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မ"ဝါဒ မ"ပိ(င ်: 

အေသးစား'(င်အ့လတစ်ားလ.ပ်ငနး်များဖံွ6 7ဖိ9းေရးဘဏလ်မိီတက ်

 
ဆကသ်ယွရ်န် : 

သနး်ထိ.ကသ်@-လကေ်ထာကအ်ေထေွထမွနေ်နဂျာ 

လိ.ကန်ာေဆာငရွ်ကေ်ရးဆိ.ငရ်ာဌာန 

 
စတငသ်ကေ်ရာကသ်ည့်ေန ့: 

၂၀၁၉ 'ိ.ဝငဘ်ာလ ( ၂၉ ) ရက ်

 
ြပန်လညစ်စိစရ်မည့်ေန ့: 

၂၀၂၀ 'ိ.ဝငဘ်ာလ ( ၂၉ ) ရက ်

 
ဆကစ်ပ်ေသာ ဥပေဒ၊ လမ်း=>န်ချကမ်ျား 

- ေငေွIကးခဝါချမLတိ.ကဖ်ျကေ်ရးဥပေဒ (ြပညေ်ထာငစ်.လQတေ်တာ်ဥပေဒ အမ(တ ်၁၁/၂၀၁၄) 

- ေငေွIကးခဝါချမLတိ.ကခ်ျကေ်ရး နညး်ဥပေဒများ (ြပညထ်ေဲရးဝနT်ကးီဌာန အမိန်ေ့Iကာ်ြငာ 

စာအမ(တ ်၁၂၀၂/၂၀၁၅) 

- ေငေွIကးခဝါချမL'(င် ့ အIကမ်းဖကမ်Lကိ. ေငေွIကးေထာကပံ်မ့Lတိ.ကဖ်ျကေ်ရးဆိ.ငရ်ာ ဆကသ်ယွ ်

ေဆာငရွ်ကသ်@အေပWအေလးထားစစိစြ်ခငး်XQနI်ကားချက ်(၁၈/၂၀၁၉) 

- ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@အေပW အေလးထားစစိစြ်ခငး်ဆိ.ငရ်ာ လိ.ကန်ာေဆာငရွ်ကရ်န ်

XQနI်ကားချက ်(၁၉/၂၀၁၉)  
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အမညB်Cင် ့သကဆ်ိ(ငြ်ခငး် 

၁။ ဤမ@ဝါဒကိ. ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@များအေပW အေလးထားစစိစြ်ခငး် မ@ဝါဒဟ. ေခWတငွ ်

ေစရမည။် 
 
၂။ ဤမ@ဝါဒသည ် ေငေွIကးခဝါချမL'(င် ့ အIကမ်းဖကမ်Lကိ. ေငေွIကးေထာကပံ်မ့Lတိ.ကဖ်ျကေ်ရး 

ဆိ.ငရ်ာ ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@အေပWအေလးထားစစိစြ်ခငး်XQနI်ကားချက ်  (၁၁/၂၀၁၉) 

အား အတအိကျ လိ.ကန်ာသည။် 
 
၃။ အဓိပGါယဖွ်င်ဆ့ိ(ချက ်

(က) ဥပေဒ ဆိ.သညမ်(ာ ၂၀၁၄ ခ.'(စ၊် မတလ် ၁၄ ရကေ်နတ့ငွြ်ပ^ာနး်ခဲေ့သာ ေငေွIကး 

ခဝါချမL တိ.ကဖ်ျကေ်ရးဥပေဒကိ. ဆိ.လိ.သည။် 

 
(ခ) =>န်Iကားချက ် ဆိ.သညမ်(ာ ေငေွIကးခဝါချမL'(င် ့ အIကမ်းဖကမ်Lကိ. ေငေွIကး 

ေထာကပံ်မ့Lတိ.ကဖ်ျကေ်ရးဆိ.ငရ်ာ ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@အေပW အေလးထား 

စစိစြ်ခငး် XQနI်ကားချက ်(၁၁/၂၀၁၉) ကိ. ဆိ.လိ.သည။် 
 
(ဂ) ဘဏ် ဆိ.သညမ်(ာ အေသးစား'(င်အ့လတစ်ားလ.ပ်ငနး်များဖံွ6 7ဖိ9းေရးဘဏက်ိ. 

ဆိ.လိ.သည။် 
 
(ဃ) ဘဏ်ခဲွတာဝန်ခံ ဆိ.သညမ်(ာ ဘဏခ်ွမဲျားတငွ ် ေဆာငရွ်ကသ်@အေပW အေလးထား 

စစိစြ်ခငး်အတကွ ်အဓိက အေရးပါဆံ.း'(င် ့တာဝနအ်a(ိဆံ.းြဖစသ်@ကိ. ဆိ.လိ.သည။် 
 
(င) လိ(ကန်ာေဆာငရွ်ကေ်ရးဆိ(ငရ်ာအရာNCိ ဆိ.သညမ်(ာ ဘဏ၊် ဘဏခ်ွတဲာဝနခ်မံျား၏ 

လ.ပ်ထံ.းလ.ပ်နညး်များ'(င် ့ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@များ၏ အချကအ်လကမ်ျားသည ်

ဗဟိ.ဘဏမ်(ချမ(တထ်ားေသာ XQနI်ကားချကမ်ျား'(င် ့ ကိ.ကည်မီLa(ိ၊ မa(ိ စစိစရ်န'်(င် ့

ဗဟိ.ဘဏအ်ား အစရီငခ်တံငြ်ပရမည်သ့@ ြဖစသ်ည။် 

 
(စ) ေဆာငရွ်ကသ်"အေပOအေလးထားစစိစြ်ခငး် (Customer Due Diligence) ဆိ.သညမ်(ာ 

ဥပေဒပ.ဒမ် ၃ (ပ) တငွ ် အဓိပeာယဖွ်င့ဆ်ိ.ထား7ပီး မ@ဝါဒ အပိ.ဒ ် ၉ မ( ၃၈ အထတိငွ ်

ေဖာ်ြပထားသည့ ် ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@အေပW အေလးထားစစိစြ်ခငး်ကိ. 

ဆိ.လိ.သည။် 
 
(ဆ) လ(ပ်ငန်းဆကဆ်ေံဆာငရွ်ကမ်Q (Business relationship) ဆိ.သညမ်(ာ ဘဏ၏် 

လ.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား'(င့ ် ဆက'်ယွေ်နေသာ က@းသနး်ေရာငး်ဝယေ်ရးဆိ.ငရ်ာ 
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သိ.မ့ဟ.တ ် လ.ပ်ငနး်ဆိ.ငရ်ာဆကဆ်ေံဆာငရွ်ကခ်ျက ် တစရ်ပ်ရပ်ကိ.ဆိ.သည။် 

၎ငး်သည ်အချိနက်ာလတစရ်ပ်အတငွး် ဆကဆ်ေံဆာငရွ်ကြ်ခငး်ြဖစသ်ည။် 
 
(ဇ) ေငေွIကးဆိ(ငရ်ာစံ(စမ်းေထာကလ်Cမ်းေရးအဖဲွR (FIU) ဆိ.သညမ်(ာ ဥပေဒပ.ဒမ် ၉ အရ 

ေငေွIကးခဝါချမL တိ.ကဖ်ျကေ်ရးဗဟိ.အဖဲွ6က ဖဲွ6စညး်တညေ်ထာငထ်ားသည့ ်ေငေွIကး 

ဆိ.ငရ်ာ စံ.စမ်းေထာကလ်(မ်းေရးအဖဲွ6ကိ. ဆိ.လိ.သည။် 

 
(ဈ) PEP ဆိ.သညမ်(ာ ဥပေဒပ.ဒမ် ၃ (ဌ) '(င့ ်(ဍ) တိ.တ့ငွအ်ဓိပeာယဖွ်င့ဆ်ိ.ထားသည့ ်ဩဇာ 

တကိk မa(ိသ@များကိ. ဆိ.လိ.သည။် 

 
(ည) FATF ဆိ.သညမ်(ာ ေငေွရးေIကးေရးဆိ.ငရ်ာ အေရးယ@ေဆာငရွ်ကေ်ရးအဖဲွ6ကိ. 

ဆိ.လိ.သည။် 

 
(ဋ) ေငလွ>ေဲပးပိ(မ့Qကိ(ေဆာငရွ်ကသ်ည့ဘ်ဏ် (Ordering Bank) ဆိ.သညမ်(ာ လ@ပ.ဂmိ9လ ်

တစဦ်းချငး် သိ.မ့ဟ.တ ် အဖဲွ6အစညး်ကိ.ယစ်ား ေငေွIကးလQေဲြပာငး်ေပးပိ.သ့ည့ ် ဘဏ ်

သိ.မ့ဟ.တ ်ေငေွရးေIကးေရးအဖဲွ6အစညး်ကိ.ဆိ.လိ.သည။် 

 
(ဌ) အဆကအ်သယွဘ်ဏ်လ(ပ်ငန်း (Correspondent banking) ဆိ.သညမ်(ာ ဘဏတ်စခ်.မ( 

သတမ်(တထ်ားသည့အ်တိ.ငး် ေချးေင၊ွ အပ်'(ေံင၊ွ ေကာကခ်ြံခငး်၊ စာရငး်a(ငး်လငး် 

ြခငး် သိ.မ့ဟ.တ ် ေငေွပးေချမLဆိ.ငရ်ာလ.ပ်ငနး်များကိ. အြခားဘဏသ်ိ. ့ ေဆာငရွ်က ်

ေပးြခငး် ကိ.ဆိ.သည။် 
 
(ဍ) အကျိSးစးီပွားများကိ( ကိ(ယစ်ားြပSစစီUေဆာငရွ်ကေ်ပးသ" (Settlor) ဆိ.သညမ်(ာ 

ယံ.Iကညအ်ပ်'(သံည့စ်ာချ9ပ်တစရ်ပ် သိ.မ့ဟ.တ ် အလားတ@အစအီစoတစရ်ပ်ြဖင့ ်

၎ငး်၏ ပိ.ငဆ်ိ.ငခ်ငွ့က်ိ. ယံ.Iကညအ်ပ်'(ခံရံသ@ထလံQေဲြပာငး်ေပးသ@ လ@ပ.ဂmိ9လတ်စဦ်း 

သိ.မ့ဟ.တ ်အဖဲွ6အစညး်တစရ်ပ်ကိ. ဆိ.လိ.သည။် 

 
(ဎ) ယံ(Iကညအ်ပ်BCခံံရသ" (Trustee) ဆိ.သညမ်(ာ ဟတိက်နွဗ်ငး်a(ငး် “Convention on the 

Law Applicable to Trusts and on their Recognition” အပိ.ဒ ်(၂) '(င့အ်ည ီယံ.Iကည ်

အပ်'(ြံခငး်'(င့ ် ဤအချကအ်ရ အသအိမ(တြ်ပ9ြခငး်တိ.အ့တကွ ် “The Trusts Act, 

1904” တငွေ်ဖာ်ြပထားသည့အ်တိ.ငး်ြဖစသ်ည။် ယံ.Iကညအ်ပ်'(ခံရံသ@အြဖစ ် ေa( 6ေန 

သိ.မ့ဟ.တ ် ယံ.Iကညအ်ပ်'(ခံရံသည့က်.မeဏစီသညြ်ဖင့ ် အသကေ်မးွဝမ်းေကျာငး်  
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လ.ပ်ငနး်ဆိ.ငရ်ာကqမ်းကျငသ်@များေသာ်လညး်ေကာငး်၊ အသကေ်မးွဝမ်းေကျာငး် 

လ.ပ်ငနး်ဆိ.ငရ်ာကqမ်းကျငသ်@ မဟ.တသ်@များေသာ်လညး်ေကာငး် ပါဝင'်ိ.ငသ်ည။် 
 
(ဏ) အကျိSးခံစားခွင့N်Cိသ"ပိ(ငN်Cင ် (Beneficial Owner) ဆိ.သညမ်(ာ မ@ရငး်ပိ.ငဆ်ိ.ငသ်@ကိ. 

ြဖစေ်စ၊ ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@တစဦ်းအား ထနိး်ချ9ပ်သ@ သိ.မ့ဟ.တ ် လQေဲြပာငး် 

ေဆာငရွ်ကမ်Lတစခ်.ခ.ကိ. မိမိကိ.ယစ်ား အြခားသ@တစဦ်းက ေဆာငရွ်ကေ်စသ@ကိ. 

ြဖစေ်စဆိ.လိ.သည။် ယငး်စကားရပ်တငွ ် ဥပေဒေရးရာပ.ဂmိ9လ ် သိ.မ့ဟ.တ ် ဥပေဒ 

ေရးရာစစီo ေဆာငရွ်ကမ်L (Legal Person or arrangement) ကိ. ထေိရာကေ်သာ 

ထနိး်ချ9ပ်မL ြပ9သည့သ်@တစဦ်းအပါအဝင ်ပိ.ငဆ်ိ.ငမ်Lအဆင့ဆ်င့ ်သိ.မ့ဟ.တ ်တိ.ကrိ်.က ်

ထနိး်ချ9ပ်ြခငး် မဟ.တသ်ည့ ် အြခားနညး်လမ်းများ ြဖင့ ် အဆံ.းစနွထ်ေိရာကေ်သာ 

ထနိး်ချ9ပ်မL (Ultimate effective control) လညး်ပါဝငသ်ည။် 
 
(တ) အကျိSးခံစားခွင့N်Cိသ" (Beneficiary) ဆိ.သညမ်(ာ- 

 
(၁) ဤမ@ဝါဒအပိ.ဒ ် ၃၁ (ခ) တငွ ် ေဖာ်ြပထားသည့ ် ယံ.Iကညအ်ပ်'(ေံဆာငရွ်က ်

သည့ ် အစအီစoတစရ်ပ်ရပ်အရ အကျိ9းခစံားခငွ့a်(ိသ@များကိ.ဆိ.လိ.သည။် 

အကျိ9းခစံားခငွ့a်(ိသ@တငွ ် လ@ပ.ဂmိ9လတ်စဦ်းချငး် သိ.မ့ဟ.တ ် အဖဲွ6အစညး်များ 

သိ.မ့ဟ.တ ်အစအီစoများ ပါဝင'်ိ.ငသ်ည။် 
 
(၂) ဤမ@ဝါဒ၏ ေIကးနနး်ြဖင့ ် သိ.မ့ဟ.တ ် အလီကထ်ေရာနစန်ညး်လမ်းြဖင့ ်

ေငလွQေဲြပာငး်ြခငး်မ@ဝါဒများ'(င့ ်လ.ပ်ထံ.းလ.ပ်နညး်များပါကစိsရပ်များအတကွ ်

ေIကးနနး်ြဖင့ ် သိ.မ့ဟ.တ ် အလီကထ်ေရာနစန်ညး်လမ်းြဖင့ ် ေငလွQေဲပးပိ. ့ြခငး် 

အတကွ ် ေငလွQေဲပးပိ.သ့@က ေငလွQလဲကခ်မံည့သ်@အြဖစ ် သတမ်(တေ်ပးသည့ ်

လ@ပ.ဂmိ9လ ်တစဦ်းချငး် သိ.မ့ဟ.တ ်အဖဲွ6 အစညး်များကိ. ဆိ.လိ.သည။် 

 
(ထ) ေငလွ>ေဲပးပိ(သ့" (Originator) ဆိ.သညမ်(ာ ဘဏတ်ငွ ်ေငစွာရငး်ဖွင့လ်(စသ်@ သိ.မ့ဟ.တ ်

ေငစွာရငး်ဖွင့လ်(စထ်ားြခငး်မa(ိေသာ်လညး် ဘဏအ်ား ေIကးနနး်ြဖင့ ် သိ.မ့ဟ.တ ်

အလီကထ်ေရာနစန်ညး်လမ်းြဖင့ ် ေငလွQေဲြပာငး်ေပးပိ.ေ့ပးရန ် XQနI်ကားသ@လ@ပ.ဂmိ9လ ်

တစဦ်း သိ.မ့ဟ.တ ်အဖဲွ6အစညး်တစခ်.ကိ. ဆိ.လိ.သည။် 

 
(ဒ) ေပးေချမQအတကွတ်စဆ်င့အ်သံ(းြပSေသာဘဏ်ေငစွာရငး် ဆိ.သညမ်(ာ တတယိ 

ပ.ဂmိ9လ ် သိ.မ့ဟ.တ ် အဖဲွ6အစညး်က ၎ငး်တိ.က့ိ.ယတ်ိ.င ် သိ.မ့ဟ.တ ် ၎ငး်တိ.က့ိ.ယစ်ား 
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စးီပာွးေရးဆိ.ငရ်ာလQေဲြပာငး် ေဆာငရွ်ကမ်Lများအတကွ ် တိ.ကrိ်.ကအ်သံ.းြပ9သည့ ်

အဆကအ်သယွ ်ဘဏေ်ငစွာရငး်ကိ.ဆိ.လိ.သည။် 

 
=>န်Iကားချကမ်ျားBCင်အ့ည ီမ"ဝါဒများBCင့လ်(ပ်ထံ(းလ(ပ်နညး်များချမCတအ်ေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခငး် 

၄။ ဥပေဒပ.ဒမ်၂၈'(င့အ်ည ီ ဘဏသ်ည ် ထနိး်ချ9ပ်ကပ်ွကမဲL'(င့စ်နစမ်ျား၊ လ.ပ်ထံ.းလ.ပ်နညး်များ၊ 

ဌာနတငွး်မ@ဝါဒများကိ. ချမ(တအ်ေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရမည။် အဆိ.ပါဌာနတငွး်မ@ဝါဒများ၊ 

လ.ပ်ထံ.းလ.ပ်နညး်များ၊ စနစမ်ျား'(င့ ်ထနိး်ချ9ပ်မLများသည ်ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ လိ.အပ်ချကမ်ျား 

ကိ. ေြဖa(ငး်ေဆာငရွ်က'်ိ.ငရ်မည-် 

 
(က) ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@'(င့ ် လ.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား၏ ဆံ.းrL ံး'ိ.ငေ်ြခအား 

အကြဲဖတသ်ံ.းသပ်ရန၊် 

 
(ခ) အခါအားေလျာ်စာွလာေရာကသ်ည့ ်ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@အပါအဝင ်ဆကသ်ယွ ်

ေဆာငရွ်ကသ်@များ'(င့ ်အကျိ9းခစံားခငွ့a်(ိသ@ပိ.ငa်(ငတ်ိ.အ့ား မညသ်@မညဝ်ါ ြဖစေ်Iကာငး် 

သကမ်(တေ်ဖာ်ထ.တရ်န'်(င် ့အတညြ်ပ9ရန၊် 
 
(ဂ) ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@အား အေလးထားစစိစြ်ခငး် ေဆာငရွ်ကရ်န၊် 
 
(ဃ) လ.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား'(င့ ် စးီပာွးေရးလ.ပ်ငနး်ဆက'်ယွေ်နမLတိ.'့ (င့စ်ပ်လျoး၍ 

ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@အေပW စoဆကမ်ြပတအ်ေလးထားစစိစြ်ခငး် ေဆာငရွ်က ်

သာွးရန၊် 
 
(င) PEP အပါအဝင ် ဆံ.းrL ံး'ိ.ငေ်ြခြမင့မ်ားေသာ ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@များအေပW 

အေလးထားစစိစြ်ခငး်အား တိ.းြမuင့ေ်ဆာငရွ်ကရ်န၊် 
 
(စ) ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@များ၏ သတငး်အချကအ်လက'်(င့ ် လ.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်က ်

ချကမ်ျားအား မ(တတ်မ်းြပ9၍ ထနိး်သမ်ိးထားa(ိရန၊် 
 
(ဆ) ဥပေဒပ.ဒမ် ၂၁ အရ လ.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားကိ. အ7မဲေစာင့I်ကည့စ်စေ်ဆးရန၊် 
 
(ဇ) ဥပေဒပ.ဒမ် ၃၂ '(င့ ် ၃၄ တိ.တ့ငွ ် ြပ^ာနး်ထားသည့အ်တိ.ငး် ေငေွIကးဆိ.ငရ်ာစံ.စမ်း 

ေထာကလ်(မ်းေရးအဖဲွ6သိ. ့ သတငး်ေပးပိ.ရ့န၊် 
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(ဈ) ဌာနတငွး်မ@ဝါဒများ၊ လ.ပ်ထံ.းလ.ပ်နညး်များ၊ စနစမ်ျား'(င့ထ်နိး်ချ9ပ်ကပ်ွကြဲခငး်များ၏ 

ေသချာစာွေဆာငရွ်ကမ်L a(ိ၊ မa(ိကိ. သးီြခားလတွလ်ပ်သည့ ် စာရငး်စစအ်ဖဲွ6 '(င့ ်

စစေ်ဆး၍ ြပနလ်ညသ်ံ.းသပ်ြခငး်တိ.ေ့ဆာငရွ်ကရ်န၊် 

(ည) XQနI်ကားချက'်(င့ဥ်ပေဒအရ ထ.တြ်ပနေ်သာ နညး်ဥပေဒ၊ ဥပေဒပါြပ^ာနး်ချက ်

များအား လိ.ကန်ာေဆာငရွ်ကရ်ာတငွ ်ေသချာမLa(ိေစရနအ်တကွ ်အTကးီတနး်စမံီခန ့ခ်ွ ဲ

မLအဆင့a်(ိေသာ လိ.ကန်ာေဆာငရွ်ကေ်ရးအရာa(ိ (Compliance Officer) တစဦ်းခန ့ ်

ထားရန၊် 
 
(ဋ) ဝနထ်မ်းသစမ်ျားခန ့ထ်ားရာတငွ ် ယံ.Iကညစ်တိခ်ျရမLa(ိေသာ ဝနထ်မ်းများအား 

ြမင့မ်ားေသာ စသံတမ်(တခ်ျကထ်ား၍ ေရွးချယခ်န ့ထ်ားရန၊် 
 
(ဌ) လကa်(ိ'(င့ ် အသစခ်န ့ထ်ားသည့ ် စမံီခန ့ခ်ွမဲLဆိ.ငရ်ာTကးီIကပ်သ@များ သိ.မ့ဟ.တ ်

အ.ပ်ချ9ပ်သ@များ၊ ဒါrိ.ကတ်ာအဖဲွ6ဝငမ်ျား၊ ဒါrိ.ကတ်ာများ၊ ဝနထ်မ်းများအားလံ.းကိ. 

စoဆကမ်ြပတ ်ေလက့ျင့သ်ငတ်နး်ေပးရန၊် 
 
(ဍ) ဗဟိ.ဘဏ'်(င့ ် အြခားIကပ်မတက်ပ်ွကသဲည့ ် အာဏာပိ.ငမ်ျားမ( သတမ်(တသ်ည့ ်

အြခားအစအီစoများ ေဆာငရွ်ကရ်န။် 
 
၅။ ဘဏခ်ွတဲာဝနခ်မံျားသည ် ဘဏမ်(ချမ(တအ်ေကာငအ်ထညေ်ဖာ်သည့ ် ဌာနတငွး်မ@ဝါဒများ၊ 

လ.ပ်ထံ.းလ.ပ်နညး်များ၊ စနစမ်ျား'(င့ ်ထနိး်ချ9ပ်ကပ်ွကမဲLများ'(င့စ်ပ်လျoး၍- 

 
(က) ဘဏခ်ွ၏ဲ အရွယအ်စား၊ သေဘာသဘာဝ၊ လ.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကမ်L အတိ.ငး်အတာ 

တိ.'့ (င့ ်ကိ.ကည်မီLa(ိရမည၊် 
 
(ခ) ဘဏ၏် ြပညတ်ငွး်'(င့ ် ြပညပ်a(ိဘဏခ်ွမဲျား'(င့ ် လကေ်အာကခ်ဘံဏခ်ွမဲျားအားလံ.း 

က လိ.ကန်ာကျင့သ်ံ.း'ိ.ငရ်န ်ေဆာငရွ်ကထ်ားရမည၊် 
 
(ဂ) အချိန'်(င့တ်စေ်ြပးညြီဖစေ်စရန ် ြပ9ြပငြ်ခငး်'(င့ ် ြပနလ်ညသ်ံ.းသပ်ြခငး်တိ.က့ိ. ပံ.မ(န ်

ေဆာငရွ်ကရ်မည၊် 
 
(ဃ) ဗဟိ.ဘဏက် ေတာငး်ခသံည့အ်ခါ ရa(ိ'ိ.ငေ်အာင ်စစီoေဆာငရွ်ကထ်ားရမည။် 
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၆။ ဆံ(းVQ ံးBိ(ငေ်ြခအကြဲဖတေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး် 
  

(က) ဘဏသ်ည ်နညး်ပညာအသစမ်ျား သိ.မ့ဟ.တ ်ဝနေ်ဆာငမ်Lအသစမ်ျား'(င့ ်ချိတဆ်က ်

ြဖစေ်ပWလာေသာ ေငေွIကးခဝါချမL'(င့ ်အIကမ်းဖကမ်Lကိ.ေငေွIကးေထာကပံ်မ့Lဆိ.ငရ်ာ 

ဆံ.းrL ံး'ိ.ငေ်ြခများအားလံ.းကိ. သတမ်(တေ်ဖာ်ထ.တြ်ခငး်၊ စစိစအ်ကြဲဖတြ်ခငး်၊ 

ေစာင့I်ကပ် Iကည့r်L ြခငး်၊ က.စားြခငး်တိ.အ့တကွ ်အစအီစoများ ချမ(တထ်ားရမည။် 
 
(ခ) ဆံ.းrL ံး'ိ.ငေ်ြခစစိစအ်ကြဲဖတြ်ခငး်'(င့ ် သတြိပ9ရမည့ ် သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ. 

စာြဖင့ေ်ရးသားမ(တတ်မ်းတငရ်မညြ်ဖစ7်ပီး ဗဟိ.ဘဏက် ေတာငး်ခလံာသည့အ်ခါ 

ချကခ်ျငး်တငြ်ပ'ိ.ငရ်န ်အချိန'်(င့တ်စေ်ြပးည ီရယ@ြပ9စ.ထားရမည။် 
 
(ဂ) အပိ.ဒ ် (က) ပါ ေငေွIကးခဝါချမL'(င့ ် အIကမ်းဖကမ်Lကိ.ေငေွIကးေထာကပံ်မ့Lဆိ.ငရ်ာ 

ဆံ.းrL ံး 'ိ.ငေ်ြခများကိ. အကြဲဖတရ်ာတငွ ်ဘဏသ်ည ်ေအာကေ်ဖာ်ြပပါအချကမ်ျားကိ. 

ထည့သ်ငွး် စoးစား၍ ေငေွIကးခဝါချမL'(င့အ်Iကမ်းဖကမ်Lကိ. ေငေွIကးေထာကပံ်မ့L 

ဆိ.ငရ်ာ ဆံ.းrL ံး'ိ.ငေ်ြခများ သတမ်(တေ်ဖာ်ထ.တရ်န၊် အကြဲဖတစ်စိစရ်န၊် ေစာင့I်ကပ် 

Iကည့r်Lစစေ်ဆးရန၊် စမံီခန ့ခ်ွရဲန'်(င့ ် က.စားရနတ်ိ.အ့တကွ ် လ.ပ်ငနး်စoများထားa(ိ 

ရမည-် 

 
(၁) ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@ဆိ.ငရ်ာဆံ.းrL ံး'ိ.ငေ်ြခ၊ 
 
(၂) ပထဝီအေနအထားဆိ.ငရ်ာ ဆံ.းrL ံး'ိ.ငေ်ြခ (မိမိဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@၏ 

လ.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကသ်ည့ေ်နရာ သိ.မ့ဟ.တ ် 'ိ.ငင်မံျား သိ.မ့ဟ.တ ် လ.ပ်ငနး် 

ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားစတငသ်ည့ ် သိ.မ့ဟ.တ ် 7ပီးဆံ.းေရာကa်(ိသည့ ် ေနရာ 

အရပ်ေဒသ)၊ 
 

(၃) ဝနေ်ဆာငမ်L'(င့ေ်ဆာငရွ်ကမ်Lများဆိ.ငရ်ာ ဆံ.းrL ံး'ိ.ငေ်ြခများ (ဆကသ်ယွ ်

ေဆာငရွ်က ် သ@များသိ.ေ့ပးသည့ ် ဝနေ်ဆာငမ်L'(င့ ် ေဆာငရွ်ကမ်Lဆိ.ငရ်ာ 

ကမ်းလ(မ်းချကမ်ျားမ( ေပWေပါကလ်ာသည့ ်ဆံ.းrL ံး'ိ.ငေ်ြခများ)၊ 
 
(၄) ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@များသိ. ့ ဝနေ်ဆာငမ်L'(င့ ် ေဆာငရွ်ကမ်Lေပးပိ.သ့ည့ ်

လမ်းေIကာငး်ဆိ.ငရ်ာ ဆံ.းrL ံး'ိ.ငေ်ြခများ။ 
 

၇။ အထကအ်ပိ.ဒ ်၆ (ဂ) တငွ ်ေဖာ်ြပထားသည့ ်ဆံ.းrL ံး'ိ.ငေ်ြခအေIကာငး်အချကမ်ျားအရ ဘဏ ်

အေနြဖင့ ် ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@အေပW အေလးထားစစိစြ်ခငး်ကိ. တိ.းြမuင့ေ်ဆာငရွ်က ်
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ရမည။် ဆံ.းrL ံး'ိ.ငေ်ြခြမင့မ်ားသည့ ် အေIကာငး်အချကအ်လကမ်ျားတငွ ် ေအာကေ်ဖာ်ြပပါတိ. ့ 

ပါဝငပ်ါသည ်- 

 
(က) ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@ဆိ.ငရ်ာ ဆံ.းrL ံး'ိ.ငေ်ြခအေIကာငး်အချကမ်ျား- 

 
(၁) ပံ.မ(နမ်ဟ.တသ်ည့အ်ေြခအေနများတငွ ် လ.ပ်ငနး်ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကခ်ျက ်

များကိ. ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်၊ 
 
(၂) 'ိ.ငင်သံားမဟ.တသ်ည့ ်ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@များ၊ 
 
(၃) တတယိပ.ဂmိ9လ၏် ရရနပိ်.ငခ်ငွ့မ်ျားကိ. စမံီခန ့ခ်ွသဲည့ဥ်ပေဒဆိ.ငရ်ာ အစအီစo 

များ သိ.မ့ဟ.တ ်ဥပေဒအရဖဲွ6စညး်တညေ်ထာငထ်ားသည့ ်အဖဲွ6အစညး်များ၊ 
 
(၄) အစ.a(ယယ်ာပိ.ငa်(ငသ်တမ်(တထ်ားa(ိသည့က်.မeဏ ီ သိ.မ့ဟ.တ ် ကိ.ငေ်ဆာငသ်@ 

အားေပးရမည့ ်a(ယယ်ာထ.တေ်ဝသည့က်.မeဏမီျား၊ 
 
(၅) ေငသွားအေြမာကအ်ြမားသံ.းစွေဲသာ (Cash-Intensive) ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား 

သိ.မ့ဟ.တ ် ေငေွIကးခဝါချမL'(င့အ်Iကမ်းဖကမ်Lကိ. ေငေွIကးေထာကပံ်မ့L 

အတကွ ်သသံယြဖစဖွ်ယမ်ျား၊ 

 
(၆) က.မeဏ၏ီ စးီပာွးေရးလ.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကခ်ျက'်(င့ ်ယငး်၏ ပိ.ငဆ်ိ.ငမ်Lဖဲွ6စညး်ပံ. 

သည ် ဥပေဒ'(င့ည်Xီွတြ်ခငး်မa(ိေသာ သိ.မ့ဟ.တ ် သသိာထငa်(ားစာွ စးီပာွး 

ေရးသေဘာမဆနေ်သာ အလနွအ်မငး်rLပ်ေထးွသည့ ်သိ.မ့ဟ.တ ်ပံ.မ(နမ်ဟ.တ ်

သည့အ်ေြခအေနများ၊ 
 

(၇) ဥပေဒပ.ဒမ် ၃၁ (က) အရ ေငေွIကးခဝါချမL'(င့အ်Iကမ်းဖကမ်Lကိ. 

ေငေွIကးေထာကပံ်မ့L တိ.ကဖ်ျကေ်ရးဆိ.ငရ်ာ အေရးယ@ေဆာငရွ်ကရ်မည့ ်

အချကမ်ျားကိ. လံ.ေလာကစ်ာွလိ.ကန်ာေဆာငရွ်ကြ်ခငး်မa(ိသည့ ် 'ိ.ငင်မံျားဟ. 

FIU က သတမ်(တေ်ဖာ်ထ.တထ်ားသည့ ် 'ိ.ငင်မံျားအတငွး် သိ.မ့ဟ.တ ်

'ိ.ငင်မံျား'(င့ေ်ဆာငရွ်ကသ်ည့ ်လ.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား၊ 
 
(၈) PEP သိ.မ့ဟ.တ ်၎ငး်တိ.'့ (င့ဆ်ကစ်ပ်မLa(ိသည့ ်ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@များ၊ 
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(၉) အလနွအ်မငး်xကယဝ်ေသာ ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@များ သိ.မ့ဟ.တ ်

ရရနပိ်.ငခ်ငွ့ ် သိ.မ့ဟ.တ ် ဝငေ်ငအွရငး်အြမစမ်ျား a(ငး်လငး်မLမa(ိသည့ ်

ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@များ၊ 
 
(၁၀) FATF သိ.မ့ဟ.တ ် ြမနမ်ာ'ိ.ငင်ေံတာ်ဗဟိ.ဘဏ၊် ေငေွIကးခဝါချမLတိ.ကဖ်ျက ်

ေရးဗဟိ.အဖဲွ6၊ ေငေွIကးဆိ.ငရ်ာ စံ.စမ်းေထာကလ်(မ်းေရးအဖဲွ6တိ.က့ ေငေွIကး 

ခဝါချမL '(င့ ် အIကမ်းဖကမ်Lကိ. ေငေွIကးေထာကပံ်မ့L (AML/CFT) ဆိ.ငရ်ာ 

ဆံ.းrL ံး'ိ.ငေ်ြခြမင့မ်ားသညဟ်. သတမ်(တေ်ဖာ်ထ.တထ်ားသည့ ်လ.ပ်ငနး်များ'(င့ ်

ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား။ 

 
(ခ) 'ိ.ငင် ံသိ.မ့ဟ.တ ်ပထဝီအေနအထားဆိ.ငရ်ာ ဆံ.းrL ံး'ိ.ငေ်ြခအေIကာငး်အချကမ်ျား- 

 
(၁) 'ိ.ငင်အံချငး်ချငး်အြပနအ်လ(နသ်ံ.းသပ်အကြဲဖတြ်ခငး် အစရီငခ်စံာ'(င့ ်အများ 

ြပညသ်@သိ.ထ့.တေ်ဝသည့ ်ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲအစရီငခ်စံာများကဲသ့ိ.ေ့သာ ခိ.ငမ်ာ 

သည့ ် အရငး်အြမစမ်ျားအရ လံ.ေလာကေ်သာ ML/TF တိ.ကဖ်ျကေ်ရးစနစ ်

မa(ိဟ. ခွြဲခားသတမ်(တခ်ထံားရသည့ ်'ိ.ငင်မံျား၊ 
 
(၂) ဆံ.းrL ံး'ိ.ငေ်ြခြမင့မ်ားသည့'်ိ.ငင်မံျားအြဖစ ်FATF သိ.မ့ဟ.တ ်ေငေွIကးခဝါချမL 

တိ.ကဖ်ျကေ်ရးဗဟိ.အဖဲွ6 သိ.မ့ဟ.တ ် FIU သိ.မ့ဟ.တ ် ြမနမ်ာ'ိ.ငင်ေံတာ်ဗဟိ. 

ဘဏက် သတမ်(တေ်ဖာ်ထ.တထ်ားသည့ ်'ိ.ငင်မံျား၊ 
 
(၃) ကမyာက့.လသမဂmအဖဲွ6ကဲသ့ိ.ေ့သာ အဖဲွ6အစညး်များက က.နသ်ယွမ်Lမြပ9ရန ်

တားြမစပိ်တပ်ငခ်ျက'်(င့ ်အလားတ@အေရးယ@ေဆာငရွ်ကရ်န ်ထ.တြ်ပနြ်ခငး်ခ ံ

ရသည့'်ိ.ငင်မံျား၊ 
 
(၄) ရာဇဝတြ်ပစမ်Lြဖစပ်ာွးမL သိ.မ့ဟ.တ ်အဂတလိိ.ကစ်ားမLြမင့မ်ားသည့ ်'ိ.ငင်မံျား 

ြဖစေ်Iကာငး် ခိ.ငမ်ာသည့အ်ရငး်အြမစမ်ျားအရ သတမ်(တခ်ထံားရသည့ ်

'ိ.ငင်မံျား၊ 
 
(၅) အIကမ်းဖကေ်ဆာငရွ်ကမ်Lများကိ. ပံပိ့.းက@ညသီည ် သိ.မ့ဟ.တ ် ေငေွIကး 

ေထာကပံ်သ့ည ်သိ.မ့ဟ.တ ်၎ငး်တိ.၏့ 'ိ.ငင်အံတငွး် အIကမ်းဖကအ်ဖဲွ6အစညး် 

များ လLပ်a(ားေဆာငရွ်ကေ်နသညဟ်. ခိ.ငမ်ာသည့ ် အရငး်အြမစမ်ျားအရ 

ခွြဲခားသတမ်(တထ်ားသည့ ်'ိ.ငင်မံျား သိ.မ့ဟ.တ ်အရပ်ေဒသများ။ 
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(ဂ) ဝနေ်ဆာငမ်L၊ ေဆာငရွ်ကမ်L၊ လ.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား သိ.မ့ဟ.တ ် ဝနေ်ဆာငမ်L 

ြဖန ့ြ်ဖzးသည့ ်လမ်းေIကာငး်ဆိ.ငရ်ာ ဆံ.းrL ံး'ိ.ငေ်ြခအေIကာငး်အချကမ်ျား- 
 
(၁) ပ.ဂmလကိအတကွ ်သးီသန ့ဝ်နေ်ဆာငမ်Lေပးသည့ ်ဘဏလ်.ပ်ငနး်များ၊ 
 
(၂) မညသ်@မညဝ်ါမ( ေဆာငရွ်ကေ်Iကာငး်မသaိ(ိ'ိ.ငေ်သာ (Anonymous 

Transactions) ဘဏလ်.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကမ်Lများ၊ 
 
(၃) မညသ်@မညဝ်ါဟ. သတမ်(တေ်ဖာ်ထ.တ'်ိ.ငရ်န ် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြပ'ိ.င ်

ြခငး် မa(ိသည့ ် ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@များသိ. ့ ေဆာငရွ်ကေ်ပးသည့ဘ်ဏ ်

စာရငး်များဖွင့လ်(စြ်ခငး်၊ လ.ပ်ငနး်ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး် သိ.မ့ဟ.တ ်

ဘဏလ်.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်များ၊ 
 
(၄) ဆက'်ယွပ်တသ်ကြ်ခငး်မa(ိေသာ သိ.မ့ဟ.တ ် မညသ်@မညဝ်ါဟ. သaိ(ိြခငး် 

မa(ိေသာ တတယိလ@ပ.ဂmိ9လမ်ျားထမံ( လကခ်ရံa(ိသည့ ်ေငေွပးေချမLများ၊ 
 
(၅) rLပ်ေထးွသည့ ်က.နသ်ယွမ်Lအတကွ ်ေငေွIကးြဖည့ဆ်ညး်ေပးသည့ ်ဝနေ်ဆာင ်

မLများ။  

 
၈။ ဤမ@ဝါဒ အပိ.ဒ ်၆ '(င့ ်၇ ပါ ဆံ.းrL ံး'ိ.ငေ်ြခအကြဲဖတစ်စိစြ်ခငး်အေပW အေြခခ၍ံ ဘဏသ်ည ်

ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ ဆံ.းrL ံး'ိ.ငေ်ြခေလျာပ့ါးေစသည့ ်ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားကိ. ချမ(တေ်ဆာငရွ်က ်

ရမည ်

 
(က) ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@၊ အကျိ9းခစံားခငွ့a်(ိသ@ပိ.ငa်(င၊် အကျိ9းခစံားခငွ့a်(ိသ@'(င့ ်

ေဆာငရွ်ကခ်ျကတ်ိ.'့ (င့ ် သကဆ်ိ.ငေ်သာ ထပ်တိ.း သတငး်အချကအ်လကမ်ျား 

ရယ@ြခငး်၊ 
 
(ခ) ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@'(င့ေ်ဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားအေပW ဆံ.းrL ံး'ိ.ငေ်ြခအနညး်အများ 

သတမ်(တခ်ျက'်(င့ ် စာတမ်းအမ(တအ်သားြပ9စ.ြခငး်ကိ. ေအာကပ်ါအချကမ်ျားအေပW 

အေြခခ၍ံြပ9လ.ပ်ရမည-် 

 
(၁) ဘဏစ်ာရငး်တစခ်. သိ.မ့ဟ.တ ် ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကခ်ျကတ်စခ်. ြပ9လ.ပ် 

ရြခငး်၏ ရညရွ်ယခ်ျက၊် 
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(၂) ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@တစဦ်းက ဘဏ'်(င့ေ်ဆာငရွ်ကဖွ်ယa်(ိသည့ ် စးီပာွး 

ေရးလ.ပ်ငနး်၊ 
 
(၃) ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@၏ ဓနဥစsာ'(င့ ်ဝငေ်ငရွလမ်းဇစြ်မစ၊် 
 
(၄) ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@'(င့ ် အကျိ9းခစံားခငွ့a်(ိသ@ပိ.ငa်(ငတ်ိ.၏့ အသပိညာ 

a(ိမL၊ 
 

(ဂ) ဆံ.းrL ံး'ိ.ငေ်ြခြမင့မ်ားသည့ဆ်ကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@များအား ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်က ်

သ@အေပW အေလးထားစစိစြ်ခငး်ကိ. တိ.းြမuင့ေ်ဆာငရွ်ကရ်န၊် 
 
(ဃ) ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@များအားလံ.း၏ သတငး်အချကအ်လကမ်ျားအား ပံ.မ(န ်

ထကပိ်.၍ အချိန'်(င့တ်စေ်ြပးညြီပ9စ.ထားရန၊် 
 
(င) ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@၏ လ.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကခ်ျက'်(င့စ်ပ်လျoးသည့ ် ပမာဏ၊ 

အမျိ9းအစား'(င့ ်အTကမ်ိအေရအတကွတ်ိ.က့ိ. အ7မဲမြပတေ်စာင့I်ကပ်Iကည့r်Lရန၊် 
 
(စ) ေငေွIကးဆိ.ငရ်ာစံ.စမ်းေထာကလ်(မ်းေရးအဖဲွ6 သိ.မ့ဟ.တ ်ေငေွIကးခဝါချမL တိ.ကဖ်ျက ်

ေရးဗဟိ.အဖဲွ6 သိ.မ့ဟ.တ ် ြမနမ်ာ'ိ.ငင်ေံတာ်ဗဟိ.ဘဏတ်ိ.က့ ြပ^ာနး်သတမ်(တသ်ည့ ်

အြခားအေရးယ@ေဆာငရွ်ကမ်Lများကိ. ချမ(တအ်ေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရန။် 
 
ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်"သည ် မညသ်"မညဝ်ါြဖစေ်Iကာငး်သတမ်Cတေ်ဖာ်ထ(တြ်ခငး်ဆိ(ငရ်ာ လိ(အပ် 

ချကမ်ျား 

၉။ ဘဏခ်ွတဲာဝနခ်သံည ် မညသ်@မညဝ်ါြဖစေ်Iကာငး် သတမ်(တေ်ဖာ်ထ.တ'်ိ.ငြ်ခငး်မa(ိသည့ ်

အမညမ်ျား၊ အက{ရာများကိ. အသံ.းြပ9ြခငး် သိ.မ့ဟ.တ ် ခွြဲခားသaိ(ိ'ိ.ငြ်ခငး်မa(ိသည့ ်

ဖနတ်းီထားသည့အ်မညြ်ဖင့ ်ဘဏစ်ာရငး်များကိ. ဖွင့လ်(စြ်ခငး် သိ.မ့ဟ.တ ်ထနိး်သမ်ိးေပးြခငး် 

မြပ9လ.ပ်ရ။ 
 
၁၀။ ဤမ@ဝါဒအပိ.ဒ ် ၉၊ ၁၀ '(င် ့ ၁၁ တိ.အ့ရ ဘဏခ်ွတဲာဝနခ်သံည ် အကျိ9းခစံားခငွ့a်(ိသ@ 

ပိ.ငa်(ငအ်ပါအဝင ် ၎ငး်တိ.'့ (င့ ် ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@များ၏ မ(နက်နေ်သာအချက ်

အလကမ်ျားကိ. ေသချာစာွသaိ(ိထားရမည။် 
 
၁၁။ ဥပေဒပ.ဒမ် ၁၉ (ဃ) အရ ဘဏခ်ွတဲာဝနခ်သံည ် ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@အား 

အေလးထားစစိစြ်ခငး် ေဆာငရွ်ကခ်ျက'်(င့စ်ပ်လျoး၍- 
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(က) လ@ပ.ဂmိ9လတ်စဦ်းချငး်အတကွ ် ေဆာငရွ်ကေ်ပးြခငး်ြဖစပ်ါက ယံ.Iကညစ်တိခ်ျရ၍ 

ဘကလ်ိ.ကမ်Lကငး်ေသာ အေထာကအ်ထား၊ ဇစြ်မစ၊် အချကအ်လက ် သိ.မ့ဟ.တ ်

ဤမ@ဝါဒ ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ တငွေ်ဖာ်ြပထားသည့ ် သတငး်အချကအ်လက ် များကိ. 

အသံ.းြပ9၍ ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@အား သတမ်(တေ်ဖာ်ထ.တအ်တညြ်ပ9ရမည။် 
 
(ခ) အဖဲွ6အစညး်တစရ်ပ်ရပ် သိ.မ့ဟ.တ ်ဥပေဒြဖင့ေ်ဆာငရွ်ကသ်ည့ ်အစအီစoတစရ်ပ်ရပ် 

အတကွ ် ေဆာငရွ်ကေ်ပးြခငး်ြဖစပ်ါက ယံ.Iကညစ်တိခ်ျရ၍ ဘကလ်ိ.ကမ်Lကငး်ေသာ 

အေထာကအ်ထား၊ ဇစြ်မစ၊် အချကအ်လက ် သိ.မ့ဟ.တ ် ဤမ@ဝါဒ 

ေနာကဆ်ကတ်ွတဲငွ ်ေဖာ်ြပထားသည့အ်တိ.ငး် သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ. အသံ.း 

ြပ9၍ ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@၏လိ.အပ်ေသာ သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ. 

ရယ@7ပီး အတညြ်ပ9ရမည။် 
 
၁၂။ ဘဏခ်ွတဲာဝနခ်သံည ်ဤမ@ဝါဒအပိ.ဒ ်၉၊ ၁၀ '(င့ ်၁၁ တိ.ပ့ါ အချကမ်ျားကိ. ေဆာငရွ်ကရ်ာတငွ ်

လိ.ကန်ာ'ိ.ငြ်ခငး်မa(ိေသာ ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@များအတကွ ် လ.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်က ်

ေပးြခငး်ကိ.ရပ်ဆိ.ငး်7ပီး သသံယြဖစဖွ်ယa်(ိေသာ ေဆာငရွ်ကခ်ျကအ်ြဖစ ် ေငေွIကးဆိ.ငရ်ာ 

စံ.စမ်းေထာကလ်(မ်းေရးအဖဲွ6သိ. ့ လိ.ကန်ာေဆာငရွ်ကေ်ရးအရာa(ိ (Compliance Officer) 

မ(တဆင် ့သတငး်ေပးပိ.ရ့န ်စoးစားရမည။် 
 
၁၃။ လ@ပ.ဂmိ9လတ်စဦ်းချငး်'(င့ ် အဖဲွ6အစညး်များအား သတမ်(တေ်ဖာ်ထ.တအ်တညြ်ပ9ထားသည့ ်

သကဆ်ိ.ငရ်ာစာတမ်း၊ အမ(တအ်သားများကိ. ပီသစာွေရးသားမ(တတ်မ်းတငထ်ားသည့ ် ဖိ.င ်

မိတ| zများ ြဖင့ရ်ယ@သမ်ိးဆညး်ထားရမည။် 
 
ချကခ်ျငး်ေဆာငရွ်ကရ်န်မလိ(အပ်သည့ ်ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်"အေပO စစိစအ်တညြ်ပSြခငး် 

၁၄။ ဘဏခ်ွတဲာဝနခ်သံည ် ဤမ@ဝါဒအပိ.ဒ ် ၉၊ ၁၀ '(င့ ် ၁၁ တိ.တ့ငွေ်ဖာ်ြပထားသည့ ် ဆကသ်ယွ ်

ေဆာငရွ်ကသ်@အား သတမ်(တေ်ဖာ်ထ.တြ်ခငး်'(င့ ်အတညြ်ပ9ြခငး်လ.ပ်ငနး်စo မေဆာငရွ်ကမီ် 

တငွ ်ေအာကပ်ါအချကမ်ျား'(င့ြ်ပည့စ်ံ.ပါက ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@'(င့ ်လ.ပ်ငနး်ဆကသ်ယွ ်

ေဆာငရွ်က'်ိ.ငသ်ည-် 

 
(က) အတညြ်ပ9စစေ်ဆးြခငး်သည ် ကျိ9းေIကာငး်ဆေီလျာ်မLa(ိသည့အ်ချိနတ်ငွ ် လကေ်တွ6 

ေဆာငရွ်က'်ိ.ငသ်ည့ ်အေြခအေနa(ိြခငး်၊ 
 
(ခ) ပံ.မ(နစ်းီပာွးေရးလ.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားကိ. အေ'(ာကအ်ယ(ကမ်ြဖစေ်စရန ်မြဖစ ်

မေနလိ.အပ်သည့ ်အေြခအေနa(ိြခငး်၊ 
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(ဂ) ေငေွIကးခဝါချမL'(င့အ်Iကမ်းဖကမ်Lကိ. ေငေွIကးေထာကပံ်မ့Lဆိ.ငရ်ာ ဆံ.းrL ံး'ိ.ငေ်ြခများ 

ကိ. ထေိရာကစ်ာွ စမံီခန ့ခ်ွ'ဲ ိ.ငြ်ခငး်။ 
 
၁၅။ ဘဏသ်ည ် ယငး်တိ.၏့ ဆံ.းrL ံး'ိ.ငေ်ြခစမံီခန ့ခ်ွမဲL လ.ပ်ထံ.းလ.ပ်နညး်များတငွ ် အတညြ်ပ9 

စစေ်ဆးြခငး်မြပ9လ.ပ်'ိ.ငေ်သးသည့ ် ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@များအတကွ ် ေဆာငရွ်က'်ိ.င ်

သည့ ် လ.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကခ်ျကပ်မာဏ သိ.မ့ဟ.တ ် အမျိ9းအစား၊ အေရအတကွက်န ့သ်တ ်

ချကက်ဲသ့ိ.ေ့သာ အနညး်ဆံ.းလိ.ကန်ာရမည့ ်လိ.အပ်ချကမ်ျားကိ. ထည့သ်ငွး်ချမ(တထ်ားရမည။် 
 
ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်"များအေပO အေလးထားစစိစြ်ခငး်ကိ( တိ(းြမWင့ေ်ဆာငရွ်ကရ်န်BCင့ ် Vိ( းNCငး်စာွ 

ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် 

၁၆။ ဘဏသ်ည-် 

 
(က) ေငေွIကးခဝါချမL'(င့အ်Iကမ်းဖကမ်Lကိ. ေငေွIကးေထာကပံ်မ့Lဆံ.းrL ံး'ိ.ငေ်ြခ ြမင့မ်ား 

သည့ ် ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@ သိ.မ့ဟ.တ ် လ.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားအား 

ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@အေပW အေလးထားစစိစြ်ခငး်ကိ. တိ.းြမuင့ေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး် 

နညး်လမ်းများကိ. ချမ(တက်ျင့သ်ံ.းရမည။် အဆိ.ပါဆံ.းrL ံး'ိ.ငေ်ြခ စစိစအ်ကြဲဖတြ်ခငး် 

စနစမ်ျားကိ. အချိန'်(င့ ်တစေ်ြပးညြီဖစေ်စရန ်ေဆာငရွ်ကထ်ားရမည။် 
 
(ခ) ဆံ.းrL ံး'ိ.ငေ်ြခနညး်သည့ ် ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@များအတကွ ် rိ. းa(ငး်သည့ ်

ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@အေပW အေလးထားစစိစြ်ခငး်လ.ပ်ထံ.းလ.ပ်နညး်များကိ. 

ဆံ.းrL ံး'ိ.ငေ်ြခ စစိစအ်ကြဲဖတြ်ခငး်ဆိ.ငရ်ာ အေထာကအ်ထား၊ မ(တတ်မ်းများမ( 

တစဆ်င့အ်ကြဲဖတ'်ိ.ငသ်ည။် အဆိ.ပါဆံ.းrL ံး'ိ.ငေ်ြခစစိစ ် အကြဲဖတြ်ခငး်စနစမ်ျားကိ. 

အချိန'်(င့ ်တစေ်ြပးညြီဖစေ်စရန ်ေဆာငရွ်ကထ်ားရမည။် 
 
အခါအားေလျာ်စာွ လ(ပ်ငန်းေဆာငရွ်ကမ်QများအေပO အေလးထားစစိစြ်ခငး်ကိ( တိ(းြမWင် ့

ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် 

၁၇။ ဘဏသ်ည ် ၎ငး်'(င့လ်.ပ်ငနး်ဆကဆ်ေံဆာငရွ်ကမ်L ထ@ေထာငထ်ားြခငး်မa(ိသည့ ် ဆကသ်ယွ ်

ေဆာငရွ်ကသ်@တစဦ်းအတကွ ်လ.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကခ်ျက ် (အခါအားေလျာ်စာွ လ.ပ်ငနး်ေဆာင ်

ရွကခ်ျက)် ကိ.ေဆာငရွ်ကေ်ပးရာတငွ ်လ.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကခ်ျကပ်မာဏသည ်တစT်ကမ်ိတညး် 

ြဖစေ်စ၊ ဆက'်ယွမ်La(ိေသာ အTကမ်ိအေရအတကွမ်ျားစာွြဖင့ြ်ဖစေ်စ အေမရိကနေ်ဒWလာ 

၁၅,၀၀၀ '(င့ည်မီ}သည့ ် မညသ်ည့ေ်ငေွIကးပမာဏ သိ.မ့ဟ.တ ် ယငး်ထကပိ်.ေသာပမာဏ 
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ြဖစပ်ါက အဆိ.ပါလ.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကခ်ျကက်ိ. ေဆာငရွ်ကေ်ပးြခငး်မြပ9မီ ဆကသ်ယွေ်ဆာင ်

ရွကသ်@အေပW အေလးထားစစိစြ်ခငး်ကိ. တိ.းြမuင့ေ်ဆာငရွ်ကရ်မည။် 
 
ဆံ(းVQ ံးBိ(ငေ်ြခြမင့မ်ားေသာဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်"များအတကွ ် ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်"အေပO 

အေလးထားစစိစြ်ခငး်ကိ( တိ(းြမWင့ေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး် 

၁၈။ ဆံ.းrL ံး'ိ.ငေ်ြခြမင့မ်ားေသာ ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@များအတကွ ် ဘဏက်ကျင့သ်ံ.းသည့ ်

ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@အေပW တိ.းြမuင့အ်ေလးထားစစိစြ်ခငး်တငွ ် ေအာကပ်ါတိ. ့ 

ပါဝငသ်ည-် 

 
(က) rLပ်ေထးွ7ပီးပံ.မ(နမ်ဟ.တေ်သာ ပမာဏTကးီမားသည့ ် လ.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကခ်ျက ်

အားလံ.း'(င့ ် စးီပာွးေရးသေဘာမဆနေ်သာ သိ.မ့ဟ.တ ် ဥပေဒအရ ေြခေြခြမစြ်မစ ်

မa(ိေသာ ပံ.မ(နမ်ဟ.တသ်ည့ ် လ.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားအားလံ.းတိ.၏့ ေနာကခ် ံ

အေIကာငး်အရငး်'(င့ ် ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျားကိ. ြဖစ'်ိ.ငသ်မ} ကျိ9းေIကာငး်ခိ.ငလ်ံ.စာွ 

စစေ်ဆးြခငး်၊ 
 
(ခ) အထကအ်ပိ.ဒခ်ွ ဲ (က) တငွ ် ေဖာ်ြပထားသည့ ် လ.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားသည ်

သသံယြဖစဖွ်ယ ်သိ.မ့ဟ.တ ် ပံ.မ(နမ်ဟ.တေ်သာ ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား ဟ.တ၊် မဟ.တ ်

သတမ်(တ'်ိ.ငရ်နအ်လိ.င့ (ာ ၎ငး်တိ.'့ (င့စ်ပ်လျoးသည့ ် စးီပာွးေရးဆကသ်ယွခ်ျကမ်ျား 

အား ေစာင့I်ကပ်Iကည့r်L ြခငး်၏ အတိ.ငး်အတာ'(င့ ် သဘာဝကိ. တိ.းြမuင့ ်

ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်၊ 
 
(ဂ) ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@များထမံ( သတငး်အချကအ်လကမ်ျားထပ်မံရယ@ြခငး် 

(ဥပမာ။ ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@၏ အလ.ပ်အကိ.င၊် ရရနပိ်.ငခ်ငွ့ပ်မာဏ) '(င့ ်

ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@'(င့ ် အကျိ9းခစံားခငွ့a်(ိသ@ပိ.ငa်(ငတ်ိ.၏့ အေထာကအ်ထား 

အချကအ်လကမ်ျားကိ. ပံ.မ(နထ်ကပိ်.၍ အချိန'်(င့တ်စေ်ြပးညရီယ@ြခငး်၊ 
 
(ဃ) ေဆာငရွ်ကရ်နရ်ညရွ်ယသ်ည့ ် စးီပာွးေရးလ.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကခ်ျက၏် သေဘာ 

သဘာဝဆိ.ငရ်ာ သတငး်အချကအ်လကအ်ား ထပ်မံရယ@ြခငး်၊ 
 
(င) ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@၏ ရရနပိ်.ငခ်ငွ့အ်ရငး်အြမစ ် သိ.မ့ဟ.တ ် ေငေွIကးအရငး် 

အြမစ'်(င့ ်စပ်လျoးသည့ ်သတငး်အချကအ်လကမ်ျားရယ@ြခငး်၊ 
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(စ) ေဆာငရွ်က7်ပီး သိ.မ့ဟ.တ ် ေဆာငရွ်ကရ်နရ်ညရွ်ယထ်ားသည့ ် လ.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်က ်

ချကမ်ျားအတကွ ်အေIကာငး်အရငး်များ၊ သတငး်အချကအ်လကမ်ျားရယ@ြခငး်၊ 
 
(ဆ) လ.ပ်ငနး်ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကခ်ျက ်စတငရ်န ်သိ.မ့ဟ.တ ်ဆကလ်ကေ်ဆာငရွ်ကရ်န ်

သိ.မ့ဟ.တ ်စတငရ်န ်အဆင့ြ်မင့စ်မံီခန ့ခ်ွသဲ@များ၏ သေဘာတ@ညခီျကရ်ယ@ြခငး်၊  
 
(ဇ) ဆကလ်ကစ်ံ.စမ်းစစေ်ဆးရနလ်ိ.အပ်သည့ ်လ.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကခ်ျကပံ်.စမံျား ေရွးချယ ်

ြခငး်'(င့ ် လိ.ကန်ာကျင့သ်ံ.းလျကa်(ိသည့ ် ထနိး်ချ9ပ်ကပ်ွကမဲLအချိနက်ာလ'(င့ ် အTကမ်ိ 

အေရအတကွက်ိ. တိ.းြမuင့ြ်ခငး်အားြဖင့ ် လ.ပ်ငနး်ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား 

ေစာင့I်ကပ်Iကည့r်Lစစေ်ဆးြခငး်ကိ. တိ.းြမuင့ေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်၊ 
 
(ဈ) PEP များအပါအဝင ် ဆံ.းrL ံး'ိ.ငေ်ြခြမင့မ်ားေသာ ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@များ 

အတကွ ် ပံ.မ(နမ်ဟ.တေ်သာ လ.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားကိ. အမျိ9းအစားခွြဲခား 

သတမ်(တရ်ာတငွ ် အေထာကအ်က@ြပ9'ိ.ငရ်န ် ေစာင့I်ကည့စ်စေ်ဆးြခငး် သိ.မ့ဟ.တ ်

ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@၏ ကိ.ယေ်ရးအချကအ်လကမ်ျားကိ. ြပ9စ.ြခငး်၊ 
 
(ည) ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@၏အမညြ်ဖင့ ် ဖွင့လ်(စထ်ားသည့ ် ဘဏစ်ာရငး်မ(တစဆ်င့ ်

ေဆာငရွ်ကသ်ည့ ် ပထမဆံ.းေပးေချမLအတကွ ် ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@အေပW 

အေလးထား စစိစေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်။ 

 
၁၉။ ဘဏခ်ွတဲာဝနခ်သံည ် ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@အေပW အေလးထားစစိစြ်ခငး် ေဆာငရွ်က ်

ချက ် အဆင့တ်စခ်.ချငး်စ၌ီ ဆံ.းrL ံး'ိ.ငေ်ြခြမင့မ်ားသည့ ် ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@များအေပW 

အေလးထားစစိစြ်ခငး်ကိ. တိ.းြမuင့ေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်အြပင ်စoဆကမ်ြပတ ်အေြခခြံဖင့လ်ညး် 

ေဆာငရွ်ကရ်မည။် 
 
၂၀။ မညသ်@မညဝ်ါြဖစေ်Iကာငး် သတမ်(တေ်ဖာ်ထ.တ'်ိ.ငြ်ခငး်မa(ိသည့ ် ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@ 

များ'(င့ ် လ.ပ်ငနး်ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်များအတကွ ် ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@အေပW 

တိ.းြမuင့အ်ေလးထားစစိစေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး် လ.ပ်ထံ.းလ.ပ်နညး်များတငွ ် ေအာကပ်ါတိ.ပ့ါဝင ်

ရမည-် 

 
(က) သကဆ်ိ.ငရ်ာဥပေဒ'(င့ ် XQနI်ကားချကမ်ျား'(င့အ်ည ီ သတမ်(တအ်တညြ်ပ9ထားသည့ ်

စာရွကစ်ာတမ်းများ၊ 
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(ခ) ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@'(င့အ်ဆကအ်သယွြ်ပ9လ.ပ်ြခငး် သိ.မ့ဟ.တ ်လတွလ်ပ်သည့ ်

အတညြ်ပ9စစေ်ဆးြခငး် နညး်လမ်းများေဖာ်ထ.တြ်ခငး်'(င့ ်စာရွကစ်ာတမ်းများထပ်မံ 

ေတာငး်ခြံခငး်။ 
 

PEP များ 

၂၁။ ဘဏသ်ည ် ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@တစဦ်း သိ.မ့ဟ.တ ် အကျိ9းခစံားခငွ့a်(ိသ@ ပိ.ငa်(င ်

တစဦ်းဦးသည ်PEP ဟ.တ၊် မဟ.တက်ိ. အတညြ်ပ9ရနသ်င့ေ်တာ်သည့ ်ဆံ.းrL ံး'ိ.ငေ်ြခစမံီခန ့ခ်ွမဲL 

စနစမ်ျားကိ. သတမ်(တရ်မည။် PEP ြဖစေ်Iကာငး်သတမ်(တေ်ဖာ်ထ.တ'်ိ.ငပ်ါက ဥပေဒပ.ဒမ် ၂၂ 

တငွြ်ပ^ာနး် ထားသည့ ် ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@အေပW တိ.းြမuင့အ်ေလးထားစစိစြ်ခငး်ကိ. 

ြပ9လ.ပ်ရမည။် 
 
၂၂။ အကျိ9းခစံားခငွ့a်(ိသ@ပိ.ငa်(င ် သိ.မ့ဟ.တ ် ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@သည ် PEP တစဦ်း ဟ.တ/် 

မဟ.တ ်ဆံ.းြဖတရ်ာတငွက်ျင့သ်ံ.းရမည့ ်လ.ပ်ထံ.းလ.ပ်နညး်များတငွ ်ေအာကပ်ါတိ.ပ့ါဝငသ်ည-် 

 
(က) ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@များထမံ( ဆေီလျာ်သကဆ်ိ.ငသ်ည့ ်သတငး်အချကအ်လက ်

များကိ. ရယ@ြခငး်၊ 
 
(ခ) ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@'(င့သ်ကဆ်ိ.ငသ်ည့ ် သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ. 

ရညX်Qနး်ကိ.းကားရယ@ြခငး်၊ 
 
(ဂ) PEP များ'(င့သ်ကဆ်ိ.ငသ်ည့ ် ေIကးနနး်ြဖင့ ် သိ.မ့ဟ.တ ် အလီကထ်ေရာနစန်ညး်လမ်း 

ြဖင့ြ်ပ9စ.ထားသည့ ်စးီပာွးေရးသတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ. ရညX်Qနး်ကိ.းကားြခငး်၊ 
 
ဆံ(းVQ ံးBိ(ငေ်ြခနညး်ပါးသည့ ် ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်"များအေပO Vိ( းNCငး်လယွက်"သည့အ်ေလးထား 

စစိစမ်QြပSလ(ပ်ြခငး် 

၂၃။ ဆံ.းrL ံး'ိ.ငေ်ြခနညး်ပါးသည့ ် ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@များအတကွ ် rိ. းa(ငး်လယွက်@သည့ ်

ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@အေပW အေလးထားစစိစြ်ခငး်နညး်လမ်းများတငွ ်ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ 

တိ.ပ့ါဝငသ်ည-် 

 
(က) အချိန'်(င့တ်စေ်ြပးည ီ ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@ မညသ်@မညဝ်ါြဖစေ်Iကာငး် 

သတမ်(တေ်ဖာ်ထ.တြ်ခငး်ကိ. အTကမ်ိအေရအတကွ ်ေလ}ာခ့ျေဆာငရွ်ကြ်ခငး်၊ 
 
(ခ) လ.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား အေသးစတိစ်စိစြ်ခငး်'(င့ ် စoဆကမ်ြပတေ်စာင့I်ကပ် 

Iကည့r်Lစစေ်ဆးြခငး် အတိ.ငး်အတာကိ. ေလ}ာခ့ျြခငး်၊ 
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(ဂ) ရညရွ်ယထ်ားေသာ စးီပာွးေရးလ.ပ်ငနး်များ၏ သဘာဝ'(င့ ် ေဆာငရွ်ကရ်သည့ ်

အေIကာငး်ရငး်ကိ.သေိအာငေ်ဆာငရွ်ကရ်ာတငွ ် သးီသန ့သ်တငး်အချကအ်လက'်(င့ ်

ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားကိ. ရယ@စ.ေဆာငး်ြခငး်မြပ9ဘ ဲ လ.ပ်ငနး်ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်က ်

ေပးြခငး်။  
 
၂၄။ ဘဏသ်ည ်FATF သိ.မ့ဟ.တ ်FIU က ဆံ.းrL ံး'ိ.ငေ်ြခြမင့မ်ားသညဟ်. သတမ်(တေ်Iကညာထား 

သ@များ သိ.မ့ဟ.တ ် ဘဏက် ဆံ.းrL ံး'ိ.ငေ်ြခြမင့မ်ားသ@အြဖစ ် သတမ်(တသ်ည့သ်@များ'(င့ ်

ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကမ်Lြပ9လ.ပ်သည့အ်ခါ သိ.မ့ဟ.တ ် ေငေွIကးခဝါချမL'(င့အ်Iကမ်းဖကမ်L 

ေငေွIကးေထာကပံ်မ့Lကိ. လံ.ေလာကစ်ာွ ဟန ့တ်ားေဆာငရွ်ကြ်ခငး်မa(ိသည့သ်@များ သိ.မ့ဟ.တ ်

'ိ.ငင်မံျားအတငွး် လ.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကမ်Lြပ9သည့အ်ခါ သိ.မ့ဟ.တ ် ေငေွIကးခဝါချမL'(င့ ်

အIကမ်းဖကမ်Lကိ. ေငေွIကးေထာကပံ်မ့L'(င့စ်ပ်လျoး၍ သသံယa(ိသည့အ်ခါ rိ. းa(ငး်လယွက်@ 

သည့ ် ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@အေပW အေလးထားစစိစြ်ခငး်နညး်လမ်းများကိ. အသံ.း 

မြပ9ရ။ 
 
အကျိSးခံစားခွင့N်Cိသ"ပိ(ငN်Cငအ်ားသတမ်Cတြ်ခငး် 

၂၅။ ဘဏသ်ည ် တစဦ်း သိ.မ့ဟ.တ ် တစဦ်းထကပိ်.ေသာ အကျိ9းခစံားခငွ့a်(ိသ@ပိ.ငa်(ငမ်ျား၏ 

ကိ.ယစ်ားေဆာငရွ်ကေ်နသည့ ် ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@များကိ. သင့ေ်လျာ်သည့န်ညး်လမ်း 

များအသံ.းြပ9၍ အကျိ9းခစံားခငွ့a်(ိသ@ပိ.ငa်(င၏် အချကအ်လကမ်ျားအား သတမ်(တအ်တည ်

ြပ9ရမည။် ယငး်ကဲသ့ိ. ့ ဘဏက် အကျိ9းခစံားခငွ့a်(ိသ@ပိ.ငa်(င ် မညသ်@မညဝ်ါြဖစေ်Iကာငး်ကိ. 

ခိ.ငမ်ာစတိခ်ျရသည့ ် အရငး်အြမစမ်(ရa(ိသည့အ်ချကအ်လက ် သိ.မ့ဟ.တ ် သကဆ်ိ.ငသ်ည့ ်

သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ.အသံ.းြပ9၍ သင့ေ်လျာ်သည့အ်တညြ်ပ9ြခငး်ကိ. ေဆာငရွ်က ်

ရမည။် 
 
၂၆။ အထကအ်ပိ.ဒ ် ၂၅ အရ အကျိ9းခစံားခငွ့a်(ိသ@ပိ.ငa်(ငထ်မံ(ရယ@ရမည့ ် သတငး်အချကအ်လက ်

များသည ်ဤမ@ဝါဒ၏ ေနာကဆ်ကတ်ွတဲငွ ်ေဖာ်ြပထားသည့အ်ချကမ်ျား'(င့အ်ညြီဖစရ်မည။် 
 
၂၇။ အထကအ်ပိ.ဒ ် ၂၅ '(င့ ် ၂၆ တငွ ် ေဖာ်ြပထားသည့ ် သတမ်(တခ်ျကမ်ျားတငွ ် ယံ.Iကညအ်ပ်'(ခံ ံ

ရသ@များ'(င့ ် ေa( 6ေနများ၊ ဥပေဒအကျိ9းေဆာငလ်.ပ်ငနး်များက ယငး်တိ.ထ့တံငွ ် အလ.ပ်အပ်'( ံ

သ@များကိ.ယစ်ားဖွင့လ်(စသ်ည့ ် ဘဏစ်ာရငး်များလညး်ပါဝငသ်ည။် ဤကစိsရပ်တငွ ် ဘဏခ်ွ ဲ

တာဝနခ်သံည ် အကျိ9းခစံားခငွ့a်(ိသ@ပိ.ငa်(ငမ်ျားကိ. ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@အေပW အေလး 

ထားစစိစြ်ခငး်နညး်လမ်းများြဖင့ ်အသံ.းြပ9စစိစရ်မည။် 
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၂၈။ ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@သည ် စေတာအ့တိခ်ျိနး်တငွ ် စာရငး်ဝငြ်ပ9လ.ပ်ထားသည့ ် က.မeဏ ီ

တစခ်.ြဖစပ်ါက ဘဏခ်ွတဲာဝနခ်အံေနြဖင့ ် အဆိ.ပါစာရငး်ဝငက်.မeဏကီ ပိ.ငဆ်ိ.ငမ်Lအကျိ9း 

ခစံားခငွ့မ်ျားကိ. လံ.ေလာကစ်ာွဖွင့ဟ်ေIကညာထားသည့ ်က.မeဏြီဖစသ်ညဟ်. သံ.းသပ်ခဲလ့}င ်

အဆိ.ပါက.မeဏ၏ီ အကျိ9းခစံားခငွ့a်(ိသ@ပိ.ငa်(င ် သိ.မ့ဟ.တ ် a(ယယ်ာa(ငတ်စဦ်းဦး၏ အချက ်

အလကမ်ျားကိ.အတညြ်ပ9ရန'်(င့ ် စစေ်ဆးရနမ်လိ.အပ်ပါ။ ဤကစိsရပ်တငွ ် ဘဏခ်ွတဲာဝနခ် ံ

သည ် က.မeဏထီမံ(သာ အဆိ.ပါဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@သည ် မညသ်@မညဝ်ါြဖစေ်Iကာငး် 

သတမ်(တေ်ဖာ်ထ.တသ်ည့ ် စာရွကစ်ာတမ်းများကိ. ရယ@ရမညြ်ဖစ7်ပီး သတမ်(တေ်ဖာ်ထ.တ ်

ြခငး်ဆိ.ငရ်ာ အချကအ်လကမ်ျားကိ. အများြပညသ်@သိ. ့ ထ.တေ်ဖာ်ေIကညာထားသည့ ်

မ(တတ်မ်းတငစ်ာအ.ပ်များမ(ေသာ်လညး်ေကာငး် ယငး်သိ.ရ့a(ိြခငး်မa(ိပါက ဆကသ်ယွ ်

ေဆာငရွ်ကသ်@ထမံ(ေသာ်လညး်ေကာငး် ရယ@ေဆာငရွ်ကရ်မည။် 
 
၂၉။ ဥပေဒအရ ဖဲွ6စညး်ထားသည့အ်ဖဲွ6အစညး် သိ.မ့ဟ.တ ် အစအီစoြဖစပ်ါက ဘဏသ်ည ်

မညသ်@ကပိ.ငဆ်ိ.ငသ်ည ် သိ.မ့ဟ.တ ် ထနိး်ချ9ပ်ကပ်ွကမဲLa(ိသညဆ်ိ.သည့အ်ချကအ်ပါအဝင ်

ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@၏ ထနိး်ချ9ပ်ကပ်ွကမဲLပံ.စ'ံ(င့ ် ပိ.ငဆ်ိ.ငမ်Lကိ.သနိားလညရ်န ်

လံ.ေလာကသ်ည့န်ညး်လမ်းများကိ. ေဆာငရွ်ကရ်မည။် 
 
၃၀။ ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်"အားအေလးထားစစိစရ်ာတငွ ်

(က) ဥပေဒအရ ဖဲွ6စညး်ထားသည့အ်ဖဲွ6 အစညး် သိ.မ့ဟ.တ ်အစအီစoြဖစပ်ါက ဆကသ်ယွ ်

ေဆာငရွ်ကသ်@ မညသ်@မညဝ်ါြဖစေ်Iကာငး် သတမ်(တေ်ဖာ်ထ.တြ်ခငး်ကိ. သကဆ်ိ.ငရ်ာ 

လ@ပ.ဂmိ9လတ်စဦ်းချငး်အေပWတငွ ်ေအာကပ်ါအတိ.ငး် ေဆာငရွ်ကရ်မည-် 

 
(၁) ဥပေဒအရဖဲွ6စညး်ထားသည့အ်ဖဲွ6အစညး်၏ ၂၀% ထကပိ်.၍ တိ.ကrိ်.ကေ်သာ ်

လညး်ေကာငး် သိ.မ့ဟ.တ ် သယွဝိ်.က၍်ေသာ်လညး်ေကာငး် ပိ.ငဆ်ိ.ငြ်ခငး် 

သိ.မ့ဟ.တ ်ထနိး်ချ9ပ်ကပ်ွကမဲLa(ိြခငး်၊ 

 
(၂) ဥပေဒအရဖဲွ6စညး်ထားသည့အ်ဖဲွ6အစညး်၏ စမံီအ.ပ်ချ9ပ်မLတငွ ် တာဝန ်

a(ိြခငး်။ 
 

(ခ) ဥပေဒအရေဆာငရွ်ကေ်သာ အစအီစoများ'(င့စ်ပ်လျoး၍ မညသ်@မညဝ်ါြဖစ ်

ေIကာငး် သတမ်(တေ်ဖာ်ထ.တရ်ာတငွ ် အကျိ9းစးီပာွးများကိ. ကိ.ယစ်ားြပ9စစီo 

ေဆာငရွ်ကေ်ပးသ@၊ ယံ.Iကညအ်ပ်'(ြံခငး်ခရံသ@၊ အကျိ9းစးီပာွးကာကယွေ်ပးသ@၊ 

အကျိ9းခစံားခငွ့a်(ိသ@ သိ.မ့ဟ.တ ် အလားတ@အေနအထားa(ိေသာ ပ.ဂmိ9လမ်ျားကိ. 

ေဆာငရွ်ကရ်မည။် 
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၃၁။ ဘဏခ်ွမဲျားသည ် ယံ.Iကညအ်ပ်'(ခံရံသ@'(င့ ် လ.ပ်ငနး်စတငေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်မြပ9မီ သိ.မ့ဟ.တ ်

ယံ.Iကညအ်ပ်'(ခံရံသ@အတကွ ် အခါအားေလျာ်စာွ လ.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကခ်ျက ် (Occasional 

Transaction) ြပ9လ.ပ်ေပးရာတငွ ် ဤမ@ဝါဒပါ အပိ.ဒ ် ၁၇ တငွ ် ေဖာ်ြပထားသည့ ် သတမ်(တ ်

ပမာဏထကေ်ကျာ်လနွပ်ါက ယံ.Iကညအ်ပ်'(ခံရံသ@၏ (ကန ့သ်တထ်ားြခငး်မa(ိေသာ်လညး် 

ေအာကတ်ငွ ်ေဖာ်ြပထားသည့)် အချကအ်လကမ်ျားအား ေတာငး်ခရံမည-် 

 
(က) ယံ.Iကညအ်ပ်'(ခံရံသ@သည ် ၎ငး်၏ယံ.Iကညအ်ပ်'(သံ@'(င့ ် ပတသ်ကမ်Lအေြခအေနကိ. 

ဘဏသ်ိ. ့ ထ.တေ်ဖာ်ေIကညာရမည။် 
 
(ခ) ယံ.Iကညအ်ပ်'(ခံရံသ@သည ် အကျိ9းခစံားခငွ့a်(ိသ@ပိ.ငa်(င'်(င့ ် လ.ပ်ငနး်ဆကဆ် ံ

ေဆာငရွ်ကမ်Lစညး်ကမ်းချကမ်ျားအရ ယံ.Iကညအ်ပ်'(မံLအြဖစ ်လကဝ်ယထ်ားa(ိသည့ ်

သိ.မ့ဟ.တ ် စမံီခန ့ခ်ွသဲည့ ် ရပိ.ငခ်ငွ့မ်ျား'(င့ပ်တသ်ကသ်ည့ ် သတငး်အချကအ်လက ်

များကိ. ဘဏသ်ိ. ့ တငြ်ပရမည။် 

 
ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်"၏ သတငး်အချကအ်လကက်ိ( ထန်ိးသမ်ိးထားNCိြခငး် 

၃၂။ ဘဏသ်ည ် လ.ပ်ငနး်ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကေ်နသည့ ် ကာလတစေ်လ}ာကလ်ံ.းဆကသ်ယွ ်

ေဆာငရွ်ကသ်@'(င့ ် အကျိ9းခစံားခငွ့a်(ိသ@ပိ.ငa်(ငမ်ျား၏ သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ. 

စ.ေဆာငး်၍ ထနိး်သမ်ိးထားa(ိရမည။် ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@အေပW အေလးထားစစိစြ်ခငး် 

လ.ပ်ငနး်စoအရ စ.ေဆာငး်ရa(ိသည့ ် သတငး်အချကအ်လက ် သိ.မ့ဟ.တ ် အချကအ်လက၊် 

စာရွကစ်ာတမ်းများကိ. အချိန'်(င့တ်စေ်ြပးညြီဖစေ်စရန ် ြပ9စ.ထနိး်သမ်ိးထားရမညြ်ဖစသ်ည့ ်

အြပင ်ဘဏက် သင့ေ်လျာ်သညဟ်. သတမ်(တထ်ားေသာအချိနအ်ထ ိအဆိ.ပါထနိး်သမ်ိးထား 

သည့ ် မ(တတ်မ်းစာရွကစ်ာတမ်းများကိ. ဥပမာအားြဖင့ ် ေအာကပ်ါအေြခအေနများတငွ ်

ြပနလ်ညသ်ံ.းသပ်'ိ.ငရ်န ်ထားa(ိရမည-် 

 
(က) သသိာထငa်(ားေသာ လ.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား ေဆာငရွ်ကရ်နa်(ိသည့အ်ခါ၊ 

 
(ခ) ဘဏစ်ာရငး်လညပ်တေ်ဆာငရွ်ကသ်ည့အ်ချိနတ်ငွ ်အဓိကေြပာငး်လမဲLြဖစေ်ပWေသာ 

အခါ၊ 
 
(ဂ) ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@က ေဆာငရွ်ကသ်ည့ ် လ.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား 

သိ.မ့ဟ.တ ် ဘဏ'်(င့ဆ်ကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်ည့သ်ဘာဝကိ. ဘဏက် သြိမင ်
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နားလညေ်အာင ် ေဆာငရွ်ကရ်ာတငွ ် ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@ထတံငွ ် a(ိ7ပီးသည့ ်

သတငး်အချကအ်လကမ်ျားက မလံ.ေလာကေ်သာအခါ။ 
 
ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်"၏ လ(ပ်ငန်းေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားကိ( စUဆကမ်ြပတ ် ေစာင့I်ကည့ ်

စစေ်ဆးြခငး် 

၃၃။ ဘဏသ်ည ် ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@များ၏ လ.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားကိ. စoဆက ်

မြပတေ်စာင့I်ကည့စ်စေ်ဆးရနအ်တကွ ် ကနွပ်ျzတာစနစမ်ျားအပါအဝင ် အလိ.အေလျာက ်

စနစမ်ျားကိ. တပ်ဆငေ်ဆာငရွ်ကသ်ည့ ်လ.ပ်ထံ.းလ.ပ်နညး်များ ချမ(တရ်မည။် 
 
၃၄။ ထိ.အ့ြပင ် ဥပေဒပ.ဒမ် ၂၀ အရ လိ.အပ်ပါက ေစာင့I်ကပ်Iကည့r်Lစစေ်ဆးြခငး်တငွ ် လ.ပ်ငနး် 

ေဆာငရွ်ကခ်ျကအ်မျိ9းအစား၊ လ.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကခ်ျကအ်ရွယအ်စား'(င့ပ်မာဏ၊ Tက9ိတင ်

သတမ်(တထ်ားသည့ ် ကန ့သ်တခ်ျကမ်ျား'(င့ ် ေငေွIကးရငး်ြမစ'်(င့ ် ချမ်းသာxကယဝ်မLဆိ.ငရ်ာ 

အချကအ်လကမ်ျားပါဝင'်ိ.င7်ပီး ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@၏ ဆံ.းrL ံး'ိ.ငေ်ြခအနညး်အများ 

ခွြဲခားြခငး်'(င့ ်ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@၏ ဘဏ၏်အသအိြမင ်ဗဟ.သ.တအရ ေဆာငရွ်က ်

ေနြခငး်ြဖစေ်Iကာငး် ယံ.Iကညမ်La(ိေစရန ် ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@၏ လ.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်က ်

ချကမ်ျားကိ. အေသးစတိစ်စိစြ်ခငး်တိ. ့ ပါဝငရ်မည။် 
 
၃၅။ ဘဏခ်ွတဲာဝနခ်သံည ် ေငေွIကးခဝါချမL သိ.မ့ဟ.တ ် အIကမ်းဖကမ်Lကိ. ေငေွIကးေထာကပံ်မ့L 

'(င့သ်ကဆ်ိ.ငသ်ည့ ်လ.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားဟ.ယ@ဆ၍ ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@အေပW 

အေလးထားစစိစြ်ခငး် လ.ပ်ငနး်စoေဆာငရွ်ကေ်နေIကာငး် ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@က 

သတြိပ9မိသညဟ်. ယံ.Iကညရ်နအ်ေIကာငး်a(ိပါက ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@အေပW အေလး 

ထားစစိစြ်ခငး်လ.ပ်ငနး်စoေဆာငရွ်ကမ်Lကိ. ရပ်စ'ဲိ.ငသ်ည။် ယငး်ကဲသ့ိ.အ့ေြခအေနမျိ9းတငွ ်

ဘဏခ်ွတဲာဝနခ်သံည ် ဘဏလ်.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကခ်ျကက်ိ. လကခ်ေံဆာငရွ်က7်ပီး FIU သိ. ့ 

သသံယြဖစဖွ်ယa်(ိေသာ ေငေွIကးလQေဲြပာငး်ေဆာငရွ်ကခ်ျကအ်ြဖစ ်လိ.ကန်ာေဆာငရွ်ကေ်ရး 

အရာa(ိမ(တဆင် ့ချကခ်ျငး်တငြ်ပရမည။် 
 
၃၆။ တတယိပ(ဂ\ိSလအ်ေပOတငွအ်မCီြပSေဆာငရွ်ကြ်ခငး် 

(က) ဘဏသ်ည ် ဥပေဒပ.ဒမ် ၂၄ ပါ ြပ^ာနး်ချကမ်ျားကိ. ြဖည့ဆ်ညး်ေဆာငရွ်က7်ပီးပါက 

ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@အေပW အေလးထားစစိစြ်ခငး် လိ.အပ်ချကမ်ျားအရ 

တတယိပ.ဂmိ9လI်ကားခေံဆာငရွ်ကေ်ပးသ@၏ သတငး်အချကအ်လကမ်ျားအေပW အမ(ီ 

ြပ9 ေဆာငရွ်က'်ိ.ငသ်ည။် 
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(ခ) ဘဏသ်ည ်တတယိပ.ဂmိ9လ'်(င့ ်ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်မြပ9မီ တတယိပ.ဂmိ9လက် 

လ.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကသ်ည့'်ိ.ငင်သံည ် ေငေွIကးခဝါချမL'(င့အ်Iကမ်းဖကမ်Lကိ. ေငေွIကး 

ေထာကပံ်မ့L ဆံ.းrL ံး'ိ.ငေ်ြခa(ိသည့'်ိ.ငင် ံြဖစ၊် မြဖစက်ိ. သတြိပ9ရမည။် 
 
(ဂ) Iကားခေံဆာငရွ်ကေ်ပးသ@ တတယိပ.ဂmိ9လအ်ား ဆံ.းrL ံး'ိ.ငေ်ြခြမင့မ်ားသညဟ်. 

သတမ်(တထ်ားပါက ဘဏသ်ည ် အဆိ.ပါIကားခေံဆာငရွ်ကေ်ပးသ@ တတယိ 

ပ.ဂmိ9လ'်(င့ ် ၎ငး်ကေဆာငရွ်ကေ်ပးသည့ ် ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@၏ စးီပာွးေရး 

ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားကိ. ြပနလ်ညသ်ံ.းသပ်ရန'်(င့ ် အဆိ.ပါIကားခေံဆာင ်

ရွကေ်ပးသ@ တတယိ ပ.ဂmိ9လ'်(င့ ်လ.ပ်ငနး်ဆကသ်ယွခ်ျကက်ိ. ရပ်စရဲမည။် 
 

၃၇။ ဤမ@ဝါဒအပိ.ဒ ် ၃၆ အလိ.င့(ာ Iကားခေံဆာငရွ်ကေ်ပးသ@ တတယိပ.ဂmိ9လတ်ငွ ် ဘဏ'်(င့ ်

ေငေွရးေIကးေရးအဖဲွ6အစညး်မဟ.တေ်သာ ပ.ဂmိ9လမ်ျားပါဝင'်ိ.င7်ပီး ၎ငး်တိ.က့ ဘဏ'်(င့ ်

ေငေွရးေIကးေရးအဖဲွ6အစညး်များအတကွ ် ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@များ၏ ဆကသ်ယွ ်

ေဆာငရွ်ကသ်@အေပW အေလးထားစစိစြ်ခငး်ကိ. Iကားခေံဆာငရွ်ကေ်ပး7ပီး အဆိ.ပါIကားခ ံ

ေဆာငရွ်ကေ်ပးသ@ တတယိပ.ဂmိ9လမ်ျားကိ. သကဆ်ိ.ငရ်ာ'ိ.ငင်၏ံ Iကပ်မတက်ပ်ွက၊ဲ TကးီIကပ် 

စစေ်ဆးသ@များက ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@အေပW အေလးထားစစိစြ်ခငး်'(င့ ် မ(တတ်မ်း 

ထနိး်သမ်ိးြခငး်ဆိ.ငရ်ာလိ.အပ်ချကမ်ျားကိ. ေကာငး်စာွလိ.ကန်ာေဆာငရွ်ကသ်@များြဖစရ်မည။် 

ဘဏ'်(င့ေ်ငေွရးေIကးေရးအဖဲွ6အစညး်များအတကွ ် ေဆာငရွ်ကသ်ည့စ်းီပာွးေရး ေဆာငရွ်က ်

ချကမ်ျားသာမက အဆိ.ပါIကားခေံဆာငရွ်ကေ်ပးသ@ တတယိပ.ဂmိ9လမ်ျားအေနြဖင့ ်

ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@'(င့လ်ညး် စးီပာွးေရးဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားa(ိ'ိ.ငသ်ည။် 
 
သ]ာန်ေဆာငဘ်ဏ်များBCင့ ် နယစ်ပ်ြဖတေ်ကျာ် အဆကအ်သယွဘ်ဏ်လ(ပ်ငန်း ေဆာငရွ်က ်

ြခငး်များ။ 

၃၈။ ဘဏသ်ည ်ဥပေဒပ.ဒမ် ၃ (ဇ) တငွ ်အဓိပeာယဖွ်င့ဆ်ိ.ထားသည့ ်သ�ာနေ်ဆာငဘ်ဏတ်စခ်. 

'(င့အ်ဆကအ်သယွဘ်ဏလ်.ပ်ငနး် တညေ်ထာငြ်ခငး်ကိ.ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ မိမိ၏ ဘဏ ်

ေငစွာရငး်ကိ. အသံ.းြပ9ခငွ့ေ်ပးြခငး်ကိ.လညး်ေကာငး် မြပ9လ.ပ်ရ။ အလားတ@ပင ် သ�ာန ်

ေဆာငဘ်ဏတ်စခ်.၏ ဘဏစ်ာရငး်ကိ. ဖွင့လ်(စေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်ြပ9သည့ ် 'ိ.ငင်ြံခားတိ.ငး် 

ြပညa်(ိ ဘဏတ်စခ်.'(င့ ် အဆကအ်သယွဘ်ဏတ်ညေ်ထာငြ်ခငး် သိ.မ့ဟ.တ ် လ.ပ်ငနး် 

ဆကလ်ကေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်မြပ9ရ။ 
 
၃၉။ နယစ်ပ်ြဖတေ်ကျာ် အဆကအ်သယွဘ်ဏလ်.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် သိ.မ့ဟ.တ ် အြခား 

အလားတ@ ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်တိ.မ့ြပ9လ.ပ်မီ ဘဏသ်ည ် ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@ 
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၏ သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ. အေလးထားစစိစြ်ခငး်နညး်လမ်းများကိ. ပံ.မ(နေ်ဆာငရွ်က ်

ြခငး်အြပင ်ေအာကပ်ါတိ.က့ိ. ေဆာငရွ်ကရ်မည ်- 

 
(က) အဆကအ်သယွဘ်ဏလ်.ပ်ငနး်တညေ်ထာငမ်ည့ ် တစဖ်ကဘ်ဏ'်(င့စ်ပ်လျoးသည့ ်

လံ.ေလာကေ်သာ သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ.စ.စညး်ြခငး်၊ 
 
(ခ) အဆကအ်သယွဘ်ဏလ်.ပ်ငနး်တညေ်ထာငမ်ည့ ် တစဘ်ကဘ်ဏ၏် စးီပာွးေရး 

လ.ပ်ငနး်သေဘာသဘာဝကိ. ေကာငး်စာွသaိ(ိရန ်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်၊ 
 
(ဂ) အများြပညသ်@ရa(ိ'ိ.ငေ်သာ သတငး်အချကအ်လကမ်ျားအေပW အေြခခ၍ံ ေငေွIကး 

ခဝါချမL သိ.မ့ဟ.တ ် အIကမ်းဖကမ်Lကိ. ေငေွIကးေထာကပံ်မ့Lစံ.စမ်းေထာကလ်(မ်းမL 

သိ.မ့ဟ.တ ် နညး်ဥပေဒ၊ စညး်မျoးများအရ အေရးယ@ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်ကိ. လိ.ကန်ာ 

ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် a(ိ၊ မa(ိ အပါအဝင ် ၎ငး်တိ.လ့ိ.ကန်ာရမည့ ် TကးီIကပ်စစေ်ဆးြခငး် 

အရညအ်ေသးွ'(င့ ်အဆကအ်သယွဘ်ဏ ်လ.ပ်ငနး်တညေ်ထာငမ်ည့ ်တစဘ်ကဘ်ဏ ်

၏ နာမညဂ်.ဏသ်တငး် ေကာငး်မနွမ်Lကိ. အကြဲဖတြ်ခငး်'(င့ ်စစိစြ်ခငး်၊ 
 
(ဃ) အဆကအ်သယွဘ်ဏ ် တညေ်ထာငေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်အသစက်ိ. စတငေ်ဆာငရွ်က ်

ြခငး်မြပ9မီ အဆင့ြ်မင့စ်မံီခန ့ခ်ွသဲ@များမ( သေဘာတ@ညခီျကရ်ယ@ြခငး်၊ 
 
(င) ဘဏတ်စခ်.ချငး်စ၏ီ ေငေွIကးခဝါချမL'(င့ ် အIကမ်းဖကမ်Lကိ. ေငေွIကးေထာကပံ်မ့L 

တိ.ကဖ်ျကေ်ရး'(င့သ်ကဆ်ိ.ငသ်ည့ ် လိ.ကန်ာေဆာငရွ်ကရ်မည့ ် တာဝနအ်သးီသးီကိ. 

a(ငး်လငး်စာွ နားလညေ်စရန'်(င့ ်၎ငး်အတကွ ်စာရွကစ်ာတမ်းအေထာကအ်ထားများ 

ထားa(ိြခငး်၊ 
 
(စ) ေပးေချမLအတကွတ်စဆ်င့အ်သံ.းြပ9ေသာ ဘဏေ်ငစွာရငး်'(င့စ်ပ်လျoး၍ မိမိ'(င့ ်

အဆကအ်သယွဘ်ဏလ်.ပ်ငနး် တညေ်ထာငမ်ည့ ် တစဘ်ကဘ်ဏသ်ည ် ၎ငး်'(င့ ်

ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@များ၏ ေငစွာရငး်ကိ. တိ.ကrိ်.ကI်ကည့r်Lစစေ်ဆးြခငး်ြဖင့ ်

ဆကသ်ယွ ် ေဆာငရွ်ကသ်@အေပW အေလးထားစစိစြ်ခငး်ဆိ.ငရ်ာ တာဝနဝ်တ| ရား 

များကိ. လိ.ကန်ာေဆာငရွ်ကထ်ားေIကာငး်'(င့ ် ေတာငး်ဆိ.ပါက ယငး်'(င့စ်ပ်ဆိ.ငသ်ည့ ်

ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@အေပW အေလးထားစစိစြ်ခငး်ဆိ.ငရ်ာ သတငး်အချက ်

အလကမ်ျားကိ. ပံပိ့.းေပး'ိ.ငေ်Iကာငး် ေကျနပ်လကခ်ြံခငး်။ 
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ဝန်ေဆာငမ်Qအသစမ်ျားBCင့လ်(ပ်ထံ(းလ(ပ်နညး်များ 

၄၀။ ဘဏခ်ွမဲျားသည ် ေအာကေ်ဖာ်ြပပါတိ.'့ (င့စ်ပ်လျoး၍ ေပWေပါကေ်သာ ေငေွIကးခဝါချမL'(င့ ်

အIကမ်းဖကမ်Lကိ. ေငေွIကးေထာကပံ်မ့Lဆံ.းrL ံး'ိ.ငေ်ြခများကိ. စမံီခန ့ခ်ွရဲန'်(င့က်.စားရနအ်တကွ ်

သတမ်(တေ်ဖာ်ထ.တြ်ခငး်၊ အကြဲဖတစ်စိစြ်ခငး်'(င့ ် သင့ေ်လျာ်သည့ ် အေရးယ@ေဆာငရွ်က ်

မLများကိ. ြပ9ရမည-် 

 
(က) ဘဏလ်.ပ်ငနး်ဝနေ်ဆာငမ်Lများကိ. ြဖန ့ေ်ဝသည့အ်စအီစoအသစမ်ျား အပါအဝင ်

ဝနေ်ဆာငမ်L'(င့ ်ဘဏလ်.ပ်ငနး်လ.ပ်ထံ.းလ.ပ်နညး်အသစမ်ျား တိ.းချဲ6ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်၊ 
 
(ခ) ဘဏလ်.ပ်ငနး်ဝနေ်ဆာငမ်Lအသစအ်တကွေ်သာ်လညး်ေကာငး်၊ ေဆာငရွ်ကဆ် ဲ

အတကွေ်သာ်လညး်ေကာငး် နညး်ပညာအသစမ်ျား တိ.းတကအ်သံ.းြပ9ြခငး်။ 

 
(ဂ) နညး်ပညာအသစမ်ျားတိ.းတကအ်သံ.းြပ9ြခငး် သိ.မ့ဟ.တ ် လ.ပ်ထံ.းလ.ပ်နညး်များ၊ 

ဝနေ်ဆာငမ်Lအသစမ်ျားကိ. စတငေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်မြပ9မီ ဆံ.းrL ံး'ိ.ငေ်ြခအကြဲဖတ ်

သံ.းသပ်မLကိ. Tက9ိတငေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်။ 
 
ေIကးနန်းြဖင့ ်သိ(မ့ဟ(တ ်အလီကထ်ေရာနစန်ညး်လမ်းြဖင့ ်ေငလွ>ေဲြပာငး်ြခငး် မ"ဝါဒများBCင့လ်(ပ်ထံ(း 

လ(ပ်နညး်များ။ 

၄၁။ ဥပေဒပ.ဒမ် ၂၇ (က) '(င့အ်ည ီ ဘဏက်ေဆာငရွ်ကသ်ည့ ် နယစ်ပ်ြဖတေ်ကျာ်ေIကးနနး်ြဖင့ ်

သိ.မ့ဟ.တ ် အလီကထ်ေရာနစန်ညး်လမ်းြဖင့ ် ေငလွQေဲြပာငး်ြခငး်တငွ ် ေအာကေ်ဖာ်ြပပါတိ. ့ 

ပါဝငရ်န'်(င့ ် အဆိ.ပါသတငး်အချကအ်လကမ်ျားအားလံ.းသည ် ေငေွပးေချမLေဆာငရွ်ကေ်န 

စoတစေ်လ}ာကလ်ံ.း အ7မဲရa(ိေနေစရန ်ေဆာငရွ်ကထ်ားရမည ်- 

 
(က) ေငလွQေဲြပာငး်သ@'(င့ ်ေငလွQလဲကခ်သံ@၏ တကိျေသချာသည့ ်သတငး်အချကအ်လက၊် 
 
(ခ) ေငလွQေဲြပာငး်သ@၏ အမညအ်ြပည့အ်စံ.၊ 
 
(ဂ) ေငလွQေဲြပာငး်ရာတငွအ်သံ.းြပ9သည့ ်ေငလွQေဲြပာငး်သ@၏ စာရငး်အမ(တ၊် 
 
(ဃ) ေငလွQေဲြပာငး်သ@၏လပ်ိစာ သိ.မ့ဟ.တ ် ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@ မညသ်@မညဝ်ါ 

ြဖစေ်Iကာငး် သတမ်(တေ်ဖာ်ထ.တထ်ားသည့ ် အချကအ်လကမ်ျား သိ.မ့ဟ.တ ်

ေမးွဖွားရာ အရပ်'(င့ဇ်ာတ၊ိ 
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(င) ေငလွQေဲြပာငး်ရာတငွ ်အသံ.းြပ9သည့ ်ဘဏစ်ာရငး်ကဲသ့ိ.ေ့သာ ေငလွQလဲကခ်မံည့သ်@၏ 

ဘဏစ်ာရငး်အမ(တ'်(င့ ်ေငလွQလဲကခ်မံည့သ်@၏အမည။် 
 

၄၂။ ဘဏသ်ည ် အထကအ်ပိ.ဒ ် ၄၁ ပါအချကမ်ျားကိ.ရa(ိေစရန ် ေဆာငရွ်က'်ိ.ငြ်ခငး်မa(ိပါက 

ေIကးနနး်ြဖင့ ် သိ.မ့ဟ.တ ် အလီကထ်ေရာနစန်ညး်လမ်းြဖင့ ် ေငလွQေဲြပာငး်ြခငး်ကိ. 

ေဆာငရွ်ကခ်ငွ့မ်ြပ9ရ။ 
 
၄၃။ ေငလွQေဲြပာငး်သ@တစဦ်းတညး်ထမံ( ေငလွQလဲကခ်မံည့သ်@အများအြပားထ ံ နယစ်ပ်ြဖတေ်ကျာ် 

ေIကးနနး်ြဖင့ ် သိ.မ့ဟ.တ ် အလီကထ်ေရာနစန်ညး်လမ်းြဖင့ ် ေငလွQေဲြပာငး်ေပးပိ. ့ြခငး်များကိ. 

ဖိ.ငတ်စခ်.တညး်တငွ ်တစစ်.တစစ်ညး်တညး်ြပ9လ.ပ်၍ ေငလွQလဲကခ်မံည့သ်@များထ ံလQေဲြပာငး် 

ေပးသည့က်စိsရပ်တငွ ်ဘဏခ်ွမဲျားအေနြဖင့ ်အထကအ်ပိ.ဒ ်၄၁ ပါ ေငလွQေဲြပာငး်ေပးပိ.သ့@၏ 

သတငး်အချကအ်လကမ်ျား'(င့စ်ပ်လျoး၍ လိ.ကန်ာရနအ်ချကမ်ျားကိ. ေဆာငရွ်က'်ိ.ငြ်ခငး် 

မa(ိပါက ၎ငး်တိ.အ့ေနြဖင့ ်ေငလွQေဲြပာငး်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်ကိ. ေနာကေ်Iကာငး်ြပနလ်ိ.က'်ိ.ငမ်ည့ ်

ေငလွQေဲပးပိ.သ့@၏ စာရငး်အမ(တ ်သိ.မ့ဟ.တ ်တခ.တညး်ေသာလQေဲြပာငး်ချက ်ရညX်Qနး်အမ(တ ်

(Unique Transaction Reference Number) တိ. ့ ပါဝငေ်အာငေ်ဆာငရွ်ကရ်မည။် ထိ.အ့ြပင ်

စ.စညး်ထားသည့ဖိ်.ငတ်ငွ ် လိ.အပ်7ပီးတကိျေသာ ေငလွQေဲပးပိ.သ့@၏ သတငး်အချကအ်လက ်

အြပည့အ်စံ.၊ ေငလွQလဲကခ်သံ@၏ သတငး်အချကအ်လကအ်ြပည့အ်စံ.တိ. ့ ပါဝငရ်မညြ်ဖစ7်ပီး 

ေငလွQလဲကခ်သံ@၏ သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ. 'ိ.ငင်အံတငွး် အြပည့အ်ဝေနာကေ်Iကာငး် 

ြပနလ်ိ.က'်ိ.ငမ်L ြပ9လ.ပ်'ိ.ငရ်မညြ်ဖစသ်ည။် 
 
၄၄။ ြပညတ်ငွး်တငွ ်ေIကးနနး်ြဖင့ ်သိ.မ့ဟ.တ ်အလီကထ်ေရာနစန်ညး်လမ်းြဖင့ ်ေငလွQေဲြပာငး်ြခငး် 

အတကွ ် ေငေွIကးလQေဲြပာငး်မLကိ.ထေိရာကမ်La(ိေစရန ် အြခားေသာနညး်လမ်းြဖင့ ် ေပးေချမL 

စနစ ်လ.ပ်ငနး်ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်များအပါအဝင ်ေငလွQေဲပးပိ.မ့Lကိ. ေဆာငရွ်ကသ်ည့ ်

အဖဲွ6အစညး်တငွ ်ေIကးနနး်ြဖင့ ်သိ.မ့ဟ.တ ်အလီကထ်ေရာနစန်ညး်လမ်းြဖင့ ်ေငလွQပိဲ. ့ြခငး်တငွ ်

ပါဝငရ်မည့ ် ေငေွပးေချမLပံ.စ ံ သိ.မ့ဟ.တ ် သတငး်ေပးပိ.ခ့ျကတ်ငွ ် ပါဝငရ်မည့ ် ေငလွQ ဲ

ေြပာငး်သ@၏ သတငး်အချကအ်လကအ်ြပည့အ်စံ. သိ.မ့ဟ.တ ် ေငေွပးေချမLပံ.စ ံ သိ.မ့ဟ.တ ်

သတငး်ေပးပိ.ခ့ျကအ်တကွ ်ဘဏစ်ာရငး်အမ(တမ်ပါa(ိလ}င ်ေငလွQေဲြပာငး်သ@၏ စာရငး်အမ(တ ်

ြဖစေ်သာ တစခ်.တညး်ေသာလQေဲြပာငး်ချက ် ရညX်Qနး်အမ(တ ် (Unique Transaction 

Reference Number) တိ.ပ့ါဝငရ်မည။် 
 
၄၅။ ေငေွIကးဆိ.ငရ်ာ စံ.စမ်းေထာကလ်(မ်းေရးအဖဲွ6 သိ.မ့ဟ.တ ် ေငလွQလဲကခ်သံည့ ် ဘဏခ်ွကဲ 

လိ.အပ်၍ေတာငး်ခပံါက အဆိ.ပါေတာငး်ခမံLကိ.ရa(ိသည့ေ်နမ့( သံ.းရကအ်တငွး် ေငလွQေဲပးပိ.မ့L 
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ကိ. စတငေ်ဆာငရွ်ကသ်ည့ဘ်ဏခ်ွကဲ ေIကးနနး်ြဖင့ ်သိ.မ့ဟ.တ ်အလီကထ်ေရာနစန်ညး်လမ်း 

ြဖင့ ်ေငလွQေဲြပာငး်ြခငး် သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ. ြပည့စ်ံ.စာွရa(ိေစရန ်ပံပိ့.းေပးရမည။် 
 
၄၆။ နယစ်ပ်ြဖတေ်ကျာ် ေIကးနနး်ြဖင့ ်သိ.မ့ဟ.တ ်အလီကထ်ေရာနစန်ညး်လမ်းြဖင့ ်ေငလွQေဲြပာငး် 

ြခငး်အတကွ ် ေငလွQေဲြပာငး်ေပးေချမLတစေ်လ}ာကလ်ံ.း၌ ဘဏက် Iကားခအံြဖစေ်ဆာငရွ်က ်

သည့က်စိsရပ်တငွ ် ေငလွQေဲြပာငး်သ@'(င့ ် ေငလွQလဲကခ်သံ@၏ သတငး်အချကအ်လကမ်ျား 

အပါအဝင ် ေIကးနနး်ြဖင့ ် သိ.မ့ဟ.တ ် အလီကထ်ေရာနစန်ညး်လမ်းြဖင့ ် ေငလွQေဲြပာငး်ြခငး် 

သတငး်အချကအ်လကမ်ျားအားလံ.းကိ. ထနိး်သမ်ိးထားရမည။် 

 
၄၇။ နယစ်ပ်ြဖတေ်ကျာ် ေIကးနနး်ြဖင့ ်သိ.မ့ဟ.တ ်အလီကထ်ေရာနစန်ညး်လမ်းြဖင့ ်ေငလွQေဲြပာငး် 

ြခငး်အတကွ ် လိ.အပ်ေသာ ေငလွQေဲြပာငး်သ@ သိ.မ့ဟ.တ ် ေငလွQလဲကခ်သံ@ သတငး်အချက ်

အလကမ်ျားသည ် နညး်ပညာဆိ.ငရ်ာ ကန ့သ်တခ်ျကအ်ရ ကျနသ်တငး်အချကအ်လကမ်ျား 

အနကမ်( ြပညတ်ငွး် ေIကးနနး်ြဖင့ ်သိ.မ့ဟ.တ ်အလီကထ်ေရာနစန်ညး်လမ်းြဖင့ ်ေငလွQေဲြပာငး် 

မLဆိ.ငရ်ာ သတငး်အချကအ်လကမ်ျား'(င့ ် ဆကစ်ပ်လျကa်(ိသည့ ် အေြခအေနတငွ ် Iကားခ ံ

ဘဏသ်ည ်ေငလွQေဲပးပိ.မ့Lကိ. ေဆာငရွ်ကသ်ည့ဘ်ဏ ်သိ.မ့ဟ.တ ်အြခားIကားခဘံဏမ်( လကခ် ံ

ရa(ိသည့ ်သတငး်အချကအ်လကအ်ားလံ.းကိ. အနညး်ဆံ.း (၅) '(စ ်Iကာသညအ်ထ ိထနိး်သမ်ိး 

ထားa(ိရမည။် 
 
၄၈။ ဘဏခ်ွတဲာဝနခ်သံည ် ေအာကပ်ါအချကမ်ျားကိ. သတမ်(တ'်ိ.ငရ်နအ်တကွ ် ထေိရာကသ်ည့ ်

ဆံ.းrL ံး'ိ.ငေ်ြခအေြခြပ9 လ.ပ်ထံ.းလ.ပ်နညး်များa(ိရမည-် 

 
(က) ေIကးနနး်ြဖင့ ် သိ.မ့ဟ.တ ် အလီကထ်ေရာနစန်ညး်လမ်းြဖင့ ် ေငလွQေဲြပာငး်မLကိ. 

ေဆာငရွ်ကေ်ပးြခငး်၊ ြငငး်ပယြ်ခငး် သိ.မ့ဟ.တ ်ေခတ| ရပ်စြဲခငး်များေဆာငရွ်ကသ်ည့ ်

အခါ လိ.အပ်ေသာ ေငလွQေဲြပာငး်သ@ သိ.မ့ဟ.တ ် ေငလွQလဲကခ်သံ@၏ သတငး်အချက ်

အလကမ်ျား'(င့စ်ပ်လျoး၍ အားနညး်ခqတယ်ငွး်ချကေ်တွ6 a(ိပါက ေငေွIကးဆိ.ငရ်ာ 

စံ.စမ်းေထာကလ်(မ်းေရးအဖဲွ6သိ. ့ သတငး်ေပးပိ.ရ့န ်စoးစားေဆာငရွ်ကရ်မည။် 
 
(ခ) လ.ပ်ငနး်ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားကိ. ကန ့သ်တြ်ခငး် သိ.မ့ဟ.တ ် ရပ်စြဲခငး်တိ. ့ 

ပါဝငသ်ည့ ်ဆကလ်ကေ်ဆာငရွ်ကရ်မည့ ်သင့ေ်လျာ်ေသာ အေရးယ@ေဆာငရွ်ကခ်ျက ်

ကိ. ြပ9လ.ပ်ြခငး်။ 

 
၄၉။ အကျိ9းခစံားခငွ့a်(ိသ@ မညသ်@မညဝ်ါြဖစေ်Iကာငး် အချကအ်လကမ်ျားကိ. ယခငက် အတညြ်ပ9 

စစေ်ဆးထားြခငး်မa(ိလ}င ် ေငလွQလဲကခ်သံည့ဘ်ဏခ်ွသဲည ် ေIကးနနး်ြဖင့ ် သိ.မ့ဟ.တ ်
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အလီကထ်ေရာနစန်ညး်လမ်းြဖင့ ် ေငလွQေဲြပာငး်ြခငး်အတကွ ် အကျိ9းခစံားခငွ့a်(ိသ@ မညသ်@ 

မညဝ်ါြဖစေ်Iကာငး် အချကအ်လကမ်ျားကိ. အတညြ်ပ9စစေ်ဆးရမညြ်ဖစ7်ပီး ဥပေဒ'(င့ ်

ဤမ@ဝါဒပါ ြပ^ာနး်သတမ်(တခ်ျကမ်ျားအရ မ(တတ်မ်းထနိး်သမ်ိးထားa(ိရန ် လိ.အပ်ချကမ်ျား 

'(င့အ်ည ီအဆိ.ပါသတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ. ထနိး်သမ်ိးထားa(ိရမည။် 

 
၅၀။ ထိ.အ့ြပငအ်ထကအ်ပိ.ဒ ် ၄၈ ပါလိ.အပ်ချကမ်ျားအရ ေငလွQေဲြပာငး်ေပးပိ.မ့Lကိ. ေဆာငရွ်က ်

သည့ဘ်ဏြ်ဖစေ်စ၊ ေငလွQလဲကခ်သံည့ဘ်ဏြ်ဖစေ်စ ေIကးနနး်ြဖင့ ် သိ.မ့ဟ.တ ် အလီက ်

ထေရာနစန်ညး်လမ်းြဖင့ ် ေငလွQေဲြပာငး်ြခငး်'(င့စ်ပ်လျoး၍ ေအာကပ်ါဘဏလ်.ပ်ငနး် 

ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားကိ. ေငေွIကးဆိ.ငရ်ာစံ.စမ်းေထာကလ်(မ်းေရးအဖဲွ6သိ. ့ သတငး်ေပးပိ.ရ့န ်

လိ.အပ်သည ်- 

 
(က) နယစ်ပ်ြဖတေ်ကျာ် ေIကးနနး်ြဖင့ ် သိ.မ့ဟ.တ ် အလီကထ်ေရာနစန်ညး်လမ်းြဖင့ ်

ေငလွQေဲြပာငး်မLတငွ ် အေမရိကနေ်ဒWလာ ၁၀,၀၀၀ '(င့ ် အထကa်(ိြခငး်၊ သိ.မ့ဟ.တ ်

ေငေွIကးခဝါချမLတိ.ကဖ်ျကေ်ရးဗဟိ.အဖဲွ6က အခါအားေလျာ်စာွ ေြပာငး်လြဲပငဆ်င ်

သတမ်(တသ်ည့ ်သတငး်ပိ.ရ့နသ်တမ်(တပ်မာဏ'(င့အ်ထကa်(ိြခငး်၊ 

 
(ခ) ြပညတ်ငွး် ေIကးနနး်ြဖင့ ်သိ.မ့ဟ.တ ်အလီကထ်ေရာနစန်ညး်လမ်းြဖင့ ်ေငလွQေဲြပာငး်မL 

တငွ ်ကျပ်သနး် ၁၀၀ '(င့အ်ထကa်(ိြခငး်၊ သိ.မ့ဟ.တ ်ေငေွIကးခဝါချမLတိ.ကဖ်ျကေ်ရး 

ဗဟိ.အဖဲွ6က အခါအားေလျာ်စာွ ေြပာငး်လြဲပငဆ်ငသ်တမ်(တသ်ည့ ် သတငး်ပိ.ရ့န ်

သတမ်(တပ်မာဏ'(င့ ်အထကa်(ိြခငး်၊ 
 
(ဂ) ေငလွQေဲြပာငး်ြခငး်တငွ ် ေငလွQေဲြပာငး်သ@၏ သတငး်အချကအ်လကမ်ြပည့စ်ံ.ြခငး် 

သိ.မ့ဟ.တ ်မရa(ိ'ိ.ငြ်ခငး်။ 

 
သသံယြဖစဖွ်ယN်Cိေသာ လ>ေဲြပာငး်ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားကိ( သတငး်ေပးပိ(ရ့န်လိ(အပ်ြခငး် 

၅၁။ ဘဏခ်ွတဲာဝနခ်သံည ် ေငေွIကးပမာဏမညမ်}ပငြ်ဖစေ်စကာမ@ ေငေွIကးခဝါချမL သိ.မ့ဟ.တ ်

အIကမ်းဖကမ်L ေငေွIကးေထာကပံ်မ့L'(င့ ် ဆက'်ယွပ်တသ်ကသ်ညဟ်.ေသာ်လညး်ေကာငး် 

သိ.မ့ဟ.တ ် ေငေွIကးခဝါချြခငး်'(င့ ် အIကမ်းဖကေ်ငေွIကးေထာကပံ်မ့Lတိ.အ့တကွ ် အသံ.းြပ9 

ြခငး် သိ.မ့ဟ.တ ် အသံ.းြပ9ရနa်(ိသညဟ်.လညး်ေကာငး် သသံယြဖစဖွ်ယရ်ာအေIကာငး်a(ိလ}င ်

သသံယြဖစဖွ်ယေ်ဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားအြဖစ ် စ.စညး်7ပီး အလ.ပ်လ.ပ်ရက ် သံ.းရကထ်က ်

ေနာကမ်ကျေစဘ ဲ ေငေွIကးဆိ.ငရ်ာ စံ.စမ်းေထာကလ်(မ်းေရးအဖဲွ6သိ. ့ MFIU Reporting 

Application ကိ. အသံ.းြပ9၍ ေဆာလျငစ်ာွသတငး်ေပးပိ.ရ့မညြ်ဖစ7်ပီး လိ.ကန်ာေဆာငရွ်က ်

ေရးအရာa(ိထသံိ. ့ မိတ| zေပးပိ.ရ့မည။် 
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သတမ်Cတေ်ငေွIကးပမာဏBCင့အ်ထက ်လ>ေဲြပာငး်ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားကိ( သတငး်ေပးပိ(ရ့န် လိ(အပ် 

ြခငး် 

၅၂။ ဘဏခ်ွတဲာဝနခ်သံည ် ဥပေဒပ.ဒမ် ၃၂ '(င့ ် ၃၄ '(င့အ်ည ီ ဗဟိ.အဖဲွ6ကသတမ်(တထ်ားသည့ ်

ေငေွIကးပမာဏထကေ်ကျာ်လနွသ်ည့ ် ေငေွIကးသငွး်ြခငး်၊ ထ.တြ်ခငး် သိ.မ့ဟ.တ ်

လQေဲြပာငး်ြခငး်ဆိ.ငရ်ာ ဘဏလ်.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားကိ. FIU သိ. ့ ၂၄ နာရီအတငွး်၊ 

ေဝးလသံည့ ် ေဒသများြဖစပ်ါက အလ.ပ်လ.ပ်ရကသ်ံ.းရကအ်တငွး် MFIU Reporting 

Application ကိ. အသံ.းြပ9၍ ေဆာလျငစ်ာွသတငး်ေပးပိ.ရ့မညြ်ဖစ7်ပီး လိ.ကန်ာေဆာငရွ်က ်

ေရးအရာa(ိထသံိ. ့ မိတ| zေပးပိ.ရ့မည။် 
 
လ_ိSR ဝCကခ်ျကေ်ပါကI်ကားသည့ြ်ပစမ်Qများ 

၅၃။ ဥပေဒပ.ဒမ် ၃၃ '(င့ ် ၆၆ တိ.'့ (င့အ်ည ီ ဘဏ၏် ဒါrိ.ကတ်ာများ'(င့ဝ်နထ်မ်းများက ေငေွIကး 

ခဝါချမL'(င့အ်Iကမ်းဖကမ်L ေငေွIကးေထာကပံ်မ့Lတိ.ကဖ်ျကေ်ရး'(င့သ်ကဆ်ိ.ငသ်ည့ ် စံ.စမ်း 

စစေ်ဆးမLတစရ်ပ်ရပ်'(င့ ် စပ်လျoး၍ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ FIU '(င့စ်ပ်လျoးသည့ ် သတငး် 

အချကအ်လကတ်စရ်ပ်ရပ်ကိ.ေသာ်လညး်ေကာငး် သိ.မ့ဟ.တ ် ဥပေဒပ.ဒမ် ၃၂ အရ 

ေပးပိ.သ့ည့ ် သတငး်ေပးပိ.ခ့ျကတ်စရ်ပ်ရပ်'(င့ ် စပ်လျoး၍ေသာ်လညး်ေကာငး် ဆကသ်ယွ ်

ေဆာငရွ်ကသ်@တစဦ်း သိ.မ့ဟ.တ ် အြခားပ.ဂmိ9လတ်စဦ်းဦးသိ. ့ ထ.တေ်ဖာ်ေြပာဆိ.ြခငး်အား 

တားြမစထ်ားသည။် ယငး်သိ.တ့ားြမစြ်ခငး်တငွ ်ေa( 6ေနများ၊ အခငွ့အ်ာဏာအပ်'(ငး်ထားသည့ ်

အဖဲွ6အစညး်များ'(င့ ်အများြပညသ်@ဆိ.ငရ်ာအမLလိ.ကအ်ရာa(ိများအြပင ်သကဆ်ိ.ငရ်ာဘဏ၏် 

ဒါrိ.ကတ်ာများ'(င့ ် ဝနထ်မ်းများအIကား ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား သိ.မ့ဟ.တ ်

ထ.တေ်ဖာ်ေြပာဆိ.ချကမ်ျားကိ. ပိတပ်ငြ်ခငး်မa(ိေစရ။ 

 
၅၄။ ဥပေဒပ.ဒမ် ၅၉ '(င့အ်ည ီ သေဘာrိ.းြဖင့သ်တငး်ေပးပိ. ့ြခငး် သိ.မ့ဟ.တ ် သတငး်အချက ်

အလကပံ်ပိ့.းေပးြခငး်အတကွ ် ဘဏ ် သိ.မ့ဟ.တ ် ၎ငး်၏သကဆ်ိ.ငရ်ာဒါrိ.ကတ်ာများ၊ အTကးီ 

အကမဲျား၊ အရာa(ိများ၊ အစ.စပ်ဝငမ်ျား၊ ကqမ်းကျငပ်ညာa(ငမ်ျား သိ.မ့ဟ.တ ်ဝနထ်မ်းများကိ. 

ပဋညိာoစာချ9ပ်အရေသာ်လညး်ေကာငး်၊ ကqမ်းကျငပ်ညာa(ငမ်ျားေစာင့ထ်နိး်ရမည့ ်လ}ိ96 ဝ(က ်

ချကအ်ရေသာ်လညး်ေကာငး်၊ ဘဏလ်}ိ96 ဝ(ကဥ်ပေဒအရေသာ်လညး်ေကာငး် ြပစမ်LေIကာငး် 

အရြဖစေ်စ၊ တရားမေIကာငး်အရြဖစေ်စ၊ စညး်မျoးစညး်ကမ်းအရြဖစေ်စ သိ.မ့ဟ.တ ်

စမံီခန ့ခ်ွမဲLဆိ.ငရ်ာြပစဒ်ဏသ်တမ်(တမ်Lအရ ြဖစေ်စ တရားစွဆဲိ.ြခငး်မa(ိေစရ။ 
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လိ(ကန်ာေဆာငရွ်ကမ်Q၊ စာရငး်စစေ်ဆးြခငး်၊ ဝန်ထမ်းအသစမ်ျားခန ့်အပ်ြခငး်အတကွ ်စစေ်ဆးြခငး် 

BCင့ ်ဝန်ထမ်းများအားေလက့ျင့သ်ငI်ကားြခငး် 

၅၅။ ဥပေဒပ.ဒမ် ၂၈ (ခ) အရ ခန ့အ်ပ်ထားသည့ ် လိ.ကန်ာေဆာငရွ်ကေ်ရးအရာa(ိ (Compliance 

Officer) သည ်AML/CFT နယပ်ယတ်ငွသ်င်ေ့လျာ်သည် ့အေတွ6အIက9ံ'(င် ့အရညအ်ချငး်a(ိ 

သ@ြဖစရ်မညြ်ဖစ7်ပီး ကိ.ယပိ်.ငဆ်ံ.းြဖတခ်ျကခ်ျမ(တ'်ိ.င7်ပီး ထပ်ိပိ.ငး်စမံီအ.ပ်ချ9ပ်သ@များထ ံ

အစရီငခ်တံငြ်ပ'ိ.ငသ်ည့ ်အခငွ့အ်ာဏာa(ိရမည။် 
 
၅၆။ ဘဏသ်ည ် လိ.ကန်ာေဆာငရွ်ကေ်ရးအရာa(ိ (Compliance Officer) ၏ အမည၊် 

အရညအ်ချငး် ေဖာ်ြပချကအ်ေသးစတိ၊် လပ်ိစာ၊ ဆကသ်ယွရ်မည့ ် ဖ.နး်နပံါတ'်(င့ ် e-mail 

လပ်ိစာတိ.ပ့ါဝငသ်ည့ ် အေသးစတိအ်ချကအ်လကမ်ျားကိ. ြမနမ်ာ'ိ.ငင်ေံတာ်ဗဟိ.ဘဏ'်(င့ ်

ေငေွIကးဆိ.ငရ်ာစံ.စမ်း ေထာကလ်(မ်းေရးအဖဲွ6တိ.သ့ိ. ့ ေပးပိ.ရ့မည။် ဘဏသ်ည ် လိ.ကန်ာ 

ေဆာငရွ်ကေ်ရးအရာa(ိ (Compliance Officer) အေြပာငး်အလြဲပ9လ.ပ်သည့အ်ခါတိ.ငး် 

ြမနမ်ာ'ိ.ငင်ေံတာ်ဗဟိ.ဘဏ'်(င့ ်ေငေွIကးဆိ.ငရ်ာစံ.စမ်း ေထာကလ်(မ်းေရးအဖဲွ6တိ.သ့ိ. ့ ချကခ်ျငး် 

အေIကာငး်Iကားရမည။် 
 
၅၇။ ဘဏ၏် ဒါrိ.ကတ်ာ သိ.မ့ဟ.တ ်ယငး်ကဲသ့ိ.ေ့သာ ဘဏ၏် စမံီအ.ပ်ချ9ပ်မLအဖဲွ6သည ်ဥပေဒ '(င့ ်

ဤမ@ဝါဒပါ လိ.ကန်ာေဆာငရွ်ကရ်နအ်ချကမ်ျားကိ. လိ.ကန်ာေဆာငရွ်ကေ်ရးအရာa(ိ 

(Compliance Officer) များက လိ.ကန်ာေဆာငရွ်ကြ်ခငး် a(ိ/မa(ိ အခါအားေလျာ်စာွ သံ.းသပ် 

စစေ်ဆးရမည။် 
 
၅၈။ လိ.ကန်ာေဆာငရွ်ကေ်ရးအရာa(ိ (Compliance Officer) သည ် ေအာကပ်ါကစိsရပ်များကိ. 

ဒါrိ.ကတ်ာအဖဲွ6 သိ.မ့ဟ.တ ်စမံီခန ့ခ်ွမဲLအဖဲွ6သိ. ့ ပံ.မ(နအ်စရီငခ်တံငြ်ပရမည-် 

 
(က) ေတွ6 a(ိသည့သ်သံယြဖစဖွ်ယသ်တငး်ေပးပိ.ခ့ျက'်(င့ ်ဘဏ၏် ပါဝငပ်တသ်ကမ်L၊ 
 
(ခ) ဘဏ၏် AML/CFT မ@ဝါဒများ၊ လ.ပ်ထံ.းလ.ပ်နညး်များ၊ စနစမ်ျား'(င့ထ်နိး်ချ9ပ်မLများ၊ 

အားေကာငး်ခိ.ငမ်ာေစရန ် လိ.ကန်ာေဆာငရွ်ကမ်Lဝနထ်မ်းများ Tက9ိးပမ်းေဆာငရွ်ကမ်L 

များ၊ AML/CFT စနစ'်(င့စ်ပ်လျoး၍ သးီြခားလတွလ်ပ်သည့ ် စာရငး်စစအ်ဖဲွ6၏ 

အIကြံပ9ချကမ်ျား၊ 
 
(ဂ) ြမနမ်ာ'ိ.ငင်ေံတာ်ဗဟိ.ဘဏ ် သိ.မ့ဟ.တ ် ေငေွIကးဆိ.ငရ်ာစံ.စမ်းေထာကလ်(မ်းေရးအဖဲွ6 

က ြပ9လ.ပ်သည့ ်on-site စစေ်ဆးြခငး်ေတွ6 a(ိချကမ်ျား၊ 
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(ဃ) ဘဏက် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငရွ်ကရ်န ် လိ.အပ်သည့ ် ြပ9ြပငက်.စားရန ်

အေရးယ@ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား ေဖာ်ြပထားသည့ ်တငြ်ပချက။် 

 
၅၉။ ဘဏသ်ည ်ယငး်၏ AML/CFT ဆိ.ငရ်ာဌာနတငွး်မ@ဝါဒများ၊ လ.ပ်ထံ.းလ.ပ်နညး်များ၊ စနစမ်ျား 

'(င့ ် ထနိး်ချ9ပ်ကပ်ွကမဲLများ'(င့အ်ည ီ ဘဏ၏် လိ.ကန်ာေဆာငရွ်ကေ်ရးအရာa(ိ (Compliance 

officer) '(င့ဝ်နထ်မ်းများက ၎ငး်တိ.၏့တာဝနမ်ျားကိ. ေဆာငရွ်ကေ်Iကာငး် ေသချာေစရန ်

လံ.ေလာကသ်ည့အ်ရငး်အြမစမ်ျား (ဝနထ်မ်းများ) '(င့ ် လတွလ်ပ်ေသာ စာရငး်စစအ်ဖဲွ6များ 

ထားa(ိေဆာငရွ်ကရ်မည။် 
 
၆၀။ ဘဏသ်ည ် ဝနထ်မ်းများခန ့အ်ပ်သည့အ်ခါ သင့ေ်လျာ်သည့စ်'ံLနး်များသတမ်(တ၍် စစိစ ်

အကြဲဖတသ်ည့ ် လ.ပ်ထံ.းလ.ပ်နညး်များa(ိရမည။် ဝနထ်မ်းစစိစြ်ခငး် လ.ပ်ထံ.းလ.ပ်နညး်များ 

တငွ ်ေအာကပ်ါတိ.က့ိ. ေသချာစာွေဆာငရွ်ကထ်ားရမည ်- 

 
(က) ဝနထ်မ်းများသည ် ၎ငး်တိ.၏့ တာဝနဝ်တ| ရားများေဆာငရွ်ကရ်နအ်တကွ ် လိ.အပ် 

သည့ ်စမ်ွးေဆာင'်ိ.ငရ်ညအ်ဆင့ြ်မင့မ်ားမLa(ိရန၊် 
 
(ခ) ဝနထ်မ်းများသည ် ဘဏ၏် လ.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားကိ. ေဆာငရွ်က'်ိ.ငရ်န ်

သင့ေ်လျာ်သည့ ်အရညအ်ေသးွ'(င့ ်rိ. းေြဖာင့မ်La(ိရန၊် 
 
(ဂ) ဝနထ်မ်းများ၏ ေငေွရးေIကးေရး အေြခအေနအပါအဝင ် ြဖစေ်ပWလာ'ိ.ငသ်ည့ ်

အကျိ9းစးီပာွးပဋပိက{ကိ. ထည့သ်ငွး်စoးစားရန၊် 
 
(ဃ) သင့ေ်လျာ်မ(နက်နြ်ခငး်a(ိမL'(င့ ် ကိ.ယက်ျင့တ်ရားဆိ.ငရ်ာ ဥပေဒလိ.အပ်ချကမ်ျားကိ. 

သတမ်(တရ်န၊် 
 
(င) လမ်ိလညမ်L၊ မrိ.းမေြဖာင့မ်Lသိ.မ့ဟ.တ ် အြခားအလားတ@ြပစမ်Lများ အပါအဝင ်

ြပစမ်Lများကိ. ကျzးလနွသ်@ သိ.မ့ဟ.တ ် ကျzးလနွသ်ညဟ်. စွဆဲိ.ြခငး်ခရံသ@ 

ပ.ဂmိ9လမ်ျားအား ဘဏတ်ငွ ်အလ.ပ်လ.ပ်ကိ.ငခ်ငွ့မ်ြပ9ရန။် 
 
မCတတ်မ်းထန်ိးသမ်ိးထားNCိရန်လိ(အပ်ြခငး် 

၆၁။ ဥပေဒပ.ဒမ် ၂၃ ပါ လိ.အပ်ချကအ်ရဘဏခ်ွမဲျားသည ် ေအာကပ်ါအချကအ်လကမ်ျား'(င့ ်

စပ်လျoး၍ မ(တတ်မ်းထနိး်သမ်ိးထားa(ိရမည-် 
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(က) အကျိ9းခစံားခငွ့a်(ိသ@ပိ.ငa်(ငမ်ျား'(င့ ် ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@များ၏ မညသ်@မညဝ်ါ 

ြဖစေ်Iကာငး် သတမ်(တေ်ဖာ်ထ.တြ်ခငး်အတကွ ် ရယ@ထားသည့ ် သတငး်အချက ်

အလကမ်ျား၏ မိတ| zများ၊ 
 
(ခ) ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@၏ သတငး်အချကအ်လကမ်ျားအား အေလးထားစစိစ ်

ြခငး်မ(ရa(ိသည့ ် မ(တတ်မ်းများ'(င့ ် စးီပာွးေရးေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားအတကွ ် စာေပး 

စာယ@ြပ9လ.ပ်ချကမ်ျား'(င့ ် ဘဏစ်ာရငး်အမLတွမဲျား၏ မိတ| zများကိ. လ.ပ်ငနး် 

ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကမ်L7ပီးေနာက ်အနညး်ဆံ.း  (၅) '(စအ်တငွး် သိ.မ့ဟ.တ ်ဘဏ'်(င့ ်

အခါအားေလျာ်စာွ ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@အတကွ ်ဘဏ'်(င့ ်လ.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်က ်

7ပီးေနာက ်အနညး်ဆံ.း (၅) '(စအ်ထ၊ိ 
 
(ဂ) ဘဏ'်(င့ဆ်ကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး် သိ.မ့ဟ.တ ် ေဆာငရွ်ကရ်န ် Tက9ိးပမ်းအားထ.တ ်

7ပီးေနာက ်အနညး်ဆံ.း (၅) '(စအ်တငွး်ြပညတ်ငွး်'(င့ ်ြပညပ်'(စခ်.လံ.းတငွ ်ေဆာငရွ်က ်

ခဲသ့ည့ ်အဆိ.ပါေဆာငရွ်ကခ်ျက ်သိ.မ့ဟ.တ ်ေဆာငရွ်ကရ်နT်က9ိးပမ်းချကမ်ျားဆိ.ငရ်ာ 

မ(တတ်မ်းများအားလံ.း။ အဆိ.ပါမ(တတ်မ်းတငွ ်ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@ တစဦ်းချငး် 

စအီတကွ ် လ.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကခ်ျက ် ြပနလ်ညြ်ပ9လ.ပ်လိ.သည့အ်ခါ လိ.အပ်မည့ ်

အေသးစတိ ်အချကအ်လကမ်ျားပါဝငရ်မည။် 
 
(ဃ) FIU သိ. ့ သတငး်ေပးပိ.ခ့ျက'်(င့ဆ်ကစ်ပ်သည့ ် စာရွကစ်ာတမ်းများ'(င့ ် ေပးပိ.ခ့ဲသ့ည့ ်

သတငး်ေပးပိ.ခ့ျကမ်ျား၏ မိတ| zများကိ. သတငး်ေပးပိ. ့7ပီးသည့ေ်နမ့(စ၍ အနညး်ဆံ.း 

(၅) '(စအ်ထ ိထနိး်သမ်ိးထားရန။် 
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ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ
 

ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်"များအတကွ ်ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်" မညသ်"မညဝ်ါြဖစေ်Iကာငး် 

စစိစအ်တညြ်ပSရန် အနိမ့်ဆံ(း မြဖစမ်ေနရယ"ရမည့် အချကမ်ျား 
 

ဘဏခ်ွတဲာဝနခ်မံျားသည ် ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကသ်@အမျိ9းအစားေပWမ@တည၍် ဆကသ်ယွေ်ဆာင ်

ရွကသ်@များထမံ( ေအာကပ်ါအေထာကအ်ထားများကိ. မြဖစမ်ေနရယ@ရမည-် 

 
(က) လ@ပ.ဂmိ9လတ်စဦ်းချငး် 

 
(၁) အြခားအမညအ်ပါအဝင၊် အမညအ်ြပည့အ်စံ.၊ 
 
(၂) အမျိ9းသားမ(တပံ်.တငက်တ၊် 'ိ.ငင်သံားစစိစေ်ရးကတအ်မ(တ၊် 'ိ.ငင်ကံ@း 

လကမ်(တအ်မ(တ၊် 
 
(၃) အ7မဲတမ်းေနရပ်လပ်ိစာ'(င့ ်ဆကသ်ယွရ်မည့လ်ပ်ိစာ၊ 
 
(၄) ေမးွေနသ့ကk ရာဇ်၊ 
 
(၅) 'ိ.ငင်သံား၊ 
 
(၆) အလ.ပ်အကိ.င၊် 
 
(၇) ဖ.နး်နပံါတ၊် 
 
(၈) ဓာတပံ်.၊ 
 
(၉) ဘဏ၏် a(ိရငး်စွစဲာရငး်ပိ.ငa်(ငြ်ဖစေ်သာ မိတဆ်ကေ်ထာကခ်ေံပးသ@'(စဦ်း၏ 

အမည'်(င့ဘ်ဏစ်ာရငး်အမ(တ။် 
 
ဘဏစ်ာရငး်ပ@းတွပိဲ.ငဆ်ိ.ငသ်ည့က်စိsရပ်များတငွ ် ဘဏခ်ွတဲာဝနခ်မံျားသည ် အထကပ်ါသတငး် 

အချကအ်လကက်ိ. ဘဏစ်ာရငး်ပိ.ငဆ်ိ.ငသ်@အားလံ.းထမံ( ရယ@ရမည။် 

 
(ခ) ယံ.Iကညအ်ပ်'(ြံခငး်'(င့ ် ေပးရနတ်ာဝနက်န ့သ်တထ်ားေသာ အစ.စပ်လ.ပ်ငနး်များ၊ 

အစ.စပ်လ.ပ်ငနး်များအပါအဝင ်ဥပေဒအရေဆာငရွ်ကေ်သာအစအီစoများ'(င့ ်ဥပေဒ 

အရ ဖဲွ6စညး်တညေ်ထာငထ်ားသည့ ်အဖဲွ6အစညး်များ 
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(၁) က.မeဏ၏ီအမည၊် 

 
(၂) rံ. းချ9ပ်၏လပ်ိစာ၊ 
 
(၃) လပ်ိစာအြပည့အ်စံ. (ဖ.နး်နပံါတ'်(င့ဖ်ကစ်အ်ပါအဝင)်၊ 
 
(၄) ဖဲွ6စညး်ပံ.အေြခခစံညး်မျoး၊ အဖဲွ6အစညး် မ(တပံ်.တငလ်ကမ်(တ၊် 
 
(၅) အစ.စပ်လ.ပ်ငနး်သေဘာတ@ညခီျက၊် 
 
(၆) ယံ.Iကညအ်ပ်'(ြံခငး်စာချ9ပ်၊ 
 
(၇) ဒါrိ.ကတ်ာအဖဲွ6၏ အမည'်(င့လ်ပ်ိစာ (ဖ.နး်နပံါတ၊် ရ'ိ.ငသ်မ})၊ 
 
(၈) ဒါrိ.ကတ်ာများ၊ အစ.a(ယယ်ာa(ငမ်ျား၊ အစ.စပ်လ.ပ်ငနး်a(ငမ်ျား၏ သကေ်သခ ံ

အေထာကအ်ထားများ၊ 
 
(၉) ယံ.Iကညအ်ပ်'(ြံခငး်'(င့စ်ပ်လျoး၍ အကျိ9းခစံားခငွ့a်(ိသ@များ'(င့ ် အကာ 

အကယွေ်ပးသ@များ၊ ယံ.Iကညအ်ပ်'(ြံခငး်ခရံသ@များ၊ အကျိ9းစးီပာွးများကိ. 

ကိ.ယစ်ားြပ9 စစီoေဆာငရွ်ကေ်ပးသ@များ၏ သကေ်သခအံေထာကအ်ထား 

များ၊ 
 
(၁၀) ဒါrိ.ကတ်ာအဖဲွ6ဆံ.းြဖတခ်ျကြ်ဖင့ ် ခငွ့ြ်ပ9ထားသည့ ် ဘဏစ်ာရငး်ဖွင့လ်(စြ်ခငး် 

'(င့လ်.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်၊ 
 
(၁၁) ေငေွရးေIကးေရးဆိ.ငရ်ာ ဘဏလ်.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား ေဆာငရွ်ကရ်န ်

အတကွ ်အမLေဆာငအ်ရာa(ိချ9ပ် သိ.မ့ဟ.တ ်အြခားအရာa(ိများသိ. ့ ဒါrိ.ကတ်ာ 

အဖဲွ6က အခငွ့အ်ာဏာအပ်'(ငး်ထားသည့စ်ာ၊ 
 
(၁၂) ဘဏ'်(င့စ်ပ်လျoး၍ က.မeဏ/ီ စးီပာွးေရးလ.ပ်ငနး်ကိ. ကိ.ယစ်ားြပ9ရန ် အခငွ့ ်

အာဏာအပ်'(ငး်ထားြခငး်ခရံသည့ ် လ@ပ.ဂmိ9လ ် မညသ်@မညဝ်ါြဖစေ်Iကာငး် 

သတမ်(တေ်ဖာ်ထ.တရ်န ်သကေ်သခအံေထာကအ်ထားများ၊ 
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ဘဏခ်ွတဲာဝနခ်မံျား'(င် ့ လိ.ကန်ာေဆာငရွ်ကေ်ရးအရာa(ိသည ် ရငး်'(းီြမu9ပ်'(မံL'(င့ ် က.မeဏမီျား 

XQနI်ကားမLဦးစးီဌာန၏ ေထာကခ်ခံျက'်(င့အ်တ@ က.မeဏ/ီ စးီပာွးေရး လ.ပ်ငနး်က ေပးပိ.သ့ည့ ်

သတငး်အချကအ်လကမ်ျား၏ မ(နက်နမ်Lကိ.အတညြ်ပ9 စစေ်ဆးရမည။် 
 
ြပညပ်တငွ ် ဖဲွ6စညး်ထားသည့ ် သိ.မ့ဟ.တ ် ြပညပ်တငွမ်(တပံ်.တငထ်ားသည့ ် လ.ပ်ငနး်အဖဲွ6 

အစညး်များအတကွ ် အထကေ်ဖာ်ြပပါ စာရွကစ်ာတမ်းများ'(င့ ် အဆင့တ်@စာရွကစ်ာတမ်းများကိ. 

ရယ@ထားရမည။် ဘဏခ်ွတဲာဝနခ်မံျား'(င် ့ လိ.ကန်ာေဆာငရွ်ကေ်ရးအရာa(ိတိ.သ့ည ် အဆိ.ပါ'ိ.ငင်ြံခား 

က.မeဏမီျားအတကွ ် 'ိ.ငင်ြံခားေရးဝနT်ကးီဌာန၏ အတညြ်ပ9စာ'(င့သ်ကဆ်ိ.ငရ်ာ ြမနမ်ာသrံံ.း၏ 

ေထာကခ်စံာတိ.အ့ရ တငြ်ပေသာစာရွကစ်ာတမ်းများ ၏ မ(နက်နမ်Lကိ. အတညြ်ပ9စစေ်ဆးရမည။် 
 
(ဂ) အစိ.းရမဟ.တေ်သာအဖဲွ6အစညး်များ (NGO) 

 
(၁) အစိ.းရမဟ.တေ်သာအဖဲွ6အစညး်၏အမည၊် 
 
(၂) rံ. းချ9ပ်လပ်ိစာ၊ 
 
(၃) အဖဲွ6 အစညး်မ(တပံ်.တငလ်ကမ်(တ၊် 
 
(၄) NGO ၏ဖဲွ6စညး်ပံ.၊ 

 
(၅) အ.ပ်ချ9ပ်မLေကာ်မတ၏ီအမည'်(င့လ်ပ်ိစာ၊ 
 
(၆) တယလ်ဖီ.နး်နပံါတ၊် 
 
(၇) အဆင့ြ်မင့စ်မံီခန ့ခ်ွသဲ@များ၏အမည'်(င့ေ်နရပ်လပ်ိစာ၊ 
 
(၈) အဓိကလ.ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကသ်ည့ေ်နရာ'(င့ ် ကွလဲွမဲLa(ိပါက မ(တပံ်.တငထ်ား 

သည့ ် ေနရပ်လပ်ိစာ၊ 
 
(၉) ဘဏစ်ာရငး်ဖွင့လ်(စြ်ခငး်'(င့စ်ပ်လျoး၍ အ.ပ်ချ9ပ်မLေကာ်မတ၏ီ ဆံ.းြဖတ ်

ချက၊်  
 
(၁၀) NGO ၏ ဒါrိ.ကတ်ာများ/ အဆင့ြ်မင့အ်ရာa(ိများ၏ သကေ်သခအံေထာက ်

အထားများ၊ 
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(၁၁) ေငေွရးေIကးေရးဆိ.ငရ်ာ ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားအတကွ ် ဖွင့လ်(စထ်ားသည့ ်

ဘဏစ်ာရငး်များအား အသံ.းြပ9ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်အတကွ ် အခငွ့အ်ာဏာ 

ေပးစာ၊ 
 
(၁၂) ဘဏ'်(င့စ်ပ်လျoး၍ အစိ.းရမဟ.တေ်သာ အဖဲွ6အစညး်ကိ. ကိ.ယစ်ားြပ9ရန ်

အခငွ့အ်ာဏာအပ်'(ငး်ထားြခငး်ခရံသည့ ် လ@ပ.ဂmိ9လ ် မညသ်@မညဝ်ါြဖစ ်

ေIကာငး် သတမ်(တေ်ဖာ်ထ.တရ်န ်သကေ်သခအံေထာကအ်ထားများ။ 


