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အေသးစား'ှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများဖံွ67ဖိuးေရးဘဏ်လိမိတက် 

 

ေငေွ>ကးခဝါချမB'ငှ့် အ>ကမ်းဖက်မBကိုေငေွ>ကးေထာက်ပံမ့Bတိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ မဟာဗျGဟာ 

Anti-Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism Strategic Plan 
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မဟာဗျGဟာ မပူိုင်: 
အေသးစားငှ်အ့လတ်စားလပု်ငန်းများဖွံဖိးေရးဘဏ်လမိတိက် 

 

ဆက်သယွ်ရန်: 

သန်းထိုက်သ-ူလက်ေထာက်အေထေွထမွန်ေနဂျာ 

လိုက်နာေဆာင်ရကွ်ေရးဆိုင်ရာဌာန 

 

စတင်သက်ေရာက်သည်ေ့နK: 

၂၀၁၉ ဒဇီင်ဘာလ ( ၆ ) ရက် 

 

ြပန်လည်စစိစ်ရမည်ေ့နK: 

၂၀၂၀ ဒဇီင်ဘာလ ( ၆ ) ရက် 

 

  

ဆက်စပ်ေသာ ဥပေဒ၊ လမ်းPQန်ချက်များ 

- ေငေွ>ကးခဝါချမBတိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒ 

(၂၀၁၄ ခုစှ်၊ ြပည်ေထာင်စလုတ်ေတာ်ဥပေဒ အမတှ် ၁၁။) 

- ေငေွ>ကးခဝါချမBတိုက်ချက်ေရး နည်းဥပေဒများ 

(ြပည်ထဲေရးဝန်ကးီဌာန အမနိ်ေကာြငာ စာအမတှ် ၁၂၀၂/၂၀၁၅) 

- ေငေွ>ကးခဝါချမBတိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒဆိုင်ရာအမနိ်K 

( ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ိုင်ငံေတာ်သမတံးု အမနိ်အမတှ်၊ ၄၅/၂၀၁၉) 

- ေငေွကးခဝါချမငှ် ့ အကမ်းဖက်မကို ေငေွကးေထာက်ပံမ့ 

တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သအူေပအေလးထား 

စစိစ်ြခင်းန်ကားချက် (၁၈/၂၀၁၉) 

- ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သအူေပ အေလးထားစစိစ်ြခင်းဆိုင်ရာ လိုက်နာ 

ေဆာင်ရကွ်ရန် န်ကားချက် (၁၉/၂၀၁၉) 
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ရည်ရRယ်ချက် 

သက်ဆိုင်ရာကအလိုက် ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သအူေပ အေလးထားစစိစ်မ နည်းပါးြခင်း၊ အကျိးခံစားခငွ့်ရှိသပူိုင်ရငှ်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် 

ရယူိုင်မ အားနည်းြခင်း၊ မတှ်တမ်း ထနိ်းသမိ်းမ အားနည်းြခင်း၊ သံသယြဖစ်ဖယွ် လဲေြပာင်းေဆာင်ရကွ်မ သတင်းပိုချက်များ နည်းပါးြခင်း ှင့် 

ထေိရာက်မမရှိြခင်းေကာင့် ေငေွကးခဝါချမငှ့် အကမ်းဖက်မများ ေဖာ်ထတု်စစိစ်မ၊ ကငွ်းဆင်း စစ်ေဆးမများ နည်းပါးြခင်း၊ ိုင်ငံြခားလပု်ငန်းခွဲများငှ့် 

လက်ေအာက်ခံ လပု်ငန်းခွဲများအတကွ် စည်းမျ်းချမတှ်ြခင်း၊ ကးီကပ်ြခင်း၊ ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးြခင်းများ အားနည်းေကာင်း ေတွရှိရ ပါသည်။ ထိုအြပင် 

ဆံးုံးိုင်ေြခအရာယ်ငှ့်ကိုက်ညသီည့် မဝူါဒများ၊ န်ကားချက်များ ထတု်ြပန် ိုင်ရန်အတကွ် သက်ဆိုင်ရာကအလိုက် ဆံးုံးိုင်ေြခအရာယ် 

အကဲြဖတ်ေရးလပု်ငန်းများ ေဆာင်ရကွ်ထားရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

 

ရည်မနှ်းချက် 

အေသးစားငှ်အ့လတ်စားလပု်ငန်းများဖွံဖိးေရးဘဏ်၏ ေငေွကးခဝါချမငှ့် အကမ်းဖက်မကို ေငေွကးေထာက်ပံမ့တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ ကိတင် 

ကာကယွ်ေရးလပု်ငန်းများ ပိုမိုထေိရာက်စာွ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရကွ်ိုင်ေစရန်။ 

 

မဟာဗျGဟာရည်မနှ်းချက် (၁) 

သတင်းပို အဖွဲ အစည်းများ၏ ေငေွကးခဝါချမငှ့် အကမ်းဖက်မကို ေငေွကးေထာက်ပံမ့ တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ သံသယြဖစ်ဖယွ် လဲေြပာင်းေဆာင်ရကွ်မ 

သတင်းပိုမများ ပိုမို အားေကာင်း ေစရန်- 

(က) မဟာဗျGဟာအစအီစဥ် ၁.၁။ သတင်းေပးပိုမများအား သတ်မတှ်ကာလ အတငွ်း အချနိ်မေီဆာင်ရကွ်ိုင်ေရး စမီံေဆာင်ရကွ်ြခင်း၊ 

(ခ) မဟာဗျGဟာအစအီစဥ် ၁.၂။ သတင်းေပးပိုသည့်စနစ်ဆိုင်ရာ ကမ်းကျင်မငှ့် အသပိညာများြဖန်ေဝမည့် အစအီမံများ ချမတှ်ေဆာင်ရကွ်ြခင်း၊ 

(ဂ) မဟာဗျGဟာအစအီစဥ် ၁.၃။ တာဝန်ခံေဆာင်ရကွ်ေနေသာအဖွဲများငှ့် ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်ိုင်ရန် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရကွ်ေရး 

အရာရှိများ၊ အသင်းဖွဲစည်းမည့် အစအီမံများ ချမတှ်ေဆာင်ရကွ်ြခင်း၊ 
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(ဃ) မဟာဗျGဟာအစအီစဥ် ၁.၄။ ေငေွကးဆိုင်ရာစံစုမ်းေထာက်လမှ်းေရးအဖွဲ (FIU) ထံ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် ေငသွားသယ်ေဆာင်မ သတင်းပိုချက် 

များ တိုးြမင့်ေပးပိုိုင်ေရး စမီံေဆာင်ရကွ်ြခင်း။ 

 

မဟာဗျGဟာရည်မနှ်းချက် (၂) 

သတင်းပိုအဖွဲအစည်းများ၏ ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သအူေပ အေလးထားစစိစ်ြခင်း (CDD) လပု်ငန်းများ၊ အကျိးခံစားခငွ့်ရှိသပူိုင်ရငှ် (BO) ဆိုင်ရာ 

သတင်းအချက်အလက်ရယြူခင်းများ ပိုမိုတိုးတက်ေကာင်းမနွ်လာေစရန်- 

(က) မဟာဗျGဟာအစအီစဥ် ၂.၁။ တာဝန်ငှ့် လပု်ပိုင်ခငွ့်များ တိုးြမင့် သတ်မတှ်မည့် အစအီမံများ ချမတှ် ေဆာင်ရကွ်ြခင်း၊ 

(ခ) မဟာဗျGဟာအစအီစဥ် ၂.၂။ အကျိးခံစားခငွ့်ရှိသပူိုင်ရငှ်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ရယြူခင်းအပါအဝင် ဆက်သယွ် 

ေဆာင်ရကွ်သအူေပ အေလးထားစစိစ်ြခင်း (CDD) လပု်ငန်းများ ထေိရာက်စာွ ေဆာင်ရကွ်ိုင်ေစေရး ေငေွကး ခဝါချမှင့် အကမ်းဖက်မ 

ကိုေငေွကးေထာက်ပံမ့တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ အသိပညာများ ြဖန်ေဝေပးမည့်အစအီမံများ ချမတှ်ေဆာင်ရကွ်ြခင်း၊ 

(ဂ) မဟာဗျGဟာအစအီစဥ် ၂.၃။ ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သအူေပ အေလးထားစစိစ်ြခင်း (CDD) လိုက်နာေဆာင်ရကွ်မ/ပျက်ကကွ်မများအေပ 

ထေိရာက်ဟန်တားသည့် စမီံခန်ခွဲေရး နည်းလမ်း သိုမဟတု် ြပစ်မေကာင်းအရ အေရးယေူဆာင်ရကွ်မများ တိုးြမင့် ေဆာင်ရကွ်ြခင်း၊ 

(ဃ) မဟာဗျGဟာအစအီစဥ် ၂.၄။ အကျိးခံစားခငွ့်ရှိသူ ပိုင်ရငှ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ကို ပိုမိုရယူိုင်ရန်အတကွ် ေဖာ်ထတု်ြခင်း 

(Identification)၊ အတည်ြပစစိစ်ြခင်း (Verification) !"င် ့မ"တတ်မ်းထနိး်သမ်ိးြခငး် (Record Keeping) များတိုးြမင့်ေဆာင်ရကွ်မည့် အစအီမံများ 

ချမတှ်ေဆာင်ရကွ်ြခင်း၊ 

(င) မဟာဗျGဟာအစအီစဥ် ၂.၅။  အကျိးခံစားခငွ့် ရှိသပူိုင်ရငှ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ေဖာ်ထတု်ရယူ ေဆာင်ရကွ်ရာတငွ် ကမ်းကျင်မငှ့် 

အသိပညာေပးမများ တိုးြမင့်ေဆာင်ရကွ် မည့် အစအီမံများချမတှ်ြခင်း။ 
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မဟာဗျGဟာရည်မနှ်းချက် (၃) 

သတင်းပိုအဖွဲ အစည်းများ၏ လဲေြပာင်းေဆာင်ရကွ်မများ ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးမငှ့် မတှ်တမ်း ထနိ်းသမိ်းမစနစ်များ ပိုမိုတိုးတက်လာ ေစရန်- 

(က) မဟာဗျGဟာအစအီစဥ် ၃.၁။ ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သ၏ူ လဲေြပာင်းေဆာင်ရကွ်မငှ့် စာရင်းများကို ေငေွကးခဝါချမငှ့် အကမ်းဖက်မကို 

ေငေွကးေထာက်ပံမ့ တိုက်ဖျက်ေရး ဆိုင်ရာေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးမည့် လပု်ထံးုလပု်နည်းများ ချမတှ်ြခင်း၊ 

(ခ) မဟာဗျGဟာအစအီစဥ် ၃.၂။ ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သအူေပ အေလးထား စစိစ်ြခင်း(CDD)၊ တိုးြမင့်အေလးထားစစိစ်ြခင်း (EDD)ှင့် 

သံသယြဖစ်ဖယွ်လဲေြပာင်း ေဆာင်ရကွ်မ အရာယ်ြပန်းကနိ်းနည်းပံစုံ (STR Red flag Indicator Typologies) ဆိုင်ရာ ကမ်းကျင်မသင်တန်းေပး 

မည့် အစအီမံများ ချမတှ်ေဆာင်ရကွ်ြခင်း၊ 

(ဂ) မဟာဗျGဟာအစအီစဥ် ၃.၃။ ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သူ လဲေြပာင်းေဆာင်ရကွ်မများကို ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာ ေခတ်မနီည်းပညာ 

များ တိုးြမင့်အသံးုြပိုင်ေရး စမီံ ေဆာင်ရကွ်ြခင်း၊ 

(ဃ) မဟာဗျGဟာအစအီစဥ် ၃.၄။ မတှ်တမ်းထနိ်းသမိ်းမစနစ် ပိုမိုတိုးတက်ေစရန် သတင်း အချက်အလက်များ ထနိ်းသမိ်းမစနစ် (Data-Based 

System) ထေူထာင်ထားရှိမည့် အစအီမံများ ချမတှ်ေဆာင်ရကွ်ြခင်း။ 

 

မဟာဗျGဟာရည်မနှ်းချက် (၄) 

ေငေွကးခဝါချမငှ့် အကမ်းဖက်မကို ေငေွကးေထာက်ပံမ့ တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ ကိတင် ကာကယွ်ေရးေဆာင်ရကွ်ချက်များအား ဆံးုံးိုင်ေြခအရာယ် 

အကဲြဖတ်ချက်ရလဒ် များငှ့် ကိုက်ညမီရှိေစရန်- 

(က) မဟာဗျGဟာအစအီစဥ် ၄.၁။ ကအလိုက် ေငေွကးခဝါချမငှ့် အကမ်းဖက်မကို ေငေွကးေထာက်ပံမ့ဆိုင်ရာ ဆံးုံးိုင်ေြခအရာယ် 

အကဲြဖတ်ေရးလပု်ငန်းများ အေကာင် အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရကွ်ြခင်း၊ နည်းပညာ၊ ပစည်း၊ ဝန်ေဆာင်မ အသစ်များမစတင်မ ီသိုမဟတု် အသံးုမြပမ ီ

ဆံးုံးိုင်ေြခအရာယ် အကဲြဖတ်ြခင်းြပလပု်ြခင်း၊ လိုအပ်ပါက နည်းပညာ အကအူညေီတာင်းခံြခင်း၊ 
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(ခ) မဟာဗျGဟာအစအီစဥ် ၄.၂။ သက်ဆိုင်ရာကအလိုက် ေငေွကးခဝါချမငှ့် အကမ်းဖက်မကို ေငေွကးေထာက်ပံမ့ဆိုင်ရာ အရာယ် 

အကဲြဖတ်ချက်ရလဒ်များငှ့်အည ီ ဆံးုံးိုင်ေြခစမီံခန်ခွဲမ မဝူါဒငှ့်အရာယ် အကဲြဖတ်ေရးလပု်ငန်းအေပ  နည်းပညာငှ့် အသိပညာများ 

ေထာက်ပံမ့ည့် အစအီမံများ ချမတှ်ေဆာင်ရကွ်ြခင်း၊ 

(ဂ) မဟာဗျGဟာအစအီစဥ် ၄.၃။ ကအလိုက် ေငေွကးခဝါချမငှ့် အကမ်းဖက်မကို ေငေွကးေထာက်ပံမ့ဆိုင်ရာ ဆံးုံးိုင်ေြခအရာယ် 

အကဲြဖတ်ချက်ရလဒ်များငှ့်အည ီဆံးုံးိုင်ေြခအရာယ် စမီံခန်ခွဲမ အစအီမံများ ေရးဆွဲေဆာင်ရကွ်ြခင်း။ 

 

မဟာဗျGဟာရည်မနှ်းချက် (၅) 

အရာယ်အေြခြပ ချ်းကပ်ြခင်းြဖင့် သတင်းပိုအဖွဲ အစည်းများအေပ ကးီကပ်ေရး လပု်ငန်းများ ပိုမိုတိုးတက်ခိုင်မာေစရန်- 

(က) မဟာဗျGဟာအစအီစဥ် ၅.၁။ သတင်းေပးပိုမငှ့် ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သအူေပ အေလးထားစစိစ်ြခင်းလပု်ငန်းစ်အေပ  ကးီကပ်ြခင်းငှ့် 

တိုးြမင့်ေဆာင်ရကွ်မည့် အစီအမံ များ ချမတှ်ေဆာင်ရကွ်ြခင်း၊ 

(ခ) မဟာဗျGဟာအစအီစဥ် ၅.၂။ သက်ဆိုင်ရာကအလိုက် ဌာနတငွ်းေငေွကးခဝါချမငှ့် အကမ်းဖက်မကို ေငေွကးေထာက်ပံမ့တိုက်ဖျက်ေရး 

ဆိုင်ရာ မဝူါဒများ၊ လပု်ထံးုလပု်နည်းများ ချမတှ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရကွ်ြခင်း၊ 

(ဂ) မဟာဗျGဟာအစအီစဥ် ၅.၃။ ဌာနတငွ်း ေငေွကးခဝါချမငှ့် အကမ်းဖက်မကို ေငေွကးေထာက်ပံမ့တိုက်ဖျက်ေရး မဝူါဒငှ့်အညီ 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရကွ်မများ အေပ စစ်ေဆးကပ်မတ်ြခင်းငှ့် ပျက်ကကွ်မများအေပ အေရးယေူဆာင်ရကွ်ြခင်း၊ 

(ဃ) မဟာဗျGဟာအစအီစဥ် ၅.၄။ ထေိရာက်သည့် ကငွ်းဆင်းစစ်ေဆးြခင်းငှ့် ံးုထိုင် ေစာင့်ကပ်ကည့် စစ်ေဆးြခင်း (On-site Inspection & off-

site monitoring) ြဖင့် စစ်ေဆးကပ်မတ်မည့် လပု်ထံးုလပု်နည်းငှ့်လက်စွဲများ၊ အစအီမံများ ချမတှ်ေဆာင်ရကွ်ြခင်း ှင့် ယင်းစစ်ေဆးမစှ်မျိး 

အကား ေပါင်းစပ် ညိိင်းမငှ့် သတင်းဖလယှ်မစနစ်ထားရှိြခင်း၊ 
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(င) မဟာဗျGဟာအစအီစဥ် ၅.၅။ ကငွ်းဆင်းစစ်ေဆးကပ်မတ်မည့် အဖွဲများအား ေငေွကးခဝါချမငှ့် အကမ်းဖက်မကို ေငေွကးေထာက်ပံမ့ 

တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ စမွ်းရည်ြမင့်တင်မည့် အစအီမံများ ချမတှ်ေဆာင်ရကွ်ြခင်း၊ 

(စ) မဟာဗျGဟာအစအီစဥ် ၅.၆။ ကငွ်းဆင်းစစ်ေဆးမည့် ကမ်းကျင်သည့်ဝန်ထမ်းများ တိုးချဲ ခန်အပ်မည့် အစအီမံများ ချမတှ်ေဆာင်ရကွ်ြခင်း၊ 

(ဆ) မဟာဗျGဟာအစအီစဥ် ၅.၇။ ိုင်ငံြခားလပု်ငန်းခွဲများငှ့် လက်ေအာက်ခံလပု်ငန်းများ အတကွ် ေငေွကးခဝါချမငှ့် အကမ်းဖက်မကို 

ေငေွကးေထာက်ပံမ့တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ လပု်ထံးုလပု်နည်းငှ့် န်ကားချက်များ ြပန်လည်သံးုသပ်၍ ေခတ်ငှ့်အညီ မမွ်းမံ ြပင်ဆင်ြခင်း 

(ဇ) မဟာဗျGဟာအစအီစဥ် ၅.၈။ ိုင်ငံရပ်ြခားလပု်ငန်းခွဲများ၊ လက်ေအာက်ခံလပု်ငန်းများ ၏ လပု်ငန်းေဆာင်ရကွ်ချက်များအား ေစာင့်ကည့် 

စစ်ေဆးိုင်မည့် လပု်ငန်းစ်များချမတှ် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရကွ်ြခင်း၊ 

(ဈ) မဟာဗျGဟာအစအီစဥ် ၅.၉။ အေသးစားငှ်အ့လတ်စားလပု်ငန်းများဖွံဖိးေရးဘဏ်၏ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ် အလိုက် AML/CFT 

ကပ်မတ်ကပွ်ကဲမ ှင့် ကးီကပ်စစ်ေဆးမများအား ဆံးုံးိုင်ေြခအရာယ် အေြခြပ ချ်းကပ်စစ်ေဆးသည့် လက်စွဲများ၊ နည်းလမ်းများ အစအီမံများ 

ချမတှ် ေဆာင်ရကွ်ြခင်း၊ 

(ည) မဟာဗျGဟာအစအီစဥ် ၅.၁၀။ အေသးစားငှ်အ့လတ်စားလပု်ငန်းများဖွံဖိးေရးဘဏ်၏ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အလိုက် AML/CFT 

ကပ်မတ်ကပွ်ကဲမငှ့်ကးီကပ် စစ်ေဆးမများအား ဆံးုံးိုင်ေြခအရာယ်အေြခြပ ချ်းကပ်စစ်ေဆးသည့်လက်စွဲများ၊ နည်းလမ်းများ အစအီမံများ 

ချမတှ်ေဆာင်ရကွ်ြခင်း။ 

 

မဟာဗျGဟာရည်မနှ်းချက် (၆) 

အေသးစားငှ်အ့လတ်စားလပု်ငန်းများဖွံဖိးေရးဘဏ်ရှိ ဝန်ထမ်းများ၏ ေငေွကးခဝါချမငှ့် အကမ်းဖက်မကို ေငေွကးေထာက်ပံမ့ 

တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာလပု်ငန်းများ ေဆာင်ရကွ်ရာတငွ် စမွ်းေဆာင်ရည်ြမင့်မားပးီ အဂတလိိုက်စားမ ကင်းရငှ်းစာွြဖင့် လပု်ငန်းတာဝန်များ 

ေဆာင်ရကွ်ိုင်ေစရန်- 
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(က) မဟာဗျGဟာအစအီစဥ် ၆.၁။ ဝန်ထမ်းများအား တာဝန်ေပးအပ်ရာတငွ် ေငေွကးခဝါချမငှ့် အကမ်းဖက်မကို ေငေွကးေထာက်ပံမ့ 

တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ စံန်းသတ်မတှ်ချက် များ ချမတှ်ေဆာင်ရကွ်ြခင်း၊ 

(ခ) မဟာဗျGဟာအစအီစဥ် ၆.၂။ ကျင့်ဝတ် (Code of Conduct)များ ေရးဆွဲြပာန်း၍ အေကာင်အထည်ေဖာ် လိုက်နာေဆာင်ရကွ်မည့် 

အစအီမံများ ချမတှ်ေဆာင်ရကွ်ြခင်း၊ 

(ဂ) မဟာဗျGဟာအစအီစဥ် ၆.၃။ ကိုယ်ကျင့်တရား ေကာင်းမနွ်ေရးအတကွ် ေလက့ျင့် ပျိးေထာင်ေပးမည့် အစအီမံများ ချမတှ်ေဆာင်ရကွ်ြခင်း၊ 

(ဃ) မဟာဗျGဟာအစအီစဥ် ၆.၄။ အဂတလိိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ အသိပညာ ေပးြခင်းငှ့် အေရးယေူဆာင်ရကွ်မည့် အစအီမံများ ချမတှ် 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရကွ်ြခင်း။ 
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မဟာဗျGဟာရည်မနှ်းချက်များ၊ အစအီစc်များ၏ ဥးီစားေပးအဆင်မ့ျား'ငှ် ့အချနိ်သတ်မတှ်ချက်များ 

 

မဟာဗျGဟာရည်မနှ်းချက်များ မဟာဗျGဟာအစအီစဥ်များ ဥးီစားေပးအဆင့် 
အချနိ် 

သတ်မတှ်ချက် 
တာဝန်ရှိသမူျား 

မဟာဗျGဟာရည်မှန်းချက် (၁) 

သတင်းပုိ အဖဲွ အစည်းများ၏ ေငွေကး 

ခဝါချမှင့် အကမ်းဖက်မကုိ ေငွေကး 

ေထာက်ပ့ံမ တုိက်ဖျက်ေရး ဆုိင်ရာ 

သံသယြဖစ်ဖွယ် လဲေြပာင်းေဆာင်ရွက်မ 

သတင်းပုိမများ ပုိမုိ အားေကာင်း ေစရန်။ 

၁.၁။ 

• သတင်းေပးပုိမများအား သတ်မှတ် ကာလ အတွင်း 

အချန်ိမီေဆာင်ရွက်ုိင်ေရး စီမံ ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

• သတင်းေပးပုိမစနစ် လျင်ြမန်ေချာေမွေစမည့် အစီ 

အမံများ ချမှတ်ြခင်း၊ 

ဦးစားေပး (၁) ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ်ခဲွတာဝန်ခံများ 

အုိင်စီတီဌာန 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေရးဌာန 

 

၁.၂။ 

• သတင်းေပးပုိသည့် စနစ်ဆုိင်ရာကမ်းကျင် မှင့် 

အသိပညာများြဖန်ေဝမည့် အစီအမံများ ချမှတ် 

ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

• သတင်းေပးရန် တာဝန်ရိှမဆုိင်ရာ အသိပညာ များ 

ြဖန်ေဝြခင်း၊ 

ဦးစားေပး (၁) ၂၀၁၉-၂၀၂၃ ဘဏ်ခဲွတာဝန်ခံများ 

အုိင်စီတီဌာန 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေရးဌာန 

 

၁.၃။ 

• တာဝန်ခံ ေဆာင်ရွက်ေနေသာအဖဲွများ ှင့် 

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ုိင်ရန် အေကာင် အထည် 

ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ေရး အရာရိှများ၊ အသင်းဖဲွစည်း 

မည့် အစီအမံများ ချမှတ် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

ဦးစားေပး (၁) ၂၀၁၉-၂၀၂၁ ဘဏ်ခဲွတာဝန်ခံများ 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေရးဌာန 
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မဟာဗျGဟာရည်မနှ်းချက်များ မဟာဗျGဟာအစအီစဥ်များ ဥးီစားေပးအဆင့် 
အချနိ် 

သတ်မတှ်ချက် 
တာဝန်ရှိသမူျား 

 ၁.၄။ 

• FIU ထံ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် ေငွသားသယ်ေဆာင်မ 

သတင်းပုိချက် များ တုိးြမင့်ေပးပုိုိင်ေရး စီမံ 

ေဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

ဦးစားေပး (၂) ၂၀၂၀-၂၀၂၂ ဘဏ်ခဲွတာဝန်ခံများ 

အုိင်စီတီဌာန 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေရးဌာန 

 

မဟာဗျGဟာရည်မှန်းချက် (၂) 

သတင်းပုိအဖဲွအစည်းများ၏ ဆက်သွယ် 

ေဆာင်ရွက်သူအေပ အေလးထား 

စိစစ်ြခင်း (CDD) လုပ်ငန်းများ၊ အကျိးခံ 

စားခွင့်ရိှသူပုိင်ရှင် (BO) ဆုိင်ရာ သတင်း 

အချက်အလက်ရယူြခင်းများ ပုိမုိတုိးတက် 

ေကာင်းမွန်လာေစရန်- 

 

၂.၁။ 

• တာဝန်ှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်များ တုိးြမင့် သတ်မှတ်မည့် 

အစီအမံများ ချမှတ် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

ဦးစားေပး (၁) ၂၀၁၉-၂၀၂၁ ဘဏ်ခဲွတာဝန်ခံများ 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေရးဌာန 

၂.၂။ 

• အကျိးခံစားခွင့်ရိှသူပုိင်ရှင်ဆုိင်ရာ သတင်းအချက် 

အလက်များ ရယူြခင်းအပါအဝင် ဆက်သွယ် 

ေဆာင်ရွက်သူအေပ အေလးထားစိစစ်ြခင်း (CDD) 

လုပ်ငန်းများ ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွက်ုိင်ေစေရး 

ေငွေကးခဝါချမှင့် အကမ်းဖက်မကုိ ေငွေကး 

ေထာက်ပ့ံမတုိက်ဖျက်ေရးဆုိင်ရာ အသိပညာများ 

ြဖန်ေဝေပးမည့်အစီအမံများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

ဦးစားေပး (၁) ၂၀၁၉-၂၀၂၃ ဘဏ်ခဲွတာဝန်ခံများ 

အုိင်စီတီဌာန 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေရးဌာန 
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မဟာဗျGဟာရည်မနှ်းချက်များ မဟာဗျGဟာအစအီစဥ်များ ဥးီစားေပးအဆင့် 
အချနိ် 

သတ်မတှ်ချက် 
တာဝန်ရှိသမူျား 

 ၂.၃။ 

• ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပ အေလးထားစိစစ် ြခင်း 

(CDD) လုိက်နာေဆာင်ရွက်မ/ ပျက်ကွက်မ များအေပ 

ထိေရာက်ဟန်တားသည့် စီမံခန်ခဲွေရး နည်းလမ်း 

သုိမဟုတ် ြပစ်မေကာင်းအရ အေရးယူ 

ေဆာင်ရွက်မများ တုိးြမင့် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

ဦးစားေပး (၂) ၂၀၂၀-၂၀၂၃ ဘဏ်ခဲွတာဝန်ခံများ 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေရးဌာန 

 

၂.၄။ 

• အကျိးခံစားခွင့်ရိှသူ ပုိင်ရှင်ဆုိင်ရာ အချက်အလက် 

များကုိ ပုိမုိရယူုိင်ရန်အတွက် ေဖာ်ထုတ်ြခင်း 

(Identification)၊ အတည်ြပစိစစ်ြခင်း 

(Verification)ှင့် မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းြခင်း (Record 

Keeping) များတုိးြမင့်ေဆာင်ရွက်မည့် အစီအမံများ 

ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

ဦးစားေပး (၂) ၂၀၂၀-၂၀၂၃ ဘဏ်ခဲွတာဝန်ခံများ 

အုိင်စီတီဌာန 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေရးဌာန 

 

၂.၅။ 

• အကျိးခံစားခွင့် ရိှသူပုိင်ရှင်ဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ 

ေဖာ်ထုတ်ရယူ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ကမ်းကျင်မှင့် 

အသိပညာေပးမများ တုိးြမင့်ေဆာင်ရွက် မည့် 

အစီအမံများချမှတ်ြခင်း။ 

ဦးစားေပး (၂) ၂၀၂၀-၂၀၂၃ ဘဏ်ခဲွတာဝန်ခံများ 

အုိင်စီတီဌာန 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေရးဌာန 
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မဟာဗျGဟာရည်မနှ်းချက်များ မဟာဗျGဟာအစအီစဥ်များ ဥးီစားေပးအဆင့် 
အချနိ် 

သတ်မတှ်ချက် 
တာဝန်ရှိသမူျား 

မဟာဗျGဟာရည်မှန်းချက် (၃) 

သတင်းပုိအဖဲွ အစည်းများ၏ လဲ 

ေြပာင်း ေဆာင်ရွက်မများ ေစာင့် 

ကည့် စစ်ေဆးမ ှင့် မှတ်တမ်း 

ထိန်းသိမ်းမစနစ်များ ပုိမုိ တုိးတက် 

လာေစရန်။ 

၃.၁။ 

• ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူ၏ လဲေြပာင်းေဆာင်ရွက် မှင့် 

စာရင်းများကုိ ေငွေကးခဝါချမှင့် အကမ်း ဖက်မကုိ 

ေငွေကးေထာက်ပ့ံမ တုိက်ဖျက်ေရးဆုိင်ရာ ေစာင့်ကည့် 

စစ်ေဆးမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များ ချမှတ်ြခင်း၊ 

ဦးစားေပး (၁) ၂၀၁၉-၂၀၂၁ ဘဏ်ခဲွတာဝန်ခံများ 

အုိင်စီတီဌာန 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေရးဌာန 

 

၃.၂။ 

• ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပ အေလးထား စိစစ် ြခင်း 

(CDD)၊ တုိးြမင့်အေလးထားစိစစ်ြခင်း (EDD) ှင့် 

သံသယြဖစ်ဖွယ်လဲေြပာင်း ေဆာင်ရွက်မ အရာယ်ြပ 

န်းကိန်းနည်းပုံစံ (STR Red flag Indicator 

Typologies) ဆုိင်ရာ ကမ်းကျင်မ သင်တန်းေပးမည့် 

အစီအမံများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

ဦးစားေပး (၂) ၂၀၁၉-၂၀၂၃ ဘဏ်ခဲွတာဝန်ခံများ 

အုိင်စီတီဌာန 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေရးဌာန 

 

၃.၃။ 

• ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူ လဲေြပာင်းေဆာင်ရွက်မများကုိ 

ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးြခင်းဆုိင်ရာ ေခတ်မီနည်းပညာ များ 

တုိးြမင့်အသုံးြပုိင်ေရး စီမံ ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

ဦးစားေပး (၂) ၂၀၁၉-၂၀၂၃ အုိင်စီတီဌာန 

ဘဏ်ခဲွတာဝန်ခံများ 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေရးဌာန 
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မဟာဗျGဟာရည်မနှ်းချက်များ မဟာဗျGဟာအစအီစဥ်များ ဥးီစားေပးအဆင့် 
အချနိ် 

သတ်မတှ်ချက် 
တာဝန်ရှိသမူျား 

 ၃.၄။ 

• မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းမစနစ် ပုိမုိတုိးတက်ေစရန် 

သတင်း အချက်အလက်များ ထိန်းသိမ်းမစနစ် (Data-

Based System) ထူေထာင်ထားရိှမည့် အစီအမံများ 

ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

ဦးစားေပး (၃) ၂၀၂၁-၂၀၂၃ ဘဏ်ခဲွတာဝန်ခံများ 

အုိင်စီတီဌာန 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေရးဌာန 

 

မဟာဗျGဟာရည်မှန်းချက် (၄) 

ေငွေကးခဝါချမှင့် အကမ်းဖက်မကုိ 

ေငွေကးေထာက်ပ့ံမ တုိက်ဖျက်ေရး 

ဆုိင်ရာ ကိတင် ကာကွယ်ေရး 

ေဆာင်ရွက်ချက်များအား ဆုံးံးုိင်ေြခ 

အရာယ် အကဲြဖတ်ချက်ရလဒ်များှင့် 

ကုိက်ညီမရိှေစရန်။ 

၄.၁။ 

• ကအလုိက် ေငွေကးခဝါချမှင့် အကမ်းဖက်မ ကုိ 

ေငွေကးေထာက်ပ့ံမဆုိင်ရာ ဆုံးံးုိင်ေြခ အရာယ် 

အကဲြဖတ်ေရးလုပ်ငန်းများ အေကာင် အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ နည်းပညာ၊ ပစည်း၊ ဝန်ေဆာင်မ 

အသစ်များမစတင်မီ သုိမဟုတ် အသုံးမြပမီ 

ဆုံးံးုိင်ေြခအရာယ် အကဲြဖတ်ြခင်း ြပလုပ်ြခင်း၊ 

လုိအပ်ပါက နည်းပညာ အကူအညီ ေတာင်းခံြခင်း၊ 

ဦးစားေပး (၁) ၂၀၁၉-၂၀၂၃ ဘဏ်ခဲွတာဝန်ခံများ 

ဆုံးံးုိင်ေြခ စီမံခန်ခဲွမဌာန 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေရးဌာန 
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မဟာဗျGဟာရည်မနှ်းချက်များ မဟာဗျGဟာအစအီစဥ်များ ဥးီစားေပးအဆင့် 
အချနိ် 

သတ်မတှ်ချက် 
တာဝန်ရှိသမူျား 

 ၄.၂။ 

• သက်ဆုိင်ရာကအလုိက် ေငွေကးခဝါချမှင့် 

အကမ်းဖက်မကုိ ေငွေကးေထာက်ပ့ံမဆုိင်ရာ 

အရာယ် အကဲြဖတ်ချက်ရလဒ်များှင့်အညီ 

ဆုံးံးုိင်ေြခစီမံခန်ခဲွမ မူဝါဒှင့်အရာယ် 

အကဲြဖတ်ေရးလုပ်ငန်းအေပ  နည်းပညာှင့် 

အသိပညာများ ေထာက်ပ့ံမည့် အစီအမံများ 

ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

ဦးစားေပး (၂) ၂၀၂၀-၂၀၂၂ ဘဏ်ခဲွတာဝန်ခံများ 

အုိင်စီတီဌာန 

ဆုံးံးုိင်ေြခ စီမံခန်ခဲွမဌာန 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေရးဌာန 

၄.၃။ 

• ကအလုိက် ေငွေကးခဝါချမှင့် အကမ်းဖက်မကုိ 

ေငွေကးေထာက်ပ့ံမဆုိင်ရာ ဆုံးံးုိင်ေြခအရာယ် 

အကဲြဖတ်ချက် ရလဒ်များှင့်အညီ ဆုံးံးုိင်ေြခ 

အရာယ် စီမံခန်ခဲွမ အစီအမံများ ေရးဆဲွ 

ေဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

ဦးစားေပး (၃) ၂၀၂၁-၂၀၂၃ ဘဏ်ခဲွတာဝန်ခံများ 

အုိင်စီတီဌာန 

ဆုံးံးုိင်ေြခ စီမံခန်ခဲွမဌာန 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေရးဌာန 
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မဟာဗျGဟာရည်မနှ်းချက်များ မဟာဗျGဟာအစအီစဥ်များ ဥးီစားေပးအဆင့် 
အချနိ် 

သတ်မတှ်ချက် 
တာဝန်ရှိသမူျား 

မဟာဗျGဟာရည်မှန်းချက် (၅) 

အရာယ်အေြခြပ ချ်းကပ်ြခင်းြဖင့် 

သတင်းပုိအဖဲွ အစည်းများအေပ 

ကီးကပ်ေရး လုပ်ငန်းများ ပုိမုိတုိးတက် 

ခုိင်မာေစရန်။ 

၅.၁။ 

• သတင်းေပးပုိမှင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပ 

အေလးထားစိစစ်ြခင်းလုပ်ငန်းစ်အေပ  ကီးကပ် 

ြခင်းှင့် တုိးြမင့်ေဆာင်ရွက်မည့် အစီအမံများ ချမှတ် 

ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

ဦးစားေပး (၁) ၂၀၁၉-၂၀၂၃ ဘဏ်ခဲွတာဝန်ခံများ 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေရးဌာန 

၅.၂။ 

• သက်ဆုိင်ရာကအလုိက် ဌာနတွင်း ေငွေကးခဝါချမ 

ှင့် အကမ်းဖက်မကုိ ေငွေကးေထာက်ပ့ံမ 

တုိက်ဖျက်ေရး ဆုိင်ရာ မူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

များ ချမှတ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

• ဌာနတွင်း AML/CFT ဆုိင်ရာ မူဝါဒများှင့် အညီ 

ဝန်ထမ်းများအား စွမ်းရည်ြမင့်တင်ေရး သင်တန်းများ 

ပုိချြခင်း၊ စာရင်းစစ်ေဆးြခင်း၊ 

ဦးစားေပး (၂) ၂၀၁၉-၂၀၂၃ ဘဏ်ခဲွတာဝန်ခံများ 

အုိင်စီတီဌာန 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေရးဌာန 
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မဟာဗျGဟာရည်မနှ်းချက်များ မဟာဗျGဟာအစအီစဥ်များ ဥးီစားေပးအဆင့် 
အချနိ် 

သတ်မတှ်ချက် 
တာဝန်ရှိသမူျား 

 ၅.၃။ 

• ဌာနတွင်း ေငွေကးခဝါချမှင့် အကမ်းဖက်မကုိ 

ေငွေကးေထာက်ပ့ံမတုိက်ဖျက်ေရး မူဝါဒှင့်အညီ 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မများ အေပ 

စစ်ေဆးကပ်မတ်ြခင်းှင့် ပျက်ကွက်မများအေပ 

အေရးယူေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

ဦးစားေပး (၂) ၂၀၁၉-၂၀၂၃ ဘဏ်ခဲွတာဝန်ခံများ 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေရးဌာန 

၅.၄။ 

• ထိေရာက်သည့် ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးြခင်းှင့် ုံးထုိင် 

ေစာင့်ကပ်ကည့် စစ်ေဆးြခင်း (On-site Inspection 

& off-site monitoring) ြဖင့် စစ်ေဆးကပ်မတ်မည့် 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်လက်စဲွများ၊ အစီအမံများ ချမှတ် 

ေဆာင်ရွက်ြခင်း ှင့် ယင်းစစ်ေဆးမှစ်မျိး အကား 

ေပါင်းစပ် ညိိင်းမှင့် သတင်းဖလှယ်မစနစ် 

ထားရိှြခင်း၊ 

ဦးစားေပး (၁) ၂၀၁၉-၂၀၂၃ ဘဏ်ခဲွတာဝန်ခံများ 

အုိင်စီတီဌာန 

ဆုံးံးုိင်ေြခ စီမံခန်ခဲွမဌာန 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေရးဌာန 
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မဟာဗျGဟာရည်မနှ်းချက်များ မဟာဗျGဟာအစအီစဥ်များ ဥးီစားေပးအဆင့် 
အချနိ် 

သတ်မတှ်ချက် 
တာဝန်ရှိသမူျား 

 ၅.၅။ 

• ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးကပ်မတ်မည့် အဖဲွများအား 

ေငွေကးခဝါချမှင့် အကမ်းဖက်မကုိ ေငွေကး 

ေထာက်ပ့ံမ တုိက်ဖျက်ေရးဆုိင်ရာ စွမ်းရည်ြမင့်တင် မည့် 

အစီအမံများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

ဦးစားေပး (၂) ၂၀၁၉-၂၀၂၃ ဘဏ်ခဲွတာဝန်ခံများ 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေရးဌာန 

၅.၆။ 

• ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးမည့် ကမ်းကျင်သည့်ဝန်ထမ်းများ 

တုိးချဲ ခန်အပ်မည့် အစီအမံများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက် ြခင်း၊ 

ဦးစားေပး (၃) ၂၀၁၉-၂၀၂၃ ဘဏ်ခဲွတာဝန်ခံများ 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေရးဌာန 

၅.၇။ 

• ုိင်ငံြခားလုပ်ငန်းခဲွများှင့် လက်ေအာက်ခံ 

လုပ်ငန်းများ အတွက် ေငွေကးခဝါချမှင့် 

အကမ်းဖက်မကုိ ေငွေကးေထာက်ပ့ံမတုိက်ဖျက် 

ေရးဆုိင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့် န်ကားချက် များ 

ြပန်လည်သုံးသပ်၍ ေခတ်ှင့်အညီ မွမ်းမံ ြပင်ဆင်ြခင်း၊ 

 

ဦးစားေပး (၃) ၂၀၁၉-၂၀၂၃ ဘဏ်ခဲွတာဝန်ခံများ 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေရးဌာန 
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မဟာဗျGဟာရည်မနှ်း

ချက်များ 
မဟာဗျGဟာအစအီစဥ်များ ဥးီစားေပးအဆင့် 

အချနိ် 

သတ်မတှ်ချက် 
တာဝန်ရှိသမူျား 

 ၅.၈။ 

• ုိင်ငံရပ်ြခားလုပ်ငန်းခဲွများ၊ လက်ေအာက်ခံလုပ်ငန်း များ ၏ 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များအား ေစာင့်ကည့် စစ်ေဆးုိင်မည့် 

လုပ်ငန်းစ်များချမှတ် အေကာင် အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

ဦးစားေပး (၃) ၂၀၂၁-၂၀၂၃ ဘဏ်ခဲွတာဝန်ခံများ 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေရးဌာန 

၅.၉။ 

• အေသးစားှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများ ဖံွဖိးေရးဘဏ်၏ 

သက်ဆုိင်ရာနယ်ပယ် အလုိက် AML/CFT ကပ်မတ်ကွပ်ကဲမ ှင့် 

ကီးကပ်စစ်ေဆးမများအား ဆုံးံးုိင်ေြခအရာယ် အေြခြပ 

ချ်းကပ်စစ်ေဆးသည့် လက်စဲွများ၊ နည်းလမ်းများ အစီအမံများ 

ချမှတ် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

ဦးစားေပး (၂) ၂၀၂၀-၂၀၂၃ ဘဏ်ခဲွတာဝန်ခံများ 

ဆုံးံးုိင်ေြခ စီမံခန်ခဲွမဌာန 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေရးဌာန 

၅.၁၀။ 

• အေသးစားှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများ ဖံွဖိးေရးဘဏ်၏ 

သက်ဆုိင်ရာနယ်ပယ်အလုိက် AML/CFT ကပ်မတ် 

ကွပ်ကဲမှင့်ကီးကပ် စစ်ေဆးမများအား ဆုံးံးုိင်ေြခ 

အရာယ်အေြခြပ ချ်းကပ်စစ်ေဆး သည့်လက်စဲွ များ၊ 

နည်းလမ်းများ အစီအမံများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက် ြခင်း။ 

 

ဦးစားေပး (၂) ၂၀၁၉-၂၀၂၃ ဘဏ်ခဲွတာဝန်ခံများ 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေရးဌာန 
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မဟာဗျGဟာရည်မနှ်းချက်များ မဟာဗျGဟာအစအီစဥ်များ 
ဥးီစားေပး

အဆင် ့

အချနိ် 

သတ်မတှ်ချက် 
တာဝန်ရှိသမူျား 

 ၅.၈။ 

• ုိင်ငံရပ်ြခားလုပ်ငန်းခဲွများ၊ လက်ေအာက်ခံလုပ်ငန်း များ ၏ 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များအား ေစာင့်ကည့် စစ်ေဆးုိင်မည့် 

လုပ်ငန်းစ်များချမှတ် အေကာင် အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

ဦးစားေပး 

(၃) 

၂၀၂၁-၂၀၂၃ ဘဏ်ခဲွတာဝန်ခံများ 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေရးဌာန 

၅.၉။ 

• အေသးစားှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများ ဖံွဖိးေရးဘဏ်၏ 

သက်ဆုိင်ရာနယ်ပယ် အလုိက် AML/CFT ကပ်မတ်ကွပ်ကဲမ ှင့် 

ကီးကပ်စစ်ေဆးမများအား ဆုံးံးုိင်ေြခအရာယ် အေြခြပ 

ချ်းကပ်စစ်ေဆးသည့် လက်စဲွများ၊ နည်းလမ်းများ အစီအမံများ 

ချမှတ် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

ဦးစားေပး (၂) ၂၀၂၀-၂၀၂၃ ဘဏ်ခဲွတာဝန်ခံများ 

ဆုံးံးုိင်ေြခ စီမံခန်ခဲွမဌာန 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေရးဌာန 

၅.၁၀။ 

• အေသးစားှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများ ဖံွဖိးေရးဘဏ်၏ 

သက်ဆုိင်ရာနယ်ပယ်အလုိက် AML/CFT ကပ်မတ် 

ကွပ်ကဲမှင့်ကီးကပ် စစ်ေဆးမများအား ဆုံးံးုိင်ေြခ 

အရာယ်အေြခြပ ချ်းကပ်စစ်ေဆး သည့်လက်စဲွ များ၊ 

နည်းလမ်းများ အစီအမံများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက် ြခင်း။ 

 

ဦးစားေပး (၂) ၂၀၁၉-၂၀၂၃ ဘဏ်ခဲွတာဝန်ခံများ 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေရးဌာန 
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မဟာဗျGဟာရည်မနှ်းချက်များ မဟာဗျGဟာအစအီစဥ်များ ဥးီစားေပးအဆင့် 
အချနိ် 

သတ်မတှ်ချက် 
တာဝန်ရှိသမူျား 

မဟာဗျGဟာရည်မှန်းချက် (၆) 

အေသးစားှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများ

ဖံွဖိးေရးဘဏ်ရိှ ဝန်ထမ်းများ ၏ 

ေငွေကးခဝါချမှင့် အကမ်းဖက် မကုိ 

ေငွေကးေထာက်ပ့ံမ တုိက်ဖျက် 

ေရးဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက် 

ရာတွင် စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်မားပီး 

အဂတိလုိက်စားမ ကင်းရှင်းစွာြဖင့် 

လုပ်ငန်းတာဝန်များ ေဆာင်ရွက်ုိင် 

ေစရန်။ 

 

၆.၁။ 

• ဝန်ထမ်းများအား တာဝန်ေပးအပ်ရာတွင် 

ေငွေကးခဝါချမှင့် အကမ်းဖက်မကုိ ေငွေကးေထာက်ပ့ံမ 

တုိက်ဖျက်ေရးဆုိင်ရာ စံန်းသတ်မှတ်ချက် များ 

ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

ဦးစားေပး (၂) ၂၀၂၁-၂၀၂၃ ဘဏ်ခဲွတာဝန်ခံများ 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေရးဌာန 

၆.၂။ 

• ကျင့်ဝတ် (Code of Conduct)များ ေရးဆဲွြပာန်း၍ 

အေကာင်အထည်ေဖာ် လုိက်နာေဆာင်ရွက်မည့် 

အစီအမံများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

ဦးစားေပး (၂) ၂၀၂၀-၂၀၂၃ ဘဏ်ခဲွတာဝန်ခံများ 

ဆုံးံးုိင်ေြခ စီမံခန်ခဲွမဌာန 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေရးဌာန 

၆.၃။ 

• ကုိယ်ကျင့်တရား ေကာင်းမွန်ေရးအတွက် ေလ့ကျင့် 

ပျိးေထာင် ေပးမည့် အစီအမံများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 

ဦးစားေပး (၃) ၂၀၂၁-၂၀၂၃ ဘဏ်ခဲွတာဝန်ခံများ 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေရးဌာန 

၆.၄။ 

အဂတိလုိက်စားမ တုိက်ဖျက်ေရးဆုိင်ရာ အသိပညာ 

ေပးြခင်းှင့် အေရးယူေဆာင်ရွက်မည့် အစီအမံများ ချမှတ် 

အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း။  

ဦးစားေပး (၂) ၂၀၂၁-၂၀၂၃ ဘဏ်ခဲွတာဝန်ခံများ 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေရးဌာန 

 


