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မဝူါဒ မပူိုင်: 
အေသးစားငှ်အ့လတ်စားလပု်ငန်းများဖွံဖိးေရးဘဏ်လမိတိက် 
 
ဆက်သယွ်ရန်: 

သန်းထိုက်သ-ူလက်ေထာက်အေထေွထမွန်ေနဂျာ 

လိုက်နာေဆာင်ရကွ်ေရးဆိုင်ရာဌာန 
 
စတင်သက်ေရာက်သည်ေ့န8: 
 
ြပန်လည်စစိစ်ရမည်ေ့န8: 
 
ဆက်စပ်ေသာ ဥပေဒ၊ လမ်း>?န်ချက်များ 

- ေငေွကးခဝါချမတိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒ (၂၀၁၄ ခုစှ်၊ ြပည်ေထာင်စလုတ်ေတာ်ဥပေဒ အမတှ် ၁၁။) 

- ေငေွကးခဝါချမတိုက်ချက်ေရး နည်းဥပေဒများ (ြပည်ထဲေရးဝန်ကးီဌာန အမနိ်ေကာြငာ 

စာအမတှ် ၁၂၀၂/၂၀၁၅) 

- ေငေွကးခဝါချမတိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒဆိုင်ရာအမနိ် ( ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ိုင်ငံေတာ်သမတံးု 

အမနိ်အမတှ်၊ ၄၅/၂၀၁၉)  
 
ဆက်စပ်ေသာ ဘဏ်တငွ်းမဝူါဒများ 

- ေငေွကးခဝါချမငှ် ့  အကမ်းဖက်မကို ေငေွကးေထာက်ပံမ့တိုက်ဖျက်ေရး မဝူါဒ (DOC-2019-
08 Rev :1.1) 

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

- ေငေွကးခဝါချမငှ် ့  အကမ်းဖက်မကို ေငေွကးေထာက်ပံမ့တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ မဟာဗျဟာ 

(DOC-2019-05 Rev: 1.0) 
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ရည်ရDယ်ချက် 

၁။ အေသးစားငှ်အ့လတ်စားလပု်ငန်းများဖွံဖိးေရးဘဏ်၏ ဘဏ်လပု်ငန်းစနစ်အား ေငေွကးခဝါချမ 

အတကွ် အလွဲအသံးုြပြခင်းမ ှ ကာကယွ်တားဆးီရန်ငှ် ့ ေငေွကးခဝါချြခင်းငှ် ့ အကမ်းဖက်မအား 

ေငေွကးေထာက်ပံြ့ခင်း တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျ်းများ၊ 

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ လမ်းန်ချက်များ၊ ေငေွကးဆိုင်ရာအေရးယ ူ ေဆာင်ရကွ်ေရးအဖွဲ 

(FATF) ၏ အြကံြပချက်များ၊ ဘဏ်၏ မဝူါဒများငှ်အ့ည ီ ံးုချပ်ဌာနများ၊ ဘဏ်ခွဲများအေနြဖင် ့

လိုက်နာေဆာင်ရကွ်ြခင်းရှိ/မရှိ ကပ်မတ်စစ်ေဆးရန် ဤကးီကပ်စစ်ေဆးေရး လက်စွဲအား 

ထတု်ြပန်ပါသည်။ ဘဏ်တငွ်းစာရင်းစစ်ဌာန၊ ဆံးုံးိုင်ေြခစမီံခန်ခွဲေရးဌာနငှ် ့ လိုက်နာ 

ေဆာင်ရကွ်ေရးဆိုင်ရာဌာနမ ှဘဏ်ခွဲများသိုသာွးေရာက်စစ်ေဆးသည့်အဖွဲများ (On-Site Inspection 

Teams) ဘဏ်ခွဲများအားစစ်ေဆးရာ၌ ဤကးီကပ်စစ်ေဆးေရးလက်စွဲပါ လပု်ထံးုလပု်နည်းများ 

အတိုင်း စစ်ေဆးရန်ြဖစ်ပါသည်။ 
 
လိုက်နEေဆာင်ရDက်ြခင်းရှိ/မရှိ Gကပ်မတ်စစ်ေဆးရန် အဓကိအချက်များ 

၂။ ေအာက်ပါအဓကိအချက်များအား ကးီကပ်စစ်ေဆးရန်ြဖစ်ပါသည် 

(က) ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သူအားသရိှိြခင်း (Know Your Customer) ငှ့် ဆက်သယွ် 

ေဆာင်ရကွ်သူ၏ အချက်အလက်များအား ဝရီယိြပရယြူခင်း (Customer Due 
Diligence) 

(ခ) မတှ်တမ်းထားရှိြခင်း ငှ့်ထနိ်းသမိ်းြခင်း၊ 

(ဂ) ေငစွာရင်းများ/လဲေြပာင်းမများအား ေစာင့်ကပ်ကည်ရှြခင်း၊ 

(ဃ) ေဆာင်ရကွ်ချက်များသတင်းေပးပိုြခင်း၊ 

(၁) Threshold ငှ့်အထက် ေငေွကးဆိုင်ရာလဲေြပာင်းမများ၊ 

(၂) သာမန်ထက်ထးူြခားေသာ (သိုမဟတု်) သံသယြဖစ်ဖယွ်ရှိေသာ 

ေငေွကးဆိုင်ရာလဲေြပာင်းမများ၊ 

(c) လိုက်နာေဆာင်ရကွ်ေရးအရာရှိများခန်အပ်တာဝန်ေပးြခင်း၊ 

(စ) AML/CFT မဝူါဒငှ့်လပု်ထံးုလပု်နည်းများ ဌာနတငွ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း၊ 

(ဆ) ဝန်ထမ်းများအား AML/CFT ဆိုင်ရာေလက့ျင်ပညာေပးြခင်း၊ 
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ဆက်သယွ်ေဆာင်ရDက်သအူားသရိှိြခင်း (Know Your Customer) Jငှ့် ဆက်သယွ်ေဆာင်ရDက်သ၏ူ 

အချက်အလက်များအားဝရီယိြပuရယြူခင်း (Customer Due Diligence) ဆိုင်ရာစစ်ေဆးြခင်း 

၃။ ဘဏ်ခွဲများသည် ဘဏ်၏ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သအူတကွ် ဘဏ်လပု်ငန်းေဆာင်ရကွ်မများ 

ေပးြခင်းငှ့် စပ်လျ်း၍ ေငစွာရင်းစတင်ဖငွ့်လစှ်ချနိ်တငွ် ေအာက်ေဖာ်ြပပါဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သ ူ

ငှ့် သက်ဆိုင်သည်အချက်အလက်များ ရယြူခင်းရှိ/မရှိစစ်ေဆးရပါမည်။ 

(က) လပူဂုOuိလ်/ဆက်သယွ်ေဆာင်ရDက်သတူစ်ဦးချင်း 

(၁) အချက်အလက်များ ရယြူခင်း 

(ကက) အမည်(အြပည့်အစံ)ု၊ (အြခားအမည်ရှိကေဖာ်ြပရန်) 

(ခခ) မတှ်ပံုတင်နံပါတ်/ ိုင်ငံကးူလက်မတှ်နံပါတ် 

(ဂဂ) အမဲတမ်းေနရပ်လပိ်စာငှ့် ဆက်သယွ်ရန်လပိ်စာ 

(ဃဃ) ိုင်ငံသား 

(ငင) အလပု်အကိုင် 

(စစ) ဖနု်းနံပါတ် 

(ဆဆ) မတိ်ဆက်ေထာက်ခံေပးသည်ေ့ငစွာရင်းဖငွ့်ပးီသ ူ ( ၂ ) ဦး၏ 

အမည်ငှ့်စာရင်းနံပါတ် 

(၂) မရူင်းသက်ေသခံစာရDက်စာတမ်းများ စစိစ်စစ်ေဆးြခင်း 

(ကက) ဘဏ်ခွဲတစ်ခုချင်းအေနြဖင့် ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သူ၏ မတှ်ပံတုင် 

ကတ်/ ိုင်ငံကးူလက်မတှ်များ၏မရူင်း (original) များအား 

စစ်ေဆးြခင်းြဖင့် ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သူ၏ အချက်အလက်များ 

စစ်ေဆးအတည်ြပရန် လိုအပ်သြဖင့် လက်ေတွတငွ် ဘဏ်ခွဲများ 

သည် ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သူငှ့်သက်ဆိုင်သည့် သက်ေသခံ 

အေထာက်အထား စာရကွ်စာတမ်းများအား မတိကးူယ၍ူ 

ဘဏ်ခွဲတငွ်ဖိုင်တွဲထားြခင်း ရှိ/မရှိ၊ 

(ခခ) ဘဏ်သည်ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သူ၏ မတှ်ပံတုင်ကဒ် (သိုမဟတု်) 

ိုင်ငံကးူ လက်မတှ်တငွ်ပါရှိေသာ အချက်အလက်များအားလံးုအား 

လိုအပ်သလိုေရးသငွ်းမတှ်တမ်းြပထားြခင်းြဖင့် ဆက်သယွ်ေဆာင် 

ရကွ်သ၏ူ အချက်အလက်များကို မတှ်တမ်းတင်ထားြခင်း ရှိ/မရှိ၊ 

(၃) ပးူတွဲစာရင်း(Joint Account)။ ေငစွာရင်းများကို ( ၂ ) ဦး (သိုမဟတု်) ( ၃ ) 

ဦးပးူတွဲဖငွ့်လစှ်မများတငွ် ပးူတွဲစာရင်းပိုင်ရငှ်များ၏ သက်ေသအေထာက် 

အထား အချက်အလက်များကိုလည်းရယ၍ူ စစိစ်၊စစ်ေဆးြခင်း ရှိ/မရှိ၊ 
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(ခ) စးီပာွးေရးလပု်ငန်းဆက်သယွ်ေဆာင်ရDက်သူများ 

(၁) အေထွေထွ။ အများပိုင်စာရင်းဝင်ကမုဏမီျားမလှွဲ၍ ဘဏ်ခွဲများသည်ကမုဏ ီ

(သိုမဟတု်) လပု်ငန်းပိုင်ရငှ်များအား စစိစ်ရန်လိုအပ်သြဖင့် အဆိုပါ ကမုဏ ီ

လပု်ငန်းအတကွ် ဘဏ်လပု်ငန်းဝန်ေဆာင်မများမြပလပု်ေပးမ ီဘဏ်ခွဲ အေန 

ြဖင့် ၎င်းကမုဏလီပု်ငန်း၏တရားဝင်ဖွဲစည်းတည်ရှိမ အေထာက်အထားများ 

ကို ေသချာစာွရယထူားြခင်း ရှိ/မရှိ၊ 

(၂) စာရDက်စာတမ်းများစစိစ်ြခင်း 

(ကက) ြမန်မာိုင်ငံအတငွ်း ဖွဲစည်းတည်ေထာင်ေသာကမုဏမီျားငှ့် မတှ်ပံ ု

တင်ထားသည့်လပု်ငန်းများအတကွ် ဘဏ်ခွဲများသည် ေအာက်ပါ 

စာရကွ်စာတမ်းအေထာက်အထားများရယထူားြခင်း ရှိ/မရှိ၊ 

- ကမုဏဖီွဲစည်းတည်ေထာင်ခငွ့် မတှ်ပံတုင်လက်မတှ်၊ 

- လပု်ငန်းအဖွဲအစည်းများတည်ေထာင်ခငွ့် မတှ်ပံတုင်လက်မတှ်၊  

- ကမုဏ၏ီစာရင်းဖငွ့်လစှ်ရာတငွ် စာရင်းဖငွ့်လစှ်ေဆာင်ရကွ်ရန် 

အခငွ့်အာဏာရသမူျား၏လက်မတှ်နမနူာများ၊ ဒါိုက်တာဘတု် 

အဖွဲ၏ဆံးုြဖတ်ချက်များငှ့် လက်မတှ်နမနူာများ၊ 

(ခခ) ဘဏ်ခွဲများသည် ိုင်ငံြခားတငွ်မတှ်ပံတုင်ထားေသာလပု်ငန်း၊ 

ကမုဏမီျားအား ဘဏ်ဝန်ေဆာင်မေပးရာတငွ် စာရကွ်စာတမ်း 

အေထာက်အထားများရယရူန်ကစိငှ့်စပ်လျ်း၍ အထက်အပိုဒ် 

၂(က) ပါ စာရကွ်စာတမ်းများအတိုင်းရယရူန် လိုအပ်ေသာေကာင့် 

ဘဏ်ခွဲများအေနြဖင့် ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သူမ ှ တင်ြပသည့် 

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကးီဌာနငှ့် ြမန်မာသံံးုတိုမ ှ အဆိုပါိုင်ငံြခား 

ကမုဏမီျားအတကွ် အတည်ြပေထာက်ခံေပးသည့်စာရကွ်၊ စာတမ်း 

များအပါအဝင် အေထာက်အထားစာရကွ်စာတမ်းများစစ်မနှ်မကို 

စစ်ေဆးြခင်း ရှိ/မရှိ၊ 

(၃) ပိုင်ဆိုင်မU ေြပာင်းလဲြခင်း။ ဘဏ်ခွဲများသည် စးီပာွးေရးလပု်ငန်း၊ ကမုဏ ီ

တစ်ခ၏ု ပိုင်ဆိုင်မေြပာင်းလဲြခင်းငှ့်စပ်လျ်း၍ ပိုင်ဆိုင်မအားလံးု 

ေြပာင်းလဲြခင်း သိုမဟတု် ထးူြခားေသာေြပာင်းလဲြခင်းများအား 

ေသချာစာွမတှ်သားထားြခင်းရှိ/မရှိ၊ 

(ဂ) အစိုးရမဟတု်ေသာအဖွဲXအစည်းများ (NGO) Jှင့် အြမတ်မယသူည့်အဖွဲXအစည်းများ 

(NPO) 

(၁) NGO ငှ့် NPO များအတကွ် ေငစွာရင်းဖငွ့်လစှ်မများေဆာင်ရကွ်ေပးရာတငွ် 

ဘဏ်ခွဲသည်ေငစွာရင်းမဖငွ့်လစှ်မ ီ ေအာက်ပါအေထာက်အထား စာရကွ် 

စာတမ်းများကိုရယထူားြခင်းရှိ/မရှိ၊ 
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(ကက) အဖွဲအစည်းဖွဲစည်းမဆိုင်ရာ အေထာက်အထား (ဥက သိုမဟတု် 

အတငွ်းေရးမှးမ ှလက်မတှ်ေရးထိုးထားသည် မတိမနှ်)၊ 

(ခခ) သက်ဆိုင်ရာဝန်ကးီဌာနမ ှ ထတု်ေပးသည့် ကမုဏမီတှ်ပံတုင် 

လက်မတှ် (ဥက သိုမဟတု် အတငွ်းေရးမှးတို လက်မတှ် 

ေရးထိုးထားသည် မတိမနှ်)၊ 

(ဂဂ) စာရင်းဖငွ့်လစှ်ရန်အတကွ် အခငွ့်အာဏာေပးြခင်းငှ့်စပ်လျ်း၍ 

အမေဆာင်ဘတု်အဖွဲ၏ ဆံးုြဖတ်ချက် သိုမဟတု် အစည်းအေဝး 

မတှ်တမ်း ေကာက်တု်ချက်၊ 

(၂) လက်မတှ်နမနူEများတိုက်ဆိုင်စစ်ေဆးြခင်း။ ဘဏ်ခွဲသည်အထက်တငွ် 

ေဖာ်ြပထားသည့် လမ်းန်ချက်များငှ့်အည ီ ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သူ၏ 

လက်မတှ်နမနူာများကိုရယ၍ူ တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆးြခင်း၊ လက်မတှ်ထိုးရန် 

အခငွ့်ရရှိသတူစ်ဦးထက်ပိုပါက အဆိုပါလက်မတှ်နမနူာ ( ၂ ) ခလုံးုအား 

တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆးြခင်းငှ့် အကယ်၍ လက်မတှ်ထိုးရန် အခငွ့်အာဏာ 

အပ်ငှ်းြခင်းခံရသေူြပာင်းလဲမရှိပါက ၎င်းတို၏ လက်မတှ်နမနူာများအားလံးု 

အားရယစူစ်ေဆးြခင်းရှိ/မရှိ။ 

(ဃ) အခါအားေလျာ်စာွဘဏ်ခွဲသို8 လာေရာက်ဆက်သယွ်သည် ့ ဆက်သယွ်ေဆာင်ရDက်သူ 

များ။ ဘဏ်တငွ် စာရင်းဖငွ့်ထားြခင်းမရှိေသာ်လည်း ဘဏ်ဝန်ေဆာင်မြပလပု်ေပးရန် 

ေရာှင်တခင်ဝင်ေရာက်ေတာင်းဆိုလာသည့် ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သူ/ အခါ 

အားေလျာ်စာွလာေရာက်သည် ့ ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သူ (walk-in customer ) 

တိုအား ဘဏ်လပု်ငန်းေဆာင်ရကွ်မများေပးရာတငွ် အဆိုပါဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သူ 

၏ သက်ေသခံအေထာက်အထားမတိများ၊ အေသးစတိ်အချက်အလက်များကို 

ဘဏ်ကမတှ်တမ်းတင်ရယထူားြခင်းရှိ/မရှိ၊ 
 
ေငစွာရင်းများ လ?ဲေြပာင်းမUများအား ေစာင့်Gကပ်Gကည်ြခင်းJငှ့် ဆက်သယွ်ေဆာင်ရDက်သ၏ူ 

အချက်အလက်များ ထပ်မံစစ်ေဆးြခင်း 

၄။ ဘဏ်တစ်ဘဏ်သည် ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သူငှ့် ဘဏ်လပု်ငန်းဝန်ေဆာင်မများ ြပလပု်ရာ 

တငွ် ေငစွာရင်းများ လဲေြပာင်းမများအားေစာင့်ကပ်ကည်'( ြခင်းြပရန်ငှ့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

အချက်များ ငှ့်ပတ်သက်၍ သံသယြဖစ်ဖယွ်ေတွရှိရပါက ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သူ၏ သတင်း 

အချက်အလက်များငှ့် ေငစွာရင်းပိုင်ရငှ်၏ သတင်းအချက်အလက်များကို ထပ်မံစစ်ေဆးြခင်းရှိ/မရှိ 

စစ်ေဆးရပါမည်- 

(က) ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သူ၏ သတင်းအချက်အလက်များ မနှ်ကန်မငှ့်ပတ်သက်၍ 

 သသံယြဖစပ်ါကလညး်ေကာငး်၊ 
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(ခ) ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သသူည် ေငစွာရင်းပိုင်ရငှ်ဟတု်/ မဟတု်သံသယြဖစ်ပါက 

လညး်ေကာငး် 

(ဂ) ကားခံေဆာင်ရကွ်ေပးသမူ ှ ေငစွာရင်းပိုင်ရငှ်ငှ့် ပတ်သက်၍ေဖာ်ြပချက်များသည်  

သသံယြဖစဖွ်ယ5်6ိပါကလညး်ေကာငး် 

(ဃ) ေငစွာရင်းအသငွ်းအထတု်ြပလပု်မများသည် ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သူ၏ ြပလပု်ေန 

ကျ ေငသွငွး်/ ေငထွ9တြ်ပ;လ9ပ်မ(များ>6င့မ်ကိ9ကည်၍ီ သသံယြဖစဖွ်ယ5်6ိပါက 

လညး်ေကာငး် 
 

ေGကးနန်း(သို8မဟတု်)အလီက်ထေရာနစ်နည်းလမ်းြဖင့် ေငလွ?ဲပို8ြခင်း 

၅။ ေကးနန်းြဖင့်လည်းေကာင်း၊ SWIFT ြဖင့် လည်းေကာင်း၊ ေငလွဲပိုြခင်းကိုေဆာင်ရကွ်ရာတငွ် 

ေအာက်ပါတိုကိုေဆာင်ရကွ်ြခင်းရှိ/မရှိစစ်ေဆးရပါမည် 

(က)   ေငေွရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများသည် ဘဏ်ေငစွာရင်း လာေရာက်ဖငွ့်လစှ်ေသာအခါ 

ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သူ၏ အချက်အလက်များအား ရယစူစိစ်ြခင်း လပု်ထံးုလ9ပ်နညး် 

များအတိုင်းေဆာင်ရကွ်ြခင်းရှိ/မရှိ၊ 

(ခ)     ေငေွရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများသည် ေငလွဲပိုြခင်းကစိများကို ေဆာင်ရကွ်ေပးရာတငွ် 

ေငလွဲပိုသူငှ့် ေငလွဲလက်ခံလ ူ စှ်ဦးစလံးု၏အချက်အလက်များကို ရယထူားြခင်း  

ရှိ/မရှိ၊ 

(ဂ) ထိုအြပင် CCB ကသတ်မတှ်ထားေသာ threshold amount ငှ့် အထက် ေကျာ်လနွ် 

ေသာ ေငအွေပးအယလူပု်ေဆာင်ချက်များ၊ threshold amount ထက်မေကျာ်ေသာ်  

လည်းပံမုနှ်မဟတု်ေသာ သိုမဟတု် သံသယြဖစ်ဖယွ်ရှိေသာ ေငအွေပးအယူ 

လပု်ေဆာင်ချက်များအား CCB သို သတင်းေပးပိုြခင်းရှိ/မရှိ၊ 
 
မတှ်တမ်းထားရှိြခင်း Jငှ့်ထနိ်းသမိ်းြခင်း 

၆။ ဘဏ်ခွမဲျားအားလံးုသည် ဘဏ်၏ေငေွရးေကးေရးေဆာင်ရကွ်ချက်ငှ့် သက်ဆိုင်သည့် 

အေထာက်အထား စာရကွ်စာတမ်းများအားလံးုအား အနည်းဆံးု(၅)စှ် ထနိ်းသမိ်းထားရှိရမည့ ်

သတ်မတှ်ချက်အား လိုက်နာြခင်းရှိ/မရှိစစ်ေဆးရပါမည်။ 

၇။ ေငေွရးေကးေရးလပု်ငန်းေဆာင်ရကွ်ချက်ငှ့် သက်ဆိုင်သည့် ေအာက်ပါအေထာက်အထား 

စာရကွ်စာတမ်းများအားထနိ်းသမိ်းထားြခင်းရှိ/မရှိစစ်ေဆးရပါမည် 

(က) ေငစွာရင်းဖငွ့်/ပတိ်သည့်အခါ ရယသူည့်စာရကွ်စာတမ်းများ၊ 

(ခ) စာရင်းအားအသံးုြပ သည့်အခါ ရယသူည်စာရကွ်စာတမ်းများ၊ 

(ဂ) Safe deposit box အတကွ ်ရယHသည့စ်ာရွကစ်ာတမ်းများ၊ 

(ဃ) ေကးနန်း သိုမဟတု် အလီက်ထေရာနစ်နည်းလမ်းြဖင့် ေငလွဲေြပာင်းသည့်အခါရယူ 

သည့်စာရကွ်စာတမ်းများ၊ 
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(င) ြမန်မာိုင်ငံငှ့် ိုင်ငံြခားတိုင်းြပည်တစ်ခတုိုအကား ေငလွဲေပးပိုရာတငွ် ရယူသည့ ်

စာရကွ်စာတမ်းများ၊ 

(စ) ေချးေငေွလျာက်ထားသည့်အခါ ရယသူည့်စာရကွ်စာတမ်းများ၊ 

(ဆ) ဘဏ်ငှ့် ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သ(ူCustomer)ငှ့် သက်ဆိုင်သည့်သက်ေသခံ 

အေထာက်အထားအချက်အလက်မတှ်တမ်းများ၊ 
 

သတင်းပို8ရန်တာဝန်ရှိြခင်း 

၈။ ဘဏ်ခွမဲျားသည် ၎င်းတို၏ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သူများငှ့် ေငေွကးဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မများ 

(ေငေွကး သငွ်းြခင်း၊ ထတု်ြခင်း၊ လဲေြပာင်းြခင်း) ေဆာင်ရကွ်ချက်များြပလပု်ေပးရာတငွ် ေအာက်ပါ 

ေဆာင်ရကွ်ချက်များငှ့်ပတ်သက်၍အချနိ်ငှ့်တေြပးညသီတင်းေပးပိုြခင်းရှိ/မရှိစစ်ေဆးရပါမည် 

(က) Threshold ငှ့်အထက် ေငေွကး သငွ်းြခင်း၊ ထတု်ြခင်း၊ လဲေြပာင်းြခင်း (TTR) 

(ခ) သာမန်ထက်ထးူြခားေသာ သိုမဟတု် သံသယြဖစ်ဖယွ်ရှိေသာလဲေြပာင်းမများ (STR) 

၉။ သံသယြဖစ်ဖယွ်ရှိေသာလ?ဲေြပာင်းမUများအား တရားမဝင်ေသာ နည်းလမ်းြဖင့်ရရှိသည့် 

ေငေွကးငှ့်ပစည်းများဗဟိုထနိ်းချပ်ေရးအဖွဲသို သတင်းေပးပိုရာ၌ MFIU Reporting Software 

ြဖင်ေ့ပးပိုြခင်းအား လိုက်နာေဆာင်ရကွ်ြခင်းရှိ/မရှိ စစ်ေဆးရပါမည်။ 
 
လိုက်နEေဆာင်ရDက်ေရးဆိုင်ရာဌာန/ယနူစ် ဖွဲXစည်းထားရှိြခင်း Jငှ့် လိုက်နEေဆာင်ရDက်ေရးဆိုင်ရာ 

အရာရှိများခန8်အပ်တာဝန်ေပးြခင်း 

၁၀။ ဘဏခ်ွတဲိုင်းသည် AML လိုက်နာမ ဌာန/ယနူစ်တစ်ခကုို ဖွဲစည်းထားရှိရမည်ြဖစ်ပးီ 

အဆိုပါဌာန/ယနူစ်တငွ် အေတွအြကံေကာင်းစာွရှိေသာ အကးီတန်းအရာရှိတစ်ဦးကို ေခါင်းေဆာင် 

အေနြဖင့် ခန်အပ်တာဝန်ေပးြခင်းငှ့် ဘဏ်လပု်ငန်းဌာနတိုငှ့် ဘဏ်ခွဲတိုင်းတငွ် လိုက်နာ 

ေဆာင်ရကွ်ေရးဆိုင်ရာအဖွဲအား ဖွဲစည်းထားရမည်ြဖစ်ပးီ ေငေွကးခဝါချမဆိုင်ရာကစိရပ်များငှ့် 

ေြဖရငှ်းေဆာင်ရကွ်ိုင်ရန်အတကွ ် ဘဏမ်နေ်နဂျာအား လိုက်နာေဆာင်ရကွ်ေရးဆိုင်ရာအဖွဲကိ9 

ေခါငး်ေဆာငမ်ည့ ် လိုက်နာေဆာင်ရကွ်ေရးဆိုင်ရာအရာရှိအြဖစ ် ခန ့အ်ပ်ထား56ိြခငး်တိ9က့ိ9 လိ9ကန်ာ 

ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် 56ိ/မ56ိ စစေ်ဆးရပါမည။် 
 
ဘဏ်တငွ်းေငေွGကးခဝါချမU တိုက်ဖျက်ေရးအစအီစZ် 

၁၁။ ဘဏခ်ွတဲိုင်းသည် မမိဘိဏ်ခွဲ၏အရယွ်အစား၊ လပု်ငန်းသဘာဝေပ မတူည်၍ 

ထေိရာက်ေသာ ေငေွကးခဝါချမ ထနိ်းချပ်ေရး အစအီစ်တစ်ရပ်ထားရှိပးီ ကိုယ်ပိုင်ေငေွကးခဝါချမ 

တိုက်ဖျက်ေရး လမ်းန်ချက်များချမတှ်ေဆာင်ရကွ်ရပါမည်။ 
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(က) ဆက်သယွ်ေဆာင်ရDက်သူအားေကာင်းစာွသရိှိြခင်း (KYC) အစီအစZ် 

KYC အစအီစ်သည် ဘဏ်ခွဲတစ်ခု၏ ေငေွကးခဝါချမ ထနိ်းချပ်ေရးစနစ်တငွ် 

အဓကိြဖစ်ပါသည်။ ဘဏ်ခွဲသည် မမိ၏ိဝန်ထမ်းများအား မမိဘိဏ်ခွဲ၏ KYC 

အစအီစ်အား ေကာင်းစာွအေကာင်အထည်ေဖာ်တတ်ေစရန်ငှ့် ေကာင်းစာွနားလည် 

သေဘာေပါက်ေစရန်၊ ေလက့ျင့်ေပးရပါသည်။ KYC အစအီစ်သည် ဆက်သယွ် 

ေဆာင်ရကွ်သူ၏ အချက်အလက်များအား ြပည့်စံစုာွရယစူစိစ်ြခင်းကို ကာမိံမုမက 

ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သူ၏ စးီပာွးေရးလပု်ေဆာင်ချက်အမျိးအစားအရ ဘဏ် 

လပု်ငန်းဆိုင်ရာ ေဆာင်ရကွ်ချက်များကိုပါေကာင်းစာွသရိှိေရးကို ကာမရိန်လိုအပ် 

ပါသည်။ 

(ခ) ဘဏ်တငွ်းသတင်းေပးပို8ြခင်း 

ဘဏ်ခွဲတိုင်းသည် STR များသတင်းေပးပိုရန်ငှ့် ဘဏ်ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သူများ 

အား စံစုမ်းစစ်ေဆးရန်အတကွ် ဘဏ်တငွ်း သတင်းပိုစနစ်တစ်ရပ်ထားရှိရမည်ြဖစ်ပးီ၊ 

ဘဏ်ဝန်ထမ်းများအားလည်း မမိဘိက်၏ ဘဏ်တငွ်းသတင်းပိုစနစ်ကို ေကာင်းစာွ 

နားလည်သေဘာေပါက်၍ လ9ပ်ေဆာငတ်တေ်စရန် ေလက့ျင့်ေပးထားရန်လိုပါသည်။ 

 
ေငေွGကးခဝါချမU ထနိ်းချuပ်ေရးအစအီစZ်အားေစာင့်Gကပ်Gကည့်!" ြခင်း 

၁၂။ လိုက်နာေဆာင်ရကွ်ေရးဆိုင်ရာဌာနသည် ေငေွကးခဝါချမ ထနိ်းချပ်သည့် စနစ်အား 

အမဲမြပတ်စစ်ေဆးရန် လိုအပ်ပါသည်။ 
 
သင်တန်းများ ေပးြခင်း 

၁၃။ ဘဏ်ခွမဲျားသည် ေငေွကးခဝါချမများြပလပု်ရန်အတကွ် အဓကိပစ်မတှ်များြဖစ်လျက်ရှိရာ 

ေငေွကးခဝါချသည့်ေဆာင်ရကွ်ချက်များကို ရာှေဖေွဖာ်ထတု်ရန် မမိတိိုဘဏ်၏ အဆင့် အသးီသးီရှိ 

ဝန်ထမ်းများ၏ ကမ်းကျင်မအသပိညာတိုးြမင့်ေရးအတကွ် သင်တန်းများြပလပု်ေပးရန်မာှ အေရးကးီ 

ပါသည်။ ဘဏ်ခွဲတိုင်းသည် ၎င်း၏လပု်ငန်းပမာဏငှ့်သဘာဝ၊ လပု်ငန်းေဆာင်ရကွ်မငှ့် ေလျာ်ည ီ

သည့် သင်တန်းအစအီစ်များကို ချမတှ်ေဆာင်ရကွ်ရမည်။ ထိုသို ေဆာင်ရကွ်ရန် စမီံအပု်ချပ်သမူျား 

အပါအဝင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအဆင့်အမျိးမျိးအလိုက် ဝန်ထမ်းများအတကွ် သင်တန်းအစအီစ်များ 

ပံမုနှ်ြပလပု်ေပးြခင်း ရှိ/မရှိ စစိစ်၍တိုက်တနွ်းအားေပးရပါမည် 

(က) ဘဏ်၏ထပိ်ပိုင်းစမီံအပု်ချပ်သမူျား 

(ခ) မန်ေနဂျာများငှ့် လိုက်နာေဆာင်ရကွ်ေရးဆိုင်ရာအရာရှိများ ၊ 

(ဂ) ဘဏ်၏ ေရှတန်းဝန်ထမ်းများ 

(ဃ) ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သူအသစ်များငှ့် ဆက်ဆံေနရေသာဝန်ထမ်းများ 

(င) ဝန်ထမ်းအသစ်များ 

(စ) ဉာဏ်သစ်ေလာင်းသင်တန်းများ 
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အစရီင်ခံစာတင်သငွ်းြခင်း 

၁၄။ ကးီကပ်စစ်ေဆးေရးအဖွဲအဖွဲေခါင်းေဆာင်သည် မမိတိိုစစ်ေဆးခဲေ့သာဘဏ်ခွဲများတစ်ခု 

ချင်း၏ AML/CFT စည်းမျ်းစည်းကမ်းများ လိုက်နာမအေြခအေနကို အစရီင်ခံစာ ြပစ၍ု 

ြပန်လည်တင်ြပရန်ြဖစ်ပါသည်။ အစရီင်ခံစာတငွ် ဘဏ်ခွဲတစ်ဘဏ်ချင်း၏ လိုက်နာအေကာင်အထည် 

ေဖာ်ရန် ချိယငွ်းအားနည်းေသာ အချက်အလက်များကို ရငှ်းလင်းစာွေဖာ်ြပရပါမည်။  
 
[ကးီGကပ်လမ်း>?န်မUဆိုင်ရာ>?န်Gကားစာ (Supervisory Letter) ေပးပို8၍ ချuိXယငွ်းအားနည်းချက်များ 

ကို ြပuြပင်ရန် အေGကာင်းGကားြခင်း 

၁၅။ ကးီကပ်စစ်ေဆးေရးအဖွဲသည် ဘဏ်ခွဲအသးီသးီ၏ ချိယငွ်းအားနည်းချက်များကို ေဖာ်ြပ၍ 

၎င်းတိုအား အြမန်ဆံးုြပြပင်ေဆာင်ရကွ်ရန် ကးီကပ်လမ်းန်စာ (Supervisory Letter) အား 

သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်ခွဲများသိုေပးပိ9၍့ ၎င်းတို၏ ချိယငွ်းအားနည်းချက်များအား ြပြပင်ရန် 

လိုအပ်ေကာင်း၊ ြပြပင်လိုက်နာြခင်းမရှိပါက တရားမဝင်ေသာနည်းလမ်းြဖင့်ရရှိသည် ေငေွကးငှ့် 

ပစည်းများထနိ်းချပ်ေရးဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၌ပါရှိသည် ြပဌာန်းချက်များငှ့်အည ီ အေရးယူ 

ေဆာင်ရကွ်ြခင်းခံရမည်ြဖစ်ေကာင်းအသေိပးအေကာင်းကားရပါမည်။ ၎င်းဘဏ်ခွဲများ၏ ချိယငွ်း 

အားနည်းချက်များအား ြပြပင်ပးီြဖစ်ေကာင်း Written Commitment ကို ြပန်လည်တင်ြပေစရမည်။ 
 
ြပန်လည်သံးုသပ်ြခင်း 

၁၆။ Written Commitment များငှ်အ့ည ီလိုက်နာေဆာင်ရကွ်ြခင်းရှိ/မရှိ ကးီကပ်စစ်ေဆးေရးအဖွဲမ ှ

သံးုလတစ်ကမိ်စစိစ်ြခင်း၊ စှ်စ်စစိစ်ြခင်းများြပလပု်၍ ြပန်လည်သံးုသပ်ကာ အမေဆာင်အရာရှိချပ် 

ထံ ြပန်လည်တင်ြပရမည်။ 


