
င ွေင  ြေးခဝါချမှု၊ အ  မ်ြေးဖ မ်ှု  ိုင ွေင  ြေးင ော ပ် ံ့မှု၊

လအူမျောြေးအပပောြေးငေင  ငေငေောလ န် မ်ျောြေးပပန ံ့်ပွေောြေးငေရန်င ွေင  ြေးင ော ပ် ံ့မှု

တ ို ဖ်ျ င်ရြေးဆ ို ရ်ော ေတ ပပြုလ ို န်ောရမညံ့်အချ မ်ျောြေး

(သူရိနအ် ောင)်

ဒတုိယညွှနက် ောြားအရြားမ ြား

 ထြူားစ စုမ်ြားစစအ် ြားအရြားဦြားစ ြားဌောန

၆-၃-၂၀၂၃



အ ျ ြုြေးခ ေောြေးခွေ ်ံ့ရ  ေပူ ို ရ်  ်



 မူရငြ်ားပုိငရ်ှင် (သို ို့) သ သယရှိသညို့တ်ရောြားခ ၏ ID  ိဖု ုြား ယွရ်န၊်

  မုပဏ  ဖွ ွဲ့ စညြ်ား၏ထနိြ်ားခ ျုပ်မှုအ ော ရ်ှိ အငစွောရငြ်ား (သို ို့) ပစစညြ်ား၏  အက ောငြ်ား ရငြ်ားမှန ်ို

ဖ ုြား ယွရ်န၊်

  မုပဏ  ဖွ ွဲ့ စညြ်ားမ ောြားနငှို့ ် န်ယွသ်ညို့် အငအွက ြား (သို ို့) ပစစညြ်ား၏  ရငြ်ား မမစန်ငှို့်

 သ ြုားမပျုမှု ို ဖ ုြား ယွရ်န်

အ ျ ြုြေးခ ေောြေးခွေ ်ံ့ရ  ေပူ ို ရ်  ဖ် ိုြေး ွေယရ်ပခ ြ်ေးရည်ရွေယခ်ျ ်
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 ေဏ္ဍောန်ငဆော  ်ိုမပဏီမျောြေး  ို အေ ိုြေးပပြုပခ ြ်ေး၊

 ရှုတအ်ထြွားသညို့် ပိုင ်ိငုမ်ှုနငှို့ထ်နိြ်ားခ ျုပ်မှုပ ုစ  ို  သ ြုားမပျုမခငြ်ား၊

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

 Legal Person မ ောြား ို ဒါရုိ တ်ော မဖစ ်သ ြုားမပျုမခငြ်ား၊

 အမညခ် အေိုရ ယယ်ောပ ို ရ်  မ်ျောြေးန  ံ့ဒ်ါရ ို တ်ောမျောြေး  ိုအေ ိုြေးပပြုပခ ြ်ေး၊

 Trusts and other legal arrangement မ ောြား ိ ုသ ြုားမပျုမခငြ်ား၊

 Legal Person ဖွ ွဲ့စညြ်ားရောတငွ် က ောြားခ လပူုဂ္ိျုလ/် ဖွ ွဲ့ စညြ်ားမ ောြား ိ ုသ ြုားမပျုမခငြ်ား၊

အ ျ ြုြေးခ ေောြေးခွေ ်ံ့ရ  ေပူ ို ရ်  ဖ် ိုြေး ွေယရ်န် အေ ိုြေးပပြုေညံ့်နည်ြေးလမ်ြေးမျောြေး
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 အငအွက ြားခဝါခ မှုတိ ုဖ်  အ်ရြားဥပအဒ ပုဒမ် ၃၊ ပုဒမ်ခွ (ည)

 နိငုင် အတော်သမမတရ ုြား၏ အငအွက ြားခဝါခ မှုတိ ုဖ်  အ်ရြားဥပအဒ ိငုရ်ော  မိန ို့်  မှတ၊် ၄၅/၂၀၁၉ ၏

 ပိုဒ် ၂(င)

 မမနမ်ောနိငုင် အတော်ဗဟိဘုဏ၏် ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ရ အ်န ို့တငွ် ထတုမ်ပနခ် ို့သညို့် CDD ိငုရ်ော

ညွှနက် ောြားခ  ်  မှတ၊် (၁၈/၂၀၁၉)

 ရငြ်ားနှ ြားမမ ျုပ်နှ မှုနငှို့ ်မုပဏ မ ောြားညွှနက် ောြားမှုဦြားစ ြားဌောန၏ ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ ရ စ်ွ ပါ    ိျုြားခ စောြားခငွို့ရ်ှိသူ

ပုိငရ်ှငသ်တငြ်ား ခ   ်လ မ် ောြား ထတုအ်ဖော်အက ညောအရြား  ိငုရ်ောညွှနက် ောြားခ   ်မှတ် ၁၇/၂၀၁၉

( ပိုဒ် ၃(ဃ))

    ိျုြား မမတရ်ရှိပုိင ်ိငုမ်ှုအဖော်အ ောငအ်ရြားလပ်ုငနြ်ား ဖွ ွဲ့၏ သတမ်ှတခ်  ်

အ ျ ြုြေးခ ေောြေးခွေ ်ံ့ရ  ေပူ ို ရ်  ဆ် ို ရ်ော ပပည်တွေ ြ်ေးေတမ် တခ်ျ မ်ျောြေး
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အငအွက ြားခဝါခ မှုတိ ုဖ်  အ်ရြားဥပအဒ၊ ပုဒမ် ၃ (ည)

   ိျုြားခ စောြားခငွ်ို့ရှိသပုိူငရ်ှင ်ိသုညမှ်ော -

• မူလ ဓိ ပုိင ်ိငုသ်ူ

•   သ်ယွအ် ောငရွ် သ်ူ တစဦ်ြားဦြား ောြား ထနိြ်ားခ ျုပ်သူ

•  အရောငြ်ား ဝယတ်စခ်ခု ုို မိမိ ိယုစ်ောြား  မခောြားသတူစဦ်ြား ောြား အ ောငရွ် အ်စသူ

အ ျ ြုြေးခ ေောြေးခွေ ်ံ့ရ  ေပူ ို ရ်  ဆ် ိုေည်မ ော



 ုမပဏ / ဖွ ွဲ့ စည်ြားတစခ်ု ို-

 FATF ၂၅% နငှို့ ်ထ ် ပုိင ်ိငု/်ထနိြ်ားခ ျုပ်ထောြားသူ

 အငအွက ြားခဝါခ မှုတို ်ဖ  ်အရြား ၂၅% နငှို့ ်ထ ် ပုိင ်ိငု/်ထနိြ်ားခ ျုပ်ထောြားသူ

နည်ြားဥပအဒ ၂၄

 မမနမ်ောနိငုင် အတော်ဗဟိုဘဏ် ၂၀% နငှို့ ်ထ ် ပုိင ်ိငု/်ထနိြ်ားခ ျုပ်ထောြားသူ

အ ျ ြုြေးခ ေောြေးခွေ ်ံ့ရ  ေပူ ို ရ်  ဆ် ိုေည်မ ော



အ ျ ြုြေးခ ေောြေးခွေ ်ံ့ရ  ေပူ ို ရ်  ဆ် ိုေညမ် ော

CUSTOMER

COMPANY
A

COMPANY
B

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

50%50%

60%
40% 20%

40% 40%



အ ျ ြုြေးခ ေောြေးခွေ ်ံ့ရ  ေပူ ို ရ်  ်
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၁။  စွဇ်ောလန် ၂၅%

၂။ ဂ ောစ နိငုင် ၂၅%

၃။ အဟောငအ် ောင် ၂၅%

၄။ UK ၂၅%

၅။ ဒနိြ်ားမတ် ၂၅%

၆။ ယ ူရိနြ်ား ၂၅%

၇။  ငဒ်ိနု ြားရှောြား ၂၅%

၈။ Kazakhstan ၂၅%

၉။ EU ၂၅%

၁၀။ မပငသ်စ် ၂၅%

၁၁။  ောဂ ငတ် ြားနောြား ၂၀%

န ို  ် အလ ို ေ်တမ် တခ်ျ မ်ျောြေး

၁၂။ ဒိမု န  န် ၂၀%

၁၃။ ဥရုအ ြွားနိငုင် ၁၅%

၁၄။ ဘောအဘြားဒိြုားစ် ၁၀%

၁၅။ ဘဟောြားမောြား ၁၀%

၁၆။ ဘယလ်ောရုစ် ၁၀%

၁၇။ ပ ရူြား ၁၀%

၁၈။ Kyrgyz Rep ၁၀%

၁၉။  ိလု ဘ ယော ၅%

၂၀။  ငမ်ရွနြ်ား ၅%

၂၁။ မောလောဝ ၅%

၂၂။ နိငုဂ်  ြားရ ြားယောြား ၅% 10



( ) ပုိင ်ိငုမ်ှု   ိျုြား မမတ် (Ownership Interest)

(ခ) မ အပြားခငွို့ ်ခငွို့ ်အရြား (Voting Right) သို ို့မဟတု်

(ဂ) ဒါရုိ တ်ော ဖွ ွဲ့ဝင်  မညစ်ောရငြ်ားတငသ်ငွြ်ားမခငြ်ား (သို ို့)  မညစ်ောရငြ်ားမှ

ပယဖ်  မ်ခငြ်ားမပျုနိငုခ်ငွို့။်

ရောခ ို န်ှုန်ြေးေတမ် တခ်ျ ၏်အ ျ ြုြေးဝ မ်ှု
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 ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ ရ စ်ွ ပါ ညွှနက် ောြားခ   ်မှတ် (၁၇/၂၀၁၉)၊

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

arrangement၊

 မမနမ်ောနိငုင်  တငွြ်ားဖွ ွဲ့စညြ်ားထောြားသညို့် legal person and legal arrangement  ောြားလ ြုား

လိ ုန်ောရန၊်

 BO ိငုရ်ောသတငြ်ား ခ   ်လ မ် ောြားမပျုစုထောြားရန၊် အနော  ် ြုား အမခ အနနငှို့်  ည မဖစအ်စရန်

နငှို့် DICA နငှို့် IRD သို ို့ ခ ိနန်ငှို့တ်စအ်မပြားည တငမ်ပရန၊်

 BO နငှို့ပ်တသ် ၍်သ  ်ိငုရ်ော ောဏောပုိငမ် ောြားနငှို့ ်မပညို့ ်ဝပူြားအပါငြ်ားရန၊်

  မုပဏ ဖ  သ်မိ်ြားပပ ြားအနော ် (၅)နစှက် ောထထိနိြ်ားသမိ်ြားထောြားရှိရန၊်

 ပ   ် ွပ်ါ AML ဥပအဒနငှို့ ်ည  အရြားယရူန၊်

DICA ၏ မူရ ြ်ေးပ ို ရ်  ဆ် ို ရ်ောေတ ြ်ေးအချ အ်လ မ်ျောြေး

 ိုတင်ဖေ်ာငပပော  ောြေးငရြေးညွှန်  ောြေးချ ်
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  မုပဏ မှတပ် ုတငရ် ု ြား

  မခောြားအသောပုိင ်ိငုမ်ှု ိငုရ်ောမှတပ် ုတငရ် ု ြားမ ောြား ( မိ်/မခ /အမမ၊ အမေ်ာအတော်ယောဉ်၊ အရယောဉ်)

 FIU

 အငအွရြားအက ြားအရြား ဖွ ွဲ့ စညြ်ားမ ောြား၊ DNFBP မ ောြား

 က  ြားက ပ်အရြား ောဏောပုိငမ် ောြား

  ခနွ ်အ ော  ်ိငုရ်ော  ောဏောပုိငမ် ောြား

 အငအွခ ြားသ အ်သခ လ မ်ှတအ်ရောငြ်ားဝယအ်ရြားဌောနမ ောြား

 Credit Bureau မ ောြား

 Commercial Database မ ောြား

မူရ ြ်ေးပ ို ရ်  ဆ် ို ရ်ောေတ ြ်ေးအချ အ်လ ရ်ရ  န ို ေ်ညံ့် အရ ြ်ေးအပမေမ်ျောြေး
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DICA ၏ မူရ ြ်ေးပ ို ရ်  ဆ် ို ရ်ောေတ ြ်ေးအချ အ်လ ်မျောြေး

14

https://bo.dica.gov.mm/pages/bo-disclosure

https://bo.dica.gov.mm/pages/bo-disclosure


 ိုမပဏီအဖွေ ွဲ့အေည်ြေးမျောြေးန  ံ့ဆ် န်ွေယင်ေော င ွေင  ြေးခဝါချမှုဆ ို ရ်ော ဆ ိုြေးရှု  ြေးန ို င်ပခ

အနတရောယမ်ျောြေး
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 ိုမပဏီအဖွေ ွဲ့အေည်ြေးမျောြေးန  ံ့ဆ် န်ွေယင်ေော င ွေင  ြေးခဝါချမှုဆ ို ရ်ော မှုခ ြ်ေးနမူနော

A Financial Institution သည် ဝငအ်ငရွလမ်ြားမအဖော်မပနိငုဘ်  ခွနထ်မ်ြားအ ောငထ်ောြားမခငြ်ားမရှိအသော

အငမွ ောြားမဖငို့် ဘဏ၏် မတညရ်ငြ်ားနှ ြားအငမွပျုလုပ်ခ ို့ပပ ြား အငအွက ြားခဝါခ မှုနငှို့စ်ပ် ိုငသ်ညို့်

သ သယမဖစဖ်ွယ် မ ောြားအတွွဲ့ ရှိရ၍ AML ဥပအဒ ရ  အရြားယူရန် စစိစခ် ို့အသောမှုခငြ်ား

မလူမပစမ်ှု (Predicate Offence)

ယ ို  ညအ်ပ်န  ငရြေးငဖော ဖ်ျ မ်ှု

လ မ်လညအ်တိုပပြုလိုပ်မှု



Using Cooperate Vehicles to commit crime

ဘဏလ်ုပ်ငနြ်ားစ မ ခန ို့ခ်ွ ပိငုခ်ွငို့ ်လွ သ ုြားစောြားမပျုလုပ်၍    ိျုြား မမတ်ရယူမခငြ်ား၊

ထ လုပ်ငနြ်ား ို လွ သ ုြားစောြားမပျု၍ ဘဏလ်ုပ်ငနြ်ားတွင်  စရုှယ်ယောတိုြားမမ ငို့ထ်ညို့်ဝငမ်ခငြ်ား၊

စည်ြားက ပ်မှုမ ှငြ်ားလွတ်အနအသောဝငအ်ငမွ ောြား ို ခွနအ်ပြားအ ောင၍်ဘဏလ်ုပ်ငနြ်ားတွင်  စရုှယ်ယော တိုြားမမ ငို့်

ထညို့ဝ်ငမ်ခငြ်ား၊



တရောြေးေွေ တ ပ် ို ံ့မှု

ယ ို  ညအ်ပ်န  ငရြေးငဖော ဖ်ျ မ်ှု

ရောဇသတ်က  ြားပဒုမ် ၄၀၉

လ မ်လညအ်တိုပပြုလိုပ်မှု

ရောဇသတ်က  ြားပဒုမ် ၄၂၀/၄၆၅/၄၇၁

င ွေင  ြေးခဝါချမှု

အငအွက ြားခဝါခ မှုတို ်ဖ  ်အရြား ဥပအဒ ပဒုမ် ၄၃



င ွေင  ြေးခဝါချေညံ့်နည်ြေးပ ိုေ မျောြေး (ML Typologies)

• ဘဏမ် ောြားတွင် အငအွက ြား ပ်နှ မခငြ်ား၊

•  မ်ိ/မခ /အမမ ဝယ်ယူမခငြ်ား၊

• အမေ်ာအတေ်ာယောဉ်နငှို့် အရယောဉ်မ ောြားဝယ်ယူမခငြ်ား၊

• စိ ု်ပ ိျုြားအရြားနငှို့် အမြွားမမြူအရြားလုပ်ငနြ်ားမ ောြားလုပ် ိုငမ်ခငြ်ား၊

• အ ောငဘ်ောအလအပါ ်မ ထ လ ်မတှ်မ ောြား ောြား  မမတ်အပြားဝယ်ယူ၍ ဝငအ်ငရွလမ်ြားအဖော်မပမခငြ်ား၊

• စညြ်ားက ပ်မှုမှ  ငြ်ားလွတ်အနအသော ဝငအ်ငမွ ောြား အပေါ်  ခွနအ်ပြားအ ောငမ်ခငြ်ားမဖငို့် ဝငအ်ငရွလမ်ြားအဖော်မပမခငြ်ား၊

• ဘဏလ်ုပ်ငနြ်ားလုပ် ိုငမ်ခငြ်ား၊

• ဇန ြား/ သောြားသမ ြား  မညမ် ောြားမဖငို့် ဘဏအ်ငစွောရငြ်ားမ ောြားဖွငို့လ်ှစထ်ောြားရှိမခငြ်ား၊ အမမ ွ ်မ ောြားဝယ်ယူမခငြ်ား

(Third Party Money Laundering)



န ို  ် ငရြေးပါတနီ  ံ့ဆ် န်ွေယင်ေောင ွေင  ြေးခဝါချမှု



န ို  ် ငရြေးပါတနီ  ံ့ဆ် န်ွေယင်ေောင ွေင  ြေးခဝါချမှု

 စပ်ွစွ ခ ရသူသည်

 ဝရမ်ြားအမပြားတစဦ်ြားမဖစအ်က ောငြ်ား၊

 နိငုင် သောြားစစိစအ်ရြား  တ်မပောြား(၂)ခု  ိုငအ် ောငထ်ောြားအက ောငြ်ား၊

 မြူားယစအ် ြားဝါြားမှုခငြ်ား  ြူြားလွနအ်က ောငြ်ား၊

 ယခငလ်ိမ်လညမ်ှု  ြူြားလွနဖ်ူြားအက ောငြ်ား

 Investment Group Co.,Ltd  ပါ ဝင်  ုမပဏ လုပ်ငနြ်ားမ ောြားရှိ ပိုင ်ိုငမ်ှုမ ောြားသည် တရောြားမဝင်

အသောနညြ်ားလမ်ြားမဖငို့ရ်ရှိသညို့် အငအွက ြားနငှို့ပ်စစညြ်ားမ ောြား ဟုတ်/မဟုတ် စစိစမ်ခငြ်ား။



ရရ  ေညံ့်ပ ို ဆ် ို မ်ှုေတ ြ်ေးအချ အ်လ အ်မျ ြုြေးအေောြေးမျောြေး

   ြူြားလနွသ်ပူါဝငအ် ောငရွ် အ်နသညို့ ်မုပဏ  ဖွ ွဲ့ စညြ်ားမ ောြား၊

   ြူြားလနွသ်ပိူငု ်မုပဏ  မညမ် ောြားမဖငို့် ဖွငို့လ်စှထ်ောြားသညို့် တရုတန်ိငုင်  ရှိအငစွောရငြ်ားမ ောြား၊

 ယငြ်ားအငစွောရငြ်ားမ ောြားမအှငမွ ောြား ို တရောြားမဝငအ်ငလွွှ လပ်ုငနြ်ား(ဟနွဒ် )လမြ်ားအက ောငြ်ားမတှစ ်ငို့် အင ွ ပ်(၃၃) ဘ လ ယ အ  ော်

လွှ အမပောငြ်ားဝငအ်ရော မ်ှုမ ောြား၊

 ယငြ်ားအငမွ ောြား ို လပူဂု္ျိုလ/် မုပဏ ဘဏအ်ငစွောရငြ်ားမ ောြားတငွ်  ပ်နှ အ ောငရွ် မ်ှုမ ောြား၊

 ရန ်နု/်အနမပညအ်တော် ရှိ အမမနငှို့ ်အ ော  ်  ုမ ောြား/  ပနြ်ားအမဖစခနြ်ားမ ောြား၊ အရွှွဲ့အမပောငြ်ား/

မအရွှွဲ့အမပောငြ်ားနိငုအ်သောပစစညြ်ားမ ောြား၊ အမော်အတော်ယောဉ် မ ောြား

 Stock Share (၅၄,၈၄၇)စ၊ု (၁၇၅.၅ သနြ်ား)

 လပူဂု္ျိုလ(်၂၃)ဦြားထ ထတုအ်ပြားထောြားသညို့် အခ ြားအင၊ွ ရငြ်ားနှ ြားအင ွ ပ် (၃)ဘ လ ယ အ  ော်၊

 ေိုေိုငပါ ြ်ေး င ွေင  ြေးန  ံ့ပ်ေစညြ်ေးတန်ဖ ိုြေးမ ော င ွေ ျပ်(၄၁.၆၀၈)ဘလီယီ င ျော်န  ံ့် အငမရ  န်ငဒေါ်လော(၁၇၄,၂၉၉.၇၀)၊

 ဝနထ်မြ်ားတစဦ်ြားထ အပြား ပ်ထောြားသညို့် စစုအုပါငြ်ားအင ွ ပ် သနိြ်ားအမခော အ်ထောငအ်  ော်တနဖိ်ုြားရှိ အရွှ၊ အင၊ွ လ ဝ်တရ်တနော၊

အမော်အတော်ယောဉ်၊ အန မိတ်ိ ုခ်နြ်ားနငှို့် နိငုင်  မခောြားအငမွ ောြား



ဘဏ် အငစွောရငြ်ား(၂၈) ခုတို ို့ရှိ လ ်  နအ်ငွ   ပ်(၁၇)ဘ လ  အ  ော်၊

ရန ်ုနတ်ိုငြ်ားအဒသက  ြား၊ မနတအလြားတိုငြ်ားအဒသက  ြားနငှို့် အနမပည်အတော်အ ောငစ် နယ်အမမတို ို့ရှိ လယ်/ဥယ ောဉ်မခ 

အမမနငှို့်  အ ော ် ဦမ ောြား၊ အရွှွဲ့အမပောငြ်ားနိငုအ်သောပစစညြ်ားမ ောြား၊ အမော်အတော်ယောဉ်မ ိျုြားစ ၊ု စစုအုပါငြ်ား  အမရိ န်

အဒေါ်လော(၉,၇၇,၆၀၀)နငှို့ည် မျှအသော မမနမ်ောအင ွ ပ် (၁,၄၇၇,၀၁၈,၃၂၀.၀၀)တနဖိ်ုြားရှိ လုပ်ငနြ်ားသ ုြားပစစညြ်ား မ ောြား၊

Myanmar Thilawa SEZ Holding Public Co.,Ltd မှ Stock Share (၅) အသောငြ်ားအ  ော်

အခ ြားအင၊ွ ရငြ်ားနှ ြားအင ွ ပ် (၃)ဘ လ ယ အ  ော် ပါ ဝင် စစုအုပါငြ်ားအင ွ ပ် အင ွ ပ်(၄၁)ဘ လ ယ အ  ော် နငှို့်

 အမရိ န် အဒေါ်လော (၁.၇) သနိြ်ားအ  ော်

ထပ်မ စစိစရ်ရှိအသောစုစအုပါငြ်ားအင ွ ပ်သနိြ်ား(၆,၄၂၇)အ  ော်တနဖိ်ုြားရှိအရွှ၊အင၊ွလ ်ဝတ်ရတနော၊

အမော်အတော်ယောဉ် နငှို့် အန မ်ိ တို ်ခနြ်ားနငှို့် USD ၃၇၄၅၀

  န်ြေးချြုပ်ပခ ြ်ေးန  ံ့် ေ မ်ြေးဆည်ြေးပခ ြ်ေးငဆော ရ်ွေ ခ် ံ့ေညံ့် ပေစည်ြေးေောရ ြ်ေး



ပပေမ်ှု ျ ြေးလွေန်ေမူျောြေး ဖွေ ွဲ့ေညြ်ေးတညင် ော လ်ိုပ်  ို ခ် ံ့ေညံ့် န ို  ် ငရြေးပါတနီ  ံ့ ်ိုမပဏီလိုပ် န်ြေးမျောြေး

 A Trading Co.,Ltd

 A Finance Co,Ltd

 A Technology Co,Ltd

 A Investment Group Co,Ltd

 A Foundation



ပါဝ ေ်ညံ့်င ွေင  ြေးခဝါချမှုအမျ ြုြေးအေောြေးမျောြေး

 Self Laundering

 Third Party Laundering



န ို  ် တ ောပူြေးငပါ ြ်ေးငဆော ရ်ွေ မ်ှု

 တရုတန်ိငုင် တငွ် ဖွငို့လ်စှထ်ောြားသညို့် ဘဏအ်ငစွောရငြ်ား ( ၅ ) နငှို့ပ်တသ် ၍်

MFU မှတစ ်ငို့် တရုတမ်ပညသ်ူ ို့သမမတနိငုင် FIU ထ မှအတောငြ်ားခ ခ ို့



န ို  ် ေောြေးေ ေေင်ရြေး ဒအ်တိုမျောြေးအေ ိုြေးပပြု၍

 ိုမပဏီမျောြေးဖွေ ွဲ့ေညြ်ေး ော

လ မ်လညမ်ှု ျ ြေးလွေန်ေညံ့မ်ှုခ ြ်ေးပဖေေ်ဉ်နမူနော



မှုခ ြ်ေးပဖေေ်ဉ်

• သတငြ်ားပုိ ို့ ဖွ ွဲ့ စညြ်ားမ ောြား၏သတငြ်ားပုိ ို့ခ  မ် ောြား ရလပူုဂ္ိျုလ(်၄၉)ဦြားတို ို့သည်

•  ွနလ်ိငုြ်ားစနစ ်သ ြုားမပျုသမူ ောြားထ မှ နညြ်ားလမ်ြား မ ိျုြားမ ိျုြားမဖငို့် အငမွ ောြားလမိ်လညရ်ယမူခငြ်ား၊

• နိငုင် သောြားစစိစအ်ရြား တ်  တုမ ောြား ိုင်အ ောင်၍ ဘဏ်စောရငြ်ားဖွငို့်လှစ် သ ြုားမပျုမခငြ်ား၊

• နိငုင် သောြားစစိစအ်ရြား တ ်တမု ောြား သ ြုားမပျု၍နိငုင် ရပ်မခောြားမ ှုမပဏ မ ောြား၏ မညန်ငှို့ ်ငတ်သူညို့်

 ုမပဏ မ ောြားဖွ ွဲ့စညြ်ား၍ အငွအက ြားလိမ်လည်မခငြ်ား



Predicate Offence I

အွေန်လ ို ြ်ေးန  ံ့ဖ်ိုန်ြေးငခေါ်ဆ ိုမှုမျောြေးအပါအဝ န်ညြ်ေးလမ်ြေးမျ ြုြေးေ ိုပဖ ံ့် လ မ်လညမ်ှုမျောြေးပပြုလိုပ်ပခ ြ်ေး

• A Co.,Ltd မနအ်နဂ ငြ်ားဒါရုိ ်တော အဒေါ်XXXX နငှို့် ခငပ်နွြ်ားမဖစသ်ူ နိငုဂ်  ြားရ ြားယောြားနိငုင် သောြား XXXX နငှို့်  ဖွ ွဲ့သည်

နိငုင် သောြားစိစစအ်ရြား တ် တုမ ောြား ိုငအ် ောင၍် ဘဏအ်ငစွောရငြ်ားမ ောြား/  ုမပဏ မ ောြားဖွငို့လ်ှစခ် ို့ပပ ြား  ွနလ်ိုငြ်ား သ ုြားမပျု

သူမ ောြားထ မှ နညြ်ားလမ်ြား မ ိျုြားမ ိျုြားမဖငို့အ်ငအွက ြားမ ောြားလိမ်လညရ်ယူမခငြ်ား၊

•  အမရိ နအ်ဒေါ်လော တုမ ောြား  သ ုြားမပျု ော မပညတ်ွငြ်ား၌ လိမ်လညမ်ှုမ ောြား  ြူြားလွနခ် ို့မခငြ်ား၊

• လိမ်လည်မှုမ ောြား  ြူြားလွနရ်ောတွင်  သ ုြားမပျုခ ို့အသော ဘဏအ်ငစွောရငြ်ားမ ောြား၊ MPU  တ်မ ောြား၊ ဖုနြ်ား ငြ်ား တ်မ ောြားနငှို့်

 ုမပဏ မတှ်ပ တုငစ်ောရွ ်စောတမ်ြား  အထော ် ထောြားမ ောြား ို သ ်အသခ ပစစညြ်ားမ ောြား မဖစသ်မ်ိြား ညြ်ား၍

ရောဇသတ်က  ြား ပဒုမ် ၄၀၉၊ ရောဇသတ်က  ြားပဒုမ် ၄၂၀/၄၆၈၊ ရောဇသတ်က  ြားပဒုမ် ၄၈၉-ခ/၄၈၉-ဂ/၁၁၄ တို ို့မဖငို့်

 အရြားယူ ခ ို့ပပ ြားမဖစအ်က ောငြ်ား၊



င ွေင  ြေးခဝါချမှု

 A Co., Ltd မနအ်နဂ ငြ်ားဒါရုိ ်တော အဒေါ်XXXX သည် ခငပ်ွနြ်ားမဖစ်သူ နိငုဂ်  ြားရ ြားယောြားနိငုင် သောြား၏ စ မ ခန ို့ခ်ွ မှုမဖငို့် နိငုင် သောြား

စစိစအ်ရြား တ် တုမ ောြား မပျုလုပ် ော မပညပ်နိငုင်  သ ြားသ ြားရှိ  မနှတ် ယ်စ ြားပေွာြားအရြားလုပ်ငနြ်ားအ ောငရွ် ်အနအသော

 ုမပဏ မ ောြား၏  မည ်ငတ်ူ ုမပဏ  မည်မ ောြားမဖငို့် မပညတ်ွငြ်ား၌  ုမပဏ မ ောြားဖွ ွဲ့စညြ်ားတညအ်ထောငပ်ပ ြား ယငြ်ား ုမပဏ 

မ ောြား၏ မညမ် ောြားမဖငို့် ဘဏအ်ငစွောရငြ်ားမ ောြားဖွငို့လ်ှစ်၍ အငအွက ြားလိမ်လညရ်ယူမှုမ ောြားမပျုလုပ်ခ ို့အက ောငြ်ား၊

   ိုပါ လိမ်လညမ်ှုမ ောြားမှ ရရှိလောအသော အငအွက ြားမ ောြား ို ၎ငြ်ားတို ို့တညအ်ထောငထ်ောြားအသော A Co., Ltd  အနမဖငို့်

Football Agency, Import and Export, Travels and Tours, General Merchandise လုပ်ငနြ်ားမ ောြားအ ောငရွ် ်

အက ောငြ်ား ဟနမ်ပ ော ဝနထ်မ်ြားမ ောြား ောြား လစောအပြားအခ မခငြ်ား၊ မပည်တွငြ်ား ခွနမ် ောြားဦြားစ ြားဌောန၌  ခွနအ်ပြားအ ောငမ်ခငြ်ားမ ောြား

မပျုလုပ် ော အငမွဖြူမ ောြား မဖစ် အ ောငရွ် ်ခ ို့အက ောငြ်ား၊

 A Co., Ltd မနအ်နဂ ငြ်ားဒါရုိ ်တော အဒေါ်XXXX ၏ ခငပ်နွြ်ား နိငုဂ်  ြားရ ြားယောြားနိငုင် သောြား အနမဖငို့် အငအွက ြား

ခဝါခ မှုမဖငို့ ်အရြားယူအ ောငရွ် ်ထောြားရှိအက ောငြ်ား



ပပေမ်ှု ျ ြေးလွေန်ရောမ ရရ  ေညံ့်င ွေင  ြေးန  ံ့ပ်ေစည်ြေးမျောြေးအောြေး   န်ြေးချြုပ်မှု/ ေ မ်ြေးဆည်ြေးမှု

အငအွက ြား ိုငရ်ောစ စုမ်ြားစစအ် ြားမခငြ်ားအ ောငရွ် ်ပပ ြားအနော ် ထနိြ်ားခ ျုပ်/သမ်ိြား ညြ်ားထောြားရှိမှု-

 မပစမ်ှု  ြူြားလွနသ်ူမ ောြားပိုင ်ိုငသ်ညို့်

 တို ်ခနြ်ား(၁)ခနြ်ား ( ောလတနဖိ်ုြား   ပ် ၄၇.၀၀ သနြ်ား)

 ရ ု ြားသ ုြားပရိအဘောဂမ ောြားနငှို့် လျှပ်စစ ်သ ုြား အ ောငပ်စစညြ်ား (၃၇)မ ိျုြား ( ောလတနဖိ်ုြား  ပ် ၈၅.၇၄၈ သနြ်ား)

 ပဂုလ္ိ ဘဏမ် ောြားရှိ-

 အငစွောရငြ်ား (၁၈)ခုမှ အင ွ ပ် (၉.၉၈၉)သနြ်ား နငှို့်  အမရိ နအ်ဒေါ်လော (၅၄၀.၄၂)

(စစုအုပါငြ်ား အင ွ ပ် ၁၄၂.၇၃၇ သနြ်ား နငှို့်  အမရိ နအ်ဒေါ်လော 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 မ်လညမ်ှုမျောြေး၌ ပပေ်မှု ျ ြေးလွေန်ေမူျောြေးအေ ိုြေးပပြုခ ံ့ငေော ေ မ်ြေးဆညြ်ေးရမ ခ ံ့ေညံ့ ်  ိုမပဏီမ တပ် ိုတ လ် မ် တမ်ျောြေး၊

ယ ြ်ေး ိုမပဏီအမညမ်ျောြေးပဖ ံ့င် ွေင  ြေး ိုတယ်မူှု မ တတ်မ်ြေးမျောြေးန  ံ့်  ို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 ို ရ်ော ပပေဒ်ဏ်ပပဋ္ဌောန်ြေးချ မ်ျောြေး

ပိုဒမ်  ျ ြေးလွေန်ေညံ့ပ်ပေမ်ှုအမျ ြုြေးအေောြေး ပပေဒ်ဏ်

ပဒုမ်

၄၃

အငအွက ြားခဝါခ မှု (၁၀)နစှထ်ိ အထောငဒ်ဏ/် အငဒွဏ/်ဒဏန်စှရ်ပ်၊

 ိုမပဏီ သနြ်ား(၅၀၀)၊ မရူငြ်ားပိငုရ်ှင(်၇)နစှ်

ပဒုမ်

၄၄

ပဒုမ် ၁၈ Risk Assessment  ိငုရ်ောမပဋ္ဌောနြ်ားခ  မ်လိ ုန်ောမခငြ်ား

ပဒုမ် ၁၉ CDD  ိငုရ်ောမပဋ္ဌောနြ်ားခ  မ်လိ ုန်ောမခငြ်ား

ပဒုမ် ၂၀ Ongoing CDD  ိငုရ်ောမပဋ္ဌောနြ်ားခ  မ်လိ ုန်ောမခငြ်ား

ပဒုမ်၂၁ ML/FT နငှို့် ပ မုနှမ်ဟတုအ်သောTransaction မစစိစမ်ခငြ်ား

ပဒုမ် ၂၂ PEP  ိငုရ်ောမပဋ္ဌောနြ်ားခ  မ်လိ ုန်ောမခငြ်ား

ပဒုမ် ၂၃ Record Keeping  ိငုရ်ောမပဋ္ဌောနြ်ားခ  မ်လိ ုန်ောမခငြ်ား

ပဒုမ် ၂၄ Third Party CDD ိငုရ်ောမပဋ္ဌောနြ်ားခ  မ်လိ ုန်ောမခငြ်ား

ပဒုမ် ၂၅ New Technology  ိငုရ်ောမပဋ္ဌောနြ်ားခ  မ်လိ ုန်ောမခငြ်ား

ပဒုမ် ၂၆ Correspondent Banking 

 ိငုရ်ောမပဋ္ဌောနြ်ားခ  မ်လိ ုန်ောမခငြ်ား

ပဒုမ် ၂၇ Wire Transfer  ိငုရ်ောမပဋ္ဌောနြ်ားခ  မ်လိ ုန်ောမခငြ်ား

ပဒုမ် ၂၈ ဌောနတငွြ်ားမဝူါဒ ိငုရ်ောမပဋ္ဌောနြ်ားခ  မ်လိ ုန်ောမခငြ်ား

ပဒုမ် ၂၉ Compliance Officer  ိငုရ်ောမပဋ္ဌောနြ်ားခ  မ်လိ ုန်ောမခငြ်ား

(၃)နစှထ်ိ အထောငဒ်ဏ/် အငဒွဏ၊်

 ိုမပဏီ သနြ်ား(၁၀၀)



 ိုမပဏီအဖွေ ွဲ့အေည်ြေးမျောြေးဆ ို ရ်ော ပပေဒ်ဏ်ပပဋ္ဌောန်ြေးချ မ်ျောြေး

ပိုဒမ်  ျ ြေးလွေန်ေညံ့ပ်ပေမ်ှုအမျ ြုြေးအေောြေး ပပေဒ်ဏ်

ပဒုမ်

၄၅

ပဒုမ် ၃၀ သဏ္ဍောနအ် ောငဘ်ဏ ်ိငုရ်ော မလိ ုန်ောမခငြ်ား (၇)နစှထ်ိ အထောငဒ်ဏ/် အငဒွဏ/် ဒဏန်စှရ်ပ်၊

 ိုမပဏီ သနြ်ား(၃၀၀)

ပဒုမ်

၄၆

ပဒုမ်၃၂ FIUထ သတငြ်ားပို ို့ရောတငွလ်မိလ်ည/်ဖ ုြား ယွမ်ခငြ်ား (၇)နစှထ်ိ အထောငဒ်ဏ/် အငဒွဏ/် ဒဏန်စှရ်ပ်၊

 ိုမပဏီ သနြ်ား(၃၀၀)

ပဒုမ်

၄၇

ပဒုမ်၃၉ မပညတ်ငွြ်ား/မပညပ်သို ို့ဝင/်ထ ွခ် ိနတ်ငွ် သတမ်တှပ်မောဏ

ထ အ်  ော်လနွသ်ညို့် အငအွက ြား/BNI/ ဖိုြားတနသ်တတ ျု, အ  ော မ်  တ်ို ို့

သယအ် ောငပ်ါ  အ ော ခ်နွဦ်ြားစ ြားဌောနသို ို့အက ညောရနပ်   ် ွမ်ခငြ်ား

ပဒုမ်၄၀ ထိသုို ို့အက ညောရောတငွ် လမိလ်ညမ်ခငြ်ားနငှို့် ဖ ုြား ယွမ်ခငြ်ား

(၃)နစှထ်ိ အထောငဒ်ဏ/် အငဒွဏ/် ဒဏန်စှရ်ပ်၊

 ိုမပဏီ သနြ်ား(၃၀၀)

ပဒုမ်

၄၈

ထတု ်င်ို့သည်ို့ အငအွက ြားနငှို့ပ်စစညြ်ားမ ောြား ိငုရ်ော တောြားမမစမ်နိ် ို့မ ောြား၊

ညွှနက် ောြားခ  မ် ောြား ို လိ ုန်ောရနပ်   ် ွမ်ခငြ်ား

(၇)နစှထ်ိ အထောငဒ်ဏ/် အငဒွဏ/် ဒဏန်စှရ်ပ်၊

 ိုမပဏီ သနြ်ား(၃၀၀)

ပဒုမ်

၄၉

ပဒုမ်၃၄ Structuring Transaction Reporting မလိ ုန်ောမခငြ်ား (၃)နစှထ်ိ အထောငဒ်ဏ/် အငဒွဏ/် ဒဏန်စှရ်ပ်၊

 ိုမပဏီ သနြ်ား(၃၀၀)



ဘဏ်လိုပ် န်ြေးဆ ို ရ်ော လ  ြု ွဲ့ ဝ  ခ်ျ  ်ောြေးရ  ငရြေးပပဋ္ဌောန်ြေးချ ် န  ံ့်

လ ို န်ောရမညံ့်တောဝန်ဝတတ ရောြေးမျောြေး



င ွေငရြေးင  ြေးငရြေးအဖွေ ွဲ့အေညြ်ေးမျောြေးဥပငဒ (၂၀၁၆) ) (ပိုဒမ် ၈၁)

 ဘဏသ်ည် မိမိ Customer ၏ အငစွောရငြ်ား၊ မတှ်တမ်ြား၊ transaction  ိုငရ်ော သတငြ်ား ခ  ် လ ်မ ောြား ို

လ ုမခ ျုစေွာသမ်ိြား ညြ်ားရန၊်

 ဒါရုိ ်တော၊  ရောရှိ၊ ဝနထ်မ်ြားမ ောြားသည် Customer ၏ ခ  ် လ ် ောြား မညသ်ူ ို့ ိုမျှ အပြား ပ်မခငြ်ား၊

 မခောြား နညြ်ားမဖငို့ထ်တု်အဖေ်ာမခငြ်ားမမပျုရ၊

  ထ ်ပါမပဋ္ဌောနြ်ားခ  ်မ ောြား ိုအဖော ်ဖ  ်၍ ထတု်အဖေ်ာအမပောက ောြားခ ို့အသော  ခ  ် လ ်၊ စောတမ်ြား မတှ်

 သောြား ိုရရှိသူသည်  မခောြားသူတစဦ်ြားဦြား ောြား  လောြားတူ ထတု်အဖော်အမပောက ောြားမခငြ်ားမမပျုရ။

ဘဏ်လိုပ် န်ြေးဆ ို ရ်ော လ  ြု ွဲ့ ဝ  ခ်ျ  ်ောြေးရ  ငရြေးပပဋ္ဌောန်ြေးချ ်



င ွေငရြေးင  ြေးငရြေးအဖွေ ွဲ့အေညြ်ေးမျောြေးဥပငဒ (၂၀၁၆) ) (ပိုဒမ် ၈၂)

ခခ ြ်ေးချ ပ်ပြု ောြေးေညံ့အ်ချ မ်ျောြေး

(၆) ဘဏန်ငှို့်   ်သွယ်အ ောငရွ် ်သူ၏ လုပ်ငနြ်ားအ ောငရွ် ်ခ  ် နငှို့ပ်တ်သ ်၍ တရောြားမအက ောငြ်ား ရ

လညြ်ားအ ောငြ်ား၊ မပစမ်ှုအက ောငြ်ား ရလညြ်ားအ ောငြ်ား တရောြားစွ  ိုမှု တွ ် လို ပ်အသော

သတငြ်ား ခ  ် လ ် မဖစမ်ခငြ်ား၊

(၇) ဥပငဒအရ တရောြေးရ ို ြေး၏အမ န ံ့်န  ံ့အ်ညီ  ိုတင်ဖော်ပခ ြ်ေး၊

(၁၄)အငအွက ြားခဝါခ မှုတို ်ဖ  ်အရြား ဥပအဒနငှို့်  က မ်ြားဖ ်မှုတို ်ဖ  ်အရြားဥပအဒတို ို့ပါ မပဋ္ဌောနြ်ားခ  ် ရ

ထတု်အဖော်မခငြ်ား၊  ခ  ် လ ်မ ောြား သအိပြားမခငြ်ား။

ဘဏ်လိုပ် န်ြေးဆ ို ရ်ော လ  ြု ွဲ့ ဝ  ခ်ျ  ်ောြေးရ  ငရြေးပပဋ္ဌောန်ြေးချ ်



• မြူားယစအ် ြားဝါြားနငှို့် စတိ် ိုအမပောငြ်ားလ အစအသော အ ြားဝါြားမ ောြား ိုငရ်ောဥပအဒ (၁၉၉၃)

•  ဂတိလို ်စောြားမှုတို ်ဖ  ်အရြားဥပအဒ (၂၀၁၃)

•  က မ်ြားဖ ်မှုတို ်ဖ  ်အရြားဥပအဒ (၂၀၁၄)

• အငအွက ြားခဝါခ မှုတို ်ဖ  ်အရြားဥပအဒ (၂၀၁၄)

• လူ ုန ်ူြားမှု တောြား  ြားနှမ်ိနငြ်ားအရြားဥပအဒ (၂၀၂၂)

ဘဏ်လိုပ် န်ြေးဆ ို ရ်ော လ  ြု ွဲ့ ဝ  ခ်ျ  ်ောြေးရ  ငရြေးပပဋ္ဌောန်ြေးချ ်   ို

င ျော်လွေန်၍ ပပဋ္ဌောန်ြေး ောြေးေညံ့် ဥပငဒမျောြေး



မူြေးယေင်ဆြေးဝါြေးန  ံ့ေ် တ ် ိုငပပော ြ်ေးလ ငေငေောငဆြေးဝါြေးမျောြေးဆ ို ရ်ော ဥပငဒ

(၁၉၉၃)

 မြူားယစအ် ြားဝါြားနငှို့် စတိ် ိုအမပောငြ်ားလ အစအသောအ ြားဝါြားမ ောြား နတရောယ် တောြား  ြား ော ွယ်အရြား ဗဟို ဖွ ွဲ့၏

လုပ်ပိငုခ်ွငို့် (ပဒုမ် ၆-ဋ)

• အငအွရြားအက ြားအရြား ိုငရ်ောမတှ်တမ်ြားမ ောြား ို စစအ် ြားက ညို့ရ်ှုခွငို့၊် မိတတ ြူ ူြားယူခွငို့မ်ပျုရနန်ငှို့် သ ်အသခ 

ပစစညြ်ား သမ်ိြား ညြ်ားခွငို့မ်ပျုရန်  မိန ို့ထ်တု် ငို့် ညွှနက် ောြားမခငြ်ား၊

 တည ် ဥပအဒတစရ်ပ်ရပ်တွင် မညသ်ို ို့ပင် ပါရှိအစ ောမူ BKs & FIsမှ တောဝနရ်ှိသူမ ောြား သည် ဗဟို ဖွ ွဲ့ 

ထတု် ငို့အ်သော  မိန ို့ရ်ရှိလျှင် (ပဒုမ် ၁၄- , ခ)-

• အငအွရြားအက ြားအရြားမတှ်တမ်ြားမ ောြား ို စစအ် ြားက ညို့ရ်ှုခွငို့၊် မိတတ ြူ ူြားယူခွငို့န်ငှ ို့် သ ်အသခ ပစစညြ်ား

သမ်ိြား ညြ်ား ခွငို့မ်ပျုရမည၊်

•  မှု ိစစမပပ ြားမပတ်မ မပစ်မှုနငှို့သ် ် ိုငသ်ညို့် အငအွရြားအက ြားအရြား ိုငရ်ော မတှ်တမ်ြားမ ောြား၊ အငအွက ြားနငှို့်

ပစစညြ်ားမ ောြား ောြား မညသ်ူ ို့ ိုမျှထုတ်အပြားမခငြ်ား၊ လွှ အမပောငြ်ားအပြားမခငြ်ား မမပျုဘ သတ်မတှ်ခ  ်မ ောြားနငှို့ ်ည 

ထနိြ်ားသမ်ိြားထောြားရမည။်



အဂတ လ ို ေ်ောြေးမှုတ ို ဖ်ျ င်ရြေးဥပငဒ (၂၀၁၃)

  ဂတိလို ်စောြားမှုတို ်ဖ  ်အရြားအ ော်မရှင၏် လုပ်ပိငုခ်ွငို့် (ပဒုမ် ၁၇-ခ)

• စ စုမ်ြားစစအ် ြားအရြား ဖွ ွဲ့ Bks & FIs မ ောြားရှိ စ ုစမ်ြားစစအ် ြားအသော ိစစနငှို့် သ ် ိုငသ်ည်ို့ အငအွက ြားနငှို့်

ပစစညြ်ားမ ောြား ို သ ်အသခ ပစစည်ြား မဖစ် ရှောအဖွသိမ်ြား ညြ်ားခွင်ို့၊ အငအွရြားအက ြားအရြား ိုငရ်ော မတှ်တမ်ြားမ ောြား

စစအ် ြား က ည်ို့ရှုခွင်ို့၊ မိတတ ြူ  ူြားယူခွင်ို့၊ သ ်အသခ ပစစညြ်ား မဖစ် ရှောအဖွသိမ်ြား ညြ်ား ခွင်ို့မပျုရန်

တောဝနရ်ှိသူ မ ောြား ောြား  မိန် ို့ထတု် င်ို့မခငြ်ား၊



1)  က မ်ြားဖ ်မှုတို ်ဖ  ်အရြားဗဟို ဖွ ွဲ့ အနမဖငို့် အ ော ်ပါ မိန ို့မ် ောြားထတု် ငို့မ်ခငြ်ား (သို ို့) ထတု် ငို့ရ်န်

သ ် ိုငရ်ောလုပ်ငနြ်ားအ ေ်ာမတ သို ို့လွှ  ပ်နိငုမ်ခငြ်ား (ပဒုမ် ၄၆)

• သ ်အသခ  မဖစသ်မ်ိြား ညြ်ားထောြားအသော ပစစညြ်ားမ ောြား ို အမပောငြ်ားလ မခငြ်ား၊ လွှ အမပောငြ်ား မခငြ်ား၊

အဖ ော ်ဖ  ်မခငြ်ား၊ ဖ ုြား ွယ်မခငြ်ားတို ို့ မမပျုနိငုအ်စအရြား တွ ် တောြားမမစမိ်န် ို့၊ ခ ိပ်ပိတ် မိန် ို့နငှို့်

ထိ ုမိန် ို့တို ို့ ို ရုပ်သမ်ိြားသည်ို့  မိန် ို့၊

•  ထ ်ပါပစစညြ်ားမ ောြားမှော Bks & FIs တွင်  ပ်နှ ထောြားမခငြ်ားမဖစပ်ါ ရှောအဖွသမ်ိြား ညြ်ားခွင်ို့၊ မတှ်တမ်ြားမ ောြား

စစအ် ြားက ည်ို့ရှုခွင်ို့၊ မိတတ ြူ ူြားယူခွင်ို့နငှို့် သ ်အသခ ပစစညြ်ား မဖစသ်မ်ိြား ညြ်ားခွင်ို့မပျုရန်

တောဝနရ်ှိသူမ ောြားထ ထတု် င်ို့သည်ို့ မိန် ို့။

2) လုပ်ငနြ်ားအ ော်မတ သည် စ ုစမ်ြားစစအ် ြားအရြား ဖွ ွဲ့/LEA/FIU သို ို့လို ပ်ပါ အငအွရြား အက ြားအရြားမှတ်တမ်ြားမ ောြား/

 မခောြားအသော မတှ်တမ်ြားမ ောြား ောြားစစအ် ြားမခငြ်ား၊ ရှောအဖွ သမ်ိြား ညြ်ားမခငြ်ား၊ စစအ် ြားက ည်ို့ရှု မခငြ်ား၊ မိတတ ြူ

 ူြားယူမခငြ်ား နငှို့် သ ်အသခ ပစစညြ်ား မဖစ် သမ်ိြား ညြ်ားမခငြ်ား၊ (နညြ်ားဥပအဒ ၂၆)

အ  မ်ြေးဖ မ်ှုတ ို ဖ်ျ င်ရြေးဥပငဒ (၂၀၁၄)



င ွေင  ြေးခဝါချမှုတ ို ဖ်ျ င်ရြေးဥပငဒ (၂၀၁၄)

1) အငအွက ြားခဝါခ မှုတို ်ဖ  ်အရြားဗဟို ဖွ ွဲ့၏ လုပ်ပိငုခ်ွငို့် (ပဒုမ် ၈-ဂ)

• စစိစအ်ရြား ဖွ ွဲ့ Bks & FIs မ ောြားရှိ အငအွက ြားနငှို့ပ်စစညြ်ားမ ောြား ို သ ်အသခ ပစစညြ်ား မဖစ် ရှောအဖွ

သမ်ိြား ညြ်ားမခငြ်ား၊ အငအွရြားအက ြားအရြား ိုငရ်ောမတှ်တမ်ြားမ ောြား စစအ် ြားက ည်ို့ရှု မခငြ်ား၊ မိတတ ြူ ူြားယူမခငြ်ား၊

သ ်အသခ ပစစညြ်ား မဖစ် ရှောအဖွသမ်ိြား ညြ်ားမခငြ်ားမ ောြားအ ောငရွ် ်ခွင်ို့မပျုနိငုရ်န်  မိန် ို့ထတု် င်ို့မခငြ်ားနငှို့်

ရုပ်သမ်ိြားမခငြ်ား၊

2) စစိစအ်ရြား ဖွ ွဲ့၏လုပ်ပိငုခ်ွငို့် (ပဒုမ် ၁၄-ယ, င)

• သတငြ်ားပို ို့ ဖွ ွဲ့ စညြ်ားမ ောြား၏ အငအွက ြား ိုငရ်ော (သို ို့)  မခောြားအသောမတှ်တမ်ြားမ ောြား ောြား ထတု်အပြားရန်

အတောငြ်ား ိုမခငြ်ားနငှို့် ဖတ်ရှု မခငြ်ား၊

• စစိစမ်ခငြ်ားခ ရသူထ မမှဖစအ်စ၊  မခောြားပုဂ္ိျုလ်တစဦ်ြားထ မမှဖစအ်စ၊  စိြုားရဌောန၊  ဖွ ွဲ့  စညြ်ားမ ောြားထ မှ

မဖစအ်စ၊ Bks & FIs ထ မှ မဖစအ်စ လို ပ်အသော  အထော ်  ထောြားမ ောြား ို အတောငြ်ားယူစစအ် ြားမခငြ်ား၊



င ွေင  ြေးခဝါချမှုတ ို ဖ်ျ င်ရြေးဥပငဒ (၂၀၁၄)

3) သတငြ်ားပို ို့ ဖွ ွဲ့ စညြ်ားမ ောြား (သို ို့) ယငြ်ားတို ို့၏ဒါရုိ ်တောမ ောြား၊  ရောရှိမ ောြား (သို ို့) ဝနထ်မ်ြားမ ောြား လို ်နောရမည်ို့

အငအွရြားအက ြားအရြားနငှို့ ်သ ်အမြွားဝမ်ြားအ  ောငြ်ား ျွမ်ြား  ငမ်ှု ိုငရ်ော လျိှျုွဲ့ ဝ ှ်ခ  ်ထောြားရှိအရြားနငှို့်

လ ုမခ ျုမှုသတိမပျုအရြား  ိုငရ်ော မပဋ္ဌောနြ်ားခ  ်မ ောြား ို ဤဥပအဒ ိုငရ်ော မပဋ္ဌောနြ်ားခ  ်မ ောြား လွှမ်ြားမိြုားသည။် (ပဒုမ် ၅၉

(ခ))



လ ူိုန် ြူေးမှု တောြေးဆြီေးန  မ်န ြ်ေးငရြေးဥပငဒ (၂၀၂၂)

 လူ ုန ်ူြားမှုတောြား  ြား ော ွယ်အရြားဗဟို ဖွ ွဲ့၏ လုပ်ပိငုခ်ွငို့် (ပဒုမ် ၆-ဌ)

• BKs & Fis မ ောြားရှိ အငအွက ြား၊ ပစစညြ်ား သို ို့မဟုတ်  မခောြား   ိျုြား မမတ်မ ောြား ို လွှ အမပောငြ်ားမခငြ်ားမမပျုရန်

တောြားမမစမ်ခငြ်ား၊ အငအွရြားအက ြားအရြားမတှ်တမ်ြားမ ောြား ို စစအ် ြားက ညို့ရ်ှု မခငြ်ား၊ မိတတ ြူ ူြားယူမခငြ်ားနငှို့်

သ ်အသခ ပစစညြ်ား  မဖစ် သမ်ိြား ညြ်ားမခငြ်ားမပျုရန် ခွငို့မ်ပျုမိန ို့ထ်တု်အပြားမခငြ်ား၊၊

 တောြား  ြားနှမ်ိနငြ်ားအရြားရ တပ်ဖွ ွဲ့ဝငမ် ောြား၏လုပ်ပိုငခ်ွငို့် (ပဒုမ် ၂၈- )-

• အငအွရြားအက ြားအရြားမတှ်တမ်ြားမ ောြား ို စစအ် ြားက ညို့ရ်ှုခွငို့၊် မိတတ ြူ ူြားယူခွငို့န်ငှ ို့် သ ်အသခ ပစစညြ်ား

သမ်ိြား ညြ်ား ခွငို့မ်ပျုရမည၊်

•  မှု ိစစမပပ ြားမပတ်မ မပစ်မှုနငှို့သ် ် ိုငသ်ညို့် အငအွရြားအက ြားအရြား ိုငရ်ောမတှ်တမ်ြားမ ောြား၊ အငအွက ြားနငှို့်

ပစစညြ်ားမ ောြား ောြား မညသ်ူ ို့ ိုမျှထတု်အပြားမခငြ်ား၊ လွှ အမပောငြ်ားအပြားမခငြ်ားမမပျုဘ သတ်မတှ်ခ  ်မ ောြားနငှို့ ်ည 

ထနိြ်ားသမ်ိြားထောြားရမည။်



ေ င်ေခ ပေစညြ်ေးမျောြေးအောြေး ေ မ်ြေးဆညြ်ေးပခ ြ်ေး



ပပေမ်ှုဆ ို ရ်ော ျ ံ့ ် ိုြေးဥပငဒပါ ေောတမ်ြေးအမ တအ်ေောြေး/အပခောြေး

အရောဝတတ ြုမျောြေးအောြေး ေ မ်ြေးဆည်ြေးပခ ြ်ေးပပဋ္ဌောန်ြေးချ မ်ျောြေး

 ပဒုမ် ၉၄

 တရောြားရ ု ြား/ရ စခနြ်ားမ ြား အမြားမမနြ်ားစ ုအထော မ်ခငြ်ား၊ စ စုမ်ြားစစအ် ြားမခငြ်ား၊ စစအ် ြားစ ရငမ်ခငြ်ား  တ ွ် လိ ုပ်ပါ 

စောတမြ်ား မတှ ်သောြား/ ရောဝတတ ျု တငမ်ပအစလိလုျှင် ယငြ်ား ို လ ဝ်ယရ်ှိသ/ူ စ မ ရန ်ခငွို့ ်ောဏောရှိသ ူောြား

တငမ်ပရန်  မနိ ို့စ်ော/သမမနစ်ော ို ထတု ်ငို့် နိငုသ်ည၊် (ခခငြ်ားခ  -် သ အ်သခ ၁၂၃, ၁၂၄, စောတိ ုအ်က ြားနနြ်ား)

 ပဒုမ် ၉၆

 ထတု ်ငို့ခ်   ်ရ စောတမြ်ား မတှ် သောြား/ ရောဝတတ ျု ို မတငမ်ပဘ အနလမိို့မ်ညဟ်ု ယ ကု ညရ်န ်အက ောငြ်ားရှိပါ 

မညသ်ညို့တ်ရောြားရ ု ြား မ ို ရှောအဖွဝရမြ်ားထတု ်ငို့န်ိငုသ်ည။်

 ပဒုမ် ၉၈

 ခရိုင/်နယပိ်ငု/်ပထမတနြ်ား ောဏောရ ရောဇဝတတ်ရောြားသကူ  ြား သတငြ်ား ရ မမိလိိ ုပ်သညဟ်ုထငမ်မငပ်ါ 

ခိြုားရောပါ ပစစည/် လမိလ်ည ်တမုပျုလပ်ုထောြားအသော စောရွ စ်ောတမြ်ား မတှ ်သောြား ို

သမိြ်ား ညြ်ားထောြား/ ပ်နှ ထောြားသညို့် အနရော ို ဝငအ်ရော ရ်န/်ရှောအဖွရန/် လ အ်ရော သ်မိြ်ားယရူန၊်



Proliferation of WMD ဆ ို ရ်ော ပပညတ်ွေ ြ်ေးမူငဘော ်



  က မ်ြားဖ ်မှုတို ်ဖ  ်အရြားဥပအဒ (၂၀၁၄)

  က မ်ြားဖ ်မှုတို ်ဖ  ်အရြားဗဟို ဖွ ွဲ့၏ ၂၂-၂-၁၇ ရ ်စွ ပါ  မိန ို့ ်မတှ် (၁/၂၀၁၇)

 CFT Working Committee ၏ Proliferation of WMD  ိုငရ်ော ညွှနက် ောြားခ  ် မတှ် (၁/၂၀၁၈)

 CFT Working Committee ၏ Proliferation of WMD  ိုငရ်ော ညွှနက် ောြားခ  ် မတှ် (၂/၂၀၁၈)

 နိငုင် အတော်သမမတရ ု ြား၏ ၁၅-၁-၂၀၁၈ ရ ်စွ ပါ DPRK  အပေါ်ခ မတှ်သည်ို့ UNSCR 2375/2397

တို ို့နငှို့ပ်တ်သ ်၍ လို ်နောရနည်ွှနက် ောြားခ  ်

 CFT Working Committee ၏ လူ မ ောြား မပောြားအသအက အစအသောလ ်န ်မ ောြားမပန ို့ပ်ေွာြားအရြား အပေါ် အငအွက ြား

အထော ်ပ ို့မှုတို ်ဖ  ်အရြားနငှို့ပ်တ်သ ်၍ လို ်နောအ ောငရွ် ်ရမညို့်  အထော ်  ူမပျုလမ်ြားညွှနခ်  ်

 အ  မ်ြေးဖ မ်ှုတ ို ဖ်ျ င်ရြေးဗဟ ိုအဖွေ ွဲ့၏ ၃၀-၁-၂၀၂၃ ရ ေ်ွေ ပါအမ န ံ့်အမ တ် (၄/၂၀၂၃)

ပပည်တွေ ြ်ေး CPF မူငဘော ်



  က မ်ြားဖ မ်ှုတိ ုဖ်  အ်ရြားဗဟိ ုဖွ ွဲ့၏ ၃၀-၁-၂၀၂၃ ရ စ်ွ ပါ မိန ို့ ်မှတ် (၄/၂၀၂၃)
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 မမနမ်ောနိငုင် တွငြ်ားရှိ လူပုဂ္ိျုလ်နငှို့ ်ဖွ ွဲ့မ ောြား အနမဖငို့် အ ော ်အဖော်မပပါအငအွက ြားနငှို့ပိ်ုင ်ိုငမ်ှုမ ောြား ို က ိျုတင်

 သိ အပြားမခငြ်ားနငှို့အ်နေှာငို့အ်နြှားက န ို့က် ောမခငြ်ားမရှိဘ ထနိြ်ားခ ျုပ်ရမည-်

 သတ်မတှ်အက ညောမခငြ်ားခ ရသညို့် လူပဂု္ိျုလ်နငှို့ ်ဖွ ွဲ့ စညြ်ားမ ောြား တို ်ရုိ ်/သွယ်ဝိ ု်/ လ ုြားစ /ုပြူားတွ ၍

ပိငု ်ိုင/်ထနိြ်ားခ ျုပ်အသော အငအွက ြားနငှို့ပိ်ငု ်ိုငမ်ှုမ ောြား၊

  ထ ်အဖော်မပပါ အငအွက ြားနငှို့ပိ်ငု ်ိုငမ်ှုမ ောြားမှ မဖစထ်နွြ်ားခ ို့သညို့် (သို ို့)  ငြ်ားသ ်လောသညို့် အငအွက ြားနငှို့်

 မခောြားပစစညြ်ားမ ောြား၊

 သတ်မတှ်အက ညောမခငြ်ားခ ရသညို့် လူပဂု္ိျုလ်နငှို့ ်ဖွ ွဲ့ စညြ်ားမ ောြား၏  ိုယ်စောြား (သို ို့)

ယငြ်ားတို ို့၏ညွှနက် ောြားခ  ် မဖငို့အ် ောငရွ် ်သညို့် လူပဂု္ိျုလ်နငှို့ ်ဖွ ွဲ့ စညြ်ားမ ောြား၏ အငအွက ြားနငှို့ပ်စစညြ်ားမ ောြား၊

အ  မ်ြေးဖ မ်ှုတ ို ဖ်ျ င်ရြေးဗဟ ိုအဖွေ ွဲ့၏ ၃၀-၁-၂၀၂၃ ရ ေ်ွေ ပါအမ န ံ့်အမ တ်
(၄/၂၀၂၃)



  န်ြေးချြုပ်ပခ ြ်ေးငဆော ရ်ွေ ရ်မညံ့် င ွေင  ြေးန  ံ့်

အပခောြေးငေောပ ို ဆ် ို မ်ှုမျောြေး

ေတမ် တခ် 

လပူိုဂ္ ြုလန်  ံ့အ်ဖွေ ွဲ့အေညြ်ေး

၎ ြ်ေးတ ို ံ့   န်ြေးချြုပ် ောြေး

ေညံ့်

င ွေင  ြေး/ပေစညြ်ေးမျောြေး

၎ ြ်ေးတ ို ံ့ ပ ို ဆ် ို ေ်

ညံ့်

င ွေင  ြေး/ပေစညြ်ေးမျောြေး

၎ ြ်ေးတ ို ံ့၏ညွှန်  ောြေး

ချ ပ်ဖ ံ့င်ဆော ရ်ွေ ်

ေညံ့် လပူိုဂ္ ြုလန်  ံ့်

အဖွေ ွဲ့အေညြ်ေးမျောြေး 

ပ ို ဆ် ို ေ်ညံ့င် ွေင  ြေး

န  ံ့ပ်ေစညြ်ေးမျောြေး

၎ ြ်ေးတ ို ံ့  ိုယေ်ောြေးငဆော ်

ရွေ ေ်ညံ့် လပူိုဂ္ ြုလန်  ံ့်

အဖွေ ွဲ့အေညြ်ေးမျောြေး 

ပ ို ဆ် ို ေ်ညံ့င် ွေင  ြေး

န  ံ့ပ်ေစညြ်ေးမျောြေး

ယ ြ်ေးတ ို ံ့မ ဆ ြ်ေးေ လ်ော

ေညံ့် င ွေင  ြေးန  ံ့်

ပေစညြ်ေးမျောြေး



 မမနမ်ောနိငုင် တွငြ်ားရှိ လူပုဂ္ိျုလ်နငှို့ ်ဖွ ွဲ့ စညြ်ားတိုငြ်ား အနမဖငို့် သတ်မတှ်အက ညောမခငြ်ားခ ရသညို့် လူပဂု္ိျုလ်နငှို့ ်ဖွ ွဲ့

 စညြ်ားမ ောြား   ိျုြားစ ြားပွောြား တွ ် တို ်ရုိ ်မဖစအ်စ၊ သွယ်ဝို ်၍မဖစအ်စ ရနပ် အုငွ (သို ို့)  မခောြားပိုင ်ိုငမ်ှု (သို ို့)

စ ြားပေွာြားအရြား ရငြ်ား မမစ် (သို ို့) ဘဏ္ဍောအရြား (သို ို့)  မခောြား  ်စပ်ဝနအ် ောငမ်ှုမ ောြား အ ောငရွ် ်အပြားမခငြ်ားမမပျုရ။

 သ ် ိုငရ်ော ဖွ ွဲ့ စညြ်ားနငှို့က်  ြားက ပ်အရြား ောဏောပိုငတ်ို ို့ -

 DPRK နငှို့်   ရနန်ိငုင်  ိုငရ်ော UN Sanction  ငတ်ောန ်စောမ  ်နေှာတို ို့ ို  ခ ိနန်ငှို့တ်စအ်မပြားည က ညို့ရ်ှု

မခငြ်ား၊ သတငြ်ားပို ို့ ဖွ ွဲ့ စညြ်ားမ ောြားထ  အက ောငြ်ားက ောြားမခငြ်ား အ ောငရွ် ်ရန်

 Sanction List နငှို့် လို ်နောအရြားလမ်ြားညွှနခ် ျုပ်မ ောြားမဖနအ်ဝအရြား တွ ် လုပ်ထ ြုားလုပ်နညြ်ားခ မတှ်ထောြားရန်

 လို ်နောမှု အပေါ်အစောငို့က် ညို့က် ပ်မတ်အရြား စ  စဉ်မ ောြားခ မတှ်ထောြားရန၊်

 အငအွရြားအက ြားအရြား ဖွ ွဲ့ စညြ်ားမ ောြားနငှို့် DNFBP မ ောြား အနမဖငို့် -

 ထနိြ်ားခ ျုပ်အ ောငရွ် ်မှုမ ောြား ို  က မ်ြားဖ ်မှုတို ်ဖ  ်အရြားဗဟို ဖွ ွဲ့ထ ခ  ်ခ ငြ်ားတငမ်ပရန်

အ  မ်ြေးဖ မ်ှုတ ို ဖ်ျ င်ရြေးဗဟ ိုအဖွေ ွဲ့၏ ၃၀-၁-၂၀၂၃ ရ ေ်ွေ ပါအမ န ံ့်အမ တ်
(၄/၂၀၂၃)



 သအဘောရုိြားနငှို့ ် ်နယွ်ပတ်သ ်ခ ို့ပပ ြား နစန်ောမှုရှိသူ အနမဖငို့် ထနိြ်ားခ ျုပ်/တောြားမမစမ်ှု ိုပယ်ဖ  ်ရန်

 က မ်ြားဖ ် မှုတို ်ဖ  ်အရြားဗဟို ဖွ ွဲ့ထ တငမ်ပရန၊်

 စောရငြ်ားမပှယ်ဖ  ်အရြား လုပ်ထ ြုားလုပ်နညြ်ားမပဋ္ဌောနြ်ားခ  ်၊

 False Positive မဖစမ်ှုမှ ပယ်ဖ  ်အရြား လုပ်ထ ြုားလုပ်နညြ်ားမပဋ္ဌောနြ်ားခ  ်၊

 ထနိြ်ားခ ျုပ်ထောြားသညို့် ပိငု ်ိုငမ်ှုမ ောြား ို ရယူ သ ုြားမပျုခွငို့အ်ပြားမခငြ်ား၊

 ထနိြ်ားခ ျုပ်မခငြ်ားမမပျုမ  တညရ်ှိခ ို့အသော စောခ ျုပ်၊ သအဘောတူည ခ  ်၊ တရောြားရ ု ြား မိန ို့မ် ောြား  ရ အပြားရန/်ရရန်

ရှိသညို့် အငအွက ြားနငှို့ပ်စစညြ်ားမ ောြားနငှို့ပ်တ်သ ်သညို့် လုပ်ထ ြုားလုပ်နညြ်ားမပဋ္ဌောနြ်ားခ  ်

အ  မ်ြေးဖ မ်ှုတ ို ဖ်ျ င်ရြေးဗဟ ိုအဖွေ ွဲ့၏ ၃၀-၁-၂၀၂၃ ရ ေ်ွေ ပါအမ န ံ့်အမ တ်
(၄/၂၀၂၃)
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 PF TFS စောရငြ်ား ို မည ် ို့သို ို့အစောငို့က် ညို့မ်ခငြ်ား၊ စအု ောငြ်ားမခငြ်ားနငှို့် Update မပျုလုပ်မခငြ်ား အ ောငရွ် ်ပါသလ ?

 လ ်အ ော ်ခ ဌောနခွ ၊ လုပ်ငနြ်ားခွ မ ောြားရှိပါ   ိုပါစောရငြ်ား ို မည ် ို့သို ို့မဖန ို့အ်ဝပါသလ ?

 မိမိ၏   ်သွယ်အ ောငရွ် ်သူမ ောြားနငှို့် မည ် ို့သို ို့တို ် ိုငစ်စိစမ်ှုမပျုပါသလ ?

 စစိစအ်တွွဲ့ ရှိမှုတစစ် တုစရ်ောရှိပါ မည ် ို့သို ို့  ်လ ်အ ောငရွ် ်ပါသလ ?

 အလို့  ငို့သ်ငတ်နြ်ားအပြားမှု စ  စဉ်?

  ထ ်ပါလုပ်ငနြ်ားစဉ်မ ောြား တွ ် မဝူါဒ/လုပ်ထ ြုားလုပ်နညြ်ားမ ောြား ခ မတှ်ထောြားမခငြ်ား ရှိ/မရှိ?

 မဝူါဒ/လုပ်ထ ြုားလုပ်နညြ်ားမ ောြား ောြား လ ်အ ော ်ခ ဌောနခွ ၊ လုပ်ငနြ်ားခွ မ ောြား ောြား တစအ်မပြားည လို ်နော အ ောင်

 ထညအ်ဖော်အစမခငြ်ား ရှိ/မရှိ

 Ready made program မ ောြား သ ုြားစွ ?
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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  အမပောငြ်ား လ (Press Releases | United Nations Security Council)

4. ရပ်စ သညို့် Sanction မ ောြား (Terminated Sanctions Regimes | United Nations Security 

Council)

5. တောြားမမစ ်ုနစ်ညစ်ောရငြ်ား (Prohibited Items | United Nations Security Council)

6.  အရြားယူရနသ်တ်မတှ်ထောြားသညို့် အရယောဉ်စောရငြ်ား (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


 ဘဏ္ဍောအရြား ရ ပစမ်ှတထ်ောြား အရြားယရူန် သတမ်ှတမ်ခငြ်ားခ ထောြားရသညို့် လပူုဂ္ိျုလန်ငှို့ ်ဖွ ွဲ့ စညြ်ား

မ ောြား အနမဖငို့-်

 WMD မပန ို့ပ်ေွာြားအရြားအ ောငရွ် ရ်ောတငွ် လိ ုပ်အသော ရငြ်ားမမစမ် ောြားရရှိနိငုမ်ခငြ်ား၊

 ထနိြ်ားခ ျုပ်ထောြားသညို့် အငအွက ြားနငှို့ပ်စစညြ်ားမ ောြား ို ခငွို့မ်ပျုခ  မ်ရှိဘ  သ ြုားမပျုနိငုမ်ခငြ်ား၊

 လ ူမ ောြား မပောြားအသအက အစအသောလ န် မ် ောြားမဖငို့် ပခမိ်ြားအမခော မ်ှု ိခု ရနိငုမ်ခငြ်ား၊

 UN နငှို့် နိငုင်  ောဏောပုိငတ်ို ို့၏ ပစမ်ှတထ်ောြား အရြားယရူန် သတမ်ှတမ်ခငြ်ား  ို့သို ို့အသော မပစဒ်ဏခ် မှတ်

ခ ရနိငုမ်ခငြ်ား၊

 နိငုင် အတော်၊ သ  ်ိငုရ်ော ဏ္ဍမ ောြားနငှို့် ပုဂ္လ ိဏ္ဍတို ို့၏ ဂုဏသ် ိခော    ငြ်ားအစမခငြ်ား၊

အ ျ ြုြေးဆ ် (Consequence)




