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မဝူါဒ မပူိုင်: 
အေသးစားငှ်အ့လတ်စားလပု်ငန်းများဖွံဖိးေရးဘဏ်လမိတိက် 

 

ဆက်သယွ်ရန်: 

သန်းထိုက်သ-ူလက်ေထာက်အေထေွထမွန်ေနဂျာ 

လိုက်နာေဆာင်ရကွ်ေရးဆိုင်ရာဌာန 

 

စတင်သက်ေရာက်သည်ေ့နI: 

၂၀၁၉ ဒဇီင်ဘာလ ( ၃၀ ) ရက် 

 

ြပန်လည်စစိစ်ရမည်ေ့နI: 

၂၀၂၀ ဒဇီင်ဘာလ ( ၃၀ ) ရက် 

 

ဆက်စပ်ေသာ ဥပေဒ၊ လမ်းMNန်ချက်များ 

- ေငေွကးခဝါချမတိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒ (၂၀၁၄ ခုစှ်၊ ြပည်ေထာင်စလုတ်ေတာ်ဥပေဒ အမတှ် ၁၁။) 

- ေငေွကးခဝါချမတိုက်ချက်ေရး နည်းဥပေဒများ (ြပည်ထဲေရးဝန်ကးီဌာန အမနိ်ေကာြငာ 

စာအမတှ် ၁၂၀၂/၂၀၁၅) 

- ေငေွကးခဝါချမတိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒဆိုင်ရာအမနိ် ( ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ိုင်ငံေတာ်သမတံးု 

အမနိ်အမတှ်၊ ၄၅/၂၀၁၉)  

 

ဆက်စပ်ေသာ ဘဏ်တငွ်းမဝူါဒများ 

ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သမူျားအေပ အေလးထားစစိစ်ြခင်း မဝူါဒ (DOC-2019-04 Rev: 1.0) 

ေငေွကးခဝါချမငှ် ့ အကမ်းဖက်မကို ေငေွကးေထာက်ပံမ့တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာမဟာဗျဟာ (DOC-

2019-05 Rev: 1.0)  
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အမည်'ငှ် ့သက်ဆိုင်ြခင်း 

၁။ ဤမဝူါဒကို ေငေွကးခဝါချမငှ် ့  အကမ်းဖက်မကို ေငေွကးေထာက်ပံမ့တိုက်ဖျက်ေရး မဝူါဒဟ ု

ေခတငွ်ေစရမည်။ 

၂။ ဤမဝူါဒသည် ေငေွကးခဝါချမတိုက်ချက်ေရး နည်းဥပေဒများ (ြပည်ထဲေရးဝန်ကးီဌာန 

အမနိ်ေကာြငာ စာအမတှ် ၁၂၀၂/၂၀၁၅) ငှ် ့ ေငေွကးခဝါချမတိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒဆိုင်ရာအမနိ် ( 

၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ိုင်ငံေတာ်သမတံးု အမနိ်အမတှ်၊ ၄၅/၂၀၁၉) အား အတအိကျလိုက်နာသည်။ 

 

အဓပိPါယ်ဖငွ်ဆ့ိုချက် 

၃။ (က) ဘဏ် ဆိုသည်မာှ - အေသးစားငှ်အ့လတ်စားလပု်ငန်းများဖွံဖိးေရးဘဏ်ကို 

ဆိုလိုသည။် 

(ခ) လိုက်နQေဆာင်ရRက်ေရးဆိုင်ရာဌာန ဆိုသည်မာှ ဘဏ်၏ ေငေွကးခဝါချမငှ် ့ 

အကမ်းဖက်မကို ေငေွကးေထာက်ပံမ့တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာေဆာင်ရကွ်ချက်များအား စစိစ် 

သတင်းပိုရန်ငှ် ့ဗဟိုဘဏ်မခှျမတှ်ထားေသာန်ကားချက်များငှ် ့ကိုက်ညမီရှိ၊ မရှိ စစိစ်ရန် 

ငှ် ့ဗဟိုဘဏ်အား အစရီင်ခံတင်ြပရမည့် ဌာနြဖစ်သည်။ 

 

လိုက်နQေဆာင်ရRက်ရမည်တ့ာဝန်များ 

၄။ ဘဏ်သည် ဗဟိုထနိ်းချပ်ေရးအဖွဲငှ် ့ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်မ ှ ချမတှ်န်ကားထားေသာ 

ေငေွကးခဝါချမငှ် ့  အကမ်းဖက်မကို ေငေွကးေထာက်ပံမ့တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ လပ်ရာှးမများတငွ် 

တက်ကစွာွပါဝင်လပု်ေဆာင်ပးီ၊ တကိျတင်းကပ်စာွလိုက်နာသည်။ 

၅။ ဘဏ်သည် ဗဟိုထနိ်းချပ်မအဖွဲငှ် ့ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်တိုမ ှ ြပဌားန်းထားသည် ့

ေငေွကးခဝါချမတိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒများငှ့် စည်းမျ်းများ၊ ဆက်စပ်န်ကားချက်များငှ့် လမ်းန် 

ချက်များကိုအြပည့်အဝလိုက်နာရန် ဘဏ်ခွဲငှ် ့ ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံများ၊ ဌာနငှ့် ဌာနတာဝန်ခံများ 

အားလိုအပ်ေသာန်ကားချက်များေပးိုင်သည်။ လိုက်နာေဆာင်ရကွ်ေရးဆိုင်ရာဌာနသည် ေငေွကး 

ခဝါချမတိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒငှ့် စည်းမျ်းများ၊ န်ကားချက်များငှ့် FATF ၏အြကံြပချက် ၄၀ + ၉ 

တိုအား ေငေွကးခဝါချမတိုက်ဖျက်ေရး အတကွ်လိုက်နာရန် မတှ်တမ်းထားရှိရမည်။ 

၆။ ေငေွကးခဝါချမတိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒများ၊ စည်းမျ်းများငှ့် န်ကားချက်များကိုလိုက်နာရန် 

ဘဏ်သည် ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်များ၏ အတည်ြပချက်ြဖင် ့ အကးီတန်းအရာရှိများ ဦးေဆာင်ေသာ 

လိုက်နာေဆာင်ရကွ်ေရးေကာ်မတကီိုဖွဲစည်းရမည်။ 
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၇။ ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံများငှ် ့ ဌာနမှးများကို လိုက်နာေဆာင်ရကွ်ေရးအရာရှိအြဖစ်သတ်မတှ်ပးီ 

၎င်းတို၏ လက်ေထာက်တာဝန်ခံများအား လိုက်နာေဆာင်ရကွ်ေရးေကာ်မတအီဖွဲဝင်အြဖစ်ဖွဲစည်း 

ရမည်။ 

၈။ လိုက်နာေဆာင်ရကွ်ေရးေကာ်မတအီဖွဲဝင်များသည် ေငေွပးေငယွမူတိုင်းကို ေနတိုင်းစစ်ေဆးပးီ 

သံသယြဖစ်ဖယွ် လဲေြပာင်းမ သတင်းေပးပိုချက် (Suspicious Transaction Report) ငှ့် 

သတ်မတှ်ပမာဏထက်ေကျာ်လနွ်ေသာ လဲေြပာင်းမ သတင်းေပးပိုချက် (Threshold Transaction 

Report) များငှ့် ပတ်သက်ေသာအစရီင်ခံစာများကိုတစ်ေနတည်းတငွ်ောှင့်ေးှြခင်းမရှိဘဲ ဗဟို 

ထနိ်းချပ်ေရးအဖွဲငှ့် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သိုေပးပိုရမည်။ 

၉။ ေကာ်မတအီဖွဲဝင်များသည် ေနစ်အစရီင်ခံစာများကိုံးုချပ်ရှိ လိုက်နာေဆာင်ရကွ်ေရးဆိုင်ရာ 

ဌာနသိုေပးပိုရမည်။ 

၁၀။ ဘဏ်သည် ဥပေဒစိုးမိုးေရးအဖွဲအစည်းများြဖစ်ေသာ ေငေွကးဆိုင်ရာစံစုမ်းေထာက်လမှ်းေရး 

အဖွဲ (MFIU) ငှ် ့ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် တိုငှ် ့ေငေွကးခဝါချမငှ် ့ အကမ်းဖက်မကို ေငေွကး 

ေထာက်ပံမ့တိုက်ဖျက်ေရးအတကွ်ပးူေပါင်းေဆာင်ရကွ်သည်။ 

၁၁။ ဘဏ်သည် ဘဏ်၀န်ထမ်းများလိုက်နာရန် ေငေွကးခဝါချမငှ် ့  အကမ်းဖက်မကို ေငေွကး 

ေထာက်ပံမ့တိုက်ဖျက်ေရးအတကွ် လိုအပ်ေသာန်ကားချက်များကိုထတု်ြပန်ရမည်။ 

၁၂။ ရာထးူကးီငယ်ခွဲြခားမမရှိပဲ လိုက်နာေဆာင်ရကွ်ေရးေကာ်မတအီဖွဲဝင်များငှ် ့ဘဏ်ဝန်ထမ်းများ 

အကား ေငေွကးခဝါချမငှ် ့  အကမ်းဖက်မကို ေငေွကးေထာက်ပံမ့တိုက်ဖျက်ေရးကို ပိုမိုသရိှိ 

နားလည်ကေစရန် အမဲတမ်းကိးစားရမည်။ 

 

ဆက်သယွ်ေဆာင်ရRက်သမူျားအေပT အေလးထားစစိစ်ြခင်း 

၁၃။ ဘဏ်အကးီတန်းအရာရှိများငှ် ့ လိုက်နာေဆာင်ရကွ်ေရးဆိုင်ရာဌာန တိုသည် FATF 

၏အြကံြပချက်များငှ့် ေငေွကးခဝါချမငှ် ့  အကမ်းဖက်မကို ေငေွကးေထာက်ပံမ့တိုက်ဖျက်ေရး 

ဥပေဒများငှ့် စည်းမျ်းများအရ ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သကူို အေလးထားစစိစ်ေရးဆိုင်ရာ 

အစအီမံများငှ့် KYC လပု်ထံးုလပု်နည်းများကိုလပု်ေဆာင်ရမည်။ 

၁၄။ ဘဏ်ဝန်ထမ်းများသည် ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သမူျား၏ အေြခအေနငှ့် အေထာက်အထားများ 

ကိုစစ်ေဆးရမည်။ အေကာင့်အသစ်ဖငွ့်ြခင်းတငွ် ဘဏ်သည် ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သ၏ူ ိုင်ငံသား 

စစိစ်ေရးကတ်မတိ၊ သ၏ူလပိ်စာငှ့် ဆက်သယွ်ရန်လပိ်စာစသည် ့ မြဖစ်မေနရယရူမည် ့ အချက် 

အလက်များကို ေတာင်းယြူခင်း၊ ဘဏ်တစ်ခမုတှစ်ခသုိုေငလွဲသည့်အခါဘဏ်အေနြဖင့် ေငလွဲသူငှ့် 

ထတု်ယသူူစှ်ဦး၏ အမည်များ၊ ိုင်ငံသားစစိစ်ေရးကတ်နံပါတ်များ၊ လပိ်စာများ၊ ဆက်သယွ်ရန် 
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နံပါတ်များငှ့် ေငလွဲြခင်းအေကာင်းအရင်းများစသည် ့ မြဖစ်မေနရယရူမည် ့ အချက်အလက်များကို 

ေတာင်းယရူမည်။ ထိုအြပင် ဘဏ်၀န်ထမ်းများအေနြဖင့် ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သမူျားအား 

မည်သမူည်ဝါြဖစ်ေကာင်း စစိစ်သရိှိရန်ကိးစားရမည်တ့ာဝန်ရှိသည်။ ဘဏ်၀န်ထမ်းများသည် 

အမည်၊ ိုင်ငံသားစစိစ်ေရးကတ်ကိုက်ညမီမရှိြခင်း၊ မထင်မရာှးြဖစ်ြခင်းစေသာ အေယာင်ေဆာင်ပးီ 

ဘဏ်စာရင်းဖငွ့်ြခင်းများမြပလပု်ရ။ 

၁၅။ ကမုဏမီျား ဘဏ်စာရင်းအသစ် ဖငွ်လ့စှ်ရန် လိုအပ်ေသာ သတင်းအချက်အလက်များေတာင်း 

ယရူာတငွ် ဘဏ်၏ ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သမူျားအေပ အေလးထားစစိစ်ြခင်း မဝူါဒ (၂၀၁၉) 

ေနာက်ဆက်တွဲပါ အချက်အလက်များထပ်မေလျာန့ည်းေသာ အချက်အလက်များကို မြဖစ်မေန 

ေတာင်းယရူမည်။ 

၁၆။ ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံများသည် ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သမူျားငှ့် အဆက်မြပတ် အဆက်အသယွ် 

ရှိြခင်းအားြဖင် ့ ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သမူျား၏ ေနာက်ဆံးုရအချက်အလက်အသစ်များ၊ မတှ်တမ်း 

အသစ်များကို ေသချာစာွ စနစ်တကျရရှိထနိ်းသမိ်းိုင်မည်ြဖစ်သည်။ ဤအေလအ့ထြဖင် ့ဆက်သယွ် 

ေဆာင်ရကွ်သမူျားအေပ အေလးထားစစိစ်ရာတငွ် ပံမုနှ်ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သူငှ် ့ ဆက်သယွ် 

ေဆာင်ရကွ်သအူသစ်များအကား လိုအပ်ချက်ကာွြခားမများကို ေလျာက့ျေစိုင်သည်။ 

 

သံသယြဖစ်ဖယွ် လNဲေြပာင်းမB သတင်းေပးပိုIချက် (STR) 'ငှ့် သတ်မတှ်ပမာဏထက်ေကျာ်လနွ်ေသာ 

လNဲေြပာင်းမB သတင်းေပးပိုIချက် (TTR)  အစရီင်ခံြခင်း 

၁၇။ ေငေွပးေငယွပူမာဏသည် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်မ ှ သတ်မတှ်ထားသည် ့

အတိုင်းအတာအထေိရာက်ရှိြခင်းငှ် ့ ေငေွပးေငယွမူသည် သံသယြဖစ်ဖယွ်ရှိသည်ဟ ု

လိုက်နာေဆာင်ရကွ်ေရးအဖွဲဝင်ကယံုကည်ပါက ဗဟိုထနိ်းချပ်ေရးအဖွဲငှ် ့

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သို သံသယြဖစ်ဖယွ် လဲေြပာင်းမ သတင်းေပးပိုချက် (STR) ငှ့် 

သတ်မတှ်ပမာဏထက်ေကျာ်လနွ်ေသာ လဲေြပာင်းမ သတင်းေပးပိုချက် (TTR)  

များအစရီင်ခံတင်ြပရမည်။ 

၁၈။ လိုက်နာေဆာင်ရကွ်ေရးအဖွဲဝင်များသည် သံသယြဖစ်ဖယွ် လဲေြပာင်းမများကို 

သတင်းေပးပိုရာတငွ် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်မ ှ သတ်မတှ်ထားေသာအချက်အလက်များငှ် ့

စစိစ်ပးီ ဆံးုြဖတ်အစရီင်ခံရမည်- 

 (က) အချနိ်တိုအတငွ်း မိတငွ်းရှိ အြခားဘဏ်သို ေငလွဲြခင်း/ ေငသွငွ်းြခင်း၊ 

 (ခ) ေငလွဲေြပာင်းေပးသ၏ူ အမည်ငှ် ့ေငလွက်ခံသ၏ူ အမည် ဆင်တြူခင်း၊ 

 (ဂ) ဘဏ်စာရင်းဖငွ်ခ့ျနိ်တငွ် သတင်းအချက်အလက်မလံေုလာက်ြခင်း (သိုမဟတု်) မမနှ်ြခင်း၊ 

 (ဃ) ပံစုံများကိုြဖည့်စကွ်ရန်အတကွ် သတင်းအချက်အလက် အြပည့်အစံေုပးရန် ြငင်းဆိုြခင်း၊ 
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(င) ဘဏ်၏ပံမုနှ်ေဖာက်သည်မဟတု်သည် ့ ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သတူစ်ဥးီသည် ဘဏ်ခွဲ 

တစ်ခခုမုတှဆင် ့ အြခားြပည်နယ်/ တိုင်းတစ်ခခုရုှိ ဘဏ်ခွဲသို ေငလွဲြခင်း/ ေငသွငွ်းြခင်း 

လပု်ေဆာင်ရာတငွ် ၎င်းငှ်ပ့က်သက်သည် ့ သတင်းအချက်အလက်အြပည်အ့စံေုပးရန် 

ပျက်ကကွ်ြခင်း (သိုမဟတု်) ြငင်းဆန်ြခင်း၊ 

(စ) ဘဏ်၏ေငလွဲြခင်း/ ေငသွငွ်းြခင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်အြပည်အ့စံမုရရှိပဲ 

ေငလွဲြခင်း/ ေငသွငွ်းြခင်း၊ 

(ဆ) ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သ၏ူ လပု်ငန်းသေဘာသဘာဝထက်ေကျာ်လနွ်ေသာ အပ်ှံ 

ေငမွျားထည်ဝ့င်ြခင်း၊ 

(ဇ) ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သူ၏ ကိုယ်စား သံသယြဖစ်ဖယွ်ရာ ကိုယ်စားလယှ်လဲအပ်ခံရသမူ ှ

ကိုယ်စားေသာ်  လည်းေကာင်း၊ ကိုယ်စားလယှ်၏ တိုက်ိုက်န်ကားချက်အရေသာ် 

လည်းေကာင်း ေငလွဲြခင်း/ ေငသွငွ်းြခင်းများလပု်ေဆာင်ြခင်း၊ 

(ဈ) စာရင်းတငွ်ေဖာ်ြပထားေသာ စးီပာွးေရးလပု်ငန်းများငှ်မ့သက်ဆိုင်ေသာ ေငလွဲြခင်း/ 

ေငသွငွ်းြခင်း၊ 

(ည) ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သသူည် ဘဏ်၌ ရန်ပံေုငမွျား အပ်ှံပးီ TT ြဖင် ့ ြပည်ပသို 

ေငလွဲြခင်း/ ေငသွငွ်းြခင်းများလပု်ေဆာင်ရန်န်ကားြခင်း၊ 

(ဋ) ေစာင့်ကည်ခ့ံရသည် ့ ိုင်ငံများသို ရန်ပံေုငလွဲြခင်း/ သငွ်းြခင်း (အခနွ်ကင်းလတွ်ခငွ့် 

ြပသည့်ိုင်ငံများ၊ တရားမဝင်မးူယစ်ေဆးဝါးထတု်လပု်ေသာ/ ေရာင်းဝယ်ေသာိုင်ငံများ)၊ 

(ဌ) ဗဟိုထနိ်းချပ်ေရးအဖွဲငှ် ့ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သို အစရီင်ခံရမည် ့ ေငလွဲြခင်း/ 

ေငသွငွ်းြခင်းဆိုင်ရာ သက်မတှ်ပမာဏ ထက်မေကျာ်လနွ်ပဲ သတင်းေပးပိုမကိုေရာှင်ရာှးရန် 

အတကွ် စာရင်းတခတုည်းမ ှ အြခားေသာစာရင်းများသို တစ်ရက်အတငွ်း သံသယြဖစ်ဖယွ် 

ေငလွဲြခင်း/ ေငသွငွ်းြခင်း၊ 

(ဍ) ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သသူည် အြခားတစ်ေနရာမ ှ၎င်း၏စာရင်းအား အချနိ်တိုအတငွ်း 

ေငလွဲြခင်း/ ေငသွငွ်းြခင်း၊ 

(ဎ) ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သသူည် ပံမုနှ်ထပ်ပိုေသာ ေငေွပးေချမ၊ ေငလွဲြခင်း/ ေငသွငွ်းြခင်း 

များ လပု်ေဆာင်ြခင်း၊ 

(ဏ) ပံမုနှ်စးီပာွးေရးလပု်ငန်းများငှ်မ့ကိုက်ညေီသာ ေငလွဲြခင်း/ ေငသွငွ်းြခင်း၊ 

(တ) စာရင်းေသတစ်ခြုဖင် ့တု်တရက် ြပန်လည်စာရင်းဖငွ်၍့ ေငလွဲြခင်း/ ေငသွငွ်းြခင်း၊ 

(ထ) ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သူငှ် ့ ေငလွက်ခံသအူကား ဆက်စပ်မကို ေဖာ်ထတု်ရန် 

ြငင်းဆိုြခင်း၊ 
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(ဒ) ေငလွဲြခင်း/ ေငသွငွ်းြခင်းငှ်သ့က်ဆိုင်ေသာ ေမးြမန်းမများကို ေြဖဆိုရန်ြငင်းဆိုြခင်း၊ 

(ဓ) ိုင်ငံြခားသား တစ်ဥးီဥးီမ ှပမာဏကးီမားေသာ အပ်ှံေငထွည်သ့ငွ်းြခင်း၊ 

(န) ကာလအပိုင်းအြခားတစ်ခအုတငွ်း စာရင်းတစ်ခတုည်းသို ပမာဏကးီမားေသာေင ွ

အေြမာက်အြမားထည်သ့ငွ်းြခင်း၊ 

(ပ) ိုင်ငံြခားေငစွာရင်းတစ်ခသုိုေငလွဲြခင်း/ ေငသွငွ်းြခင်း။ 

အထက်ေဖာ်ြပပါ အချက်များအြပင် ဗဟိုထနိ်းချပ်ေရးအဖွဲငှ် ့ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်မ ှ

အခါအားေလျာ်စာွ ချမတှ်သည် ့ ဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများငှ် ့ လမ်းန်ချက်များငှ်အ့ည ီ

လိုက်နာေဆာင်ရကွ်ေရးဆိုင်ရာဌာနမ ှ ဘဏ်၏ ေငလွဲ/ ေငသွငွ်းလပု်ငန်းများကို ေသချာစာွစစိစ် 

စစ်ေဆးရမည်။ ဘဏ်ခွဲများရှိ ေကာ်မတအီဖွဲဝင်များသည် ဗဟိုထနိ်းချပ်ေရးအဖွဲငှ် ့

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သို ေပးပိုသည် ့သံသယြဖစ်ဖယွ် လဲေြပာင်းမ သတင်းေပးပိုချက် (STR) ငှ့် 

သတ်မတှ်ပမာဏထက်ေကျာ်လနွ်ေသာ လဲေြပာင်းမ သတင်းေပးပိုချက် (TTR) များကို ဘဏ်၏ 

လိုက်နာေဆာင်ရကွ်ေရးဆိုင်ရာဌာနသို လစဥ်တင်ြပရမည်။ 

 

မတှ်တမ်းထားရှိြခင်း 

၁၉။ ဘဏ်သည် ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သ၏ူ မတှ်တမ်းများ၊ သတင်းအချက်အလက်များ၊ ေငလွဲ/ 

ေငသွငွ်းြခင်းများကို ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်မ ပးီေြမာက်ပးီေနာက် အနည်းဆံးု (၅) စှ် ထနိ်းသမိ်း 

ထားရမည်။ 

 

သင်တန်းပိုIချြခင်း 

၂၀။ ဘဏ်သည် ဘဏ်ဝန်ထမ်းများငှ် ့ အကးီတန်းအရာရှိများအား ဗဟိုထနိ်းချပ်ေရးအဖွဲ၊ 

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် ငှ် ့လိုက်နာေဆာင်ရကွ်ေရးဆိုင်ရာဌာနတိုမ ှ ြပလပု်ေသာသင်တန်းများ 

သို အမဲမပျက်ေစလတ်ရမည်။ လိုက်နာေဆာက်ရကွ်ေရးဆိုင်ရာဌာနသည် ဘဏ်သငွ်း ေငေွကး 

ခဝါချမငှ် ့ အကမ်းဖက်မကို ေငေွကးေထာက်ပံမ့တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ သင်တန်းများအား အခါအား 

ေလျာ်စာွ သင်ကားပိုချေပးရမည်။ 

 

 

ပးူတွဲ - ြမန်မာိုင်ငံ ေငေွကးဆိုင်ရာစံစုမ်းေထာက်လမှ်းေရးအဖွဲ MFIU Client Software Version 5 

အသံးုြပနည်း။ 

 


