; ကို အာrုံစိုက်မည် စသည်)။
4.

lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင်များက ML စုံစမ်းစစ်ေ ဆးမ;များ ြပuလုပ်ရ န် လို အပ်သ ည့် ေငွေ(ကး ဆုိင်ရ ာ အချက်
အလက်များ0ှင့် အြခား အချက်အ လက်များကို မည်သ ည့်အ တို င်းအတာအထိ0ှ င့် မည်မj ြမန်ဆန်စွာ ေတာင်း ခံ
ရယူ0ုိ င်သ နည်း၊ အလှမ်းမီရ ယူ0ုိ င်သ နည်း။

5.

တရားမဝင်သ ည့် အကျိuးအြမတ် lကီးမားေသာ ြပစ်မ;များတွင် အသုံးြပuသည့် ပူးေပါင်း လုပ်ေ ဆာင်သ ည့် စုံစ မ် း
စစ်ေ ဆးမ;များ

(စုံစမ်းေထာက် လှ မ်းေရးအဖွဲUေပါင်းစုံ

နည်းစနစ်များ

(ဥပမာ

-ပါဝင်ပတ် သ က် သူများ

အပါအဝင်)0ှင့်

အြခား

မည်သူ မည်ဝါ ြဖစ်သ ည် ကုိ

စုံစမ်းေထာက် လှမ်းေရး

ရှာ ေဖွေဖာ် ထုတ် လို သ ြဖင့်

ဖမ်းဆီးရန် သိDုမ ဟုတ် ေငွေ(ကး သိမ်းဆည်းရန် ဆုိင်းငံ့ ထားြခင်း သိုDမ ဟု တ် မေဆာင်ရွက်ြခင်း) မည် သ ည့်
အတို င်းအတာ အထိ ရှိသ နည်း။
6.

ML အမ;များ ကို ေဆာလျင် စွာ တရားစွဲဆိုiပီး တရားrုံးသုDိ တင် ပDို0ိုင်ရ န် မည်သDို ြပင်ဆ င်သ နည်း။

7.

ML ြပစ်မ; ကျzးလွန်မ; ဟု သက်ေ သြပရန် လုံေ လာက် ထင် ရာှ းြခင်းမရှိေ သာ အေထာက် အထားေ(ကာင့်
တရားစွဲဆုိမ;များ ဆက် လ က် မလုပ်ေ ဆာင်ရ န် မည်သ ည့်အေြခအေနများတွင် ဆုံးြဖတ်ရ သနည်း။

8.

ML တရားစွဲဆိုမ; များကို မည်သ ည့်အ တိုင်းအတာအထိ (၁) မူ လြပစ်မ;0ှ င့် ချိတ် ဆက် တရားစွဲဆုိ0ုိင် သနည် း
(ြပည်ပ မူလြပစ်မ;များ အပါအဝင်)၊ သိုDမ ဟုတ် (၂) ဆက် 0P ယ်မ; မရှိသ ည့် သီးြခား ကျzးလွန်မ; အြဖစ် တရားစွဲ ဆို
တင်ပိုDရ သနည်း။

9.

သက် ဆိုင်ရ ာ အာဏာပို င်များက ဥပ ေဒစနစ်မျာ း0ှင့် အညီ၊ ML အမ; တစ်ခု လံုး၏ သက် တမ်း တစ်ေ လjာက်
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(စုံစမ်းစစ်ေ ဆးမ;တစ်ခု

စချိန်မှ

သက်ေ သအေထာက် အ ထား

စုေ ဆာင်းြခင်း၊

တရားလို ေရှUနေ

ထံ သDို

အမ; လဲPြခင်း0ှင့် တရားစွဲတ င်ပDုိရ န် ဆံုးြဖတ်ြခင်း)တွင် မည်သDုိ အြပန်အ လှန် ဆက်သွ ယ် ေဆာင်ရွက် (ကသနည်း။
10.

ML တရားစွဲဆုိ တင်ပိုDြခင်း 0ှင့် အေရးယူ ဒဏ်ခ တ်ြခင်းများကို အဟန်Dအ တား ြဖစ်ေ စသည့် စုံစမ်းစစ်ေ ဆးေရး၊
တရားစွဲဆုိေ ရး သိုDမ ဟုတ် တရားစီရ င်ေ ရး r;ေ ဒါင့်များ ရှိသ လား။

11.

lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပို င်များတွင် ၄င်းတုDိ ၏ လု ပ်ငန်း တာဝန်များ စီမံခ န်Dခွဲရ န် သိုDမ ဟု တ် ML အ0cရ ာယ် များကို
လုံေ လာက်စွာ ကိုင် တွ ယ်ေ ြဖရှင်းရန်အ တွက် လုံေ လာက်သ ည့် ရင်းြမစ်များ ရှိသ လား(ေငွေ (ကးဆုိင်ရ ာ စုံစ မ် း
စစ်ေ ဆးနည်း ကိရိယာများ အပါအဝင်)

12.

ML စုံစမ်းစစ်ေ ဆးရန်အ တွ က် ဝန် ထမ်း /အဖွဲU သီးြခား ထားရှိသ လား။ ရင်းြမစ်များ မjေဝသုံးစဲွရ သည့်
အေြခအနေ မျာ းတွင် ML စုံစမ်းစစ်ေ ဆးမ;များကို မည်သိုD ဦးစားေပး လုပ်ေ ဆာင် သ နည်း။
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လက်ငင်း ရလဒ် ၈

ြပစ်မ;ကျzးလွန်ရာမှ ရရှိသည့် အကျိuးအြမတ်များ0ှင့် ကျzးလွန်ရန်
အသုံးြပuသည့် အေထာက်အကူြပuပစqည်း များကို သိမ်း ဆည်း ရမိသည်။

ထိေရာက် သ ည့်စနစ်တ စ်ခု၏ လကtဏာများ
ြပစ်မ;ကျzးလွန်သူများသည် ြပစ်မ;ကျzးလွန်ရ ာမှ ရရှိေသာ အကျိuးအြမတ်များ0ှင့် ကျzးလွန်ရ န် အသုံးြပuသည့် အေထာက် အ ကူ
ပစqည်းများ )ြပည် တွငး် ေရာ ြပည်ပပါ (သိDုမဟု တ် တန်ဖိုး ညီမှျေသာပစqည်းများကို )အာဏာပိုင်များက (ကားြဖတ် အစီ အမံ များ 0ှင့်
သိမ်းဆည်းေရး အစီ အမံ များ အချိန်မီ ေဆာင်ရွက်0ိုင်မ;ေ(ကာင့်

(ဆုံးရှuံ း(ကသည်။ သိမ်းဆည်း ရမိသည့် ပစqည်းများတွ င်

ြပစ်မ;ေ(ကာင်းအရ၊ တရားမေ(ကာင်းအရ သိDုမဟုတ် ဌာနဆုိင်ရ ာ လုပ်င န်းစဉ်များမှ ြပန် လ ည်ရ ရှိသည့် အကျuိ းအြမတ်များ၊
နယ်စပ်ြဖတ်ေ ကျာ် သယ်ေဆာင်မ; အေပC မမှန်မကန် ေ(ကညာမ; သိုDမ ဟုတ် ြမွက်ဟေြပာဆုိမ;ေ(ကာင့် သိမ်းဆည်းခံ ပစqည်းများ0ှ င့်
နစ်နာသူများအား )တရားrုံး(ကားနာ မ;များြဖင့် (ေပးအပ်ေသာ နစ်နာေ(ကးများ ပါဝင်သည်။ ေငွေ(ကး0ှင့် ပစqည်းများကို 0ုငိ ် ငံ က
ထိန်းချuပ်

သိမ်းဆည်း0ုိင်iပီး၊

သိမ်းဆည်းခံ

ပစqည်းများကို

အြခား0ုိင်ငံများမှ ြပန် လည် သယ်ေ ဆာင်0ုိင်သည်

သိုD မ ဟု တ်

အြခား0ုိင်ငံများ0ှင့် မjေဝယူ(ကသည်။ ေနာက် ဆုံးတွင် ြပစ်မ; ကျzးလွ န်ြခင်း သည် အကျိuးမဲ့သ ည့် လုပ်ရ ပ် အြဖစ် ေရာက်ရိှ i ပီး
မူလြပစ် မ;0ှင့် ေငွေ(ကးခဝါချမ; များ ကျဆင်းသွားသည်။
ဤရလဒ်သ ည် အ(ကံြပuချက် ၁၊ ၄။ ၃၂ 0ှင့် လည်းေကာင်း၊ အ(ကံြပuချက် ၃၀၊ ၃၁၊ ၃၇၊ ၃၈ 0ှင့် ၄၀ ရှိ အပိုင်းများ0ှင့် လည်းေကာင် း
အဓိက အားြဖင့် သက် ဆုိင်သ ည်။

အကဲြဖတ် သူများအတွ က် မှတ်ချက်
အကဲြဖတ် သူများသည် ဤလက် ငင်းရလဒ်ကုိ အကဲြဖတ်ရ ာတွင်၊ lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင်များ ပါဝင်ေ ဆာင်ရွက်သ ည့်
0ုိင်ငံ တကာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ; အဆင့်အ ေပC ေတွUရှိချက်များကိုပါ ထည့်သွ င်း စဉ်းစားသင့်သ ည်။ ထိုသိုDစဉ်းစား
ရာတွင် ဥပေဒစုိးမုိးေရးအဖွဲUမျာ း0ှင့် တရားစွဲဆိုေ ရးအဖွဲUမျာ းက ၄င်းတုDိ ၏ ြပည်ပ လုပ်ေ ဖာ်ကုိ င်ဖက် များထံမှ

နယ် စ ပ်

ြဖတ်ေ ကျာ် ကျzးလွန်ရ ာမှ ရရှေ
ိ သာအကျိuးအြမတ်များ0ှင့် ကျzးလွန်ရ န် အသုံးြပuသည့် အေထာက် အကူ ြပuပစqည်းများ0ှ င့်
ပတ်သ က်၍ လုိ အပ်သ ည့်အ ကူအ ညီ ေတာင်းခံသ ည့်အ တုိင်းအတာကိုပါ ထည့် သွင်းစဉ်းစားရမည်။

ရလဒ်ြပည့်မီြခင်း ရှိမရှိ ဆုံးြဖတ်ရာတွင် စဉ်း စားရမည့် ပင်မ အေရးကိစqများ
8.1.

ြပစ်မ;က ျzးလွန်ရ ာမှ ရရှေ
ိ သာ အကျိuးအြမတ်များ၊ အေထာက်အကူြပuပစqည်းများ 0ှင့် တန်ဖိုး ညီမjသည့်
ပစqည်းများ သိမ်းဆည်းေရးကို မည်သ ည့် အတို င်းအတာအထိ မူဝါဒ ဦးတည်ခ ျက် အ ေန0ှင့် ေဆာင်ရွ က်
သနည်း။
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8.2.

lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင်များက ြပည် တွင်း ြပည်ပ မူလြပစ် မ; မျာ း ကျzးလွန်iပီး အြခား0ုိင်ငံ များသိDု ေရP ေြပာင် း
ထု တ် ယူ သွာ းသည့် ြပစ်မ;က ျzးလွန်ရ ာမှ ရရှိေ သာ အကျိuးအြမတ်များ၊ အေထာက် အကူြပuပစqည်းမျာ း တန်ဖို း
ညီမှျသည့် ပစqည်းများကို မည်မjေကာင်းစွာ 0ုိင်င့ံ ဘ pာအြဖစ် သိမ်းဆည်း0ုိ င်သ နည်း။(ပစqည်းမျာ း ြပန် လ ည်
သယ်ေ ဆာင်ြခင်း၊ အြခား0ုိင်ငံ 0ှင့် ေဝမjြခင်း0ှင့် နစ်နာမ;များ ေပးေလျာ်ြခင်းတုDိ အပါအဝင် 85)

8.3.

နယ်စ ပ် /အေကာက်ခွန် သိDုမ ဟု တ် အြခားသက်ဆုိ င်ရ ာ အာဏာပိုင်များက မမှန်မကန် 0ှuတ်ြဖင့်/စာြဖင့်
ေ(ကညာသည့်

သိDုမ ဟု တ်

လုံးဝမေ(ကညာသည့်

နယ် စပ်ြဖတ်ေ ကျာ်

သယ်ေ ဆာင်သ ည့် ေငွေ(ကး0ှ င့်

ကိုင်ေ ဆာင် သူ လPဲေ ြပာင်း0ိုင်သ ည့် စာချuပ်များ သိမ်းဆည်းမ; ကို ထိေ ရာက် အချိuးညီiပီး ေနာင်(ကဉ်ေ စမည့်
အေရးယူ ဒဏ်ခ တ်သ ည့် အေန0ှင့် မည်သ ည့်အ တိုင်းအတာအထိ ေဆာင်ရွက်သ နည်း။
8.4.

ထို သDုိ သိမ်းဆည်းရမိသ ည့် ရလဒ်များက ML/TF အ0cရ ာယ် အကဲြဖတ်ခ ျက်များ၊ အမျိuးသား ဆုိင်ရ ာ AML/CFT
မူဝါဒမျာ း၊ ဦးစားေပးရပ်များ0ှင့် မည်မjေကာင်းစွာ ထင် ဟ ပ်သ နည်း။

a)

ပင်မအေရးကိစqများ၏ ေနာက်ဆုံး ေကာက်ချက်ကို အေထာက်အပ့ံြပu0ုိင်သည့် အချက်အလက်ဆိုင်ရာ
သာဓကများ

1.

0ိုင်ငံ့ ဘ pာအြဖစ် သိမ်းဆည်းရန် (ကားနာမ;များ၏ အေတွUအ(ကံuမျာ း0ှင့် သာဓကများ )ဥပမာ -ယခင် က
အlကီးမားဆုံးအမ;များ၊ 0ုိင်ငံက ရယူသ ည့် သိမ်းဆည်းမိန်D အ မျိuးအစားများ၊ ြပစ်မ;က ျzးလွန်ရ ာမှ ရရှိသ ည့်
အကျိuးအြမတ်များကို ခဝါချနည်းများ ေြပာင်းလဲ လုပ်ေ ဆာင်ေ နေ(ကာင်း SPန်ြပသည့် အလားအလာများ။

2.

0ိုင်ငံ့ ဘ pာအြဖစ် သိမ်းဆည်းမ;များကို ေဖာ်ြပသည့် အ ချက်အ လက်များ )ဥပမာ -0ိုင်ငံ့ ဘ pာအြဖစ် သိ မ်းဆည် း
ြခင်း ခံရ သည့် ကျzးလွန်မ; အေရအတွက်၊ ကျzးလွ န်ရ ာမှ ရရှိေ သာအကျိuးအြမတ် ၏ တန်ဖိုး၊ သိမ်းဆည်းသည့်
အေထာက် အကူြပuပစqည်းမျာ း သိDုမ ဟု တ် တန်ဖုိး တူညီ သ ည့် ပစqည်းများ၊ ြပည်ပ ကျzးလွန်မ;0ှ င့် ြပည် တွ င် း
ကျzးလွန်မ; ခွဲြခား စာရင်းြပuထားမ;၊ ြပစ်မ;ဆို င်ရ ာ လုပ် ထုံး လုပ် နည်းများအရ သိုDမ ဟု တ် တရားမေ(ကာင်းအရ
သိမ်းဆည်းြခင်း၊ (ြပစ်မ;စီရ င်ြခင်း မြပuဘဲ သိမ်း ဆည်းမ;များအပါအဝင်) 0ိုင်ငံ့ ဘ pာအြဖစ် သိမ်း ဆည်းမ;များ
ကို ေဖာ်ြပသည့်အချက်အ လက်များ

(ဥပမာ

-0ိုင်ငံ့ ဘ pာအြဖစ်

သိမ်းဆည်း ြခင်းခံရ သည့်

ကျzးလွ န် မ;

အေရအတွက်၊ ကျzးလွန်ရ ာမှ ရရှိေ သာအကျိuးအြမတ် ၏ တန်ဖိုး၊ သိမ်းဆည်းသည့် အေထာက်အ ကူ ြပu
ပစqည်းများ သိDုမ ဟု တ် တန် ဖုိးတူ ညီသ ည့် ပစqည်းများ၊ြပည်ပ ကျzးလွန် မ;0ှင့် ြပည် တွင်း ကျzးလွန်မ; ခွဲြခား
စာရင်းြပuထားမ;၊
85

လက်ငင်းရလဒ် (၈) IO 8 ၏ ထိေရာက်မ;ကို အကဲြဖတ်ရာတွင်၊ အခွန်စနစ်ကို လိအ
ု ပ်သည်အ
့ တိုငး် အသုံးြပuမ;ကို အမှတ်ြပည့်ေပးသင့်သည်။ ြပစ်မ;ကျzးလွန်ရာမှ ရရှိသည့်
အကျuိ းအြမတ်များ0ှင့် ကျzးလွနရ
် န် အသုးံ ြပuသည့် ပစqညး် များ0ှင့် ပတ်သ က်သည့် အခွနအ
် စည်း(ကပ်မ;များကို အသုံးြပuကာ ြပန်လည်သိမ်းယူ0ုိငသ
် ည့် ပမာဏများကို
ရည်Sန
P း် သည်။ အကဲြ ဖတ်ခရ
ံ သည်0
့ င
ို င
် ံ သည် မိမအ
ိ ားေပးအပ်သည့် ေဒတာများမှာ ြပစ်မ;ကျzးလွန်ရာမှ ရရှိသည့် အကျိuးအြမတ်များ0ှင့် ကျzးလွန်ရန် အသုံးြပuသည့်
ပစqညး် များ0ှင့် ပတ်သက်သည့် ေဒတာများသာ ြဖစ်ေ(ကာင်း ေသချာေစရန် စိစစ်သင့်သည်။ ကိနး် ဂဏန်းများ မေသချာလjင် မေသချာေ(ကာင်း လိအ
ု ပ်သလို ေဖာ်ြ ပသင်သ
့ ည်။
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ြပစ်မ;ဆုိင်ရ ာ လုပ် ထံုး လုပ်န ည်းများအရ သိDုမ ဟု တ် တရားမေ(ကာင်းအရ သိမ်းဆည်းြခင်း၊( ြပစ်မ;စီရ င်ြခင်း
မြပuဘဲ သိမ်းဆည်းမ;များအပါအဝင်) နယ်စပ်ြဖတ်ေ ကျာ် ေငွေ(ကးများ 0ှင့်ကို င်ေ ဆာင်သူ လPဲေ ြပာင်း0ုိင် သ ည့်
စာချuပ်များကို မမှန်မကန် ေ(ကညာ/ေြပာဆုိ သ ြဖင့် သိုDမ ဟု တ် မေ(ကညာ သြဖင့် သိ မ်းဆည်းခံရ သည့် တန် ဖုိ း၊
0ိုင်ငံ့ ဘ pာအြဖစ် သိမ်းဆည်းရန် ထိန်းချuပ်ထားသည့် အကျိuး အြမတ်များ၏ တန်ဖုိး သုDိမ ဟု တ် အချuိ းအစား၊
သိမ်းဆည်း မိန်Dချမှတ် ထားသည့် အကျိuးအြမတ် တန်ဖိုး သိုDမ ဟု တ် အချိuးအစား။
3.

အြခားသက်ဆို င်သ ည့်အချက်အ လက်များ (ဥပမာ -ထိန်းချuပ် /သိမ်းဆည်း ရရှိသ ည့် အ ကျိuးအြမတ် ၏ တန် ဖိုး)၊
ေဝမjသည့်၊ ြပန် လည် သ ယ်ေ ဆာင် သ ည့်၊ သိုDမ ဟုတ် နစ်နာသူ မျာ းအား ေလျာ်ေ (ကးအြဖစ် ေပးအပ်သ ည့် ၊ြပစ် မ;
ကျzးလွန်ရ ာမှ ရရှိေ သာ အကျိuးအြမတ်ပမာဏ၊

b)

ပင်မအေရးကိစqများကို ေနာက်ဆံုးေကာက်ချက်ချရာတွင် အေထာက်အပံြ့ ပu0ိင
ု ်မည့် သီးြခား အေ(ကာင်းတရား
ဆုင
ိ ်ရာသာဓကများ

4.

lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင်များ(lကီးမားေသာ

အကျိuးအြမတ်

ရရှိေ စသည့် ြပစ်မ;များ0ှင့် ြပည်တွ င်း၌

စတင်

ြဖစ်ပွားြခင်း မဟုတ် သ ည့် ြပစ်မ;များ သိုDမ ဟု တ် ြပည်ပ သိုD စီးထွ က် ေရPUေြပာင်းသည့် အကျိuးအြမတ်များ အပါ
အဝင်) ြပစ်မ;က ျzးလွန်ရ ာမှ ရရှေ
ိ သာ အကျိuးအြမတ် များ0ှင့် ကျzးလွန်ရ န် အေထာက် အကူြပuပစqည်းမျာ း ကို
ပစ်မှတ် ထားေဆာင်ရွက်ရ န် ချမှတ်သ ည့် အစီ အမံများ0ှင့် ချဉ်းကပ်ပံုမှာ အဘယ်နည်း။
5.

အာဏာပိုင်များက

မ;ခ င်းဆုိင်ရ ာ စုံစမ်းစစ်ေ ဆးမ;များ စတင် သ ည့် အချိန်တွင်၊ 0ိုင်င့ံ ဘ pာအြဖစ် ပစqည် း

သိမ်းဆည်းရန် ေရှးr;၍ ေငွေ (ကးဆုိင်ရ ာ စုံစမ်း စစ်ေ ဆးမ;ပါ စတင်ရ န် မည် သDုိ ဆုံးြဖတ်သ နည်း။
6.

ကျzးလွန်မ;မှ အကျuိးအြမတ်များ0ှင့် အေထာက်အ ကူြပuပစqည် းမျာ း သိုDမ ဟုတ် တန်ဖိုး ညီမjသည့် ေငွေ (ကး0ှ င့်
ပစqည်းများကို lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပို င်များကမည်မjေကာင်းမွ န်စွာ ေဖာ်ထု တ် ေြခရာခံေ နသနည်း။
ေငွေ(ကး0ှင့် ပစqည်းမျာ း ေရPUေြပာင်းြခင်း သိDုမ ဟု တ် ပျက်စီးဆုံးr;ံးြခင်း မရှေ
ိ စရန် (ကားကာလအစီ အမံများ
(ထိန်းချuပ်မ; သိုDမ ဟုတ် ယာယီ သိမ်းဆည်းမ;များ)ကို မည်မjေကာင်းမွန်စွာ လု ပ်ေ ဆာင်သ နည်း။

7.

ML/TF 0ှင့် လ ည်းေကာင်း၊ ဆက်စ ပ် မူလြပစ်မ;များ 0ှင့် ဆက်0P ယ် သည် ဟုလ ည်းေကာင်း သံသ ယရှိသ ည့် ၊
သိုDမ ဟု တ် မမှန်မကန် 0ှuတ်ြဖင့်/စာြဖင့် ေ(ကညာေသာ သိDု မ ဟုတ် လုံးဝ ေ(ကညာြခင်းမရှိေ သာ နယ်စ ပ်
ြဖတ်ေ ကျာ် သယ်ေ ဆာင် သ ည့် ေငွေ (ကး0ှင့် ကိုင်ေ ဆာင် သူ လဲP ေြပာင်း0ုိင်သ ည့် စာချuပ်မျာ းကို 0ုိင်ငံက ရှာ ဖွ ေ
ေဖာ်ထု တ် ချမှတ်သ ည့် ချဉ်းကပ်ပုံမှာ အဘယ်န ည်း။

8.

ထိန်းချuပ် သိမ်းဆည်း ထားေသာ ပစqည်းများကို မေပျာ က်မပျက် ထိန်းသိမ်းရန် 0ှင့် စီမံခ န်Dခဲွရ န် ချမှတ် သ ည့်
အစီအမံများမှာ အဘယ်န ည်း။

9.

ြပစ်မ;က ျzးလွန်ရ ာတွင် ရရှိသ ည့် အကျိuးအြမတ် များ0ှင့် အသုံးြပuသည့် အေထာက်အ ကူြပuပစqည်းများကိုြဖစ်ေ စ၊
တန်ဖိုးညီ မjသည့် ပစqည်းမျာ းကို ြဖစ်ေ စ၊ ရှာေဖွ ေဖာ်ထု တ်ြ ခင်း၊ ေြခရာခံြခင်း 0ှင့် သိမ်းဆည်းြခင်း တုိD ကို
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အေထာက် အကူြပuမည့် သိDုမ ဟု တ် အဟန်Dအ တားြဖစ်ေ စမည့် အပိုင်းများ စုံစမ်းစစ်ေ ဆးေရး၊ တရားစွဲဆုိေ ရး
သိုDမ ဟု တ် တရားစီရ င်ေ ရး လုပ်ငန်းစဉ်များ၌ ရှိသ လား။
10.

သက် ဆိုင်ရ ာ lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင်များတွင် ၄င်းတုDိ ၏ လုပ် ငန်းတာဝန်များကို လုံေ လာက်စွာ ထမ်းေဆာင်
ရန် လုံေ လာက် သ ည့် ရင်းြမစ်များ ရှိသ လား။
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လက်ငင်းရလဒ် ၉

အ(ကမ်းဖက်မ;ကို ေငွေ(ကးေထာက်ပံ့သည့် ြပစ်မ;များ0ှင့် လုပ်ရပ်များကို စုံစမ်း
စစ်ေဆးiပီး အ(ကမ်းဖက်မ;ကို ေငွေ(ကးေထာက်ပံ့သ ူများကိုလည်း တရားစွဲဆုိ
တင်ပုိDကာ ထိေရာက် အချိuးညီiပီး ေနာင်(ကဉ်ေစသည့် အေရးယူ ဒဏ်ခတ်မ;များ
ချမတ
ှ သ
် ည်။

ထိေရာက်သည့် စနစ်တစ်ခု၏ လကtဏာများ
အ(ကမ်းဖက်မ;ကုိ ေငွေ(က းေထာက်ပ့ံသည့် လုပ်ရပ်များကို

စုံစမ်းစစ်ေဆးသည်၊

ြပစ်မ;က ျzးလွ န်သူများကို ေအာင်ြမင်စွာ

တရားစွဲဆို တင် ပDိုသည်၊ တရားrုံးများကလည်း ြပစ်မ; ထင်ရှားစီရင်ခံရသူများအား ထိေရာက် အချိuးညီiပီး ေနာင်(ကဉ်ေစသည့်
အေရးယူ ဒဏ်ခတ်မ; များ ချမှတ် သည်။ သင့်ေလျာ်သည့် အေြခအေနမျာ းတွင် အ(ကမ်းဖက်မ; ကုိ ေငွေ (က း ေထာက်ပ့ံ သည့်
ြပစ်မ;ကို သီးြခားထင်ရှာ းေသာ ြပစ်မ; ကျzးလွန် မ; တစ်ခုအ ေန0ှင့် သတ်မှတ်iပီး၊ အ(ကမ်းဖက်မ; တားဆီး0ှိမ်0ှင်းေရး စုံစမ်း
စစ်ေဆးမ;များ ကို အေထာက်အကူြပuသည့် ေငွေ (က း ဆုိင်ရ ာ စုံစမ်းစစ်ေဆးမ;များကို သက် ဆိုင်ရ ာ အာဏာပိုင်များ အ(က ား
အချိတ်အဆက်မိစွာ ညuိ0ှိuင်းေဆာက်ရွက်သည်။ စနစ်၏ အပိုင်းများ (စုံစမ်းစစ်ေဆးြခင်း၊ တရားစွဲဆုိ တင်ပုိDြခင်း၊ ြပစ်မ; ထင်ရှာ း
စီရင်ြခင်း0ှင့် အေရးယူဒဏ်ခတ်ြခင်း) သည် လည်း အ(ကမ်းဖက်မ; ကို ေငွေ (က း ေထာက်ပ့ံမ; အ0cရာယ် များ ေလjာ့ချ 0ုိင်ရန်
ပီြပင်စွာ လည်ပတ် လျက်ရှိသည်။ ေနာက်ဆုံးတွ င် အ(ကမ်းဖက် မ;ကို ရှာေဖွေဖာ် ထုတ်ြခင်း၊ ြပစ်မ;ထင်ရှား စီရင်ြခင်း0ှ င့်
အေရးယူ ဒဏ်ခတ်ြခင်းခံရမည့်အလားအလာတုDိေ (ကာင့် ေငွေ(က း ေထာက်ပံ့သည့် လု ပ်ရပ်များအတွ က် အဟန်Dအတား မျာ း
ြဖစ် လာသည်။
ဤရလဒ်သ ည် အ(ကံြပuချက် ၅၊၃၀၊၃၁ 0ှင့် လည်းေကာင်း အ(ကံြပuချက် ၁၊၂၊၃၂၊ ၃၇ 0ှင့် ၄၀ ရှိ အပို င်းများ0ှင့်
လည်းေကာင်း အဓိ က သက်ဆုိ င်သ ည်။

အကဲြဖတ် သူများအတွက် မှ တ်ခ ျက်
1) အကဲြဖတ် သူများသည်

ဤရလဒ် ၏

အပို င်းအချိuU၌

မိမိ တုိDအ ား

ထု တ်မြပ0ုိ င်သ ည့်

သိDုမ ဟုတ်

ထုတ်ြပရန်

ဝန်ေ လးမည့် ထိ လွ ယ်ရှ လွ ယ် သ ည့် သေဘာရှိေ သာ ကိစqရ ပ်များ ပါဝင်0ို င်သ ည်ကုိ သတိြပuသင့် သ ည် (ဥပမာ -အမျိuးသား
လုံြခံuေရး ကိစqရ ပ်မျာ းအတွ က် ေထာက် လှမ်းရရှိသ ည့် သတင်း အချက်အ လက် များ) ။
2) ဤလက် ငင်းရလဒ် ကို အကဲြဖတ်ရ ာတွင် အကဲြဖတ်သူ များသည် lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင်များ ပါဝင်ေ ဆာင် ရွ က်
သည့်

0ုိင်ငံ တ ကာပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ;

စဉ်းစားရာတွင်

ဥပေဒစုိးမိုးေရး

အဆင့် အ ေပC ေတွUရှိခ ျက်များကို လ ည်း

အဖွဲUများ0ှင့်

တရားစွဲဆို ေရးအဖွဲUမျာ းက

စဉ်းစားသင့်သ ည်။

နယ်စပ်ြဖတ်ေ ကျာ်

ထို သိုD

အ(ကမ်းဖက် မ; ကုိ

ေငွေ(ကးေထာက်ပံ့ မ; ကျzးလွန်မ; များနင့်ပ တ်သ က်၍ လုိအပ် သ ည့် အကူ အညီ များကို ြပည်ပ လုပ်ေ ဖာ်ကုိင်ဖ က်များထံ မှ
ေတာင်းခံသ ည့် အတုိ င်းအတာကို ပါ ထည့်သွ င်းစဉ်းစား ရမည် ြဖစ်သ ည်။
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ရလဒ် ြပည့်မြီ ခင်းရှိမရှိ ဆုံးြဖတ်ရာတွင် ထည့်သင
ွ ်းစဉ်းစားရမည့် ပင်မ အေရးကိစqများ

9.1.

TF လု ပ်ရ ပ်အမျိuးအစား အသီးသီး (ဥပမာ- ရန်ပုံေ ငွ သိုDမ ဟု တ် အြခား ေငွေ(ကး0ှင့် ပစqည်းများ ေကာက်ခံြခင်း၊

သယ်ေဆာင်ေ ရPUေြပာင်းြခင်း၊

အသုံးြပuြခင်း)

ကို

မည်သ ည့်အ တို င်းအတာအထိ

တရားစွဲဆုိ တင်ပDိုi ပီ း

ကျzးလွန်သူများအား ြပစ်မ;ထ င်ရှာ း စီရ င်ခ ျက်ခ ျမှတ်0ုိင်သ နည် း။ 0ုိင်ငံ ၏ TF အ0cရာယ်အ ဆင့် အေနအထား
0ှင့် ကိုက်ညီ သ လား။
9.2.

TF

အမ;များကို

မည်မjေကာင်းမွန်စွာ ေဖာ် ထုတ်iပီး

စုံစမ်းစစ်ေ ဆး0ုိင်သ နည်း။

စုံစမ်းစစ်ေ ဆးမ;များမှ

အ(ကမ်းဖက်မ; ကုိ ေငွေ(ကးေထာက် ပ့ံသူ ပါဝင်ပ တ် သ က်သ ည့် အခန်းကpကို မည်သ ည့်အ တိုင်း အတာ အထိ
ေဖာ်ထု တ်0ိုင်သ နည်း။
9.3.

အမျိuးသား အ(ကမ်းဖက် မ; တားဆီး0ှိမ်0ှင်းေရး မဟာဗျzဟာများ0ှင့် စုံစမ်းေထာက် လှမ်းမ;များ (ဥပမာအ(ကမ်းဖက်သ မားမျာ း၊ အ(ကမ်းဖက် အဖွဲUအစည်းများ0ှင့် အ(ကမ်းဖက်မ; ကုိ ေထာက်ပ့ံသ ည့် ကွန်ရ က်များ
မည်သူမ ည်ဝါြဖစ်သ ည် ကုိ ေဖာ်ထု တ်ြခင်း၊ အ(ကမ်းဖက်မ; စာရင်းသွင်း သတ်မှ တ်ြခင်း၊) ကို အေထာက် အ ကူ
ြဖစ်ေ စရန် TF စုံစမ်းစစ်ေ ဆးမ;များအား မည်သ ည့် အတုိ င်းအတာအထိ ေပါင်းစပ် ေဆာင်ရွက်သ နည်း။

9.4.

TF မ;ြဖင့် ြပစ်မ;ထ င်ရှာ းစီရ င်ခံရ သည့် လူပု ဂuိ^ လ် များ0ှင့် ဥပေဒေရးရာ ပုဂိ^uလ်များကို ချမှတ်သ ည့် အစီအမံ များ
သိုDမ ဟု တ် အေရးယူဒ ဏ်ခ တ်မ; များသည် မည် သ ည့် အတုိ င်းအတာ အထိ ထိေ ရာက် အချိuးညီiပီး ေနာင်(ကဉ်
ေစသနည်း။

9.5.

TF

ြပစ်မ;ြဖင့်

တရားစီရ င်ရ န်

မြဖစ်0ိုင်သ ည့်အေြခအေနတွင် TF လုပ်ရ ပ်များကို တားဆီး0ှိမ်0ှင်းေရး

အတွ က် အြခား ြပစ်မ;ဆို င်ရ ာ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆုိ င်ရ ာ သိDုမ ဟုတ် အြခား အစီအမံများ ချမှတ်ြခင်း သည်
ဤလက် ငင်းရလဒ် ၏ ဦးတည်ခ ျက် ကုိ မည်သ ည့်အ တိုင်းအတာအထိ ြပည့်မီေ စသနည်း။

a)

ပင်မအေရးကိစqများ၏ ေနာက်ဆုံးေကာက်ချက်များကို အေထာက်အပ့ံြပu0ုိင်သည့် အချက်အလက်
ဆုိင်ရာ သာဓကများ

1.

TF စုံစမ်းစစ်ေ ဆးမ;များ0ှင့် တရားစွဲဆို တင်ပုိD မ;များ0ှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အေတွUအ(ကံuများ၊

သာဓကများ

(ဥပမာ- TF စုံစမ်းစစ်ေ ဆးမ;ကို အသုံးြပu၍ အ(ကမ်းဖက်မ; တားဆီး0ှိမ်0ှင်းေရး စုံစမ်း စစ်ေ ဆးမ;များ (counter

terrorism investigations) 0ှင့် တရားစွဲဆိုတ င်ပုိDမ; များကို အေထာက် အကူ ြပuသည့်အမ; များ၊ (ြပည် တွ င် း
ြပည်ပ) အ(ကမ်းဖက်သ မား0ှင့် အ(ကမ်းဖက် အု ပ်စုများကို ပစ်မှတ် ထား၊ တရားစွဲဆုိ တင်ပDိုရ သည့် သိုDမ ဟု တ်
ြဖတ်ေတာက် ခဲ့0ုိင်သ ည့် lကီးမားသည့် အမ;များ၊ TF အဆင့်များ0ှင့် နည်းစနစ်များကို အလားအလာ
ေလ့ လာမ;များ၊ TF ြဖင့် ြပစ်မ; ထ င်ရှားစီရ င်မ;အ စား အြခား ြပစ် မ;များြဖင့် ချမှတ်သ ည့် အေရးယူဒ ဏ်ခ တ် မ;များ
သုိDမ ဟု တ် အစီအမံများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက် သ ည့် အမ;များ)။
2.

TF စုံစမ်းစစ်ေ ဆးမ;များ၊ တရားစွဲဆုိတ င်ပုိDများ0ှင့် ြပစ်မ;ထ င် ရှာ းစီရ င်မ;များကို ေဖာ်ြပသည့် အချက် အ လက်
မျာ း (ဥပမာ -TF စုံစမ်းစစ်ေ ဆးမ;0ှ င့် တရားစွဲဆုိ တင် ပုိDမ; အေရအတွ က်၊ TF တရားစွဲဆုိတ င်ပိုDမ; 0ုိင်သ ည် အ ထိ
ေဆာင်ရွက်သ ည့် အမ; အချိuးအစား)၊ TF တရားစွဲဆုိတ င်ပုိD မ;များ0ှင့် ြပစ်မ;ထ င်ရှာ းစီရ င်မ; အမျိuးအစားများ
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(ဥပမာ-

ပုဒ်မအသီးသီးြဖင့်

စွဲဆုိ

စီရ င်သ ည့် က ျzးလွန် မ;များ၊ြပည်တွ င်း ြပည်ပ

အ(ကမ်းဖက် သ မားမျာ း၊

အ(ကမ်းဖက် တိုက်ခုိက်ရ န် ြပည်ပသိDု သွာ းေရာက်သူများအား ခရီးစရိတ် ေထာက်ပ့ံမ;များ( TF ကျzးလွန်မ; များ
အတွ က် ချမှတ်သ ည့် အေရးယူ ဒဏ်ခ တ် မ; အဆင့်၊ TF အတွ က် ချမှတ်သ ည့် အေရးယူဒ ဏ်ခ တ်မ; 0ှင့် အြခား
ြပစ်မ; များ0ှိuင်းယှ ဉ်ချက်၊ တားဆီး ဟန်Dတားရန် အသုံးြပuသည့် အစီအမံ အမျိuးအစား 0ှင့် အဆင့် မျ ား)။

b)

ပင်မ အေရးကိစqများ၏ ေနာက်ဆုံးေကာက်ချက်များကို အေထာက် အပံ့ြပu0ုိင်သည့် သီးြခား
အေ(ကာင်း တရား သာဓကများ

3.

lကီးမားေသာ iခိမ်းေြခာက်မ;များကို မဆို င်းမတွ စုံစမ်းစစ်ေ ဆး အေရးယူ ေဆာင်ရွက်iပီး အကျယ်ြပန်D ဆံု း
တားဆီး ြဖတ်ေ တာက်0ုိ င်ရ န် မည် သ ည့် အစီအ မံများြဖင့် TF အမ;များကို ေဖာ်ထု တ်၊ စတင်iပီး ဦးစားေပးရပ်
သတ်မှ တ်သ နည်း။

4.

lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင်များက TF စုံစမ်း စစ်ေ ဆးမ;များ0ှင့် တရားစွဲဆုိတ င်ပိုDမ; များအတွက် လိုအ ပ် သ ည့်
သက် ဆိုင်သ ည့် ေငွ(ကးဆုိင်ရ ာ

စုစည်း

သတင်းအချက် အ လက်များ0ှင့်

အြခား

အချက်အ လက်များကို

မည်သ ည့် အတုိ င်းအတာ အထိ၊ မည်မှျ ေဆာလျင်စွာ ေတာင်းခံ၊ အလှမ်းမီ ရယူ0ုိ င်သ နည်း။
5.

TF ကျzးလွ န်မ; တစ်ခုကို စုံစမ်းစစ်ေ ဆးမ;များ ဆက် လ က် မြပuလုပ်ရ န် ဆုံးြဖတ်ရ သည့် အေ(ကာင်းခံမျာ းမှာ
အဘယ်န ည်း။

6.

အာဏာပိုင်များက အချိuU

TF iခိမ်းေြခာက်မ;များ0ှင့် ကျzးလွန် သ ည့် အလားအလာများကို ကိုင်တွ ယ် ရ န်

သီးြခား လ;ပ်ရှာ းမ;အ စီအ စဉ်များ သိုDမ ဟု တ် မဟာဗျzဟာများကို မည်သ ည့်အ တိုင်း အတာအထိ ကျင့် သံု း
သနည်း။ ထို သDို ကျင့်သံုးမ;သ ည် အမျိuးသား AML/CFT မူဝါဒများ၊ မဟာဗျzဟာများ၊ အ0cရာယ် များ 0ှ င့်
ကိုက်ညီ မ; ရှိသ လား။
7.

ဥပ ေဒစိုးမုိးေရး အာဏာပို င်များ၊ FIU ၊ အ(ကမ်းဖက် တားဆီး0ှိမ်0ှင်းေရးတပ်ဖွဲUများ0ှင့် အြခားလုံြခံuေရးအဖွဲ U
မျာ း၊ ေထာက် လှမ်းေရးဌာနမျာ းသည် ဤရလဒ်0ှင့် ဆက်စ ပ်သ ည့် တာဝန်များကို မည်သDုိ ေကာင်းမွန်စွ ာ
ပူးေပါင်း ညuိ0ှuိင်း ေဆာင်ရွက်သ နည်း။

8.

TF တရားစွဲဆုိတ င်ပိုDမ;၊ အေရးယူ ဒ ဏ်ခ တ်မ; သိုD မ ဟု တ် တားဆီးြဖတ်ေ တာက်0ုိ င်မ;များကို ေ0ှာ င့်ေ 0ှးေစသည့်
သိုDမ ဟု တ် အဟန်D အ တားြဖစ်ေ စသည့် စုံစမ်းစစ်ေ ဆးေရး၊ တရားစွဲဆုိတ င်ပိုDေ ရး သိုDမ ဟု တ် တရားစီရ င်ေ ရး
ဆုိင်ရ ာ အြမင်r;ေ ဒါင့်များ ရှိသ လား။

9.

lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင်များတွ င်

၄င်းတုDိ ၏

လုပ် ငန်းတာဝန်

စီမံခ န်ခ
D ဲွရ န်0ှင့်

TF

အ0cရာယ်များကို

လုံေ လာက်စွာ ကိုင် တွ ယ်ေ ြဖရှင်းရန် လုံေ လာက်သ ည့် ရင်းြမစ်များ (ေငွေ(ကးဆုိ င်ရ ာ စုံစမ်းေထာက် လှ မ် း
နည်းကိရိ ယာများ အပါအဝင်) ရှိသ လား။
10.

TF အမ; စုံစမ်းစစ်ေ ဆးရန် သီးသန်D ဝန်ထမ်း/တပ် ဖဲွUမျာ း ချမှတ် ခန်Dအပ် ထားသလား။ ရင်းြမစ်များ ခွေ
ဲ ဝ
အသုံးြပuရသည့် အေြခအေနမျာ းတွင် TF စုံစမ်းစစ်ေ ဆးေရးကို မည်သုိD ဦးစားေပးသနည်း။
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လက်င င်းရလဒ် ၁၀

အ(ကမ်း ဖက်အဖွဲUများ0ှင့် အ(ကမ်း ဖက်မ;ကို ေငွေ(ကး ေထာက်ပံ့
သူများအား ရန်ပုံေငွေကာက်ခံြခင်း ၊ ေနရာ ေရPUေြပာင်းြခင်း
အသုံးြပuြခင်း 0ှင့်
NPO ကpကို အလွဲသုံးစား မြပuလုပ်0ုိင်ရန် တားဆီး 0ုိင်သည်။

ထိေ ရာက်သ ည့်စ နစ်တ စ်ခု၏ လကtဏာများ
အ(ကမ်းဖက်သ မားမျာ း၊ အ(ကမ်းဖက်အဖွဲUများ0ှင့် အ(ကမ်းဖက်မ;ကုိ ေငွေ (ကး ေထာက်ပ့ံ သ ည့် ကွန်ရ က်များ ေဖာ် ထု တ်
0ုိင်iပီး၊ အ(ကမ်းဖက် လုပ်ရ ပ်များကို ေငွေ (ကး ေထာက်ပံ့ အကူအ ညီေ ပးရန် ရင်းြမစ်မျာ း0ှင့် နည်းလမ်းများ ဆုံးရှံu း
သွာ းေစသည်။ ထိုသDုိ ေဆာင်ရွက်ရ ာ၌ ကုလ သမဂ^ လုံြခံuေရးေကာင်စ၊ီ အြခား အမျိuးသား သိDုမ ဟုတ် ေဒသဆုိ င် ရ ာ
အေရးယူ ဒဏ်ခ တ်မ; လုပ် ငန်းစဉ်များအရ စာရင်းသွင်းသတ် မှတ်ခံရ သူများ0ှင့် အဖွဲUအစည်းများအေပC ေငွေ (ကးဆုိင် ရ ာ
ပစ်မှတ် ထား အေရးယူဒ ဏ်ခ တ် မ;များကို ေကာင်းမွန်စွာ အေကာင်အ ထည် ေဖာ်0ုိင်မ; လည်း ပါဝင်သ ည်။ 0ုိင်ငံ သ ည်
အ(ကမ်းဖက်မ; ကုိ ေငွေ(ကး ေထာက်ပံ့ မ;ဆုိ င်ရ ာ အ0cရာယ်များကို လည်း ေကာင်းစွာ နားလည်iပီး၊ အ(ကမ်းဖက်သ မားများ
အများဆုံးအလွဲ သံုးစား ြပuခံရ 0ုိင်သ ည့် အဖွဲUအစည်းများ သိုDမ ဟု တ် နည်းလမ်းများြဖင့် ရန်ပုံေ ငွများ ေကာက်ခံြခင် း၊
ေရPUေြပာင်းြခင်းများ မြပuလုပ်0ို င်ရ န် တားဆီးသည့် အစီအမံများအပါအဝင်၊ ထိုအ0cရာယ်များ ေလjာ့ချရန် လုိ အ ပ်
သင့်ေ လျာ်iပီး အချိuးညီသ ည့် ေဆာင်ရွက်မ;များ ြပuလုပ်0ုိ င်သ ည် ။
ဤရလဒ်သ ည် အ(ကံြပuချက် ၁၊၄၊ ၆ 0ှင့် ၈ 0ှင့်လ ည်းေကာင်း၊ အ(ကံြပuချက် ၁၄၊ ၁၆၊ ၃၀ မှ ၃၂အထိ၊ ၃၇၊ ၃၈ 0ှင့် ၄၀ ရှိ
အပိုင်းများ0ှင့် လည်းေကာင်း အဓိက သက် ဆုိင် သ ည်။

အကဲြဖတ် သူများအတွက် မှ တ်ခ ျက်
ဤလက် ငင်းရလဒ် ကို အကဲြဖတ် သ ည့် အခါတွင်၊ အကဲြဖတ်သူ မျာ းသည် lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင် များ ပါဝင်
ေဆာင်ရွက် သည့် 0ုိင်ငံ တကာ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်မ; အဆင့် အ ေပC ေတွUရှိခ ျက်များကိုပါ ထည့် သွင်း စဉ်းစား
သင့်သ ည်။

ရလဒ်ြပည့်မီြခင်း ရှိမရှိ ဆုံး ြဖတ်ရာတွင် စဉ်း စားရမည့် ပင်မအေရးကိစqများ
10.1.

0ုိင်ငံသ ည် ပစ်မှတ် ထား ေငွေ (ကးဆုိင်ရ ာ အေရးယူပိ တ် ဆိုDမ;များကို (၁)UNSCR ၁၂၆၇ 0ှင့် ၄င်းမှ ဆင်း သက်
သည့် ဆုံးြဖတ်ခ ျက်များ၊ 0ှင့် (၂) UNSCR ၁၃၇၃ (0ုိင်ငံ အ များေပC လP မ်းမုိးသည့် ဆုံးြဖတ်ခ ျက်အ ရ သိုDမ ဟု တ်
0ုိင်ငံ ၏ ကို ယ်ပို င်ဆုံးြဖတ်ခ ျက်အ ရ ြဖစ်ေ စ၊ သုံးသပ်စိစစ်iပီးသည့်အ ခါ အြခား0ုိင်ငံ တစ်ခု၏ ေတာင်းခံခ ျက် ကို
သက်ေ ရာက်ေ စရန်အမျိuးသားအဆင့်

ဆုံးြဖတ်ခ ျက်အရြဖစ်ေ စ)

မည်မjေကာင်းမွန်စွာ

အေကာင်အ ထည်
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ေဖာ်လျက်ရိှသ နည်း။
10.2.

တရားဝင်

NPO လုပ် ငန်းများကို အေ0ှာ င့်အ ယှ က်

မြဖစ်ေ စဘဲ သိDုမ ဟု တ် စိတ်ပျက်ဖွ ယ် မြဖစ်ေ စဘဲ ၊

အ(ကမ်းဖက်မ; ကုိ ေငွေ(ကးေထာက် ပ့ံမ;အ လွဲ သံုးစား ြပuလု ပ်0ုိင် ေြခအများဆုံးရှိသ ည် ဟု

0ုိ င်ငံ က

သတ် မှ တ်

သည့် ထို NPO များကို ဦးတည်၍ အချိuးညီသ ည့် အစီအ မံမ ျာ းကို အ0cရ ာယ်အေြခြပu ချဉ်းကပ်ပံု0ှ င့် အညီ၊
မည်သ ည့်အ တိုင်းအတာ အထိ ကျင့်သံုးသနည်း။
10.3.

အ(ကမ်းဖက်သ မားမျာ း၊ အ(ကမ်းဖက် အဖွဲUများ0ှင့် အ(ကမ်းဖက်မ;ကို ေငွ(ကးေထာက်ပံ့ သူများ၏ TF လု ပ်ရ ပ်
မျာ း0ှင့်

ဆက်0P ယ် သ ည့် ေငွေ(ကး0ှင့်

ပစqည်းမျာ း၊

ကျzးလွန်ရ န်

အသုံးြပuသည့်

ပစqည်းများကို (ြပစ်မ;ေ(ကာင်းအရ ြဖစ်ေ စ၊ တရားမေ(ကာင်းအရြဖစ်ေ စ

အေထာက် အ ကူြပu

ဌာနဆုိင်ရ ာ လု ပ်ငန်းစဉ်များအရ

ြဖစ်ေ စ) မည် သ ည့် အတို င်းအတာအထိ တားဆီးြဖတ်ေ တာက်0ုိ င်သ နည်း။
10.4.

အထက်ပါ အစီအ မံများသည် အလုံးြခံu TF အ0cရာယ်အ ဆင့် အေနအထား 0ှင့် မည်သ ည့် အ တိုင်းအတာအထိ
ကိုက်ညီ မ; ရှိသ နည်း။

a)

ပင်မအေရးကိစqများ၏ ေနာက်ဆုံးေကာက်ချက်များကို အေထာက်အပံ့ြပu0ုိင်သည့် အချက်အလက်
ဆုိင်ရာ သာဓကများ

1.

ဥပေဒစိုးမုိးေရးအဖွဲUမျာ း၊ FIU 0ှင့် အ(ကမ်းဖက်မ; တုိ က်ဖျက်ေ ရး အာဏာပိုင်များ ၏ အေတွUအ(ကံuမျာ း (ဥပမာအ(ကမ်းဖက်မ; ကုိ ေငွေ(ကးေထာက် ပ့ံသူများက ရန်ပံုေ ငွ ေကာက်ခံ/ ပိDုေ ဆာင်သ ည့် အြခားနည်းများ ရှာ ေဖွ
ေလ့ လာေနေ(ကာင်း SPန်ြပသည့် အလားအလာများ၊ အ(ကမ်းဖက်အ ဖွဲUအစည်းများက 0ုိင် ငံတွ င်း ရန်ပုံငွ ေ
ေကာက်ခံရ န် အခက်အ ခဲြဖစ်ေ နေ(ကာင်း SPန်ြပသည့် စုစည်းသတင်း အချက် လ ကv/ဇစ်ြမစ်များ။

2.

(ကားြဖတ်တားဆီး ေဆာင်ရွက်ခ ျက်များ 0ှင့် သိမ်းဆည်းမ;များ ဆုိင်ရ ာ သာဓကများ (ဥပမာ -အ(ကမ်း ဖက်
သမားမျာ း၊ အ(ကမ်းဖက် အဖွဲUအစည်းများ သိDုမ ဟု တ် အ(ကမ်းဖက်မ;ကုိ ေငွေ (ကးေထာက်ပံ့ သူများက ရန်ပုံ ငွ ေ
မျာ း ေကာက်ခံြခင်း၊ ေရPUေြပာင်းြခင်း 0ှင့် အသုံးြပuြခင်းတုိD မြပuလုပ်0ုိင်ရ န် တားဆီးခံရ သည့် သိုDမ ဟု တ်
၄င်းတုိD ၏ ေငွေ(ကး0ှင့် ပစqည်း ထိန်းချuပ် /သိမ်းဆည်းခံရ သည့် lကီးမားေသာအမ;များ၊ အ(ကမ်းဖက် သမားမျာ း
အလွဲသုံးစားြပuခံရ သည့် NPO မျာ းအား စုံစမ်းစစ်ေ ဆးမ;များ0ှင့် (ကားြဖတ် တားဆီးေဆာင်ရွက် မ;များ )။

3.

ပစ်မှတ် ထား ေငွေ(ကးဆုိ င်ရ ာ အေရးယူ ပိတ် ဆDုိမ;များ ေဖာ်ြပသည့် အချက်အ လက်များ (ဥပမာ -UNSC အရ
သိုDမ ဟု တ် အြခား စာရင်းသွင်း သတ်မှ တ်ခ ျက်များအရ ပစ်မှတ် ထား ေငွေ (ကးဆုိင်ရ ာ အေရးယူပိ တ် ဆDုိ
ခံရ သည့် ပုဂ^ိuလ်0ှ င့် ေငွစာရင်းများ၊ UNSCR ၁၃၇၃ 0ှင့် စပ် လျဉ်း၍ စာရင်းသွင်း သတ်မှ တ်ြခင်းမျာ း၊ ထိန်းချuပ်
ထားသည့် ေငွ(ကး0ှင့် ပစqည်းများ၊ ေငွလဲPေ ြပာင်းမ; ြငင်းပယ်ခံ ရ သည့် အချက်အ လက်များ၊ လူ ပုဂuိ^ လ် များကို
အ(ကမ်းဖက်မ;

ဆုိင်ရ ာ

စာရင်းသွင်း

သတ်မှ တ်ရ န် (ကာြမင့်ခ ျိန်၊

စာရင်းသွင်း

သတ်မှ တ်iပီးသည်0ှင့် ့

ေငွေ(ကး0ှင့် ပစqည်း ထိ န်းချuပ်မ; အေကာင်အ ထည် ေဖာ်ရ န် (ကာြမင့်ခ ျိန်။
4.

အ(ကမ်းဖက်မ; ကုိ ေငွေ(ကးေထာက် ပ့ံမ;အ တွက် အလွဲသုံးစားြပuခံရ 0ုိင်သ ည့် အ0cရာယ်ရှိသ ည် ဟု 0ုိင် ငံ က
ေဖာ်ထု တ်သ တ်မှ တ်သ ည့် NPOမျာ းအေပC ပစ်မှ တ် ထား အ0cရ ာယ်အေြခြပu lကီး(ကပ်မ;ြဖင့် မြပတ် ဆက် သွ ယ်
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ေစာင့်(ကည့် (ကပ်မ တ်ေ (ကာင်း ေဖာ်ြပသည့် အချက်အ လက် မ ျာ း (ဥပမာ- ထို သDုိ NPO မျာ းအေပC ြပန်လှ န်
အကဲြဖတ် သံုးသပ်ြခင်း0ှင့် ေစာင့်(ကည့် (ကပ်မတ်ြခင်း (အ0cရ ာယ် အကဲြဖတ်ခ ျက်များ အပါအဝင်)၊ CFT
အစီအမံများ အလားအလာမျာ း0ှင့် စပ်လျဉ်း၍ NPO များ0ှင့် လူခ ျင်း ထိေ တွU ေဆာင်ရွက်မ; 0ှင့် အြခားေသာ
နည်း လမ်းများ(လမ်း SPန်များအပါအဝင်)၊

ကုစားနည်းအစီအမံများ0ှင့်

NPOမျာ းအား

အေရးယူ

ဒဏ်ခ တ်မ;များ၊၊

b)

ပင်မအေရးကိစqများ၏ ေနာက်ဆုံးေကာက်ချက်များကို အေထာက်အပံ့ြပu0ုိင်သည့်သီးြခားအေ(ကာင်း
တရားဆုိင်ရာ သာဓကများ

5.

ပစ်မှတ် ထား ေငွေ(ကးဆုိ င်ရ ာ အေရးယူပိ တ် ဆDုိမ;များကုိ မဆို င်းမတွ ေကာင်းမွန်စွာ အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ် မ;
ေသချာေစရန် 0ုိင် ငံက မည်သ ည့် အစီအ မံများ ချမှတ် သ နည်း။ ထို သိုD အ(ကမ်းဖက်မ; ဆုိင်ရ ာ စာရင်းသွင် း
သတ်မှ တ်ခ ျက်များကို ေငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်းများ၊ DNFBP များ0ှင့် အများြပည်သူ တDို အား မည် သDို
အသိေ ပး အေ(ကာင်း(ကားသနည်း။

6.

ေအာက်ပါလုပ်င န်းစဉ်များအတွက် လု ပ် ထုံး လုပ်န ည်းများ0ှင့် ယ0cရ ားများကို မည်မj ေကာင်းမွန်စွာ ချမှ တ်
အေကာင်အ ထည် ေဖာ်သ နည်း။
(၁) အ(ကမ်းဖက် မ;ဆို င်ရ ာ စာရင်းသွင်း သတ်မှ တ်ရ န် လူပုဂိ^uလ်၊ အဖွဲUအစည်း ပစ်မှတ်များကို ေဖာ်ထု တ်ြခင်း၊
(၂) ပစqည်း ထိန်းချuပ်ြခင်း /ထိန်းချuပ်မ;မှ ြပန်လ ည်ေ ြဖေလျာ့ လP တ်ေ ပးြခင်း၊
(၃) စာရင်းမှ ြပန် လည်ပ ယ် ဖျက်ြခင်း၊ 0ှင့်
(၄) ြခွင်းချက် ေပးြခင်း။ သက် ဆုိင် သ ည့် အချက်အ လက်များကို မည်မjေကာင်းမွန်စွာ ေတာင်းခံ0ုိင်သ နည်း။

7.

အ(ကမ်းဖက်သ မားမျာ း၏ ေငွ(ကးစီးဆင်းမ; လမ်းေ(ကာင်းများကို ထိန်းချuပ်ရ န်0ှင့် တားဆီးရန် UNSCR ၁၂၆၇
0ှင့် ၁၃၇၃ တုိDမှ ချမှတ် ထားသည့် နည်း လမ်းများကို 0ုိင်ငံ က မည်သ ည့်အ တုိင်းအတာ အထိ အသုံးြပuလျက်
ရှိသ နည်း။

8.

စာရင်းသွင်း သတ်မှ တ်ခံရ သည့် အဖွဲUများက ၄င်းတုိD ၏ ေငွေ (ကး0ှင့် ပစqည်းမျာ းကို ခွင့်ြပuထားသည့် ကိစqများ
အတွ က်သ ာ အသုံးြပu0ုိင်ရ န် အတည်ြပuြခင်း သိDုမ ဟု တ် လုိင် စင် ထု တ်ေ ပးြခင်း စနစ်မျာ းသည် သက်ဆို င် ရ ာ
UNSCR မျာ းတွင် ချမှတ် သ ည့် သတ်မှ တ် လို အပ်ခ ျက်များ0ှင့် မည်မj ကိုက် ညီသ နည်း (ဥပမာ -UNSCR ၁၄၅၂
0ှင့် ၄င်းမှ ဆင်း သက်ေ သာ ဆုံးြဖတ်ခ ျက်များ)။

9.

အ(ကမ်းဖက်မ;0ှ င့် သက် ဆို င်သ ည့် ေငွေ (ကး0ှင့် ပစqည်းမျာ းကို ပစ်မှတ် ထား ေဆာင်ရွက်ရ န် ချမှတ် သ ည့်
ချဉ်းကပ်ပုံသ ည် အဘယ်န ည်း။ ေငွေ(ကး0ှင့် ပစqည်းမျာ း ေြခရာခံသ ည့် အစီအ မံ များ၊ေငွ(ကးဆုိင်ရ ာ စုံစ မ် း
စစ်ေ ဆးမှ များ0ှင့် (ကားကာလအစီ အမံများ(ဥပမာ- ထိန်းချuပ် ယာယီ သိမ်းဆည်းြခင်း) ကို ထိုခ ျဉ်းကပ်ပံု0ှ င့်
သဟဇာတြဖစ်ေ စရန် မည်သ ည့်အ တို င်းအတာအထိ ေဆာင်ရွ က်သ နည်း။

10.

NPO မျာ းအား အလွဲ သံုးစားြပuြခင်းကို ေဖာ် ထုတ်၊ တားဆီး၊ 0ှိမ်0ှင်းရန်အတွ က် ေအာက်ပါ အချက် ေလးချက်
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စလုံးကို မည် သ ည့် အတုိင်းအတာ အထိ အသုံးြပuလျက်ရိှသ နည်း
(က) အဆက်မြပတ် ဆက် သွ ယ် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ခ) ပစ်မှတ် ထား အ0cရာယ်အေြခြပu lကီး(ကပ်ြခင်းသိDုမ ဟု တ် ေစာင့်(ကည့် (ကပ်မ တ်ြခင်း၊ )
(ဂ) ထိေ ရာက်သ ည့် စုံစမ်းစစ်ေ ဆးြခင်း0ှင့် သတင်း အချက်အ လက် စုေ ဆာင်းြခင်း၊ 0ှင့်
(ဃ)

0ုိင်ငံ တကာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ; အ တွက် ထိေ ရာက်သ ည့် ယ0cရ ားများ ချမှတ်ြခင်း၊။ အ0cရ ာယ်

အေြခြပu ချဉ်းကပ်မ; ြဖင့်

NPO

များကို အ(ကမ်းဖက်မ; ေငွေ(ကးေထာက်ပံ့ မ; အလွဲသုံးစားြပuခံရြခင်း မှ

ကာကွ ယ်သ ည့်တစ်ခ ျိန် တည်း၌ ၄င်းတုိD ၏ တရားဝင် ပရဟိ တ လုပ်င န်းများကို အေ0ှာ င့်အ ယှ က် မြဖစ်ရ န်0ှ င့်
စိတ်ပျက်ဖွ ယ် မြဖစ်ေ စရန် ယင်း အစီအမံ များကို မည်သ ည့် အတိုင်းအတာအထိ ေဆာင်ရွက် လျက်ရှိသ နည်း။
11.

အ(ကမ်းဖက်မ; လု ပ်ရ ပ်များ သိDုမ ဟုတ် အ(ကမ်းဖက် အဖွဲUများက အလွဲသံုးစားြပuြခင်းခံရ သည် ဟု သံ သ ယ
ရှေ
ိ သာ သိDုမ ဟု တ် ထို လု ပ်ရ ပ်များ သိDုမ ဟုတ် အဖွဲUများကို တက်(ကွစွာ ကူညီေ ထာက်ပ့ံေ နသည် ဟု သံ သ ယ
ရှေ
ိ သာ NPO များအား သင့်ေ လျာ်သ ည့် စုံစမ်းစစ်ေ ဆးမ;၊ ြပစ်မ;ေ(ကာင်းအရ တရားမေ(ကာင်းအရ သိုDမ ဟု တ်
ဌာနဆုိ င်ရ ာ အေရးယူများ၊ ပူးေပါင်း ညuိ0ှိuင်းသည့် ယ0cရ ားများကို မည်သ ည့်အ တိုင်း အတာအထိ ေဆာင် ရွ က်
သနည်း။

12.

NPO မျာ းက မိမိတDိုသ ည် အ(ကမ်းဖက် မ; အလွဲ သံုးစားြပuခံရ 0ိုင်သ ည့် iခိမ်းေြခာက်မ;မှ မိမိကုိ ယ် မိမိ က ာကွ ယ်
0ုိင်ရ န် အားနည်းချက်များကို မည်မj ေကာင်းစွာ သိရှိနားလည်iပီး၊ ချမှတ် ထားသည့်အ စီ အ မံများကို မည်မ j
ေကာင်းမွန်စွာ လုိ က်နာေဆာင်ရွက်သ နည်း။

13.

အ(ကမ်းဖက်သ မားမျာ း၊ အ(ကမ်းဖက်အဖွဲUများ သိDုမ ဟုတ် အ(ကမ်းဖက် အ ဖွဲUကို ေငွေ(ကးေထာက်ပံ့ သူများ0ှ င့်
ဆက်0P ယ် သ ည့် ေငွ(ကး0ှင့် ပစqည်းများ၊ အေထာက်အ ကူြပu ပစqည်းများကို ရှာ ေဖွ ေဖာ်ထု တ်၊ ေြခရာခံ iပီး
သိမ်းဆည်းေရးကို လွ ယ် ကူေ စသည့် သိုDမ ဟု တ် ေ0ှာ င့်ေ 0ှး ေစသည့် စုံစမ်းစစ်ေ ဆးေရး၊ တရားစွဲဆုိတ င်ပုိDေ ရး
သိုDမ ဟု တ် တရားစီရ င်ေ ရး လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ r;ေ ဒါင့် ကpများ ရှိသ လား။

14.

lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင်များတွ င် ၄င်းတုDိ ၏ လုပ် ငန်းတာဝန် မျာ းကို လုံေ လာက်စွာ စီမံခ န်Dခရ
ဲွ န် သိDုမ ဟု တ်
အ(ကမ်းဖက်မ; ကုိ ေငွေ(ကးေထာက် ပ့ံမ; အ0cရ ာယ်များကို ကိုင် တွ ယ်ေ ြဖရှင်းရန် လုံေ လာက်သ ည့် ရင်းြမစ်များ
ရှိသ လား။

15.

ရင်းြမစ်များကို ခွဲေ ဝ သုံးစွဲရ သည့် အေြခအေနမျာ းတွင် အ(ကမ်းဖက်မ; ကို ေငွေ(ကးေထာက် ပံ့မ;0ှင့် စပ် လျဉ် း
သည့် ေဆာင်ရွက်ခ ျက်များကို မည်သDုိ ဦးစားေပးရပ် သတ်မှ တ် သ နည်း။
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ဖျက်အားြပင်းသည့် လက်နက်ြပန်ပ
D ွားမ;တ ွင် ပါဝင်ပတ်သက်သည့် လူပုဂ^ိuလ်
လက်ငင်း ရလဒ် ၁၁

များ0ှင့် အဖွဲUအစည်းများမှ ရန်ပုံေငွများ ေကာက်ခံြခင်း၊ ေနရာ ေရPUေြပာင်း ြခင်း
0ှင့် အသုံး ြပuြခင်း တုိD မြပuလုပ်0ုိင်ရန် သက်ဆုိင်ရာ UNSCR များ0ှင့် အညီ
တားဆီး0ိုင်သည်။

ထိေ ရာက်ေ သာစနစ်တစ်ခု ၏ လကtဏာများ
ဖျက်အားြပင်းသည့် လက်နက်ြပန်D ပွာ းမ; (WMD) ဆုိင်ရ ာ ကု လ သမဂ^လံုြခံuေရးေကာင်စီ ဆုံးြဖတ်ခ ျက်များ (UNSCR)
မျာ းြဖင့် စာရင်းသွင်း သတ် မှတ်ခံရ သည့် လူ ပုဂuိ^ လ် များ0ှင့်အဖွဲUများကို ဖျက်အားြပင်း လက်န က်ြပန်Dပွာ းမ; အ တွ က်
ရန်ပုံေ ငွများ ေကာက်ခံြခင်း၊ ေနရာ ေရPUေြပာင်းြခင်း0ှင့် ရန်ပုံေ ငွ0ှင့် အြခားပစqည်းများ အသုံးြပuြခင်းတုိD မြပuလုပ်0ုိ င် ရ န်

ရှာ ေဖွေ ဖာ် ထုတ်0ုိ င်iပီး ရင်းြမစ်မျာ း အသုံးမြပu0ုိင်ေ စရန် တားဆီးြဖတ်ေ တာက်0ုိ င်သ ည်။ ေငွေ(ကးဆုိ င်ရ ာ ပစ်မှတ် ထ ား
အေရးယူပိ တ်ဆDုိ မ;များကို

အြပည့်အ ဝ ေကာင်းမွန်စွာ

မဆိုင်းမတွ

အေကာင်အ ထည် ေဖာ်0ိုင်သ ည်၊

လိုက် န ာ

ေဆာင်ရွက်ေ ရး ေစာင့်(ကည့် (ကပ်မတ်iပီး၊ အေရးယူပိ တ် ဆDုိမ; ကုိ ေရှာ င်တိမ်းြခင်း မြပu0ိုင်ရ န်0ှင၊့် ဖျက်အားြပင် း သည့်

လက်နက်ြပန်Dပွာ းမ;ကုိ တုိက် ဖျက်ရ န် မူဝါဒများ0ှင့် လုပ် ငန်းအစီအ စဉ်များ အေကာင် အထည် ေဖာ်0ိုင်ရ န်၊ သက် ဆုိ င် ရ ာ
အာဏာပိုင်များအ(ကား လုံေ လာက်သ ည့် ညuိ0ိှuင်းiပီး ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ;ရိှသ ည်။

ဤရလဒ်သ ည် အ(ကံြပuချက် ၇ 0ှင့် အ(ကံြပuချက် ၂ ရှိ အပိုင်းများ0ှင့် သက် ဆိုင်သ ည်။

ရလဒ်ြပည့်မီြခင်း ရှိမရှိ ဆုံးြဖတ်ရာတွင် စဉ်း စားရမည့် ပင်မအေရးကိစqများ
11.1.

0ုိင်ငံသ ည် ဖျက် အားြပင်းသည့် လက်န က်ြပန်Dပွာ းမ; တုိက်ဖျက်ေ ရး0ှင့် စပ်လျဉ်းသည့် UNSCR မျာ းအရ၊
ေငွေ(ကးဆုိ င်ရ ာပစ်မှတ် ထားအေရးယူဒ ဏ်ခ တ်မ;များကို

မည်မj ေကာင်းမွန်စွာ

မဆိုင်းမတွ

အေကာင်

အထည် ေဖာ်0ုိင်သ နည်း။
11.2.

စာရင်းသွင်း သတ်မှ တ်ခံရ သည့် လူပုဂိ^uလ်များ0ှင့် အဖွဲUအစည် းမျာ း( 0ှင့် ၄င်းတုိD ၏ SPန်(ကားမ;ြဖင့် ကို ယ်စ ား
ေဆာင်သူများ) ၏ ရန်ပံုေ ငွမျာ း သိDုမ ဟု တ် အြခားေငွေ (ကး0ှင့် ပစqည်းများကို မည်သ ည့် အတို င်းအတာအထိ
ရှာ ေဖွေ ဖာ် ထုတ်iပီး

ထို လက်န က်ြပန်Dပွာ းမ;0ှင့်

ဆက်0P ယ် သ ည့် ေငွေ (ကး

လPဲေ ြပာင်းမ;များ ြပuလုပ်ြခင်း 0ှ င့်

ေဆာင်ရွက်ြခင်းမျာ း မြပuလုပ်0ုိ င်ရ န် တားဆီး0ုိင်သ နည်း။
11.3.

ဖျက်အားြပင်း လက်နက်ြပန်Dပွာ းမ;ကုိ ေငွေ (ကးေထာက်ပ့ံြခင်း0ှ င့် စပ်လျဉ်းသည့် ေငွေ (ကးဆုိ င်ရ ာ ပစ်မှတ် ထား
အေရးယူပိ တ်ဆDုိ မ;များကို ေငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်းများ0ှင့် DNFBP မျာ းက မည်သ ည့်အ တိုင်း အတာအထိ
လုိ က်နာေဆာင်ရွက်iပီး ၄င်းတုDိ ၏ တာဝန်များကို နားလည်သ ေဘာေပါက်သ နည်း။

11.4.

lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင်များက

ေငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်းများ0ှင့် DNFBP မျာ းအေပC ေစာင့်(ကည့်
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(ကပ်မတ်ြခင်း0ှင့် လက်နက်ြပန်Dပွာ းမ;ကုိ ေငွေ (ကးေထာက်ပ့ံြခင်း0ှင့် စပ် လျဉ်းသည့် ေငွေ (ကးဆုိင်ရ ာ ပစ် မှ တ်
ထား အေရးယူ ပိတ် ဆDုိမ;များအရ ၄င်းတုDိ ၏ တာဝန်များကို လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေ ရး ေသချာ ေစရန် မည်မ j
ေကာင်းမွန်စွာ ေဆာင်ရွက် လျက်ရှိသ နည်း။

a)

ပင်မအေရးကိစqများ၏ ေနာက်ဆုံးေကာက်ချက်ကို အေထာက်အပ့ံြပu0ုိင်သည့်အချက်အလက်ဆုိင်ရာ
သာဓကများ

1.

ဖျက်အားြပင်း လက်န က်ြပန်Dပွာ းမ;0ှင့် စပ် လျဉ်းသည့် စုံစမ်းစစ် ေ ဆးမ;များ0ှင့် (ကားြဖတ် တားဆီး ေဆာင်ရွ က် မ;
မျာ း

ေဖာ်ြပသည့်

သာဓကများ

(ဥပမာ

-အေရးယူ

ပိတ် ဆDိုမ;များ

အေပC ေဖာက်ဖျက်မ;များ

အား

စုံစမ်းစစ်ေဆးမ;၊ 0ုိင်ငံ က အေရးယူေ ဆာင်ရွက်သ ည့် lကီးမားေသာ အမ;များ (ဥပမာ -ထိ န်းချuပ်ြခင်း သိDုမ ဟု တ်
ယာယီ သိမ်းဆည်းြခင်း) သုိDမ ဟုတ် အကူအ ညီေပးြခင်း)။
2.

ဖျက်အားြပင်း လက်န က်ြပန်Dပွာ းမ;0ှင့် စပ် လျဉ်းသည့် ေငွေ (ကးဆုိင်ရ ာ ပစ်မှတ် ထား အေရးယူဒ ဏ်ခ တ် မ;များ
ေဖာ်ြပသည့် အချက်အ လက်များ(ဥပမာ- ေငွေ (ကးဆုိင်ရ ာပစ်မှ တ် ထားအေရးယူဒ ဏ်ခ တ်ခံရ သည့်

လူပုဂ ^ိu လ်

မျာ း 0ှင့် အဖွဲUအစည်းများ၏ ေငွစာရင်းများ၊ ထိန်းချuပ်ခံရ သည့် ေငွေ(ကး0ှင့် ပစqည်းများ တန်ဖုိး၊ လူပုဂ uိ^ လ်
မျာ း0ှင့် အဖွဲUအစည်းများအား စာရင်းသွ င်းသတ် မှတ်ရ န် (ကာြမင့်ခ ျိန၊် UNSC မှ စာရင်းသွင်း သတ်မှ တ်
iပီးေနာက် ထို လူပုဂိ^uလ်များ0ှင့် အဖွဲUအစည်းများ၏ ေငွေ(ကး0ှင့် ပစqည်းမျာ း ထိ န်းချuပ်ရ န် (ကာြမင့်ခ ျိန်။)
3.

ဖျက်အားြပင်းသည့် လက်န က်ြပန်Dပွာ းမ;0ှင့် စပ် လျဉ်းသည့် ေစာင့်(ကည့်(ကပ်မ တ်ြခင်း0ှင့် အြခား သက် ဆို င်
သည့် အချက်အ လက် များ (ဥပမာ -ေငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်းများ0ှင့် DNFBP မျာ း ေငွေ (ကးဆုိင်ရ ာ

ပစ်မှတ် ထား အေရးယူပိ တ် ဆDုိမ;0ှင့် စပ် လျဉ်း၍ လုိက်နာေဆာင်ရွက်မ;ကုိ ြပန်လှန် သုံးသပ်မ;0ှင့် ေစာင့်( ကည့်
(ကပ်မတ်မ; lကိမ်ေရ။ ထိေတွUေဆာင်ရွက်မ;0ှ င့် အလှ မ်းေဝး ဆက်သွ ယ်မ;၊ လမ်းSP န်မ; ဆုိင်ရ ာ စာတမ်းများ၊ ေငွေရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်းများ0ှင့် DNFBP မျာ း ေဖာက်ဖျက် မ; ေ(ကာင့် အေရးယူ ဒဏ်ခတ်မ; အဆင့်များ)။

b)

ပင်မအေရးကိစqများ၏ ေနာက်ဆုံးေကာက်ချက်များကို အေထာက်အပ့ံြပu0ုိင်သည့် သီးြခားအေ(ကာင်း
တရားဆုိင်ရာသာဓကများ

4.

ဖျက်အားြပင်းသည့် လ က်နက်ြပန်Dပွာ းမ;ကို ေငွေ (ကးေထာက်ပံ့မ; 0ှင့်သ က် ဆို င်သ ည့် ေငွေ (ကးဆုိ င်ရ ာ
ထား အေရးယူ ပိတ် ဆDုိမ; များကို မဆို င်းမတွ ေကာင်းမွန်စွာ အေကာင်အ ထည်

ပစ် မှ တ်

ေဖာ်0ိုင်ေ ရး ေသချာေစရန်

မည်သ ည့် အစီအမံများ ချမှတ်သ နည်း။ ထုိသDို စာရင်းသွင်း သတ်မှ တ်ြခင်း0ှင့် တာဝန်များကို သက် ဆိုင် သ ည့်
ဌာနများအား ေဆာလျင်စွာ မည် သုိD အသိေ ပးအေ(ကာင်း(ကားသနည်း။

EFFECTIVENESS ASSESSMENT
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5.

သင့်ေ လျာ်သ ည့်

အေြခအေနမျာ းတွင် ေအာက်ပါ

ကိစရ
q ပ်မ ျာ းအတွက်

လုပ် ထံုး လု ပ်နည်းများကို

မည်မ j

ေကာင်းမွန်စွာ အေကာင်အ ထည် ေဖာ်သ နည်း။
(၁) စာရင်းသွင်း သတ်မှ တ်ေ ရး
(၂) ထိန်းချuပ်ေရး /ထိန်းချuပ်မ; ေြဖေလျာ့ေရး
(၃) စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ေ ရး 0ှင့်
(၄) ြခွင်းချက် ေပးေရး။

ထို သို ့ ေဆာင်ရွက်ခ ျက်များသည် UNSCR သတ်မှ တ် လုိ အပ်ခ ျက်များ0ှင့် မည် သ ည့်

အတို င်းအတာ အထိ လုိ က်နာေဆာင်ရွက်မ; ရှိသ နည်း။
6.

ထိန်းချuပ်ထားသည့် ေငွေ (ကး0ှင့် ပစqည်းများကို စီမံခ န်Dခဲွေ ရး0ှင၊့် ထို ေငွေ(ကး0ှင့် ပစqည်းမျာ းကို စာရင်းသွ င် း
သတ်မှ တ်ခံရ သည့် လူပုဂိ^uလ်များ0ှင့် အဖွဲUအစည်းများအား ခွင့်ြပuချက်ရ သည့် ကိစရ
q ပ်များ အတွက် သ ာ
အသုံးြပuရန် ခွင့်ြပuချက်ေ ပးေရး တုDိအ တွက် ချမှတ်သ ည့် စနစ် မျာ း၊ ယ0cရားမျာ းက လူD အခွင့်အေရးကို မည်မှ ျ
ေကာင်းမွန်စွာ ထိန်းသိ မ်းေစာင့်ေ ရှာ က် iပီး ရန်ပုံေ ငွများကို အလွဲ သုံးစားမြပu 0ုိင်ရ န် တားဆီး0ိုင်သ နည်း။

7.

အေရးယူဒ ဏ်ခ တ် မ;များမှ ေရှာ င်တိမ်းြခင်း

မြပuလုပ်0ုိ င်ရ န်

မည်သ ည့်

ယ0cရားမျာ း ြဖင့်

အသုံးြပuကာ

ကာကွ ယ်သ နည်း။ lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင် များက -ေငွေရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်းများ0ှင့် DNFBP မျာ းအား
အြခား လမ်းSPန် သိDုမ ဟု တ် သီးြခား တုDံြပန်ခ ျက်များ ေပးသလား။
8.

သက် ဆိုင်ရ ာ lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင်များက ကျzးလွန်မ;များ0ှင့်
စပ် လျဉ်းသည့် UNSCR မျာ းပါ တာဝန် ေဖာက်ဖျက်မ; များကို

ဖျက်အားြပင်း လက် နက်ြပန်Dပွာ းမ; 0ှ င့်
စုံစမ်းစစ်ေ ဆးသည့် အခါ၊ ဥပေဒေရးရာ

ပုဂ^ိuလ်များ ၏ အေြခခံအချက်အ လက်များ0ှင့် အကျိuးခံစားခွင့် ရှိသူ ပိုင်ရှင်အချက်အ လက်များ (ဥပမာ ေရှUတန်းမှ ဗန်းပြ သည့်ကု မ[ဏီများ)ကို မည်သ ည့် အတုိ င်းအတာအထိ ေတာင်းခံရ ယူ0ိုင် သ နည်း။
9.

သက် ဆိုင်ရ ာ UNSCR မျာ းအရ ဖျက်အားြပင်းသည့် လ က်န က်ြပန်Dပွာ းမ;ကုိ ေငွေ (ကးေထာက်ပ့ံမ; 0ှင့် စပ် လျဉ် း
သည့် ေငွေ (ကးဆုိင်ရ ာ ပစ်မှတ် ထား အေရးယူဒ ဏ်ခ တ်မ;၊ ချိuးေဖာက်မ;များ 0ှင့် ကျိuးေပါက်မ;များ ကို စုံစမ် း
စစ်ေ ဆးရန် lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင် များအချင်းချင်း မည် သ ည့်အ တို င်းအတာအထိ စုစ ည်းသတင်းများ0ှ င့်
အြခား အချက်အ လက် များကို ဖလှ ယ်(ကသနည်း။

10.

lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင်များတွ င် ၄င်းတုDိ ၏ လုပ် ငန်းတာဝန်မျာ း လုံေ လာက်စွာ စီမံခ န်Dခွဲရ န် သိုDမ ဟု တ်
ဖျက်အားြပင်း လက်န က်ြပန်Dပွာ းမ;ကုိ ေငွေ (ကးေထာက်ပ့ံမ; ကုိ ကိုင်တွ ယ်ေ ြဖရှင်းရန်တDို အတွ က် လုံေ လာက်
သည့် ရင်းြမစ်မျာ း ရှိသ လား။
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ြဖည့်စွက်ချက် ၁
0ုင
ိ ်ငံအများကိုလPမး် မုိးသည့် စီရင်ပင
ို ်ခင
ွ ်ဆ
့ င
ို ်ရာ အကဲြဖတ်ချက်
[ြဖည်စ
့ က
ွ ခ
် ျက် အiပီးသတ်ရန်လို]
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ြဖည့်စွက်ချက် ၂
အြပန်အလှန်အကဲြဖတ်မ; အစီရင်ခံစာ ပုံစံ နမူနာ
အကဲြဖတ်သူများအတွက် မှတ်စုများ

ဤပုံစံကို FATF ၏ ၂၀၁၃ နည်းပညာကိုအ သုံးြပuကာြပuလုပ် သ ည့် အကဲြဖတ်မ;များအတွ က် အြပန်အ လှန် အကဲြဖတ် မ;
အစီရ င်ခံစာမျာ း (MER) ေရးဆွဲြပင် ဆ င်သ ည့်အ ခါ အေြခခံအ ြဖစ်အ သုံးြပuသင့်သ ည်။ MER ၏ ဖွUဲ စည်းမ;ကုိေ ရာ၊ အခန် း
တစ်ခုခ ျင်း တွ င် ပါဝင် သ င့်သ ည့်အချက် အ လက်0ှ င့် ေကာက်ခ ျက်ခ ျ သုံးသပ်ခ ျက်များကိုပါ ချမှတ် ထားသည်။
ဤပုံစံ တွင် အကဲြဖတ်သူများအတွ က် MER ေရးသားရန်လမ်း ညuွန်၊ ထည့် သွင်းသင့်သ ည့် အချက်အ လက်များ၊ ပိုင်းြခား
စိတ်ြဖာမ;များ0ှင့် ေကာက်ခ ျက်ချမ;တ င်ြပပုံများကိုပါ ထည့် သွ င်းေဖာ်ြပထားသည်။ ဤလမ်း SPန် ၏ စာသားကိုCalibri
စာလုံးပုံြဖင့် အရိပ် ထည့် က ာ ရှင်း လင်းစွာ ြပသထားသည်။ ထို သDုိ အရိပ်ေ အာက်ရိှစာသားကို ေနာက်ဆံုး MER တွင် မထည့်
သွင်း သင့်ပါ။၊
အရိပ်မ ထည့် ထားေသာစာသား

(အပိုင်း

0ှင့်

အခန်းေခါင်းစည်းများ0ှင့် ေရှUေြပး

စာပုိဒ်မျာ းအပါအဝင်)

တုDိ ကုိ

(ေလးေထာင့် ကွင်းစ ကွင်းပိ တ်များအထဲ လုိအပ် သ လို ြဖည့်သွ င်းiပီး)ေနာက် ဆုံးအစီရ င်ခံစာတွင် ထည့် သွင်းသင့်သ ည်။
MER ေရးသားအiပီးတွ င် စာမျက်0ှာ ၁၀၀ သိDုမ ဟု တ် ၁၀၀ ထက်မပုိရ န် ရည်မှန်းချက်ကို (နည်းပညာဆို င် ရ ာ
ြဖည့်စွက်ခ ျက်စာမျက်0ှာ စုစုေ ပါင်း ၆၀ သိDုမ ဟုတ် ၆၀ ေအာက်0ှ င့်အ တူ) အကဲြဖတ်သူများ မှတ် သ ားသင့်သ ည် ။
အပိုင်း တစ်ပုိင်း ၏ အရှည်မ ည်မှျရှိရ မည် ဟု lကိuတင်က န်Dသ တ် ြခင်းမရှိပါ။ 0ုိင်ငံ ၏ အေြခအေနကို လိုက်၍ အေရးကိ စ q
တစ်ခုခု ေပC ပိုအ ာrုံစိုက်ရ န်သိုDမ ဟု တ်ေ လjာ့ရ န် အကဲြဖတ်သူ မျာ းက ဆုံးြဖတ်0ိုင် သ ည်။ သိုDေ သာ် အလွန်ရှည် လျားေသာ
MER

မြဖစ်ေ စရန်

လို အ ပ်သ လို

မိမိ တုိD ၏

ပိုင်းြခားစိတ်ြဖာမ;ကို

တည်းြဖတ်ရ န်

အသင့်ရှိသ င့်သ ည်။ ေနာက် ဆံု း

အစီရ င်ခံစာတွင် အတိုအရှည် ချိန်ဆမ; နည်း လမ်းကျေစရန်အတွ က်၊ အ(ကံြပuချက်တုိင်း ၏ နည်းပညာဆုိင်ရ ာ လုိက် န ာ
ေဆာင်ရွက်မ;ကို တစ်ပုိဒ် 0ှစ်ပိုဒ်မှျြဖင့် အကျဉ်းချuပ်iပီး၊ စုစုေ ပါင်း အမျာ းဆုံး စာမျက်0ှာ တစ်ဝ က်ခ န်D ရှိ ရ န်
ရည်မှန်းသင့် သ ည်။ အကဲြဖတ် သူများအေန0ှင့် အစီရ င်ခံစာအတွ က် အေ(ကာင်းအရာေဖာ်ြပချက် မရှေ
ိ သာ နည်းေသာ
အေရးကိစqမျာ းအေပC အတိုခ ျuပ်သ ာေဖာ်ြပ0ုိင်သ ည်။(ဥပမာ -“လုိက်နာေဆာင်ရွက်မ;ရိှ” ဟူသ ည့် အ(ကံြပu ချက်များ
အတွ က် စာတစ်ေ (ကာင်းစာြဖင့် ေဖာ်ြပrုံ0ှင့် လုံေ လာက်သ ည်)။
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အ(ကံြပuချက် ၂၅- ဥပေဒေရးရာ စီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်မ;များ၏ ပွင့် လ င်းြမင်သ ာမ;0ှင့်

၁၉၃

အ(ကံြပuချက် ၂၆- ေငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်းများ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း0ှင့်

၁၉၃

အ(ကံြပuချက် ၂၇- lကီး(ကပ်ကွပ် ကဲသူ များ၏ လုပ်ပုိ င်ခွင့်များ..........................................

၁၉၃

အ(ကံြပuချက် ၂၈- DNFBP များ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း0ှင့် lကီး(ကပ်ကွပ်ကဲ မ;................

၁၉၃

အ(ကံြပuချက် ၂၉- ေငွ(ကးဆုိင်ရ ာ စုံစမ်းေထာက် လှမ်းေရး အဖွဲU......................................

၁၉၃

အ(ကံြပuချက် ၃၀- ဥပေဒစုိးမိုးေရးအဖွဲUများ0ှင့် စုံစမ်းစစ်ေဆးေရး အာဏာပိုင်များ၏

၁၉၃

အ(ကံြပuချက် ၃၁- ဥပေဒစုိးမိုးေရးအဖွဲUများ0ှင့် စုံစမ်းစစ်ဆးေရး အာဏာပိုင်များ၏

၁၉၃

အ(ကံြပuချက် ၃၂ - နယ် စပ်ြဖတ်ေ ကျာ် ေငွေ (ကး သယ်ေ ဆာင် သူများ...............................

၁၉၃

အ(ကံြပuချက် ၃၃ - ကိန်းဂဏန်း အချက်အ လက် များ.............. .....................................

၁၉၄

အ(ကံြပuချက် ၃၄ - လမ်း SPန်မ;0ှ င့် တုDံြပန်ခ ျက်................................................................

၁၉၄

အ(ကံြပuချက် ၃၅ - အေရးယူ ဒဏ်ခ တ်မ; များ................................................................

၁၉၄

အ(ကံြပuချက် ၃၆ -အြပည်ြပည်ဆို င်ရ ာ စာချuပ်မျာ း.........................................................

၁၉၄

အ(ကံြပuချက် ၃၇ - ြပစ်မ;ဆို င်ရ ာကိစqမျာ းတွင် 0ုိင်ငံ အချင်းချင်းအကူအ ညီေ ပးေရး.........

၁၉၄

အ(ကံြပuချက် ၃၈ - ြပစ်မ;ဆိုင်ရ ာကိစqများတွင် 0ုိင် ငံအချင်းချင်းအကူအ ညီေ ပးေရး-

၁၉၄

အ(ကံြပuချက် ၃၉ - တရားခံ လPဲေ ြပာင်းေပးြခင်း...............................................................

၁၉၄

အ(ကံြပuချက် ၄၀ - အြခားပုံစံြဖင့်0ုိင် ငံတ ကာ ပူးေပါင်းေဆာင် ရွက်မ;.............................

၁၉၄

ရှိသူပုိင်ရှင်.......................................................................................................................
အကျိuးခံစားခွငိှ့်ရိှသူပို င်ရှင် ............................................................................................
lကီး(ကပ်ကွ ပ်ကဲမ;်.............................................................................................................

တာဝန်ဝတ}ရ ားများ..........................................................................................................
လုပ် ပိုင်ခွင့် များ..................................................................................................................

ထိန်းချuပ်ြခင်း0ှင့် 0ုိင် ငံ ၏ ဘpာ အြဖစ်သိမ်းဆည်းြခင်း...............................................
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အစီရင်ခစ
ံ ာအကျဉ်းချuပ်
ဤအစီရ င်ခံစာသည် [အကဲြဖတ်ခံ0ိုင်ငံ ၏ အမည်] တွ င် အကဲြဖတ်ခ ရီးစဉ် သွားေရာက်သ ည့် [ရက်စွဲ]၌ ချမှတ် ထား
ရှိသ ည့် AML/CFT အစီအမံများကို အကျဉ်းချuပ်ကုိ ေဖာ်ြပသည်။ FATF အ(ကံြပuချက် ၄၀ 0ှင့် လုိ က်နာ ေဆာင်ရွက် မ;
အဆင့်0ှင့် [0ုိင်ငံ]၏ AML/CFT စနစ် ထိေ ရာက်မ;အ ဆင့် ကုိ ပိုင်းြခားသုံးသပ်iပီး၊ စနစ် ပိုမုိ အားေကာင်းေစရန် မည် သDို
ေဆာင်ရွက်0ုိင်သ ည်ကို အ(ကံြပuချက်များ ေပးသည်။

အဓိကေတွUရှိချက်များ
အကဲြဖတ် သူများသည် 0ုိင်ငံ ၏ အ0cရာယ် အ ဆင့် အေနအထား0ှင့် AML/CFT စနစ်ကုိ ပါထည့်သွ င်း စဉ်းစားကာ
အြပuသေဘာေဆာင်သ ည့်အဓိ က ေတွUရှိခ ျက်များေရာ အ0ှuတ်သ ေဘာေဆာက်သ ည့် ေတွUရှိခ ျက်များကိုပါ

အကျဉ်းချuပ်

ေဖာ်ြပ သင့်သ ည်။ လက်င င်းရလဒ် (IO) တိုင်း သိုDမ ဟု တ် အပိုင်း တုိင်း ၏ အကျဉ်းချuပ်ကို ေဖာ်ြပမည့်အ စား၊ ဦး တည်

သုံးသပ် သင့်သ ည့် အချက်များမှာ အစီရ င်ခံစာတွ င် ေထာက်ြပသည့် အချက် ၅-၇ ချက်များြဖစ်သ ည်။

အ0cရာယ်များ0ှင့် အေထွေထွ အေြခအ ေန
ဤအခန်းတွ င် 0ုိင်ငံ ၏ ML/TF အ0cရ ာယ် အေြခအ ေန (situation) 0ှင့် ဆက်စ ပ်အ ေ(ကာင်းတရားမျာ း(context) ကို )စာပို ဒ်
၁-၂ ခန်D (အကျဉ်းချuပ်ေ ဖာ်ြပသင့်iပီး၊ 0ုိင်ငံရိှ အကာအကွ ယ် အ ားနည်းသည့် ြပည် တွင်း0ှင့် ြပည်ပ ML/TF အ0cရ ာယ်များကို
အထူး အေလးေပး

ေဖာ်ြပကာ၊ အ0cရ ာယ်အ lကီး ဆုံး ကျေရာက်0ုိင်သ ည့် အေရးကိစqများ0ှင့် ကpများကို ေဖာ်ပ ြ

သင့်သ ည်။ အကဲြဖတ် သူများအေန0ှင့် 0ုိင်ငံ ၏ ကို ယ်ပုိ င် အ0cရ ာယ်အ ကဲြဖတ်ခ ျက် တွင် ထည့်သွ င်းစဉ်းစား ခဲ့ြခင်း မရှေ
ိ သာ
သိုDမ ဟု တ် အကဲြဖတ်သူ များ သုံးသပ်သ ည့် အ0cရာယ် 0ှင့် အဆင့် အ လွန်ကွာ ြခားေနေသာ အခရာကျသည့် အ0cရ ာယ် ရှိ
နယ် ပ ယ်များကို မှတ်သ ားသင့်သ ည်။

နည်းပညာ လိုက်နာေဆာင်ရွက်မ; အလုံးစုံအဆင့်
အကဲြဖတ် သူများသည် 0ုိင်ငံ ၏ နည်းပညာ လိုက်နာေဆာင် ရွက်မ;0ှင့် ထိေ ရာက်မ; အဆင့် များအပCမူတ ည်၍ လက် ရိှ
AML/CFT အေြခအေနကို ေယဘူ ယ ျအားြဖင့် အကျဉ်းချuပ် ေဖာ်ြပသင့် သ ည်။ FATF အ(ကံြပuချက်များအား နည်းပညာ

ဆုိင်ရ ာ လုိက်နာေဆာင်ရွက် အလုံးစုံအ ဆင့် ကုိ အကျဉ်းချuပ်ေ ဖာ်ြပကာ အထူးအားေကာင်းေသာ သိDုမ ဟု တ် အားနည် း
ေသာ နယ်ပ ယ်များကို မှတ်ခ ျက်ြပuသင့် သ ည်။ ယခင် MER အကဲြဖတ်မ;iပီးေနာက် တိုးတက်ြဖစ်ေ ပCမ; မျာ းကို လည် း

lကီးမားေသာ အေြပာင်းအလဲများ0ှင့် ယခင်အ ကဲြဖတ်ခ ျက်မှ ဆက် လ က် ြပuြပင်ရ န် ကျန်ရှိေ နေသးသည့် အဓိက အေရး
ကိစqမျာ းကိုပါေထာက်ြပသင့်သ ည်။
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အ0cရ ာယ်အ ကဲြဖတ် မ;များ၊၊ ညuိ0ှuိင်းမ;0ှင့် မူဝါဒ ချမှတ် မ; ( အပိုင် း ၂ -IO.1; R.1, R.2, R.33)
အကဲြဖတ် သူများသည် ၄င်းတုDိ ၏ ေတွUရှိခ ျက်မျာ းကို ေအာက်ပ ါ အခန်းခွဲမျာ း ဖွဲUထားသည့်အ တုိင်း ပင်မ အစီရ င်ခံစ ာရှိ
အပိုင်း တစ်ခုစီ ကို ပိုမုိအေသးစိတ် ေဖာ်ြပသင့်သ ည်။ သက် ဆိုင် သ ည့် ေနရာများတွ င် 0ုိင်ငံ အတွ က် အ0cရာယ် အဆင့်ြ မင့်

သည်၊ သိDုမ ဟု တ် အေရးပါသည့် ဆက်စ ပ်အေ(ကာင်းတရားများ သိDုမ ဟုတ် အေရးကိစqမျာ း ရှိသ ည် စသြဖင့် အေရးlကီ း
သည့် အချက်များကို ေထာက်ြပသင့်သ ည်။ 0ုိင်ငံ က
အထူး လုပ်ေ ဆာင်

0ုိင်သ ည့်

နယ်ပ ယ် များ0ှင့်

ထိေ ရာက်မ;တွ င်ေ ရာ နည်းပညာ လုိ က်န ာေဆာင်ရွက်မ; တွ င် ပါ

ထူးြခားေသာ

တီ ထွင် ဆန်းသစ်ေ သာ

ယ0cရားမျာ း၊

ထိေ ရာက် မ; ၏

ဆုိးရွားေသာ ပျက်ကွက်မ; များ၊ 0ှင့် နည်းပညာ လို က်နာေဆာင်ရွက်မ; မရှိသ ည့် အေရးlကီး နယ် ပ ယ်များကို မီးေမာင်းထိုး ပြ

သင့်သ ည်။ အခန်းတုိ င်းတွင် သက် ဆိုင်ရ ာ IO များတွက် အဓိက ေတွUရှိခ ျက်များ0ှင့် ေဆာင်ရွက်ရ န် လုိ အ ပ်သ ည် များ
အပါအဝင်၊ လို က်နာေဆာင်မ;0ှ င့် ထိေ ရာက်မ; အဆင့် ဆို င်ရ ာ အကဲြဖတ်သူ ၏ အလုံးစုံေ ကာက်ခ ျက်များကို အကျဉ်းချuပ်

ေဖာ်ြပသင့် သ ည်။ ထိုေ ဖာ်ြပချက် တွင် အကဲြဖတ်သူ များ၏ ေနာက်ဆံုးေကာက်ခ ျက်များ0ှင့် အဓိက ြပဿနာ မျာ း /

တုိးတက်မ;များကို ဖတ်r;သူများ နားလည်ေ စရန် အေသးစိတ် လုံေ လာက်စွာ ပါဝင်သ င့်သ ည်။ သိုDေ သာ် ပိုင်းြခားသုံးသပ် မ;
တစ်ခု လုံး

မ ေဖာ်ြပသင့်သ ကဲ့သုိD

ကန်Dကွ က်မ;များကို lကိuတင်

အကဲြဖတ်သူများ၏ ေနာက်ဆုံးေကာက်ခ ျက်များကို

မှန်းဆ iပီး ေချပချက်များ

မပါသင့်ေ ပ။

ကာကွ ယ်

အချက်အ လက်များ

ေဖာ်ြပချက်များ၊

ထပ်မံေ ဖာ်ြပရန်

ရှိ သ ည့်

အချက်အ လက် များကို အကျဉ်းချuပ် အစီရ င်ခံစာ တွင် ေဖာ်ြပမည့်အစား အစီရ င်ခံစာ၏ စာကို ယ်တွ င် ထည့် သွ င် း
သင့်သ ည်။

ေငွေ(ကးဆုိ င်ရ ာ စုစည်းသတင်း၊ ေငွေ(ကးခဝါချမ;0ှင့် သိမ်းဆည်းမ; (အပုိင်း ၃ -IOs 6-8; R.3, R.4, R.29- 32)
အ(ကမ်းဖက်မ; ကုိေငွေ(ကးေထာက်ပ့ံြခင်း0ှင့် ဖျက်အားြပင်းသည့် လက်န က်ြပန်Dပွာ းမ;ကုိေငွေ(ကးေထာက်ပ့ံမ; (အပို င်း ၄ IOs 9-11; R.5-8)

အကာအကွ ယ် အစီ အမံများ (အပိုင်း ၅ -IO4; R.9-23 )
lကီး(ကပ်မ; (အပို င်း ၆ -IO3; R.26-28, R. 34-35)
ဥေပဒေရးရာပုဂ^ိuလ်များ0ှင့် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မ;များ၏ ပွင့် လ င်းြမင်သ ာမ; (အပိုင်း ၇ -IO5; R. 24-25)
နuိင်ငံတ ကာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် မ; (အပိုင်း ၈ -IO2; R. 36-40)
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ဦးစားေပး ေဆာင်ရွက်မ;များ
အစီရ င်ခံစာတွင် 0ုိင် ငံက ေဆာင်ရွက်သ င့်သ ည့် ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ခ ျက်မျာ းကို အစဉ် လိုက်ခ ျမှတ် သ င့် သ ည်။
•

အကဲြဖတ် သူများသည် 0ုိင်ငံ ၏ AML/CFT စနစ် ပိုမုိတိုး တက်ေ စရန် အေကာင်အ ထည် ေဖာ်သ င့် သ ည့် ဦးစားေပး

ေဆာင်ရွက်ခ ျက်များကို ချမှတ်သ င့် သ ည်။ ထိုအ ထဲ တွ င် ထိေ ရာက်မ; တုိးတက်ရ န် အစီအမံများ၊ နည်းပညာ လုိ က်နာ
ေဆာင်ရွက်မ; ြပဿနာများ သိုDမ ဟု တ် ဖွဲUစည်းမ;ဆုိ င်ရ ာ သိုDမ ဟု တ် ကpအသီး သီးအေပCသက်ေ ရာက်မ; ရှိသ ည့်
အေရးကိစqမျာ းကို ကိုင် တွ ယ်ေ ြဖရှင်းရန် အစီအ မံများ ပါဝင်သ င့်သ ည်။
•

အကဲြဖတ် သူများသည် မည်သ ည်ေ ဆာင်ရွက်ခ ျက် အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်ရ န် လို အပ်သ ည်၊ ဘာေ(ကာင့်

ဤအချက်ကို ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်သ င့်သ ည် ကို ေဖာ်ြပသင့် သ ည်၊ (ဥပမာ-AML/CFT စနစ် ၏ အုတ်ြမစ်ြဖစ်
ြခင်းေ(ကာင့်)
•

ထိုသDို ေဖာ် ထုတ် သ ည့်ေ ဆာင်ရွက်ရ န်များသည် သာမန်အားြဖင့် အထက်ပါ အဓိက ေတွUရှခ
ိ ျက် အခန်းမျာ းတွင်

ေဖာ်ြပထားသည့် အေရးကိစqမျာ း0ှင့် သက်ဆို င် တတ်ေ သာ် လ ည်း၊ အiမဲတ မ်း သက် ဆို င်ရ န်မ လိုေ ပ၊ (ဥပမာ-အဓိက
ေတွUရှိခ ျက်များတွင် မပါရှိေ သာ အားနည်းချက်အသီးသီးကို ေြဖရှင်း0ုိင်မည့် တစ်ခု တည်းေသာ

ေဆာင်ရွက်ခ ျက်ကို အကဲြဖတ်သူများက ေဖာ်ထု တ်သ ည့် အခါမျိuး)
•
•

ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ရ န်များ ေဖာ်ြပချက်သ ည် သာမန်အ ားြဖင့် စာမျက်0ှာ တစ်ရွ က် ထက် မပိုေ ပ။

အကယ်၍ အကဲြဖတ်သူများက lကီးမားေသာတုိးတက် မ;တ စ်ခုကုိ ြမန်ဆန် စွာ 0ှင့် အကုန်အ ကျ နည်းစွာ လုပ်ေ ဆာင်
0ုိင်မည့် အချက်များကို ေဖာ်ထု တ်ပါက၊ ထို အ ချက်များကို ဤအခန်းတွင် အသားေပး ေဖာ်ြပသင့် သ ည်။

ထိေရာက်မ;0ှင့် နည်းပညာ လုိက်နာေဆာင်ရွက်မ; အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ

ထိေ ရာက်မ; အဆင့်သ တ်မှ တ်ခ ျက်များ
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အဖွဲUဝင်0ုိင်ငံအချင်း ချင်း အြပန်အလှန်အကဲဲြဖတ်မ; အစီရင်ခံစာ
နိဒါန်း
ဤအစီရ င်ခံစာတွ င် အဖွဲUဝင်0ို င်ငံ အချင်းချင်း အြပန်အ လှန် အကဲြဖတ်ေ ရးခရီးစဉ် သွာ းေရာက်သ ည့် ရက်စွဲ အ ထိ

ချမှတ် ထားရှိသ ည့် AML/CFT အစီအမံများ၏အကျဉ်းချuပ်ကုိ ေဖာ်ြပသည်။ FATF 40 Recommendations 0ှင့် လုိက် န ာ
ေဆာင်ရွက်မ; အဆင့်0ှ င့်

AML/CFT စနစ် ထိေ ရာက်မ; အဆင့်ကုိ ပိုင်းြခားသုံးသပ်iပီး၊ စနစ် ပိုမုိ အားေကာင်းေစရန်

မည်သDို ေဆာင်ရွက်0ိုင် သ ည် ကုိ အ(ကံြပuချက်များ ေပးသည်။

ဤအကဲြဖတ်မ; ကို 2012 FATF Recommendations ကိုအေြခခံ ထားiပီး၊ ၂၀၁၃ နည်းပညာ (2013 Methodology) ကို
အသုံးြပuကာ ေရးဆွဲ ြပင်ဆ င်သ ည်။

အကဲြဖတ်မ; ကုိ

0ုိင်ငံ မှ ေပးအပ်သ ည့်

အချက်အ လက် များ၊

အကဲြဖတ် အဖွဲ U

[.ရက်စွဲမျာ း ]. အတွင်း 0ုိင်ငံ သDုိ အကဲြဖတ်ခ ရီးစဉ်သွာ းေရာက်စဉ်က ာလအတွ င်း ရရှိသ ည့် အချက် အ လက်များကို

အေြခခံထားသည်။

အကဲြဖတ်ခ ျက် ကုိ FATF အတွင်းေရးမှzးrုံးမှ [.FATF အတွင်းေရးမှzးrုံးမှ ပုဂuိ^ လ် များ၏ အမည်များ ] ၏ အကူအ ညီြ ဖင့်

[စစ်ေ ဆးသူများ၏ အမည်များ၊ ဌာနများ၊ 0ှင့် ၄င်းတုDိ ၏ လုပ် ငန်းအခန်းကpများ၊ ဥပမာ- ဥပ ေဒ ကွျမ်းကျင်သူ]

တုDိပါဝင်သ ည့် အကဲြဖတ် အဖွဲUက ြပuလုပ်ြခင်း ြဖစ်သ ည်။ အစီ ရ င်ခံစာကို [ ြပန် လှန်သံုးသပ်သူများ၏ အမည် များ ] က
ြပန်လှန် သံုးသပ်(ကသည်။
[0ုိင်ငံ] သည်

[ 0ှစ် ] က 2004 FATF Methodology 0ှင့် အညီ FATF အြပန်အ လှန်အ ကဲြဖတ် မ;ကို ခံယူခဲ့ပါသည်။ ထို

[ရက်စွဲပါ ] အကဲြဖတ်မ;0ှ င့် [ရက်စွဲပါ] ေနာက်ဆ က်တဲွ အစီရ င်ခံစာကို ထု တ်ြပန် ထားiပီး[ အင် တာနက် စာမျက် 0ှ ာ

အမည်] တွင် ရယူ(ကည့်r;0ို င်ပါသည်။

ထို အြပန်အ လှန် အကဲြဖတ်မ; တွင် 0ုိင် ငံသ ည် အ(ကံြပuချက် [...] မျာ း0ှင့် လုိက်နာေဆာင်ရွက် မ; ရှိသ ည်( compliant) ၊ [... ]
မျာ း0ှင့် အမျာ းအားြဖင့် လုိ က်နာေဆာင်ရွက်မ;ရိှသ ည် (largely compliant)၊ [...] 0ှင့် တစ်စိတ် တစ်ေ ဒသ လုိ က်န ာ
ေဆာင်ရွက်မ;ရှိသ ည်

(partially

compliant၊

[...]

0ှင့်

လုိ က်နာေဆာင်ရွက်မ;မရှိ

(non-compliant]

ဟု ေနာက် ဆံု း

ေကာက်ချက်ခ ျသည်။ 0ုိင်ငံ ကို ပင်မ အ(ကံြပuချက် ၁၆ ချက်0ှင့် အဓိက အ(ကံြပuချက် (16 Core and Key

Recommendations) မျာ းအနက်

[...] အ(ကံြပuချက်များ0ှင့် လို က်နာေဆာင်ရွက်မ;ရိှသ ည်၊ သိDုမ ဟု တ် အများအားြဖင့်

လုိ က်နာ ေဆာင်ရွက်မ; ရှိသ ည် ဟု အဆင့် သတ်မှ တ်သ ည်။

[ေနာက်ဆက် တွဲ

လု ပ်ငန်းစဉ်

follow-up

process)

တွင်( 0ုိင်ငံ ၏

အေနအထား

-ေနာက်ဆက် တွဲ လု ပ်ငန်းစဉ်

ဝင်ရ ြခင်းရှိမရှ၊ိ ဝင်ရ လjင် စတင် ဝင်ေ ရာက်ခ ျိန် 0ှင့် iပီးဆုံးချိန် အပါအဝင် -ထို လုပ် ငန်းစဉ်ကုိ အေြခြပuစဉ်းစားသည့်

အေ(ကာင်းအရာများ (ဆုိ လိုသ ည်မှာ -အများအားြဖင့် ပင်မ0ှ င့် အဓိက အ(ကံြပuချက်မျာ း0ှင့် လုိ က်နာေဆာင်ရွက်မ; တွင် LC
အဆင့်ရိှြခင်း သိDုမ ဟု တ် ြပဿနာမျာ း ကျန်ရိှေနေသးြခင်း)ကိုပါ မှတ်သ ားရန် ြဖစ်သ ည်။ အကဲြဖတ်သူ များသည် LC 0ှ င့်
အဆင့်ပင် မရှိေ သးဟု သုံးသပ်သ ည့် မည်သ ည့်ပင် မ0ှင့် အဓိ က အ(ကံြပuချက်များကိုမဆုိ မှ တ်သ ားသင့်သ ည်။]

ANNEX II: MUTUAL EVALUATION REPORT TEMPLATE

173

METHODOLOGY
ASSESSING TECHNICAL COMPLIANCE WITH THE FATF RECOMMENDATIONS AND THE EFFECTIVENESS OF AML/CFT SYSTEMS

အပိုင်း ၁။ ML/TF ဆုးံ r;းံ 0ုင
ိ ်ေြခအ0cရာယ်များ0ှင့် ဆက်စပ်အေ(ကာင်းတရားများ

ဤအခန်းကို 0ုိင်ငံ ၏ အေထွေ ထွအ ေြခအေနကို အကျဉ်းချuပ် ေဖာ်ြပကာ စတင်သ င့် သ ည်- အရွယ် အစား၊ ပထဝီ
အေနအထား၊ လူဦးေရ၊ ဂျီဒီပီ 0ှင့် အေြခခံဥပေဒဖွUဲ စည်းပုံ။

အကဲြဖတ် မ;အေပC သက်ေ ရာက်မ;ရိှသ ည့် မည် သ ည့် စီရ င်ပို င် ခွင့် သိုDမ ဟု တ် ေဒသဆုိင်ရ ာ ြပဿနာများကိုမ ဆို မှတ် သ ား
ေဖာ်ပြ သင့်သ ည် (ဥပမာ- MER တွင် မတူညီ သ ည့် AML/CFT စနစ်များရှိေ သာ စီရ င်ပုိင်ခွ င့်များ သိDုမဟု တ် ေဒသများ၏

အကဲြဖတ် ချက်များပါ ေဖာ်ြပရလjင်၊ သိDုမ ဟုတ် 0ုိင် ငံက 0ုိင်ငံ အများအေပC လPမ်းမိုးသက်ေ ရာက်သ ည့် စီရ င်ပုိ င် ခွ င့်
(supranational ) ၏အစိတ် အပို င်း တစ်ခု ြဖစ်လjင်)။

အကဲြဖတ် သူများသည်အခန်း ၏ အပိုဒ်ခွဲ 1.1.1.4 တွ င် ပါဝင်သ ည့် မည် သ ည့် အ ချက်အ လက် ကိုမ ဆို၊ ြဖစ်0ိုင် သ ည့်
အေြခအေနများတွင်

ဥပမာ-

အ0cရာယ် အဆင့်ြမင့်န ယ် ပ ယ်များ

သိDုမ ဟု တ်

အ0cရ ာယ်အ ဆင့်နိမ့်

အားသာချက် 0ှင့် အားနည်းချက်မျာ းကို ကာမိေ အာင် မjတစွာ သrုပ်သ ကန်ေ ပCေအာင် တင်ြပသင့်သ ည်။

နယ်ပ ယ် များ၊

ML/TF ဆုံးr;ံး0ုင
ိ ်ေြခအ0cရာယ်များ0ှင့် အ0cရာယ်အဆင့်ြ မင့် အေရးကိစqများကို လPမ်းြခံuေလ့လာမ; (scoping)

ML/TF ဆုံးr;ံး0ုိင်ေြခအ0cရာယ်များ ြခံuငုံသံုးသပ်မ;
ဤအခန်းတွ င် 0ုိင်ငံ တွင်း (ကံuေတွUေနရသည့် ML. 0ှင့် TF iခိမ်းေြခာက်မ;များ0ှင့် အ0cရာယ်များကို ေဖာ်ြပသင့်သ ည် ။

နည်းပညာစာတမ်း ၏ နိဒါန်းပိုင်းတွင် ေဖာ်ြပခဲ့သ ည့် အတို င်း၊ 0ိုင်ငံ ၏ အ0cရာယ် အကဲြဖတ်ခ ျက်0ှင့် အြခား သက်ဆို င် ရ ာ
အချက်အ လက် များကို အေြခြပuကာ၊ အဓိက iခိမး် ေြခာက်မ;များ၏ အေ(ကာင်းခံမျာ းကို ထည့်သွင်းေဖာ်ြပသင့် သ ည် ။
အထူး လPမ်းြခံuေဖာ်ြပသင့် သ ည့် အချက်များတွင် •

0ုိင်ငံ တွင်းရှိ အကျိuးအြမတ်များစွာ ရရှိ0ုိင်သ ည့် ြပစ်မ;များ၏ အေ(ကာင်းခံအ ဆင့်များ0ှင့် ၄င်း ၏ သေဘာ သဘာဝ

•

တရားမဝင် ပစqည်းမျာ း သိုDမ ဟု တ် ရန်ပုံေ ငွမျာ းအတွ က် (ကားခံလ မ်းေ(ကာင်း အြဖစ် အသုံးြပu0ိုင်ေ ြခရှိသ ည့်

အလားအလာများအြပင်၊ 0ုိင်ငံ ၏ ခုခံကာကွ ယ်0ုိ င်မ;အားနည်း သည့် နယ်စပ်ြဖတ်ေ ကျာ် တရားမဝင် စီးဆင်းမ;များ
(အြခား0ုိင်ငံများမှ မ;ခ င်းများ0ှင့် ဆက်0P ယ်၍ )
•

0ုိင်ငံ (ကံuေတွU0ုိင်ေြခရှိသ ည့် အ(ကမ်းဖက် မ;ကို ေငွေ (ကးေထာက်ပံ့မ; iခိမ်းေြခာက်မ;များ (0ုိင်ငံ တွင်း အ(ကမ်း ဖက်
အုပ်စုများ လ;ပ်ရှာ း တက်(ကွ လျက်ရိှေ နမ; အပါအဝင်)၊ သိDုမဟု တ် အြခား0ုိင်ငံများမှ တက်(ကွ လ;ပ်ရှာ းေနသည့်
အ(ကမ်းဖက်အု ပ်စုများတွက် ရန်ပံုေ ငွရ 0ုိင်သ ည့် သိDုမ ဟု တ် တပ် သ ားစုေ ဆာင်း0ုိင်မ ည့် ဇစ်ြမစ်အြဖစ်
အသုံးချမ;၊ 0ှင့် ဖျက်အားြပင်းလက်နက် ြပန်Dပွာ းမ;ကို ေငွေ (ကးေထာက်ပံ့ မ; 0ှင့်

•

174

0ိုင် ငံ ကုိ

ခုခံက ာကွ ယ်ရ န် အားနည်းချက်များ0ှင့် အကျိuးဆက်များပါ ေဖာ်ြပသည့် ML/TF အ0cရာယ် များ ေဖာ်ြပရန်ြဖစ်သ ည်။

ANNEX II: MUTUAL EVALUATION REPORT TEMPLATE

METHODOLOGY
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0ိုင်ငံ၏ အ0cရာယ်အကဲြ ဖတ်မ;0ှင့် အ0cရာယ်အဆင့်ြ မင့် အေရးကိစqများကို လPမ်းြခံuေလ့လာမ;( Scoping)
အထက်ပါအချက်ကို 0ုိင် ငံက မိမိ0ုိင် ငံရှိ အ0cရာယ်များကို နားလည်မ;၊ ကို ယ်ပိုင် အကဲြဖတ်မ; တDို0ှင့် ဆက်စပ်iပီ း
သုံးသပ်သ င့်သ ည်။ အကဲြဖတ်သူ များသည် အမျိuးသား အဆင့် အ0cရ ာယ်အ ကဲြဖတ် မ;(များ)ကို ြပuစုေ ရး ချမှတ်စီစဉ်မ; များ
ေဖာ်ြပသင့် သ ည်- အ0cရာယ် အကဲြဖတ်မ; (များ)ကို မည်သူများ0ှင့် စတင်ဖွဲUစည်း သည်၊ မည်သုိD ဖွဲUစည်းတည်ေ ဆာက် သ ည်
(ဥပမာ- တစ်ခုတ ည်း တည်ရိှသ ည့် အကဲြဖတ်ခ ျက် လား သိDုမဟု တ် ေဒသဆုိ င်ရ ာ/ကpဆိုင်ရ ာ အကဲြဖတ်ခ ျက်များလား) ၊
မည်သDို ြပင်ဆ င်သ ည်၊ မည် သ ည့် အချက်အ လက်များကို အသုံ းြပu၍ အ0cရာယ်အကဲြဖတ်ခ ျက်(များ)ကို ေဆာင်ရွက်သ ည် ။
ဤလု ပ် ငန်းစဉ် သင့်ေ လျာ်လုံေ လာက်မ;ရှိမရှိ အကဲြဖတ် သူများ၏ ေကာက်ခ ျက်များလည်း ထည့်သွ င်းသင့် သ ည်။
အကဲြဖတ် သူများသည် ဤ အကဲြဖတ်ခ ျက်(များ)၏ ေနာက်ဆံုးေကာက်ခ ျက်၏ ကျိuးေ(ကာင်း သင့်ေ လျာ်မ; (reasonableness)
0ှင့် စပ်လျဉ်း၍ ၄င်းတုိD ၏ အြမင်များကို ေဖာ်ြပသင့်သ ည့် အြပင် ကျိuးေ(ကာင်း သင့်ေ လျာ်မ; မရှိလျင် လည်း မည် သ ည့်

အချက်များတွ င် မရှေ
ိ (ကာင်း၊ lကီးမားသည့် အ0cရာယ် ဆို င်၇ာ အေ(ကာင်းတရားများ သိDုမ ဟုတ် ေနာက် ထပ် အ0cရ ာယ်များ
ဟု ယူဆရiပီး၊ အကဲြဖတ်စဉ်က ထုိအချက်အများကို လုံေ လာက်စွာ ထည့်သွ င်းစဉ်းစားမ; မရှိခဲ့ေ(ကာင်း ေတွUရှိပါက ထို
အြမင်များကိုလ ည်း ေဖာ်ြပသင့်သ ည်။ ထို သDုိေ တွUရှိလjင် မည် သ ည့် အချက်များကို အေြခြပu၍ ေတွUရှိေ(ကာင်းကို ယုံ(ကည်
အားထားေလာက်သ ည့်
ြပuလု ပ်သ ည့်

ဇစ်ြမစ်များြဖင့်

အေထာက်အ ထား ြပသင့်သ ည်။

ထိုD အ ြပင်

အကဲြဖတ်ခ ရီးစဉ်

မစတင် မီ

လPမ်းြခံuေလ့ လာမ;ကုိ ြပuလုပ်ရ ြခင်းမှာ အကဲြဖတ် လုပ် ငန်းစဉ် ြပuလု ပ်သ ည့်အခါ အေသးစိတ် သုံးသပ်ရ န်

လိုမ ည့် အဆင့်ြမင့်အ0cရာယ်ကိစqများ သိDုမ ဟု တ် အဆင့်နိမ့် အ0cရ ာယ် ကိစqများ ေဖာ်ထု တ်ရ န် ြဖစ်ေ (ကာင်း အကျဉ်းချu ပ်
ေဖာ်ြပသင့် သ ည်။ အ0cရာယ်အ ဆင့်ြမင့်ရ ြခင်း သိDုမ ဟု တ် အ0cရာယ် အဆင့်နိမ့်ရ ြခင်း သုံးသပ်ရ သည့် အေ(ကာင်းရင် း
မျာ းကို လည်း ေဖာ်ြပiပီး အကဲြဖတ် လု ပ်ငန်းစဉ် တစ်ေ လjာက် ယင်းအေရးကိစqများအေပC အထူးအေလးေပး အာrုံစို က်
ေ(ကာင်း ေဖာ်ြပသင့်သ ည်။

စီးပွားေရးအရ အခရာကျမ; ( Materiality)
ဤအခန် းတွ င် စီးပွာ းေရး၏ အရွ ယ် အစား၊ တည်ေဆာက် ပုံ0ှင့်၊ ေငွေရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည် းများ0ှင့် DNFBP ကp စသည် တDို
၏ အရွ ယ် အစား0ှင့်

ပါဝင် သည့် ကpများကို ေယဘူ ယ ျအားြဖင့် ေဖာ်ြပသင့် သည်။ ေငွေရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည် းများ0ှင့်

DNFBP အမျိuးအစားအလုိ က် လုပ် ငန် းအလို က် အေရးပါမ; အမျျိ uးမျuိ း၊

0ုိင်ငံရှိ ေငွေရးေ(ကးေရး 0ှင့် DNFBP ကpများ၏

0ုိင်ငံ တကာတွ င် ပါဝင် သည့် အခန်းကp(ဥပမာ- 0ို င်ငံ သည် ေဒသတွင်းရှိ ေငွေ (ကး ဆုိ င်ရ ာ ဗဟုိဌာနလား၊ 0ုိင်ငံ တကာ ေငွ(ကး
ဆုိင်ရ ာ ဗဟုိဌာန လား၊ ကုမ[ဏီ ဖွဲUစည်း မှတ် ပုံ တင်ရ ာ ဗဟုိဌာန လား) ၊ 0ှင့် 0ုိ င်ငံ ၏ ေငွေရး ေ(ကးေရး 0ှင့် DNFBP ကpများ၏
ထင်ရှာ း lကီးမားသည့် အဂyါရပ်များကို မှတ်ခ ျက်ြပuသင့် သည်။ စိီးပွာ းေရးအရ အခရာေကျေ သာ အြခား lကီးမားသည့်
အေ(ကာင်း တရားမျာ းကိုလ ည်း ဤနည်းပညာ၏ နိဒါန်းပိုင်းရှိ စာပိုဒ် ၈ ၌ ေဖာ်ြပသည့် အတုိ င်း၊ မှတ်ခ ျက်ြပuသင့်သ ည်။
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စနစ်တည်ေဆာက်မ;ဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများ (Structural Elements)
အကဲြဖတ် သူများသည် ထိေ ရာက်သ ည့် AML/CFT စနစ်တ စ်ခြု ဖစ်ေ ြမာက်ရ န်လုိအ ပ်သ ည့် စနစ်တည်ေ ဆာက်မ; ဆုိ င်ရ ာ
အစိတ်အပို င်းများ 0ုိင် ငံတွ င်ရိှမရှိကုိ (ဤနည်းပညာ၏ 0ိုဒါန်းပိုင်းရှိ အပိုဒ် (၉) ၌ ေဖာ်ြပသည့်အ တုိင်း မှတ်ခ ျက်ြပu
သင့်သ ည်။ အကယ်၍ ထိေ ရာက်မ;ရိှသ ည့် AML/CFT စနစ်ကုိ ကျားကန်ေ ပးသည့် တည်ေ ဆာက်မ; ဆိုင်ရ ာ အစိတ် အပို င် း
တစ်ခုခုတွင်

စုိးရိမ်ဖွ ယ်

များရှိပါက၊

အကဲြဖတ်သူ များက

ထိုစိုးရိမ်မ;များကို

ဤအခန်းတွင် ေထာက်ြပသင့် သ ည် ။

ထုိ အေ(ကာင်းတရားများ မည်သ ည့် အတုိ င်းအတာအထိရိှေ နသည်ကုိ အကဲြဖတ်သူများအေန0ှင့် အေထွေ ထွ ေကာက်ခ ျက်
ချရန် မေမjာ်မှန်းပါ။

ေနာက်ခံအေ(ကာင်းများ0ှင့် အြခားဆက်စပ်အေ(ကာင်းတရားများ(Background and other Contextual Factors)
အကဲြဖတ် သူများသည် 0ုိင်ငံ ၏ AML/CFT အစီအမံများ၏ ထိေ ရာက်မ;ကုိ lကီးမားစွာ လPမ်းမိုး0ုိ င်သ ည့် ြပည် တွင်း 0ှ င့်
ြပည်ပ

ဆက်စ ပ်အေ(ကာင်းတရားမျာ းကို

မှတ်ခ ျက်ြပuသင့် သ ည်။

ထိုအ ထဲ တွ င်

AML/CFT

စနစ်၏

ရင့်က ျက်မ; ၊

အေတွUအ(ကံuမျာ းမ; 0ှင့် ထိုကဲ့သုိD အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်သ ည့် အဖွဲUအစည်းများ၊ သိုDမ ဟု တ် အဂတိ လုိ က်စားမ;၊ ေငွေ (ကး
ဝန်ေ ဆာင်မ;ကို အလှမ်းမမီ မ;
ရှိမရှိ ပိုင်းြခားသုံးသပ်မ;

စသည့် အေ(ကာင်း တရားမျာ း ပါဝင်0ုိင်သ ည်။ ေအာက်ပါအချက်များအြပင်၊ ထိေ ရာက် မ;

လုပ်ရ ာတွ င်

စဉ်းစား ရသည့်

ဤအစီရ င်ခံစာ၏

အဓိက အပိုင်းများရှိ

ကျန် ေနာက် ခံ

အေ(ကာင်းမျာ းကိုလ ည်း ဤေနရာ၌ ေပါင်းစပ် ြဖည့် သွင်း သင့် သ ည်။

AML/CFT မဟာဗျzဟာ
ဤအခန်းတွ င် အစိုးရ၏ ေငွေ (ကးခဝါချမ;0ှင့် အ(ကမ်းဖက်မ; ကို ေငွ(ကးေထာက် ပံ့မ; တုိက် ဖျက်ေ ရးဆုိင်ရ ာအဓိက မူဝါဒ
မျာ း 0ှင့် ဦးတည်ခ ျက်များကို ေဖာ်ြပသင့်သ ည်။ ဤနယ်ပ ယ် များ၌ ချမှတ် သ ည့် အစိုးရ၏ ဦးစားေပးရပ်များ0ှင့် ဦးတည်ခ ျက်
မျာ း ကို ေဖာ်ြပiပီး၊ AML/CFT မဟာဗျzဟာ အေပC သက်ေ ရာက်မ;ရိှသ ည့် (ေငွေ (ကးဝန်ေ ဆာင်မ;ကို အလှ မ်းမီမ; ကဲ့သDိုေ သာ)
ပိုမိုက ျယ်ြပန်Dေ သာမူဝါဒဦးတည်ခ ျက်များရှိလjင် လ ည်း ေဖာ်ြပသင့်သ ည်။ဖျက် အားြပင်း လက် နက် ြပန်Dပွာ းမ; တုိက်ဖျက်ေ ရး
အတွ က်ခ ျမှတ်သ ည့် မူဝါဒ0ှင့် ဦးတည်ခ ျက်များလည်း သက် ဆို င်မ; ရှိလjင် ဤအခန်း၌ ေဖာ်ြပသင့် သ ည်။
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ဥပေဒစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆုိင်ရာ မူေဘာင်
အကဲြဖတ် သူများသည် အစိုးရ၏ AML/CFT 0ှင့် ဖျက်အ ားြပင်းဆုိင်ရ ာ မူဝါဒများကို မည်သ ည့် ဝန်lကီးဌာန၊ အဖွဲUအစည် း
0ှင့် အာဏာပိုင်များက ချမှတ် အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်ရ န် တာဝန်ရိှသ ည် ကုိ အကျဉ်းချuပ် ေဖာ်ြပသင့် သ ည်။ ထိDု အြပင်

AML/CFT မဟာဗျzဟာတွ င် ပါဝင်ေ ဆာင်ရွက်ရ သည့် အဖွဲUတစ်ခုစီ ၏ ပင်မ အခန်းကp0ှ င့် တာဝန်အ သီးသီး တုDိ ကုိ
လည်းေကာင်း

ဖျက်အ ားြပင်း

လက်နက်ြပန်Dပွာ းမ;ကို ေငွ ေ(ကးေထာက်ပံ့ မ;တို က်ဖျက်ေ ရးအတွ က်

တာဝန်ရှိေ သာ

အဖွဲUမျာ းကို လည်းေကာင်း၊ အကျဉ်းချuပ်ေ ဖာ်ြပသင့် သ ည်။ ယခင် MER အကဲြဖတ်မ;iပီးေနာက် ဥပ ေဒ စည်းမျဉ်းစည်းကမ် း

ဆုိင်ရ ာ မူေ ဘာင် ၏ lကီးမားသည့် အေြပာင်းအလဲများ (ထို သDိုေ ြပာင်း လဲရ ြခင်းအေ(ကာင်းရင်း အပါအဝင်) ကို လည် း

ရည်SPန်း ေဖာ်ြပသင့်သ ည်။ ဤအခန်းသည် 0ုိင်ငံ ၏ AML/CFT 0ှင့် ဖျက်အ ားြပင်းလက်နက်ြပန်Dပွာ းမ; တုိက် ဖျက်ေ ရး
အတွ က် ဥပေဒမူေ ဘာင်ကို ေဖာ်ြပရာတွင် အကျဉ်းချuပ် ပုံစံြဖင့် ေဖာ်ြပသင့်သ ည်။ အစိတ် အ ပိုင်း တစ်ခုစီကို အေသးစိ တ်
ေဖာ်ြပြခင်း၊

ပိုင်းြခားသုံးသပ်ြခင်းများ ေဖာ်ြပရန်

မလို ဘဲ

နည်းပညာစာတမ်း ၏ြဖည့်စွက်ခ ျက်

အခန်း တွင် သ ာ

ေဖာ်ြပသင့် သ ည်။ 0ုိင် ငံက ကျင့် သုံးသည့် AML/CFT မူဝါဒများ 0ှင့် ဖျက်အ ားြပင်း လက်နက်ြပန်Dပွာ းမ; တုိက် ဖျက်ေ ရး

အတွ က် မူဝါဒမျာ း ချမှတ်ရ န် အေထာက်အ ကူြဖစ်ေ စမည့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေ ရး 0ှင့် ညuိ0ှိuင်းေရး ယ0cရားမျာ းကို
အကဲြဖတ် သူမ ျား ေဖာ်ြပသင့်သ ည်။

ေငွေရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ0ှင့် DNFBP များ
ဤအခန်းတွ င် အကဲြဖတ် သူများသည် ေငွေ (ကးဆုိ င်ရ ာကp0ှ င့် DNFBP ကpများ၏ အရွ ယ်အ စား0ှင့် ဖွဲUစည်းမ; ကို
ေဖာ်ြပသင့် သ ည်။ ေငွေ (ကးဆုိင်ရ ာကpအမျိuးမျိuး0ှင့် ၄င်းတုိDေ ဆာင်ရွက်သ ည့် လုပ် ငန်းများ၊ DNFBP အမျိuးမျuိ းတုDိ ၏
အမျိuးအစားများအနက် အေရးပါ သည့် အမျိuးအစားမျာ းကို မှတ်ခ ျက်ြပuသင့် သ ည်။ အကဲြဖတ် သူများအေန0ှင့်
ထိုေ ငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်းများ0ှင့် DNFBP အမျuိ းမျိuးတုDိ ၏ အေရးပါမ;ကုိ မည် သDုိ အေလးေပးသည် (weighting)
ဆုိသ ည့် အချက်ကုိ MER တစ်ခုလုံး၌ အေလးေပးမ;0ှင့် ေရှUေနာက် ကိုက်ညီေ စရန် အတွက်၊ အထူးသြဖင့် IO 3 0ှ င့်
IO4 ကို အကဲြဖတ်ရ ာတွင် ကို က်ညီ မ;ရှိေ စရန် ရှင်း လင်းေဖာ်ြပသင့် သ ည်။ ဆုံးr;ံး0ုိင်ေ ြခ အ0cရ ာယ်များ၊ စီးပွာ းေရး
အတွ က် အခရာကျသည့် အချက်များ(materiality)0ှင့် ဆက်စ ပ်အ ေ(ကာင်း တရားမျာ း (context) သည် တစ်0ိုင် ငံ0ှ င့်
တစ်0ုိင် ငံ မတူ(ကေပ။ (ဥပမာ -အချိuU0ုိင်ငံ များတွ င် DNFBP အမျိuးအစားတစ်ခုြဖစ်ေ သာ TCSP များ၊ သိDုမ ဟု တ်
ကာစီ0ုိကဲ့သုိD လုပ် ငန်းများသည် ဘဏ် လုပ် ငန်းေလာက်(သိDုမ ဟု တ်နီးပါး) အေရးပါ(ကသည့် အတွက်၊ ထိုက pများ
တွင်

lကီး(ကပ်မ; သိDုမ ဟု တ် အကာအကွ ယ်အစီ အမံများ ေလျာ့ရဲသ ည့် ထို 0ိုင် ငံများကို IO.3 0ှင့် IO.4 တုDိ ၌

ထို လု ပ်ငန်းများ ၏ အေရးပါမ; ေလျာ့နည်းသည့် 0ုိင် ငံများထက် ပိုမို အေလးေပးမ; (weighted)ရှိမည် ြဖစ်သ ည်)။
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ဤအခန်းတွ င် အကဲြဖတ် သူများသည် ေငွေ(ကးဆုိ င်ရ ာကp0ှင့် DNFBP ကpများ၏ အရွယ် အစား0ှင့် ဖွUဲ စည်းမ; ကုိ
ေဖာ်ြပသင့် သ ည်။ ေငွေ (ကးဆုိင်ရ ာကpအမျိuးမျိuး0ှင့်
အမျိuးအစားများအနက်

အေရးပါ

သည့်

၄င်း တုိDေ ဆာင်ရွက် သ ည့် လု ပ်ငန်းများ၊

အမျိuးအစားများကို

မှတ်ခ ျက်ြပuသင့် သ ည်။

DNFBP

အမျိuးမျuိ းတုDိ ၏

အကဲြဖတ် သူများအေန0ှ င့်

ထိုေငွေရးေ(က းေရး အဖွဲUအစည်းများ0ှင့် DNFBP အမျိuးမျိuးတုိD ၏ အေရးပါမ;ကို မည်သိုD အေလးေပးသည် (weighting) ဆုိသည့်
အချက်ကို MER တစ်ခု လံုး၌ အေလးေပးမ;0ှင့် ေရှUေနာက် ကိုက် ညီေစရန် အတွ က်၊ အထူးသြဖင့် IO 3 0ှင့် IO 4 ကို အကဲြဖတ်ရ ာတွ င်
ကိုက်ညီ မ;ရိှေစရန် ရှင်းလင်းေဖာ်ြပသင့်သည်။ ဆုံးr;ံး0ုိင်ေ ြခ အ0cရာယ် များ၊ စီးပွားေရးအတွက် အခရာကျသည့် အချက်များ
(materiality)0ှင့် ဆက်စ ပ်အ ေ(ကာင်းတရားမျာ း(context) သည် တစ်0ိုင် ငံ0ှင့် တစ်0ို င်ငံ မတူ(ကေပ။ (ဥပမာ -အချuိ U
0ုိင်ငံများတွင် DNFBP အမျိuးအစားတစ်ခုြဖစ်ေ သာ TCSP မျာ း၊ သိDုမဟု တ် ကာစီ0ုိကဲ့သုိD လုပ်ငန်းများသည် ဘဏ် လုပ် ငန် း
ေလာက်(သိုDမ ဟု တ် နီးပါး) အေရးပါ(ကသည့်အ တွက်၊ ထို က pမျာ းတွင် lကီး(ကပ်မ; သိDုမ ဟုတ် အကာအကွ ယ် အစီအ မံများ
ေလျာ့ရဲသ ည့် ထို0ုိင် ငံများကို IO.3 0ှင့် IO.4 တုိD၌

ထို လု ပ်င န်းမျာ း၏ အေရးပါမ; ေလျာ့နည်းသည့် 0ုိင်ငံများထက် ပို မို

အေလးေပးမ; (weighted)ရှိမည် ြဖစ်သ ည်။
အကဲြဖတ် သူများက ကpအမျိuးမျuိ းကို အေလးေပးပုံ ရှင်းြပသည့် အခါ ကpတစ်ခုခ ျင်း၏ အေရးပါပုံကုိ (ဥပမာ ၁၊၂၊၃၊၄၊၅၊၆၊၇၊၈၊ စသြဖင့်) အဆင့်ေ ပးပါက၊ FATF အ(ကံြပuချက်များ လုိက်နာရသည့် ေငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည် း
မျာ း0ှင့် DNFBP အမျိuးမျuိ းအလွန် မျာ းြပားသည့်အ တွက်၊ အလွန် အေသးစိတ် က ျလွန်းiပီး သဘာဝ မကျသည့် ကဲွြပား
ြခားနားမ;မျာ း ြဖစ်ေ စသြဖင့် မသတ်မှ တ်သ င့် ပါ။ ေယဘူ ယျအားြဖင့်(ဥပမာ -မည် သ ည့် က pများကို အေရးပါဆုံး ြဖစ်သ ည်
အလွန် အေရးပါသည်၊ အတန်အ သင့် အေရးပါသည် သိDုမ ဟု တ် အေရးပါမ; နည်းသည် စသြဖင့်)ရှင်းြပသင့် သ ည်။
ဤအခန်းတွ င် အကဲြဖတ် သူများက 0ုိင်ငံ ၏ ေငွေ ရးေ(ကးေရး ကp၏ 0ုိင်ငံတ ကာ၌ပါဝင် လ;ပ်ရှာ းသည့် အခန်း ကp
ကို လည်း

ေဖာ်ြပ သင့် သ ည် (ဥပမာ -0ုိင်ငံသ ည် ေဒသဆုိင်ရ ာ ေငွေ (ကး ဗဟုိဌာန၊ 0ုိင်ငံ တကာ ေငွေ (ကးဗဟုိဌာန

သိုDမ ဟု တ် ကုမ[ဏီ တည်ေ ထာင်ေ ရး 0ှင့် မှတ်ပုံ တ င်ေ ရး ဗဟိုဌာနြဖစ် လjင်)။ ထိုေ နာက် 0ုိင်ငံ ၏ ေငွေ (ကး0ှင့် DNFBP
ကpများ၏ lကီးမားသည့် အေရးပါသည့် အဂyါရပ်မျာ းကို လ ည်း အထူးေထာက်ြပသင့်သ ည်။ 0ုိ င်ငံ တွင် တည်ရှိသ ည့်
ေငွေ ရးေ(ကးေရး 0ှင့် DNFBP အမျိuးမျuိ း၊ အမျိuးမျuိ းတစ်မျိuးစီ၌ ရှေ
ိ သာ အေရအတွက်0ှ င့် ၄င်းတုDိ ၏ အဓိ က အဂyါရပ်များကို
အကျဉ်းချuပ်ေ ဖာ်ြပသင့် သ ည်။ ထိုအြပင် ထို က pများက စီးပွားေရး၌ အခရာကျမ;ရိှပါက စပ်လျဉ်းရာ အချက်အ လက်များ၊
ထို က pအတွင်းရှိ အဖွဲUအစည်းများ0ှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အ လက်များကိုပါ

ေဖာ်ြပသင့်သ ည်။ အကျဉ်းချuပ်

ေဖာ်ြပ0ုိင်ရ န် ဇယားကွက်ြဖင့် ြပ0ုိင်သ ည်။
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အကာအကွယ်အစီအမံများ
ဤအခန်းတွ င် အကာအကွ ယ် အစီအ မံများကို ြပဌာန်းသည့်
စာရွက်စာတမ်းများ0ှင့်တ ကွ

ဥပ ေဒ(သိုDမ ဟု တ်အ ြခား အာဏာသက်ေ ရာက် ေစသည့်)

၄င်းတာဝန်များ၏ အတိုင်းအတာကိုပါ ေဖာ်ြပသင့် သ ည်။ အကဲြဖတ် သူများက AML/CFT

တာဝန် အတုိင်းအတာ 0ှင့် စပ် လျဉ်းသည့် ြပဿနာများ ေဖာ်ထု တ်ေ တွUရှိ လjင် ဤအခန်း၌ အကျဉ်းချuပ်ေ ဖာ်ြပသင့် သ ည် ။
0ိုင်ငံများသည် ထို တာဝန်များမှ ကpအချိuU သိုDမ ဟု တ် ေဆာင်ရွက်ခ ျက်အ ချိuUကို ြခွင်းချက် သတ်မှတ် ထားပါက၊ ထို
ြခွင်းချက်များကို ဤအခန်းတွင် မှ တ်ခ ျက် ြပuသင့်သ ည်။

ထို သDုိြခွင်းချက်များ သတ်မှ တ်မ;သ ည် အ(ကံြပuချက် ၁ ရှိ

သတ်မှ တ်စံများ0ှင့် ြပည့်မီမ; ရှိမရှိ0ှင့် 0ုိင်ငံ ၏ ML/TF အ0cရ ာယ် အကဲြဖတ်ခ ျက်များအရ ထိုြခွင်းချက်များ ချမှတ်ြခင်းသည်
မှန်က န်မ; ရှိမရှိကုိ အကဲြဖတ်သူများ ေဖာ်ြပသင့် သ ည်။ 0ုိင် ငံများက အ0cရ ာယ်အ ေနအထား အရ AML/CFT အကာအကွ ယ်
အစီအမံများကို FATF အ(ကံြပuချက်များ မှ ချမှတ်သ ည့် တာဝန်မျာ းထက် ကpထပ် တိုး၍ ချမှတ်ရ န် ဆုံးြဖတ်သ ည့်
အေြခအေနများရှိပါက ဤအခန်းတွင် မှ တ်ခ ျက်ြပuသင့်သ ည်။

ဥပေဒေရးရာ ပုဂ^ိuလ်များ0ှင့် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မ;များ
အကဲြဖတ် သူများသည် 0ုိင်ငံ ၌ တည်ေ ထာင်ခွင့်ြပuသည့်၊ သိုDမ ဟု တ် တည်ေ ထာင် ထားiပီး AML/CFT r;ေ ဒါင့်အ ရ အကျuံးဝင်

သည့်၊ ဥပေဒေရးရာ ပုဂ^ိuလ် များ0ှင့် စီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်မ; အမျိuးအစားမျာ းကို အကျဉ်းချuပ် ေဖာ်ြပသင့် သ ည်။ ၄င်းတုိD ၏
အေြခခံ လကt ဏာမျာ း၊ အေရအတွက်0ှ င့်တ ကွ 0ုိင် ငံတွ င်ေ ရာ ေငွေ ရးေ(ကးေရး 0ှင့် DNFBP ကpများအတွက် ပါ
အေရးပါပုံကုိ လည်း ေဖာ်ြပသင့်သ ည်။ အချက်အ လက်များကို အကျဉ်းချuပ်ေ ဖာ်ြပရန် ဇယားကွက်များ အသုံးြပu0ိုင်သ ည်။

အခန်းခွဲ ဂ အရ၊0ုိင်ငံ တကာ0ှင့် ဆက်စပ် သ ည့် အပိုင်းများကို လည်း ကာမိေ အာင် ထည့် သွင်းသင့်သ ည်။ အထူးသြဖင့်

0ုိင်ငံ က ဥပေဒေရးရာ ပုဂ^ိuလ်များ0ှင့် ဥပေဒေရးရာ စီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်မ; ထူေ ထာင် သ ည့် သိုDမ ဟု တ် စီမံအုပ်ခ ျuပ် သ ည့်
0ုိင်ငံ တကာ ဗဟုိဌာနအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ပါက( ဥပေဒြပဌာန်းရာ စီရ င်ပိုင်ခွ င့်တ စ်ခုအ ြဖစ်သ ာ ေဆာင်ရွက်ေ စကာမူ)၊ ထို သိုD
ေဆာင်ရွက် သည့် အတိုင်း အတာ၊ 0ှင့် အြခား0ုိင် ငံတစ်ခု တွင် (သုိDမ ဟု တ် အြခား0ိုင်ငံ ၏ ဥပေဒေအာက်တွင်) ထူေ ထာင်

သည့် ဥပေဒေရးရာ ပုဂိ^uလ်များ0ှင့် ဥပေဒေရးရာစီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်မ;များြဖစ်iပီး 0ုိင်ငံအ တွင်း၌ ေငွေ (ကး0ှင့် ပစqည်းများ
ထိန်းသိ မ်း ထားရှိiပီး အသုံးြပuပါက၊ ထို သDုိ ထိန်းသိ မ်းထားရှိသ ည့် အသုံးြပuသည့် အတုိင်း အတာများကို ေဖာ်ြပသင့်သ ည်။

lကီး(ကပ်ေရးကွပ်ကဲမ;ဆုိင်ရာ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မ;များ
အကဲြဖတ် သူများသည် စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းသူ များ၊ lကီး(ကပ် သူများ0ှင့် SRB များ၏ တာဝန် ဝတ}ရ ားများ အပါအဝင်၊
ေငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွUဲ အစည်းများ0ှင့် DNFBP

မျာ းအေပC lကီး(ကပ် ေလ့ လာရန်အ တွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

စီစဉ်ခ ျမှတ်မ;များ၊ ၄င်းတုိD ၏ ေယဘူ ယျ လုပ်ပို င်ခွင့်များ0ှင့် ရင်းြမစ်မျာ းကို ေဖာ်ြပသင့်သ ည်။ ထိုန ည်းတူစွာ၊ ဥပေဒေရးရာ
ပုဂ^ိuလ်များ0ှင့်

ဥပေဒေရးရာစီစဉ် ေဆာင်ရွက်မ;များအတွ က် ဥပေဒစည်းမျဉ်း စည်းကမ်း ဆုိင်ရ ာ

မူေ ဘာင်

များ

ကို ေဖာ်ြပသကဲ့သDို၊ ဥပေဒေရးရာ ပုဂိ^uလ်များ0ှင့် ဥပေဒေရးရာစီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်မ; ထူေ ထာင်ရ န်၊ မှတ်ပံုတ င်ရ န် 0ှ င့်
lကီး(ကပ်ရ န် တာဝန်ရိှသ ည့် အာဏာပို င်များ (ရှိပါက) ထိုအချက်များကိုပါ မှတ်ခ ျက်ြပuသင့်သ ည်။
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နuိင်ငံတကာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ;
အကဲြဖတ် သူများသည် 0ုိင်ငံ က (ကံuေတွUေနရသည့် ြပည်ပ ML/TF အ0cရ ာယ်များ0ှင့် iခိမ်းေြခာက်မ;များ၊ အြခား0ိုင် ငံ မှ
လာေရာက်၍ ြဖစ်ေ စ အြခား0ုိင်ငံကုိ သွာ းေရာက်၍ ြဖစ်ေ စ တရားမဝင် ေငွေ (ကး0ှင့် ပစqည်းများကို ခဝါချ အသုံးြပu0ုိ င်
ေြခတုDိကုိ အကျဉ်းချuပ် ေဖာ်ြပသင့် သ ည်။ 0ုိင် ငံအ တွက် ML/TF အေရးကိစqများ0ှင့် စပ် လျဉ်း၍ အေရးပါဆုံး ြပည် ပ
လုပ်ေ ဖာ် ကိုင် ဖက်များကို တတ်0ိုင် သ မj သိရိှေ အာင် ေဖာ်ထု တ်သ င့်သ ည်။

0ိုင်ငံတ ကာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ; ဆိုင်ရ ာ

ဥပ ေဒ စည်းမျဉ်း မူေ ဘာင်များ( ဥပမာ _MLA အတွ က် ဗဟုိ အ ာဏာပိုင်)ကို လည်း မှတ်ခ ျက်ြပuသင့် သ ည်။

အပိုငး် ၂။ အမျိuးသားအဆင့် AML/CFT မူဝါဒများ0ှင့် ညuိ0ှိuင်းေဆာင်ရွက်မ;

အဓိ ကေတွUရှိချက်များ0ှင့် ေဆာင်ရွက်ရန် အ(ကံြပuချက်များ
အဓိက ေတွUရှိချက်များ
အကဲြဖတ် သူများသည် ဤအပိုင်း အတွ က် အေရးlကီးဆုံးေတွUရှခ
ိ ျက်များကို ေထာက်ြပကာ၊ ၄င်းတုိD ၏ေကာက်ခ ျက်များကို
အကျဉ်းချuပ် ေဖာ်ြပသင့်သ ည်။ အဓိက ေတွUရှိခ ျက်များ0ှင့် အဓိက ေဆာင်ရွက်ရ န် အ(ကံြပuချက်မျာ းသည် ထို အ ေ(ကာင် း
အရာ 0ှင့် ကိုက်ညီ သ င့်ေ သာ် လည်း ထပ်တူြဖစ်ရ န်မ လုိ ပါ။

ေဆာင်ရွက်ရန် အ(ကံြပuချက်များ
ဤအခန်းတွ င် 0ုိင်ငံအ တွက် ထိေ ရာက်မ;အ ဆင့်0ှင့် လုိ က် နာေဆာင်ရွက်မ; အဆင့် တDို မည်သDုိပိုမို တုိးတက်ေ အာင်
ေဆာင်ရွက် သင့်သ ည် ကုိ FATF အ(ကံြပuချက်များအရ ဦးတည် ချြပသည့် ဦးစားေပးရပ်အစုံများ ပါရှိသ င့်သ ည်။ MER ၏
ဤအပို င်း၌ေဖာ်ြပသည့် လက်င င်းရလဒ် များ 0ှင့် FATF အ(ကံြပuချက်များ အေပC အကဲြဖတ်သူများ၏ အ(ကံြပuချက်များကို
ဤအခန်းတွ င် ပါဝင်သ င့်သ ည်။ ထိုအ တွက် အကဲြဖတ်သူများသည် ရလဒ်(Outcomes)0ှင့် အ(ကံြပuချက် (Recommendations) အသွ ယ်သွ ယ် ကုိ စဉ်းစားရန် လုိအပ် သ ကဲ့ သDို၊ နည်းပညာဆုိင်ရ ာ အားနည်းချက်များ (technical deficiencies) 0ှ င့်
အေကာင်အ ထည် ေဖာ်မ;တွ င် လက်ေ တွU ့ (ကံuေတွUရသည့် ြပဿနာများသိDုမ ဟုတ် ထိေ ရာက်မ; ဆိုင်ရ ာ ြပဿနာများ
ကို ေြဖရှင်းရန် ေဆာင်ရွက်နည်းများကို လည်းသုံးသပ်ရ န် လုိiပီး၊

မည်သ ည်ကုိ

ဦးစားေပး ေဆာင်ရွက်ရ မည်ကုိ လ ည် း

ဆုံးြဖတ် သင့် သ ည်။
အကဲြဖတ် သူများ အ(ကံြပuသည့် ေဆာင်ရွက်ခ ျက်သ ည် မည် သ ည့် FATF အ(ကံြပuချက်(များ) သုိDမ ဟု တ် လက်င င်းရလဒ်
(မျာ း)

ကို ေြဖရှင်းရန်ရ ည်ရွ ယ်သ ည်ကုိ လ ည်း ရှင်း လင်းစွာ ေဖာ်ြပသင့်သ ည်။

အကဲြဖတ် သူများအေန0ှင့် MER

၏

အြခားအပိုင်း မျာ းတွင် အ(ကံြပuချက်များေပးစဉ်က ေယဘူ ယျ ချဉ်းကပ်ပုံစံ မျိuးကို ဆက် လ က် က ျင့်သုံးသင့်သ ည်။
ဤအပို င်းတွ င် သုံးသပ်iပီး အကဲြဖတ်သ ည့် လက်င င်းရလဒ်မှာ IO 1 ြဖစ်သ ည်။ ဤအခန်းေအာက်ရိှ ထိေ ရာက်မ;ကုိ
အကဲြဖတ်ခ ျက် များ0ှင့် သက် ဆိုင် သ ည့် အ(ကံြပuချက်မျာ းသည် R1 0ှင့် R2 ြဖစ်သ ည်။
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လက်င င်းရလဒ် ၁ (အ0cရာယ်၊ မူဝါဒ0ှင့် ညuိ0uိှ င်းေဆာင်ရွက်မ);
ဤအခန်းတွ င် အကဲြဖတ်သူများ၏ လက်င င်းရလဒ်၁ အေပC ပိုင်းြခားစိတ်ြဖာမ;ကို တင်ြပသင့်သ ည်။ ပထမစာပိုဒ်(များ)တွ င်
အကဲြဖတ် မ;အေပC သက်ေ ရာက်မ;ရိှေ သာ 0ုိင်ငံ ၏ အ0cရာယ်များ ဆက်စ ပ် အေ(ကာင်းတရားမျာ း0ှင့် စပ် လျဉ်း သည့်
အေထွေ ထွ စဉ်းစားသုံးသပ်ခ ျက်များကို မှတ်ခ ျက်ြပuသင့်သ ည်။ ဤအခန်းတွင် 0ုိင်ငံ က ထိေ ရာက်သ ည့် စနစ်တစ်ခု ၏

လကtဏာများ ြပသ0ုိင်ြခင်းရှိမရှိ အကဲြဖတ်သူများ၏ ေယဘူ ယျအြမင်ကုိ အကျဉ်းချzပ်တင်ြပသင့်သ ည်။ အကဲြဖတ် သူ
မျာ းသည် ၄င်းတုDိ၏ ပိုင်းြခားသုံးသပ်မ;အတွင်း ပင်မအေရးကိစqမျာ း ( Core Issues) တစ်ခခ
ု ျင်း ပါေအာင် တင်ြပသင့် သည် ။
ဤအခန်း၌ ပိုင်းြခားသုံးသပ်မ;ကုိ မည်သDုိ ချြပမည်ကုိ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ စိ တ်lကိuက်စီစဉ်0ုိင်သည်။ သိုDေသာ်
အချuိ Uလက်ငင်း ရလဒ် များ အတွက် မူ ပင်မအေရး ကိစqတစ်ခုချင်းအလုိ က် စဉ်းစားသုံးသပ်ရန် ပိုသင့်ေလျာ် လိမ့်မည်။ အြခား
လက်င င်းရလဒ် များအတွက်( ဥပမာ -I.O.4) ပိုင်းြခားသုံးသပ်မ; ကို ကpတစ်ခုiပီး တစ်ခု တင်ြပလjင် ပိုမို ေကာင်းလိမ့်မ ည် ၊
သိုDမ ဟု တ် (ဥပမာ- I.O.7 အတွက်) လက်င င်းရလဒ်ေ အာက် ရိှလုပ် ငန်းစဉ် ၏ အပိုင်း တစ်ခုခ ျင်းကို

တစ် ဆင့်iပီးတစ် ဆ င့်

ပိုင်းြခား စိတ်ြဖာမ; ြပuလုပ်သွာ းလjင် ပိုမို ေကာင်းလိ မ့်မည်။ မိမိတုိD ၏ ပိုင်းြခား သုံးသပ်မ;ကို မည်သည့် ချဉ်းကပ်ပုံြဖင့်
ြပuလုပ်သည်ြဖစ်ေစ၊

ပင်မအေရးကိစqတစ်ခုချင်းကို

သုံးသပ်မ; ေသချာရန်လုိiပီး

ထိမ
ု တ
ှ ဆင့်

ချမတ
ှ သ
် ည့်

အေထွေထွ

ေကာက်ချကမ
် ျားကို မီးေမာင်းထိုးြပရန် လိသ
ု ည်။ အကဲြဖတ် သူများသည် ၄င်း တုDိ ၏ ပိုင်းြခားသုံးသပ်မ; ကုိ တည်ေ ဆာက်

ရာတွင် ေခါင်းစဉ်ခဲွများသုံးရန် လိုiပီး၊ ပင်မ အေရးကိစqများကို မည်သDို ကိုင် တွ ယ် ေြဖရှင်းေ(ကာင်းကို ရှင်းရှင်းလင်း လင် း
ေဖာ်ြပသင့် သ ည်။

ထို သDုိစီစဉ်သ ြဖင့်

အကျံuးမဝင်ေ (ကာင်း ေဖာ်ြပရန်

လို အပ်သ ည့် ေနရာများတွင်

(ဘာေ(ကာင့်

ပင်မ အေရးကိစqတစ်စံု တရာသည်

အကျံuမဝင်ြ ခင်းအပါအဝင်)ေခါင်းစဉ်ခွဲမျာ း

ထပ် တုိး

မဆို လိုေ ပ။ IO 1 တွ င် ေအာက်ပါ ေခါင်းစဉ်ခဲွများ သုံးလုိ က သုံး0ုိင်သ ည် ဟု အ(ကံြပuထားသည်။

ML/TF အ0cရာယ်များအေပC 0ုိင်ငံ ၏ နားလည် မ;
ေဖာ်ထု တ် သိရှိရ သည့် ML/TF အ0cရ ာယ်များကို ကိုင် တွ ယ်ေ ြဖရှင်းရန် အမျိuးသား အဆင့် မူဝါဒများ
ြခွင်းချက်များ၊ တုိးြမuင့် အစီအမံများ0ှင့် rိုးရှင်းေသာ အစီအမံများ
lကီး(ကပ်ေရးအာဏာပိုင်များ၏ ဦးတည်ခ ျက်များ0ှင့် ေဆာင်ရွက်ခ ျက်များ
အမျိuးသားအဆင့် ညuိ0ိှuင်းမ; 0ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် မ;
ပုဂ^ လိက ကpက အ0cရာယ်များကို သိရိှမ;
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အြခား IO မျာ းအတွက် ေခါင်းစဉ်ခွဲမျာ း အသုံးြပuရန် ဥပမာများကို ေအာက်တွ င် ေဖာ်ြပထားသည်။ အကဲြဖတ်သူ များအေန0ှ င့်
၄င်းတုိD ၏ ပိုင်းြခားစိတ်ြဖာမ;0ှင့် အစီရင်ခံစာ တစ်ခုလုံးအတွက် အေကာင်းဆုံး ြဖစ်မည် ဆုိ လjင် ြပင်ဆင်0ို င်သ ည့် ၊
အစဉ်ေ ြပာင်းလဲ စီစဉ်0ုိင်သ ည်။ အလားတူစွာပင်၊ အကဲြဖတ်ခံ0ို င် ငံ ၏ သီးြခား အေြခအေနများ0ှင့် အညီ၊ မိမိတုိD သင့်ေလျာ်သလို
ေခါင်းစဉ်ခဲွများကို ထပ်မံ ထည့်သွ င်း0ုိင် သည် သိDု မဟု တ် ြဖuတ်0ုိင် သည်။ သိDုေသာ် ေခါင်းစဉ်ခဲွများသည် သက် ဆုိ င်ရ ာ IO အေပC
0ုိင်ငံ က မည်သုိD ေဖာ်ေဆာင်ေနသည် ကို အရည် အ ေသွးဆုိင်ရ ာ ထင်ြမင်ချက်များ မပါသင့်ေပ။

အကဲြဖတ် သူများသည်

အချက်အ လက် များ0ှင့် အေထာက်အ ထားများ ရရှိသ ည့် မူရ င် းဇစ်ြမစ်ကုိ ေဖာ်ြပသင့် သ ည်။ (ဥပမာ -လက်င င်းရလဒ် ၏
အခန်း က0ှင့်ခ မျာ းမှ ရရှိသ ည့် ဇစ်ြမစ်မျာ း)။ နည်းပညာ ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် အချက်အ လက်များ အားလုံး ကို
အသုံးြပuရန်မ လုိ ဘဲ၊ မိမိတDို ၏ ေကာက်ခ ျက်အတွ က် အခရာ ကျေသာ အချက်အ လက် များ0ှင့် အေထာက် အထားမျာ း
ကိုသ ာ တင်ြပသင့်သ ည်။ ထိေ ရာက်မ;အ ဆင့်အေပC သက်ေ ရာက်မ;ရိှသ ည့် နည်းပညာဆုိ င်ရ ာ လိုက်နာ ေဆာင်ရွ က် မ;
ြပဿနာများ ကို လည်း မိမိ တDို ပိုင်းြခားသုံးသပ်မ;အ တွင်း ေဖာ်ြပသင့် သ ည်။
ဤအခန်း ၏ အဆုံးပို င်းတွ င် အကဲြဖတ် သူများသည် ဤလက်င င်းရလဒ်အတွက် ထိေရာက်မ; အဆင့် သတ်မှတ်ချက်
ေဖာ်ြ ပသင့်သည်။ အလုံးစုံ ထိေ ရာက်မ; အဆင့်ကုိ ဆုံးြဖတ်ရ ာတွင်၊ အကဲြဖတ် သူများသည် (က)ပင်မအေရး ကိစqများ

(ခ)သက် ဆိုင် သ ည့် နည်းပညာဆို င်ရ ာ လုိ က်နာ ေဆာင်ရွက်မ; ြပဿနာမျာ း /အားနည်းချက်များ၊ (ဂ) အ0cရာယ်များ0ှ င့်
ဆက်စ ပ် အေ(ကာင်းတရားမျာ း0ှင့် (ဃ) အြခား လက်င င်းရလဒ်များရှိ သက် ဆိုင်သ ည့် ထိေ ရာက်မ;

အဆင့်များကို

ထည့်သွ င်း စဉ်းစားသင့်သ ည်။
0ုိင်ငံ က ရလဒ်များ ြပည့်မီေ နသည့် အတုိင်းအတာကို အကျဉ်း ချuပ်ေ ဖာ်ြပသည့် အဓိက ေတွUရှိခ ျက်မျာ းကို အပိုင်း တစ်ခု စီ
၏ အစပိုင်းရှိ အဓိက ေတွUရှခ
ိ ျက်များ (Key Findings) အခန်းတွင် တင်ြပရန်ြဖစ်သ ည်။ ပင်မအေရးကိစq တစ်ခုခ ျင် း
အတွ က် ြပuစုရာတွ င် ြပည့်စံုသ င့် သ ည် မှန်ေ သာ် လည်း (ဥပမာ -နိဒါန်း၊ ပိုင်းြခားသုံးသပ်မ; 0ှင့် ေနာက်ဆုံး ေကာက်ခ ျက် )
လက်င င်းရလဒ် အ ဆုံးရှိ နိဂုံးစာပိုဒ်တစ်ခု သီးသန်D ထပ်မံ ထ ည့်သွင်းရန် မလုိေ ပ။ အဓိက ေတွUရှိခ ျက်များ အခန်း ကို
0ှစ်lကိမ် ထပ်ရ ာေရာက်ေ ပမည်။
အကဲြ ဖတ်သူများသည်

အြခားလက်ငင်းရလဒ်များအားလုံး၏

ထိေရာက်မ;ကို

သုံးသပ်ချက်များ ြပuလုပ်သည့်အခါ

ဤပုံစံတစ်ခုတည်းြဖင့် ချဉ်းကပ် ေဆာင်ရွက်သင့်သည်။
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အပိုင်း ၃ ။ ဥပေဒစည်း မျဉ်းစနစ်0ှင့် လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်မ;ဆုိင်ရာ ြပဿနာများ

အဓိက ေတွUရှိချက်များ0ှင့် ေဆာင်ရွက်ရန် အ(ကံြပuချက်များ
အဓိက ေတွUရှိချက်များ
အကဲြဖတ် သူများသည် ဤအပိုင်း အတွ က် အေရးlကီးဆုံးေတွUရှခ
ိ ျက်များကို ေထာက်ြပကာ၊ ၄င်းတုိD ၏ေကာက်ခ ျက်များကို
အကျဉ်းချuပ် ေဖာ်ြပသင့်သ ည်။ အဓိက ေတွUရှိခ ျက်မျာ း0ှင့် အဓိက ေဆာင်ရွက်ရ န် အ(ကံြပuချက်များသည် ထိုအေ(ကာင် း
အရာ 0ှင့် ကိုက်ညီ သင့်ေ သာ် လ ည်း ထပ် တူြဖစ်ရ န်မ လုိပါ။

ေဆာင်ရွက်ရန် အ(ကံြပuချက်များ
အကဲြဖတ် သူများသည် 0ုိင်ငံ ၏ ထိေ ရာက်မ; 0ှင့် နည်းပညာလုိ က်နာေဆာင်ရွက်မ;အ ဆင့် များ တုိး တက်ေ စရန် လိုအ ပ် သ ည့်
တည့်မ တ် ြပuြပင်ရ မည့်အ ဓိ က ေဆာင်ရွက်ခ ျက်များကို ဦးတည်iပီးဦးစားေပး ေဆာင်ရွက်ရ န်ပုံစံြဖင့် စာရင်းြပu သင့်သ ည် ။
ေဆာင်ရွက်ရ န် အ(ကံြပuချက်များသည် မည် သ ည့် IO/REC 0ှင့် သက် ဆုိင်ေ (ကာင်းကို လ ည်း ရှင်း လင်းစွာ SPန်ြပသင့်သ ည်။
ဤအပို င်းတွ င် သုံးသပ်အ ကဲြဖတ်သ ည့် သက်ဆုိ င်ရ ာ လက်ငင်းရလဒ်များမျာ IO6 မှ 8 ြဖစ်သ ည်။ ဤအခန်း ရှိ
ထိေ ရာက်မ;ဆို င်ရ ာ အကဲြဖတ်ခ ျက်အ တွက် သက် ဆုိ င်သ ည့် အ(ကံြပuချက်များမှာ R.3၊ R4 0ှင့် R29 မှ 32 ထိြဖစ် သ ည်။

လက်ငင်းရလဒ် ၆ (ေငွေ(ကးဆုိင်ရာ စုစည်းသတင်း ML/TF)
ဤလက် ငင်းရလဒ်သ ည် ေငွခ ဝါချမ;0ှင့်

အ(ကမ်းဖက် မ;ကို ေငွေ(ကးေထာက်ပံ့ မ;

0ှစ်မျိuးလုံး0ှင့်

သက် ဆုိ င်သ ည် ။

အကဲြဖတ် သူများသည် ML သိုDမ ဟု တ် TF 0ှင့် သက် ဆုိ င်သ ည့် မည်သ ည့် အေရးကိစqများမဆုိ မှတ်ခ ျက်ြပuသင့် သ ည် ။
ပင်မအေရးကိစqမျာ း0ှင့် ပတ်သ က်သ ည့် ေအာက်ပါ ေခါင်းစဉ်ခွဲမျာ း ပါဝင်0ိုင် သ ည်။

ေငွေ(ကးဆုိ င်ရ ာ စုစည်းသတင်း0ှင့် အြခားသတင်းအချက် အ လက်များအသုံးြပuမ;
lကီး(ကပ်ေရးအာဏာပိုင်များလက်ခံရ ရှိသ ည့် STR 0ှင့် ေတာင်း ခံသ ည့် STR များ

FIU ပိုင်းြခား စိတ်ြဖာမ; 0ှင့် ြဖန်Dေဝမ;များြဖင့် အေထာက်အကူြ ပuသည့် လုပ် ငန်းေဆာင်ရွက်ရန် အတွ က် လို အပ်မ;များ
သတင်းအချက်အ လက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ;0ှ င့် ဖလှ ယ် မ; /ေငွေ(ကးဆုိင်ရ ာ စုစည်းသတင်း
လက်င င်းရလဒ် ၇ (ML စုံစမ်းစစ်ေဆးမ;0ှင့် တရားစွဲဆိုတင်ပုိDမ);

ML ေဖာ် ထုတ် မ;0ှင့် စုံစမ်းစစ်ေဆးမ;

ML စုံစမ်းစစ်ေဆးမ;များ၊ တရားစွဲဆုိ တင်ပုိD မ;များက iခိမ်းေြခာက်မ;များ၊ အ0cရာယ်အ ဆင့် အေနအထား တုDိ0ှင့် ကုိက် ညီမ;
လို က် လံအေရးယူ ေဆာင်ရွက်သ ည့် ML အမ; အမျိuးအစားများ
အေရးယူ ဒဏ်ခ တ်မ;များ၏ ထိေရာက်မ;၊ အချuိ းညီမ;0ှင့် ေနာင်(ကဉ်ေစမ;
လက်င င်းရလဒ် ၈ (0ုိင်ငံ့ဘpာအြဖစ် သိမ်းဆည်းမ;)
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တရားမဝင်ေငွေ(ကး0ှင့်ပစqည်းများ၊ အေထာက်အကူြပuပစqည်းများ0ှင့် တန်ဖိုးညီမjသည့် ပစqည်းများကို မူဝါဒ ဦးတည်မ;
တစ်ရ ပ်အေန0ှ င့် သိမ်းဆည်းမ;

ြပည်တွ င်း0ှင့် ြပည်ပတွ င် မူ လြပစ်မ;များကျzးလွန်iပီး ရရှိေသာ ေငွေ(ကး၊ ပစqည်းများ 0ှင့် ြပည်ပ တွင် ရှိသ ည့် ေငွေ(ကး၊
ပစqည်းများ သိမ်းဆည်းမ;

မမှန်မကန်ေ(ကညာေသာ သုDိမ ဟု တ် လုံးဝေ(ကညာြခင်းမရှိေသာ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် ေငွေ(ကးလPဲေ ြပာင်း သယ်ေ ဆာင်မ; /

BNI

နuိင်ငံ့ ဘ pာအြဖစ် သိမ်းဆည်းမ;သ ည် ML/TF အ0cရာယ် များ၊ အမျိuးသားအဆင့် AML/CFT မူဝါဒမျာ း0ှင့်

ဦးစားေပးရပ်များ0ှင့် ကုိက် ညီမ;

အပိုင်း ၄။ အ(ကမ်း ဖက်မ;ကို ေငွေ(ကးေထာက်ပံ့မ;0ှင့် ဖျက်အားြပင်း လက်နက်ြပန်Dပွားမ;ကို ေငွေ(ကးေထာက်ပံ့မ;

အဓိက ေတွUရှိချက်များ0ှင့် ေဆာင်ရွက်ရန် အ(ကံြပuချက်များ
အဓိက ေတွUရှိချက်များ
အကဲြဖတ် သူများသည် ဤအပိုင်း အတွ က် အေရးlကီးဆုံးေတွUရှိခ ျက်များကို ေထာက်ြပကာ၊ ၄င်းတုိD ၏ေကာက်ခ ျက်များကို
အကျဉ်းချuပ် ေဖာ်ြပသင့်သ ည်။ အဓိက ေတွUရှိခ ျက်မျာ း0ှင့် အဓိက ေဆာင်ရွက်ရ န် အ(ကံြပuချက်များသည် ထိုအေ(ကာင် း
အရာ 0ှင့် ကိုက်ညီ သင့်ေ သာ် လ ည်း ထပ် တူြဖစ်ရ န်မ လုိပါ။

ေဆာင်ရွက်ရန် အ(ကံြပuချက်များ
အကဲြဖတ် သူများသည် 0ုိင်ငံ ၏ ထိေ ရာက်မ; 0ှင့် နည်းပညာလုိ က်နာေဆာင်ရွက်မ;အ ဆင့် များ တုိး တက်ေ စရန် လိုအ ပ် သ ည့်
တည့်မ တ် ြပuြပင်ရ မည့်အ ဓိ က ေဆာင်ရွက်ခ ျက်များကိုဦးတည်iပီး ဦးစားေပး ေဆာင်ရွက်ရ န်ပုံစံြဖင့် စာရင်းြပu သင့် သ ည် ။
ေဆာင်ရွက်ရ န် အ(ကံြပuချက်များသည် မည် သ ည့် IO/REC 0ှင့် သက် ဆုိင်ေ (ကာင်းကို လ ည်း ရှင်း လင်းစွာ SPန်ြပသင့်သ ည်။
ဤအပို င်းတွ င် သုံးသပ်အ ကဲြဖတ် သ ည့် သက်ဆုိ င်ရ ာ လက် င င်းရလဒ်များမျာ IO9 မှ 11 အထိြဖစ် သ ည်။ ဤအခန်း ရှိ
ထိေ ရာက်မ;ဆို င်ရ ာ အကဲြဖတ်ခ ျက်အ တွက် သက် ဆုိ င်သ ည့် အ(ကံြပuချက်များမှာ R. 5 မှ 8 ထိြဖစ် သ ည်။

လက်ငင်းရလဒ် ၉ (TF စုံစမ်းစစ်ေဆးမ;0ှင့် တရားစွဲဆုိတင်ပိုDမ);
0ုိင်ငံ ၏ အ0cရာယ်အ ဆင့် အေနအထား0ှင့် အညီ TF လု ပ်ရ ပ် အမျိuးအစားများကိုတရားစွဲဆို တင် ပDိုမ;/
ြပစ်မ;ထ င်ရှာ းစီရ င်မ;

TF ေဖာ်ထု တ်မ;0ှ င့် စုံစမ်းစစ်ေဆးမ;
အမျိuးသားအဆင့် မဟာဗျzဟာများ0ှင့် ေပါင်းစည်းေဆာင်ရွက် သ ည့်၊ အေထာက် အကူြဖစ်ေ စသည့် TF စုံစမ်းစစ်ေဆးမ;
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အေရးယူ ဒဏ်ခ တ် မ;များ၏ ထိေရာက် အချိuးညီiပီး ေနာင်(ကဉ်ေစမ;

TF ြဖင့် ြပစ်မ; ထင်ရှားစီရင်ရန် မြဖစ်0ိုင်ပါက အြခားနည်းြဖင့် စီရင်သည့် အစီအမံများ
လက်င င်းရလဒ် ၁၀ (TF အကာအကွယ် အစီအမံများ0ှင့် ေငွေ(ကးဆုိင်ရာ အေရးယူ ဒဏ်ခတ်မ;များ)

TF အမ; အတွက် ေငွ(ကးဆုိ င်ရာ ပစ်မှတ် ထား အေရးယူဒ ဏ်ခ တ်ေရး မဆို င်းမတွ အေကာင်အ ထည်ေဖာ်မ;
ပစ်မှတ် ထား ချဉ်းကပ်ပံု၊ အ0cရ ာယ် က ျေရာက်0ိုင်ေသာ ပရဟိ တအဖွဲUအစည်းများ အား အနီးကပ်ေရာ အေဝးမှပါ
lကီး(ကပ်မ;

TF မှ ရသည့် ေငွေ(ကး0ှင့် ပစqည်းများ၊ အေထာက် အကူြပuပစqည်းများကို ြဖတ်ေတာက် သိမ်းဆည်းမ;
အစီအမံများက အလုံးစုံ TF အ0cရ ာယ် အဆင့်အေနအထား0ှင့် ကိုက်ညီ မ;

လက်ငင်းရလဒ် ၁၁ (PF ေငွေ(ကးဆိုင်ရာ အေရးယူဒဏ်ခတ်မ;များ)
ဖျက်အားြပင်း လက်နက်ြပန်D ပွာ းမ;0ှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ပစ်မှတ် ထား ေငွေ(ကးဆုိင်ရ ာ အေရးယူဒ ဏ်ခ တ်မ; များကို
မဆိုင်းမတွ အေကာင်အ ထည်ေဖာ်မ;
စာရင်းသွင်းသတ်မှ တ်ခံရ သူများ/အဖွဲUအစည်းများ ရှိ ပစqည်း0ှင့် ရန်ပံုေ ငွမျာ း ရှာေဖွေ ဖာ်ထု တ်F I 0ှင့် DNFBP များက
၄င်းတုိD ၏ တာဝန်များ နားလည် လို က်နာေဆာင်ရွက်မ;

လုိ က်နာေဆာင်ရွက်မ; ေသချာ ေစရန် ေစာင့်(ကည့်(ကပ် မတ် လျက်ရိှေသာ lကီး(ကပ်ေရးအာဏာပိုင်များ
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အပိုင်း ၅။ အကာအကွယ် အစီအမံများ

အဓိက ေတွUရှိချက်များ0ှင့် ေဆာင်ရွက်ရန် အ(ကံြပuချက်များ
အဓိက ေတွUရှိချက်များ
အကဲြဖတ် သူများသည် ဤအပိုင်း အတွ က် အေရးlကီးဆုံးေတွUရှခ
ိ ျက်များကို ေထာက်ြပကာ၊ ၄င်းတုိD ၏ေကာက်ခ ျက်များကို
အကျဉ်းချuပ် ေဖာ်ြပသင့်သ ည်။ အဓိက ေတွUရှိခ ျက်မျာ း0ှင့် အဓိက ေဆာင်ရွက်ရ န် အ(ကံြပuချက်များသည် ထိုအေ(ကာင် း
အရာ 0ှင့် ကိုက်ညီ သင့်ေ သာ် လ ည်း ထပ် တူြဖစ်ရ န်မ လုိပါ။

ေဆာင်ရွက်ရန် အ(ကံြပuချက်များ
အကဲြဖတ် သူများသည် 0ုိင်ငံ ၏ ထိေ ရာက်မ; 0ှင့် နည်းပညာလုိ က်နာေဆာင်ရွက်မ;အ ဆင့် များ တုိး တက်ေ စရန် လိုအ ပ် သ ည့်
တည့်မ တ် ြပuြပင်ရ မည့်အ ဓိ က ေဆာင်ရွက်ခ ျက်များကို ဦးတည်iပီးဦးစားေပး ေဆာင်ရွက်ရ န်ပုံစံြဖင့် စာရင်းြပu သင့်သ ည် ။
ေဆာင်ရွက်ရ န် အ(ကံြပuချက်များသည် မည် သ ည့် IO/REC 0ှင့် သက် ဆုိင်ေ (ကာင်းကို လ ည်း ရှင်း လင်းစွာ SPန်ြပသင့်သ ည်။
ဤအပို င်းတွ င် သုံးသပ်အ ကဲြဖတ် သည့် သက် ဆိုင်ရ ာ လက် င င်းရလဒ်မှာ IO4 ြဖစ်သ ည်။

86

ဤအခန်းရှိ ထိေ ရာက် မ;

ဆုိင်ရ ာ အကဲြဖတ်ခ ျက်အ တွ က် သက်ဆုိ င်သ ည့် အ(ကံြပuချက်မ ျာ းမှာ R. 9 မှ 23 ထိြဖစ်သ ည်။

လက်င င်းရလဒ် ၄ (အကာအကွ ယ်အစီအမံများ) 87

ML/TF အ0cရာယ်များ0ှင့် AML/CFT တာဝန်များကို နားလည် သေဘာေပါက်ြခင်း
အ0cရ ာယ်ေ လjာ့ချေရး အစီအမံများ ကျင့်သံုးမ;
တုိးြမuင့် CDD သိုDမ ဟုတ် သီးြခား CDD ကျင့်သုံးမ;0ှင့် မှတ် တမ် းမှတ်ရ ာ ထားရှိရ န် သတ် မှတ်ချက်များ

EDD အစီအမံ များ ကျင့်သံုးမ;
သတင်းပိDုရ န် တာဝန်များ0ှင့် သတင်းေပါက်(ကားမ;
အေကာင်အ ထည်ေဖာ်မည့် အဖွဲUအစည်းဆုိ င်ရ ာ အထိန်းအချuပ်မျာ း0ှင့် ဥပေဒစည်းမျဉ်းမျာ း

86

လက်ငင်းရလဒ် ၄ ေအာက်တင
ွ ် ထိေရာက်မ;ကုိ အကဲြ ဖတ်ရာတွင၊် အကဲြ ဖတ်သူများသည် အကဲြ ဖတ်ခံ0င
ို င
် ံ၏ အ0cရာယ်၊ ဆက်စပ်အေ(ကာင်း တရားများ0ှင့် စီးပွားေရးအတွက်
အခရာကျမ;ကုိ

ထည်သ
့ င
ွ း် စဉ်းစားသင့်သည်။

ဤအေ(ကာင်းအချက်များကို

နည်းပညာ

စာတမ်း၏

စာမျက်0ာှ

၁၃၁

တွင်

သတ်မှတ်ထားသည့်အတုိင်း ၊

အြပန်အလှနအ
် ကဲြဖတ်သည့် အစီရင်ခံစာ၏ အပိုငး် ၁ ရှိ ေငွေရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်းများ0ှင့် DNFBP များ ေခါင်းစဉ်ေအာက်တင
ွ ် ေသချာရှငး် လင်းြပသင်သ
့ ည်။
87

ပထမ အပိဒ
ု ်တင
ွ ် အကဲြ ဖတ်ခံ 0ုင
ိ ်င၏
ံ အ0cရာယ်၊.ဆက်စပ်အေ(ကာင်း တရား0ှင့် စီး ပွားေရးအေပC အခရာကျမ;တအ
ုိD ေပCမူတည်၍ ေငွေရးေ(ကးေရး အဖွUဲ အစည်း များ0ှင့် DNFBP
0ှင့် ပညာြဖင့် အသက်ေမွး ဝမ်းေကျာင်းအလုပအ
် မျuိ းမျuိ းတုအ
Dိ ေပC အေရးပါမ; (weighted)ကို မည်သိုD သတ်မှတ်ေ(ကာင်း အကျဉ်းချuပ်ေ ဖာ်ြ ပသင့်သည်။ ထိအ
Dု ြပင်၊ ဤအချက်ကုိ
အပိင
ု း် ၁ ၌ ကpတစ်ခုချင်း ကို အေလးေပးထားပုံများြဖင်)့ အ0cရာယ်၊.ဆက်စပ်အေ(ကာင်း တရား0ှင့် စီး ပွားေရးအေပC အခရာကျမ;တုိDကို မူတည်၍) (နည်း ပညာစာတမ်း၏
စာမျက်0ာှ ၁၃၁) တွင် ပုိမုိအေသးစိတေ် ဖာ်ြ ပသည့်အချကအ
် လက်များကို သတ်မတ
ှ ်ထားသည်အ
့ တုင
ိ း် ေပါင်း စပ်ေ ပးသင်သ
့ ည်။
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အပိုင်း ၆။ lကီး(ကပ်ကွပ်ကဲမ;

အဓိက ေတွUရှိချက်များ0ှင့် ေဆာင်ရွက်ရန် အ(ကံြပuချက်များ
အဓိက ေတွUရှိချက်များ
အကဲြဖတ် သူများသည် ဤအပိုင်း အတွ က် အေရးlကီးဆုံးေတွUရှခ
ိ ျက်များကို ေထာက်ြပကာ၊ ၄င်းတုိD ၏ေကာက်ခ ျက်များကို
အကျဉ်းချuပ် ေဖာ်ြပသင့်သ ည်။ အဓိက ေတွUရှိခ ျက်မျာ း0ှင့် အဓိက ေဆာင်ရွက်ရ န် အ(ကံြပuချက်များသည် ထိုအေ(ကာင် း
အရာ 0ှင့် ကိုက်ညီ သင့်ေ သာ် လ ည်း ထပ် တူြဖစ်ရ န်မ လုိပါ။

ေဆာင်ရွက်ရန် အ(ကံြပuချက်များ
အကဲြဖတ် သူများသည် 0ုိင်ငံ ၏ ထိေ ရာက်မ; 0ှင့် နည်းပညာလုိ က်နာေဆာင်ရွက်မ;အ ဆင့် များ တုိး တက်ေ စရန် လိုအ ပ် သ ည့်
တည့်မ တ် ြပuြပင်ရ မည့်အ ဓိ က ေဆာင်ရွက်ခ ျက်များကိုဦးတည်iပီး ဦးစားေပး ေဆာင်ရွက်ရ န် ပုံစံြဖင့် စာရင်းြပuသင့် သ ည် ။
ေဆာင်ရွက်ရ န် အ(ကံြပuချက်များသည် မည် သ ည့် IO/REC 0ှင့် သက် ဆုိင်ေ (ကာင်းကို လ ည်း ရှင်း လင်းစွာ SPန်ြပသင့်သ ည်။
ဤအပို င်းတွ င် သုံးသပ် အကဲြဖတ်သ ည့် လက်င င်းရလဒ်မှာ IO3

ြဖစ်သ ည်။

88

ဤအခန်းရှိ ထိေ ရာက်မ; ဆုိ င်ရ ာ

အကဲြဖတ်ခ ျက် အတွ က် သက် ဆုိင် သ ည့် အ(ကံြပuချက်မျာ းမှာ R26 မှ 28 မှ R 34 0ှင့်35 ထိြဖစ်သ ည်။

လက်ငင်းရလဒ် ၃ ( lကီး(ကပ်ကွပ်ကဲမ;)

89

လို င်စင်ခ ျမှ တ်ြခင်း၊ မှတ်ပံု တင်ြခင်း0ှင့် ြပစ်မ;က ျzးလွန်သူများ0ှင့် အေပါင်းပါမျာ း ေစျးကွက် တွင်း
တားဆီးကာကွ ယ်သ ည့် အထိန်းအချuပ်များ

မဝင်0ိုင် ေစရန်

lကီး(ကပ်သူ များ၏ ML/TF အ0cရာယ်များအေပC နားလည် မ;0ှင့် ေဖာ်ထု တ်သိရိှမ;

88

လက်ငင်းရလဒ် ၃ ေအာက်ရိှ ထိေရာက်မ;ကုိ အကဲြဖတ်သည်အ
့ ခါ၊ အကဲြဖတ်သူများသည် အကဲြဖတ်ခံ0င
ို ်င၏
ံ အ0cရ ာယ်၊.ဆက်စပ်အေ(ကာင်းတရား0ှင့် စီးပွားေရးအေပC
အခရာကျမ;တက
Dို ုိ ထည်သ
့ င
ွ း် စဉ်း စားသင့သ
် ည်။ ဤအေ(ကာင်းအရာများကို အကဲြ ဖတ်သူများသည် အပိုင်း ၁ ရှိ အြပန်အလှန်အကဲြ ဖတ်မ; )ME) အခန်း ၌ ေငွေရးေ(ကးေရး
အဖွUဲ အစည်းများ0ှင့် DNFBP များဆုသ
ိ ည့် ေခါင်းစဉ်ေအာက်တွင် ၊ နည်းပညာစာအုပ်၏ စာမျက်0ှာ (၁၃၁) တွင် သတ်မှတသ
် ည်အ
့ တုင
ိ း် ရှငး် လင်းစွာ ရှငး် ြပသင်သ
့ ည်။
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ပထမ အပိဒ
ု ်တင
ွ ် အကဲြ ဖတ်ခံ0င
ို င
် ံ၏ အ0cရာယ်၊.ဆက်စပ်အေ(ကာင်း တရား0ှင့် စီး ပွားေရးအေပC အခရာကျမ;တက
Dို ုိ မူတည်၍ ေငွေရးေ(ကးေရး အဖွUဲ အစည်းများ0ှင့် DNFBP
0ှင့် ပညာြဖင့် အသက်ေမွး ဝမ်းေကျာင်းအလုပအ
် မျuိ းမျuိ းတုအ
Dိ ေပC အေရးပါမ; မည်သသ
Dို တ်မှတေ် (ကာင်း အကျဉ်းချuပ်ေ ဖာ်ြ ပသင့်သည်။
ဤအေ(ကာင်းအချက်များကို အပိင
ု း် ၁ ရှိ ကpတစ်ခခ
ု ျင်းအေပC )အ0cရ ာယ်၊.ဆက်စပ်အေ(ကာင်း တရား0ှင့် စီး ပွားေရးအေပC အခရာကျမ;တDိုအေပC မူတည်၍ အေလးေပးပုံ0င
ှ ့်
ပတ်သ က်၍ အေသးစိတပ
် ါရှသ
ိ ည့် အချကအ
် လက်များြဖင့် ကိးု ကားiပီး နည်းပညာ စာအုပ၏
် စာမျက်0ာှ ၁၃၁ တွင် သတ်မှတ်ထားသည့်အတုိင်း၊
ေသချာရှင်းလင်းြပသင့်သည်။
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AML/CFT သတ် မှတ် လုိ အပ်ချက်များ0ှင့် အညီ အ0cရာယ်အေြခြပulကီး(ကပ်ကွ ပ်ကဲမ; ကုစားေရး ေဆာင်ရွက်ချက်များ0ှင့်
ထိေ ရာက် အချuိ းညီiပီး ေနာင်(ကဉ်ေ စသည့် အေရးယူ ဒ ဏ်ခ တ် မ;များ
lကီး(ကပ်ေရးလုပ် ငန်းစဉ်များြဖင့် လုိက်နာေဆာင်ရွက် မ;အေပC အကျိuးသက်ေရာက်မ;

AML/CFT တာဝန်များ0ှင့် ML/TF အ0cရာယ်များ ပိုမုိနားလည် ေစရန် ေဆာင်ရွက်ြခင်း

အပိုင်း ၇။ ဥပေဒေရးရာ ပုဂ^ိuလ်များ0ှင့် ဥပေဒေရးရာ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မမ
; ျား

အဓိက ေတွUရှိချက်များ0ှင့် ေဆာင်ရွက်ရန် အ(ကံြပuချက်များ
အဓိက ေတွUရှိချက်များ
အကဲြဖတ် သူများသည် ဤအပိုင်း အတွ က် အေရးlကီးဆုံးေတွUရှခ
ိ ျက်များကို ေထာက်ြပကာ၊ ၄င်းတုိD ၏ေကာက်ခ ျက်များကို
အကျဉ်းချuပ် ေဖာ်ြပသင့်သ ည်။ အဓိက ေတွUရှိခ ျက်မျာ း0ှင့် အဓိက ေဆာင်ရွက်ရ န် အ(ကံြပuချက်များသည် ထိုအေ(ကာင် း
အရာ 0ှင့် ကိုက်ညီ သင့်ေ သာ် လ ည်း ထပ် တူြဖစ်ရ န်မ လုိပါ။

ေဆာင်ရွက်ရန် အ(ကံြပuချက်များ
အကဲြဖတ် သူများသည် 0ုိင်ငံ ၏ ထိေ ရာက်မ; 0ှင့် နည်းပညာလုိ က်နာေဆာင်ရွက်မ;အ ဆင့် များ တုိး တက်ေ စရန် လိုအ ပ် သ ည့်
တည့်မ တ် ြပuြပင်ရ မည့်အ ဓိ က ေဆာင်ရွက်ခ ျက်များကို ဦးတည်iပီးဦးစားေပး ေဆာင်ရွက်ရ န် ပုံစံြဖင့် စာရင်းြပuသင့်သ ည် ။
ေဆာင်ရွက်ရ န် အ(ကံြပuချက်များသည် မည် သ ည့် IO/REC 0ှင့် သက် ဆုိင်ေ (ကာင်းကို လ ည်း ရှင်း လင်းစွာ SPန်ြပသင့်သ ည်။
ဤအပို င်းတွ င် သုံးသပ်အ ကဲြဖတ် သ ည့် သက် ဆိုင်ရ ာ လက်င င်းရလဒ်မှာ IO5 ြဖစ်သ ည်။ ဤအခန်းရှိ ထိေ ရာက်မ; ဆုိ င်ရ ာ
အကဲြဖတ်ခ ျက် အတွ က် သက် ဆုိင် သ ည့် အ(ကံြပuချက်မျာ းမှာ R24 0ှင့် 25 ြဖစ်သ ည်။90

လက်ငင်းရလဒ် ၅ (ဥပေဒေရးရာ ပုဂ^ိuလ်များ0ှင့် ဥပေဒေရးရာ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မ;များ)
ဥပေဒေရးရာ ပုဂ^ိuလ် များ0ှင့် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မ; များ ထူေ ထာင် မ;၊ အမျိuးအစား စသည့်အချက် အ လက်များကို အများြပည်သူ
ရယူ(ကည့်r;0ုိင်မ;

90

အေြခခံအချကအ
် လက်များ0ှင့် အကျuိ းခံစားခွင့် ရှသ
ိ ူပင
ုိ ရ
် င
ှ ဆ
် င
ို ရ
် ာ အချကအ
် လက်များကို OECD Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax
Purposes မှလည်း အကဲြဖတ်သည်။ အချuိ Uကိစqများတွင် FATF 0ှင့် Global Forum တုိD၏ နည်း ပညာ၊ ဦးတည်ချက်များ0ှင့် သတ်မှတ်စံအ တိုင်းအတာများ ကွာြခားမ;ေ(ကာင့်
ေတွUရှိချက်များကွာြခား0ုိင်သည်။
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ဥပေဒေရးရာအဖွဲUများ၏ ML/TF အ0cရာယ် များ0ှင့် အားနည်းချက်များကို ေဖာ်ထု တ် သိရှိမ;၊ အကဲြဖတ်မ;0ှ င့် နားလည်
သေဘာေပါက်မ;

ဥပေဒေရးရာ ပုဂ^ိuလ် များ0ှင့် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မ; များကို အလွဲသုံ းစားြပuလု ပ်ြခင်းမှ ကာကွ ယ်ရ န် ေလjာ့ခ ျသည့် အစီအမံများ
ဥပေဒေရးရာ ပုဂ^ိuလ် များ၏ အေြခခံအချက်အ လက် များ0ှင့် အကျိzးခံစားခွင့်ရှိသူပို င်ရှင်0ှင့် စပ် လျဉ်းသည့် လုံေ လာက်
တိက ျမှန် က န်iပီး ေနာက်ဆံုးရ အချက် အလက် များအား ေဆာလျင် စွာ အလှမ်းမီ ရယူ0ို င်မ;

ဥပေဒေရးရာ ့ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မ;များ၏ အေြခခံအချက်အ လက်များ0ှင့် အကျိzးခံစားခွင့်ရှိသူ ပိုင်ရှင်0ှင့် စပ် လျဉ်းသည့်
လုံေ လာက် တိက ျမှန် က န်iပီး ေနာက်ဆံုးရ အချက် အလက်များအား ေဆာလျင်စွာ အလှမ်းမီ ရယူ0ို င်မ;
ထိေ ရာက် အချuိ းညီiပီး ေနာင်(ကဉ်ေ စသည့် အေရးယူ ဒ ဏ်ခ တ် မ;များ

အပိုင်း ၈။ 0ုိင်ငံတ ကာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ;

အဓိက ေတွUရှိချက်များ0ှင့် ေဆာင်ရွက်ရန် အ(ကံြပuချက်များ

အဓိက ေတွUရှိချက်များ
အကဲြဖတ် သူများသည် ဤအပိုင်း အတွ က် အေရးlကီးဆုံးေတွUရှခ
ိ ျက်များကို ေထာက်ြပကာ၊ ၄င်းတုိD ၏ ေကာက်ခ ျက်
မျာ းကို အကျဉ်းချuပ် ေဖာ်ြပသင့်သ ည်။ အဓိက ေတွUရှိချက်များ0ှင့် အဓိက ေဆာင်ရွက်ရ န် အ(ကံြပuချက်မျာ းသည်
ထို အေ(ကာင်း အရာ 0ှင့် ကိုက်ညီ သင့်ေ သာ်လ ည်း ထပ် တူြဖစ် ရ န်မလုိ ပါ။

ေဆာင်ရွက်ရန် အ(ကံြပuချက်များ
အကဲြဖတ် သူများသည် 0ုိင်ငံ ၏ ထိေ ရာက်မ; 0ှင့် နည်းပညာလုိက်နာေဆာင်ရွက်မ; အဆင့်များ တုိးတက်ေ စရန်
လို အပ်သ ည့် တည့်မ တ် ြပuြပင်ရ မည့် အ ဓိ က ေဆာင်ရွက်ခ ျက်များကို ဦးတည်iပီး ဦးစားေပး ေဆာင်ရွက်ရ န် ပုံစံြ ဖင့်
စာရင်းြပuသင့်သ ည်။ ေဆာင်ရွက်ရ န် အ(ကံြပuချက်များသည် မည်သ ည့် IO/REC 0ှင့် သက် ဆုိင်ေ (ကာင်းကို လ ည် း
ရှင်းလင်းစွာ SPန်ြပသင့်သ ည်။

ဤအပို င်းတွ င် သုံးသပ်အ ကဲြဖတ် သ ည့် သက် ဆိုင်ရ ာ လက်င င်းရလဒ်မှာ IO2 ြဖစ်သ ည်။ ဤအခန်းရှိ ထိေ ရာက်မ; ဆုိ င်ရ ာ
အကဲြဖတ်ခ ျက် အတွ က် သက် ဆုိင် သ ည့် အ(ကံြပuချက်မျာ းမှာ R 36 မှ 40 အထိ ြဖစ်သ ည်။

လက်ငင်း ရလဒ် ၂ (0ုိင်ငံတ ကာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ;)
အြပuသေဘာေဆာင်iပီး ေဆာလျင်စွာ ေဆာင်ရွက်သ ည့် MLA 0ှင့် တရားခံလPဲေြပာင်းမ;
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ြပည်တွ င်း ML မ;၊ ဆက်စပ် မူ လြပစ်မ;0ှ င့် TF အမ;များ ကို လို က် လံ အေရးယူေရး ြပစ်မ;ဆို င်ရ ာ အကူအ ညီ ၊ေဆာလျင်စွာ
ေတာင်းခံမ;

အြခား AML/CFT ကိစqရ ပ်မျာ းအတွ က် 0ုိင်ငံ တကာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်နည်းများ ြဖင့် အကူအ ညီေ တာင်းခံမ;
အြခား AML/CFT ကိစqရ ပ်မျာ းအတွ က် 0ုိင်ငံ တကာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်နည်းများြဖင့် အကူ အညီေပးအပ်မ;
ဥပေဒေရးရာ ပုဂ^ိuလ် များ0ှင့် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မ; များ0ှင့်စပ် လျဉ် းသည့် အချက်အ လက်များ 0ုိင်ငံတ ကာ0ှင့် ဖလှ ယ်မ;
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နည်းပညာဆုိငရ
် ာ လုိကန
် ာေဆာင်ရွကမ
် ြ; ဖည်စ
့ က
ွ ခ
် ျက်
1.

ဤ ြဖည့်စွ က်ခ ျက်အပို င်းတွ င် FATF 40 အ(ကံြပuချက်မျာ းအေပC လုိက် နာ ေဆာင်ရွက်မ;အ ဆင့် အေသးစိ တ်

ပိုင်းြခား သုံးသပ်မ;ကို FATF အ(ကံြပuချက်များ၏ အစဉ်အ တိုင်း ေဖာ်ြပထားသည်။ 0ုိင်ငံ ၏ အေြခအ ေန သိDုမ ဟု တ်
ဆုံးr;ံး0ုိင်ေ ြခ အ0cရာယ်များကို ေဖာ်ြပသည့် အချက်များ မပါဘဲ

FATF အ(ကံြပuချက်တစ်ခုခ ျင်းအတွက် နည်းပညာ

ဆုိင်ရ ာ သတ်မှ တ်စံ ပိုင်းြခားသုံးသပ်မ; ကုိသ ာ ေဖာ်ြပထားသည်။ အြပန်အ လှန် အကဲြဖတ်အစီရ င်ခံစာ0ှင့် အတူ တွဲ ၍
ဖတ်သ င့်သ ည်။
2.

FATF သတ်မှ တ် လုိ အပ်ခ ျက်များ0ှင့် အမျိuးသားအဆင့် ဥပ ေဒ စည်းမျဉ်းမျာ း ဆက် လက်၍ တူ ညီပါက၊

ဤအစီရ င်ခံစာသည် [ရက်စွဲပါ] ယခင် အဖွဲUဝင်0ုိင် ငံအ ချင်းချင် း အြပန်အ လှန် အကဲြဖတ်မ; ၏ အစိ တ်အ ပိုင်း တစ်ခုအ ြဖစ်
ြပuလု ပ်ခဲ့သ ည့် ပိုင်းြခားသုံးသပ်မ; ကို ကိုးကားရည်SPန်းသည်။ ဤအစီရ င်ခံစာကို [လင့်ခ် ] တွင် ရယူ(ကည့်r;0ို င်သ ည်။

အ(ကံြပuချက် ၁ - ဆုံးr;ံး 0ုိင် ေြခများအကဲြဖတ်ြခင်း0ှင့် အ0cရာယ်အေြခြပu ချဉ်းကပ်မြ; ဖင့် ေြဖရှင်းြခင်း
3.

အ(ကံြပuချက်တစ်ခုစီ ၏ အဖွ င့်စာပိုဒ်တွ င် ပိုင်းြခားသုံးသပ်မ; အသစ် ြပuလုပ်ရ န် လုိေ သာ ကိစqမျာ း0ှင့် ယခင် က
ြပuလု ပ် ထားသည့် ပိုင်းြခားသုံးသပ်မ;0ှ င့် ကိုးကားမည့်ကိစqမျာ းကို ေဖာ်ြပသင့်သ ည်။ ထို အ ထဲတွ င် 1. ယခင်

MER

တွင် သ တ်မှ တ်ခ့ဲေ သာ

အဆင့်များ (အကျuံးဝင် လjင်)၊

0ှင့် ေဖာ်ထု တ်ေ တွUရှိရ သည့်

အဓိ က

အားနည်းချက်များ၊
2. 0ုိင်ငံ က ၄င်း ၏ အားနည်းချက်မျာ းကို ေြဖရှင်း0ုိင်မ;ရှိမရှိ ေနာက်ဆ က်တွဲ လု ပ်ငန်းစဉ် တွ င်ရှိ သုံးသပ် ဆုံးြဖတ်

ချက်၊
3. FATFသတ် မှတ် လို အ ပ်ခ ျက် အသစ်များကို ၂၀၀၄ နည်းပညာ0ှင့် ဆက်စပ်စဉ်းစားမ;၊ 0ှင့်
4. 0ုိင်ငံ တွင် ေြပာင်း လဲြပင် ဆင် သ ည့် ဥပေဒစည်းမျဉ်း0ှင့် အြခား အစိတ် အ ပိုင်းများ

4.

Criterion 1.1 – (ြပည့်မီ/ အများအားြဖင့် ြပည့်မီ/ တစ်စိ တ် တစ်ေဒသ ြပည့်မီ/ ြပည့်မီြခင်း မရှိ)-

သတ်မှ တ် စံ

(Criterion) တုိ င်းကို ပုံမှန်အားြဖင့် စာပိုဒ်တစ် ပိုဒ်စာ ြပန် လှန် သုံးသပ်သ င့်သ ည်။
5.

သတ်မှ တ်စံ တစ်ခုသDုိမ ဟု တ် တစ်ခုမ ကကို ယခင် က သုံးသပ်ခi့ဲ ပီးြဖစ်သ ကဲ့သDို၊ ဆုိင်ရ ာ ဥပေဒများ၊ နည်း လမ်းများ
သိုDမ ဟု တ် အြခားအစိတ် အ ပို င်းများသည် လ ည်း မေြပာင်း လဲ ဘဲ ရှိပါက၊ ယခင် ပို င်းြခားသုံးသပ်မ;ကုိ ထပ်မံ မြပuလုပ်
သင့်ေ ပ။ ေနာက်ဆုံးေကာက်ခ ျက်ကို အကျဉ်းချuပ်ေ ဖာ်ြပiပီး၊ အေသးစိတ် ပိုင်းြခားသုံးသပ်မ; ကို အစီရ င်ခံစ ာ၏
မည်သ ည့် အပိုင်း တွင် တင်ြပထားသည် ကုိ( စာပိုဒ် အမှတ် များြဖင့်ပါ) ကိုးကားေဖာ်ြပသင့်သ ည်။ ထိုသDို ကုိးကားချက်
မျာ း ကို အများက ရယူ(ကည့်r;0ိုင် သ ည့် MER, FSAP သိုDမ ဟု တ် ေနာက်ဆ က် တွဲ-မှ အထွ က် အစီရ င်ခံစာများ (exitfrom-follow-up reports) တွင်သ ာ ကိုးကားေဖာ်ြပသင့် သ ည် ။ ထုDိြပင် ပိုင်းြခားသုံးသပ်၊ စဉ်းစားiပီး အကဲြ ဖတ်
အဖွဲUက အတည် ြပuချက် ယူiပီး ြဖစ်ရ မည်။ ထို သုံးသပ်ခ ျက် မျာ း 0ှင့် ေကာက်ခ ျက်များ မှန်က န် သ ည် ဟု ယူ ဆiပီ း
ြဖစ်ရ မည်။ တင်ြပချက်မစမီ သတ်မှ တ်စံ( Criteria) တစ်ခုချင်း အတွ က်၊
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ြပည့်မီြခင်းရှိမရှိကုိကွင်းစကွ င်းပိ တ် ြဖင့် အကဲြဖတ် အ ဖွဲUက ေဖာ်ြပသင့် သ ည်။ ေနာက် ဆုံး၌အစီရ င်ခံစာ မထု တ်ေ ဝမီ
ထို အချက်များကို ြဖuတ်ပစ်မည် ြဖစ်ေ သာ်လ ည်း၊ မျက်0ှာ စုံညီ အစည်းအေဝး မတုိင်မီ0ှ င့် အစည်းအေဝး အတွ င် း
ေဆွးေ0ွးမ;များကို အSPန်းအြဖစ် အသုံးြပuရန် ထည့်သွ င်းြခင်းြဖစ်သ ည်။

6.

Criterion 1.2 (ြပည့်မီ/ အများအားြဖင့် ြပည့်မီ/ တစ်စိတ် တစ် ေဒသ ြပည့်မီ/ ြပည့်မီြခင်း မရှိ) – သတ်မှ တ် စံ

ြပည့်မီြခင်း ရှိမရှိ ေဖာ်ြပသည့် အကဲြဖတ်သူများ၏ ပိုင်းြခားသုံးသပ်မ;ကိုသ ာ ေဖာ်ြပသင့် သ ည်။ 0ုိင်ငံ ၏ အေထွေ ထွ
အေြခအ ေန၊ ဆက်စပ်အေ(ကာင်းတရားများ၊ သိDုမ ဟု တ် ဥပေဒစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆုိ င်ရ ာ မူေ ဘာင် စသည် တDို ကုိ

ဤြဖည့်စွ က်ခ ျက်တွ င် မထည့်သွ င်း ဘဲ ပင်မ အစီရ င်ခံအတွ င် းသာ ထည့် သွင်းသင့်သ ည်။ (ပင်မ အစီရ င်ခံတွ င်ရှိ သ ည့်
သက် ဆိုင်သ ည့် အချက်များကိုမူ ကိုးကားေဖာ်ြပ0ုိင်သ ည်)။

7.

အကဲြဖတ် သူများ၏ ပိုင်းြခားသုံးသပ်ခ ျက်၌ ေဖာ်ြပရန် ေနရာထပ် မံ လိုအ ပ် လjင်၊ အထူးသြဖင့် r;ပ်ေ ထွး သည့်

သတ်မှ တ်စံများ သိDုမ ဟု တ် ကp အမျိuးမျိuး0ှင့် သက်ဆို င်သ ည့် သတ်မှ တ်စံများ0ှင့် ပတ်သ က်၍ ေနရာ ထပ် ယူ0ိုင် သ ည်။

သိုDေ သာ်လ ည်း ဤနည်းပညာဆုိင်ရ ာ ြဖည့်စွက်ခ ျက် အ ပို င်းသည် အများဆုံး စာမျက်0ှာ ၆၀ ထက် မပိုသ င့်သ ည် ကို
သတိြပu သင့်သ ည်။

အေလးေပးြခင်း( Weighting) 0ှင့် ေကာက်ခ ျက်ခ ျြခင်း
8.

အကဲြဖတ် သူများသည် ဆုိင်ရ ာ နည်းပညာဆုိင်ရ ာ လုိ က်နာေဆာင်ရွက်မ; အဆင့် သ တ် မှတ်ခ ျက်0ှ င့် စပ် လျဉ်း

သည့် ေကာက်ခ ျက်ခ ျiပီး၊ ဤသိုDေ ကာက်ခ ျက်ခ ျရ သည့် အ ေ(ကာင်းကို လည်း ေဖာ်ြပသင့် သ ည်။ သတ်မှ တ်စံ တစ်ခု ချင်း

အတွ က် ဘာေ(ကာင့် အေရးlကီးသည်ကုိ (0ုိင်ငံ ၏ အ0cရာယ်0ှ င့် ဆက်စပ် အေ(ကာင်းတရားမျာ းကို ပင်မ MER အပိုင်းတွ င်
ေဖာ်ြပသည့် အတုိ င်း ကိုးကားiပီး) ရှင်းလင်းစွာ ေဖာ်ြပသင့်သ ည်။ အဆင့် သ တ်မှ တ်ခ ျက်ကုိ စာလုံးမည်းြဖင့်

စာပိုဒ်အဆုံး၌ ေဖာ်ြ ပသင့်သည်။

အ(ကံြပuချက် ၂ - အမျိuးသားအဆင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ; 0ှင့် ညuိ0ှိuင်းမ;
အ(ကံြပuချက် ၃ - ေငွေ(ကးခဝါချသည့် ြပစ်မ;
အ(ကံြပuချက် ၄ - 0ုိင်င့ံဘpာအြဖစ် သိမ်းဆည်းြခင်း0ှင့် (ကားကာလအစီအမံများ
အ(ကံြပuချက် ၅ - အ(ကမ်းဖက်မ;ကို ေငွေ(ကးေထာက်ပံ့သည့် ြပစ်မ;

အ(ကံြပuချက် ၆ - အ(ကမ်းဖက်မ;0ှင့် အ(ကမ်းဖက်မ;ကို ေငွေ(ကးေထာက်ပံ့သည့် ြပစ်မ;တုိD0ှင့် စပ်လျဉ်းသည့်
ေငွေ(ကးဆုိင်ရာ ပစ်မှတ်ထား အေရးယူဒဏ်ခတ်မမ
;  ျာ း
အ(ကံြပuချက် ၇ - ဖျက်အားြပင်းလက်နက်ြပန်Dပွားမ;0ှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ေငွေ(ကးဆုိင်ရာ ပစ်မှတ်ထား
အေရးယူဒဏ်ခတ်မ;များ
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အ(ကံြပuချက် ၈ - ပရဟိတ အဖွဲUအစည်းများ
အ(ကံြပuချက် ၉ - ေငွေရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ၏ လျိuUဝှက်လုံြ ခံuမ;ဆုိင်ရာ ဥပေဒများ
အ(ကံြပuချက် ၁၀ - ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူကုိ အေလးထား စိစစ်ြ ခင်း
အ(ကံြပuချက် ၁၁ - မှတ်တမ်းမှတရ
် ာ ထားရှြိ ခင်း
အ(ကံြပuချက် ၁၂ - ြပည်တွငး် ြပည်ပ၌ (သဇာ တိကbမ ရှိသူများ
အ(ကံြပuချက် ၁၃ - အဆက်အသွယ်ဘဏ်လုပ်င န်း
အ(ကံြပuချက် ၁၄ - ေငွေ(ကး သိုDမဟုတ် တန်ဖိုး လPဲေြပာင်းသည့် ဝန်ေဆာင်မ;များ
အ(ကံြပuချက် ၁၅ - နည်းပညာအသစ်များ
အ(ကံြပuချက် ၁၆ - အီလက်ထရွန်နစ် နည်းြဖင့် ေငွလPေ
ဲ ြပာင်းမ;မ
 ျား
အ(ကံြပuချက် ၁၇ - (ကားခံအဖွUဲ (တတိယအဖွUဲ ) ကို အသုံးြပuမ;
အ(ကံြပuချက် ၁၈ - အဖွဲUအစည်းဆိင
ု ်ရာ အထိန်းအချuပ်များ0ှင့် 0ုိငင
် ြံ ခား ဘဏ်ခွဲများ0ှင့် လက်ေအာက်ခံလုပ်င န်းများ
အ(ကံြပuချက် ၁၉ - အ0cရာယ်အဆင့်ြ မင့် 0ုိင်ငံများ
အ(ကံြပuချက် ၂၀ - သံသယြဖစ်ဖွယ် သတင်းပိုDမ;
အ(ကံြပuချက် ၂၁ - သတင်းေပါက်( ကားမ;0ှင့် လjိuUဝှက် လုံြခံuမ;
အ(ကံြပuချက် - ၂၂ - DNFBP များ၊ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သက
ူ ို အေလးထား စိစစ်ြခင်း
အ(ကံြပuချက် ၂၃ - DNFBP များ - အြခား အစီအမံများ
အ(ကံြပuချက် ၂၄ - ဥပေဒေရးရာ ပုဂuိ^ လ်များ၏ ပွင့်လင်းြမင်သာမ;0ှင ့် အကျိuးခံစားခွင့် ရှိသူပိုင်ရှင်
အ(ကံြပuချက် ၂၅ - ဥပေဒေရးရာ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မ;များ၏ ပွင့်လင်းြမင်သာမ;0ှင့် အကျိuးခံစားခွင့် ရှိသူပိုင်ရှင်
အ(ကံြပuချက် ၂၆ - ေငွေရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်းများ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း0ှင ့် lကီး(ကပ်ကွပ်ကဲမ;
အ(ကံြပuချက် ၂၇ - lကီး(ကပ်ကွပ်ကဲသူများ၏ လုပ်ပုိင်ခင
ွ ့်များ
အ(ကံြပuချက် ၂၈ - DNFBP များ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း0ှင့် lကီး(ကပ်ကွပ်ကဲမ;
အ(ကံြပuချက် ၂၉ - ေငွ( ကးဆုိင်ရာ စုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရး အဖွဲU
အ(ကံြပuချက် ၃၀ - ဥပေဒစုိးမိုးေရးအဖွUဲ များ0ှင့် စုံစမ်းစစ်ေဆးေရး အာဏာပိုင်များ၏ တာဝန်ဝတ}ရားများ
အ(ကံြပuချက် ၃၁ - ဥပေဒစုးိ မိးု ေရးအဖွဲUများ0ှင့် စုံစမ်းစစ်ဆးေရး အာဏာပိင
ု ်များ၏ လုပ်ပင
ို ်ခွင့်များ
အ(ကံြပuချက် ၃၂ -နယ်စပ်ြ ဖတ်ေကျာ် ေငွေ(ကး သယ်ေဆာင်သူများ
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အ(ကံြပuချက် ၃၃ - ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များ
အ(ကံြပuချက် ၃၄ - လမ်းSPန်မ;0ှင့် တုံDြ ပန်ချက်
အ(ကံြပuချက် ၃၅ - အေရးယူ ဒဏ်ခတ်မ;များ
အ(ကံြပuချက် ၃၆ - အြပည်ြ ပည်ဆင
ို ်ရာ စာချuပ်များ
အ(ကံြပuချက် ၃၇ - ြပစ်မ;ဆုိင်ရာကိစqများတွင် 0ုိင်ငံအချင်းချင်းအကူအညီေပးေရး
အ(ကံြပuချက် ၃၈ - ြပစ်မ;ဆုိင်ရာကိစqများတွင် 0ုိင်ငံအချင်းချင်းအကူအညီေပးေရး - ထိန်းချuပ်ြ ခင်း0ှင့် 0ုိငင
် ံ၏ ဘpာ
အြဖစ်သိမ်းဆည်းြခင်း
အ(ကံြပuချက် ၃၉ - တရားခံလဲPေြပာင်းေပးြခင်း
အ(ကံြပuချက် ၄၀ - အြခားပုံစြံ ဖင့်0ုိင်ငံတကာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ;
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လုိက်နာေဆာင်ရွက်မ; အကျဉ်းချuပ် - အဓိက အားနည်းချက်များ
FATF အ(ကံြပuချက်များအား လုိက်နာေဆာင်ရွက်မ;

အ(ကံြပuချက်
1.

အဆင့်

အဆင့်သတ်မှတ်ရသည့်အေ(ကာင်းခံ
များ

[C]

ဤဇယားတွင် အဆင့်0ှင့်

ထိုအဆင့်တစ်ခုစီကိုသက်ေရာက်မ;ေပးသည့်

r;ံး0ုိင်ေြခအ0cရာယ်များ အကဲြဖတ်ြခင်း0ှင့်

အေ(ကာင်းများအကျဉ်းချuပ်ေဖာ်ြပသင့်သည်။

အ0cရာယ်အေြခြပu

ချဉ်းကပ်မ;ြဖင့်ေြဖရှင်းြခင်း
2.အမျိuးသားအဆင့်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ;

[LC]

•

[PC]

•

[NC]

•

0ှင့်ညuိ0ှိuင်းမ;

3.ေငွေ(ကးခဝါချသည့် ြပစ်မ;

4. 0ုိင်င့ံဘpာသိမ်းဆည်းြခင်း0ှင့်

(ကားကာလအစီအမံများ

5. အ(ကမ်းဖက်မ;ကို ေငွေ(ကး ေထာက်ပသ
့ံ ည့်

•

ြပစ်မ;

6. အ(ကမ်းဖက်မ;0ှင့် TF 0ှင့် စပ်လျဉ်း သည့်

ေငွေ(ကးဆုိင်ရာ ပစ်မှတ်ထား
အေရးယူဒဏ်ခတ်မ;များ

7.ဖျက်အားြပင်းလက်နက်ြပန်Dပွားမ;0ှင့်
စပ်လျဉ်းသည့် ေငွေ(ကးဆုိင်ရာ ပစ်မှတ်ထား
အေရးယူဒဏ်ခတ်မ;များ

9.

8. ပရဟိတအဖွဲUအစည်းများ

10.

9.ေငွေရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ၏

လျိuUဝှကလ
် ြံု ခံuမ;ဆင
ို ရ
် ာ ဥပေဒများ

11.
10. ဆက်သယ
ွ ေ
် ဆာင်ရက
ွ သ
် က
ူ ုိ အေလးထား

စိစစ်ြခင်း
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11. မှတ်တမ်းမှတ်ရာ ထားရှိြခင်း

12.

12. 0ုိင်င၏
ံ (သဇာ တိကbမ ရှသ
ိ မ
ူ ျား
13. အဆက်အသွယ်ဘဏ်လုပ်ငန်း
14. -ေငွေ(ကး သိုDမဟုတ် တန်ဖိုး

လPဲေြပာင်းသည့် ဝန်ေဆာင်မ;များ

15. နည်းပညာအသစ်များ
16. အီလက်ထရွန်နစ် နည်းြဖင့်

ေငွလPဲေြပာင်းမ;များ

17. (ကားခံအဖွUဲ (တတိယအဖွဲU)ကို အားထား

အသုံးြပuမ;

18. အဖွဲUအစည်းဆိင
ု ရ
် ာ အထိနး်

အချuပ်များ0ှင့် 0ုိင်ငံြခား ဘဏ်ခွဲများ0ှင့်
လက်ေအာက်ခလ
ံ ပ
ု င
် န်းများ

19. အ0cရာယ်အဆင့်ြမင့် 0ုိင်ငံများ
20. သံသယြဖစ်ဖယ
ွ ် သတင်းပိမ
Dု ;
21. သတင်းေပါက်(ကားမ;0ှင့် လjိuUဝှက် လုံြခံuမ;
22. DNFBP များ- ဆက်သယ
ွ ်

ေဆာင်ရွက်သူကို အေလးထား စိစစ်ြခင်း

23. DNFBP -အြခား အစီအမံများ
24. ဥပေဒေရးရာ ပုဂ^ိuလ်များ၏ ပွင့်လင်း

ြမင်သာမ;0ှင့် အကျိuးခံစားခွင့် ရှိသူပိုင်ရှင်
25. ဥပေဒေရးရာ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မ;များ၏
ပွင့်လင်းြမင်သာမ;0ှင့် အကျိuးခံစားခွင့် ရှိသူ
ပိုင်ရှင်

26. ေငွေရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်းများ၏

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း0ှင့် lကီး(ကပ်ကွပ်ကဲမ;
27. lကီး(ကပ်ကပ
ွ က
် ဲသမ
ူ ျား၏ လုပပ
် င
ုိ ခ
် င
ွ မ
့် ျား
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28. DNFBP များ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း0ှင့်
lကီး(ကပ်ကွပက
် မ
ဲ ;

29. ေငွ(ကးဆုိင်ရာစုံစမ်း ေထာက်လှမး် ေရး
အဖွဲU
30. ဥပေဒစုိးမိုးေရးအဖွဲUများ0ှင့် စုံစမ်း
စစ်ေဆးေရး အာဏာပိင
ု မ
် ျား၏ တာဝန်
ဝတ}ရားများ

31. ဥပေဒစုိးမိုးေရးအဖွဲUများ0ှင့် စုံစမ်း

စစ်ေဆးေရး အာဏာပိင
ု မ
် ျား၏ လုပပ
် င
ို ခ
် င
ွ မ
့် ျား
32. နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် ေငွေ(ကး
သယ်ေဆာင်သမ
ူ ျား

33. ကိနး် ဂဏန်း အချက်အလက်များ
34. လမ်းSPန်မ;0ှင့် တုံDြပန်ချက်
35. အေရးယူ ဒဏ်ခတ်မ;များ
36. အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ စာချuပ်များ
37. ြပစ်မ;ဆင
ို ရ
် ာကိစမ
q ျားတွင် 0ုင
ိ င
် ံ
အချင်းချင်းအကူအညီေပးေရး
38. ြပစ်မ;ဆင
ို ရ
် ာကိစမ
q ျားတွင် 0ုင
ိ င
် အ
ံ ချင်း ချင်း
အကူအညီေပးြခင်း -ထိနး် ချuပ်ြခင်း 0ှင့် 0ုိင်ငံ၏
ဘpာ အြဖစ် သိမး် ဆည်းြခင်း
39. တရားခံလPဲေြပာင်းေပးြခင်း
40. အြခားပုံစံြဖင်0
့ ုင
ိ ်ငံတကာ
ပူးေပါင် းေဆာင်ရက
ွ ်မ;
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ြဖည့်စွက်ချက် ၃
FATF လမ်းSPန်စာတမ်းများ
အကဲြဖတ် သူများသည် FATF လမ်း SPန်ကုိ0ို င်ငံ များက သီးြခား သတ်မှတ် လုိ အပ်ခ ျက်များကို လက်ေ တွUတွ င် မည် သDုိ
အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်0ိုင်ေ (ကာင်း SPန်ြပသည့် ေနာက်ခံအချက်အ လက်အြဖစ် ယူ ဆသင့် သ ည်။ သုDိေ သာ် FATF လမ်း SP န်

သည် စည်းေ0ှာင်မ;မရှိသည်ကုိ မှတ်သ ားသင့်သ ည်။ လမ်းSPန် ကုိ မည်သDိုအ သုံးချသည်ကုိ အကဲြဖတ်ခ ျက် အတွ င် း
ထည့်သွ င်းေဖာ်ြပြခင်း မြပuသင့်ေ ပ။ နည်းပညာ စာတမ်း (Methodology) ၏ အပိုဒ် ၂၉ ကို (ကည့် ပါ။
လမ်းSPန်

သက်ဆုိင်သည့် FATF သတ်မှတ်စံများ/
နည်းပညာ (Methodology)

အမျိuးသားအဆင့် ေငွေ(ကးခဝါချမ;0ှင့်

အ(ကမ်းဖက်မ;ကို ေငွေ(ကးေထာက်ပံ့မ; အ0cရာယ်
အကဲြဖတ်ချက် )၀၅ မတ်လ ၂၀၁၃) (National

money laundering and terrorist financing risk
assessment (05 Mar 2013)

အ(ကံြပuချက် ၂ အတွက် အေကာင်းဆုံးကျင့်စဉ်

R.1 ဆုံးr;ံး0ုိင်ေြခအ0cရာယ်များ အကဲြဖတ်ြခင်း0ှင့်

အ0cရာယ်အေြခြပu ချဉ်းကပ်မ;ြဖင့်ေြဖရှင်းြခင်း
(Assessing Risks and Applying a Risk Based
Approach)

R.2 အမျuိ းသားအဆင်ပ
့ းူ ေပါင်းေဆာင်ရက
ွ မ
် ;

စာတမ်း- ြပည်တင
ွ း် lကီး(ကပ်ေရးအာဏာပိင
ု ် များ

0ှင့်ညuိ0ှိuင်းမ;( National Co-operation and Co-

ေငွေ(ကးေထာက်ပံ့မ;0ှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်း

R.7 ဖျက်အားြပင်းလက်နက်ြပန်Dပွားမ;0ှင့်

၂၀၁၂)(Best Practices Paper on Recommendation

အေရးယူဒဏ်ခတ်မ;များ (TFS Related to

အ(ကား ဖျက်အားြပင်းလက်နက်ြပန်Dပွားမ;ကို

ordination)

အချက်အလက် ဖလှယ်ြခင်း (၀၇ မတ်လ

စပ်လျဉ်းသည့် ေငွေ(ကးဆုိင်ရာ ပစ်မှတ်ထား

2: Sharing among domestic competent authorities

Proliferation)

information related to the financing of
proliferation (07 Mar2012))

သိမ်းဆည်းမ;0ှငစ
့် ပ်လျဉ်းသည့် အေကာင်းဆုံး

R.4 0ုိင်င့ံဘpာသိမ်းဆည်းြခင်း0ှင့် (ကားကာလ

ကျငစ
့် ဉ်များ) အ(ကံြပuချက် ၄ 0ှင့် ၃၈ (0ှင့်

အစီအမံများ(Confiscation and Provisional

စဉ်ဆက်မြပတ် လုပ်ငန်းအတွက် မူေဘာင်) ၁၉

R.38 ထိန်းချuပ်ြခင်း 0ှင့် 0ုိင်ငံ၏ ဘpာ အြဖစ်

ေငွေ(ကး0ှင့် ပစqည်း ြပန်လည် ရယူမ;ဆုိင်ရာ
ေအာက်တိုဘာ ၂၀၁၂)(Best Practices on

Confiscation (Recommendations 4 and 38) anda

Measures)

သိမ်းဆည်းြခင်း (Freezing and Confiscation)

Framework for Ongoing Work on Asset Recovery (19
Oct 2012)

အ(ကမ်းဖက်မ;ကို ေငွေ(ကးေထာက်ပံ့မ;အား
ြပစ်မ;အြဖစ် သတ်မတ
ှ ြ် ခင်းဆုင
ိ ရ
် ာ လမ်းSPန(် ၂၁
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R.5 အ(ကမ်းဖက်မ;ကို ေငွေ(ကး ေထာက်ပံ့သည့်

ြပစ်မ; (Terrorist Financing Offence)
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ေအာက်တုိဘာ ၂၀၁၆) (Guidance on Criminalising
Terrorist Financing (21 Oct 2016)

0ုိင်ငံတကာ အေကာင်းဆုံးကျင့်စဉ်များ -

R.6 အ(ကမ်းဖက်မ;0ှင့် TF 0ှင့် စပ်လျဉ်း သည့်

ေငွေ(ကး ဆုိင်ရာ ပစ်မှတ်ထား အေရးယူ

ဒဏ်ခတ်မ;များ (Targeted Financial Sanctions

အ(ကမ်းဖက်မ;0ှင့် TF 0ှင့် စပ်လျဉ်း သည့်
ဒဏ်ခတ်မ;များ (အ(ကံြပuချက် ၆) (၂၈ ဇွန် ၂၀၁၃

(International Best Practices: Targeted

ေငွေ(ကးဆုိင်ရာ ပစ်မှတ်ထား အေရးယူ

related to Terrorism and Terrorist Financing)

Financial Sanctions Related to Terrorism and
Terrorist Financing (Recommendation 6) (28

June 2013))

ဖျက်အားြပင်းလက်နက်ြပန်Dပွားမ;ကို ေငွေ(ကး
ေထာက်ပံ့မ; တုက
ိ ဖ
် ျကေ
် ရး FATF လမ်းSPန်-

ဖျက်အားြပင်း လက်နက် ြပန်Dပွားမ;ကို ေငွေ(ကး
ေထာက်ပံ့မ;တုိက်ဖျက်ရန် UNSCR ၏ ေငွေ(ကး

ဆုိင်ရာ ြပဌာန်းချက်များအေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း

R.7 ဖျက်အားြပင်းလက်နက်ြပန်Dပာွ းမ;0ှင့်

စပ်လျဉ်းသည့် ေငွေ(ကးဆုိင်ရာ ပစ်မှတ်ထား

အေရးယူ ဒဏ်ခတ်မ;များ (Targeted Financial
Sanctions related to Proliferation)

(၂၈ ေဖေဖာ်ဝရီ ၂၁၀၈)

(FATF Guidance on Counter Proliferation

Financing - The Implementation of Financial

Provisions of United Nations Security Council
Resolutions to Counter the Proliferation of

Weapons of Mass Destruction (28 Feb 2018) )

ပရဟိတအဖွဲUအစည်းများအား အလွသ
ဲ ုံးစားြပuြခင်းကို
တုက
ိ ဖ
် ျကရ
် န် အေကာင်းဆုးံ ကျငစ
့် ဉ်များ -၂၆ ဇွန်

၂၀၁၅(Best Practices on Combating the Abuse of

R.8 ပရဟိတအဖွဲUအစည်းများ (Non-Profit

Organisations (NPOs))

Non- Profit Organisations (26 Jun 2015))

FATF လမ်းSPန် -0ုိင်င၏
ံ (သဇာ တိကbမ ရှိသူများ

R.12 0ုင
ိ ်ငံ၏ (သဇာ တိကbမ ရှိသူများ (Politically

(အ(ကံြပuချက် ၁၂ 0ှင၂့် ၂ (၂၇ ဇွန် ၂၀၁၃)

Exposed Persons (PEPs))

FATF Guidance: Politically Exposed Persons

R.22 . DNFBP များ- ဆက်သွယ် ေဆာင်ရက
ွ သ
် က
ူ ုိ

(Recommendations 12 and 22) (27 Jun 2013)

အေလးထား စိစစ်ြခင်း (Designated NonFinancial Businesses and Professions
(DNFBPs): Customer Due Diligence)

အဆက်အသွယ်ဘဏ်လုပ်ငန်းလမ်းSPန(် ၂၁
ေအာက်တုိဘာ ၂၀၁၆) .

R.13 အဆက်အသွယ်ဘဏ်လုပ်ငန်း (Correspondent

Banking)

Guidance on Correspondent Banking Services (21
Oct 2016)
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FATF လမ်းSPန် -ပုဂ^လိက ကp အချက်အလက်
ဖလှယ်ြခင်း )၀၄ 0ုိဝင်ဘာ ၂၀၁၇( )FATF Guidance Private Sector Information Sharing (04 Nov
2017))

R.18 အဖွဲUအစည်းဆိုင်ရာ အထိန်း အချuပ်များ0ှင့်

0ုိင်ငံြခား ဘဏ်ခမ
ဲွ ျား0ှင့်

လက်ေအာက်ခံလုပ်ငန်းများ (Internal Controls
and Foreign Branches and Subsidiaries)

R.21 သတင်းေပါက်(ကားမ;0ှင့် လjိuUဝှက် လုံြခံuမ;

(Tipping-Off and Confidentiality)

ပွင့်လင်းြမင်သာမ;0ှင့် အကျuိးခံစားခွင့် ရှိသူပိုင်ရှင်
ဆုိင်ရာ လမ်းSPန် (Guidance on Transparency and
Beneficial Ownership (27 Oct 2014))

R.24 . ဥပေဒေရးရာ ပုဂuိ^ လ်များ၏ ပွင့်လင်း

ြမင်သာမ;0
 ှင့် အကျိuးခံစားခွင့် ရှိသူပိုင်ရှင်

(Transparency and Beneficial Ownership of
Legal Persons)

R.25 . ဥပေဒေရးရာ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မ;များ၏
ပွင့်လင်း ြမင်သာမ;0ှင့် အကျိuးခံစားခွင့် ရှိသူ
ပိုင်ရှင် (Transparency and Beneficial
Ownership of Legal Arrangements)

Methodology IO.5 - ဥပေဒေရးရာ ပုဂ^ိuလ်များ0ှင့်

စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မ;များကို ေငွေ(ကးခဝါချမ; (သုိD)

အ(ကမ်းဖက်မ;ကိုေငွေ(ကးေထာက်ပ့ံမ;အတွက် အလွဲ
သုံးစားြပuြခင်းမှ တားဆီး0ုိင်သည်၊ အကျိuးခံစားခွင့်
ရှိသူ ပိုင်ရှင်အချက်အလက်များကို lကီး(ကပ်ေရး

အာဏာပုိင်များက အဟန်Dအတားမရှိ ရယူ0ုိင်သည်။
လက်ေတွUေဆာင်ရွက်မ;ဆုိင်ရာ အေရးကိစqများ -

ေငွေ(ကးဆုိင်ရာ စုံစမ်းစစ်ေဆးမ;များ လမ်းSPန် )၁၁
ဇူလုိင် ၂၀၁၂(Operational Issues - Financial
Investigations Guidance (11 Jul 2012))

R.30 ဥပေဒစုးိ မိးု ေရးအဖွUဲ များ 0ှင့် စုံစမ်း

စစ်ေဆးေရး အာဏာပိုင်များ၏ တာဝန်
ဝတ}ရားများ (Responsibilities of Law

Enforcement and Investigative Authorities)
R.31 ဥပေဒစုိးမိုးေရးအဖွဲUများ0ှင့် စုံစမ်း

စစ်ေဆးေရး အာဏာပိုင်များ၏ လုပ်ပုိင်ခွင့်များ

(Powers of Law Enforcement and Investigative
Authorities)

Methodology IO.7 (ေငွေ(ကးခဝါချမ; ြပစ်မ;များ0ှင့်

လုပ်ရပ်များကို စုံစမ်းစစ်ေဆးiပီး ြပစ်မ;ကျzးလွန်သူ
များအား တရားစွဲဆုိ တင်ပုိDiပီး ထိေရာက်

အချိuးညီiပီး ေနာင်(ကဉ် ေစမည့် အေရးယူ
ဒဏ်ခတ်မ;များ ချမှတ်သည် ။
AML/CFT ဆုိင်ရာ ေဒတာ 0ှင့် ကိန်းဂဏန်း

များဆုိင်ရာ လမ်းSPန် (၂၇ 0ုိဝင်ဘာ ၂၀၁၅)

(Guidance on AML/CFT-related data and statistics
(27 Nov 2015))
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R.33 ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များ(Statistics)
Methodology နည်းပညာ ထိေရာက်မ; အကဲြဖတ်

ချက်

METHODOLOGY
ASSESSING TECHNICAL COMPLIANCE WITH THE FATF RECOMMENDATIONS AND THE EFFECTIVENESS OF AML/CFT SYSTEMS

အ0cရာယ်အေြခြပu ချဉ်းကပ်မ; -ေငွေ(ကးကp 0ှင့်
ဥပေဒစုးိ မုးိ ေရးအဖွUဲ မှ AML/CFT lကီး(ကပ်သူများက
ထိေရာက်ေသာ lကီး(ကပ်ကွပ်ကဲမ;0ှင့် အာဏာ
သက်ေရာက်ေစမ;( ၂၃ ေအာက်တုိဘာ ၂၀၁၅)

(Guidance for a Risk-Based Approach: Effective

Supervision and Enforcement by AML/CFT

Supervisors of the Financial Sector and Law

Methodology IO.3 - lကီး(ကပ်သူများသည် ေငွေရး

ေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ0ှင့် DNFBPများ AML/CFT
စည်းမျဉ်းများကို ၄င်းတုိDအေပCရှိ အ0cရာယ် များ0ှင့်
အညီ သင့်ေလျာ်စာွ lကီး(ကပ် ကွပ်ကဲြခင်း
ေစာင့်(ကည့် (ကပ်မတ်ြခင်း စည်းကမ်း
ချမတ
ှ ြ် ခင်းများ ြပuuလုပ် (ကသည်။

Enforcement (23 Oct 2015))

AML/CFT အစီအမံများ0ှင့် ေငွေ(ကးဝန်ေဆာင်မ;
အလှမ်းမီေရး ဆုိင်ရာ FATF လမ်းSPန်၊

ေနာက်ဆက်တွဲ အြဖစ် ဆက်သွယ်ေဆာင်သအ
ူ ေပC
အေလးထားစိစစ်မ; ပါ၊ (၀၄ 0ုိဝင်ဘာ ၂၀၁၇)

(FATF Guidance on AML/CFT measures and

Methodology IO.4

ေငွေရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ0ှင့် DNFBP များက
AML/CFT အကာအကွယ် အစီအမံများကို

၄င်းတုိDအေပCရှိ အ0cရာယ်များ0ှင့် အညီ သင့်ေလျာ်စွာ
ချမတ
ှ ေ
် ဆာင်ရက
ွ 0
် င
ို i် ပီး၊ သံသယြဖစ်ဖယ
ွ ်

financial inclusion, with a supplement on

ေငွလPဲေြပာင်းမ; များကို သတင်းပိုD(ကသည်။

အေကာင်းဆုံးကျင့်စဉ် စာတမ်း-အဂတိလိုက်စားမ;

Methodology နိဒါန်း (အဂတိလုိက်စားမ; )

customer due diligence (04 Nov 2017))

တုက
ိ ဖ
် ျကရ
် န် FATF အ(ကံြပuချက်များကုိ

အသုံးြပuြခင်း (၁၈ ေအာက်တုိဘာ ၂၀၁၃)
(Best Practices Paper: The Use of the FATF

Recommendations to Combat Corruption (18 Oct
2013))

▪ Guidance for a Risk-Based Approach: Life
Insurance Sector (29 Oct 2018)

နည်းပညာ နိဒါန်း(RBA)

▪ အ0cရာယ်အေြခြပu ချဉ်းကပ်မ;အတွက် လမ်းSPန် အသက်အာမခံကp (၂၉ ေအာက်တုိဘ ၂၀၁၈)

▪ Guidance for a Risk-Based Approach: Securities
Sector (29 Oct 2018)

▪ အ0cရာယ်အေြခြပu ချဉ်းကပ်မ;အတွက် လမ်းSPန် ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်ကp (၂၉
ေအာက်တုိဘာ ၂၀၁၈)

▪ Guidance for a Risk-Based Approach: Money or
Value Transfer Services (23 Feb 2016)

▪ အ0cရာယ်အေြခြပu ချဉ်းကပ်မ;အတွက် လမ်းSPန် -

ေငွေ(ကး သိုDမဟုတ် တန်ဖိုးလPဲေြပာင်းဝန်ေဆာင်မ;
(၂၃ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂၀၁၆)

▪ Guidance for a Risk-Based Approach: Effective

Supervision and Enforcement by AML/CFT
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Supervisors of the Financial Sector and Law
Enforcement (23 Oct 2015)

▪ အ0cရာယ်အေြခြပu ချဉ်းကပ်မ;အတွက် လမ်းSPန် - ေငွေ(ကးကp 0ှင့် ဥပေဒစုိးမုိးေရးအဖွဲUမှ

AML/CFT lကီး(ကပ်သူများက ထိေရာက်ေသာ

lကီး(ကပ်ကွပ်ကဲမ; 0ှင့် အာဏာသက်ေရာက်ေစမ;
(၂၃ ေအာက်တုိဘာ ၂၀၁၅)

▪ Guidance for a Risk-Based Approach: Virtual
Currencies (26 June 2015)

▪ အ0cရာယ်အေြခြပu ချဉ်းကပ်မ;အတွက် လမ်းSPန-်
အင်တာနက် ေငွေ(ကးများ (၂၆ ဇွန် ၂၀၁၅)

▪ Guidance for a Risk-Based Approach: The
Banking Sector (27 Oct 2014)

▪ အ0cရာယ်အေြခြပu ချဉ်းကပ်မ;အတွက် လမ်းSPန် ဘဏ်လုပ်ငန်း (၂၇ ေအာက်တုိဘာ ၂၀၁၄)

▪ Guidance for a Risk-Based Approach: Prepaid

Cards, Mobile Payments and Internet-Based
Payment Services (26 June 2013)

▪ အ0cရာယ်အေြခြပu ချဉ်းကပ်မ;အတွက် လမ်းSPန် lကိuေပးဖုန်းကဒ်ြပားများ၊မိုဘုိင်းလ်

ေငွေပးေချမ;များ0ှင့် အင်တင်နက်မှ ေငွပးေချသည့်
ဝန်ေဆာင်မ;များ (၂၆ ဇွန် ၂၀၁၃)
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ေငွေရးေ(ကးေရးအဖွUဲ အစည်းများ0ှင့် DNFBP များ အေပC
သတ်မှတ် လိုအပ်ချက်များ၏ ဥပေဒအေြခခံ

1.

ေငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်းများ0ှင့် DNFBP များအတွက် သတ်မှ တ် လုိ အပ်ခ ျက်အားလုံးကို (က) ဥပေဒတွ င်

ြဖစ်ေ စ (အ(ကံြပuချက် ၁၀၊၁၁ 0ှင့် ၂၀ ရှိ သတ်မှ တ်ခ ျက်များကို (ကည့် ပါ) အြခား ကိစqမျာ းအတွ က် ဥပ ေဒ
သိုDမ ဟု တ်

အာဏာသက်ေ ရာက်ေ စသည့်

နည်း လမ်းများြဖင့် ြဖစ်ေ စ ြပဌာန်းသင့်သ ည်

သုံးမည် ဆိုသ ည် ကို 0ုိင်ငံ က ေရွးချယ်0ိုင် သ ည်)။
2.

(မည်သ ည့်နည်း လမ် း

အ(ကံြပuချက် ၁၀၊၁၁ 0ှင့် ၂၀ တုDိ တွင်၊ “ဥပ ေဒ” ဆိုသ ည် မှ ာ လုိ က်နာေဆာင်ရွက်မ; မရှိြခင်းအတွက် 0ုိင် ငံ ၏

ဖွဲUစည်းပုံ အေြခခံဥပ ေဒ မူေ ဘာင်ေ အာက်တွ င်၊ မြဖစ်မ ေန ကျင့်သုံးရမည့် အေရးယူဒ ဏ်ခ တ်မ; များ ြပဌာန်းသည့်
လP တ်ေ တာ် လုပ် ငန်းစဉ်တစ်ခုမှြဖစ်ေ စ အြခားတူညီေ သာ နည်းလမ်းများမှ ြဖစ်ေ စ အတည်ြပu ြပဌာန်းချက် ကုိ

ဆုိ လိုသ ည်။ လိုက်နာေဆာင်ရွက်မ; မရှိြခင်းအတွ က် အေရးယူ ဒဏ်ခ တ်မ;သ ည် ထိေ ရာက် အချိuးညီiပီး ေနာင်(ကဉ်
စေ

သင့်သ ည်။

(အ(ကံြပuချက်

၃၅

ကို (ကည့်ပါ)။

ဥပေဒဆုိသ ည့်

သေဘာတွင်

ဆုိင်ရ ာ

သတ်မှ တ်

လို အပ်ခ ျက်များကို ချမှတ်သ ည့် တရားစီရ င်ေရး ဆုံးြဖတ်ခ ျက်များပါ ပါဝင်iပီး၊ 0ုိင်ငံ တစ်ဝှ မ်း၌ စည်းေ0ှာ င် မ;
အာဏာ ရှိသ ည်။
3.

“အာဏာသက်ေ ရာက်ေ စသည့်န ည်း လမ်းများ” ဆုိသ ည်မှာ

အာဏာပိုင် တစ်ရ ပ်ရ ပ်မှ

အေရးယူဒ ဏ်ခ တ်မ;များြဖင့်

လုိက်နာေဆာင်ရွက်မ; မရှြိ ခင်းကို lကီး(ကပ်ေ ရး

AML/CFT

သတ်မှ တ်

လို အပ်ခ ျက်များ

ထု တ်ြပန်

အတည်ြပuေသာ ဥပ ေဒကဲ့သDို အာဏာတည် သ ည့် စည်းမျဉ်းမျာ း၊ လမ်း SPန်များ၊ SP န်(ကားချက်များ သုDိမ ဟု တ်
အြခား စာတမ်း သိDုမ ဟုတ် ယ0cရားမျာ းကို ဆုိ လိုသ ည်။
4.

စာတမ်း

သိDုမ ဟု တ်

ယ0cရားတစ်ခုသ ည်

အာဏာသက်ေ ရာက်ေ စသည့်န ည်း လမ်း ေြမာက်မေြမာက်

စဉ်းစားရာတွင် ေအာက်ပါ အေ(ကာင်းများကို ထည့်သွ င်း စဉ်းစားသင့် သ ည်။
(a)

FATF အ(ကံြပuချက်များ

တွင် ပါသည့် အေရးကိစqမျာ းကို ေြဖရှင်းရန် ချမှတ်သ ည့် သိDုမ ဟု တ်

ေကျာ ေထာက်ေ နာက်ခံြပuသည့်

စာတမ်း

သိုDမ ဟု တ်

ယ0cရားတစ်ရ ပ်

ရှိရ မည်ြဖစ်iပီး၊

ထို သိုD

အာဏာသက်ေ ရာက်ေ (ကာင်းနားလည်ရ မည့် သ တ် မှတ်ခ ျက်များရှင်း လင်းစွာ ေဖာ်ြပထားြခင်းရှိရ မည်။
(i)

အစီအမံများက shall သုိDမ ဟုတ် must သုံးလjင်၊ မြဖစ်မေနလုပ်ရ မည် ဟု ယူ ဆသင့် သ ည်။

(ii)

should ဟု သုံးပါက၊ စည်းကမ်းချမှတ်သူေ ရာ စည်းကမ်း လို က်နာရသည့် အဖွဲU အစည်းများက
တုိက်rုိ က်သDုိမ ဟု တ် သွ ယ်ဝုိ က်စွာ ြဖင့် လို အပ် သ ည်၊

အေကာင် အထည် ေဖာ်လျက်ရိှသ ည်

ဆုိ လjင် မြဖစ်မေနလု ပ်ရ မည် ဟု ယူ ဆ0ုိင် သ ည်။ အစီအမံများ အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်ရ န် အားေပး
တုိက် တွန်းသည် (encouraged)၊ အ(ကံြပuသည် (recommended) သုိDမ ဟု တ် အဖွဲUအစည်းများက

စဉ်းစားသင့်သ ည် (should consider)ဟူ၍ သုံး0ှuန်း လjင်၊ မြဖစ်မေနဟု ယူဆရန် အေ(ကာင်း
နည်းသည်။ အားေပျာ့သ ည့် အသုံးအ0ှuန်းမျာ း သုံးသည့် အေြခအေနမျာ း၌ မြဖစ်မ ေန ဆုိသ ည့်
အသုံးအ0ှuန်းမဟု တ် ဟု ယူဆရသည် (0ုိင်ငံ က မြဖစ်မနေ လုပ် ရ မည် ဟု မဆိုခ့ဲေ သာ်) ။
(b)

ထိုစာတမ်း သိDုမ ဟု တ် ယ0cရားကို lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင် တစ်ရ ပ်ရ ပ်မှ ထု တ်ြပန်ရ မည် သိDုမ ဟု တ်
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ခွင့်ြပuချက်ရ ရှိရ မည်။
(c)

လုိ က်နာေဆာင်ရွက်မ; မရှြိ ခင်းအတွ က် အေရးယူဒ ဏ်ခ တ်မ; များ ပါရှိရ မည်။ ေနာက် စာတမ်းတစ်ခု တွ င်
ထို သ တ် မှတ် တာဝန်များ0ှင့် ြပစ်ဒ ဏ်များ ရှင်းလင်းစွာ ချိတ် ဆက်မ; ြပသထားမည် ဆုိပါက သတ်မှ တ်

လုိ အပ်ခ ျက် ချမှတ်သDိုမ ဟု တ် ေထာက် က န်ေ ပး သည့် စာတမ်းအတွ င်း ထို ြပစ်ဒဏ် များ ပါရှိရ န် မလိုေ ပ။

ထို ြပစ်ဒ ဏ်များသည် ထိေ ရာက် အချိuးညီiပီး ေနာင်(ကဉ်ေ စသင့်သ ည်။ ေအာက်ပါ ကိစqရ ပ်များကို လ ည် း
ထည့်သွ င်းစဉ်းစား ရမည်။
(i)

သတ်မှ တ် တာဝန်များကို

လုိ က်နာရန်

ပျက်ကွ က်သူများအား

ထိေ ရာက်

အချuိ းညီiပီ း

ေနာင်(ကဉ်ေ စသည့် အေရးယူ ဒ ဏ်ခ တ်မ; အသွ ယ် သွ ယ် လုံေ လာက်စွာ ထားရှိ သင့်သ ည်။
(ii)

ထို ြပစ်ဒ ဏ်များသည်

AML/CFT

သတ်မှ တ် လို အပ်ခ ျက်တ စ်ခခ
ု ုကုိ

လုိက် နာ ေဆာင်ရွက်ရ န်

ပျက်ကွက် မ;အေပC တုိ က်rုိက်ြဖစ်ေ စ သွ ယ်ဝုိက်၍ ြဖစ်စေ ချမှ တ် 0ုိင်သ ည့် အေရးယူ ဒဏ်ခ တ် မ;
ြဖစ်သ င့်သ ည်။

AML/CFT

သတ်မှ တ်တာဝန်

တစ်ခုခုကို

မလုိက်နာသြဖင့်

ချမှတ်ရ န်

တုိက်rို က်အ ကျuံးဝင် သ ည့် ြပစ်ဒဏ် မရှိပါက၊ သင့်ေ လျာ်ေ ကာင်းမွန်သ ည့် စနစ်များ သိုDမ ဟု တ်
အထိန်းအချuပ်မျာ း မရှိမ;ြဖင့်ေ သာ်လ ည်းေကာင်း၊ အ0cရ ာယ် က င်း လုံြခံuသည့် နည်း လမ်းြဖင့်

လုပ် ငန်း လည်ပ တ်ြခင်း မရှိမ;ြဖင့်ေ သာ် လည်းေကာင်း၊ အကျယ် အားြဖင့် ချမှတ် ထားေသာ တာဝန်
ပျက်ကွက် မ;ြဖင့် အေရးယူ 0ိုင် လjင် ေကျနပ်ဖွ ယ်ရိှ သ ည်။

အနည်းဆုံး အားြဖင့်

AML/CFT

မဟုတ် သ ည့် အြခား ဘဏ် လု ပ်င န်း0ှင့် စပ်လျဉ်းသည့် (prudential) ပျက်ကွက်မ;များ ရှိေ(ကာင်း
သက်ေ သြပရန် လုိအ ပ်ြခင်းမရှိ ဘဲ၊

AML/CFTသတ်မှ တ်တ ာဝန် တစ်ခု သိDုမ ဟုတ် တစ်ခုမ က

ပျက်ကွက်ြခင်းကို အထက်ပါအတုိင်း အကျယ် ြပဌာန်းချက်မျာ းြဖင့် လုံေ လာက်စွာ အေရးယူ
0ုိင်သ ည် ဆုိ လjင် ေကျနပ်ဖွ ယ် ရှိသ ည်။
(iii)

ထိေ ရာက် အချိuးညီiပီး ေနာင်(ကဉ်ေ စသည့် အေရးယူဒ ဏ်ခ တ် မ;များ လက်ေ တွU ချမှတ်0ို င်ခ့ဲသ ည့်
ေကျနပ်ဖွ ယ် အေထာက်အ ထား ရှိမရှိ။

5.

ကိစရ
q ပ်တုိ င်းတွ င် ေငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်းများ0ှင့် DNFBP မျာ းသည် လုိ က်နာေဆာင်ရွက်မ; မရှိ လjင်
အေရးယူခံရ မည်ြဖစ်ေ (ကာင်း0ှင့်
ြပသ0ုိင်သ င့်သ ည်။
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မည်သ ည့်ြပစ်ဒ ဏ်များ0ှင့်

အေရးယူခံရ မည် ဆိုသ ည်ကုိ

နားလည်ေ (ကာင် း

METHODOLOGY
ASSESSING TECHNICAL COMPLIANCE WITH THE FATF RECOMMENDATIONS AND THE EFFECTIVENESS OF AML/CFT SYSTEMS

အေထွေထွ ေဝါဟာရ စာရင်း
ေဝါဟာရ

အဓိပ[ါယ်ဖွင့်ဆုိချက်

ေငွစာရင်းများ

“ေငွစာရင်းများ”ဆိုရ ာတွင် ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ0ှင့် ၄င်းတုိD ၏

ဆက် သွ ယ်ေ ဆာင်ရွက် သူများအ(ကား အြခားအလားတူ စီးပွားဆက် ဆံေ ဆာင်ရွက် မ;များ
ပါဝင်သ ည် ဟု ဖတ်r;သ င့်သ ည်။
တိက ျမှန် က န်

အ(ကံြပuချက် ၁၆ ရှိ အဓိပါ[ ယ်ဖွင့် ဆုိမ; စာစုကို ကုိးကားပါ။

ကို ယ်စားလှ ယ်

အ(ကံြပuချက် ၁၄ 0ှင့် ၁၄ တွင်၊ ‘ကို ယ်စားလှ ယ်’ ဆိုသ ည်မှာ ကန် ထrိုက်ေ ပး၍ြဖစ်ေ စ MVTS
ဝန်ေ ဆာင်မ; လုပ် ငန်း ၏ SPန်(ကားချက်ြဖင့် ြဖစ်ေ စ MVTS ဝန်ေ ဆာင်မ; လုပ် ငန်းကို ယ်စား
MVTS ေဆာင်ရွက်ေ ပးေသာ လူ ပုဂuိ^ လ် သုDိမ ဟု တ် ဥေပဒေရးရာ ပုဂuိ^ လ် ကုိ ဆုိ လုိသ ည်။

သင့်ေ လျာ်ေ သာ
အာဏာပုိင်များ

အ(ကံြပuချက် ၈ ရှိ အဓိပ[ါယ်ဖွ င့်ဆုိမ; စာစုကို ကုိးကားပါ။

တွဲဖက် NPO

အ(ကံြပuချက် ၈ ရှိ အဓိပ[ါယ်ဖွ င့်ဆုိမ; စာစုကို ကုိးကားပါ။

အသု တ် လိုက်

အ(ကံြပuချက် ၁၆ ရှိ အဓိပါ[ ယ်ဖွင့် ဆုိမ; စာစုကို ကုိးကားပါ။

ကိုင်ေ ဆာင် သူ

ကိုင်ေဆာင် သူ လPဲေြပာင်း0ုိင်ေသာ စာချuပ်စာတမ်းများ (BNIs) ဆိုသ ည်မှာ ခရီးသွာ း

ေငွလPဲေ ြပာင်းမ;
လPဲေ ြပာင်း0ုိင်
ေသာ

စာချuပ်စာတမ်း
မျာ း

ချက် လ က်မှတ် များ၊
စာချuပ်

လPဲေ ြပာင်း0ုိင်သ ည့်

0ှင့် ေငွ လPဲစာများအပါအဝင်)

စာတမ်းမျာ(ချက် လ က်မှ တ်များ၊

ေငွေ ပးကတိ

ကိုင်ေ ဆာင်0ိုင်သ ည့် ပံုစံြဖင့်၊ ကန်Dသ တ်ခ ျက်

မရှိ

အတည်ြပuiပီး အမှန်တ ကယ်မရှိေ သာလူ တစ်ဦးဦးအားေပး0ုိင်သ ည့် သိDုမ ဟု တ် ထိုပံု စံြ ဖင့်

ကိုင်ေ ဆာင် သူ လPဲေ ြပာင်း0ိုင်သ ည့် စာတမ်းများ၊ လက်မှ တ် ထုိ းထားေသာ် လည်း လက် ခံ သူ
အမည်မ ပါသည့် စာတမ်းများ (ချက် လက်မှ တ်များ 0ှင့် ေငွ လဲPစ ာများအပါအဝင်)

ကုိင်ေ ဆာင် သူ
အစုရှ ယ် ယာများ
အကျိuးခံစားခွင့်
ရှိသူ ပိုင်ရှင်

ကိုင်ေ ဆာင် သူ အစုရှယ် ယာများဆိုသ ည်မှာ ထို လ က်မှ တ်ကို င်ေ ဆာင်သူအ ား ဥပေဒေရးရာ
ပုဂ^ိuလ် တွင် ပိုင် ဆုိ င်မ; ေပးအပ်သ ည့် လPဲေ ြပာင်း0ုိင်သ ည့် စာတမ်းမျာ းကို ဆို လိုသ ည်။

အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူ ပိုင်ရှင် ဆိုသ ည်မှာ ဆက်သွ ယ်ေ ဆာင်ရွက်သူ တစ်ဦးဦးအား အဆုံး စွ န်
ပိုင်ဆို င်ေ သာ သိုDမ ဟုတ် ထိန်းချuပ်ေ သာ လူပုဂ^ိuလ်

91

သိုDမ ဟု တ် ဆက် သွ ယ်ေ ဆာင်ရွ က် သူ

ကို ယ်စား ေငွ လဲPေ ြပာင်းမ; ြပuလုပ်ေ သာ လူပုဂuိ^ လ်ကုိ ဆုိ လို သ ည်။ ထိDုအြပင် ဥပေဒေရးရာ
ပုဂ^ိuလ် သိုDမ ဟု တ် စီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်မ; တစ်ခုခုအ ေပC အဆုံးစွ န် ထိေ ရာက်သ ည့် ထိန်းချu ပ်
0ုိင်သူများ လည်းပါဝင်သ ည်

91

92

“အဆုံးစွန် ပိုင်ဆုိင်သူ သိုDမဟုတ် ထိန်းချuပ်သူ” 0ှင့် “အဆုံးစွန် ထိေရာက်ေသာ ထိန်းချu ပ်မ;” ဆိုသည်မှာ ပိုင်ဆုိင်မ;အဆင့်ဆင့် သုိD မဟုတ် တုက
ိ ်rက
ုိ ထ
် ိနး် ချuပ်ြခင်း မဟုတ်သ ည့်
ထိန်းချuပ်မ;အဆင့်ဆင့်ြဖင့် ပိုင်ဆုိင်မ;/ထိန်း ချuပ်မ; ြပuလုပ်သည့် အေြခအေနများကို ဆိုလသ
ုိ ည်။

92

ဤအဓိပ[ါယ်ဖွင့်ဆုိချက်တွင် အသက်အာမခံ သိုDမဟုတ် အြခားရင်း 0ှီးြမuu ပ်0ှံမ;0ှင့် ဆက်စပ်သည့် အာမခံေ ပCလစီတစ်ခုခု၏ အကျိuးခံစားခွင့်ရသ
ိှ ူ ပိုငရ
် င
ှ တ
် စ်ဥးီ ကိုပါ
အကျuးံ ဝင်ေစသင်သ
့ ည်။
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METHODOLOGY
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ေဝါဟာရ

အဓိပ[ါယ်ဖွင့်ဆုိချက်

အကျိuးခံစားခွင့်ရှိ

အ(ကံြပuချက် ၈ ရှိ အဓိပ[ါယ်ဖွ င့်ဆုိမ; စာစုကို ကုိးကားပါ။

အကျိuးခံစားခွင့်

FATF အ(ကံြပuချက်မျာ းရှိ အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူ ၏ အဓိပ[ါယ်သ ည် ဆက်စပ်စ ကားရပ်ေ ပCတွင်

သူများ

ရှိသူ

မူတည် သ ည်။
n

ယုံ(ကည်အပ် 0ံှမ; ဥပေဒတွင်၊ အကျuိးခံစားခွင့်ရိှသူဆိုသ ည်မှာ မည်သ ည့်

ယုံ(ကည်အပ် 0ံှ မ; အစီအစဉ် ၌ မဆုိ အကျိuးခံစားခွင့်ရှိသူ )များ(ကို ဆုိ လိုသ ည်။

အကျuိးခံစားခွင့်ရိှသူ သည် ဥပေဒေရးရာ ပုဂ^ိuလ် သိုDမ ဟု တ် စီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်မ;
တစ်ခုခုလ ည်း ြဖစ်0ုိင် သ ည်။ ယုံ(ကည် အ ပ်0ှံမ; အ ားလုံးသည် )ပရဟိ တ ဆုိင်ရ ာ
ယုံ(ကည် အပ်0ံှမ; သိDုမ ဟု တ် ဥပေဒကခွင့်ြပuသည့် ပရဟိ တမဟု တ် သ ည့်

ယုံ(ကည်အပ် 0ံှမ;များ မှ လွဲ၍ (မည်သူမ ည်ဝါြဖစ်သ ည် ကုိ အေသအချာသိ0ိုင်မည့်
အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူများ ရှိရ န်လိုသ ည်။ ယုံ(ကည် အပ်0ံှမ;များတွ င်

အေသအချာသိ0ိုင်မည့် အကျိuးခံစားခွင့် ရှိသူမျာ း အiမဲ ရှိရ န် လို ေသာ် လည်း

လုပ် ပုိင်ခွင့် များသာ ေပးအပ် ထားေသာ အေသအချာ သီးြခားမသတ်မှ တ် ဘဲ
တည်ရှိေ နသာ အကျိuးခံစားခွင့်ရှိသူများရှိတတ်iပီး၊

အမှန်စင်စ စ်အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူအြဖစ် ခံစားခွင့်ရိှသူကုိ accumulation period
ဟုေ ခC ေသာ သတ်မှ တ် က ာလတစ်ခုကုန် ဆံုးချိန်ေ ရာက်မှ ဝင်ေ ငွသDိုမ ဟု တ်
ေငွလုံးေငွရ င်း ကို ခံစားရသူကို ေတွUရှိရ တတ် သ ည်။ ဤကာလသည်

သာမန်အားြဖင့် ယုံ(ကည် အပ်0ံှမ; စာချuပ်တွင် “ယုံ(ကည်အ ပ်0ံှ မ;သ က် တမ်း”
ဟုေ ခCဆုိသ ည့် ရှိသ မj တည်ရိှသ ည်။
n

အသက် အာမခံ သိDုမ ဟု တ် အြခား ရင်း0ှီးြမuuပ်0ံှမ;0ှင့် ဆက်စပ် သ ည့်

အာမခံေ ပCလစီ တွ င်၊ အကျိuးခံစားခွင့်ရိှသူ ဆုိသ ည်မှာ ေပCလစီ တွင်

အကျံuးဝင်ေ သာ ေငွ(ကးမျာ းကို အာမခံ ကာလ ြပည့်ခ ျိန်တွင် ရရှိသ ည့် လူပုဂ^ိuလ်
သိုDမ ဟု တ် ဥေပဒေရးရာ ပုဂ^ိu လ် သိုDမ ဟု တ် စီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်မ; သိုDမ ဟု တ်
လူပု ဂuိ^ လ် အမျိuးအစား ြဖစ်သ ည်။

အ(ကံြပuချက် ၁၆ ရှိ အဓိပါ[ ယ်ဖွင့် ဆုိမ; စာစုကို လည်း ကုိးကားပါ။
အကျိuးခံစားခွင့်
ရှိသူလဲP ပDုိသ ည့်

အ(ကံြပuချက် ၁၆ ရှိ အဓိပါ[ ယ်ဖွင့် ဆုိမ; စာစုကို ကုိးကားပါ။

ေငွေ ရးေ(ကးေရး
အဖွဲUအစည်း

lကီး(ကပ်ေ ရး
အာဏာပိုင်
မျာ း

lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင်များဆိုသ ည်မှာ ေငွေ (ကးခဝါချမ;0ှင့် အ(ကမ်းဖက်မ;ကုိ ေငွေ (ကး
ေထာက်ပံ့မ; တုိက် ဖျက်ေ ရးတာဝန်အ သီးသီးရှီေ သာ ြပည်သူDအ ာဏာပိုင် များအားလုံးကို
ဆို လိုသ ည်။
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အထူးသြဖင့် FIU၊ ေငွေ (ကးခဝါချမ;၊ ဆက်စပ်မူ လြပစ်မ;0ှ င့် အ(ကမ်းဖက် မ; ကို

ေငွေ(ကး ေထာက်ပံ့ မ;တုိD ကို စုံစမ်းစစ်ေ ဆးြခင်း0ှင့်/(သိုD) တရားစွဲဆို တင်ပိုDြခင်း တာဝန်များ၊
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ြပစ်မ; ကျuးလွန်ရ ာမှရ ရှိသ ည့်ပစqည်းမျာ း ထိန်းချuပ် သိမ်းဆည်းြခင်း တာဝန်မျာ းရှိေ သာ
အာဏာပိုင်များ၊

နယ်စ ပ်ြဖတ်ေ ကျာ် ေငွေ (ကး0ှင့်

BNI

သယ်ေ ဆာင်မ;များအတွ က်

သတင်းပိDုခ ျက်များ လက်ခံေ သာ အာဏာပိုင်များ၊ 0ှင့် ေငွေ (ကးအဖွဲUအစည်းများ0ှင့် DNFBP
မျာ းက AML/CFT တာဝန်များ လို က်နာ ေဆာင်ရွက်ေ ရး အတွက် AML/CFT lကီး(ကပ်ေ ရး
သိုDမ ဟု တ် ေစာင့်(ကည့်(ကပ်မ တ်ေ ရး တာဝန်များရှိေ သာအာဏာပိုင် များ ကို ဆို လို သ ည် ။

SRB များကို lကီး(ကပ်ေရး အာဏာပိုင်များဟု မသတ်မှ တ်ေပ။
သိမ်းဆည်းမ;

သိမ်းဆည်းြခင်း((confiscation) ဆုိသ ည့်စကားရပ်သ ည် ၊ အကျuံးဝင်သ ည့်အေြခအေနတွ င်
အiပီးအပိုင် ဆုံးr;ံးခံရြခင်း(forfeiture) ပါပါဝင်iပီး၊ lကီး(ကပ် သ ည့် အာဏာပိုင် တစ်ရ ပ်ရ ပ်

သိုDမ ဟု တ် တရားrုံးတစ်ခုခု ၏ အမိန်Dြဖင့် ရန်ပုံေ ငွ သိုDမဟု တ် ပစqည်းမျာ းကို အiပီ း
သိမ်း ယူြခင်းကို ဆို လုိသ ည်။ သိမ်းဆည်းြခင်း သိုDမ ဟု တ် အiပီး ဆုံးr;ံးခံရြခင်းတုိDကို စီ ရ င်

(ကားနာမ; သိုDမ ဟု တ် စီမံအုပ်ခ ျuပ်မ;တစ်ခုခု၏ လုပ် ထုံး လုပ်န ည်းအရ ထိုရ န်ပုံငွေ သိုDမ ဟု တ်
အြခားပစqည်းများကို 0ုိင်ငံ ပုိင်အြဖစ် လPဲေ ြပာင်းယူြခင်းြဖစ်သ ည်။

ထို သDုိ သိမ်းဆည်းသည့် သုDိ မ ဟု တ် အiပီး သိမ်း ယူသ ည့်အခါ၌ ထိုရ န်ပံု ငွေ သုDိမ ဟု တ် အြခား
ပစqည်းများတွင် အကျိuးစီးပွား ပိုင်ဆုိ င်သ ည့် လူ သိုDမ ဟု တ် အဖွဲ Uအစည်း )မျာ း(သည်၊ သေဘာ

တရားအားြဖင့် ထိုရ န်ပုံေ ငွသိုD မ ဟု တ် အြခားပစqည်းများ0ှင့် ပတ်သ က်သ ည့် အခွင့်အ ေရး
အားလုံး လက် လP တ် ဆုံးရှံးသည်။ ထိုသDုိ သိမ်းဆည်း(Confiscation သိုDမ ဟု တ် forfeiture)

အမိနD်များသည် ပုံမှန်အားြဖင့် ထိုပ စqည်းမျာ းသည် ဥပေဒချိuးေဖာက်မ;မှ ရရှိေ သာ သိDုမ ဟု တ်
ဥပေဒချိuးေဖာက်သ ည့် လုပ်ရ ပ် တစ်ခုခုတွ င် အသုံးြပuရန် ရည်ရွယ်ေ သာ ပစqည်းမျာ းဟု
ြပစ်ဒဏ်စီရ င်ခ ျက် သိDုမ ဟု တ် တရားrုံး ဆုံးြဖတ်ခ ျက်များ0ှင့် ဆက်စ ပ်သ ည်။

ပင်မ
အေြခခံစည်း
မျဉ်းမျာ း

ပင်မ အေြခခံစည်းမျဉ်းများ ဆုိသ ည်မှာ ဘဏ် လု ပ် ငန်း lကီး(ကပ်ကွပ် ကဲမ; ဆိုင်ရ ာ၊ ေဘဇယ် လ်
ေကာ်မတီမှ ထု တ်ြပန်သ ည့် ထိေ ရာက်ေ သာ ဘဏ် လုပ် ငန်းဆုိ င်ရ ာ lကီး(ကပ်ကွ ပ်ကဲမ; အ တွ က်
ပင်မ

အေြခခံစည်းမျဉ်းမျာ း ၊ ေငွေ ချးသက်ေ သခံ လ က်မှ တ် ဆိုင်ရ ာ

စည်းမျဉ်းများအတွ က်

အြပည်ြပည် ဆိုင်ရ ာ ေငွေ ချးသက်ေ သခံလ က်မှ တ် ေကာ်မရှင်များမှ ထုတ်ြပန် သ ည့်

ဦး တည်

ချက် မျာ း0ှင့် အေြခခံစည်းမျဉ်းများ၊ 0ှင့် အြပည်ြပည် ဆုိင်ရ ာ အာမခံလုပ် ငန်း lကီး(ကပ်ကွ ပ် ကဲ
သူများ အသင်း မှ ထုတ်ြပန် သ ည့် lကီး(ကပ်ကွပ် ကဲေ ရး အေြခခံစည်းမျဉ်းမျာ းကို ဆုိ လိုသ ည်။
အဆက်အသွ
ယ် ဘ ဏ်

အဆက်အသွ ယ် ဘ ဏ် ဆို သ ည်မှာ ဘဏ် တစ်ခု (အဆက်အ သွ ယ် ဘ ဏ်) မှ ေနာက် ဘ ဏ် တစ် ခု

(လက်ခံသ ည့် ဘ ဏ် respondent bank) အား ဘဏ် ဝန်ေ ဆာင်မ;များ ေပးအပ်ြခင်းကို ဆို လုိ
သည်။ အြပည်ြပည် ဆိုင်ရ ာ ဘဏ်lကီးများသည် ကမoာ တစ် လPာ းရှိ အြခားဘဏ် ေထာင်ေ ပါင် း
မျာ းစွာ အတွက် အဆက် အသွ ယ် ဘ ဏ် အြဖစ် ေဆာင်ရွက်(ကသည်။ လက်ခံသ ည့် ဘဏ် များအာ

ေငွေ(ကး စီမံခ န်Dခွဲမ; အပါအဝင် (ဥပမာ- ေငွေ (ကးအမျိuးအစားအမျိuးမိျuးြဖင့် အတိုးခံစားရသည့်
ေငွစာရင်းများ)၊ 0ုိင်ငံ တကာ အီ လက် ထရွန်နစ် နည်းြဖင့် ေငွ လPဲ ေြပာင်းြခင်း များ၊ချက်လ က်မှ တ်
ြဖင့် ရှင်းြခင်း။ ေပးေချမ;ကုိတစ် ဆ င့် လက်ခံ ေငွစာရင်း(payable-through accounts)

0ှ င့်

ေငွလဲ လှ ယ် သည့် ဝန်ေ ဆာင်မ; စသည့် ဝန်ေ ဆာင် မ;အသွ ယ် သွ ယ် ေပး(ကသည်။
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0ုိင်ငံ

FATF အ(ကံြပuချက်များရှိ 0ုိင်ငံ သိုDမ ဟု တ် 0ိုင်ငံများဆိုသ ည်မှာ စီရ င်ပိုင် နက် သိုDမ ဟု တ်
တရားစီရ င်ပို င်ခွင့်ကုိ ဆုိ လို သ ည်။

ေပးေချမ;ကို
ကာမိရ န်

အ(ကံြပuချက် ၁၆ ရှိ အဓိပါ[ ယ်ဖွင့် ဆုိမ; စာစုကို ကုိးကားပါ။

(ကားခံဘ ဏ်

သိုD ပိုDသ ည့် စာ
ြပစ်မ;

ကျzးလွန်သ
ည့် လုပ်ရ ပ်

နယ်စ ပ်ြဖတ်
ေကျာ်

ြပစ်မ; ကျzးလွန်သ ည့် လုပ်ရ ပ် ဆုိသ ည်မှာ(က) 0ူိင်ငံ တွ င် ေငွေ(ကးခဝါချမ;အ တွ က် မူ လြပစ် မ;
ေြမာက်သ ည့် လုပ်ရ ပ် အားလုံးကို ဆို လုိ သ ည်၊ သိDုမ ဟုတ် (ခ) အနည်းဆုံးအားြဖင့် အ(ကံြပuချက်
၃ အရ မူ လြပစ်မ;ေ ြမာက်သ ည် ဟု သတ်မှ တ်သ ည့် ြပစ်မ;များကို ဆို လိုသ ည်။
အ(ကံြပuချက် ၁၆ ရှိ အဓိပါ[ ယ်ဖွင့် ဆုိမ; စာစုကို ကုိးကားပါ။

အီ လက် ထရွန်
နစ်နည်းြဖင့်

ေငွလPဲေ ြပာင်း
မ;
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ဥပေဒအရ လုပ်ပင
ုိ ခ
် င
ွ ရ
့် ေိှ သာ သီးြခားလွတလ
် ပ်ေသာ အစိးု ရမဟုတသ
် ည့် အာဏာပိင
ု ်များအြဖစ် ထူေထာင်ထားသည့် ေငွေရးေ(ကးေရး lကီး(ကပ်ကပ
ွ ်ကသ
ဲ မ
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ေငွေ(ကး

ေငွေ(ကး ဆုိသ ည် မှာ ေငွ လှည့်ပ တ်မ; အ တွင်း ရှိ ဖလှ ယ်0ုိင် သ ည့် (ကားခံအြဖစ်
အသုံးြပu(ကသည့် ဘဏ် ေငွစကbzမျာ း0ှင့် အေ(ကွေ စ့ မျာ းကိုဆို လို သ ည်။

ြပစ်မ;အြဖစ်

သတ်မှ တ် ထား
သည့်

ြပစ်မ;အြဖစ် သတ်မှ တ် ထားသည့် အမျိuးအစားများ ဆိုသ ည် မှာn

ရာဇဝတ်ဂို ဏ်းများတွင် ပါဝင်မ;၊ ဒုစrိုက် လုပ်ငန်းများြဖင့်
အသက်ေ မွးဝမ်းေကျာင်းမ;

အမျိuးအစားများ
n

အ(ကမ်းဖက်မ; ကုိ ေငွေ(ကးေထာက် ပ့ံမ; အပါအဝင် အ(ကမ်းဖက်မ;

n

လူ ကုန်ကူးမ;0ှ င့် လူေ မှာ င်ခိုမ;၊

n

ကေလးသူ င ယ်များအား လိ င်ပို င်းဆုိင်ရ ာ ေခါင်းပုံြဖတ်ြခင် အပါအဝင် အြခားေသာ
လိ င်ပိုင်း ဆုိင်ရ ာ ေခါင်းပုံြဖတ် မ;၊

n

မူးယစ်ေ ဆးဝါး0ှင့် စိတ် ကိုေ ြပာင်းလဲေ စတတ်ေ သာ ေဆးဝါးများ တရားမဝင်
ကုန်ကူးမ;

n

လက်နက် တရားမဝင် ေမှာ င်ခုိမ;

n

ခိုးရာပါ ပစqည်း0ှင့် အြခားေသာ ကုန်စ ည်များ တရားမဝင် ကုန် ကူးမ;၊

n

အဂတိ လုိ က်စားမ;0ှင့် လာဘ်ေ ပး လာဘ် ယူမ;၊

n

လိမ် လ ည်မ;၊

n

ေငွေ(ကးအတု ြပuလု ပ်မ;၊

n

ကုန်ပစqည်းအတု ြပuလုပ် မ;0ှင့် မူပုိင်ခွ င့်ခ ျuိ းေဖာက်မ;၊

n

သဘာဝပတ်ဝ န်းကျင် ဆိုင်ရ ာ ြပစ်မ;၊

n

လူ သ တ် မ;၊ လူDခ 0‚ာ ကို ယ်ကုိ အြပင်းအထန် နာကျင်ေ စမ;၊

n

ြပန်ေ ပးဆွဲမ;၊ မတရားဖမ်းဆီးချuပ်ေ 0ှာ င်မ;0ှင့် ဓားစာခံဖမ်းဆီး မ;၊

n

လု ယ က်မ; သိDုမ ဟု တ် ခိုးယူမ;၊

n

ေမှာ င်ခုိမ; (အခွန်အေကာက်များအပါအဝင်)

n

အခွန်အေကာက်ဆို င်ရ ာ ြပစ်မ;များ၊ (တုိက်rုိက်ခွန်0ှ င့် သွ ယ်ဝုိ က်ခွန်များ
အပါအဝင်)

n

iခိမ်းေြခာက် ေတာင်း ယူမ;၊

n

အတုြပuလုပ်မ;၊

n

ပင် လ ယ်ဓားြပမ;0ှင့်
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n

အတွ င်းသတင်း အြမတ် ထု တ်မ;0ှ င့် ေစျးကွက် ချယ် လှ ယ် မ;။

n

အထက်ပါအမျိuးအစာတစ်ခုခ ျင်းေအာက်ရှိ ြပစ်မ;အ သွ ယ် သွ ယ် ကို

မူလြပစ် မ;များအြဖစ် အကျံuး ဝင်မ; ရှိမရှိကုိ 0ုိင် ငံများသည် မိမိတDို ၏
ြပည်တွ င်းဥပေဒ0ှင့် အညီ လည်းေကာင်း၊ ယင်းြပစ်မ; များကို

အဓိပါ[ယ် ဖွင့် ဆိုမ; အရလည်းေကာင်း၊ ထုိြပစ်မ;များကို lကီးေလးေသာ ြပစ်မ; ေြမာက်
ေစသည့် သီးြခား အေ(ကာင်းအချက်များအရ လည်းေကာင်း ဆုံးြဖတ်0ို င်သ ည်။
ေငွေ ရးေ(ကးေရး
မဟုတ်ေ သာ

စီးပွာ းေရးလု ပ်င
န်းမျာ း0ှင့်

ကွျမ်းကျင်မ; ဆိုင်
ရာ

အသက်ေ မွးဝ

မ်းေကျာ င်း လုပ်
ငန်း

ေငွေ ရးေ(ကးေရး မဟုတ်ေ သာ စီးပွာ းေရးလု ပ်ငန်းများ0ှင့် ကွျမ်းကျင်မ;ဆုိ င်ရ ာ
အသက်ေ မွးဝမ်းေကျာင်း လုပ်ငန်း ဆုိသ ည်မှာ a) ကာစီ0ုိမျာ း 94
b) အိမ်ြခံေြမ အကျိuးေဆာင်များ
c) အဖိုးတန် သ တ}u0ှင့် ေကျာက်မျက်ရ တနာ ေရာင်းဝယ်သ ည့် လု ပ် ငန်းများ
d) အဖုိးတန် သ တ}u0ှင့် ေကျာက်မျက်ရ တနာများ ေရာင်းဝယ်ြခင်း၊
e) ေရှUေနများ၊ နိထရီပ တ်ဗ လစ်၊ အြခား သီးြခားလွ တ် လပ်ေ သာ ဥပေဒြဖင့်
အသက်ေ မွးဝမ် းေကျာ င်းြပuသူများ 0ှင့် စာရင်းကိုင်များ -

တစ်ဦးတည်း လုပ်ကို င်သူ များ၊ အစုစပ် လုပ်ကို င် သူများ သိုDမ ဟု တ် အြခား တရားဝင်
လုပ် ငန်းများအတွင်း ခန်Dထားေသာ ဆုိ င်ရ ာ ပညာြဖင့် အသက် ေ မွးဝမ်းေကျာင်း

သူများကို ရည်SP န်းသည်။ သုိDေ သာ် AML/CT အစီအမံ များ လုိ က်နာေဆာင်ရွက်ရ န်
တာဝန် ရှိiပီးြဖစ်သ ည့် အြခား လု ပ်ငန်းအမျိuး အစားမျာ းေသာ်လ ည်းေကာင်း
အစိုးရဌာနများတွ င် လုပ် ကုိင်ေ ဆာင်ရွက် လျက်ရိှေ သာ ပညာြဖင့်

အသက်ေ မွးဝမ်းေကျာင်းသူများြဖစ်သ ည့် ‘ဌာနဆုိင်ရ ာ’ ပညာရှင်များကို
ကိုးကားြခင်း မဟု တ်ပါ။

94

FATF

ပါဝင်သည်။
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(ယုံ(ကည်အ ပ်0ံှမ;0ှင့်

ကုမ[ ဏီဝန်ေ ဆာင်မ; ေပးသူများ

ဆုိ သ ည်မှာ

ဤအ(ကံြပuချက်မျာ

းေအာက် မည်သ ည့်ေ နရာတွ င်မှ အကျံuးဝင်မ; မရှေ
ိ သးေသာ လူ ပုဂိ^uလ် သိုDမ ဟု တ် လု ပ်ငန်းများ၊
0ှင့် တတိ ယ(ကားခံအဖွဲUမျာ း (third

parties)မျာ းအားစီးပွားေရး လုပ် ငန်းတစ်ခုအြဖစ်

ေအာက်ပါ ဝန်ေ ဆာင်မ;များ ေပးသည့် လူပုဂ^ိuလ် သိုDမ ဟု တ် လု ပ်ငန်းများကို ဆုိ လုိ သ ည်။
n

ဥပေဒေရးရာ ပုဂ^ိuလ် များ ထူေ ထာင်ေ ပးသည့် ဖွဲUစည်းေရးဆုိင် ရာ
ကို ယ်စားလှ ယ် အြဖစ် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

n

ကုမ[ဏီ တစ်ခု ၏ ဒါrိုက်တာ သိDုမ ဟု တ် အတွ င်းေရးမှzးအြဖစ်

ေသာ် လည်းေကာင်း၊ အစုစပ် လုပ် ကုိင်သူ သုိDမ ဟု တ် အြခား ဥပေဒေရးရာ
ပုဂ^ိuလ်များ0ှင့် အလားတူ အဆင့်ရှိသူ အ ြဖစ် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
n

မှတ်ပုံ တင်iပီး တရားဝင်rုံးတစ်ခု တာဝန် ယူ ေဆာင်ရွက် ေပးြခင်း၊
ကုမ[ဏီ တစ်ခုခ၊ု အစုစပ် လု ပ်ငန်း တစ်ခုခု သိDုမ ဟု တ် မည် သ ည့်
ဥပေဒေရးရာ ပုဂ^ိuလ် သိုDမ ဟု တ် စီစဉ်ေ ဆာင်ရွ က်မ;ကို မဆုိ၊

လုပ် ငန်း လိပ်စာ သိDုမ ဟု တ် ေနရာ ထို င်ခ င်း၊ စာေပးစာယူ သိDုမ ဟု တ်
အုပ်ခ ျuပ်မ;လိပ် စာတုDိကုိ တာဝန် ယူေ ဆာင်ရွက်ေ ပးြခင်း၊
n

အထူး ယုံ(ကည် အ ပ်0ှံမ; တစ်ခုအ တွ က် ယုံ(ကည်အ ပ်0ှံြခင်း ခံရ သူအ ြဖစ်

သိုDမ ဟု တ် ေနာက် ဥပေဒေရးရာ စီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်မ; တစ်ခုအ တွ က် ထပ် တူ
တာဝန် ေဆာင်ရွက်ြခင်း သိုDမ ဟု တ် အြခားသူတစ်ဦးအား
ယုံ(ကည်အပ် 0ံှြခင်းခံရ သူအြဖစ်ေ ဆာင်ရွ က်ေ စြခင်း၊
n

သူတစ်ဥးီ အတွက် အမည်ခံ အစုရှယ်ယာရှင်အြဖစ် ေဆာင်ရွက်ြခင်း

(သုိDမဟုတ် အြခားသူ တစ်ဦးအား ေဆာင်ရွက်ေပးေစရန် စီစဉ်ြခင်း)၊
စာရင်းသွင်း
သတ်မှ တ်ခံရ သူ
သုိDမ ဟု တ်

အဖွဲUအစည်း

စာရင်းသွင်း သတ် မှတ်ခံရ သူ သုDိမ ဟု တ် အဖွဲUအစည်းဆုိသ ည်မှ ာ(i)

ဆုံးြဖတ်ခ ျက်

၁၂၆၇

(၁၉၉၉)

အရ

ဖွဲUစည်းသည့်

(၁၂၆၇ ေကာ်မ တီ ဟု

ေခCဆုိေ သာ) လုံြခံuေရးေကာင်စီ ေကာ်မတီ မှ စာရင်းသွင် း သတ်မှ တ် သ ည့်
အယ် လ်ခိုင်းဒါး0ှင့်

ဆက်0P ယ် မ;ရှိသူများ၊

သိုDမ ဟုတ်

အယ် လ်ခိုင်းဒါး0ှ င့်

ဆက်0P ယ် မ;ရိှသ ည့် အဖွဲUအစည်း မျာ း၊ အုပ်စုများ0ှင့် ေဆာင်ရွ က်ခ ျက်များ၊
(ii)

ဆုံးြဖတ်ခ ျက်

၁၉၈၈

(၂၀၁၁)

(၁၉၈၈ ေကာ်မတီအ ရ)

ဖွဲUစည်း သည့်

လုံြခံuေရးေကာင်စီ ေကာ်မတီမှ အာဖဂန်နစ်စ တန် ၏ iငိမ်းချမ် းေရး၊ တည်iငိမ် မ;
0ှင့် လုံြခံuမ;ကို iခိမ်းေြခာက်မ;ေ ြမာက်သ ည့် တာလီ ဘ န်0ှင့်

ဆက်0Pယ် သူများ၊

အုပ်စုများ၊ ေဆာင်ရွက်ခ ျက်များ 0ှင့် အဖွဲUအစည်းများ၊ သိDုမ ဟု တ် တာလီ ဘန် 0ှ င့်
ဆက်0P ယ် သူများ၊ အဖွဲUအစည်းများ0ှင့် အြခားအုပ်စုများ0ှင့် ေဆာင်ရွက်ခ ျက်များ
(iii)

လုံြခံuေရးေကာင်စီ ဆုံးြဖတ်ခ ျက် ၁၃၇၃ (၂၀၀၁)အရ
သိုDမ ဟု တ်

0ုိင်ငံအ များကို

လPမ်းြခံuသည့်

စီရ င်ပိုင်ခွင့် အ လို က်

စီရ င်ပိုင်ခွ င့်အ လုိ က်

သတ်မှ တ်ခံရ သူ သိDုမ ဟု တ် ဥပေဒေရးရာ ပုဂိ^uလ်များ၊

စာရင်းသွ င် း
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(iv)

လုံြခံuေရးေကာင်စီ

ဆုံးြဖတ်ခ ျက်

၁၇၁၈

(၂၀၀၆)အရ0ှင့်

ဆုိင်ရ ာ

ဆုံးြဖတ်ခ ျက်များ၏ ြဖည့်စွက်ခ ျက်များအြဖစ် လုံြခံuေရးေကာင်စီ ၏ ေနာင်ခ ျမှ တ်
မည့် မည်သ ည့်ဆံုးြဖတ် ချက် မျာ းအရ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ လုံြခံuေရး ေကာင် စီ
ဆုံးြဖတ်ခ ျက် ၁၇၁၈ (၂၀၀၆) အရ ဆုံးြဖတ်ခ ျက် ၁၇၁၈ (၂၀၀၆ )(၁၇၁၈
အေရးယူဒ ဏ်ခ တ် မ;ဆို င်ရ ာေကာ်မတိီ)

ဟုေ ခCဆိုေ သာလုံြခံuေရးေကာင် စီ

ေကာ်မတီ မှ ေသာ်လ ည်းေကာင်း ေငွေ (ကးဆုိင်ရ ာ ပစ်မှ တ် ထား အေရးယူ
ဒဏ်ခ တ်မ;များ

ချမှတ်ရ န်

စာရင်းသွင်းသတ်မှ တ်ခံရ သည့်

ဥပေဒေရးရာ ပုဂ^ိuလ် သိုDမ ဟု တ် စီစဉ်ေ ဆာင်ရွ က်မ;များမဆို။
(v)

လုံြခံuေရးေကာင်စီဆုံးြဖတ်ခ ျက် ၂၂၃၁ (၂၀၁၅)

မည် သ ည့်သူ ၊

0ှင့် လုံြခံuေရးေကာင်စီ မှ

ေနာင်ခ ျမှတ် မည့် ထိုမှ ဆင်းသက် သ ည့် ဆုံးြဖတ်ခ ျက်များ အရ ေငွေ(ကးဆုိ င် ရ ာ
ပစ်မှတ် ထား အေရးယူဒ ဏ်ခ တ်မ;များ ချမှတ်ရ န် စာရင်းသွင်း သတ်မှ တ်ခံရ သည့်
မည်သ ည့်သူ၊ ဥပေဒေရးရာ ပုဂuိ^ လ် သိDုမ ဟု တ် အဖွဲUအစည်းများမဆို။
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Terms

Definitions

စာရင်းသွင်း

စာရင်းသွင်းသတ်မှ တ်ြခင်းဆုိ သ ည့် စကားရပ်တွင် ေအာက်ပါ ဆုံးြဖတ်ခ ျက်များအရ

သတ်မှ တ်ြခ
င်း

ေငွေ(ကးဆုိ င်ရ ာ ပစ်မှတ် ထား အေရးယူ ဒဏ်ခ တ်မ; ချမှတ်ခံရ သည့် သူတစ်ဦး၊ လူ ပုဂ^ိu လ်
သိုDမ ဟု တ် အဖွဲUအစည်း မည်သူမ ည်ဝါြဖစ်သ ည် ကို ရည်SPန်းြခင်းြဖစ်သ ည်။
n

ကု လသမဂ^ လုံြခံuေရးေကာင်စီ ဆုံးြဖတ်ခ ျက် ၁၂၆၇ (၁၉၉၉) 0ှင့် ၄င်းမှ
ဆင်းသက်သ ည့် ဆုံးြဖတ်ခ ျက်များ

n

ထို သူ သိDုမ ဟု တ် အဖွဲUအစည်းအား ဆုိင်ရ ာ အေရးယူ ဒဏ်ခ တ် မ;များ

ချမှတ် မည့် ဆုံးြဖတ်ခ ျက် အ ပါအဝင်၊ လုံြခံuေရးေကာင်စီဆံုးြဖတ် ချက်
၁၃၇၃ (၂၀၀၁) 0ှင့် ထုိဆံုးြဖတ်ခ ျက် ကုိ အများြပည်သူ အား
အေ(ကာင်း(ကားမ;၊

n

လုံြခံuေရးေကာင်စီဆံုးြဖတ်ခ ျက် ၁၇၁၈(၂၀၀၆) 0ှင့် ၄င်းမှ
ဆင်းသက်သ ည့် ဆုံးြဖတ်ခ ျက်များ

n

လုံြခံuေရးေကာင်စီဆံုးြဖတ်ခ ျက် ၂၂၃၁ (၂၀၁) 0ှင့် ၄င်းမှ ဆင်း သက်သ ည့်
ဆုံးြဖတ်ခ ျက်များ0ှင့်

n

ဖျက်အားြပင်း လက် နက်ြပန်Dပွာ းမ;ကုိ ေငွေ (ကးေထာက်ပံ့ မ;0ှင့် စပ် လျဉ်း၍
ေငွေ(ကးဆုိ င်ရ ာ ပစ်မှတ် ထား အေရးယူ ဒဏ်ခ တ်မ;များ ေနာင် အ ခါတွ င်
ချမှတ် မည့် လုံြခံuေရးေကာင်စီဆံုးြဖတ်ခ ျက် များ။

n

လုံြခံuေရးေကာင်စီဆံုးြဖတ်ခ ျက် ၂၂၃၁ (၂၀၁၅) 0ှင့် ေနာင်အ ခါတွင်

ချမှတ် မည့် ထိုမှ ဆင်းသက်သ ည့် လုံြခံuေရးေကာင်စီဆံုးြဖတ်ခ ျက်များရှိ
စာရင်းသွင်းြခင်း (listing ) ဟူေ သာ ရည် SPန်းချက်များသည်
စာရင်းသွင်းသတ်မှ တ်ြခင်း (designations) 0ှင့် တူညီသ ည်။

ေ(ကးနန်း/အီလ က်
ထရွန်နစ်န ည်းြဖင့်

အ(ကံြပuချက် ၁၆ ရှိ အဓိပါ[ ယ်ဖွင့် ဆုိမ; စာစုကို ကုိးကားပါ။

ြပည်တွ င်းေငွ လဲPပDိုမ;
အာဏာသက်

ေရာက်ေ စသည့်
နည်း လမ်းများ

မျက်ကွက်ေ ဆာင်
ရွက်ြခင်း

95

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ0ှင့် DNFBP မျာ းအတွ က် သတ်မှ တ် လိုအ ပ်ခ ျက်များဆို င်ရ ာ
ဥပေဒအေြခခံ၏ စာစုကို ကုိးကားပါ။

မျက်ကွက်ေ ဆာင်ရွက်ြခင်း ဆုိသ ည်မှာ အြခားတစ်ဖက် အဖွဲU /သူအ ားlကိuတင် အေ(ကာင်း
မ(ကားဘဲ၊ ပါဝင်ရ န် မလို ဘဲ တစ်ဖ က်တ ည်းမှ (ကားနာြခင်းကို ဆုိ လိုသ ည်။

လူ သိDုမ ဟုတ် ဥပေဒေရးရာ ပုဂိ^uလ်
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အဓိပ[ါယ်ဖွင့်ဆုိချက်

အထူး ယုံ(ကည်

အထူး ယုံ(ကည် အ ပ်0ှံမ; ဆုိသ ည်မှာ ယုံ(ကည်အ ပ်0ှံမ; ထူေ ထာင်သူက သတ်မှ တ် ထားသည့်

အပ်0ံှမ;

ယုံ(ကည် အပ်0ှံမ; တစ်ခုြဖစ်iပီး၊စာတမ်းတစ်ခုအေန0ှ င့် (ဥပမာ -ယုံ(ကည်အ ပ်0ံှမ; စာချuပ်)

တည်ရှိသ ည်။ ထို ယုံ(ကည်အ ပ်0ှံ မ;မျိuး0ှင့် ဥပေဒအရ ထူေ ထာင် ထားiပီး ထူေ ထာင် သူ မှ
မည်သ ည့်ရ ည်ရွ ယ်ခ ျက်
မသိရ သည့်

သည့်

သိုDမ ဟု တ်

ယုံ(ကည်

ဆုံးြဖတ်ခ ျက်ြဖင့်

အပ်0ံှမ;များ

စီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်မ;0ှ င့် ြခားနားသည်။

ယုံ(ကည်အပ် 0ံှမ; constructive trust)

(ဥပမာ

သိDုမ ဟု တ်

အ(ကံြပuချက် ၃၂ ရှိ အဓိပါ[ ယ် ဖွင့် ဆုိမ; စာစုကို ကုိးကားပါ။

လိမ် ညာ၍ ဖွင့် ဟ

အ(ကံြပuချက် ၃၂ ရှိ အဓိပါ[ ယ် ဖွင့် ဆုိမ; စာစုကို ကုိးကားပါ။

ေငွေ(ကးဆုိ င်ရ ာ

ေငွေ(ကးဆုိ င်ရ ာအုပ်စုဆုိ သ ည်မှာ

ေြပာဆိုြခင်း
အုပ်စု

မိခ င်ကုမ[ ဏီ

အလားတူ

-နစ်နာမ;အတွ က်

လိမ် ညာ၍

ေ(ကညာြခင်း

ထူ ေ ထာင်သ ည်ကို

သိုDမ ဟု တ်

မည်သ ည့်

ရှင်း လင်းစွ ာ

ဥပေဒေရးရာ

ထူေ ထာင် သ ည့်

ဥေပဒေရးရာ

ပုဂ^ိuလ်ြဖစ်ေ စ ပါဝင်iပီး၊ အုပ်စုအ ဆင့် AML/CFT မူဝါဒများ0ှင့် လုပ် ထုံး လုပ်န ည်းများ

လို က်နာရသည့် rုံးခွဲ သိDုမ ဟု တ် လက်ေ အာက်ခံ လုပ် ငန်းများ0ှင့်အ တူ ကျန်အုပ်စု ဝင်များအား
ပင်မအေြခခံစည်းမျဉ်းမျာ း အရ အုပ်စု လုိက် lကီး(ကပ်ကွပ် ကဲရ န် ထိန်းချuပ် ညuိ0ှuိင်းေရး
တာဝန်များ ေဆာင်ရွက် သ ည့် အုပ်စု ကုိဆုိ လို သ ည်။
ေငွေ ရးေ(ကးေရး
အဖွဲUအစည်းများ

ေငွေ ရးေ(ကးေရး
ထို သDုိ ၏

အဖွဲUအစည်းများဆုိ သ ည်မှာ

ဆက်သွ ယ် ေ ဆာင်ရွက်သူအ တွက်ြဖစ်ေ စ၊

ကုိ ယ်စားြဖစ်ေ စ ေအာက်ပါေဆာင်ရွက်ခ ျက်များ

သိDုမ ဟု တ်

လုပ်ေ ဆာင်သ ည့် သူ သိDုမ ဟုတ် ဥေပဒေရးရာ ပုဂိ^uလ် ကုိ ဆုိ လုိ သ ည်။
1.

လုပ်ငန်းများကို

အများြပည်သူ ထံ မှ အပ်ေ ငွသDိုမ ဟု တ် အြခား ေပးေချရန်ရိှသ ည့် ရန်ပံုေ ငွများကို
လက်ခံြခင်း 96

2.

ေငွ ထုတ် ေချးြခင်း97

3.

ေငွေ(ကးစုိက် ထု တ်ြခင်း. 98

4.

ေငွေ(ကးသိုDမ ဟု တ် တန် ဖိုးတူ ဝန်ေ ဆာင်မ;များ99

96

ပုဂ^ိuလ်ဘ ဏ်မ ျားလည်း ပါဝင်သည်။

97

စားသုံး သူ၏ အမေတာ်ေ(ကး၊ စာချuပ်ြဖင့်အ ေပါင်ထားြခင်း ၊ နစ်န ာေ(ကးပါသည့် /မပါသည့် အေ(ကာင်း များ 0ှင့် စီး ပွားဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မ;မ ျားအတွက်
ေငွထုတ်ေချး ြခင်း (ဆုံး ရှuံ းမ;များအပါအဝင် )

98

စားသုံး ကုန်များ0ှင့်စပ်လျဉ်း သည့် ေငွေ(ကးစုိက်ထုတ်ြခင်း များ မပါဝင်။

99

ေငွေရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်း များအား ရန်ပုံေငွ လPဲပုိDြခင်း အတွက် စာပိုDြခင်း သိုDမ ဟုတ် အြခားအေထာက်အ ကူြပuြခင်း သာ ေဆာင်ရွက်သည့် လူပုဂ ^ိuလ် သိုDမ ဟုတ်
ဥပေဒေရးရာပုဂ^ိuလ် မပါဝင်ပါ။ အ(ကံြပuချက် ၁၆ ရှိ အဓိပ[ါယ်ဖွင့်ဆုိမ; စာစုကို ကုိး ကားပါ။
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ေဝါဟာရ

အဓိပ[ါယ်ဖွင့်ဆုိချက်

5.

ေပးေချမ;နည်းလမ်းများ ထု တ်ေ ပးြခင်း0ှင့် စီမံခ န်Dခဲွြခင်း(ဥပမာ -အေ(ကွးကဒ်ြပား0ှင့်

iမီစားကဒ်ြပားများ၊ ချက် လက် မှတ်များ၊ ခရီးသွာ းချက်လ က်မှ တ်များ ၊ေငွလဲPစာများ
0ှင့် ဘဏ် က ထု တ်ေ ပးသည့် ချက်လ က်မှ တ်များ၊ အီ လက် ထရွန် နစ် ေငွေ (ကး(၊
6.

ေငွ(ကးဆုိင်ရ ာ အာမခံများ0ှင့် ကတိ က ဝတ်များ

7.

ေအာက်ပါတုိD0ှ င့် အေရာင်းအဝယ်ေ ဆာင်ရွက်ြခင်း
(a) ေငွေ(ကး ေစျးကွက် ဆုိင်ရ ာ စာချuပ်မျာ း ချက် လက်မှ တ်များ၊

ေတာင်းခံလPာ များ၊ ဘဏ်မှ ထု တ်ေ ရာင်းသည့် ေငွေ ချးစာချuပ်မျာ း၊ အဆွ ယ် အပွာ း
စာချuပ်များ၊

(b) 0ိုင်ငံြခား ေငွ လဲ လှ ယ်ြခင်း
(c) ေငွလဲ လှ ယ်ြခင်း၊ အတိုး0ှuန်းထား0ှင့် အSPန်း ကိန်းဆို င်ရ ာ စာတမ်းများ
(d) လPဲေ ြပာင်း0ုိင်ေ သာ ေငွေ ချးသက်ေ သခံ လ က်မှ တ်များ
(e) ေရာင်းသူမှ ကတိြပuစာချuပ်မျာ း
8.

ေငွေချးသက်ေ သခံ လက်မှ တ် ထု တ်ေ ပးြခင်း0ှင့် ထိုသိုD ထု တ်ေ ပးမ;0ှင့် စပ် လျဉ်းသည့်
ေငွေ(ကးဆုိ င်ရ ာ ဝန်ေ ဆာင်မ;များေပးြခင်း

9.

တစ်ခုခ ျင်း 0ှင့် အစု လိုက် ရင်း0ှီးြမuuပ်0ှံမ;ဆုိင်ရ ာ စီမံခ န်Dခွဲမ;

10.

အြခားသူများ၏ကို ယ်စား ေငွသ ား သိDုမ ဟုတ် ေငွြဖစ် လွ ယ်သ ည့် ေငွေ ချးသက်ေ သခံ
လက်မှ တ်များ ထိန်းသိ မ်းြခင်း0ှင့် စီမံအုပ်ခ ျuပ်ြခင်း

11.

အြခားသူများကို ယ်စား အြခားနည်းြဖင့်ရ န်ပံုေ ငွများ သိDုမ ဟု တ် ေငွေ(ကးများကို
ရင်း0ှီးြမuuပ်0ှံြခင်း၊ စီမံအုပ်ခ ျuပ်ြခင်း သိုDမ ဟုတ် စီမံခ န်Dခွဲြခင်း

12.

ပုဂ^ လိက . အသက်အာမခံ0ှင့် အြခား ရင်း0ှီးြမuuပ်0ံှမ;0ှ င့် ပတ်သ က်သ ည့်
အာမခံမျာ း၏ ပရီမီ ယံေ (ကးမျာ း သတ် မှတ်ြခင်း0ှင့် 100.

13.
ြပည်ပ

လုပ်ေ ဖာ်

ကိုင်ဖ က်များ

ေငွသ ား0ှင့် ေငွေ (ကးလဲ လှ ယ်ြခင်း

ြပည်ပ

လု ပ်ေ ဖာ်ကုိင်ဖက် များဆိုသ ည်မှာ

သေဘာ

သဘာဝ

သိDုမ ဟု တ်

ရာထူး

မတူညီေ သာ်လ ည်း )ဥပမာ -0ုိင်ငံေ ပC မူတည်၍ အချိuUေငွေ ရးေ(ကးေရးကpမျ ား၌

AML/CFT

ဆုိင်ရ ာ lကီး(ကပ်ကွပ် ကဲမ;ကုိ prudential ဆုိင်ရ ာ lကီး(ကပ်ေ ရး တာဝန်

ထမ်းေဆာင်ရ သည့် lကီး(ကပ်သူ ကလည်းေကာင်း၊ FIU ၏ lကီး(ကပ်ကွပ် ကဲေ ရး အဖွဲUက
လည်းေကာင်း ေဆာင်ရွက်ရ တတ် သ ည်( ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် ရ န် အကူ အ ညီေ တာင်းခံ 0ုိင်
သည့် လု ပ်ငန်း တာဝန် အလားတူေ သာ ြပည်ပ lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင်များ ကိုဆို လို သ ည်။
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ထိန်းချuပ်ြခင်း
( freeze)

သိမ်းဆည်းေရး0ှင့် (ကားကာလအစီအ မံများ0ှင့်စပ် လျဉ်း၍ (ဥပမာ -အ(ကံြပuချက် ၄၊ ၃၂ 0ှင့်
၃၈) ထိန်းချuပ်ြခင်းဆုိသ ည်မှာ lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင် တစ်ရ ပ် သိDုမ ဟု တ် တရားrုံးတစ်ခု မှ
ထိန်းချuပ်ေရး

လု ပ်ငန်းစဉ် ယ0cရ ားအရ

ကာလတစ် ခုအထိ ေဆာင်ရွက်ရ န်ြဖစ်ေ စ၊

lကီး(ကပ်ေ ရး အာဏာပိုင် တစ်ရ ပ်ရ ပ်မှ 0ုိင်င့ံ ဘ pာအြဖစ် အiပီးအပိုင် သိမ်းဆည်းရန်
ဆုံးြဖတ်ခ ျိန်အ ထိ ြဖစ်ေ စ၊ ဥစqာ ပစqည်း ကိရိယာ သိုDမ ဟု တ် အြခား အေထာက် အ ကူြပu
ပစqည်းများ

လက် လဲPေ ြပာင်းြခင်း၊

ပုံစံေြပာင်းြခင်း၊ ေဖျာ က်ဖျက်ြခင်း

ေရPUေြပာင်းြခင်းတုDိမှ တားြမစ်ြခင်းကို ဆုိ လို သ ည်။
ေငွေ(ကးဆုိ င်ရ ာ

ပစ်မှတ် ထား

အေရးယူဒ ဏ်ခ တ် မ;ကို

သိုDမ ဟု တ်

အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်သ ည့်

အ(ကံြပuချက် ၆ 0ှင့် ရ အရ ၊ ထိန်းချuပ်ြခင်း ဆုိသ ည်မှာ စာရင်းသွင်းသတ်မှ တ်ခံ ရေသာ
သူများ သုိDမ ဟု တ် အဖွဲUအစည်းများ ပိုင် ဆိုင်ေ သာ၊ ထိန်းချuပ်ေ သာ ရန်ပုံေ ငွမျာ း သိုDမ ဟု တ်

အြခား ေငွေ(ကး0ှင့် ပစqည်းမျာ းကို ကုလ သမဂ^လံုြခံuေရး ေကာင်စီမှ ြဖစ်ေ စ၊ lကီး(ကပ်ေ ရး
အာဏာပိုင်

သိDုမ ဟု တ်

တရားrုးံ တစ်ရ ပ်မှ

အကျံuးဝင်ေ သာ

လုံြခံuေရးေကာင် စီ

ဆုံးြဖတ်ခ ျက်များ0ှင့် အညီ ြဖစ်ေ စ ချမှတ်သ ည့် ကာလအတို င်းအတာတစ်ခုအ ထိ လက် လPဲ

ေြပာင်းြခင်း၊ ပုံစံေြပာင်းလဲြခင်း ေဖျာ က်ဖျက်ြခင်း သိDုမ ဟု တ် သယ်ေ ဆာင် ေရPUေြပာင်းြခင်း
တုDိ မြပuလုပ်0ို င်ရ န် စတင် ထိ န်းချuပ်ြခင်းကို ဆိုလို သ ည်။
အမ;တို င်းတွ င်

ထိန်းချuပ်ထားသည့်

ပစqည်း

ကိရိ ယာ

အေထာက် အကူြပuပစqည်းမျာ း၊

ရန်ပုံေ ငွများ သိုDမ ဟု တ် အြခား ပစqည်းများသည် ထိ န်းချuပ်စဉ်က အကျိuးစီးပွာ း ထိန်းသိမ် း

ထားရှိေ သာ သူများ သိDုမ ဟုတ် ဥပေဒေရးရာ ပုဂuိ^ လ်များ၏ ပစqည်းများအြဖစ် ဆက် လ က်
တည်ရှိiပီး၊ တတိ ယ အဖွဲUများက ြဖစ်ေ စ၊ အြခား အမျိuးသားအဆင့် ြပဌာန်းချက်များ0ှင့် အညီ
ထို သူများ

သိDုမ ဟု တ်

ဥပေဒေရးရာ

ပုဂိ^uလ်များကိုယ် တုိ င် မှ ြဖစ်ေ စ

ထိန်းချuပ် ယ0cရား

မစတင်မီ ချမှတ် ထားသည့် အစီ အစဉ်များအရ ြဖစ်ေ စ၊ ဆက် လ က် စီမံခ န်Dခဲွ0ိုင်သ ည်။

ထိန်းချuပ်ေရး အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်မ; ၏ အစိတ် အပို င်း တစ်ခုအ ရ 0ုိင်ငံ များသည် ပစqည် း
ကိရိယာ အေထာက် အကူြပuပစqည်းမျာ း၊ ရန်ပံုေ ငွများ သိDုမ ဟုတ် အြခား ပစqည်းများ
မေပျာ က်ပျက်ေ စရန်အ တွက် 0ုိင် ငံများက ထိန်းချuပ်ရ န် ဆုံးြဖတ်0ိုင် သ ည်
ြပည်တွ င်းဥပ
ေဒ၏ အေြခခံ
စည်းမျဉ်းမျာ း

ြပည်တွ င်းဥပေဒ၏ အေြခခံ စည်းမျဉ်းမျာ းဆုိသ ည်မှာ အမျိuးသားအဆင့် ဥပေဒစနစ်များ

အေြခခံသ ည့်၊ အမျိuးသားအဆင့် ဥပေဒမျာ းြပဌာန်းရန် မူေ ဘာင် ချမှတ်iပီး လုပ်ပို င်ခွင့်များ
ကျင့်သုံးသည့် အေြခခံ စည်းမျဉ်းများကို ဆိုလုိ သ ည်။ ထို အ ေြခခံ စည်းမျဉ်းများသည်
အမျိuးသား

ဖွUဲ စည်းပုံအေြခခံဥပေဒအတွ င်း

သိုDမ ဟု တ်

အလားတူ

စာတမ်းတွ င်

ေဖာ်ြပပါရှိေ လ့ရှိသ ည်။ သိုDတ ည်းမဟု တ် အမျိuးသားဥပေဒ၏ အဓိပ[ါယ် ဖွင့်ဆိုခ ျက် များ

သိုDမ ဟု တ် သတ်မှ တ် ဆုံးြဖတ်ခ ျက်များကို စည်းေ0ှာ င်မ; ရှိေ စရန် အြမင့် ဆုံး တရားrုံး ၏
ဆုံးြဖတ်ခ ျက် လ ည်း ြဖစ်0ိုင်သ ည်။

0ုိင်ငံ တစ်ခု0ှင့်

တစ်ခု ြခားနားမ;

ရှိ0ုိင်ေ သာ်လ ည်း

အေြခခံစည်းမျဉ်း၏ သာဓက အချuိ Uမှာ ဥပေဒကို တရားမjတစွ ာ ရင်ဆို င်ပုိ င်ခွင့်၊ အမိနD်မချမီ

အြပစ်မရှိ ဟု ယူ ဆပို င်ခွင့် 0ှင့် တရားrုံးများ၏ ကာကွ ယ် ေ စာင့်ေ ရှာ က်မ; ထိေ ရာက်စွာ
ရရှိပုိင်ခွင့် တDို ပါဝင်သ ည်။
100

ဤအချက်တွင် အာမခံလုပ်ငန်းများေရာ အာမခံကိစq (ကားခံေဆာင်ရွက်သူမ ျား (ကိုယ် စ ားလှယ်မ ျား0ှင့် အကျိuးေဆာင်မ ျား ) ပါ အကျuံ းဝင်သည်။
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ေဝါဟာရ

အဓိပ[ါယ်ဖွင့်ဆုိချက်

ရန်ပုံေ ငွများ

ရန်ပုံေငွများ ဆုိသ ည်မှာ ြဒပ်ရြိှ ဖစ်စေ ြဒပ်မ့ဲ ြဖစ်ေ စ၊

rုပ်ဝ တ•u အြဖစ်ြဖစ်စေ rုပ်ဝတ•u မဲ့

ြဖစ်ေ စ၊ ေရPUေြပာင်း0ုိင်သ ည့်အရာ ြဖစ်ေ စ မေရPUေြပာင်း0ုိင်သ ည့်အရာြဖစ်ေ စ ၊ မည် သ ည့်

အမျိuးအစားကို မည်သ ည့်နည်းြဖင့် ြဖစ်စေ ရရှိသ ည့် ေငွ ေ(ကး0ှင့်ပစqည်းများကို ဆို လုိသ ည် ။
ထို သDုိ ပစqည်းများကို ပိုင်ဆုိ င်ေ (ကာင်း အကျိuးခံစားခွင့်ရှိေ(ကာင်း ေဖာ်ြပသည့် ဒစ်ဂျစ် တ ယ်

ပုံစံ သိုDမ ဟု တ် အီ လက် ထရွန်န စ်ပုံစံအ ပါအဝင် မည် သ ည့် ပုံစံြဖင့် ြဖစ်ေ စ တည်ရှိ သ ည့်
တရားဝင် စာချuပ် စာတမ်းများ လည်း ပါဝင်သ ည်။

ရန်ပုံေ ငွများ

ရန်ပုံေငွများ သိုDမ ဟုတ် အြခား ပစqည်းများဆုိသ ည်မှာ

အြခား

လုပ် အား၊ ေငွပင်ေ ငွရ င်း၊ နည်းပညာစသည့် ရင်းြမစ်မျာ း(ေရနံ0ှင့် သဘာဝ

သိုDမ ဟု တ်

ပစqည်းများ

စာချuပ်စာတမ်းြဖင့် တန်ဖုိးသတ်မှ တ်ေ သာ rုပ်ဝတ•uမဲ့ ပိုင် ဆိုင် မ; ပစqည်းမျာ း၊ ေြမယာ၊

သယံဇာတများအပါအဝင်) ြဒပ်ရှိ ြဒပ်မဲ့၊

ေရPUေြပာင်း0ုိင်သ ည်ြဖစ်ေ စမေရPUေြပာင်း0ုိင်သ ည်ြဖစ်ေစ မည်သDုိ ပင် ရရှိသ ည့် မည် သ ည့်
ပစqည်းအမျိuးအစားမဆို အားလုံးပါဝင်iပီး၊ ထို မjမကလည်း ပါဝင်0ိုင်သ ည်။ ထိုအြပင်
ထိုရ န်ပံုေ ငွ သိDုမ ဟု တ် အြခား ပိုင်ဆို င်မ;ပစqည်းများဆုိရ ာတွင် တရားဝင်

ပိုင်ဆုိ င်ခွင့်ရှိေ (ကာင်း သိုDမ ဟု တ် အကျိuးခံစားခွင့်ရိှေ(ကာင်း အေထာက်အ ထားြပေသာ

အီ လက် ထရွန်နစ် သိDုမ ဟု တ် ဒစ်ဂျစ်တ ယ် ပံုစံြဖင့် အပါအဝင် စာချuပ်စာတမ်း ပုံစံအမျိuးမျuိ း
ကို လည်းေခCဆုိသ ည်။ ထိုအ ထဲ တွ င် တရားဝင် စာချuပ် စာတမ် းမျာ း၊

ဘဏ် မှေ ချးေငွ လက်မှ တ်၊ ခရီးသွာ းလက်မှ တ၊် ဘဏ်ခ ျက် လ က် မှတ်၊ ေငွလဲP စာ၊ အစုရှ ယ် ယာ၊
ေငွေချးသက်ေ သခံ လက်မှ တ်၊ ေငွေ ချးစာချuပ်၊ ဘဏ်ေ ငွ လဲP လ က်မှတ်၊ သိDုမ ဟုတ်
ေငွထု တ်ခွင့်ေ ပးပုိDစာများအြပင် ထို ထ က်မကလည်း ပါဝင်0ုိ င် သ ည်။

ထိုိ သDုိရ န်ပံုေ ငွများ အြခား ပစqည်းမျာ းမှ ထွက်ေ ပCရရှေ
ိ သာ မည် သ ည့်အ တုိး0ှuန်း၊

အစုေ ပCအြမတ် သိDုမ ဟု တ် အြခား ဝင်ေ ငွ သိDုမ ဟု တ် တန်ဖုိး၊တိDုသ ာမက ရန်ပံုေ ငွ၊
ကုန်စည်0ှ င့် ဝန်ေ ဆာင်မ;များ ရယူရ န် အသုံးြပu0ုိင်ေ ြခရှိသ ည့် အြခား
ပိုင်ဆုိ င်မ;ပ စqည်းမျာ းလည်း ပါဝင်သ ည်။

သက်ေ သခံအ
ေထာက်အ
ထား

ြပေဒတာ

(ကားခံ

သက်ေသခံအေထာက်အ ထားြပ ေဒတာ ဆိုသ ည်မှာ ယုံ(ကည် စိတ်ခ ျရေသာ

သီးြခားလွတ် လ ပ်သ ည့် ဇစ်ြမစ်များမှ ရရှိသ ည့် စာရွက်စာတမ်း မျာ း၊ ေဒတာမျာ း သိုDမ ဟု တ်
အချက်အ လက် များကို ဆုိ လိုသ ည်။

အ(ကံြပuချက် ၁၆ ရှိ အဓိပါ[ ယ်ဖွင့် ဆုိမ; စာစုကို ကုိးကားပါ။
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ေဝါဟာရ

အဓိပ[ါယ်ဖွင့်ဆုိချက်

ေငွေ ရးေ(ကးေရး
အဖွဲUအစည်း

အြပည်ြပည် ဆိုင်ရ ာ
အဖွဲUအစည်းများ

I

အြပည်ြပည် ဆိုင်ရ ာ အဖွဲUအစည် းများဆုိ သည်မှာ အဖွဲUဝင်0ို င်ငံများအ(က ား အြပည်ြပည် ဆိုင်ရ ာ

သေဘာတူစာချuပ် အဆင့်ရိှေသာ တရားဝင် 0ုိင် ငံေရး သေဘာတူစာချuပ်များြဖင့် ဖွဲUစည် းထားသည့်
အဖွဲUအစည်းများကို ေခCသည် ။ ၄င်းတုိD တည်ရှိမ; ကို အဖွဲUဝင်0ုိင် ငံများက ဥပေဒြဖင့်

အသိ အမှ တ်ြပu(က iပီး၊ ၄င်းတုိD တည်ရှိသည့်0ုိင် ငံများတွ င် ဌာေန စီးပွားေရးဆုိ င်ရ ာအဖွဲUအစုများဟု
မယူ ဆပါ။

အြပည်ြပည် ဆိုင်ရ ာ အဖွဲUအစည်းများ ဥပမာမျာ းတွင် ကု လသမဂ^ အဖွဲUအစည်း0ှ င့်

၄င်း0ှင့်ဆ က်စပ် သည့် အြပည်ြပည်ဆို င်ရ ာ ပင် လ ယ်ေ ရေ(ကာင်း အဖွဲUအစည်းကဲ့သDို

အဖွဲUအစည်းများ၊ ဥေရာပ ေကာင်စီ၊ ဥေရာပ သမဂ^အ ဖွဲUအစည်းများကဲ့သုိD အြပည်ြပည် ဆုိ င်ရ ာ
အဖွဲUအစည်းများ၊ အြပည်ြပည် ဆို င်ရ ာ အဖွဲUအစည်းများ၊ ဥေရာပရှိ လုံြခံuေရး0ှင့်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေ ရးအဖွဲU0ှင့် အေမရိက 0ုိင်ငံများဆုိ င်ရ ာအဖွဲU၊ ေြမာက်အ တ}လ န်တိ တ်
စာချuပ်ဆို င်ရ ာ အဖွဲUကဲ့သDိုစစ် ဘ က် အြပည်ြပည် ဆုိ င်ရ ာ အဖွဲUအစည်းများ0ှင့်
ကမoာ့ကုန်သွ ယ်ေ ရး အဖွဲU သိုDမ ဟု တ် အေရှUေတာင်အ ာရှ0ုိင်ငံများအသင်း
စသည် တDိုပါဝင်သ ည်။

ဥပ ေဒ

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းများ0ှင့် DNFBP မျာ းအေပC သတ် မှတ် လို အပ်ခ ျက်များ၏
ဥပေဒအေြခခံ ရှိ စာစုကို ကုိးကားပါ။

ဥပေဒေရးရာ

စီစဉ်ေ ဆာင်ရွ
က်မ;များ

ဥပေဒေရးရာ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မ;များ ဆုိသ ည် မှာ ယုံ(ကည်အပ် 0ံှမ;များ သိDုမ ဟု တ် အလားတူ

ဥပေဒေရးရာ စီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်မ;များကို ဆုိလို သ ည်။ အလားတူ(AML/CFT ကိစqရ ပ်မျာ း
အတွ က်) စီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်မ;များတွင် Fiducie, Treuhand 0ှင့်
ပါဝင်သ ည်။

ဥပေဒေရးရာ
ပုဂ^ိuလ်များ

ဥပေဒေရးရာ

ပုဂ^ိuလ်များဆုိသ ည်မှာ

လူပုဂ^ိuလ်

Fideicomiso တုDိ

မှလွဲ၍ ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည် း

သိုDမ ဟု တ် ပစqည်းတစ်ရ ပ်ြဖင့် အiမဲတမ်း ဆက်သွ ယ်ေ ဆာင်ရွ က်သူ ဆက် ဆံေ ရး ထူေ ထာင်

0ုိင်ေ သာ အြခားမည်သ ည့် အဖွဲUအစည်းကို မဆိုေ ခCသည်။ ထိုအ ထဲ တွင် ကုမ[ ဏီများ၊
ေကာ်ပိုရိတ် အဖွဲUမျာ း ေဖာင်ေ ဒးရှင်းများ၊ anstalt ေခC လီမိ တ က် ကုမ[ဏီ0ှ င့် ေဖာင်ေ ဒးရှင် း
စပ်(ကား အဖွဲUများ၊. အစုစပ်များ၊ သိDုမ ဟု တ် အသင်းများ 0ှင့် အလားတူ အဖွဲUအစည်းများ
ပါဝင်0ိုင်သ ည်။
ေငွေ(ကးခဝါချမ;
ြပစ်မ;

ေငွေ(ကးခဝါချမ; ြပစ်မ; ဟု ကိုးကားမ;သ ည် (အ(ကံြပuချက် ၃ မှလဲွ၍ ) မူလြပစ် မ;(များ)
သာမက အားေပးကူညီမ; (ancillary offence) များလည်းပါဝင် သ ည်။
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ေငွေ(ကး

ေငွေ(ကး သိုDမ ဟု တ် တန်ဖုိး လPဲေြပာင်းသည့် ဝန်ေဆာင်မ; ဆို သ ည်မှာ ေငွေ (ကး၊

သိုDမ ဟု တ်

ချက် လ က်မှတ် များ၊ အြခား ေငွေ (ကး စာချuပ်များ သိုDမ ဟုတ် အြခား တန်ဖုိး ခိုင်iမဲသ ည့်

လPဲေ ြပာင်းသည့်

ပုံစံတစ်မျိuးြဖင့်ြဖစ်ေ စ အကျိuးခံစားခွင့်ရှိသူအ ား ဆက် သွ ယ်ေ ရးလမ်းေ(ကာင်းတစ်မျိuးြဖင့်

တန်ဖုိး

ပစqည်းများကို လက်ခံြခင်း 0ှင့် တန်ဖုိး တူညီ သ ည့် ေငွသ ားြဖင့်ြဖစ်ေ စ အြခား

ဝန်ေ ဆာင်မ;

အေ(ကာင်း(ကားစာ ေပးပိDု ြခင်း၊ လPဲေ ြပာင်းြခင်း သိDုမ ဟု တ် MVTS ဝန်ေ ဆာင်မ; လုပ်င န်း
ပိုင်ဆုိ င်သ ည့် ေပးေချသည့် ကွန်ရ က်မှ ြဖစ်ေ စ ေပးေချြခင်းကို ေခCသည်။ ထိုသုိD

ဝန်ေ ဆာင်မ; လုပ် ငန်းများ၏ စီးပွာ းဆက် ဆံေ ဆာင်ရွ က်မ;များတွ င် (ကားခံ တစ်ခုသDုိမ ဟု တ်
အများပါဝင်0ိုင်iပီး၊ ေနာက်ဆုံးအဆင့် တတိ ယ ပုဂ^ိuလ်/ လုပ်ငန် း သိုD ေငွပးေချမ; အြပင်၊
နည်း လမ်းသစ်များလည်း ပါဝင်0ို င်သ ည်။ တစ်ခါတရံ ဤဝန်ေ ဆာင်မ;များသည် ပထဝီ

ေဒသအလုိက် ဟာဝါလာ၊ ဟွန်ဒီ 0ှင့် ဖီခ ျင် စသြဖင့် အသုံးအ0ှ uန်း ေြပာင်း လဲသံုးစွဲ တတ် သ ည်။
ြပစ်မ; စီရ င်ြခင်း
မပါသည့်

0ုိင်ငံ့ ဘ pာ

သိမ်းဆည်းမ;
ပရဟိ တ အဖွဲU
အစည်းများ

ြပစ်မ; စီရ င်ြခင်း မပါသည့် 0ုိင် င့ံ ဘ pာ သိမ်းဆည်းမ; ဆုိသ ည်မှာ ြပစ်မ;က ျzးလွန် မ;တ စ် ခု
အေပC ြပစ်ဒ ဏ် စီရ င်ရ န် မလုိ အပ် ဘဲ (ကားနာမ; လုပ် ထံုး လုပ် နည်းများြဖင့် သိမ်းဆည်းြခင် း
ကို ဆို လုိသ ည်။

အ(ကံြပuချက် ၈ ရှိ အဓိပ[ါယ်ဖွ င့်ဆုိမ; စာစုကို ကုိးကားပါ။

ေငွစတင် လဲP

အ(ကံြပuချက် ၁၆ ရှိ အဓိပါ[ ယ်ဖွင့် ဆုိမ; စာစုကို ကုိးကားပါ။

လPဲေ ြပာင်းရန်

အ(ကံြပuချက် ၁၆ ရှိ အဓိပါ[ ယ်ဖွင့် ဆုိမ; စာစုကို ကုိးကားပါ။

ေြပာင်းေပးသူ

SPန်(ကားသည့်

ေငွေ ရးေ(ကးေရးဖွဲU
အစည်း

ေပးေချမ;ကို

တစ် ဆင့် လ က်ခံစာ

အ(ကံြပuချက် ၁၃ ရှိ အဓိပါ[ ယ်ဖွ င့် ဆုိမ; စာစုကို ကုိးကားပါ။

ရင်း

နယ်စ ပ်ြဖတ်ေ ကျာ်
သယ်ေ ဆာင်ြခင်း

အ(ကံြပuချက် ၃၂ ရှိ အဓိပါ[ ယ် ဖွင့် ဆုိမ; စာစုကို ကုိးကားပါ။
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ေဝါဟာရ

အဓိပ[ါယ်ဖွင့်ဆုိချက်

ြပည်ပ0ိုင် ငံမှ

ြပည်ပ0ုိင် ငံမှ (သဇာတိက bမရှိသူများ(PEPs) ဆိုသ ည်မှာ ြပည် ပ0ုိင်ငံ တစ်ခုမှ ထင်ရှာ းေသာ

(သဇာတိက bမရှိ
သူများ(PEPs)

0ုိင်ငံ့ တာဝန်များအပ်0ှင်းခံ(ခဲ့) ရသည့် ပုဂ^ိuလ်များ ြဖစ်သ ည်။ (ဥပမာ- အစုိးရ သိDုမ ဟု တ်

0ုိင်ငံ ့ေ ခါင်းေဆာင်များ၊ အဆင့်ြမင့် 0ုိင်ငံ့ တာဝန် ထမ်းေဆာင်သူ၊ အဆင့်ြမင့် အစိုး ရ၊
တရားေရး သိုDမ ဟုတ် စစ်တ ပ်အ ရာရှိမျာ း၊ 0ုိင်ငံပို င် ေကာ်ပိုေ ရးရှင်းများ၏ အlကီးတန် း
အရာရှိများ၊ အေရးပါေသာ 0ုိင်ငံေ ရးပါတီ အရာရှိများ။

ြပည်တွ င်း၌ (သဇာတိ က bမရှိသူများ( PEPs) ဆိုသ ည်မှာ ြပည် တွင်း၌ ထင်ရှားေသာ 0ုိင် င့ံ
တာဝန်များ အပ်0ှင်းခံ(ခဲ)့ ရသည့် ပုဂ^ိuလ်များ ြဖစ်သ ည်။ ဥပမာ-(ဥပမာ- အစုိးရ သိDုမ ဟု တ်
0ုိင်ငံ့ေ ခါင်းေဆာင်များ၊

အဆင့်ြမင့်

0ုိင်ငံ့ တာဝန် ထမ်းေဆာင်သူ၊

အဆင့်ြမင့်

အစိုးရ၊

တရားေရး သိုDမ ဟုတ် စစ်တပ် အ ရာရှိမျာ း၊ 0ုိင် ငံပိုင်ေ ကာ်ပို ေရးရှင်းမျာ း၏ အlကီးတန် း
အရာရှိများ၊ အေရးပါေသာ 0ုိင်ငံေ ရးပါတီ အရာရှိများ။

အြပည်ြပည် ဆိုင်ရ ာအဖွဲUအစည်းတစ်ခုမှ ထင်ရှာ းေသာလု ပ်ငန် းတာဝန် အပ်0ှ င်းခံ(ခဲ့)ရေသာ

သူများဆို သ ည်မှာ အlကီးတန်း စီမံခ န်Dခွဲမ; အဖွဲUဝင်များ၊ ဆို လိုသ ည်မှာ -SP န်(ကားေရး
မှzးမျာ း၊ လက်ေ ထာက် SPန်(ကားေရးမှzးမျာ း0ှင့် ဘု တ်အ ဖွဲUဝင်များ သိုDမ ဟုတ် အလားတူ
တာဝန်ရှိသူများ၊

PEP ဆိုသ ည့် အဓိ ပါ[ ယ် တွင် အထက် တွင် ေဖာ်ြပခဲ့သ ည့် တာဝန်များေအာက်ရိှ အမျuိ းအစား
တွင် အလတ် တန်းအရာရှိ သိDုမ ဟု တ် အငယ် တန်း အရာရှိများ မပါဝင်ပါ။
တရားမဝင်ရ ရှိ
ေသာ ေငွ(ကး0ှင့်
ပစqည်းများ
ပစqည်း

တရားမဝင်ရ ရှိေ သာ ေငွ(ကး0ှင့် ပစqည်းမျာ း ဆုိသ ည်မှာ ြပစ်မ; တစ်ခုခု ကျzးလွန်iပီး
တုိက်rုိ က် ြဖစ်ေ စ သွယ် ဝုိက်၍ ြဖစ်ေ စ ရရှိသ ည့် သိDုမ ဟု တ် ရယူ သ ည့် မည် သ ည့်
ပစqည်းမဆိုကုိ ေခCသည်။

ပစqည်း ဆိုသ ည်မှာ ပိုင် ဆိုင်မ; အမျိuးအစားတုိင်း ကို ဆုိ လိုi ပီး၊ rုပ်ြဒပ် ရှိသ ည်ြဖစ်ေ စ
မရှိသ ည်ြဖစ်ေ စ၊ ေရPUေြပာင်း0ုိင်သ ည်ြဖစ်ေ စ မေြပာင်း0ုိင်သ ည်ြဖစ်ေ စ လက် ဆုပ် လ က် ကုိ င်

ြပ0ုိင်သ ည်ြဖစ်ေ စ မြပ0ုိင် သ ည်ြဖစ်ေ စ အားလုံးပါဝင်သ ည်။ ထို ပုိင်ဆို င်မ;များအား တရားဝင်
ပိုင်ဆုိ င်ေ (ကာင်း အကျိuးခံစားခွင့်ရှိေ (ကာင်း အေထာက် အ ထား ြပသသည့် စာချuပ်စာတမ် း
မျာ း လည်းပါဝင်သ ည်။
လို အပ်သ ည့်အချက်

မျာ း0ှင့် ြပည့်စံု သ ည့်

အ(ကံြပuချက် ၁၆ ပါ အဓိပါ[ ယ် ဖွင့် ဆိုမ;စာစုကုိ ကုိးကားပါ။

အီ လက် ထရွန်နစ်
နည်းြဖင့်

လPဲေ ြပာင်းမ;များ
ကျuိးေ(ကာင်းသင့်
ေတာ်သ ည့်

အစီအမံများ

ကျuိးေ(ကာင်းသင့်ေတာ်သ ည့် အစီအ မံများ ဆိုသ ည်မှာ ေငွေ(ကးခဝါချမ; သိုDမ ဟု တ်

အ(ကမ်းဖက်မ; ကုိ ေငွေ(ကးေထာက် ပ့ံမ; အ0cရ ာယ်များ0ှင့် အချuိ းညီစွာ သင့်ေ လျာ်သ ည့်
အစီအမံများကိုေ ခCသည်။
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အ(ကမ်းဖက်မ;
ကိုေ ငွေ (ကး

အ(ကံြပuချက် ၃၂ ပါ အဓိပါ[ ယ် ဖွင့် ဆိုမ;စာစုကုိ ကုိးကားပါ။

ေထာက်ပ့ံမ;
)သိုD (

ေငွေ(ကးခဝါချ
မ;0ှင့်

စပ် လျဉ်း၍
လို အပ်ေ သာ

အ(ကံြပuချက် ၁၆ ပါ အဓိပါ[ ယ် ဖွင့် ဆိုမ;စာစုကုိ ကုိးကားပါ။

အ0cရ ာယ်

ေငွေ(ကးခဝါချမ;0ှင့်/(သိုD အ(ကမ်းဖက် မ;ကုိေ ငွေ (ကးေထာက်ပံ့ မ; 0ှင့် စပ် လျဉ်းသည့် အ0cရ ာယ်

အားလုံးကို ရည်SP န်းသည်။ ဤစကားရပ်ကုိ အ(ကံြပuချက် ၁ ပါ အဓိပါ[ ယ် ဖွင့် ဆိုမ; စာစု0ှ င့်
အတူ ဖတ်r; သ င့် သ ည်။
ေကျနပ်သ ည်

ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUအစည်းတစ်ခုက ကိစqရ ပ်တစ်ခုခုအေပC ေကျနပ်သ ည် ဟု ဆုိ လjင်၊

ထို အဖွဲUအစည်းသည် lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင် များအား ၄င်း၏ အကဲြဖတ်ခ ျက်
မှန်က န်ေ (ကာင်း ြပသ0ုိင်ရ မည်။
သိမ်းဆည်းြခ
င်း

သိမ်းဆည်းြခင်း ဆုိသ ည်မှာ ပစqည်းကို လPဲေြပာင်းြခင်း၊ ပုံစံေြပာင်းြခင်း၊ ေဖျာ က်ဖျက်ြခင်း

သိုDမ ဟု တ် ေနရာေြပာင်းြခင်းများ တားြမစ်ရ န် lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင်က ထိန်းချuပ်သ ည့်

ယ0cရ ားတစ်ခုခုြဖင့် စတင်ေ ဆာင်ရွက်ြခင်းကို ေခCသည်။ သိDုေ သာ် သိမ်းဆည်းြခင်းဆုိသ ည် မှာ
ထိန်းချuပ်သ ည့် ေဆာင်ရွက်ခ ျက်က့ဲ သDို မဟု တ် ဘဲ၊ lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင် သိDုမ ဟု တ်

တရားrုံးက အဆိုပါ ပစqည်းကို ထိ န်းသိမ်းပိုင်ခွ င့်ရှိသ ည်။ သိမ်း ဆည်း ထားသည့် ပစqည်းမျာ းမှာ

သိမ်းဆည်းချိန်တွင် အကျိuးခံစားခွင့် ရှိသ ည့် လူပုဂuိ^ လ် သိDုမ ဟု တ် ဥပေဒေရးရာ ပုဂuိ^ လ် )များ(၏
ပစqည်းများအြဖစ် ဆက် လ က် တည်ရိှသ ည်။ သိDုေ သာ် ထိုသိ မ်းဆည်း ထားသည့် ပစqည်းမျာ းကို

lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင် သိDုမ ဟု တ် တရားrုံးက မ(ကာခဏ ပို င်ဆို င်မ;၊ စီမံအုပ်ခ ျuပ်မ; သိDုမ ဟုတ်
စီမံခ န်Dခွဲမ;တုိDြပuလု ပ်ရ န် လPဲ ယူ0ုိ င်သ ည်။

ကို ယ်တို င်

SRB ဆုိ သ ည်မှာ ပညာြဖင့် အသက်ေ မွးေကျာင်းြပuမ;ကုိ ကို ယ်စ ားြပuသည့် အဖွဲUြဖစ်သ ည် (ဥပမာ-

တ်သ ည့်အဖွဲU

စာရင်းကိုင် များ) 0ှင့် ပညာရှင်များြဖင့် ဖွဲUစည်းထားေသာ အဖွဲUြဖစ်သ ည်။

စည်းကမ်းချမှ

ေရှUေနများ၊ 0ိုထရီများ၊ အြခား သီးြခားလွတ် လ ပ်သ ည့် ဥပေဒပညာရှင်များ သုDိဟု တ်

ထို အသက်ေ မွးဝမ်းေကျာင်းပညာအရည် အချင်းြပည့်ဝ၍ ထို အ ဖွဲUကို ဝင် က ာ ပညာြဖင့်
လုပ် ကုိင်(ကသူများအား စည်းကမ်းချမှတ်ရ န် အခန်းကpတစ် ခုမှ ပါဝင်iပီး သီးြခား

lကီး(ကပ်ကွ ပ်ကဲေ ရး သိDုမ ဟု တ် ေစာင့်(ကည့် (ကပ်မတ်ေ ရးတာဝန် လည်း ထမ်းေဆာင်(ကသည်။
ထို အဖွဲUများသည် ပညာြဖင့် လု ပ်ကုိ င်(ကသူများအေပC ကျင့်ဝ တ်များ အကျင့် သိက tာ
စံ0ှuန်းများြမင့်မားေရးအတွ က် စည်းကမ်းများ အာဏာ သက်ေ ရာက်ေ စသင့် သ ည်။

အစဉ် လိုက်

အ(ကံြပuချက် ၁၆ ပါ အဓိပါ[ ယ် ဖွင့် ဆိုမ;စာစုကုိ ကုိးကားပါ။
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ေပးေချမ;
ထူေ ထာင်သူ

ထူေ ထာင်သူ များဆို သ ည်မှာ မိမိတိDု ၏ ပိုင် ဆို င်မ;ပစqည်းများကို ယုံ(ကည်အပ် 0ံှသူများထံ
ယုံ(ကည်အပ် 0ံှမ; စာချuပ် သုDိမ ဟု တ် အလားတူ အစီအစဉ်ြဖင့် လPဲ အပ်သ ည့် လူပု ဂuိ^ လ်
သိုDမ ဟု တ် ဥပေဒေရးရာ ပုဂ^ိu လ် )မျာ း (ကိုေ ခCသည်။

သpာန်ေ ဆာ
င် ဘ ဏ်

သpာန်ေဆာင် ဘ ဏ်ဆို သ ည် မှာ ဖွဲUစည်းြခင်း လုိင်စ င်ရ ယူြခင်း ြပuလုပ် ထားသည့်
အတွ င်း

rုပ်ြဒပ်အ ရ

တည်ရှိြခင်းမရှိသ ည့်အ ြပင်၊

ထိေ ရာက်ေ သာ lကီး(ကပ် ထိန်းချuပ်မ;

0ုိ င် ငံ

စည်း ကမ်းစည်းမျဉ်များေအာက်တွ င်

ခံယူ ထားသည့် ေငွေ (ကးဆုိင်ရ ာ

လည်း ေပါင်းစည်း ဆက်စပ်ြခင်းမရှိေ သာ ဘဏ်ြဖစ်သ ည်။

အုပ်စု တစ်စုစု 0ှ င့်

rုပ်ြဒပ်အရ တည်ရှိြခင်း ဆို သ ည်မှာ တည်ရိှသ ည့် 0ုိင်ငံ တစ်ခု တွင် အမှန် တ ကယ် လု ပ်င န် း
လုပ် ကိုင်iပီး

ဗဟုိစီ မံခ န်Dခဲွမ; လည်းရှိြခင်းကို

ဆို လုိသ ည်။

နယ်ခံကုိ ယ် စားလှ ယ် တစ် ဦ း

သုိDမ ဟု တ် အငယ် တန်းဝန် ထ မ်းထားရှိက ာမjြဖင့်rုပ်ြဒပ်အ ရတည်ရိှသ ည် ဟု မေခCဆုိ0ိုင်ေ ပ။
လုပ် သ င့် သ ည်

FATF အ(ကံြပuချက်မျာ း0ှင့် လုိ က်နာေဆာင်ရွက်မ;ကုိ အကဲြဖတ် ချက်များအတွ က၊်

လုပ် သ င့် သ ည် ‘should’ ဆုိသ ည့် စကားရပ်သ ည် လုပ်ရ မည် ‘must’ ဆိုသ ည့် စကား0ှင့်
အဓိပါ[ ယ် တူ သ ည်။
ေတာက်ေ လjာက ်

ေဆာင် ရွက်သ ည့်

အ(ကံြပuချက် ၁၆ ပါ အဓိပါ[ ယ် ဖွင့် ဆိုမ;စာစုကုိ ကုိးကားပါ။

နည်းြဖင့်

ေပးေချြခင်း
lကီး(ကပ်ကွ ပ်
ကဲသူများ

lကီး(ကပ်ကွ ပ်ကဲ သူများဆိုသ ည်မှာ ေငွေ (ကးခဝါချမ;0ှင့် အ(ကမ် းဖက်မ;ကုိ ေငွေ (ကး

ေထာက်ပံ့မ; တုိ က်ဖျက်ေ ရးတာဝန်များကို ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲ Uအစည်းမျာ း 0ှင့် (သိုD )/

DNFBP များ မှ လုိက်နာ ေဆာင်ရွက်ေရး ေသချာေစရန်အတွ က် ခန်Dအပ် ထားသည့်

lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင်များ သိDုမ ဟုတ် အစိုးရမဟု တ်သ ည့်အ ဖွဲUမျာ း )“ေငွေ(ကးဆုိ င်ရ ာ
lကီး(ကပ်ကွ ပ်ကဲ သူများ 101 ) ကို ဆို လုိ သ ည်။ အစိုးရမဟု တ်သ ည့်အဖွဲUများ (SRB

အမျိuးအစားအချuိ Uပါဝင်0ို င်သ ည်ဆုိရ ာတွင် ( ေငွေ ရးေ(ကးေရး အဖွဲUအစည်းများ0ှင့် DNFBP
မျာ းအား AML/CFT သတ် မှတ် တာဝန်များလုိက် နာေရး lကီး(ကပ်ကွပ်ကဲ ရန် 0ှင့်

အေရးယူဒ ဏ်ခ တ်ရ န် လုပ်ပုိ င်ခွင့်များရှိသ င့်သ ည်။ ဤအစိုးရမဟု တ် သ ည့်အ ဖွဲUမျာ းသည်
လုပ် ငန်းတာဝန်များ ေဆာင်ရွက်0ို င်သ င့်iပီး၊ ထို လု ပ်ငန်း တာဝန်မျာ း ေဆာင်ရွက်0ို င်ရ န်
ဥပ ေဒ ြပဌာန်းသည့် လုပ်ပို င်ခွင့်များရှိသ င့်iပီး သက်ဆုိ င်သ ည့်

lကီး(ကပ်ေ ရးအာဏာပိုင် တစ်ရ ပ် ၏ lကီး(ကပ်ကွပ် ကဲမ;ေ အာက် တွင် ရှိသ င့် သ ည်။

101

FATF အ(ကံြပuချက်များ အေကာင်အထည်ေဖာ်မ;0ှင့် စပ်လျဉ်းသည့် lကီး(ကပ်ေရးတာဝန်များ ေဆာင်ရွက်သည့် ပင်မအေြခခံစည်းမျဉ်းဆုိင်ရာ lကီး(ကပ်သူများ (Core
Principles supervisors (အပါအဝင်)
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ေဝါဟာရ

ေငွေ(ကး ဆုိင်ရ ာ
ပစ်မှတ် ထား
အေရးယူ

ဒဏ်ခ တ်ြခင်း
အ(ကမ်းဖက်သ
မား

အဓိပ[ါယ်ဖွင့်ဆုိချက်

ေငွေ(ကးဆုိ င်ရ ာ ပစ်မှတ် ထားအေရးယူဒ ဏ်ခ တ်ြခင်းဆုိ သ ည်မှ ာ ရန်ပုံေ ငွများ သုိDမ ဟု တ်
ပိုင်ဆုိ င်မ; ပစqည်းမျာ းကို စာရင်းသွင်း သတ် မှတ်ခံရ သည့် သူများ0ှင့် အဖွဲUအစည်းများ၏
အကျိuးအတွက် တုိ က်rုိက်ြဖစ်စေ သွ ယ်ဝို က်၍ ြဖစ်ေ စ ရယူြခင်း မရှိေ စရန်

တားြမစ်ရ န်အ တွက် ထိန်းချuပ်ြခင်း0ှင့် တားြမစ်ြခင်း0ှစ်ရ ပ်လုံး ကို ဆုိ လိုသ ည်။

အ(ကမ်းဖက်သ မားဆုိသ ည် မှာ

(၁) အ(ကမ်းဖက် လုပ်ရ ပ်များကို မည်သ ည့်နည်းြဖင့် မဆုိ၊ တုိက်rိုက်ြဖစ်စေ
သွ ယ်ဝိုက်၍ ြဖစ်ေ စ၊ ဥပေဒ0ှင့် ဆန်Dက ျင်၍ တမင် တကာ ကျzးလွန်ြခင်း၊
(၂) အ(ကမ်းဖက် လု ပ်ရ ပ်များတွင် (ကံရာပါအြဖစ်ပါဝင်ြခင်း

(၃) အ(ကမ်းဖက် လုပ်ရ ပ်များ ကျzးလွန်ရ န် စီစဉ်ြခင်း သိုDမ ဟု တ် SPန်(ကားြခင်း၊ သိုDမ ဟု တ်
(၄) ရည်ရွ ယ်ခ ျက် တူညီေ သာ လူ တစ်စုမှ ကျzးလွန် သ ည့် အ(ကမ်းဖက်မ;များ

ဆက် လ က်က ျzးလွန်ရ န် အားေပးြခင်း၊ ထိုသDုိ အားေပးြခင်းသည် လည်း အ(ကမ်းဖက် လုပ်ရ ပ်
ဆက် လ က်က ျzးလွန်ေ စရန် တမင် တကာ ရည်ရွယ်ခ ျက်ြဖင့် ြဖစ်ေ စ၊

ထို အုပ်စုမှ အ(ကမ်းဖက် လုပ်ရ ပ် ကျzးလွန်ရ န် ရည်ရွယ်ခ ျက် ကုိ သိသ ြဖင့်ြဖစ်ေ စ

ေငွေ(ကးေထာက်ပံ့ြခင်း တုိD ြပuလု ပ်သ ည့် မည်သ ည့် လူပုဂ^ိuလ်မ ဆုိကုိ ေခCသည်။

အ(ကမ်းဖက် လု
ပ်ရ ပ်

အ(ကမ်းဖက် လု ပ်ရ ပ် ဆုိသ ည့် စကားရပ်တွ င် ေအာက်ပါတုDိပါဝင်သ ည်။
(a) ေအာက်ပါ သေဘာတူစာချuပ်မျာ းအထဲမှ တစ်ခုခုတွင် အဓိပါ[ ယ် ဖွင့် ဆိုသည့်အတုိ င်း၊
ထိုစာချuပ်ပါ ကျzးလွန်မ; ေြမာက်သည် ဟု သတ် မှတ်သည့် လုပ်ရပ်တစ်ခခ
ု ုကုိ ေခCသည်။
(i)ေလယာဥ် အ0ု(ကမ်းစီးမ; တုိက်ဖျက်ေရး ကွန်ဗင်းရှင်း (၁၉၇၀)
(ii) iမိuUြပေလေ(ကာင်း

ပျံသ န်းေရး

လုံြခံuမ;ကုိ ေဘးအ0cရ ာယ်ြဖစ်ေ စသည့်

ဥပေဒမဲ့

လုပ်ရ ပ် များ တားဆီး0ှိမ်0ှင်းေရး ကွန်ဗင်းရှင်း (၁၉၇၁)
(iii)

သံကို ယ်စားလှ ယ် များအပါအဝင်

အြပည်ြပည်ဆုိ င်ရ ာ

အကာအကွ ယ်ေ ပးရမည့်

ပုဂ^ိuလ်များ အေပC ကျzးလွန်မ; များကို တားဆီး 0ှိမ်0ှင်းေရး ကွန်ဗင်းရှင်း (၁၉၇၃)
iv) ဓားစာခံအြဖစ်

ကွန်ဗင်းရှင်း (၁၉၇၉)
(v)

ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမ;

0ျzကလီးယားြဒပ်ပစqည်းကို

ကွန်ဗင်းရှင်း

(vi) iမိuUြပေလေ(ကာင်း

တားဆီး

0ှိမ်0ှင် းေရး

အြပည်ြပည်ဆို င်ရ ာ

တရားမဝင်ေရPUေြပာင်းသယ် ေဆာင်မ;မှ

ကာကွ ယ်ေရး

ပျံသ န်းေရး လုံြခံuမ;ကုိ ေဘးအ0cရ ာယ်ြဖစ်ေ စသည့်

ဥပေဒမဲ့

လုပ်ရ ပ် များ တားဆီး0ှိမ်0ှင်းေရး ကွန်ဗင်းရှင်းကို ြဖည့်စွ က် သ ည့် အြပည်ြပည် ဆုိင်ရ ာ
iမိuUပြ ေလေ(ကာင်း မျာ း အသုံးြပuသည့် ေလဆိပ်များတွင် ဥပေဒ0ှင့် ဆန်D က ျင်သ ည့်
အ(ကမ်းဖက် လု ပ်ရ ပ်များ တားဆီး0ှိမ်0ှင်းေရး သေဘာတူစာချuပ် (၁၉၈၈)
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(vii) ေရေ(ကာင်း ပိုDေ ဆာင်သွာ းလာေရးကို ေဘးအ0cရ ာယ်ြဖစ် ေ စသည့် ဥပေဒမဲ့ လုပ်ရ ပ်
တားဆီး0ှိမ်0ှင်းေရး ကွန်ဗင်းရှင်း (၂၀၀၅)

(viii) ကမ်းလွ န်ေ ရတိမ်ပို င်းတွ င် ေရေအာက်သ ယံဇာတ ရှာ ေဖွေ ရး အေဆာက်အ အုံ ကို
ေဘးအ0cရာယ် ြဖစ်ေ စသည့် ဥပေဒမဲ့ လု ပ်ရ ပ်များ တားဆီး0ှိမ် 0ှင်းေရး သေဘာတူ စာချuပ်
(၂၀၀၅)

(ix) အ(ကမ်းဖက် ဗုံးခွဲတို က်ခုိက်မ;များ တားဆီး0ှိမ်0ှင်းေရးအတွက် အြပည်ြပည် ဆိုင်ရ ာ
ကွန်ဗင်းရှင်း (၁၉၉၇) 0ှင့်
(x)

အ(ကမ်းဖက်မ; ကုိ ေငွေ(ကးေထာက်ပ့ံ မ;

ကွန်ဗင်းရှင်း (၁၉၉၉)

တားဆီး0ှိမ်0ှင်း ေရး

အြပည်ြပည် ဆိုင်ရ ာ

(b) အရပ်သ ားတစ်ဦးဦး သိDုမ ဟု တ် လက်န က်ကုိ င် ပ ဋိပ ကtြဖစ်ပွားမ;တွ င် တက်(ကွ စွာ
ပါဝင်ေ နသူမ ဟု တ်သ ည့်အြခား မည်သ ည့် သူကုိ မဆုိ၊ ေသေစလုိ သ ည့် သိDုမ ဟု တ်
ြပင်းထန်စွာ ကို ယ်ခ 0‚ာ အနာတရ ြဖစ်ေ စလုိသ ည့် ဆ0wြဖင့် ြပuလုပ် သ ည့် အြခား

လုပ်ရ ပ် များ၊ ထို လုပ်ရ ပ် ၏ ရည်ရွ ယ်ခ ျက်မှာ လည်း၊ ၄င်း၏ သေဘာသဘာဝအရြဖစ်ေ စ
ဆက်စ ပ်အေြခအေနအရြဖစ်ေ စ၊ ြပည် သူ လူ ထုအား ေ(ကာက်လန်Dေ စရန် လ ည်းေကာင်း

အစိုးရ သိDုမ ဟု တ် အြပည်ြပည် ဆို င်ရ ာ အဖွဲUအစည်းတစ်ရ ပ်ကုိ တစ်စံု တရာ ြပuလုပ်ေ စရန်
ေသာ် လည်းေကာင်း၊ မြပuလု ပ်ေ စရန်ေ သာ်လည်းေကာင်း အကျပ်ကိုင် ြပuလုပ် သ ည့်
လုပ်ရ ပ် ကုိေ ခCသည်။
အ(ကမ်းဖက်မ; ကုိ
ေငွေ(ကး

ေထာက်ပံ့မ;
အ(ကမ်းဖက်မ; ကုိ
ေငွေ(ကး

အ(ကမ်းဖက်မ; ကုိ ေငွေ(ကး ေထာက်ပ့ံမ; ဆ uိသ ည်မှာ အ(ကမ်းဖက် လုပ်ရ ပ်များ၊

အ(ကမ်းဖက်များ0ှင့် အ(ကမ်းဖက်အ ဖွဲUမျာ းကို ေငွေ(ကးေထာက် ပ့ံြခင်းကိုေ ခCသည်။
အ(ကံြပuချက် ၈ ပါ အဓိပ[ါ ယ်ဖွင့် ဆုိမ;စာစုကို ကုိးကားပါ။

ေထာက်ပံ့မ; ဆိုင်
ရာ

အလွဲသုံးစားြပuမ;
အ(ကမ်းဖက်မ; ကုိ
ေငွေ(ကး

ေထာက်ပံ့မ;
ကျzးလွန်မ;

အ(ကမ်းဖက်အ ဖွဲU

အ(ကမ်းဖက်မ; ကုိ ေငွေ(ကး ေထာက်ပ့ံမ; က ျzးလွန်မ; ဆိုသ ည့် စကားရပ်ကိုးကားချက်များ

(အ(ကံြပuချက် ၄ မှလွဲ၍ ) သည် မူ လြပစ်မ;(များ)သာမက အားေပးကူညီသ ည့် အရန်ြပစ်မ;များ
ကိုပါ ေခCသည်။

အ(ကမ်းဖက်အ ဖွဲUဆုိသ ည ်မှာ ေအာက်ပါလု ပ်ရ ပ်များကို ြပuလုပ် သ ည့် မည်သ ည့် အ(ကမ်းဖက်
အဖွဲUကို မဆို ေခCသည်။

(၁) အ(ကမ်းဖက် လုပ်ရ ပ်များကို မည်သ ည့်နည်းြဖင့် မဆုိ၊ တုိက်rိုက်ြဖစ်စေ
သွ ယ်ဝိုက်၍ ြဖစ်ေ စ၊ ဥပေဒ0ှင့် ဆန်Dက ျင်၍ တမင် တကာ ကျzးလွန်ြခင်း၊
(၂) အ(ကမ်းဖက် လု ပ်ရ ပ်များတွင် (ကံရာပါအြဖစ်ပါဝင်ြခင်း

(၃) အ(ကမ်းဖက် လုပ်ရ ပ်များ ကျzးလွန်ရ န် စီစဉ်ြခင်း သိုDမ ဟု တ် SPန်(ကားြခင်း၊ သိုDမ ဟု တ်
(၄) ရည်ရွ ယ်ခ ျက် တူညီေ သာ လူ တစ်စုမှ ကျzးလွန် သ ည့် အ(ကမ်းဖက်မ;များ
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ဆက် လ က်က ျzးလွန်ရ န် အားေပးြခင်း၊ ထိုသDုိ အားေပးြခင်းသည် လည်း အ(ကမ်းဖက် လုပ်ရ ပ်
ဆက် လ က်က ျzးလွန်ေ စရန် တမင် တကာ ရည်ရွယ်ခ ျက်ြဖင့် ြဖစ်ေ စ၊

ထို အုပ်စုမှ အ(ကမ်းဖက် လုပ်ရ ပ် ကျzးလွန်ရ န် ရည်ရွယ်ခ ျက် ကုိ သိသ ြဖင့်ြဖစ်ေ စ
ေငွေ(ကးေထာက်ပံ့ြခင်း။

တတိ ယ

ပုဂ^ိuလ် /အဖွဲUများ

အ(ကံြပuချက် ၆ 0ှင့် ၇ ပါကိစqရ ပ်များအတွ က် တတိ ယ ပုဂuိ^ လ် /အဖွဲUမျာ း
ဆုိသ ည့်စကားရပ်သ ည် ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUမျာ း0ှင့် DNFBP မျာ းပါဝင်iပီး၊
ထိုမှျမကလည်း ပါဝင်0ိုင် သ ည်။

အ(ကံြပuချက် ၁၇ ပါ အဓိပ[ါယ်ဖွ င့်ဆုိ မ;စာစုကို ကုိးကားပါ။
ယုံ(ကည်အပ် 0ံှြခ
င်းခံရ သူ

ယုံ(ကည်အပ် 0ံှမ;0ှင့် ယုံ(ကည်အ ပ်0ံှြခင်းခံရ သူ ဆုိသ ည့် စကားရပ်များကို ယုံ(ကည် အပ်0ံှမ;0ှ င့်
၄င်းအား အသိအမှ တ်ြပuမ;0ှင့် အကျံuးဝင်သ ည့် ဥပ ေဒ ဆုိ င်ရ ာ ေဟ့ဂ် ကွန်ဗင်းရှင်းရှိ အပိုဒ်
၂ တွ င် ေဖာ်ြပချက်0ှင့် အညီ 102 နားလည် သ ဘာေပါက်ရ န်ြဖစ် သ ည်။

ယုံ(ကည်အပ် 0ံှြခင်း ခံရ သူများသည် ၄င်းတုိD ၏ လုပ် ငန်း ေဆာင်ရွက်မ;အေလျာက် ယုံ(ကည်
အပ်0ံှြခင်းခံသူအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ရ န် အကျိuးေဆာင်ခ ေပး၍ ေဆာင်ရွက်ေ စသည့် ပညာြဖင့်
အသက်ေ မွးဝမ်းေကျာင်း

သူများ ြဖစ်0ုိင် သ ကဲ့သုိD (စီရ င်ပို င်ခွင့်အ ေပC

မူတည်၍ ေရှUေန

သိုDမ ဟု တ် ယုံ(ကည်အပ်0ံှ မ; ကုမ[ဏီ တစ်ရ ပ်ြဖစ်0ို င်)၊ ပညာြဖင့် အသက်ေ မွးဝမ်းေကျာင်းသူ
မဟုတ် သ ည့် သူ လ ည်းြဖစ်0ုိင် သ ည် (ဥပမာ-အကျိuးေဆာင်ခ မပါဘဲ မိသ ားစု ကိုယ်စား
ေဆာင်ရွက်ေ ပးသူ)
သီးြခား ကိုးကား

အ(ကံြပuချက် ၁၆ ပါ အဓိပါ[ ယ် ဖွင့် ဆိုမ;စာစုကုိ ကုိးကားပါ။

မဆိုင်းမတွ

မဆိုင်းမတွ ဆုိသ ည်မှာ စံြပအေြခအေနတွ င် ကု လသမဂ^လံုြခံuေရးေကာင်စီ သိDုမ ဟု တ်

အမှတ် အသား

ဆုိင်ရ ာ အေရးယူ ဒဏ်ခ တ်မ; ေကာ်မတီ (ဥပမာ- ၁၂၆၇ ေကာ်မတီ၊ ၁၉၈၈ ေကာ်မတီ၊
၁၇၁၈

အေရးယူဒ ဏ်ခ တ်မ; ေကာ်မတီ)မှ

လုပ်ေ ဆာင်ြခင်းကို ေခCသည်။

စာရင်းသွင်း

S/RES/1373(2001)

ချမှတ်သ ည့်

နာရီပိုင်းအတွင်း

ကိစqရ ပ်များအတွ က်၊

မဆုိင်းမတွ

ဆုိသ ည်မှာ လုံေ လာက် သ င့်ေ လျာ်သ ည့် အကျuိးအေ(ကာင်းအရ၊ သိDုမ ဟုတ် ကျိuးေ(ကာင်း
သင့်ေ လျာ်သ ည့် အေြခခံတစ်ခုအရ၊ လူပုဂိ^uလ် တစ်ဦး သိDုမ ဟု တ် အဖွဲUသည် အ(ကမ်းဖက်
သမား ြဖစ်သ ည်၊ အ(ကမ်းဖက် မ; သိDုမ ဟု တ် အ(ကမ်းဖက် အဖွဲUကို ေငွေ (ကးေထာက်ပ့ံ သူ

ြဖစ်သ ည် ဟု သံ သ ယြဖစ် လjင် သိDု မ ဟု တ် ယုံ(ကည်ရ လjင် ရချင်း ထို အချိန်ကုိ ေခCသည်။

ထို ကိစqရ ပ်0ှစ်ခုစလုံးတွ င် မဆုိင်းမတွ ဆုိ သ ည့် စကားရပ်ကုိ အ(ကမ်းဖက် သ မားမျာ း၊
အ(ကမ်းဖက်အ ဖွဲUမျာ း၊

အ(ကမ်းဖက် မ;ကုိ ေငွေ (ကးေထာက်ပ့ံ သူ

မျာ း0ှင့်

ဖျက်အားြပင်း

လက်နက် ြပန်Dပွာ းမ;ကုိ ေငွေ (ကးေထာက်ပ့ံ သူများက ရန်ပံုေ ငွမျာ း သိDုမ ဟုတ် အြခားပိုင်ဆို င်
ပစqည်းများြဖင့် ထွ က်ေ ြပးတိမ်းေရှာ င်ြခင်း သိDုမ ဟု တ်

ေဖျာ က်ဖျက်ြခင်းကို တားဆီးရန်

အတွ က် လည်းေကာင်း၊ ထိုေ ငွေ (ကး စီးဆင်းမ;ကုိ အြမန် ြဖတ်ေ တာက်ရ န် တစ်က မoာ လုံးမှ

ဟန်ခ ျက်ညီစွာ ေဆာင်ရွက်ရ န် လ ည်းေကာင်းလို အပ်သ ြဖင့် မဆိုင်းမတွ ေဆာင်ရွက်သ ည် ဟု
အဓိပါ[ ယ် ဖွင့် ဆိုသ င့်သ ည်။
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102

ေဟ့ဂ် ကွန်ဗ င်း ရှင်း ရှိ အပိုဒ် ၂ သည် ေအာက်ပါေဖာ်ြပပါအတုိင်း ြဖစ်သည်။
ဤကွနဗ
် င်းရှငး် အတွက၊်

ယု(ံ ကည်အပ်0မ
ံှ ;

ဆုသ
ိ ည်စ
့ ကားရပ်သည်

ထူေထာင်သူ

လူတစ်ဥးီ မှ

အသက်ထင်ရာှ း

ရှစ
ိ ဉ်အခါတွငြ် ဖစ်စေ ေသဆုးံ သည်အ
့ ခါတွငြ် ဖစ်ေ စ၊

ပိင
ု ဆ
် င
ို မ
် ;ပစqညး် များကို အကျuိ းခံစားခွငရ
့် သ
ိှ ူတစ်ဥးီ ၏ အကျuိ းအတွက် သိDုမဟုတ် အြခားကိစရ
q ပ်တစ်ခအ
ု တွက် ယု(ံ ကည်အပ်0ှငး် ြခင်းခံရသူ၏ ထိန်းသိမ်း မ;ေအာက် တွင်
ထားရှသ
ိ ည့် ဥပေဒေရးရာ ဆက်ဆေံ ဆာင်ရွကမ
် ;ကုိ ေခCသည်။
ယုံ(ကည်အပ်0ှံမ;တစ်ခုတွင် ေအာက်ပါ လကtဏာများ ရှသ
ိ ည်။
က.( ပိုင်ဆုိင်မ;သည် ယုံ(ကည်အပ်0ှံြခင်း ခံရသူ၏ ကိုယ်ပိုင် ပစqည်း ြခံေြမ0ှင့် ခွဲြခားထားရှိသည့် ရန်ပုံေ ငွြဖစ်သည်။
ခ.( ယု(ံ ကည်အပ်0ထ
ံှ ားသည့် ပိင
ု ဆ
် င
ို မ
် ;ပစqညး် များ၏ ပိင
ု ရ
် င
ှ အ
် ြဖစ် ယု(ံ ကည်အပ်0ြံှ ခင်းခံရသူ သိမ
Dု ဟုတ် ယု(ံ ကည်အပ်0ြံှ ခင်းခံရသူ၏ ကိုယစ
် ားအြခားသူ၏ အမည်ြ ဖင့်
တည်ရှိသည်။
ဂ.( ယု(ံ ကည်အပ်0ှံြခင်းခံရသူသည် မိမိတာဝန်ခံထားသည့် ကိစqရပ်အတွက် ယုံ(ကည်အပ်0ှံမ;ပါ စည်းမျဉ်းများ0ှင့် အညီလည်းေကာင်း၊ ဥပေဒြပဌာန်းချက်အရ ခံယူရ သည့်
အထူးတာဝန်များ0ှင့် အညီလည်းေကာင်း၊ စီမခ
ံ န်Dခရ
ဲွ န်၊ အသုံးြပuရန် သိုDမဟုတ် ထုခွဲေရာင်းချရန် လုပ်ပိုင်ခွင့် 0ှင့် တာဝန်ရှိသည်။
တည်ေထာင်သူမှ အချိuU အခွင့်အေရးများ0ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကန်Dသ တ်ြခင်း၊ ယုံ(ကည်အပ်0ှံြ ခင်းခံရသူကိုယ်တိုင် အကျိuးခံစားခွင့်ရသ
ိှ အ
ူ ြဖစ် အခွငအ
့် ေရးများရရှြိ ခင်း တုDိသ ည်
ယု(ံ ကည်အပ်0ံှ မ;တစ်ခု တည်ရှိြခင်း0ှင့် မကိုက်ညီစရာ အေ(ကာင်းရှိချင်မှ ရှိမည်။
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TABLE OF ACRONYMS အတိုေကာက်စာလုံးဇယား
AML/CFT

ေငွေ(ကးခဝါချမ;0ှင့် အ(ကမ်းဖက်ကိုေငွေ(ကးေထာက်ပံ့မ; တုက
ိ ဖ
် ျကေ
် ရး

BNI

ကိုင်ေဆာင်သူလPဲေြပာင်း0ုိင်ေသာစာချuပ်စာတမ်း

CDD

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအား အေလးထားစိစစ်မ;

DNFBP

ကYမ်းကျင်မ;ဆုိင်ရာအသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းလုပ်ငန်းများ

FATF

ေငွေ(ကးဆုိင်ရာအေရးယူေဆာင်ရွက်မ; အဖွဲU

FIU

ေငွေ(ကးဆုိင်ရာ စုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲU

IN

အဓိပ[ါယ်ရှင်းလင်းဖွင့်ဆမ
ို ;စာစု

ML

ေငွေ(ကးခဝါချမ;

MVTS

ေငွေ(ကးသုိDမဟုတ် တန်ဖိုးရှိပစqည်းလPဲေြပာင်းေရးဝန်ေဆာင်မ;(များ)

NPO

ပရဟိတအဖွဲUအစည်း

Palermo

ကုလသမဂ^ 0ုိင်ငံြဖတ်ေကျာ်မ;ခင်းတုိက်ဖျက်ေရး ဆုိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း (၂၀၀၀)

(အ(ကမ်းဖက်မ;ကို ေငွေ(ကးေထာက်ပံ့မ; တုက
ိ ဖ
် ျကေ
် ရး အတွက် လ ည်း သုံးသည်)

Convention
PEP

ြပည်တွင်းြပည်ပ၌ (သဇာတိကbမရှိသူ

R.

အ(ကံြပuချက်

RBA

အ0cရာယ်အေြခြပu ချဉ်းကပ်မ;

SR.

အထူးအ(ကံြပuချက်

SRB

ကိုယ်တုိင်စည်းကမ်းချမှတ်သည့်အဖွဲUများ

STR

သံသယြဖစ်ဖွယ်သတင်းပိုDချက်

TCSP

ယုံ(ကည်အပ်0ှံမ0
; ှင့် ကုမ[ဏီဝန်ေဆာင်မ;ေပးသူ

Terrorist Financing

အ(ကမ်းဖက်မ;ကို ေငွေ(ကးေထာက်ပံ့မ; တားဆီး0ှိမ်0ှင်းေရး အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ

Convention

ကွန်ဗင်းရှင်း (၁၉၉၉)

UN

ကုလသမဂ^

Vienna Convention

မူးယစ်ေဆးဝါး0ှင့် စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစတတ်သည့် တရားမဝင်ေရာင်းဝယ်မ;
တားဆီး0ှမ
ိ 0
် င
ှ း် ေရး ဆုင
ိ ရ
် ာကုလသမဂ^ကန
ွ ဗ
် င်းရှငး် ၁၉၈၈
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နည်းပညာ မွမး် မံ ြပင်ဆင်မ; ရက်စဲွများ
၂၀၁၃ ခု0ှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ တွင် FATF နည်းပညာကို အတည်ြပuiပီးေနာက် ေအာက်ပါမွမ်းမံြပင် ဆင်ခ ျက် တDိုကို
ြပuလု ပ်ခ့ဲသ ည်။

ရက်စွဲ
၂၀၁၅

ေအာက်
တုိ ဘာ

မွမ်းမံြပင်ဆ င်မ;

မွမ်းမံြပင်ဆ င်မ; ြပuလုပ် သ ည့် အခန်းများ

အမျိuးအစား

သတ်မှ တ်စံ ၂၉.၃ (criterion

•

29.3)ကို အဓိပါ[ ယ် ဖွင့် ဆိုမ;

R.29 – စာမျက်0ှာ ၇၅
FIU ၏ အချက်အ လက် ထပ်မံ ေတာင်းခံရ ယူရ န်

စာစုကုိ ထပ်မံရှင်း လင်းသည့်

လုပ် ပုိင်ခွင့် အေပC နည်းပညာ၏ criterion 29.3.

ေအာက်ေ ြခမှတ်စုြဖည့်စွ က်ခ ျက်

ကျင့်သုံးမ;ကို လမ်း SPန်ရ န် ေအာက်ေြခမှတ်စု
ထပ်ြဖည့်စွက်ရ န်။

၂၀၁၆

ေဖေဖာ်

R.5 0ှင့် IO.9 ကို ြပင် ဆင်ခ ျက်

• R.5 0ှင့် IO.9 - စာမျက်0ှာ ၁၁၅-၁၁၆
R.5 0ှင့် IO.9 အတွ က် နည်းပညာကို UNSCR 2178

ဝါရီ

0ှင့်စပ် လျဉ်းသည့် အ(ကံြပuချက် ၅ အေပC

အဓိပါ[ ယ် ဖွင့် ဆိုမ; စာစု ြပင်ဆ င်ခ ျက်0ှင့် ကိုက် ညီေ စရန်။
၂၀၁၆
ေဖ

ေဖာ်ဝါ
ရီ

သတ်မှ တ်စံ ၃၃.၁ (criterion

33.1) ရှိ သတ်မှ တ် လိုအပ်ခ ျက်

ကျင့်သုံးပုံကို ရှင်း လင်းရန် ေအာက်ေြခမှတ်စု

ေအာက်ေ ြခမှတ်စု ြဖည့်စွက်ခ ျက်
IO.7. ရှိ ML လုပ်ရ ပ် အမျိuးအစား

ေဖေဖာ်

မျာ း၏ စကားရပ်ကုိ

ေအာက်ေ ြခမှတ်စု ြဖည့်စွက်ခ ျက်

R 33 - စာမျက်0ှာ ၈၁
သတ်မှ တ်စံ ၃၃.၁ (criterion 33.1) အတွက် နည်းပညာ

မျာ းကို ရှင်းလင်းရန်

၂၀၁၆
ဝါရီ

•

ြဖည့်စွက်ရ န်။
•

IO.7 – စာမျက်0ှာ ၁၁၀ ၁၁၂- IO.7 အတွ က်
(ပင်မအေရးကိစq ၇.၃) နည်းပညာတွ င်

SPန်း ဆုိ ထားသည့် အတုိ င်း ML လုပ်ရ ပ် အမျိuးအစား
အမျိuးမျိuး၏ စကားရပ်ကုိ ရှင်း လင်းသည့်
ေအာက်ေ ြခမှတ်စု ထပ်ြဖည့်ရ န်။

၂၀၁၆

ေအာက်
တုိ ဘာ

R.8 0ှင့် IO.10.

ြပင်ဆ င်မွမ်းမံခ ျက်

R.8 0ှင့် IO.10၊ ေဝါဟာရ စာရင်း -စာမျက်0ှာ ၃၉-၄၁ 0ှင့်
၁၁၇-၁၁၉

R.8 0ှင့် IO.10 တုDိအ တွက် နည်းပညာ0ှင့် ြပန် လ ည်

ြပင်ဆ င် ထားသည့် အ(ကံြပuချက် ၈ 0ှင့် ထိုအ(ကံြပuချက်
၈

အတွ က်

ကုိက်ညိuရ န်၊

အဓိပ[ါယ်ဖွ င့် ဆုိသ ည့်

စာစုတDုိ

0ှင့်
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၂၀၁၆

ေအာက်
တုိ ဘာ

IO.8. ရှိ အခွန်0ှင့် သိမ်း ဆည်းမ;
အတွ က် ေအာက်ေ ြခမှတ်စု
ြဖည့်စွက်ခ ျက်

•

IO.8 – စာမျက်0ှာ ၁၁၃-၁၁၄

•

IO.8 (ပင်မ အေရးကိစq ၈.၂(ေအာက်ရှိ ထိေ ရာက်မ;ကို
အကဲြဖတ်ခ ျက် အတွ က် အခွန်ဆို င်ရ ာ သိမ်းဆည်းမ;
ကိန်းဂဏန်းများကို မည်သDုိ ထ ည့်သွ င်း စဉ်းစား
သင့်သ ည်ကုိ ေဖာ်ြပသည့် ေအာက်ေ ြခမှတ်စု
ြဖည့်စွက်ရ န်၊

၂၀၁၇
ေဖ

ေဖာ်ဝါ

R.5 0ှင့် IO.9. တုDိအား

•

ြပင်ဆ င်ခ ျက်

R.5 0ှင့် IO.9 – စာမျက်0ှာ ၃၀-၃၁ 0ှင့် ၁၁၅-၁၁၆
R.5 0ှင့် IO.9 တုDိအ တွက် နည်းပညာ0ှင့်
ြပန်လ ည်ြပင် ဆင် ထားသည့် အ(ကံြပuချက် ၅ ၏

ရီ

အဓိပါ[ ယ် ဖွင့် ဆိုမ; စာစု0ှင့် လည်းေကာင်း၊

“ရန်ပုံေ ငွများ0ှင့်အ ြခားပုိင် ဆုိင် မ;ပစqည်းများ” ဆုိသ ည့်
စကားရပ်0ှင့် လ ည်းေကာင်း ချိန်ညိuရ န်။
၂၀၁၇
0ုိဝင်
ဘာ

အ(ကံြပuချက် ၇ ကို

ြပန်လ ည်ြပင် ဆင်ခ ျက်

•

R.7 – စာမျက်0ှာ ၃၆-၃၈
R.7ကို ၂၀၁၇ ဇွန် လ တွ င် ြပင်ဆ င်ခ့ဲသ ည့် FATF
စံ0ှuန်းများ(INR.7 0ှင့် ေဝါဟာရ စာရင်း)
တုDိအ တုိင်းြဖစ်ေ စရန် ြပင် ဆင်ရ န်။

(ဇွန် လ ြပင်ဆ င်ခ ျက်မှာ ၂၀၁၂ ေဖေဖCဝါရီ က FATF
စံ0ှuန်းများ ထု တ်ြပန်ခ့ဲiပီးေနာက်

ဖျက်အားြပင်းလက်နက်ြပန်Dပွာ းမ;အေပC ြပင် ဆင် သ ည့်
ကု လသမဂ^ လံုြခံuေရး ေကာင်စီ ဆုံးြဖတ်ခ ျက်များကို
ထင် ဟပ်ေ စသည့် ြပင်ဆ င်ခ ျက်ြဖစ်သ ည်)
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ရက်စွဲ

၂၀၁၇
0ုိဝင်
ဘာ

မွမ်းမံြပင်ဆ င်မ;

မွမ်းမံြပင်ဆ င်မ; ြပuလုပ် သ ည့် အခန်းများ

အမျိuးအစား

အ(ကံြပuချက် ၂၅ ရှိ

•

ေအာက်ေ ြခမှတ်စုကို

R.25 – စာမျက်0ှာ ၆၉-၇၀

အထူး ယုံ(ကည် အ ပ်0ှံမ;0ှ င့် ပုံစံ လကtဏာများ အလားတူ

ြပင်ဆ င်ခ ျက်

သြဖင့် ML/TF r;ေ ဒါင့်အ ရ အထူး ခုခံမ;အ ားနည်း0ုိင်ေ ခြ
ရှေ
ိ သာ R.25 0ှင့် IO.5. ေအာက်တွင် အကျံuးဝင်သ ည့်
အြခား ဥပေဒေရးရာ စီစဉ်ေ ဆာင်ရွက်မ; များကို

သိရှိေ အာင် မည် သုိD ေဖာ်ထု တ်ရ မည်ကို လမ်းSP န်ြပရန်

နည်းပညာ ရှိ R. 25 အတွက် ေအာက်ေ ြခမှတ်စု ၅၅ ကို
ြပင်ဆ င်ရ န်၊ ထိDုအြပင် အြပန်အ လှ န်

အကဲြဖတ် မ;များတွင် ချဉ်းကပ်ပံု များ ေရှUေနာက်

ကိုက်ညီရ န် အတွ က် ြပင်ဆ င်မွမ်းမံရ န်ြဖစ်သ ည်။

၂၀၁၈
ေဖ

ေဖာ်ဝါ

အ(ကံြပuချက် ၁၈ 0ှင့် ၂၁

•

တုDိကုိ ြပင် ဆင်ခ ျက်

R.18 – စာမျက်0ှာ 58 0ှင့် R.21 - စာမျက်0ှာ 62
R.18 0ှင့် R.21 တုDိကုိ ၂၀၁၇ 0ုိဝင် ဘာတွင်

ြပင်ဆ င်ခ့ဲသ ည့် FATF စံ0ှuန်းများ (INR.18 0ှင့်

ရီ

R.21)0ှင့်ကုိက် ညီေ စရန် အတွက် ြပင်ဆ င်ြခင်း။ ၂၀၁၇
0ုိဝင် ဘာ ြပင် ဆင်ခ ျက်မှာ ေငွေ(ကးဆုိ င်ရ ာအုပ်စုများ
အ(ကား ပုံမှန်မ ဟု တ်ေ သာ သံသ ယြဖစ်ဖွ ယ်

ေငွလPဲေ ြပာင်းမ;များအေပC သတင်းအချက် အ လက်
မjေဝြခင်း၊ 0ှင့် စပ် လျဉ်းသည့် စည်းကမ်းများ၊

ထုိစ ည်းကမ်းများရှိ သတ်မှ တ် လို အပ်ခ ျက်များ0ှင့်

သတင်းေပါက်(ကားမ; ြပဌာန်းချက်များဆက်စပ်မ; များကို
ရှင်းလင်း ထားသည့် ြပင် ဆင်ခ ျက်ြဖစ် သ ည်။

၂၀၁၈

ေအာက်
တုိ ဘာ

အ(ကံြပuချက် ၂ 0ှင့်

လက်င င်းရလဒ် ၁ တုိD
ြပင်ဆ င်မွမ်းမံခ ျက်

•

R.2 – စာမျက်0ှာ ၂၆ 0ှင် IO.1 – စာမျက်0ှာ ၉၄ 0ှင့် ၉၅
AML/CFT သတ်မှ တ် လို အပ်ခ ျက်များ၊ ေဒတာ

ကာကွ ယ်ေ စာင့်ေ ရှာ က်မ;0ှင့် ကို ယ်ေ ရးလွတ် လ ပ်ခွင့်
စည်းကမ်းများကို ရှင်း လင်းသည့် FATF စံ0ှuန်းမျာ း

(R.2.) အား ၂၀၁၈ ေဖေဖာ်ဝါလက ြပင် ဆင်ခ ျက် များ0ှင့်
ကိုက်ညီေ စရန် 0ှင့် အဖွဲUအစည်းများအ(ကား CT/CFT
သတင်းအချက်အ လက်ဖ လှ ယ် သ ည့် RTMG

အစီရ င်ခံစာ ဆုံးြဖတ်ခ ျက် များကို အေြခတည်ရ န်
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ြပင်ဆ င်ြခင်း

၂၀၁၈

ေအာက်
တုိ ဘာ

အပိုင်း ၁ ကို ြပင်ဆ င်ခ ျက်များ၊

0ှင့် လက်င င်းရလဒ် ၃ 0ှင့် ၄ 0ှင့်
ဆက်စ ပ်သ ည့် အပို င်း ၅ 0ှင့် ၆
တွင်

ေအာက်ေ ြခမှတ်စုများထပ်ြဖည့်
စွက်ခ ျက်များ

•

အပုိင်း ၁ -စာမျက်0ှာ ၁၃၂

•

အပိုင်း ၅ -စာမျက်0ှာ ၁၃၈ 0ှင့် အပို င်း ၆ စာမျက်0ှာ
၁၃၉

IO.3 0ှင့် IO.4 ေအာက် ထိေ ရာက်မ;ကို

အကဲြဖတ်ရ ာတွ င် မည်သ ည့်အချက်များ ေမjာ် လင့်

ရမည်ကို ရှင်းလင်းရန်အ တွ က် ေအာက်ေ ြခမှတ်စုများ
ထပ်ြဖည့်ြခင်း၊ ထိုသDို အကဲြဖတ်ရ ာတွင်

အကဲြဖတ်ခံ0ို င်ငံ ၏ အ0cရာယ်၊ ဆက်စပ်

အေ(ကာင်းတရား 0ှင့် စီးပွာ းေရးအတွက်

အခရာကျမ;တDို ကုိ ထည့်သွ င်းစဉ်းစားရန်များြဖစ်သ ည်။
၂၀၁၉
ေဖ

ေဖာ်ဝါ
ရီ

လက်င င်းရလဒ် ၃ 0ှင့် ၄ ကို
ြပင်ဆ င်ခ ျက်များ၊

အကဲြဖတ် သူများအတွက်

မှတ်စု ကို ြဖည့်စွ က်ခ ျက်များ0ှင့်
ေအာက်ေ ြခမှတ်စုများ

• လက်င င်းရလဒ် ၃ -စာမျက်0ှာ ၉၉ -၁၀၀
လက်င င်းရလဒ် ၄ -စာမျက်0ှာ ၁၀၃-၁၀၄
ေငွေ ရးေ(ကးေရးအဖွဲUမျာ း0ှင့် DNFBP ကpအမျိuးမျိuး၏
တစ်ခု0ှင့် တစ်ခု အေရးပါမ; မတူ ညီမ; ကို မည်သုိD

အကဲြဖတ် ရမည် ကုိ လမ်း SPန်ရ န် အကဲြဖတ်သူများ
အတွ က် မှတ်စုများ 0ှင့် ေအာက်ေြခမှတ်စုများ
ထပ်ြဖည့်ြခင်း၊
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