
 

 

ြမန်မာိုင်ငံဘဏ်များအသင်း၏ အသင်းဝင်ဘဏ်များအေနြဖင့ ် AML/CFT ဆိုင်ရာ တုိးတက်အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေနမများ 

 

၁။ ြမန်မာိုင်ငံဘဏ်များအသင်းသည် အသင်းစတင်တညေ်ထာင်သည့် (၁.၄.၁၉၉၉) ရက်ေန့မှ စ၍ မမိိ 

အသင်းဝင်ဘဏ်များအေနြဖင့ ် ထုတ်ြပန်ထားသည့် တည်ဆဲဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ ြမန်မာုိင်ငံေတာ် 

ဗဟုိဘဏ်မ ှ ထုတ်ြပန်ထားသည့် အမိန့်၊ န်ကားချက်၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား လုိက်နာေဆာင်ရက်ွ 

ြခင်းအားြဖင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းများအား တည်ငိမ်စွာဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန ်တွန်းအားေပးထိန်းေကျာင်း ေဆာင် 

ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

၂။ ထိုသိုထိန်းေကျာင်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာတွင ်ေငွေကးခဝါချမှင့်အကမ်းဖက်မကိုေငွေကးေထာက် 

ပံ့မတိက်ုဖျက်ေရး (AML/CFT) ဆိုင်ရာ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့်ကိစရပ်များကုိလည်း အထူးအေလးေပး 

ကပ်မတ်ထိန်းေကျာင်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ AML/CFT ဆိငုရ်ာ သတင်းပုိအဖွဲအစည်းအြဖစ် သတ ်

မှတ်ခံထားရသည့်ဘဏ်များအေနြဖင့် ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏမှ် ထုတ်ြပန်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစညး် 

ကမး်များ၊ ေငွေကးဆိုင်ရာစုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲ (Financial Intelligence Unit – FIU) မ ှ ထုတ် 

ြပန်ထားသည့် အမိန့်၊ န်ကားချက်များအား တိကျစွာလုိက်နာကရန် တာဝနရိှ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ြမန်မာ 

ိုင်ငံဘဏ်များအသင်း၏ ပုံမှန်ကျင်းပသည့် အစည်းအေဝးများတွင ် ဘဏ်များ AML/CFT ဆုိင်ရာ လိုက်နာ 

အေကာင်အထည်ေဖာမ် တိုးြမင့်ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက ်တွန်းအားေပး ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။  

 

AML/CFT ဆုိငရ်ာ ဆပ်ေကာ်မတီအားဖွဲစည်းြခင်း 

၃။ ြမန်မာိုင်ငံဘဏ်များအသင်းသည် AML/CFT ဆိုင်ရာကိစရပ်များအား အသင်းဝင်ဘဏ်များအတွင်း 

လုိက်နာမပိုမိုအားေကာင်းေစရန်ှင့် လုိအပ်ေသာအသိပညာေပးအစီအစဉ်များ ေဆာင်ရွက်ုိင်ရန်အတွက် 

(၁၅.၁၀.၂၀၂၁) ရက်ေန့မှစတင်၍ AML/CFT ဆုိငရ်ာ ဆပ်ေကာ်မတီတစ်ရပ်အား အသငး်ဝင်ဘဏမ်ျားမ ှ

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေရးအရာရှိများြဖင့ ် ဖွဲစည်းခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဆပ်ေကာ်မတီအား AML/CFT ဆိငုရ်ာ 

ကိစရပမ်ျားသာမက အဆိုပါကိစှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် လိုက်နာေဆာင်ရွက်ေရးဆိုင်ရာကိစရပ်များ ပုိမိ ု

ကျယ်ြပန့်စွာေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်အတွက် ဆပ်ေကာ်မတီအား Prudential/ AML-CFT/ Fraud/ Risk ေကာမ် 

တီအမညြ်ဖင့် (၂၀၂၂) ခုှစ်တွင ်ြပင်ဆင်ဖဲွစညး်ခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။ 

 

ေငွေကးခဝါချမှင့်အကမ်းဖက်မကိ ု ေငွေကးေထာက်ပံ့မတိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ အမျ ိးသားအဆင့်မဟာဗျ 

ဟာနယ်ပယ်(၃) အေကာင်အထည်ေဖာ်မတွင် ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရွက်ချက်များ 

၄။ ြမန်မာိုင်ငံဘဏ်များအသင်း၏ အသင်းဝင်ဘဏ်များအေနြဖင့ ် ေငွေကးခဝါချမှင့်အကမ်းဖက်မ 

ကုိ ေငွေကးေထာက်ပ့ံမတိုက်ဖျက်ေရးဆုိင်ရာ အမျ ိးသားအဆင့် မဟာဗျဟာနယ်ပယ(်၃) အေကာင်အထည ်



 

 

ေဖာ်မတွင ် ရာန်းြပည့်ေအာင်ြမင်မရှိေစရန်အတွက် ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ရမည့် ကိစရပမ်ျားအလိုက် 

AML/CFT ဆုိင်ရာ သင်တန်းေပးပုိမ ေချာေမွေစရန်၊ သတင်းအရငး်အြမစ်များအား စိစစ်ရာတွင် ကမး်ကျင ်

စွာေဆာင်ရွက်ိုင်ေစရန်၊ ဘဏ်ှင့်ဆက်သွယ်ေဆာငရွ်က်သူအပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့်ရှိသူပုိင်ရှင်ဆိုင်ရာ 

သတင်းအချက်အလက်များ (KYC/CDD) ရယူရာတွင ် တိကျမှန်ကန်မရိှေစရန်၊ ရရှိေသာ သတင်းအချက် 

အလက်များအား အတည်ြပြခင်း/ အချက်အလက်များ ထိန်းသိမ်းထားမများြပည့်စံုမှန်ကန်ေရး စသည့် နယ် 

ပယ်များတွင် ထိေရာက်စွာအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။  

၅။ ထိုအြပင ်အသင်းဝင်ဘဏ်များ၌ AML/CFT ဆုိင်ရာ မူဝါဒများ (policy)၊ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့် 

အစီအစဉ်များ procedures များ ေရးဆဲွထားရိှအေကာင်အထည်ေဖာ်ုိင်ေရးကုိလည်း ပူးေပါင်း ေဆာငရ်က်ွ 

လျက်ရှိပါသည်။ ထိုသုိပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းများေကာင့် AML/CFT ဆိုင်ရာ အမျ ိးသား အဆင့်မဟာဗျ 

ဟာနယ်ပယ်(၃)အေကာင်အထည်ေဖာေ်ဆာင်ရွက်ရာတွင် ရာန်းြပည့်ေအာင်ြမင်ေရး ရည်ရွယ်ေဆာင်ရကွ် 

လျက်ရှိပါသည်။ 

 

ေငွေကးဆိုင်ရာစံုစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲ ( FIU ) သို သတင်းေပးပိုချက်များေပးပိုြခင်းှင့် န်ကားချက ်

များအား လုိက်နာ ေဆာင်ရွက်ြခင်း 

၆။ ြမန်မာိုင်ငံဘဏ်များအသင်း/ အသငး်ဝင်ဘဏ်များအေနြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ ် မှတဆင့် 

ေငွေကးဆိုင်ရာစုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲမ ှ ေတာင်းခံလာသည့် ေငွေကးခဝါချမ/ အကမး်ဖက်မကို 

ေငွေကးေထာက်ပံ့မှင့်စပ်လျဉ်း၍ သံသယြဖစ်ဖွယ ် ဘဏ်ှင့်ဆက်သွယ် ေဆာင်ရွက်သူများှင့်ပတ်သက ်

ေသာ သတင်းအချက်အလက်များအား အချနိ်ှင့်တေြပးညီ တင်ြပေပးပိုလျက်ရှိပါသည်။ အဆုိပါသတငး် 

ေပးပိုချက်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ Law Enforcement အဖွဲများှင့် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်တိုမ ှ ထပမ် ံ

ေတာင်းခံလာသည့် သတင်းအချက်အလက်များကုိ ထပ်မံေပးပိုြခင်း၊ FIU ှင့် CBM တုိမှ န်ကားချက် 

များအတိုင်း သံသယြဖစ်ဖွယ်ဘဏ်ှင့်ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူများ၏ ေငွစာရင်းများအား ယာယီေငွ 

သွင်း/ေငွထုတ်တားြမစ်ြခင်း၊ အပီးတိုင ်ေငွစာရင်း ပိတ်သိမ်းြခင်းများကုိ တိကျစွာလိုက်နာေဆာင်ရွက်လျက ်

ရိှပါသည်။ တရားုံး၏ ဆုံးြဖတ်ချက်အရ ုိင်င့ံဘာအြဖစ်သိမ်းဆည်းရန်ကိစရပ်များကုိလည်း န်ကားချက် 

အတုိင်း စာရင်းပိတ်သိမ်းဆည်း၍ ိုင်င ံေတာ်သို အပ်ှံြခင်းများကုိလည်း ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

 

AML/CFT ဆုိငရ်ာ အသိပညာေပးသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပုိချေပးြခင်း 

၇။ ြမန်မာိုင်ငံဘဏ်များအသင်းသည် အသင်းဝင်ဘဏ်များရှိ လုိက်နာေဆာငရ်က်ွေရးဝနထ်မး်များ 

အပါအဝင် ဘဏတွ်င်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသူများအေနြဖင့် AML/CFT ဆုိင်ရာ အသိပညာ တိုးပွားေစရန ်

အတွက် အသပိညာေပးအေြခခံသင်တန်းများအား ဖွင့်လှစ်ပိုချေဆာင်ရွက်ေပးလျက် ရှိပါသည်။ အဆိုပါ အ 

ေြခခံသင်တန်းတွင ် AML ဥပေဒ/ FATF အကံြပချက် အချက်(၄၀)၊ AML ဆိုင်ရာ အေြခခံသိသင့်ေသာ 



 

 

အေကာငး်အရာများ၊ AML ဆိုင်ရာေဝါဟာရများအား သက်ဆိုင်ရာ အသင်းဝင်ဘဏမ်ျားမှ လုိက်နာေဆာင ်

ရွက်ေရးအရာရှိများမ ှ ြမန်မာိုင်ငံဘဏ်များအသင်းလက်ေအာက်ရှိ ဘဏ်သင်တန်းေကျာင်းှင့် ပူးေပါင်း 

ဖွင့်လှစ်ပိုချခဲ့ပါသည်။ ယခုအချနိ်ထိ အေြခခံသင်တန်း စုစေုပါင်း(၅)ကိမ ်ဖွင့်လှစ်ခ့ဲပီး အသင်းဝငဘ်ဏမ်ျားမှ 

အရာထမ်း/ ဝန်ထမ်း စုစုေပါင်း(၄၀၈)ဦး တက်ေရာက်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

၈။ ထိုအြပင် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်၏ ဦးေဆာင်မြဖင့် အသင်းဝင်ဘဏ်များမှ Senior Manage-

ment  အဆင့်ရိှသူများကုိလည်း AML/CFT ဆုိင်ရာ အသိပညာေပးသင်တန်း တစ်ကိမ်ပုိချေပးခ့ဲပီး ဘဏအ် 

သီးသီးမှ စီမံခန့်ခွဲသူအဆင့်အရာရှိကီး (၃၆)ဦး တက်ေရာက်ခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာုိင်ငံဘဏ်များအသင်း 

အေနြဖင့် အေြခခံအဆင့်သင်တန်း တက်ေရာက်ပီးသည့ ် ဘဏ်ဝန်ထမ်းများအား AML/CFT ဆိုင်ရာ အသ ိ

ပညာပုိမိရုရှိေစရနအ်တွက် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်မ ှ အရာရှိကီးများ၊ ေငွေကးဆုိင်ရာစံုစမ်းေထာက် 

လှမး်ေရးအဖွဲ (FIU) မှအရာရိှကီးများ၊ ြပည်ထဲေရး ဝန်ကီးဌာနလက်ေအာက်ရှိ အထးူစံုစမ်းစစ်ေဆးေရး 

ဦးစီးဌာနမှ အရာရှိကီးများ၊ အသင်းဝင်ဘဏ်များမှ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေရးအရာရိှများအား ဖိတ်ကား၍ 

AML/CFT Certificate သင်တန်းအား ပထမဆံုးအကိမ် ပုိချလျက်ရှိပီး အဆုိပါသင်တန်းတွင် အသင်းဝင ်

ဘဏ်များမှ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ေရးဆုိင်ရာ ဝန်ထမ်းစုစုေပါင်း (၈၇)ဦး သင်တန်းတက်ေရာက်လျက်ရှိပါ 

သည်။  

၉။ ထိုအြပင ်အသင်းဝင်ဘဏ်များမှလည်း သက်ဆိုင်ရာဘဏ်များအလုိက ် မိမိဘဏ်ရိှ အရာထမ်း/ ဝန် 

ထမး်များအား AML/CFT ဆိုင်ရာ အသိပညာတိုးပွားေစရန်ှင့် လက်ေတွလိုက်နာ ေဆာင်ရွက်မ အားေကာင်း 

ေစရန်အတွက် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၊ ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန၊ FIU ၊ ေရှေနချပ်ံုး စသညတုိ်မှ ပညာ 

ရှင်များှင့်ပူးေပါင်း၍ အသိပညာေပးသင်တန်းများ ြပလုပ်ေပးပီး ဘဏ်ဝန်ထမ်း အဆင့်ဆင့်အား AML/CFT 

ဆုိင်ရာ အသိပညာတိုးပွားေရးကို စဉ်ဆက်မြပတ် ေဆာင်ရွက်ေပးလျက်ရှိပါသည်။ 

 

လူအများအြပားေသေကေစေသာ လက်နက်ြပန ့်ပွားမကုိ ေငွေကးေထာက်ပံ့မှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာ 

ေဆာင်ရွက်ေစရန ်အသိပညာေပးြခင်း  

၁၀။ လူအများအြပားေသေကေစေသာ လက်နက်ြပန ့်ပွားမကို ေငွေကးေထာက်ပံ့မှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပစ ်

မှတ်ထားသည့် ေငွေကးဆိုင်ရာ အေရးယူမများ လုိက်နာေဆာင်ရက်ွုိင်ေစရန်အတွက်လည်း အသင်းဝင ်

ဘဏ်များမှ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ေရးအရာရှိများ သိရှိလုိက်နာေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ AML/CFT ဆုိင် 

ရာ Certificate အဆင့်သင်တန်းတွင ်ထည့်သွင်းပိုချ၍ အသပိညာြမင့်တင်မ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

 

အသငး်ဝင်ဘဏမ်ျား ပူးေပါငး်ေဆာင်ရွက်မများ 

၁၁။ ဘဏ်များအသငး်၏ လက်ေအာက်ခံဆပ်ေကာ်မတီတစ်ခုြဖစ်သည့် Prudential/ AML-CFT/ Fraud/ 

Risk ေကာ်မတီသည ်အသင်းဝင်ဘဏ်များမှ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေရး အရာရိှများြဖင့် ဖဲွစည်းထားပီးြဖစ၍် 



 

 

အသင်းဝင်ဘဏ်များအချင်းချင်းအကား AML/CFT ဆိငုရ်ာ ကိစရပ်များ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ုိင်ရန ် အခွင့် 

ေကာင်းတစ်ခုြဖစ်သက့ဲသို ဘဏ်များအတွင်း Compliance Culture ပိုမိုထွန်းကား ြပန့်ပွားေစေရးကုိလည်း 

ဦးတည်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဆပ်ေကာ်မတီ၏ဦးေဆာင်မြဖင့ ် အသင်းဝင်ဘဏ်များမှဝန်ထမး်များ 

အားလံုးကုိ AML/CFT ဆုိင်ရာအသိပညာသာမက အြခားလုိအပ်ေသာအသိပညာေပးသင်တန်းများ စဉ်ဆက် 

မြပတ်ပိုချိုင်ေစရန်ေဆာင်ရွက်ိုင်ေရး ဦးတည်ကိးပမ်းလျက်ရိှပါေကာင်း အသိေပးထုတ်ြပန်အပ်ပါ သည်။ 

 

 ြမန်မာုိင်ငံဘဏ်များအသငး် 

 

 

 


