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အေသးစား'ှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများဖံွ67ဖိuးေရးဘဏ်လိမိတက် 

 

!ိုင်ငံေရးအရထင်ရာှးသမူျား (2သဇာတကိ6မရှိသမူျား) မူဝါဒ 

Politically Exposed Persons (PEP) Policy 
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မဝူါဒ မပူိုင်: 
အေသးစားငှ်အ့လတ်စားလပု်ငန်းများဖွံဖိးေရးဘဏ်လမိတိက် 

 

ဆက်သယွ်ရန်: 

သန်းထိုက်သ-ူလက်ေထာက်အေထေွထမွန်ေနဂျာ 

လိုက်နာေဆာင်ရကွ်ေရးဆိုင်ရာဌာန 

 

စတင်သက်ေရာက်သည်ေ့န8: 

၂၀၂၀ ဧပလီ ( ၃၀ ) ရက် 

 

ြပန်လည်စစိစ်ရမည်ေ့န8: 

၂၀၂၁ ဧပလီ ( ၃၀ ) ရက် 

 

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 

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

ေငေွကးခဝါချမငှ် ့ အကမ်းဖက်မကို ေငေွကးေထာက်ပံမ့တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာမဟာဗျဟာ (DOC-

2019-05 Rev: 1.0) 
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အမည်Eငှ် ့သက်ဆိုင်ြခင်း 

၁။ ဤမဝူါဒကို Eိုင်ငံေရးအရထင်ရာှးသမူျား (IသဇာတကိKမရှိသမူျား) မဝူါဒဟ ုေခတငွ်ေစရမည်။ 

 

၂။ ဤမဝူါဒသည် ေငေွကးခဝါချမတိုက်ချက်ေရး နည်းဥပေဒများ (ြပည်ထဲေရးဝန်ကးီဌာန 

အမနိ်ေကာြငာ စာအမတှ် ၁၂၀၂/၂၀၁၅) ငှ် ့ ေငေွကးခဝါချမတိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒဆိုင်ရာအမနိ် ( 

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

 

၃။ ဤမဝူါဒတငွ် ိုင်ငံေရးအရထင်ရာှးသမူျား (သဇာတကိမရှိသမူျား) စာရင်းများအားြပဌာန်း၍ 

ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သမူျားအေပအေလးထားစစိစ်ရာတငွ် တကိျစာွစစိစ်ရမည်။ 

 

Eိုင်ငံေရးအရထင်ရာှးသမူျား (IသဇာတကိKမရှိသမူျား) စာရင်း 

၄။ အေသးစားငှ်အ့လတ်စားလပု်ငန်းများဖွံဖိးေရးဘဏ်၏ ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ်သမူျားအေပ 

အေလးထားစစိစ်ြခင်းမဝူါဒ အပိုဒ် ၃ (ဈ) ပါ Politically Exposed Persons (PEP) သိုမဟတု် 

ိုင်ငံေရးအရထင်ရာှးသမူျား (သဇာတကိမရှိသမူျား) အား အဓပိါယ်ဖငွ်ဆ့ိုရာတငွ် လပူဂုိလ်တစ်ဦး 

တစ်ေယာက်သည် ြပည်တငွ်း၌ြဖစ်ေစ၊ ိုင်ငံတကာတငွ် ထင်ရာှးေသာ ြပည်သူလပု်ငန်းေဆာင်တာ 

များ အပ်ငှ်းြခင်းခံရသမူျားဟ ုေအာက်ေဖာ်ြပပါစာရင်းအတိုင်း အဓပိါယ်ဖငွ်ဆ့ိုပါသည်။ 

 

အဆိုပါစာရင်းတငွ်- 

(က) မသိားစဝုင်များ -  ိုင်ငံေရးအရထင်ရာှးသမူျား၏ ဇနးီ သိုမဟတု် ခင်ပနွ်း၊ ညအီစ်ကို 

ေမာင်မှများ၊ ထိုသတူို၏ ဇနးီ သိုမဟတု် ခင်ပနွ်း၊ မဘိ ငှ် ့သား၊ သမးီများ၊ ၎င်းတို၏ ဇနးီ သို 

ခင်ပနွ်း၊ 

(ခ) ဆက်Eယွ်သမူျား - အများြပည်သဆူိုင်ရာအခန်းကများတငွ် ိုင်ငံေရးအရထင်ရာှး 

သမူျားငှ် ့ လမူေရးအရြဖစ်ေစ၊ ကမ်းကျင်မနယ်ပယ်အရြဖစ်ေစ နးီကပ်စာွဆက်ယွ်မရှိ 

သမူျား လဲပါဝင်ပါသည်။ 

 

Eိုင်ငံေရးအရထင်ရာှးသမူျား  Eိုင်ငံေရးအရထင်ရာှးသမူျား  

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရေခါင်းေဆာင်များ - ိုင်ငံေတာ်သမတ 

- ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပဂုိလ် 

- ဒတုိယသမတများ 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရဝန်ကးီများ - ြပည်ေထာင်စဝုန်ကးီများ 

- ဒတုယိဝန်ကးီများ 
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ြပည်နယ်ငှ်တ့ိုင်းေဒသကးီအစိုးရေခါင်းေဆာ

င်များ 

- ဝန်ကးီချပ်များ 

- အထးူေဒသေခါင်းေဆာင်များ 

(ေနြပည်ေတာ်ြပည်ေထာင်စနုယ်ေြမ၊ 

ကိုယ်ပိုင်အပု်ချပ်ခငွ်ရ့ေဒသများ) 

ြပည်နယ်ငှ်တ့ိုင်းေဒသကးီအစိုးရဝန်ကးီများ - ြပည်နယ်ငှ်တ့ိုင်းေဒသကးီအစိုးရဝန်ကးီများ 

ြပည်ေထာင်စဥုပေဒြပအဖွဲဝင်များ - ြပည်သူလတ်ေတာ်အမတ်များ 

- အမျိးသားလတ်ေတာ်အမတ်များ 

ြပည်နယ်ငှ်တ့ိုင်းေဒသကးီဥပေဒြပအဖွဲဝင်

များ 

- ြပည်နယ်ငှ်တ့ိုင်းေဒသကးီလတ်ေတာ်အမတ်

များ 

ြပည်ေထာင်စ၏ုအကးီတန်းအစိုးရဝန်ထမ်း

များ 

- န်ကားေရးမှးအဆင့်ငှ်အ့ထက် 

အဆင်ြ့မင်ရ့ာထးူများ 

ြပည်နယ်ငှ်တ့ိုင်းေဒသကးီအကးီတန်းအစိုး

ရဝန်ထမ်းများ 

- န်ကားေရးမှးအဆင့်ငှ်အ့ထက် 

အဆင်ြ့မင်ရ့ာထးူများ 

စစ်ဖက်အကးီတန်းအရာရှိများ - ဒတုယိဗိုလ်မှးကးီအဆင့်ငှ်အ့ထက် 

အဆင်ြ့မင်အ့ရာရှိများ 

ြပည်သူရဲအကးီတန်းအရာရှိများ - ဒတုယိရဲမှးကးီအဆင့်ငှ်အ့ထက် 

အဆင်ြ့မင်အ့ရာရှိများ 

အထးူစံစုမ်းစစ်ေဆးေရးအကးီတန်းအရာရှိ

များ 

- ဒတုယိရဲမှးကးီအဆင့်ငှ်အ့ထက် 

အဆင်ြ့မင်အ့ရာရှိများ 

တရားစရီင်ေရး၏ အကးီတန်းအဖွဲဝင်များ - ြပည်ေထာင်စတုရားသူကးီချပ်ငှ်ေ့ရှေနချပ် 

- တိုင်းေဒသကးီငှ် ့ြပည်နယ်ေရှေနချပ်များ 

- ခံုံးုတရားသူကးီများ 

- တရားံးုချပ်တရားသူကးီများ 

- ခိုင်တရားသူကးီအားလံးု 

မိေတာ်ဝန်များ - မိများရှိ 

မိေတာ်ဝန်များငှ်ဒ့တုယိမိေတာ်ဝန်များ 

- YCDC၊ MCDC ငှ် ့NPT ေကာင်စအီဖွဲဝင်များ 

သံံးုငှ်ေ့ကာင်စစ်ဝန်ထမ်းများ - သံအမတ်ကးီများ 

- လက်ေထာက်သံအမတ်ငှ်တ့ာဝန်ခံသံအမတ်

များ 

- ပးူတွဲတာဝန်ခံသံအမတ်များငှ်ေ့ကာင်စစ်ဝန်

များ 
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ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များ - ဘာသာေရးအဖွဲအစည်အားလံးု၏ေခါင်းေဆာင်

များ 

ိုင်ငံေရးပါတအီရာရှိများ - ပါတဗီဟိုအလပု်မေဆာင်ေကာ်မတအီဖွဲဝင်များ 

ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းအရာရှိများ - ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းများမ ှ ေခါင်းေဆာင်များ၊ 

လက်ေထာက်ေခါင်းေဆာင်များ 

ိုင်ငံေရးတက်ကလွပ်ရာှးသမူျားငှ် ့

အလပု်သမား အဖွဲအစည်းအရာရှိများ 

- အဆိုပါ အဖွဲအစည်းများ၏ ဗဟိုအလပု်မေဆာင် 

ေကာ်မတဝီင်များ 

ိုင်ငံတကာ/ ေဒသတငွ်း အစိုးရမဟတု်ေသာ 

အဖွဲအစည်းအရာရှိများ 

- အဆိုပါ အဖွဲအစည်းများ၏ ဗဟိုအလပု်မေဆာင် 

ေကာ်မတဝီင်များ 

လက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်းေခါင်းေဆာင်များ 

(လက်မတှ်ထိုးထားသမူျား၊ လက်မတှ်မထိုး 

ထားသမူျားငှ် ့ြပည်သူစစ်အဖွဲအစည်းများ 

- အဆိုပါ အဖွဲအစည်းများ၏ ဗဟိုအလပု်မေဆာင် 

ေကာ်မတဝီင်များ 

- ဒတုယိဗိုလ်မှးကးီအဆင့်ငှ်အ့ထက် 

အဆင်ြ့မင်အ့ရာရှိများ 

ိုင်ငံြခားသားိုင်ငံေရးအရထင်ရာှးသမူျား 

(သဇာတကိမရှိသမူျား) 

- ိုင်ငံရပ်ြခားတငွ်ေနထိုင်ေသာ်လည်း 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ိုင်ငံေရးလပ်ရာှးမများတငွ် 

ိုင်ငံေရးအရထင်ရာှး သမူျား 

ဆက်ယွ်သမူျား - အထက်ေဖာ်ြပပါ ိုင်ငံေရးအရထင်ရာှးသမူျား၏ 

တိုက်ိုက်မသိားစဝုင်များ (မဘိ၊ သား/သမးီ၊ 

ညအီကို ေမာင်မှ၊ အဖိုးအဖာွး၊ ေြမး၊ 

အမိ်ေထာင်ဖက်၊ အမိ်ေထာင်ဖက်ငှ်ပ့က်သက် 

ေသာ မဘိ၊ ညအီကို ေမာင်မှ၊ အဖိုးအဖာွး။ 

ရင်းှီးေသာအေပါင်းအသင်းမတိ်ေဆမွျား - အထက်ေဖာ်ြပပါ ိုင်ငံေရးအရထင်ရာှးသမူျား၏ 

ကိုယ်ေရးအရာရှိများ၊ အတငွ်းေရးမှးများ၊ 

သငူယ်ချင်းများ၊ မတိ်ေဆမွျား 

အဓကိသဇာလမ်းမိုးကသမူျား - ိုင်ငံေရး၊ စးီပာွးေရးငှ် ့ လမူေရးအရ 

သဇာလမ်းမိုး ိုင်ေသာလပူဂုိလ်များ 

 

မတှ်တမ်းထားရှိြခင်းEငှ့် အစရီင်ခံြခင်းဆိုင်ရာ သတ်မတှ်ချက်များ 

၅။ ဘဏ်ခွဲများသည် ိုင်ငံေရးအရထင်ရာှးသမူျား (သဇာတကိမရှိသမူျား) စာရင်းဝင်များငှ့်ပတ်သက် 

သည့် လပု်ငန်းေဆာင်ရကွ်ချက်များငှ့် ဆက်သယွ်မများအားလံးုကို ြပည့်စံစုာွမတှ်တမ်းထားရှိရမည်။ 
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၆။ ဘဏ်ခွဲများသည် လိုက်နာေဆာင်ရကွ်ေရးဆိုင်ရာဌာနမတှဆင် ့ ိုင်ငံေရးအရထင်ရာှးသမူျား 

(သဇာတကိမရှိသမူျား) စာရင်းဝင်များ၏ ေငေွပးေငယွမူတိုင်းကို စစိစ်စစ်ေဆးပးီ တစ်ေနတည်းတငွ် 

ောှင့်ေးှြခင်းမရှိဘဲ ဗဟိုထနိ်းချပ်ေရးအဖွဲငှ့် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၊ ဘဏ်လပု်ငန်းကးီကပ် 

စစ်ေဆးေရးဌာနသို ၎င်းတို၏လပု်ငန်းေဆာင်ရကွ်ချက်များအားလံးုကို အစရီင်ခံတင်ြပရမည်။ 


