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ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ ်
 

ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ ်
 

ငွ ကးခဝါချမနှင် ့အကမ်းဖက်မကိ ငွ ကး ထာက်ပ့မ  

တိက်ဖျက် ရး ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ် စီမခန်ခ့ွဲမဆိင်ရာ လမ်းညန်ချက ်
 

(၁၃၇၆ ခနှစ်၊ တပိတ့ွဲလဆန်း  ၈  ရက)် 
 

၂၀၁၅ ခနှစ၊် ဇနန်ဝါရီလ ၂၇  ရက ်
 

နိဒါန်း 

၁။ ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်သည ်ဘဏမ်ျားအား ၎င်းတိ၏့ ငွ ကးခဝါချမနှင့် အကမ်းဖက် 

မကိ ငွ ကး ထာက်ပ့မ ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်များကိ စီမခန်ခ့ွဲရန်အတွက် ထိ ရာက် သာ 

မူ ဘာင်နှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများ ချမှတ်အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန ် ဤလမး်ညန ်

ချက်ကိ ထတ်ြပနလိ်က်သည်။  ကျ ရာက်နိင် သာ ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်များအား ထိ ရာက်စာွ 

စီမခန်ခဲွ့ြခငး်သည် ဘဏ်လပ်ငန်း ကီးကပစ်စ် ဆးြခင်းအတွက် ဘာဆယ် ကာ်မတီ၏ အဓိကမူဝါဒ 

စည်းမျဉ်းများနှင့် ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာအ ရးယူ ဆာင်ရွက် ရးအဖွဲ  ့ (FATF) ၏ အကြပုချက် 

၄၀ တိအ့ရ ဘဏ်များလိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည့် လိအပ်ချက်ြဖစ်သည်။  
 

၂။ ဘာဆယ် ကာ်မတီ၏ အဓိကမဝူါဒစည်းမျဉ်းအမှတ် ၁၅ အရ ဘဏ်များတွင ် အ ရး ကီး 

သည့် ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်အားလးကိ အချိန်နှင့်တစ် ြပးညီ အမျို းအစားခွဲြခားြခင်း၊ နည်းလမ်း 

ရှာ ဖွြခင်း/တိင်းတာြခင်း၊ အကဲြဖတ်ြခင်း၊ စာင့်ကည့်စစ် ဆးြခင်း၊ အစီရင်ခတင်ြပြခငး်၊ 

ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲြခင်းနှင့် ကီးမားသည့်ဆးရးနိင် ြခ အန္တရာယ်ြဖစ် ပ မက ိ လျာ့ပါး စရန် 

ဒါရိက်တာအဖွဲ န့ငှ့် အဆင့်ြမင့်စီမခန်ခ့ွဲသူများ၏ ကီးကပ်စစ် ဆးမအပါအဝင် ထိ ရာက် သာ 

ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်စီမခန်ခ့ွဲမလပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ရှိရမည်။ 
 

၃။ ထိအ့ြပင် ဘာဆယ် ကာ်မတီ၏ အဓကိမူဝါဒစည်းမျဉ်းအမှတ် ၂၉ အရ  ြပစ်မဆိင်ရာ 

ဆာင်ရွက်ချက်များအတွက ်ရည်ရွယ်၍ြဖစ် စ၊ ရည်ရွယ်ြခင်းမရိှဘဲြဖစ် စ ဘဏ်များအား အသးြပု 

ြခင်းမှကာကွယ်ရန်နှင့် ငွ ရး ကး ရးက တွင ် ကိယ်ကျင့်တရား ကာင်းမွနမ်နှင့် အသက် 

မွးဝမ်း ကျာင်းမဆိင်ရာ စနန်းများကိြမင့်တင်ရန်အတွက် ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူ၏ အချက် 

အလက်များက ိအ လးထားစိစစ်ြခင်းအပါအဝင် လ လာက်သည့် မဝူါဒများနှင့် လပ်ငန်းစဉ်များကိ 

ဘဏ်များက ချမှတ်ထားရမည်။ 
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၄။ ၂၀၁၂ ခနှစ်တွင် FATF က ြပုြပင်၍ ထတ်ြပန်ခဲ့သည့် ြပုြပင် ပီးအကြပုချက် ၄၀ ၏ 

အကြပုချက် ၁ တွင် နိင်ငအဆင့်အတိင်းအတာြဖင့် ငွ ကးခဝါချမနှင် ့အကမ်းဖက်မကိ ငွ ကး 

ထာက်ပ့မ (ML/TF)ဆိင်ရာ ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်များကိ သတ်မှတ် ဖာ်ထတ်ရန်၊ အကြဲဖတ် 

ရန်နင့်ှ အထူးဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်များကိ သိနားလည်ထားရန်တိကိ့ နိင်ငများက ဆာင်ရွက်ရန် 

လိ ကာင်း သတ်မှတ် ဖာ်ြပထားပါသည်။ ထိအ့ြပင ် ဘဏ်များကလည်း ယင်းတိ၏့ လပ်ငန်း 

ဆာင်ရွက်ချက်များမှ ပ ပါက်လာနိင်သည့် အဆိပါဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်များကိ သတ်မှတ ်

ဖာ်ထတ်ြခင်း၊ စိစစ်အကဲြဖတ်ြခင်းနှင့် ကျ ရာက်နိင်သည့် ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်များ လျာ့ပါး 

စရန် လိအပ်သည့်နည်းလမ်းများ ချမှတ် ဆာင်ရွက်ရန်လိအပ်သည်။ အဆိပါဆးရးနိင် ြခ 

အန္တရာယ်များ စိစစ်အကဲြဖတ်ြခင်းနှင့်သက်ဆိင် သာ သတင်းအချက်အလက်များကိလည်း ြမန်မာ 

နိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်က ကည့်ရစစ် ဆးရန် တာင်းခသည့်အခါ လွယ်ကူစွာရရှိနိင် စရန ် အချိန်နှင့် 

တစ် ြပးည ီမှတ်တမး်တင်ထိန်းသိမ်းထားရိှရမည်။  
 

ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်စီမခန်ခ့ွဲမဆိင်ရာ လပ်ငန်းစဉ်များ 

၅။ ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်စီမခန်ခ့ွဲမဆိင်ရာ လပ်ငန်းစဉ်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်- 

(က) သတ်မှတ် ဖာ်ထတ်ြခင်း 

(ခ) တိင်းတာစစ် ဆးြခင်း 

(ဂ) ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲြခင်း 

(ဃ) စာင့်ကပ်ကည့်ရြခင်း 

(င) လျာ့ပါး အာင်ြပုြခင်း 
 

သတ်မှတ် ဖာ်ထတ်ြခင်း 

၆။ ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်စီမခန်ခ့ွဲြခင်းလပင်န်းစဉ်၏ ပထမအဆင့်မှာ သတ်မှတ် ဖာ်ထတ်ြခင်း 

ြဖစ်သည်။ ဘဏ်များအ နြဖင့် မိမိတိ၏့ လပ်ငနး် ဆာငရွ်က်ချက်များတွင် ငွ ကးခဝါချမနှင့် 

အကမ်းဖက်မကိ ငွ ကး ထာက်ပ့မဆိင်ရာ ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်များ တစ်နည်းနည်းြဖင် ့

ပ ပါက်နိင် ကာငး်နှင့် အဆိပါဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်များသည် အာက်ပါဇစ်ြမစ်များမ ှ ြဖစ် ပ  

လာနိင် ကာင်း အမဲသတိြပုသိရှိရမည်-  

(က) ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူများ၊  

(ခ) ဝန် ဆာင်မနှင့် ဆာင်ရွက်ချက်များ၊ 

(ဂ) ဝန် ဆာင်မ ပးသည့် လမး် ကာင်း၊  

(ဃ) ပထဝီ ဒသအ နအထားနှင့် ဈးကွက်အ ြခအ န၊ 
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သိြ့ဖစ်၍ ဘဏ်များသည ် အဆပိါဇစ်ြမစ်တစ်ခချင်းစီမှ ပ ပါက်လာသည့် ငွ ကး 

ခဝါချမနှင့် အကမ်းဖက်မကိ ငွ ကး ထာက်ပ့မ ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်အမျိုးအစားကိ သတ်မှတ် 

ဖာ်ထတ်နိင်စွမ်းရှိရမည်။  
 

၇။ ဘဏ်များအ နြဖင် ့ ြမန်မာနိင်င၌ ယဘယျအားြဖင့်ြဖစ် ပ သာ ငွ ကးခဝါချမနငှ့် 

အကမ်းဖက်မကိ ငွ ကး ထာက်ပ့မဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်များကိသိရှိ ပီး နိင်ငအဆင့် လပ်ငန်း 

စဉ်တွင ် ငွ ကးခဝါချမနငှ့် အကမ်းဖက်မကိ ငွ ကး ထာက်ပ့မတိန့ှင့် ဆက်စပ်ြဖစ် ပ နိင် သာ 

ခိမ်း ြခာက်မအန္တရာယ်များ(threats) နှင့် ထိခိက်လွယ်မများ(vulnerabilities) ကိ သတ်မှတ် 

ဖာ်ထတ်ရန်လိအပ်ပါသည်။ ငွ ကးခဝါချမနှင့် အကမ်းဖက်မကိ ငွ ကး ထာက်ပ့မ အန္တရာယ် 

သည ် နိင်ငတစ်နိင်ငအ နြဖင့် တွ က့ု နရသည့် ရာဇဝတ်မနှင့် အကမ်းဖက်မများ ကာင့် 

ြဖစ် ပ နိငသ်ည့် ယဘယျအ ြခအ နြဖစ် ပီး ထိခက်ိလွယ်မများ ကာင့်ြဖစ် ပ သာ ဆးရးနိင် ြခ 

အန္တရာယမ်ျားသည် နိင်ငတစ်နိင်င၏ နိင်င ရး ၊ စီးပွား ရး ၊ လူမ ရး ၊ နည်းပညာ ၊ ပတ်ဝန်းကျင ်

နှင့် ဥပ ဒစနစ် ထိ ရာက်ခိင်မာမတိန့ှင့် ယဘယျအားြဖင့် ဆက်စပ်ြဖစ် ပ သာ အ ကာင်း 

အချက်များြဖစ်ပါ သည်။ 
 

တိငး်တာစစ် ဆးြခငး် 

၈။ ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်ကိ သတ်မှတ် ဖာ်ထတ်ြခင်း သိမ့ဟတ် အသိအမှတ်ြပုြခင်းသည်  

ထိ ရာက်မရှိသည့် ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်စီမခန်ခဲွ့မဆိင်ရာလပ်ငန်းစဉ်၏ ပထမအဆင့်ြဖစ် ပီး 

ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်များ မည်သိရိှ့ နသည်ကိတိင်းတာြခင်းမှာ ဒတိယအဆင့်ြဖစ်ပါသည်။ 

ဒတိယအဆင့်သည်လည်း ပထမအဆင့်ကဲ့သိ ့ တန်းတူအ ရး ကီးပါသည်။ ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ် 

များကိ ထိ ရာက်စွာ တိင်းတာစစ် ဆးြခင်းမရိှလင ်ဘဏ်တစ်ခတွင်ြဖစ် ပ နိင် သာ ဆးရးနိင် ြခ 

အန္တရာယ်နှင့် ၎ငး်၏အ ကာင်းရင်းဇစ်ြမစ် သိမ့ဟတ် အမျိုးအစားများကိ မသိရှိနိင်သြဖင့် ြဖစ် ပ  

လာနိင်သည့် ဆိးကျို းများကိ ကိုတင်စိစစအ်ကဲြဖတ်ရန် ခက်ခဲပါသည်။ သိြ့ဖစ်ရာ ဘဏ်များ 

အ နြဖင့် ငွ ကးခဝါချမ နှင့် အကမ်းဖက်မကိ ငွ ကး ထာက်ပ့မဆိင်ရာ ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ် 

အမျိုးအစားတစ်ခချင်း၏ ြဖစ် ပ ြပာင်းလဲမနှင့် အဆိပါဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်သည် အချိနက်ာလ 

မည်မ ကာ အာင ် ြဖစ် ပ နမည်တိက့ိ စိစစ်အကဲြဖတ်နိင်မည့် နည်းပညာများနှင့် မဟာဗျူဟာများ 

ချမှတ် ဆာင်ရွက်ထားရမည်။ ဥပမာအားြဖင့် ငွ ကးခဝါချမနှင့် အကမ်းဖက်မကိ ငွ ကး 

ထာက်ပ့မဆိင်ရာ ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ် ြမင့်မားသည့် ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူဟယူဆပါက 

ဆာင်ရွက် ပးသည့် လပင်န်းဝန် ဆာင်မ အမျိုးအစားများ၊ ဆာင်ရွက် ပးသည့် လပ်ငန်းပမာဏ၊  

အဆိပါ ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်ြမင့်မားသည့် ဆက်သွယ် ဆာငရွ်က်သူ အ ရအတွက်မညမ်  

ရှိ ကာင်းက ိအချိန်နှင့်တစ် ြပးညသီရိှိ စရန် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲြခင်း 

၉။ ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်များကိ သတ်မှတ် ဖာ်ထတ်ြခင်းနှင့် တိင်းတာစစ် ဆးြခင်းြပု ပီး 

နာက် ဘဏ်များအ နြဖင့် ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်များ လျာ့ပါး အာင် ဆာင်ရွက်နိင်မည့် ဆးရး 

နိင် ြခအန္တရာယ်စမီခန်ခဲွ့မဆိင်ရာ မူ ဘာင်နှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများ ချမှတ် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

ဤအဆင့်တွင် ချမှတ်သည့်မူဝါဒများသည ်ဘဏ်၏ ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်ြဖစ်တည်မနှင့် ဆးရးနိင် 

ြခအန္တရာယ်စီမခန်ခ့ွဲမနည်းလမ်းများ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများပါဝင်ရမည်။ ဆးရးနင်ိ ြခအန္တရာယ် 

ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲမ မူ ဘာင်တွင ် အ ရး ကီး သာအချကမှ်ာ လပ်ပိင်ခွင့်၊ သတင်း ပးပိြ့ခင်းနှင် ့

လပ်ငန်းတာဝန်တိက့ိ ရှင်းလင်းစွာသတ်မှတ်ခွဲြခားရန် လိအပ်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ဆးရးနိင် ြခ 

အန္တရာယ်အား ထိ ရာက်စွာထိန်းချုပ်ြခင်းသည် မူဝါဒများ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများက ိ အသးြပုနိင် 

သည့် ဘဏ်၏စွမ်း ဆာင်ရည်နှင့် ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်စီမခန်ခ့ွဲမတွင ် ပါဝင်သက်ဆိင်သည့် 

ဝနထ်မ်းများနှင့် လပ်ငန်းဌာနများ အကန်အ့သတ်တိအ့ ပ  မတူည် နသည။် 
 

စာင့်ကပ်ကည့်ရြခင်း 

၁၀။ ဘဏ်များသည ်၎င်းတိတ့ွင ် ြဖစ် ပ တည်ရိှ နသည့် ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်များကိ စဉ်ဆက် 

မြပတ် စာင့်ကပ်ကည့်ရရန်နှင့် အဆိပါဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်များ စီမခန်ခ့ွဲသည့်နည်းစနစ်များနှင့် 

လပ်ထးလပ်နည်းများ ထိ ရာက်စွာ တည် ထာင်ထားရိှရန်လိအပ်သက့ဲသိ ့ ငွ ကးခဝါချမနှင့် 

အကမ်းဖက်မကိ ငွ ကး ထာက်ပ့မဆိင်ရာဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်များနှင့် ြဖစ် ပ နိင် သာ 

ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်အ ြပာင်းအလဲများကိ သရိှိတိင်းတာနိင်သည့် သတင်းအချက်အလက် 

စီမခန်ခ့ွဲမစနစ် (Management Information Systems-MIS) များ ထားရိှရပါမည်။ ငွ ကး 

ခဝါချမနှင့် အကမ်းဖက်မကိ ငွ ကး ထာက်ပ့မဆိင်ရာ ဆးရးနိင် ြခ အန္တရာယ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

MIS က့ဲသိ ့ သာ စနစ်များက ဘဏ်၌ြဖစ် ပ တည်ရှိ နသည့် ငွ ကးခဝါချမနှင့် အကမ်းဖက်မကိ 

ငွ ကး ထာက်ပ့မဆိင်ရာ ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ် အလားအလာများအား လျာ့နည်းသွားြခင်း 

သိမ့ဟတ် တိးပွားလာြခင်းကိ စာင့်ကပ်ကည့်ရနင်ိသြဖင့် အဆိပါ စနစ်ပစများ တည် ထာင ်

ဆာင်ရွက်ရန်လိအပ်သည်။ သတ်မှတ်ြပ ာန်းရမည့် မူဝါဒများနှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများချမှတ ်

ဆာင်ရွက်ြခင်း ရိှ/မရိှ အမဲမြပတ် စာင့်ကပ်ကည့်ရြခင်းအစီအစဉ်များလည်း MIS တွင ် ပါဝင် 

ရမည်။ ဥပမာအားြဖင့် သတ်မှတ်ထားသည့် ဌာနတွင်းကန်သ့တ်ချက်များြဖစ် စ၊  ဥပ ဒနှင် ့

စည်းမျဉ်းဆင်ိရာ လိက်နာရန်တာဝန်များက ိ ချိုး ဖာက်ြခင်း ရိှ/မရိှ ြဖစ် စ MIS စနစ်ြဖင့် 

စာင့်ကပ်ကည့်ရနိင်သည်။ 
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လျာ့ပါး အာင်ြပုြခင်း 

၁၁။ အထက် ဖာ်ြပပါ သတ်မှတ် ဖာ်ထတ်ြခင်း၊ တိင်းတာစစ် ဆးြခင်း၊ ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲြခင်းနှင့် 

စာင့်ကပ်ကည့်ရြခင်း ဆာင်ရွက်ချက်များကိ ထိ ရာက်စွာနှင့် ညီညွတ်စွာ အ ကာင်အထည် ဖာ် 

ဆာင်ရွက်နိငမ်ည်ဆိပါက ML/TF ဆိင်ရာ ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်များကိ အာင်ြမင်စာွ လျာ့ပါး 

အာင ် ဆာင်ရွက်နိင်သည့် ရလဒ် ကာင်း ရရိှနိင်မည်။ 
 

ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်စီမခန်ခ့ွဲမဆိင်ရာ မူ ဘာင် 

၁၂။ ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ် စီမခန်ခဲွ့မဆိင်ရာ မူ ဘာင်တွင် အာက်ပါတိပ့ါဝင်ပါသည်- 

(က) ကာ်ပိရိတ်အပ်ချုပ်မ 

 (၁) ဒါရိက်တာအဖွဲ ဝ့င်များ၏လပ်ငန်းတာဝန်များ 

 (၂) ထိပပိ်င်းစီမအပ်ချုပ်သူများ၏တာဝန်များ 

(ခ) ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်စီမခန်ခ့ွဲမဆိင်ရာ လပ်ငန်းတာဝန ်

(ဂ) မူဝါဒများနှင့်လပ်ထးလပ်နည်းများ 

(ဃ) ဌာနတွင်းထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲမများ 

(င) လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည့်လပ်ငန်းတာဝန ်

(စ) ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ် စာင့်ကပ်ကည့်ရြခင်းနှင့် သတင်း ပးပိြ့ခင်း 

(ဆ) သင်တန်းများ ပးြခင်း 
 

ကာ်ပိရိတ်အပ်ချုပ်မ 

၁၃။ ဘဏ်များသည ်ယင်းတိ၏့ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်ရ ထာင့်အားလးတွင ် ပွင့်လင်းြမင်သာ 

မ၊ တာဝန်ခနိင်မ၊ ကာင်းမွန်သည့် ကိယ်ကျင့်တရားရရိှ စမည့် အား ကာင်းခိင်မာ၍ ထိ ရာက်မရိှ 

သည့် ကာ်ပိရိတ်အပ်ချုပ်မ မူ ဘာင်တစရ်ပကိ် ထူ ထာင်ထားရှိရမည်။ ဘဏ်များသည ် ဝန်ထမ်း 

များအားလး၏ ကိယ်ကျင့်တရားဆိငရ်ာစနန်းများ တစ် ြပးညီ တိးတက်ြမင့်မားလာ စရန ်

ကိယ်ကျင့်တရားဆိင်ရာ ကျင့်ဝတ်တစ်ရပ ် (Code of Ethic) ကိ ချမှတ်ကျင့်သးရမည်။ 

အား ကာင်းခိင်မာသည့် ကာပ်ိရိတ်အပ်ချုပ်မ မူ ဘာင်တစ်ရပ်တွင် ထိ ရာက် သာ မူဝါဒများနှင့် 

အစီအစဉ်များအသးြပုြခင်း၊ ဌာနတွင်းထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲမများနှင် ့ စာင့်ကည့်စစ် ဆးြခင်းနှင့် 

သတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ မဟာဗျူဟာများပါဝင်ရမည်။ အကျို းစီးပွားဆိင်ရာ ပဋိပက္ခများ 

(Conflicts of Interests) အား ရှာင်ကဉ်ြခင်းနှင့် လပ်ငန်းများကိ သင့် လျာ်သလိ ခွဲြခား 

သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းများသည် ထိ ရာက်မရှိသည့် ကာ်ပိရိတ်ဆိင်ရာအပ်ချုပ်မစနစ်၏ 

မရိှမြဖစလိ်အပ် သာ လက္ခဏာရပ်များြဖစ်သြဖင့် ဒါရိကတ်ာအဖဲွသ့ည် ယင်းရည်ရွယ်ချက်ကိ 

အာင်ြမင် စရန် ဒါရိက်တာအဖွဲ ့ ကာ်မတီများအပါအဝင ် နည်းလမ်းများဖွ ဖ့ို းတိးတက် စရန်နှင့် 
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ဘဏ်၏ ကာ်ပိရိတ်အပ်ချုပ်မသ ဘာသဘာဝကိ ကးီကပ်စစ် ဆးြခင်းအတွက်နှင့် လပ်ငန်း 

ဆိင်ရာပစနှင့် ကာ်ပိရိတ်ဆိင်ရာ နည်းဗျူဟာချမှတ်ရန်အတက်ွ အြပည့်အဝတာဝန်ရှိသည်။ 

ထိပ်ပိင်းစီမအပ်ချုပ်သူများသည် ကာ်ပိရိတ်အပ်ချုပ်မ မူ ဘာင်၏ ထိ ရာက် သာ လပ်ငန်း 

ဆာင်ရွက်ြခင်းများ သချာမရိှ စ ရးအတွက် နစ့ဉ ် စာင့်ကပ်ကည့်ရရန်တာဝန်ရိှသည။် 
 

(က) ဒါရိက်တာအဖွဲ ဝ့င်များ၏ လပ်ငန်းတာဝန်များ 

ဒါရိက်တာအဖွဲ၏့ အဖွဲ ဝ့င်များသည် မိမိဘဏ်၏ စီးပွား ရးပစ၊ လပ်ငန်းလည်ပတ ်

မနင့်ှ ဆာင်ရွက်သည့် ယဘယျစီးပွား ရးအ ြခအ နကိ ကာင်းစွာ နားလည ်

သ ဘာ ပါက ် သိရှိသူများြဖစ်ရမည်။ ထိအ့ြပင် ဒါရိက်တာအဖွဲ ဝ့င်များသည် မိမ ိ

ဘဏ်၏ စီးပွား ရးလပ်ငန်းပစနှင့် လပ်ငန်းလည်ပတ် ဆာင်ရွက်မများနှင့် နိင်င၏ 

စီးပွား ရးနှင့် လူမ ရးဆင်ိရာနယ်ပယ်များနှင့် မည်ကဲ့သိဆ့က်စပ် နသည်ကိ 

ကာင်းစွာနားလည်သည့် လိအပ် သာအ တွအ့ကုနှင့် အရည်အချင်းရှိသူများြဖစ်ရ 

မည်။ ဒါရိက်တာအဖွဲ တွ့င် မိမိဘဏ်၏ စီမခန်ခဲွ့မဆိင်ရာလပ်ငန်းတာဝန်များမှ 

ကင်းလွတ်သည့် လိအပ် သာ အ ြခအ နတစ်ရပ်ဖန်တီးနိင် စရန ် အမ ဆာင ်

ဒါရိက်တာများနှင့် သာမန်ဒါရိက်တာများ ပါင်းစပ်ပါဝင်ရမည်။ 
 

 ဒါရိက်တာအဖွဲသ့ည် မိမိဘဏ်၏ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မများ ကာင့် ပ ပါက်သည် ့

ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်အားလးကိ သတ်မှတ်ထားရိှရမည်ြဖစ် ပီး ဆးရးနိင် ြခ 

အန္တရာယ်ကိ ထိ ရာက်စွာ လာခ့ျနိင်ရန် မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားရိှရမည်။ 

ဒါရိက်တာအဖွဲသ့ည် ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်များကိစီမခန်ခ့ွဲရန ်သင့် လျာ်သည့် မူဝါဒ 

များ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများနှင် ့ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲမများကိ ထားရိှရမည်ြဖစ် ပီး ဆးရး 

နိင် ြခအန္တရာယ်စမီခန်ခဲွ့မဆိင်ရာမူ ဘာင်နှင့် ဆက်စပ်သည့်ကိစ္စရပ်များ အားလး 

အတွက် ထိ ရာက်သည့် သတင်း ပးပိမ့အစီအစဉ်များ ထူ ထာင်ထားရှိရမည်။ 

ဒါရိက်တာအဖွဲသ့ည် ၎င်းတိက့ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည့် လမ်းညန်ချက်များနှင့် 

နည်းဥပ ဒ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ ဥပ ဒများအားလးက ိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် 

၎င်း၏ ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်စီမခန်ခ့ွဲမ၊ ဘဏ်၏ လပ်ငန်းလည်ပတ် ဆာင်ရွက်မ 

အတွက် အြပည့်အဝတာဝနရိှ်သည်။ 
 

 (ခ) ထိပ်ပိင်းစီမအပ်ချုပ်သူများ၏ တာဝန်များ 

 ဘဏ်၏ ထိပ်ပိင်းစီမအပ်ချုပ်သူများသည ် ဒါရိက်တာအဖွဲက့ အတည်ြပု သတ်မှတ ်

ထားသည့် စီးပာွး ရးပစနှင့် နည်းဗျူဟာ၊ ကာ်ပိရိတ်အပ်ချုပ်မ ရည်ရွယ်ချက်များ 
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ကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ ထိပ်ပိငး်စီမအပ်ချုပ်သူများ 

သည ် ဘဏ်၏ စီးပွား ရးလပ်ငန်းပစရ ထာင့်အားလးကိ သချာစွာသိရှိနားလည ်

ထားရမည်ြဖစ် ပီး အာက်ပါတိက့ိ ဆာင်ရွက်ရန ်တာဝန်ရှိသည-် 

(၁) ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်စီမခန်ခ့ွဲမ မူ ဘာင်ကိ တိးတက်အ ကာငအ်ထည် ဖာ ်

ရန်၊  

(၂) ဘဏ်၏ ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်ကိ ထိ ရာက်စွာ စီမခန်ခ့ွဲနိင်ရန ်လ လာက ်

သာ ရင်းြမစ်ထားရှိရန်၊  

(၃) ကာင်းမွနသ်ည့် ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်စီမခန်ခ့ွဲမ လပ်ထးလပ်နည်းကိ 

အ ထာက်အကူြပုရန် ထိ ရာက်သည့် သတင်း ပးပိြ့ခင်းအစီအစဉ်များ 

ထားရိှရန်၊ 

(၄) ဝန်ထမ်းများ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန ် လိအပ်ချက်များနှင် ့ ၎ငး်တိ၏့        

သီးသန် ့ ဆာင်ရက်ွရမည့် အခန်းက နှင့် တာဝန်ဝတ္တ ရားများက ိ ချမှတ ်

ပးရန်၊ 

(၅) ဒါရိက်တာအဖွဲသ့ိ ့ သတင်း ပးပိြ့ခင်း၊ ဌာနတွင်းသတင်း ပးပိြ့ခင်းနှင့် 

ထိ ရာက်သည့် ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်စမီခန်ခ့ွဲမနှင့်သက်ဆိငသ်ည့် တိကျ 

မှန်ကန်သည့် သတင်းအချက်အလက်များက ိ အချိန်နှင့်တစ် ြပးညီ ရရှိ 

စ ရး ဆာင်ရွက်ရန်။ 
 

ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်စီမခန်ခ့ွဲမဆိင်ရာ လပ်ငန်းတာဝန် 

၁၄။ ဘဏ်များတွင ် ထိ ရာကသ်ည့် ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်စမီခန်ခ့ွဲမဆိင်ရာ လပ်ငန်းတာဝန် 

များ အ ကာငအ်ထည် ဖာ်ရနဌ်ာန သိမ့ဟတ် ယူနစ်တစ်ခ ဖဲွ စ့ည်းထားရိှရမည်။ ယင်းဌာန/ ယူနစ် 

သည ် ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်များ လျာ့ပါး အာင်ြပုလပ်ရန်နှင့် ထိ ရာက်မရိှသည့် ထိနး်ချုပ ်

ကွပ်ကဲမများနှင့် စာင့်ကပ်ကည့်ရမများ၊ နည်းလမ်းများ၊ သတ်မှတ် ဖာ်ထတ်ြခင်းများရိှရန ်

အလိင့ှာ နစ့ဉ်လပင်န်းလည်ပတ် ဆာင်ရွက်မ တာဝန်ဝတ္တ ရားနှင့်အတ ူလပင်န်းဆိင်ရာ ဌာနတစခ် 

အြဖစ် တည်ရှိရမည်။ ယင်းဌာနသည ် ဤလမ်းညန်ချက်တွင် ဖာ်ြပထားသည့် ML/TF ဆးရး 

နိင် ြခအန္တရာယ်စမီခန်ခဲွ့မ ရည်ရွယ်ချက်များ အာင်ြမင်မရိှ စရန် ဒါရိက်တာအဖွဲ န့ှင့် ထိပ်ပိင်း 

စီမအပ်ချုပ်သူများကိ အ ထာက်အကူ ပးနိင်ရမည်။ ယင်းဌာန၏ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ် စီမခန်ခဲွ့မ 

ဆိင်ရာ လပ်ငန်းတာဝန်သည် ဘဏ်၏ စီးပွား ရးလပ်ငန်းပစနှင့် လပ်ငန်းလည်ပတ် ဆာင်ရွက်မ 

များ၏ ခက်ခဲနက်နဲမနှင့် သ ဘာသဘာဝ၊ အရွယ်အစားနှင့် အချိုးညီမမရိှ စရမည်။ 
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မူဝါဒများနှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများ 

၁၅။ ထိပပိ်င်းစီမအပ်ချုပ်သူများသည် ဘဏ်များ၏ လပ်ငန်းလည်ပတ် ဆာင်ရွက်မမ ှ ပ ပါက ်

လာသည့် ML/TF ဆိင်ရာ ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်စီမခန်ခ့ွဲမရှိရန် ထိ ရာက်သည့် မူဝါဒများနှင့် 

လပ်ထးလပ်နည်းများချမှတ် ဆာင်ရွက်ရမည်။ ထိပ်ပိငး်စီမအပ်ချုပ်သူများက ချမှတ်ထားသည် ့

မူဝါဒများနှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများက ိဒါရိက်တာအဖွဲ က့ အတည်ြပုရမည်။ အဆိပါ မူဝါဒများနှင် ့

လပ်ထးလပ်နည်းများတွင ်ဘဏ်က ML/TF ဆိင်ရာ ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်များကိ ထိ ရာက်စွာ 

အမျို းအစားသတ်မှတ် ဖာ်ထတ်ြခင်း၊ အ ရးယူ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ စာင့်ကပ်ကည့်ရြခင်းနငှ့် 

ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲြခင်းများကိ နစ့ဉ်တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်ြခင်းတိ ့ ပါဝင်ရမည်။ သိြ့ဖစရ်ာ ၎ငး်တိ ့

သည ် ဘဏ်၏ ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူများ၊ ဝန် ဆာင်မ၊ ဆာင်ရွက်မ၊ ဝန် ဆာင်မ ပးသည့် 

လမ်း ကာင်းများအရ သွယ်ဝိက် ပ ပါက်သည့် ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်များကိလည်း စိစစ ်

အကဲြဖတ်နိင် စရမည်။ ယင်းမူဝါဒများနှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများက ိ ြပည့်စလ လာက်စွာ စာတမ်း 

အမှတ်အသားြပု ထားရိှရမည်ြဖစ် ပီး ဝန်ထမ်းများအားလး သိရှိလိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

ML/TF ဆိင်ရာ ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်အနည်းအများ ြပာင်းလဲမရှိပါက သင့် လျာ်သည့် 

အ ရးယူ ဆာင်ရွက်မြပုနိင်ရန် ယငး်တိကိ့ ပမှန်ြပန်လည်သးသပ်ြခင်းြပုရမည်။ 
 

၁၆။ မူဝါဒများနှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများက ိ ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်စီမခန်ခ့ွဲမဆိင်ရာ လပ်ငန်း 

တာဝန်များ ဆာင်ရွက်ရာတွင ် တာဝန်ရိှမနင့်ှ တာဝနခ်မကိ ရှင်းလင်းစွာ ချမှတ်ထားရမည်။ 

၎င်းအြပင် ML/TF ဆိင်ရာ ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်များစီမခန်ခ့ွဲမတွင်ပါဝင်သည့် စးီပာွး ရး 

လပ်ငန်းဆိင်ရာ အစိတ်အပိင်းများ၊ လူပဂ္ဂုလ်များအားလးနှင့် ဌာနများအားလးအတွက် သတင်း 

ပးပိမ့ပစများကိလညး် ထိ ရာက်စွာ ချမှတ်ထားရမည်။  
 

၁၇။ ထိ ရာက်သည့် ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်စီမခန်ခ့ွဲမ မူ ဘာင်တစ်ရပ်တွင ် ဆးရးနိင် ြခ 

အန္တရာယ် စီမခန်ခဲွ့မစနစ်အား ထိ ရာကစွ်ာ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် ML/TF 

ဆိင်ရာ ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်ြဖစ်တည်မအတွက ်ကန်သ့တ်ချက်များ ထားရှိရမည်။ ဥပမာအားြဖင့် 

မူဝါဒများနှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများက နယ် ြမ ဒသများ၊ ဈးကွက်များနှင့် ဝန် ဆာင်မ ပးသည့် 

နည်းလမ်းများ၊ ဝန် ဆာင်မများနှင့် ထူးြခားသည့် ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူအမျို းအစားများ 

စသည်တိမ့ ှ ပ ပါက်လာသည့် ML/TF ဆိင်ရာ ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်ြဖစ်တည်မကိ  ကန်သ့တ် 

ထိန်းချုပ်နိင်ရမည်။ ထိ ရာက်သည့် ML/TF ဆိငရ်ာ ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ် စီမခန်ခ့ွဲမမူ ဘာင ်

တစ်ရပ်တွင ် လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန ် ကန်သ့တ်ချက်များကိ ချိုး ဖာကြ်ခင်းနှင့် ချိုး ဖာက်သည် ့

အကိမ်အ ရအတွက်တိက့ိ သတင်း ပးပိသ့ည့် စနစ်ပါရိှရမည်။ 
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ဌာနတွင်းထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲမများ  

၁၈။ ဌာနတွင်းစဉ်ဆက်မြပတ ် ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲမစနစ်တစ်ရပ်သည် ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ် 

စီမခန်ခဲွ့မ မူ ဘာင်တစ်ခ၏ မရှိမြဖစ်လိအပ် သာ အစိတ်အပိင်းတစ်ခြဖစ်ပါသည်။ ဘဏ်များသည ်

သက်ဆိင်ရာဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒစည်းမျဉ်းများနှင့် လမး်ညန်ချက်များအြပင် မူဝါဒများနှင့် 

လပ်ထးလပ်နည်းများချမှတ်ရန ်စဉ်ဆက်မြပတ် ထိန်းသိမ်းလိက်နာမည့် နည်းလမ်းများကိလိက်နာ 

ဆာင်ရွက်ရမည်။ 
 

 ၁၉။ အကျို းစီးပွားဆိင်ရာ ပဋိပက္ခများကိ ရှာင်ရှားရန်နှင့် အြပန်အလှန် စာင့်ကပ်ကည့်ရသည့် 

(four eyes principle) မူဝါဒသ ဘာတရားများခိင်မာ စရန် အစီအစဉ်များချမှတ်ထားရမည်။ 

ဥပမာအားြဖင့် ဆကသွ်ယ် ဆာင်ရွက်သူနှင့်တိက်ရိက်ထိ တွ ့ ဆာင်ရွက် နသည့် ရှ ပ့ိင်းရး (Front 

Office) ဆာင်ရွက်ချက်များနှင့် နာက်ပိင်းရး (Back Office) တွင ် လပ်ကိင် နသည့် 

ဆာင်ရွက်ချက်များ စသည့်လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မနငှ့် ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲြခင်းတိအ့ား ခဲွြခားသတမ်တှ ်

ရမည်။  
 

၂၀။ ဘဏ်များသည ် ထိ ရာကသ်ည့် ဌာနတွင်းစာရင်းစစ် ဆးြခင်း အစီအစဉ်များ ချမှတ် 

ဆာင်ရွက်ရမည်။ ဌာနတွင်းစာရင်းစစ် ဆးြခင်းလပ်ငန်းတာဝန်သည ် စာရင်းစစ် ကာ်မတသိီ ့

တိက်ရိက်သတင်း ပးပိန့ငိသ်ည့် သီးြခားလွတ်လပ် သာ လပ်ငန်းတာဝန်တစ်ရပြ်ဖစရ်မည်။ 

ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်လပ်ငန်းတာဝန်သည် ဘဏ်၏ ML/TF ဆးရးနိင် ြခ အန္တရာယ်စီမခန်ခ့ွဲမ 

မူ ဘာင်၏ ထိ ရာက်မ ရိှ/မရှိ ကိ အချိန်မှန် စိစစ်သးသပ်နိင်ရမည်ြဖစ် ပီး လမ်းညန်ချက်များနှင့် 

နည်းဥပ ဒစည်းမျဉ်းများ၊ တည်ဆဲဥပ ဒများ၊ ကန်သ့တ်ချက်များနှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများ စဲွ မဲစာွ 

ချမှတ်အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန ် ဘဏ်က အထူးအ လးထား လက် တွက့ျင့်သးမ ရှိ စရမည်။ 

ဘဏ်များသည ်၎င်းတိ၏့ ML/TF ဆိင်ရာ ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်စီမခန်ခ့ွဲမမူ ဘာင်နှင့် လက် တွ  ့

ကျင့်သး ဆာင်ရွက်မများ သချာမရိှ စရန ် ြပင်ပစာရင်းစစ်သးသပ်ချက်များကိလည်း ရယူ၍ 

အ ရးယူ ဆာင်ရွကရ်မည်။  
 

လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည့် လပ်ငန်းတာဝန ်(Compliance Function) 

၂၁။ ML/TF ဆိင်ရာ ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်စီမခန်ခ့ွဲမဆိင်ရာ မူ ဘာင်၏ အစိတ်အပိင်းတစ်ခ 

အြဖစ် လိက်နာ ဆာင်ရွက်မလပ်ငန်းတာဝန်များကိလည်း ချမှတ် ဆာင်ရွက်ရမည်။ လိက်နာ 

ဆာင်ရွက်မလပ်ငန်းတာဝန်သည် ဘဏ်၏ လပ်ငန်းပစနှင့် လပ်ငန်းလည်ပတ် ဆာင်ရွက်မများ၏ 

အရွယ်အစား၊ သ ဘာသဘာဝနင့်ှ ခက်ခဲနက်နဲမများနှင့် အချို းညီမမရှိရမည်။ လိက်နာ 

ဆာင်ရွက်မလပ်ငန်းတာဝန်သည ် နစ့ဉ်လပ်ငနး်လညပ်တ် ဆာင်ရွက်မ အစိတ်အပိင်းတစ်ရပ် 
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ြဖစ်၍ ဌာနတွင်း စာရင်းစစ် ဆးြခင်းနှင့် ခွဲြခားသတ်မှတ်ထားရမည်။ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ 

လပ်ငန်းတာဝန်သည် လမး်ညန်ချက်များနှင့် နည်းဥပ ဒ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ တည်ဆဲဥပ ဒများမ ှ

ပ ပါက်လာသည့် သတ်မှတ်ထားသည့် တာဝန်ဝတ္တ ရားများ၊ ကန်သ့တ်ချက်များ၊ လပ်ထး 

လပ်နည်းများနှင် ့ မူဝါဒများက ိ ဘဏ်က လိက်နာ ဆာင်ရွက်သည် ့ အတိင်းအတာအား စဉ်ဆက် 

မြပတ ် အကဲြဖတ် ဆာင်ရွက်နိင်ရမည်။ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မလပ်ငန်းတာဝန်၏ ထိ ရာက်မသည ်

ML/TF ဆိင်ရာ ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ ်စီမခန်ခဲွ့မလပ်ငနး်တာဝန်များနှင့် ဆက်စပ် နသည့် MIS 

က ထတ်ြပနသ်ည့် မှန်ကန် ပီး အချိန်မှန် သတင်း ပးပိခ့ျက်များ၏ ထိ ရာက်မအ ပ တွင ်

အြပည့်အဝတည်မီ နသည်။  
 

ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ် စာင့် ကပ်ကည့်ရြခင်းနှင့် သတင်း ပးပိြ့ခင်း 

၂၂။ ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်များကိ ထိ ရာက်စွာထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲရန်နင့်ှ လျာ့ပါး အာင ်

ဆာင်ရွက်ရန ်ဘဏမ်ျားသည် ML/TF ဆိင်ရာ ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်များ၏ သ ဘာသဘာဝနှင့် 

အ ရအတွက် ပ တွင ်အချက်အလက်များ ပ့ပိး ပးနိင်မည့် ယကည်စိတ်ချရသည့် MIS စနစ်များ 

ခိငမ်ာစွာ ချမှတ်ရန်လိအပ်သည်။ အသးြပု နသည့် MIS စနစ်သည် လပ်ငန်းပစနှင့် လပ်ငန်း 

လည်ပတ် ဆာင်ရွက်မများ၏ အရွယ်အစား၊ သ ဘာသဘာဝနှင့် ခက်ခဲနက်နဲမနှင့် အချို းညီမ  

ရမည်။ အဆိပါစနစ်များသည် ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်များ လျာ့ပါး အာင ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန ်

သတ်မှတ်ထားသည့် မူဝါဒများနှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများအား လိက်နာ ဆာင်ရွက်မက ိ သတင်း 

ပးပိရ့နလိ်အပ် ပီး ယင်းဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်များ၏ သ ဘာသဘာဝ ြပာင်းလဲမများ၊ ML/TF 

ဆိင်ရာ ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်များ၏ အ ရအတွကကိ် အမဲတိငး်တာ စစ် ဆးရမည်။ ဥပမာ 

အားြဖင့် မူဝါဒများနှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများက ိ ချို း ဖာက်သည့်ြဖစ်စဉ်များအား အဆိပါ စနစ်က 

သတ်မှတ် ဖာ်ထတ်ြခင်းသာမက အဆိပါကိစ္စရပ်အားလး၏ မှတ်တမ်းကိလည်း ထိန်းသိမ်း 

ထားရမည်။ အဆိပါစနစ်တွင် ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်များကိ စီမခန်ခ့ွဲရန် လိအပ်သည့် နည်းလမး် 

များအ ပ  ဆးြဖတ်ရန် စီးပွား ရးလပ်ငန်းဆိင်ရာ အစိတ်အပိင်းများနှင့် ထိပ်ပိင်းစီမအပ်ချုပ် 

သူများအားလးသိ ့ အချိန်နှင့်တစ် ြပးညီ သတင်း ပးပိရ့မည်။ လမး်ညန်ချက်များနှင့် နည်းဥပ ဒ 

စည်းမျဉ်းများ၊ တည်ဆဲဥပ ဒများမ ှ ပ ပါက်လာသည့် ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်စီမခန်ခ့ွဲမဆိင်ရာ 

မူဝါဒများ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများ၊ ကန်သ့တ်ချက်များနှင့် လပ်ငန်းတာဝန်များ ချိုး ဖာက်မက ိ

ဖာ်ြပထားသည့် ြဖစ်စဉ်များနှင့် ဘဏ်က ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်များကိ မည်ကဲ့သိ ့ ကာငး်မွနစ်ာွ 

စီမခန်ခ့ွဲ န ကာင်း ဖာ်ြပသည့် သတင်း ပးပိခ့ျက်များကိြပုစ၍ ဒါရိက်တာအဖဲွန့ငှ့် ထိပ်ပငိး်စီမ 

အပ်ချုပ်သူများသိ ့တင်ြပရမည်။  
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သင်တန်းများ ပးြခင်း 

၂၃။ ဘဏ်များသည ် AML/CFT နယ်ပယ်နှင့်ဆက်စပ် နသည့် ကိစ္စရပ်များအားလးကိ 

ယင်းတိ၏့ဝနထ်မ်းများအား လ့ကျင့်သငတ်န်း ပးရန ် ထိ ရာက်သည့် အစီအစဉ်များ ထားရှိရ 

မည်။ ဆးရးနိင် ြခအန္တရာယ်များကိ လျာ့ပါး အာင ် ဆာင်ရွက်ရန် ချမှတ် ဆာငရွ်က်ထားသည့် 

နည်းလမ်းများ၏ သ ဘာသဘာဝနှင် ့ ဘဏ်၏ ြဖစ် ပ န သာ ML/TF ဆိင်ရာ ဆးရး 

နိင် ြခအန္တရာယ်များကိ ဝန်ထမ်းများနားလည်သ ဘာ ပါက်ရန ် အ ရးကီးသြဖင့် ဘဏ်တွင် 

ပါဝင် ဆာင်ရွက် နသည့် ဝန်ထမ်းများအားလးကိ အသိပညာ၊ ဗဟသတတိးပွား စရန် သင်တန်း 

များ ပးရန်နှင့် အဆိပါ သင်တန်း ပးြခင်းကိ ဝန်ထမ်းအသစ်များအတွက်လည်း ကာင်း၊ ဝန်ထမ်း 

အားလးအတွက်လည်း ကာင်း စဉ်ဆက်မြပတ် ဆာင်ရွက်သွားရမည်။ ဝန်ထမ်းများအားလး 

အတွက် ပမှန်သင်တန်းများ၊ ဝန်ထမ်းများ၏ သီးြခားအဆင့်အလိက် လ့ကျင့်သင်တန်း ပးမ 

အစီအစဉ်များနှင့် ဒါရိက်တာအဖဲွဝ့င်များအတွက် AML/CFT အသိပညာြမင့်တင် ရးအစီအစဉ် 

များကိလည်း ကာင်း ဆာင်ရွက် ပးရမည်။ 

 

 

************************************************************** 


