
င ွေငကြြေးခဝါချမှု၊ အကြမ်ြေးဖြ်မှုြ ိုင ွေငကြြေး င ော ြ်ပ ံ့မှု၊ 

လူအမျောြေးအ ပပောြေးင ေငကြငေငေောလြ်နြ်မျောြေးပပန ်ပွေောြေးင ေရန်င ွေ ငကြြေးင  ောြ်ပ ံ့မှု 

တ ိုြ်ဖျြ်ငရြေးဆ  ို ်ရော ေတ ပပြုလ ိုြ်နာရမညံ့်အချြ်မျောြေး

(သရူိန်အ ောင်)

ဒုတိယညွှန်က ောြားအရြားမ  ြား

 ထူြားစ ုစမ်ြားစစ်အ ြားေးေးအရြားဦြားစ ြားဌောန

၆-၃-၂၀၂၃



အြျ  ြုြေးခ ေောြေးခွေ ်ံ့ရ  ေူပ ို ် ရ  ်



➢ မူရင်ြားပုိင်ရ င် (သုိို့) သ သယရ ိသည ်တရောြားခ ၏ ID  ိုဖ ုြား ွယ်ရန်၊

➢  ုမပဏ  ဖွ ွဲ့ စည်ြား၏ထိန်ြားခ ျုပမ်ှုအ ော ်ရ ိ အငွစောရင်ြား (သုိို့) ပစစည်ြား၏  အက ောင်ြား ရင်ြားမ န် ို

ဖ ုြား ွယ်ရန်၊

➢  ုမပဏ  ဖွ ွဲ့ စည်ြားမ ောြားန င  ် ်နွယ်သည ် အငအွက ြား (သိုို့) ပစစည်ြား၏  ရင်ြား မမစန် င ်  သ ုြားမပျုမှု ို

ဖ ုြား ွယ်ရန်

အြျ  ြုြေးခ ေော ြေးခွေ ်ံ့ရ  ေူပ ို ်ရ  ်ဖ ိုြေးြွေယ်ရပခ ်ြေးရညရွ်ယ်ချြ်
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➢ ေဏ္ဍောန်ငဆော ်ြိုမပဏီမျောြေးြ ို အေ ိုြေးပပြုပခ ်ြေး၊

➢ ရှုတ်အထွြားသည ် ပုိင် ုိင်မှုန င ်ထိန်ြားခ ျုပ်မှုပ ုစ  ို  သ ုြားမပျုမခင်ြား၊

➢ Bearer shares and bearer share warrants မ ောြား ို သ ုြားမပျုမခင်ြား၊ (R-24)

➢ Legal Person မ ောြား ို ဒါရို ်တော မဖစ် သ ုြားမပျုမခငြ်ား၊

➢ အမည်ခ အေိုရ ယ်ယောပ ို ်ရ  ်မျောြေးန  ံ့်ဒါရ ိုြ်တောမျောြေးြ ိုအေ ိုြေးပပြုပခ ်ြေး၊

➢ Trusts and other legal arrangement မ ောြား ို သ ုြားမပျုမခင်ြား၊

➢ Legal Person ဖွ ွဲ့စည်ြားရောတွင် က ောြားခ လူပုဂ္ိျုလ်/ ဖွ ွဲ့ စည်ြားမ ောြား ို သ ုြားမပျုမခငြ်ား၊

အြျ  ြုြေးခ ေောြေးခွေ ်ံ့ရ  ေူပ ို ်ရ  ်ဖ ိုြေးြွေယ်ရန် အေ ိုြေးပပြုေညံ့်နညြ်ေးလမ်ြေးမျောြေး
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➢ အငွအက ြားခဝါခ မှုတို ဖ်  ်အရြားဥပအဒ ပုဒ်မ ၃၊ ပဒု်မခွ (ည)

➢ နိုင်င အတော်သမမတရ ုြား၏ အငအွက ြားခဝါခ မှုတို ဖ်  ်အရြားဥပအဒ ိငု်ရော  မိနို့်  မ တ်၊ ၄၅/၂၀၁၉ ၏

 ပိုဒ် ၂(င)

➢ မမန်မောနိုင်င အတော်ဗဟုိဘဏ်၏ ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ရ ်အနို့တွင် ထုတ်မပန်ခ  သည ် CDD ုိင်ရော

ညွှန်က ောြားခ  ်  မ တ်၊ (၁၈/၂၀၁၉)

➢ ရင်ြားန  ြားမမ ျုပန်  မှုန င ် မုပဏ မ ောြားညွှန်က ောြားမှုဦြားစ ြားဌောန၏ ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ ရ စ်ွ ပါ    ျိုြားခ စောြားခငွ ်ရ ိသူ

ပုိင်ရ င်သတင်ြား ခ  ် လ မ် ောြား ထုတအ်ဖောအ်က ညောအရြား  ုိင်ရောညွှန်က ောြားခ  ် မ တ် ၁၇/၂၀၁၉

( ပုိဒ် ၃(ဃ))

➢    ျိုြား မမတ်ရရ ိပုိင် ုိင်မှုအဖော်အ ောင်အရြားလုပ်ငနြ်ား ဖွ ွဲ့၏ သတ်မ တ်ခ  ်

အြျ  ြုြေးခ ေောြေးခွေ ်ံ့ ရ  ေူပ ို ်ရ  ်ဆ ို ်ရော ပပည်တွေ ်ြေးေတ်မ တ်ချြ်မျောြေး
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အငွအက ြားခဝါခ မှုတို ်ဖ  ်အရြားဥပအဒ၊ ပုဒ်မ ၃ (ည)

   ျိုြားခ စောြားခငွ် ရ ိသူပုိင်ရ င် ုိသည်မ ော -

• မူလ ဓိ ပုိင် ုိင်သူ

•   ်သွယ်အ ောင်ရွ သူ် တစ်ဦြားဦြား ောြား ထိန်ြားခ ျုပ်သူ

•  အရောင်ြား ဝယ်တစ်ခခုု ို မိမိ ိုယ်စောြား  မခောြားသတူစ်ဦြား ောြား အ ောင်ရွ အ်စသူ

အြျ  ြုြေးခ ေောြေးခွေ ်ံ့ ရ  ေူပ ို ်ရ  ်ဆ ိုေညမ် ော



 ုမပဏ / ဖွ ွဲ့ စည်ြားတစ်ခု ုိ-

✓ FATF ၂၅% န င ် ထ ် ပိုင် ိုင်/ထိန်ြားခ ျုပထ်ောြားသူ

✓ အငွအက ြားခဝါခ မှုတို ်ဖ  ်အရြား ၂၅% န င ် ထ ် ပိင်ု ိုင်/ထိန်ြားခ ျုပထ်ောြားသူ

နည်ြားဥပအဒ ၂၄

✓ မမန်မောနိုင်င အတော်ဗဟုိဘဏ် ၂၀% န င ် ထ ် ပိင်ု ိုင်/ထိန်ြားခ ျုပထ်ောြားသူ

အြျ  ြုြေးခ ေောြေးခွေ ်ံ့ ရ  ေူပ ို ်ရ  ်ဆ ိုေညမ် ော



အက   ျိုးခံစ ျိုးခွင ့်ရှ သပူ ိုင ရှင ဆ ိုသည မှ 

CUSTOMER

COMPANY
A

COMPANY
B

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

50%50%

60%
40% 20%

40% 40%



အြျ  ြုြေးခ ေောြေးခွေ ်ံ့ရ  ေူပ ို ်ရ  ်
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၁။  ွစ်ဇောလန် ၂၅%

၂။ ဂ ောစ နိငု်င ၂၅%

၃။ အဟောင်အ ောင် ၂၅%

၄။ UK ၂၅%

၅။ ဒိန်ြားမတ် ၂၅%

၆။ ယူ ရိန်ြား ၂၅%

၇။  င်ဒိုန ြားရ ောြား ၂၅%

၈။ Kazakhstan ၂၅%

၉။ EU ၂၅%

၁၀။ မပင်သစ် ၂၅%

၁၁။  ောဂ င်တ ြားန ြား ၂၀%

န ို ်  အလ ိုြ်ေတ်မ တ်ချြ်မျော ြေး

၁၂။ ဒိုမ န  န် ၂၀%

၁၃။ ဥရုအ ွြားနိုင်င ၁၅%

၁၄။ ဘောအဘြားဒိုြားစ် ၁၀%

၁၅။ ဘဟောြားမောြား ၁၀%

၁၆။ ဘယ်လောရုစ် ၁၀%

၁၇။ ပ ရူြား ၁၀%

၁၈။ Kyrgyz Rep ၁၀%

၁၉။  ိလု ဘ ယော ၅%

၂၀။  င်မရွန်ြား ၅%

၂၁။ မောလောဝ ၅%

၂၂။ နိုင်ဂ  ြားရ ြားယောြား ၅% 10



( ) ပုိင် ုိင်မှု   ျိုြား မမတ် (Ownership Interest)

(ခ) မ အပြားခွင ် ခွင ် အရြား (Voting Right) သုိို့မဟုတ်

(ဂ) ဒါရို တ်ော ဖွ ွဲ့ဝင်  မညစ်ောရင်ြားတင်သငွ်ြားမခင်ြား (သုိို့)  မညစ်ောရင်ြားမ 

ပယ်ဖ  ်မခင်ြားမပျုနိုင်ခွင ်။

ရောခ ို ်နှုန်ြေးေတ်မ တ်ချြ်၏အြျ ြုြေးဝ ်မှု
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❖ ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ ရ ်စွ ပါ ညွှန်က ောြားခ   ်မ တ် (၁၇/၂၀၁၉)၊

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

arrangement၊

❖ မမနမ်ောနိုင်င  တငွ်ြားဖွ ွဲ့စည်ြားထောြားသည ် legal person and legal arrangement  ောြားလ ြုား

လုိ န် ရန်၊

❖ BO ုိင်ရောသတင်ြား ခ  ် လ ်မ ောြားမပျုစုထောြားရန၊် အန  ်  ုြား အမခ အနန င ်  ည မဖစ်အစရန် န င ်

DICA န င ် IRD သိုို့ ခ နိ်န င ်တစ်အမပြားည တင်မပရန၊်

❖ BO န င ်ပတ်သ ်၍သ ် ုိင်ရော ောဏောပုိင်မ ောြားန င ် မပည ် ဝပူြားအပါင်ြားရန်၊

❖  ုမပဏ ဖ  ်သိမ်ြားပပ ြားအန  ် (၅)န စက် ောထိထိန်ြားသိမ်ြားထောြားရ ိရန်၊

❖ ပ  ် ွ ပ်ါ AML ဥပအဒန င ် ည  အရြားယူရန်၊

DICA ၏ မရူ ်ြေးပ ို ်ရ  ်ဆ ို ်ရောေတ ်ြေးအချြ်အလြ်မျောြေး 

 ိုတ်ငဖော ်ငပပောကြောြေးင ရြေးညွှန်ကြောြေးချြ်
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❖  ုမပဏ မ တ်ပ ုတင်ရ ုြား

❖  မခောြားအသောပုိင် ုိင်မှု ုိင်ရောမ တပ် ုတင်ရ ြုားမ ောြား ( ိမ်/ခခ /အမမ၊ အမော်အတော်ယောဉ်၊ အရယောဉ်)

❖ FIU

❖ အငွအရြားအက ြားအရြား ဖွ ွဲ့ စည်ြားမ ောြား၊ DNFBP မ ောြား

❖ က  ြားက ပ်အရြား ောဏောပုိင်မ ောြား

❖  ခွန် အ ော ် ုိင်ရော  ောဏောပုိင်မ ောြား

❖ အငွအခ ြားသ ်အသခ လ မ် တ်အရောင်ြားဝယအ်ရြားဌောနမ ောြား

❖ Credit Bureau မ ောြား

❖ Commercial Database မ ောြား

မူရ ်ြေးပ ို ်ရ  ်ဆ ို ်ရောေတ ်ြေးအ ချြ်အလြ်ရရ  န ို ်ေညံ့် အရ ်ြေးအ ပမေ်မျောြေး
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DICA ၏ မရူ ်ြေးပ ို ်ရ  ်ဆ ို ်ရောေတ ်ြေးအချြ်အလြ်မျောြေး
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ြိုမပဏီအဖွေ ွဲ့အေည်ြေးမျောြေးန  ံ့်ဆြ်နွေယ်ငေော င ွေငကြြေးခဝါ ချမှုဆ ို ်ရော ဆ ိုြေးရ ှုြေးန ို ်ငပခ

အနတရောယ်မျောြေး
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ြိုမပဏီအဖွေ ွဲ့အေည်ြေးမျောြေးန  ံ့်ဆြ်နွေယ်ငေော င ွေငကြြေးခဝါချမှုဆ ို ်ရော  မှုခ ်ြေးနမူနာ

❖A Financial Institution သည် ဝငအ်ငွရလမ်ြားမအဖေ်ာမပနိုင်ဘ  ခွန်ထမ်ြားအ ောင်ထောြားမခငြ်ားမရ ိအသော

အငွမ ောြားမဖင ် ဘဏ်၏ မတည်ရင်ြားန  ြားအငွမပျုလုပ်ခ  ပပ ြား အငွအက ြားခဝါခ မှုန င ်စပ် ိုင်သည ် သ သယမဖစ်ဖွယ်

မ ောြားအတွွဲ့ရ ိရ၍ AML ဥပအဒ ရ  အရြားယူရန် စိစစ်ခ  အသောမှုခင်ြား

❖မူလမပစ်မှု (Predicate Offence)

❖ယ ိုကြည်အပ်န   ငရြေးငဖောြ်ဖျြ်မှု

❖လ မ်လည်အတိုပပြုလိုပ်မှု



Using Cooperate Vehicles to commit crime

❖ဘဏ်လုပ်ငန်ြားစ မ ခနိ်ု့ခွ ပိုင်ခွင ် လွ သ ုြားစောြားမပျုလုပ်၍    ျိုြား မမတ်ရယူမခင်ြား၊

❖ထ လုပ်ငန်ြား ို လွ သ ုြားစောြားမပျု၍ ဘဏ်လုပ်ငန်ြားတွင်  စုရ ယ်ယောတိုြားမမ င ်ထည ်ဝင်မခင်ြား၊

❖စည်ြားက ပ်မှုမ  င်ြားလွတ်အနအသောဝင်အငွမ ောြား ို ခွန်အပြားအ ောင်၍ဘဏ်လုပ်ငန်ြားတွင်  စုရ ယ်ယော တိုြားမမ င ်

ထည ်ဝင်မခင်ြား၊



တရောြေးေွေ တ ်ပ ို မှု

ယ ိုကြည်အပ်န   ငရြေးငဖောြ်ဖျြ်မှု

❖ရောဇသတ်က  ြားပုဒ်မ ၄၀၉

လ မ်လည်အတိုပပြုလိုပ်မှု

❖ရောဇသတ်က  ြားပုဒ်မ ၄၂၀/၄၆၅/၄၇၁

င ွေငကြြေးခဝါချမှု

❖အငွအက ြားခဝါခ မှုတိ ု်ဖ  ်အရြား ဥပအဒ ပုဒ်မ ၄၃



င ွေငကြြေးခဝါချေညံ့န်ည်ြေးပ ိုေ မျော ြေး (ML Typologies)

• ေးဘဏ်မ ောြားတွင်ေးအငွအက ြား ပ်န  မခင်ြား၊

•  ိမ်/ခခ /အမမေးဝယ်ယူမခင်ြား၊

• အမောအ်တေ်ာယောဉ်န င ်ေးအရယောဉ်မ ောြားဝယ်ယူမခင်ြား၊

• စို ်ပ ျိုြားအရြားန င ်ေးအမွြားမမ အရြားလုပ်ငန်ြားမ ောြားလုပ် ိုင်မခင်ြား၊

• အ ောင်ဘောအလအပါ ်မ ထ လ ်မ တမ် ောြား ောြားေး မမတ်အပြားဝယ်ယူ၍ေးဝငအ်ငွရလမ်ြားအဖေ်ာမပမခင်ြား၊

• စည်ြားက ပ်မှုမ ေး င်ြားလွတ်အနအသောေးဝင်အငွမ ောြား အပေါ်ေး ခွန်အပြားအ ောင်မခင်ြားမဖင ်ေးဝင်အငွရလမ်ြားအဖေ်ာမပမခငြ်ား၊

• ဘဏ်လုပ်ငန်ြားလုပ် ိုင်မခင်ြား၊

• ဇန ြား/ သောြားသမ ြားေး မည်မ ောြားမဖင ်ေးဘဏ်အငွစောရင်ြားမ ောြားဖွင ်လ စ်ထောြားရ ိမခင်ြား၊ေးအမမ ွ ်မ ောြားဝယ်ယူမခင်ြားေး(Third 

Party Money Laundering)



န ို ်  ငရြေးပါတီန  ံ့်ဆြ်နွေယ်ငေောင ွေငကြြေးခဝါချမှု



န ို ်  ငရြေးပါတီန  ံ့်ဆြ်နွေယ်ငေောင ွေငကြြေးခဝါချမှု

❖ စွပ်စွ ခ ရသူသည်

❖ ဝရမ်ြားအမပြားတစ်ဦြားမဖစ်အက ောင်ြား၊

❖ နိုင်င သောြားစိစစ်အရြား  တ်မပောြား(၂)ခု  ိုင်အ ောင်ထောြားအက ောင်ြား၊

❖ မူြားယစ်အ ြားဝါြားမှုခင်ြား   ြားလွန်အက ောင်ြား၊

❖ ယခင်လိမ်လည်မှု   ြားလွန်ဖူြားအက ောင်ြား

❖ Investment Group Co.,Ltd  ပါ ဝင်  ုမပဏ လုပ်ငန်ြားမ ောြားရ ိ ပိုင် ိုင်မှုမ ောြားသည် တရောြားမဝင်

အသောနည်ြားလမ်ြားမဖင ်ရရ ိသည ် အငွအက ြားန င ်ပစစည်ြားမ ောြား ဟုတ်/မဟုတ် စိစစ်မခငြ်ား။



ရရ  ေညံ့ပ် ို ်ဆ ို ်မှုေတ ်ြေးအ ချြ်အလြ်အမျ  ြုြေးအ ေော ြေးမျောြေး

❖    ြားလွန်သူပါဝင်အ ောင်ရွ ်အနသည ် ုမပဏ  ဖွ ွဲ့ စည်ြားမ ောြား၊

❖    ြားလွန်သူပိုင် မုပဏ  မည်မ ောြားမဖင ် ဖွင ်လ စ်ထောြားသည ် တရုတ်နိုင်င ရ ိအငွစောရင်ြားမ ောြား၊

❖ ယင်ြားအငွစောရငြ်ားမ ောြားမ အငွမ ောြား ုိ တရောြားမဝငအ်ငွလွှ လုပ်ငန်ြား(ဟနွ်ဒ )လမ်ြားအက ောင်ြားမ တစ ်င ် အငွ  ပ(်၃၃) ဘ လ ယ အ  ော်

လွှ အမပောင်ြားဝင်အရော ်မှုမ ောြား၊

❖ ယင်ြားအငွမ ောြား ို လူပုဂိ္ျုလ်/ ုမပဏ ဘဏ်အငွစောရငြ်ားမ ောြားတငွ်  ပ်န  အ ောင်ရွ ်မှုမ ောြား၊

❖ ရန် ုန်/အနမပည်အတော် ရ ိ အမမန င ် အ ော ်   ုမ ောြား/  ပန်ြားအမဖစခန်ြားမ ောြား၊ အရ ွဲ့အမပောငြ်ား/ မအရ ွဲ့အမပောငြ်ားနိုင်အသောပစစည်ြားမ ောြား၊

အမော်အတော်ယောဉ် မ ောြား

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

❖ လူပုဂိ္ျုလ်(၂၃)ဦြားထ ထုတ်အပြားထောြားသည ် အခ ြားအငွ၊ ရင်ြားန  ြားအငွ  ပ် (၃)ဘ လ ယ အ  ော်၊

❖ ေိုေိုငပါ  ်ြေး င ွေငကြြေး န  ံ့်ပေစည်ြေးတ န်ဖ ိုြေးမ ော င ွေြျ ပ်(၄၁.၆၀၈)ဘီလ ီယ ငြျ ော်န  ံ့် အငမရ ြန်ငဒေါ်လော(၁၇၄,၂၉၉.၇၀)၊

❖ ဝန်ထမ်ြားတစဦ်ြားထ အပြား ပထ်ောြားသည ် စုစုအပါင်ြားအငွ  ပ် သိန်ြားအမခော အ်ထောငအ်  ော်တန်ဖိုြားရ ိ အရ ၊ အငွ၊ လ ်ဝတ်ရတန ၊

အမော်အတော်ယောဉ၊် အန ိမ်တို ်ခန်ြားန င ် နိုင်င မခောြားအငွမ ောြား



❖ဘဏ် အငွစောရင်ြား(၂၈) ခုတိုို့ရ ိ လ ်  န်အငွ   ပ်(၁၇)ဘ လ  အ  ေ်ာ၊

❖ရန် ုန်တိင်ုြားအဒသက  ြား၊ မနတအလြားတိင်ုြားအဒသက  ြားန င ် အနမပည်အတေ်ာအ ောင်စ နယ်အမမတိုို့ရ ိ လယ်/ဥယ ောဉ်ခခ 

အမမန င ်  အ ော ် ဦမ ောြား၊ အရ ွဲ့အမပောင်ြားနိုင်အသောပစစည်ြားမ ောြား၊ အမောအ်တေ်ာယောဉ်မ ျိုြားစ ု၊ စုစုအပါင်ြား  အမရိ န်

အဒေါ်လော(၉,၇၇,၆၀၀)န င ်ည မျှအသော မမန်မောအငွ  ပ် (၁,၄၇၇,၀၁၈,၃၂၀.၀၀)တန်ဖိုြားရ ိ လုပ်ငန်ြားသ ုြားပစစည်ြား မ ောြား၊

❖Myanmar Thilawa SEZ Holding Public Co.,Ltd မ Stock Share (၅) အသောင်ြားအ  ေ်ာ

❖အခ ြားအငွ၊ ရင်ြားန  ြားအငွ  ပ် (၃)ဘ လ ယ အ  ေ်ာ ပါ ဝင် စုစုအပါင်ြားအငွ  ပ် အငွ  ပ်(၄၁)ဘ လ ယ အ  ေ်ာ န င ်

 အမရိ န် အဒေါ်လော (၁.၇) သနိ်ြားအ  ေ်ာ

❖ထပ်မ စိစစ်ရရ ိအသောစုစုအပါင်ြားအငွ  ပ်သိန်ြား(၆,၄၂၇)အ  ေ်ာတန်ဖိုြားရ ိအရ ၊အငွ၊လ ်ဝတ်ရတန ၊ အမော်အတေ်ာယောဉ်

န င ် အန ိမ် တို ်ခန်ြားန င ် USD ၃၇၄၅၀

  န်ြေးချြုပပ်ခ ်ြေးန  ံ့် ေ မ်ြေးဆည်ြေးပခ ်ြေးငဆော  ်ရွြ်ခ ံ့ေညံ့် ပေစ ည်ြေးေော ရ ်ြေး



ပပေမ်ှုြျ ြေးလွေန်ေူမျောြေး ဖွေ ွဲ့ေည်ြေးတည်င ော ်လိုပ်ြ ို ်ခ ံ့ေညံ့် န ို ်  ငရြေးပါတီန  ံ့်ြိုမပဏီလိုပ် န်ြေးမျောြေး

❖ A Trading Co.,Ltd

❖ A Finance Co,Ltd

❖ A Technology Co,Ltd

❖ A Investment Group Co,Ltd

❖ A Foundation



ပါဝ ်ေညံ့်င ွေငကြြေးခဝါချမှုအမျ  ြုြေးအ ေော ြေးမျောြေး

❖ Self Laundering

❖ Third Party Laundering



န ို ်  တြောပူြေးငပါ ်ြေးင ဆော ်ရွြ်မှု

❖ တရုတ်နိငု်င တွင်ေးဖွင ်လ စ်ထောြားသည ်ေးဘဏ်အငွစောရင်ြား ( ၅ေး) န င ်ပတ်သ ်၍

MFU မ တစ် င ်ေးတရုတ်မပည်သူူ့သမမတနိုင်င ေးFIU ထ မ အတောင်ြားခ ခ  



န ို ်  ေောြေးေ ေေ်ငရြေးြဒ်အတိုမျောြေးအေ ိုြေးပပြု၍ ြိုမပဏီမျောြေးဖွေ ွဲ့ေည်ြေးြော

လ မ်လည်မှုြျ ြေးလွေန်ေညံ့်မှုခ ်ြေးပဖေေ်ဉ်နမူနာ



မှုခ ်ြေးပဖေ်ေဉ်

• သတင်ြားပုိို့ ဖွ ွဲ့ စည်ြားမ ောြား၏ သတင်ြားပုိို့ခ  ်မ ောြား ရ လူပုဂ္ိျုလ်(၄၉)ဦြားတိုို့သည်

•  ွန်လုိင်ြားစနစ် သ ုြားမပျုသူမ ောြားထ မ နည်ြားလမြ်ား မ ျိုြားမ ျိုြားမဖင ် အငွမ ောြားလိမ်လည်ရယူမခင်ြား၊

• နိုင်င သောြားစစိစ်အရြား တ်  တုမ ောြား ိုင်အ ောင်၍ ဘဏ်စောရင်ြားဖွင ်လ စ် သ ုြားမပျုမခင်ြား၊

• နိုင်င သောြားစစိစအ်ရြား တ ်တမု ောြား သ ုြားမပျု၍နိုင်င ရပ်မခောြားမ  ုမပဏ မ ောြား၏ မညန် င ် ငတ်ူသည ်

 ုမပဏ မ ောြားဖွ ွဲ့စည်ြား၍ အငွအက ြားလိမ်လည်မခင်ြား



Predicate Offence I

အွေန်လ ို ်ြေးန   ံ့်ဖိုန်ြေးငခေါ်ဆ ိုမှုမျ ောြေးအပါအဝ  ်နည်ြေးလမ်ြေးမျ  ြုြေးေ ိုပဖ ံ့် လ မ်လည်မှုမျောြေးပပြုလိုပ်ပခ ်ြေး

• A Co.,Ltd မန်အနဂ င်ြားဒါရုိ ်တော အဒေါ်XXXX န င ် ခင်ပွန်ြားမဖစ်သူ နိုင်ဂ  ြားရ ြားယောြားနိုင်င သောြား XXXX န င ်  ဖွ ွဲ့သည်

နိုင်င သောြားစိစစ်အရြား တ် တမု ောြား ိုင်အ ောင်၍ ဘဏ်အငွစောရင်ြားမ ောြား/  ုမပဏ မ ောြားဖွင ်လ စ်ခ  ပပ ြား  ွန်လိုင်ြား သ ုြားမပျု

သူမ ောြားထ မ နည်ြားလမ်ြား မ ျိုြားမ ျိုြားမဖင ်အငွအက ြားမ ောြားလိမ်လည်ရယူမခငြ်ား၊

•  အမရိ န်အဒေါ်လော တုမ ောြား  သ ုြားမပျု ော မပည်တွင်ြား၌ လိမ်လည်မှုမ ောြား   ြားလွန်ခ  မခင်ြား၊

• လိမ်လည်မှုမ ောြား   ြားလွန်ရောတွင်  သ ုြားမပျုခ  အသော ဘဏ်အငွစောရငြ်ားမ ောြား၊ MPU  တ်မ ောြား၊ ဖုန်ြား ငြ်ား တ်မ ောြားန င ်

 ုမပဏ မ တ်ပ ုတင်စောရွ ်စောတမ်ြား  အထော ် ထောြားမ ောြား ို သ ်အသခ ပစစည်ြားမ ောြား မဖစ်သိမ်ြား ည်ြား၍

ရောဇသတက်  ြား ပုဒ်မ ၄၀၉၊ ရောဇသတက်  ြားပုဒ်မ ၄၂၀/၄၆၈၊ ရောဇသတက်  ြားပုဒ်မ ၄၈၉-ခ/၄၈၉-ဂ/၁၁၄ တိုို့မဖင ်  အရြားယူ

ခ  ပပ ြားမဖစ်အက ောင်ြား၊



င ွေငကြြေးခဝါချမှု

❖ A Co., Ltd မန်အနဂ င်ြားဒါရုိ ်တော အဒေါ်XXXX သည် ခင်ပွန်ြားမဖစ်သူ နိုင်ဂ  ြားရ ြားယောြားနိုင်င သောြား၏ စ မ ခနိ်ု့ခွ မှုမဖင ် နိုင်င သောြား

စိစစ်အရြား တ် တုမ ောြား မပျုလုပ် ော မပည်ပနိုင်င  သ ြားသ ြားရ ိ  မ န်တ ယ်စ ြားပွောြားအရြားလုပ်ငန်ြားအ ောင်ရွ ်အနအသော

 ုမပဏ မ ောြား၏  မည် င်တူ ုမပဏ  မည်မ ောြားမဖင ် မပည်တွင်ြား၌  ုမပဏ မ ောြားဖွ ွဲ့စည်ြားတည်အထောင်ပပ ြား ယင်ြား ုမပဏ 

မ ောြား၏ မည်မ ောြားမဖင ် ဘဏ်အငွစောရငြ်ားမ ောြားဖွင ်လ စ်၍ အငွအက ြားလိမ်လည်ရယူမှုမ ောြားမပျုလုပ်ခ  အက ောင်ြား၊

❖   ိပုါ လိမ်လည်မှုမ ောြားမ ရရ ိလောအသော အငွအက ြားမ ောြား ို ၎င်ြားတိုို့တည်အထောင်ထောြားအသော A Co., Ltd  အနမဖင ်

Football Agency, Import and Export, Travels and Tours, General Merchandise လုပ်ငန်ြားမ ောြားအ ောင်ရွ ်

အက ောင်ြား ဟန်မပ ော ဝန်ထမ်ြားမ ောြား ောြား လစောအပြားအခ မခင်ြား၊ မပည်တွင်ြား ခွန်မ ောြားဦြားစ ြားဌောန၌  ခွန်အပြားအ ောင်မခင်ြားမ ောြား

မပျုလုပ် ော အငွမဖ မ ောြား မဖစ် အ ောင်ရွ ်ခ  အက ောင်ြား၊

❖ A Co., Ltd မန်အနဂ င်ြားဒါရုိ ်တော အဒေါ်XXXX ၏ ခင်ပွန်ြား နိုင်ဂ  ြားရ ြားယောြားနိုင်င သောြား အနမဖင ် အငွအက ြား

ခဝါခ မှုမဖင ် အရြားယူအ ောင်ရွ ်ထောြားရ ိအက ောင်ြား



ပပေမ်ှုြျ ြေးလွေန်ရောမ ရရ  ေညံ့်င ွေငကြြေးန  ံ့်ပေစည်ြေးမျောြေးအ ောြေး    န်ြေးချြုပမ်ှု/ ေ မ်ြေးဆည်ြေးမှု

အငွအက ြား ိုင်ရောစ ုစမ်ြားစစ်အ ြားမခင်ြားအ ောင်ရွ ်ပပ ြားအန  ် ထိန်ြားခ ျုပ်/သိမ်ြား ည်ြားထောြားရ ိမှု-

❖ မပစ်မှု   ြားလွန်သူမ ောြားပိုင် ိုင်သည ်

➢ တို ်ခန်ြား(၁)ခန်ြား ( ောလတန်ဖိုြား   ပ် ၄၇.၀၀ သန်ြား)

➢ ရ ုြားသ ုြားပရိအဘောဂမ ောြားန င ် လျှပ်စစ် သ ုြား အ ောင်ပစစည်ြား (၃၇)မ ျိုြား ( ောလတန်ဖိုြား  ပ် ၈၅.၇၄၈ သန်ြား)

❖ ပုဂလ္ိ ဘဏ်မ ောြားရ ိ-

➢ အငွစောရင်ြား (၁၈)ခုမ အငွ  ပ် (၉.၉၈၉)သန်ြား န င ်  အမရိ န်အဒေါ်လော (၅၄၀.၄၂)

(စုစုအပါင်ြား အငွ  ပ် ၁၄၂.၇၃၇ သန်ြား န င ်  အမရိ န်အဒေါ်လော ၅၄၀.၄၂)
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Establishing of companies with similar names to foreign companies

No. Company Director
Co;, Registration 

Number and Date
Name of Foreign Company, based country

1 DT-2 Ltd
Mr.xxxxxxxxxxxx၊ေး
Msxxxxxxxxxxx

123466789
2-12-2019

dT2 Co.,Ltd/ Saudi Arabia

2 SP INDUSTRY LTD
Mr.xxxxxxxxxxxx၊ေး
Msxxxxxxxxxxx

234567891
1-3-2017

SPI LTD/ Thailand

3 DEWLTD
Msxxxxxxxxxxxx၊ေး
Msxxxxxxxxxxx

345678912
30-3-2017

DEW FZE/ Qatar

4 SIM LTD
Mr.xxxxxxxxxxxx၊ေး
Msxxxxxxxxxxx

456789123
12-11-2018

SIFM LTD/ Egypt

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

567891234
9-1-2019

PMEH CO.,LTD/ Myanmar

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

678912345
9-5-2019

C SA de CV/ USA

7 W ENC CO.,LTD
Msxxxxxxxxxxxx၊ေး
Msxxxxxxxxxxx

891234567
9-5-2019

W E&C Co.,Ltd/ South Korea

8 AP MFG INC LTD
Mr.xxxxxxxxxxxx၊ေး
Msxxxxxxxxxxx

912345678
12-7-2019

AP MFG. INC./ South Korea
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Establishing of companies with similar names to foreign companies

No. Company Director
Co;, Registration 

Number and Date
Name of Foreign Company, based country

9 SL Ltd
Mr. xxxxxxxxxxxx၊ေး
Ms.xxxxxxxxxxx

987654321
3-10-2019

JSLL  Co.,Ltd/ China

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

876543210
9-10-2019

A S.A/ Portugal

11 S Ltd
Mr. xxxxxxxxxxxx၊ေး
Ms.xxxxxxxxxxx

76543219
21-1-2020

STRO Ltd./ Bulgaria

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

12345678
20-1-2020

BI Split d.d/Croatia

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

23456678
6-4-2020

JCI (Vietnam) Co.,Ltd/ Vietnam

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

98765543
18-4-2020

EN S.A/ South Korea

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

385736294
15-6-2020

PVT LTD/ Pakistan

16 TS LTD
Mr. xxxxxxxxxxxx၊ေး
Ms.xxxxxxxxxxx

682057262
10-7-2020

TS Ltd/ Thailand

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

482685960
6-8-2020

BGIE Co.,Ltd/ USA
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Establishing of companies with similar names to foreign companies

No. Company Director
Co;, Registration 

Number and Date
Name of Foreign Company, based country

18 MDGES Trading Co.,Ltd

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

123456789
7-9-2020

MDGE Trading Co.,Ltd/ Myanmar

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

234567891
22-11-2019

CCI Co.,Ltd/ Romania

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

345678912
10-7-2017

QST Co.,Ltd/ China

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

456789123
9-12-2019

HL / Egypt

22 BS LTD
Mr. xxxxxxxxxxxx၊ေး
Ms.xxxxxxxxxxx

567891234
20-1-2020

BRO SRL/ Italy

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

678912345
30-3-2020

MW/ Malaysia

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

789123456
11-2-2020

PAQL LEATHER / China
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လ မ်လည်မှုမျောြေး၌  ပပေ ်မှုြျ ြေးလွေန်ေူမျောြေးအေ ိုြေးပပြုခ ံ့ငေော ေ မ်ြေးဆည်ြေးရမ ခ ံ့ေညံ့်  ြိုမပဏီမ တ်ပ ိုတ ်လြ်မ တ်မျောြေး၊ 

ယ ်ြေးြ ိုမပဏီအမည ်မျောြေးပဖ ံ့်င ွေငကြြေး ိုတ်ယမူှု မ တ်တမ်ြေးမျောြေးန  ံ့် ြိုမပဏီတ ဆ ပ်တ ိုြေးမျောြေး



Panama Paper

18-Jan-21 36





Paradise Paper

18-Jan-21 38



18-Jan-21 39



Pandora Paper

18-Jan-21 40



ြိုမပဏီအဖွေ ွဲ့အေည်ြေးမျောြေးဆ  ို ်ရော ပပေ်ဒဏ်ပပဋ္ဌောန်ြေးချြ်မျောြေး

ပိုဒ်မ ြျ  ြေး လွေန်ေညံ့်ပပေ ်မှုအမျ  ြုြေးအေ ောြေး ပပေ်ဒဏ ်

ပုဒ်မေး
၄၃

အငွအက ြားခဝါခ မှု (၁၀)န စ်ထိေးအထောင်ဒဏ်/ အငွဒဏ်/ဒဏ်န စ်ရပ်၊
ြိုမပဏီ သန်ြား(၅၀၀)၊ မူရင်ြားပိုင်ရ င်(၇)န စ်

ပုဒ်မေး
၄၄

ပုဒ်မေး၁၈ Risk Assessment  ိုင်ရောမပဋ္ဌောန်ြားခ  ်မလို ်န မခင်ြား
ပုဒ်မေး၁၉ CDD  ိုင်ရောမပဋ္ဌောန်ြားခ  မ်လို ်န မခငြ်ား
ပုဒ်မေး၂၀ Ongoing CDD  ိုင်ရောမပဋ္ဌောန်ြားခ  မ်လို ်န မခင်ြား
ပုဒ်မ၂၁ ML/FT န င ်ေးပ ုမ န်မဟုတ်အသောTransaction မစိစစ်မခင်ြား
ပုဒ်မေး၂၂ PEP  ိုင်ရောမပဋ္ဌောန်ြားခ  ်မလို ်န မခင်ြား
ပုဒ်မေး၂၃ Record Keeping  ိုင်ရောမပဋ္ဌောန်ြားခ  မ်လို ်န မခင်ြား
ပုဒ်မေး၂၄ Third Party CDD ိုင်ရောမပဋ္ဌောန်ြားခ  ်မလို ်န မခင်ြား
ပုဒ်မေး၂၅ New Technology  ိုင်ရောမပဋ္ဌောန်ြားခ  မ်လို ်န မခင်ြား
ပုဒ်မေး၂၆ Correspondent Banking  ိုင်ရောမပဋ္ဌောန်ြားခ  ်မလိ ်ုန မခင်ြား
ပုဒ်မေး၂၇ Wire Transfer  ိုင်ရောမပဋ္ဌောန်ြားခ  မ်လို ်န မခငြ်ား
ပုဒ်မေး၂၈ ဌောနတွင်ြားမူဝါဒ ိုင်ရောမပဋ္ဌောန်ြားခ  ်မလို ်န မခင်ြား
ပုဒ်မေး၂၉ Compliance Officer  ိုင်ရောမပဋ္ဌောန်ြားခ  မ်လို ်န မခင်ြား

(၃)န စ်ထိေးအထောင်ဒဏ်/ အငွဒဏ်၊
ြိုမပဏီ သန်ြား(၁၀၀)



ြိုမပဏီအဖွေ ွဲ့အေည်ြေးမျောြေးဆ  ို ်ရော ပပေ်ဒဏ်ပပဋ္ဌောန်ြေးချြ်မျောြေး

ပိုဒ်မ ြျ ြေး လွေန်ေညံ့ပ်ပေ ်မှုအမျ  ြုြေးအေောြေး ပပေ ်ဒဏ ်

ပုဒ်မ

၄၅

ပုဒ်မ ၃၀ သဏ္ဍောန်အ ောင်ဘဏ် ိုင်ရော မလို ်န မခင်ြား (၇)န စ်ထိေးအထောင်ဒဏ်/ အငွဒဏ်/ ဒဏ်န စ်ရပ်၊

ြိုမပဏီ သန်ြား(၃၀၀)

ပုဒ်မ

၄၆

ပုဒ်မ၃၂ FIUထ သတင်ြားပိုို့ရောတွင်လိမ်လည်/ဖ ုြား ွယ်မခင်ြားေး (၇)န စ်ထိေးအထောင်ဒဏ်/ အငွဒဏ်/ ဒဏ်န စ်ရပ်၊

ြိုမပဏီ သန်ြား(၃၀၀)

ပုဒ်မ

၄၇

ပုဒ်မ၃၉ေး မပည်တွင်ြား/မပည်ပသုိို့ေးဝင်/ထွ ်ခ နိ်တွင်ေးသတ်မ တ်ပမောဏေး

ထ ်အ  ော်လွန်သည ်ေးအငွအက ြား/BNI/ ဖိုြားတန်သတတျု, အ  ော ်မ  ်တိုို့ေး

သယ်အ ောင်ပါ ေး အ ော ်ခွန်ဦြားစ ြားဌောနသုိို့အက ညောရနပ်  ် ွ မ်ခင်ြား

ပုဒ်မ၄၀ ထိုသုိို့ေးအက ညောရောတွင်ေးလိမ်လည်မခင်ြားန င ်ေးဖ ုြား ွယ်မခင်ြား

(၃)န စ်ထိေးအထောင်ဒဏ်/ အငွဒဏ်/ ဒဏ်န စ်ရပ်၊

ြိုမပဏီ သန်ြား(၃၀၀)

ပုဒ်မ

၄၈

ထုတ် င် သည် ေးအငွအက ြားန င ်ပစစည်ြားမ ောြား ိုင်ရော တောြားမမစ်မိန်ို့မ ောြား၊ေး

ညွှန်က ောြားခ  ်မ ောြား ုိေးလို ်န ရန်ပ  ် ွ ်မခင်ြား

(၇)န စ်ထိေးအထောင်ဒဏ်/ အငွဒဏ်/ ဒဏ်န စ်ရပ်၊

ြိုမပဏီ သန်ြား(၃၀၀)

ပုဒ်မ

၄၉

ပုဒ်မ၃၄ Structuring Transaction Reporting မလို ်န မခင်ြား (၃)န စ်ထိေးအထောင်ဒဏ်/ အငွဒဏ်/ ဒဏ်န စ်ရပ်၊

ြိုမပဏီ သန်ြား(၃၀၀)



ဘဏ်လိုပ ်န်ြေးဆ ို ်ရော လ  ြုွဲ့ဝ ြ်ချြ် ောြေးရ  ငရြေးပပ ဋ္ဌောန်ြေးချြ် န  ံ့် 

လ ိုြ်နာ ရမညံ့်တောဝန်ဝတတရောြေးမျောြေး



င ွေငရြေးငကြြေးငရြေးအဖွေ ွဲ့အေည်ြေးမျောြေးဥပငဒ (၂၀၁၆) ) (ပိုဒ်မ ၈၁)

❖ ဘဏ်သည် မိမိ Customer ၏ အငွစောရင်ြား၊ မ တ်တမ်ြား၊ transaction  ိုင်ရော သတင်ြား ခ  ် လ ်မ ောြား ို

လ ုခခ ျုစွောသိမ်ြား ည်ြားရန်၊

❖ ဒါရုိ ်တော၊  ရောရ ိ၊ ဝန်ထမ်ြားမ ောြားသည် Customer ၏ ခ  ် လ ် ောြား မည်သူူ့ ိုမျှ အပြား ပ်မခင်ြား၊  မခောြား

နည်ြားမဖင ်ထုတ်အဖေ်ာမခငြ်ားမမပျုရ၊

❖  ထ ်ပါမပဋ္ဌောန်ြားခ  ်မ ောြား ိုအဖော ်ဖ  ်၍ ထုတအ်ဖေ်ာအမပောက ောြားခ  အသော  ခ  ် လ ်၊ စောတမ်ြား မ တ်

 သောြား ိုရရ ိသူသည်  မခောြားသူတစ်ဦြားဦြား ောြား  လောြားတူ ထုတ်အဖောအ်မပောက ောြားမခင်ြားမမပျုရ။

ဘဏ်လိုပ် န်ြေးဆ  ို ်ရော လ  ြုွဲ့ဝ ြ်ချြ် ောြေးရ  ငရြေးပပဋ္ဌောန်ြေးချြ်



င ွေငရြေးငကြြေးငရြေးအဖွေ ွဲ့အေည်ြေးမျောြေးဥပငဒ (၂၀၁၆) ) (ပိုဒ်မ ၈၂)

ခခွေ ်ြေးချြ ်ပပြု ောြေးေညံ့်အချြ်မျောြေး

(၆) ဘဏ်န င ်   ်သွယ်အ ောင်ရွ ်သူ၏ လုပ်ငန်ြားအ ောင်ရွ ်ခ  ် န င ်ပတ်သ ၍် တရောြားမအက ောင်ြား ရ

လည်ြားအ ောင်ြား၊ မပစ်မှုအက ောင်ြား ရလည်ြားအ ောင်ြား တရောြားစွ  ိမုှု တွ ် လို ပ်အသော သတင်ြား ခ  ် လ ်

မဖစ်မခငြ်ား၊

(၇) ဥပငဒအရ တရောြေးရ ိုြေး၏အမ န  ်န  ံ့်အညီ  ိုတ်ငဖောပ်ခ ်ြေး၊

(၁၄)အငွအက ြားခဝါခ မှုတို ်ဖ  ်အရြား ဥပအဒန င ်  က မ်ြားဖ ်မှုတို ်ဖ  ်အရြားဥပအဒတိုို့ပါ မပဋ္ဌောန်ြားခ  ် ရ

ထုတ်အဖေ်ာမခငြ်ား၊  ခ  ် လ ်မ ောြား သိအပြားမခငြ်ား။

ဘဏ်လိုပ် န်ြေးဆ  ို ်ရော လ  ြုွဲ့ဝ ြ်ချြ် ောြေးရ  ငရြေးပပဋ္ဌောန်ြေးချြ်



• မူြားယစ်အ ြားဝါြားန င ် စိတ် ိုအမပောင်ြားလ အစအသော အ ြားဝါြားမ ောြား ိုင်ရောဥပအဒ (၁၉၉၃)

•  ဂတိလိ ု်စောြားမှုတိ ု်ဖ  ်အရြားဥပအဒ (၂၀၁၃)

•  က မ်ြားဖ ်မှုတို ်ဖ  ်အရြားဥပအဒ (၂၀၁၄)

• အငွအက ြားခဝါခ မှုတို ်ဖ  ်အရြားဥပအဒ (၂၀၁၄)

• လူ ုန် ူြားမှု တောြား  ြားန ိမ်နင်ြားအရြားဥပအဒ (၂၀၂၂)

ဘဏ်လိုပ ်န်ြေးဆ ို ်ရော လ  ြုွဲ့ဝ ြ်ချြ် ောြေးရ  ငရြေးပပ ဋ္ဌောန်ြေးချြ် ြ ို ငြျော်လွေ န်၍ 

ပပဋ္ဌောန်ြေး ောြေးေညံ့် ဥပငဒမျောြေး



မူြေးယေ်ငဆြေးဝါြေးန  ံ့်ေ တ်ြ ိုငပပော ်ြေးလ ငေငေောငဆြေး ဝါြေးမျောြေးဆ  ို ်ရော ဥပငဒ 

(၁၉၉၃)

▪ မူြားယစ်အ ြားဝါြားန င ် စိတ် ိုအမပောင်ြားလ အစအသောအ ြားဝါြားမ ောြား နတရောယ် တောြား  ြား ော ွယ်အရြား ဗဟုိ ဖွ ွဲ့၏

လုပ်ပိုင်ခွင ် (ပုဒ်မ ၆-ဋ)

• အငွအရြားအက ြားအရြား ိုင်ရောမ တ်တမ်ြားမ ောြား ို စစ်အ ြားက ည ်ရှုခွင ်၊ မတိတ  ူြားယူခွင ်မပျုရန်န င ် သ ်အသခ 

ပစစည်ြား သိမ်ြား ည်ြားခွင ်မပျုရန်  မိနိ်ု့ထုတ ်င ် ညွှန်က ောြားမခငြ်ား၊

▪ တည်  ဥပအဒတစ်ရပ်ရပ်တွင် မည်သုိို့ပင် ပါရ ိအစ ောမူ BKs & FIsမ တောဝန်ရ ိသူမ ောြား သည် ဗဟုိ ဖွ ွဲ့ 

ထုတ် င ်အသော  မိနိ်ု့ရရ ိလျှင် (ပုဒ်မ ၁၄- , ခ)-

• အငွအရြားအက ြားအရြားမ တ်တမ်ြားမ ောြား ို စစ်အ ြားက ည ်ရှုခွင ်၊ မိတတ  ူြားယူခွင ်န င ် သ ်အသခ ပစစည်ြား သိမ်ြား ည်ြား

ခွင ်မပျုရမည်၊

•  မှု ိစစမပပ ြားမပတ်မ မပစ်မှုန င ်သ ် ိုင်သည ် အငွအရြားအက ြားအရြား ိုင်ရော မ တ်တမ်ြားမ ောြား၊ အငွအက ြားန င ်

ပစစည်ြားမ ောြား ောြား မည်သူူ့ ိုမျှထုတ်အပြားမခင်ြား၊ လွှ အမပောင်ြားအပြားမခငြ်ား မမပျုဘ သတ်မ တ်ခ  ်မ ောြားန င ် ည 

ထိန်ြားသိမ်ြားထောြားရမည်။



အဂတ လ ိုြ်ေောြေးမှုတ ိုြ်ဖျြ်ငရြေးဥပငဒ (၂၀၁၃)

▪  ဂတလိိ ု်စောြားမှုတုိ ်ဖ  ်အရြားအ ေ်ာမရ င်၏ လုပ်ပိုင်ခွင ် (ပုဒ်မ ၁၇-ခ)

• စ ုစမ်ြားစစ်အ ြားအရြား ဖွ ွဲ့ Bks & FIs မ ောြားရ ိ စ ုစမ်ြားစစ်အ ြားအသော ိစစန င ် သ ် ိုင်သည် အငွအက ြားန င ်

ပစစည်ြားမ ောြား ို သ ်အသခ ပစစည်ြား မဖစ် ရ ောအဖွသိမ်ြား ည်ြားခွင် ၊ အငွအရြားအက ြားအရြား ိုင်ရော မ တ်တမ်ြားမ ောြား

စစ်အ ြား က ည် ရှုခွင် ၊ မိတတ  ူြားယူခွင် ၊ သ ်အသခ ပစစည်ြား မဖစ် ရ ောအဖွသိမ်ြား ည်ြား ခွင် မပျုရန် တောဝန်ရ ိသူ

မ ောြား ောြား  မိန်ို့ထုတ် င် မခင်ြား၊



1)  က မ်ြားဖ ်မှုတို ်ဖ  ်အရြားဗဟုိ ဖွ ွဲ့ အနမဖင ် အ ော ်ပါ မိနိ်ု့မ ောြားထုတ် င ်မခင်ြား (သုိို့) ထုတ် င ်ရန်

သ ် ိုင်ရောလုပ်ငန်ြားအ ောမ်တ သုိို့လွှ  ပ်နိုင်မခင်ြား (ပုဒ်မ ၄၆)

• သ ်အသခ  မဖစ်သိမ်ြား ည်ြားထောြားအသော ပစစည်ြားမ ောြား ို အမပောင်ြားလ မခငြ်ား၊ လွှ အမပောင်ြား မခငြ်ား၊ အဖ ော ်ဖ  ်မခငြ်ား၊

ဖ ုြား ွယမ်ခင်ြားတိုို့ မမပျုနိုင်အစအရြား တွ ် တောြားမမစ်မိန်ို့၊ ခ ပိ်ပိတ် မိန်ို့န င ် ထို မိန်ို့တိုို့ ို ရုပ်သိမ်ြားသည် 

 မိန်ို့၊

•  ထ ်ပါပစစည်ြားမ ောြားမ ော Bks & FIs တွင်  ပ်န  ထောြားမခင်ြားမဖစ်ပါ ရ ောအဖွသိမ်ြား ည်ြားခွင် ၊ မ တ်တမ်ြားမ ောြား

စစ်အ ြားက ည် ရှုခွင် ၊ မိတတ  ူြားယူခွင် န င ် သ ်အသခ ပစစည်ြား မဖစ်သိမ်ြား ည်ြားခွင် မပျုရန် တောဝန်ရ ိသူမ ောြားထ 

ထုတ် င် သည်  မိန်ို့။

2) လုပ်ငန်ြားအ ေ်ာမတ သည် စ ုစမ်ြားစစ်အ ြားအရြား ဖွ ွဲ့/LEA/FIU သုိို့ လို ပ်ပါ အငွအရြား အက ြားအရြားမ တ်တမ်ြားမ ောြား/

 မခောြားအသော မ တ်တမ်ြားမ ောြား ောြားစစ်အ ြားမခငြ်ား၊ ရ ောအဖွ သိမ်ြား ည်ြားမခင်ြား၊ စစအ် ြားက ည် ရှုမခင်ြား၊ မိတတ  ူြားယူမခင်ြား

န င ် သ ်အသခ ပစစည်ြား မဖစ် သိမ်ြား ည်ြားမခင်ြား၊ (နည်ြားဥပအဒ ၂၆)

အကြမ်ြေးဖြ်မှုတ ိုြ်ဖျြ်ငရြေးဥပငဒ (၂၀၁၄)



င ွေငကြြေးခဝါချမှုတ ိုြ်ဖျြ်ငရြေးဥပငဒ (၂၀၁၄)

1) အငွအက ြားခဝါခ မှုတို ်ဖ  ်အရြားဗဟို ဖွ ွဲ့၏ လုပ်ပိုင်ခွင ် (ပုဒ်မ ၈-ဂ)

• စိစစ်အရြား ဖွ ွဲ့ Bks & FIs မ ောြားရ ိ အငွအက ြားန င ်ပစစည်ြားမ ောြား ို သ ်အသခ ပစစည်ြား မဖစ် ရ ောအဖွ

သိမ်ြား ည်ြားမခင်ြား၊ အငွအရြားအက ြားအရြား ိုင်ရောမ တ်တမ်ြားမ ောြား စစ်အ ြားက ည် ရှုမခင်ြား၊ မိတတ  ူြားယူမခင်ြား၊

သ ်အသခ ပစစည်ြား မဖစ် ရ ောအဖွသိမ်ြား ည်ြားမခင်ြားမ ောြားအ ောင်ရွ ်ခွင် မပျုနိုင်ရန်  မိန်ို့ထုတ ်င် မခငြ်ားန င ်

ရုပ်သိမ်ြားမခင်ြား၊

2) စိစစ်အရြား ဖွ ွဲ့၏လုပ်ပိုငခ်ွင ် (ပုဒ်မ ၁၄-ယ, င)

• သတင်ြားပိုို့ ဖွ ွဲ့ စည်ြားမ ောြား၏ အငွအက ြား ိင်ုရော (သုိို့)  မခောြားအသောမ တ်တမ်ြားမ ောြား ောြား ထုတအ်ပြားရန်

အတောင်ြား ိုမခင်ြားန င ် ဖတ်ရှုမခင်ြား၊

• စိစစ်မခင်ြားခ ရသထူ မ မဖစ်အစ၊  မခောြားပုဂိ္ျုလ်တစ်ဦြားထ မ မဖစ်အစ၊  စိုြားရဌောန၊  ဖွ ွဲ့  စည်ြားမ ောြားထ မ မဖစ်အစ၊

Bks & FIs ထ မ မဖစ်အစ လိ ုပ်အသော  အထော ်  ထောြားမ ောြား ို အတောင်ြားယစူစ်အ ြားမခင်ြား၊



င ွေငကြြေးခဝါချမှုတ ိုြ်ဖျြ်ငရြေးဥပငဒ (၂၀၁၄)

3) သတင်ြားပိုို့ ဖွ ွဲ့ စည်ြားမ ောြား (သုိို့) ယင်ြားတိိုု့၏ဒါရုိ ်တောမ ောြား၊  ရောရ ိမ ောြား (သုိို့) ဝန်ထမ်ြားမ ောြား လိ ု်န ရမည် 

အငွအရြားအက ြားအရြားန င ် သ ်အမွြားဝမ်ြားအ  ောင်ြား ျွမ်ြား  င်မှု ိင်ုရော လျှျိုွဲ့ဝ  ်ခ  ်ထောြားရ ိအရြားန င ် လ ုခခ ျုမှုသတမိပျုအရြား

 ိုင်ရော မပဋ္ဌောန်ြားခ  ်မ ောြား ို ဤဥပအဒ ိုင်ရော မပဋ္ဌောန်ြားခ  ်မ ောြား လွှမ်ြားမိုြားသည်။ (ပုဒ်မ ၅၉ (ခ))



လူြိုန်ြူြေးမှု တောြေးဆီြေးန  မ်န ်ြေးငရြေးဥပငဒ (၂၀၂၂)

▪ လူ ုန် ူြားမှုတောြား  ြား ော ွယ်အရြားဗဟုိ ဖွ ွဲ့၏ လုပ်ပိုင်ခွင ် (ပုဒ်မ ၆-ဌ)

• BKs & Fis မ ောြားရ ိ အငွအက ြား၊ ပစစည်ြား သုိို့မဟုတ်  မခောြား   ျိုြား မမတ်မ ောြား ို လွှ အမပောင်ြားမခင်ြားမမပျုရန်

တောြားမမစ်မခင်ြား၊ အငွအရြားအက ြားအရြားမ တ်တမ်ြားမ ောြား ို စစ်အ ြားက ည ်ရှုမခင်ြား၊ မိတတ  ူြားယူမခင်ြားန င ် သ ်အသခ 

ပစစည်ြား  မဖစ် သိမ်ြား ည်ြားမခင်ြားမပျုရန် ခွင ်မပျုမိနိ်ု့ထတုအ်ပြားမခငြ်ား၊၊

▪ တောြား  ြားန ိမ်နင်ြားအရြားရ တပ်ဖွ ွဲ့ဝင်မ ောြား၏လုပ်ပိုင်ခွင ် (ပုဒ်မ ၂၈- )-

• အငွအရြားအက ြားအရြားမ တ်တမ်ြားမ ောြား ို စစ်အ ြားက ည ်ရှုခွင ်၊ မိတတ  ူြားယူခွင ်န င ် သ ်အသခ ပစစည်ြား သိမ်ြား ည်ြား

ခွင ်မပျုရမည်၊

•  မှု ိစစမပပ ြားမပတ်မ မပစ်မှုန င ်သ ် ိုင်သည ် အငွအရြားအက ြားအရြား ိုင်ရောမ တ်တမ်ြားမ ောြား၊ အငွအက ြားန င ်

ပစစည်ြားမ ောြား ောြား မည်သူူ့ ိုမျှထုတ်အပြားမခငြ်ား၊ လွှ အမပောင်ြားအပြားမခငြ်ားမမပျုဘ သတမ် တခ်  ်မ ောြားန င ် ည 

ထိန်ြားသမိ်ြားထောြားရမည်။



ေြ်ငေခ ပေစည်ြေးမျောြေးအောြေး ေ မြ်ေးဆည်ြေးပခ ်ြေး



ပပေ်မှုဆ ို ်ရောြျ ံ့်  ိုြေးဥပငဒပါ ေော တမ်ြေးအ မ တ်အေောြေး/အပခော ြေး 

အရောဝတတြုမျောြေးအ ောြေး ေ မြ်ေးဆ ညြ်ေးပခ ်ြေးပပဋ္ဌောန်ြေးချြ် မျောြေး

▪ ပုဒ်မ ၉၄

▪ တရောြားရ ြုား/ရ စခနြ်ားမ  ြား အမြားမမန်ြားစ အုထော ်မခင်ြား၊ စ ုစမြ်ားစစ်အ ြားမခင်ြား၊ စစ်အ ြားစ ရငမ်ခင်ြား  တွ ် လိ ုပ်ပါ 

စောတမ်ြား မ တ် သောြား/ ရောဝတတျု တငမ်ပအစလိုလျှင် ယင်ြား ုိ လ ်ဝယ်ရ ိသူ/ စ မ ရန ်ခွင  ်ောဏောရ ိသူ ောြား

တင်မပရန်  မိနိ်ု့စော/သမမန်စော ို ထုတ် င ် နိုင်သည်၊ (ခခွင်ြားခ  ်- သ ်အသခ ၁၂၃, ၁၂၄, စောတို ်အက ြားနန်ြား)

▪ ပုဒ်မ ၉၆

▪ ထုတ် င ်ခ  ် ရ စောတမြ်ား မ တ ်သောြား/ ရောဝတတျု ို မတင်မပဘ အနလိမ ်မည်ဟု ယ ကု ည်ရန် အက ောင်ြားရ ိပါ 

မည်သည ်တရောြားရ ုြား မ ို ရ ောအဖွဝရမ်ြားထုတ် င ်နိငု်သည်။

▪ ပုဒ်မ ၉၈

▪ ခရိုင်/နယ်ပိုင်/ပထမတန်ြား ောဏောရ ရောဇဝတ်တရောြားသူက  ြား သတင်ြား ရ မိမလိို ပ်သည်ဟုထင်မမင်ပါ ခိုြားရောပါ

ပစစည်/ လိမ်လည် တုမပျုလုပထ်ောြားအသော စောရွ ်စောတမြ်ား မ တ် သောြား ုိ သိမ်ြား ည်ြားထောြား/ ပန်  ထောြားသည ်

အနရော ို ဝင်အရော ်ရန်/ရ ောအဖွရန်/ လ ်အရော ်သိမ်ြားယူရန်၊



Proliferation of WMD ဆ ို ်ရော ပပညတ်ွေ ြ်ေးမူငဘော ်



❖  က မ်ြားဖ ်မှုတို ်ဖ  ်အရြားဥပအဒ (၂၀၁၄)

❖  က မ်ြားဖ ်မှုတို ်ဖ  ်အရြားဗဟုိ ဖွ ွဲ့၏ ၂၂-၂-၁၇ ရ ်စွ ပါ  မိနိ်ု့ မ တ် (၁/၂၀၁၇)

❖ CFT Working Committee ၏ Proliferation of WMD  ိုင်ရော ညွှန်က ောြားခ  ် မ တ် (၁/၂၀၁၈)

❖ CFT Working Committee ၏ Proliferation of WMD  ိုင်ရော ညွှန်က ောြားခ  ် မ တ် (၂/၂၀၁၈)

❖ နိုင်င အတေ်ာသမမတရ ုြား၏ ၁၅-၁-၂၀၁၈ ရ ်စွ ပါ DPRK  အပေါ်ခ မ တ်သည် UNSCR 2375/2397 တိုို့န င ်ပတ်သ ်၍

လိ ု်န ရန်ညွှန်က ောြားခ  ်

❖ CFT Working Committee ၏ လူ မ ောြား မပောြားအသအက အစအသောလ ်န ်မ ောြားမပနိ်ု့ပွောြားအရြား အပေါ် အငွအက ြား

အထော ်ပ  မှုတို ်ဖ  ်အရြားန င ်ပတ်သ ်၍ လို ်န အ ောင်ရွ ်ရမည ်  အထော ်  ူမပျုလမ်ြားညွှန်ခ  ်

❖ အကြမ်ြေးဖြ ်မှုတ ိုြ်ဖျြ ်ငရြေးဗဟ ိုအဖွေ ွဲ့၏ ၃၀-၁-၂၀၂၃ ရြ ်ေွေ ပါအမ န  ်အမ တ် (၄/၂၀၂၃)

ပပည်တွေ ်ြေး CPF မူငဘော ်



❖  က မြ်ားဖ ်မှုတို ဖ်  ်အရြားဗဟို ဖွ ွဲ့၏ ၃၀-၁-၂၀၂၃ ရ ်စွ ပါ မိနို့် မ တ် (၄/၂၀၂၃)

file:///D:/Power Points/Proliferation  and Terrorism Orders/CCCT Proliferation Order (42023) 30 Jan 2023.pdf


❖ မမန်မောနိုင်င တွင်ြားရ ိ လူပုဂိ္ျုလ်န င ် ဖွ ွဲ့မ ောြား အနမဖင ် အ ော ်အဖေ်ာမပပါအငွအက ြားန င ်ပိုင် ိင်ုမှုမ ောြား ို က ိျုတင်  သိ

အပြားမခင်ြားန င ်အန  င ်အန ြားက နိ်ု့က ောမခင်ြားမရ ိဘ ထိန်ြားခ ျုပ်ရမည်-

❖ သတ်မ တ်အက ညောမခင်ြားခ ရသည ် လူပုဂ္ိျုလ်န င ် ဖွ ွဲ့ စည်ြားမ ောြား တို ်ရုိ ်/သွယဝ်ို ်/ လ ုြားစ ု/ပူြားတွ ၍

ပိုင် ိုင်/ထိန်ြားခ ျုပ်အသော အငွအက ြားန င ်ပိုင် ိုင်မှုမ ောြား၊

❖  ထ ်အဖောမ်ပပါ အငွအက ြားန င ်ပိုင် ိုင်မှုမ ောြားမ မဖစ်ထွန်ြားခ  သည ် (သုိို့)  င်ြားသ ်လောသည ် အငွအက ြားန င ်

 မခောြားပစစည်ြားမ ောြား၊

❖ သတ်မ တ်အက ညောမခင်ြားခ ရသည ် လူပုဂ္ိျုလ်န င ် ဖွ ွဲ့ စည်ြားမ ောြား၏  ိုယ်စောြား (သုိို့) ယင်ြားတိုို့၏ညွှန်က ောြားခ  ်

မဖင ်အ ောင်ရွ ်သည ် လူပုဂိ္ျုလ်န င ် ဖွ ွဲ့ စည်ြားမ ောြား၏ အငွအက ြားန င ်ပစစည်ြားမ ောြား၊

အကြမြ်ေးဖြ်မှုတ ိုြဖ်ျြင်ရြေးဗဟ ိုအဖွေ ွဲ့၏ ၃၀-၁-၂၀၂၃ ရြ်ေွေ ပါအမ န ်အမ တ် (၄/၂၀၂၃)



  န်ြေးချြုပပ်ခ ်ြေးငဆော  ်ရွြ်ရမညံ့် င ွေငကြြေးန  ံ့်  အပခောြေးင ေောပ ို ်ဆ ို ်မှုမျောြေး

ေတ်မ တ်ခ  

လူပိုဂ္ ြုလ်န   ံ့်အ ဖွေ ွဲ့အေ ည်ြေး

၎  ်ြေးတ ို ြ  န်ြေးချြုပ် ောြေး 

ေညံ့် င  ွေင ကြြေး/ပေစညြ်ေးမျောြေး

၎  ်ြေးတ ို ြပ ို ်ဆ ို ေ်ညံ့်

င  ွေင ကြြေး/ပေစည်ြေးမျောြေး

၎  ်ြေးတ ို ၏ညွှန် ကြောြေး 

ချြ်ပဖ ံ့်င ဆော  ်ရွြ် 

ေညံ့် လူပိုဂ္ ြုလ်န  ံ့် 

အဖွေ ွဲ့အေည်ြေးမျောြေးြ  

ပ ို ်ဆ ို ်ေညံ့်င ွေငကြြေး

န  ံ့်ပေစညြ်ေးမျောြေး

၎  ်ြေးတ ို ြ ိုယ်ေောြေးငဆော ်

ရွြ ်ေညံ့် လူပိုဂ္ ြုလ်န  ံ့်

အဖွေ ွဲ့အေည်ြေးမျောြေးြ  

ပ ို ်ဆ ို ်ေညံ့်င ွေင ကြြေး 

န  ံ့်ပေစည်ြေးမျောြေး

ယ ်ြေးတ ို မ ဆ ်ြေးေြ်လော

ေညံ့် င  ွေင ကြြေးန  ံ့် 

ပေစည်ြေးမျောြေး



❖ မမန်မောနိုင်င တွင်ြားရ ိ လူပုဂိ္ျုလ်န င ် ဖွ ွဲ့ စည်ြားတိုင်ြား အနမဖင ် သတမ် တ်အက ညောမခင်ြားခ ရသည ် လူပုဂိ္ျုလ်န င ် ဖွ ွဲ့

 စည်ြားမ ောြား   ျိုြားစ ြားပွောြား တွ ် တို ်ရုိ ်မဖစ်အစ၊ သွယ်ဝို ်၍မဖစ်အစ ရန်ပ ုအငွ (သုိို့)  မခောြားပိုင် ိုင်မှု (သုိို့)

စ ြားပွောြားအရြား ရင်ြား မမစ် (သုိို့) ဘဏ္ဍောအရြား (သုိို့)  မခောြား  ်စပ်ဝန်အ ောင်မှုမ ောြား အ ောင်ရွ ်အပြားမခငြ်ားမမပျုရ။

❖ သ ် ိုင်ရော ဖွ ွဲ့ စည်ြားန င ်က  ြားက ပ်အရြား ောဏောပိုင်တိုို့ -

❖ DPRK န င ်   ရန်နိုင်င  ိုင်ရော UN Sanction  င်တောန ်စောမ  ်န  တိုို့ ို  ခ နိ်န င ်တစ်အမပြားည က ည ်ရှု

မခင်ြား၊ သတင်ြားပိုို့ ဖွ ွဲ့ စည်ြားမ ောြားထ  အက ောင်ြားက ောြားမခငြ်ားေးအ ောင်ရွ ်ရန်

❖ Sanction List န င ် လို ်န အရြားလမ်ြားညွှန်ခ ျုပ်မ ောြားမဖန်အဝအရြား တွ ် လုပ်ထ ုြားလုပ်နည်ြားခ မ တ်ထောြားရန်

❖ လိ ု်န မှု အပေါ်အစောင ်က ည ်က ပ်မတ်အရြား စ  စဉ်မ ောြားခ မ တ်ထောြားရန်၊

❖ အငွအရြားအက ြားအရြား ဖွ ွဲ့ စည်ြားမ ောြားန င ် DNFBP မ ောြား အနမဖင ် -

❖ ထိန်ြားခ ျုပ်အ ောင်ရွ ်မှုမ ောြား ို  က မ်ြားဖ ်မှုတို ်ဖ  ်အရြားဗဟို ဖွ ွဲ့ထ ခ  ်ခ င်ြားတင်မပရန်

အကြမြ်ေးဖြ်မှုတ ိုြဖ်ျြင်ရြေးဗဟ ိုအဖွေ ွဲ့၏ ၃၀-၁-၂၀၂၃ ရြ်ေွေ ပါအမ န ်အမ တ် (၄/၂၀၂၃)



❖ သအဘောရုိြားန င ်  ်နွယ်ပတ်သ ်ခ  ပပ ြား နစ်န မှုရ ိသူ အနမဖင ် ထိန်ြားခ ျုပ်/တောြားမမစ်မှု ိုပယ်ဖ  ်ရန်  က မ်ြားဖ ်

မှုတို ်ဖ  ်အရြားဗဟုိ ဖွ ွဲ့ထ တင်မပရန်၊

❖ စောရငြ်ားမ ပယ်ဖ  ်အရြား လုပ်ထ ုြားလုပ်နည်ြားမပဋ္ဌောန်ြားခ  ်၊

❖ False Positive မဖစ်မှုမ ပယ်ဖ  ်အရြား လုပ်ထ ုြားလုပ်နည်ြားမပဋ္ဌောန်ြားခ  ်၊

❖ ထိန်ြားခ ျုပ်ထောြားသည ် ပိုင် ိုင်မှုမ ောြား ို ရယူ သ ုြားမပျုခွင ်အပြားမခငြ်ား၊

❖ ထိန်ြားခ ျုပ်မခငြ်ားမမပျုမ  တည်ရ ိခ  အသော စောခ ျုပ်၊ သအဘောတညူ ခ  ်၊ တရောြားရ ုြား မိနိ်ု့မ ောြား  ရ အပြားရန/်ရရန် ရ ိသည ်

အငွအက ြားန င ်ပစစည်ြားမ ောြားန င ်ပတ်သ ်သည ် လုပ်ထ ုြားလုပ်နည်ြားမပဋ္ဌောန်ြားခ  ်

အကြမြ်ေးဖြ်မှုတ ိုြဖ်ျြင်ရြေးဗဟ ိုအဖွေ ွဲ့၏ ၃၀-၁-၂၀၂၃ ရြ်ေွေ ပါအမ န ်အမ တ် (၄/၂၀၂၃)
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❖ PF TFS စောရငြ်ား ို မည်   သုိို့ အစောင ်က ည ်မခင်ြား၊ စုအ ောင်ြားမခင်ြားန င ် Update မပျုလုပ်မခင်ြား အ ောင်ရွ ်ပါသလ ?

❖ လ ်အ ော ်ခ ဌောနခွ ၊ လုပ်ငန်ြားခွ မ ောြားရ ိပါ   ိပုါစောရင်ြား ို မည်   သုိို့ မဖနိ်ု့အဝပါသလ ?

❖ မိမိ၏   ်သွယ်အ ောင်ရွ ်သူမ ောြားန င ် မည်   သုိို့ တို ် ိုင်စိစစ်မှုမပျုပါသလ ?

❖ စိစစ်အတွွဲ့ရ ိမှုတစ်စ ုတစ်ရောရ ိပါ မည်   သုိို့  ်လ ်အ ောင်ရွ ်ပါသလ ?

❖ အလ   င ်သင်တန်ြားအပြားမှု စ  စဉ်?

❖  ထ ်ပါလုပ်ငန်ြားစဉ်မ ောြား တ ွ် မူဝါဒ/လုပ်ထ ုြားလုပ်နည်ြားမ ောြား ခ မ တ်ထောြားမခင်ြား ရ ိ/မရ ?ိ

❖ မူဝါဒ/လုပ်ထ ုြားလုပ်နည်ြားမ ောြား ောြား လ ်အ ော ်ခ ဌောနခွ ၊ လုပ်ငန်ြားခွ မ ောြား ောြား တစ်အမပြားည လို ်န  အ ောင်

 ထည်အဖေ်ာအစမခငြ်ား ရ ိ/မရ ိ

❖ Ready made program မ ောြား သ ုြားစွ ?

Supervision on Proliferation Financing



Webpage Addresses for Proliferation of Financing Sanction List
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1. DPRK Sanction List (https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/materials)

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

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

4. ရပ်စ သည ်ေးSanction မ ောြားေး(Terminated Sanctions Regimes | United Nations Security Council)

5. တောြားမမစ် ုန်စည်စောရငြ်ားေး(Prohibited Items | United Nations Security Council)

6.  အရြားယူရန်သတမ် တ်ထောြားသည ်ေးအရယောဉ်စောရင်ြားေး(1718 Designated Vessels List | United 

Nations Security Council)

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


➢ ဘဏ္ဍောအရြား ရ ပစ်မ တ်ထောြား အရြားယူရန် သတ်မ တ်မခင်ြားခ ထောြားရသည ် လူပုဂ္ိျုလ်န င  ်ဖွ ွဲ့ စည်ြား

မ ောြား အနမဖင ်-

❑ WMD မပနိ်ု့ပွောြားအရြားအ ောငရ်ွ ရ်ောတငွ် လို ပ်အသော ရင်ြားမမစ်မ ောြားရရ ိနိုင်မခင်ြား၊

❑ ထိန်ြားခ ျုပ်ထောြားသည ် အငွအက ြားန င ်ပစစည်ြားမ ောြား ို ခွင ်မပျုခ  ်မရ ိဘ  သ ုြားမပျုနိုင်မခင်ြား၊

➢ လူ မ ောြား မပောြားအသအက အစအသောလ ်န မ် ောြားမဖင ် ပခိမ်ြားအမခော ်မှု ိခု ရနိုင်မခင်ြား၊

➢ UN န င ် နိုင်င  ောဏောပုိငတ်ိုို့၏ ပစ်မ တ်ထောြား အရြားယူရန် သတ်မ တ်မခင်ြား   သုိို့အသော မပစဒ်ဏခ် မ တ်

ခ ရနိုင်မခင်ြား၊

➢ နိုင်င အတော်၊ သ ် ုိင်ရော ဏ္ဍမ ောြားန င ် ပုဂ္လိ ဏ္ဍတိုို့၏ ဂုဏသိ် ခော    င်ြားအစမခင်ြား၊

အြျ  ြုြေးဆြ် (Consequence)




	Slide 1: ငွေကြေးခဝါချမှု၊ အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှု၊ လူအများအပြားသေကြေစေသောလက်နက်များပြန့်ပွားစေရန်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ သတိပြုလိုက်နာရမည့်အချက်များ
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16: ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဆက်နွယ်သော ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာ မှုခင်းနမူနာ
	Slide 17: Using Cooperate Vehicles to commit crime
	Slide 18: တရားစွဲတင်ပို့မှု
	Slide 19: ငွေကြေးခဝါချသည့်နည်းပုံစံများ (ML Typologies)
	Slide 20: နိုင်ငံရေးပါတီနှင့်ဆက်နွယ်သောငွေကြေးခဝါချမှု
	Slide 21: နိုင်ငံရေးပါတီနှင့်ဆက်နွယ်သောငွေကြေးခဝါချမှု
	Slide 22: ရရှိသည့်ပိုင်ဆိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်အမျိုးအစားများ
	Slide 23
	Slide 24: ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် နိုင်ငံရေးပါတီနှင့်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းများ
	Slide 25: ပါဝင်သည့်ငွေကြေးခဝါချမှုအမျိုးအစားများ
	Slide 26: နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု
	Slide 27: နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်အတုများအသုံးပြု၍ ကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းကာ လိမ်လည်မှုကျူးလွန်သည့်မှုခင်းဖြစ်စဉ်နမူနာ
	Slide 28: မှုခင်းဖြစ်စဉ်
	Slide 29: Predicate Offence I
	Slide 30: ငွေကြေးခဝါချမှု
	Slide 31: ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာမှရရှိသည့်ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများအား ထိန်းချုပ်မှု/ သိမ်းဆည်းမှု
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36: Panama Paper
	Slide 37
	Slide 38: Paradise Paper
	Slide 39
	Slide 40: Pandora Paper
	Slide 41: ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်ပြဋ္ဌာန်းချက်များ
	Slide 42: ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်ပြဋ္ဌာန်းချက်များ
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54
	Slide 55
	Slide 56: ပြည်တွင်း CPF မူဘောင်
	Slide 57: အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့၏ ၃၀-၁-၂၀၂၃ ရက်စွဲပါအမိန့်အမှတ် (၄/၂၀၂၃)
	Slide 58: အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့၏ ၃၀-၁-၂၀၂၃ ရက်စွဲပါအမိန့်အမှတ် (၄/၂၀၂၃)
	Slide 59
	Slide 60: အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့၏ ၃၀-၁-၂၀၂၃ ရက်စွဲပါအမိန့်အမှတ် (၄/၂၀၂၃)
	Slide 61: အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့၏ ၃၀-၁-၂၀၂၃ ရက်စွဲပါအမိန့်အမှတ် (၄/၂၀၂၃)
	Slide 62
	Slide 63
	Slide 64: Webpage Addresses for Proliferation of Financing Sanction List
	Slide 65
	Slide 66

