
လူကုန္ကူးျခင္း မႈခင္းမ်ားတြင္ 

ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ 

ပတ္သက္သည့္ စံုစမ္းမႈမ်ားဆိုင္ရာ 

နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းအေပၚ 

သံုးစဲြက်င့္သံုးၾကသူမ်ားအတြက္ 

မိတ္ဆက္လမ္းညႊန္

လူကုန္ကူးျခင္း မႈခင္းမ်ားတြင္ 
ေငြကုိ ေျခရာခံလုိက္ျခင္းအေပၚ 
မူဝါဒလမ္းညႊန္



လူေမွာင္ခုိတင္သြင္းျခင္း၊ လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ 
က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားဆုိင္ရာ Bali Process အေပၚ Bali Process ကုိ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ 
တည္ေထာင္ခ့ဲၿပီး၊ ၎ကုိ ၾသစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံအစုိးရႏွင့္ အင္ဒုိနီး႐ွားႏုိင္ငံအစုိးရတုိ႔က 
ပူးတဲြသဘာပတိအျဖစ္ တာဝန္ယူကာ မိမိတုိ႔သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ 
စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္မထားေသာ ေဒသဆုိင္ရာ ညိႇႏိႈင္္းအႀကံဉာဏ္ရယူသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ 

ႏုိင္ငံေပါင္းႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းေပါင္း ၄၅ ခုေက်ာ္တုိ႔ျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားပါသည္။

ဤမူဝါဒလမ္းညႊန္ျဖင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကုိ Bali Process ၏ ေဒသဆုိင္ရာ 

ကူညီပ့ံပုိးေပးေရး႐ုံး (RSO) ကုိ ေအာက္ပါလိပ္စာတုိ႔၌ ေမးျမန္းစုံစမ္းရပါမည္။

အီးေမးလ္။ info@rso.baliprocess.net  

RSO ဝက္ဘ္ဆုိက္ www.baliprocess.net/regional-support-office

ဇူလုိင္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝသည္။ 

ၾသစေၾတးလ်ားအစိုးရ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ပံုစံေရးဆဲြသည္။

ဤမူဝါဒလမ္းညႊန္ကုိ ႏိုင္ငံမ်ားစြာ တစ္ဝန္း စနစ္တက်စီစဥ္၍ က်ဴးလြန္ေသာ 
ျပစ္မႈမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ ကုလသမဂၢ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ဝါ) 
စနစ္တက်စီစဥ္၍ က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ႏွင့္ 
၎၏ ေနာက္ဆက္တဲြ ျဖည့္စြက္ထားေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ 
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းၾကသူမ်ားအား ကုန္းပိုင္း၊ ေရပိုင္း၊ ေလပိုင္းတုိ႔မွ 
ေမွာင္ခိုတင္သြင္းျခင္းကုိ ဆန္႔က်င္မႈဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းႏွင့္ လူမ်ား၊ 
အထူးသျဖင့္ အမိ်ဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအား လူကုန္ကူးျခင္းကုိ တားဆီး၊ 
ႏွိမ္နင္း၍ အျပစ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတုိ႔ကို သေဘာတူလက္မွတ္ 
မေရးထုိးေသာ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ အတည္မျပဳေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအပါအဝင္ ဘာလီ 
လုပ္ငန္းစဥ္ ႏိုင္ငံမ်ားအားလုံး အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ဤမူဝါဒလမ္းညႊန္တြင္ 
အသုံးျပဳေသာ ေဝါဟာရမ်ားသည္ ဤအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းသံုးခုႏွင့္ 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခ႐ိွေသာ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ကုိက္ညီမႈ႐ိွပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ဘာသာျပန္မႈဆိုင္ရာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္၊ ဤမူဝါဒလမ္းညႊန္တြင္ 
အသုံးျပဳမည့္ ေဝါဟာရမ်ားအေပၚ အာဏာသက္ေရာက္မႈ႐ိွေသာ ရည္ညႊန္းေရး 
အခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၏ 
တရားဝင္ဘာသာျပန္ထားခ်က္မ်ားကုိ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ 



i

အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား
ဤမူဝါဒလမ္းညႊန္ကို Bali Process အဖဲြ႕ဝင္မ်ားက ေရးဆဲြေဖာ္ထုတ္၍ Bali Process မူဝါဒလမ္းညႊန္ 
မူၾကမ္းေရးဆဲြေရး ေကာ္မတီက ဦးေဆာင္ၿပီး ၎တြင္ ေအာက္ပါအဖဲြ႕ဝင္မ်ားပါဝင္ၾကပါသည္။

ယြတ္စ္ ဖိဒ္လီ အဒရပ္က္ဆနာ
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ ပုိင္ဆုိင္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ရယူေရးဌာန လက္ေထာက္ ဦးစီးမွဴး အမွတ္ ၂၊
ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္ရယူေရးဌာန (PPA), ေ႐ွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး၊
အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံ (ပူးတဲြသဘာပတိ)

ကီရန္ ဘတ္တလာ
အတိုင္ပင္ခံ (ဥပေဒေရးရာ)၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ ျပစ္မႈမ်ားဆိုင္ရာဌာနခဲြ၊
ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန (ပူးတဲြသဘာပတိ)

မိုဟမၼဒ္ မြတ္စလင္မ္ အလီ PPM (ဝတ္လံုေတာ္ရေ႐ွ႕ေန)
တြဲဘက ္S.P. အထူးျပစ္မႈဌာန (ရဲဌာနခ်ဳပ္)၊
ဘဂၤလားေဒ့႐္ွ ရဲအဖဲြ႕၊ ဘဂၤလားေဒ့႐္ွႏိုင္ငံ

မာရီယာ ႐ိုစနီ ဖန္ကို
အထူးလက္ေထာက္အရာ႐ိွ
ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားဆိုင္ရာ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴး႐ံုး၊
ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဖိလိပိုင္ႏိုင္ငံ။

ေဟဖလ္ ဂိၽြဳင္း ပေနာင္
ဥပေဒေရးရာ အရာ႐ိွ၊
ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားဆိုင္ရာ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴး႐ံုး၊
ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဖိလိပိုင္ႏိုင္ငံ။

ေခ်ာ္န္တီခ်ာ ဒါ႐ြမ္း
တရားစဲြဆိုေရးဌာနခဲြ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊
ေငြမည္း ခဝါခ်ျခင္း တိုက္ဖ်က္ေရး႐ံုး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ။

ဆီရီယြတ္ ဝီဝက္က္
အႀကီးတန္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴး၊ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ ဌာနခဲြ။
ေငြမည္း ခဝါခ်ျခင္း တိုက္ဖ်က္ေရး႐ံုး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ။

ခရစ္စ္ ဘက္တ္
ေငြမည္း ခဝါခ်ျခင္း တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို တန္ျပ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းဆိုင္ရာ 
အႀကံေပး၊ 
မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ျပစ္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ႐ံုး။

မိုက္ကလ္ ပက္တီ
တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပး၊
ေငြမည္း ခဝါခ်ျခင္း တိုက္ဖ်က္ေရး ကူညီေရးအဖဲြ႕၊
ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန။

ရီဘက္ကာ မစ္္လ္စ္
လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊
လူေမွာင္ခိုတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးျခင္းဆိုင္ရာဌာန၊
ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန။

ဤမူဝါဒလမ္းညႊန္ျဖင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား႐ိွက bali.process.tipwg@homeaffairs.gov.au ၌ ေမးျမန္းစံုစမ္းပါ။
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နိဒါန္း 
၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖဲြ႕စည္းစဥ္က ဆိုင္ရာ ဘာလီ လုပ္ငန္းစဥ ္(Bali Process) သည္ လူေမွာင္ခိုတင္သြင္းျခင္း၊ 
လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို 
ေဒသတစ္ဝန္း အသိအျမင္ ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့၍ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ကာ 
လက္ေတြ႕က်ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈတို႔အရ တံု႔ျပန္ခဲ့ပါသည္။ အင္ဒိုနီ႐ွားႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတို႔က 
ပူးတဲြသဘာပတိအျဖစ္ ဦးေဆာင္ေသာ ဘာလီ လုပ္ငန္းစဥ ္(Bali Process) ၌ အဖဲြ႕ဝင္ ၄၈ ခုေက်ာ္႐ိွၿပီး၊ 
၎တြင ္ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားဆိုင္ရာ 
အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ျပစ္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ႐ံုး အျပင္ ေလ့လာသူ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားပါဝင္ၾကပါသည္။

မတ္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက ္Bali Process ေဒသဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးမ်ား ညီလာခံတြင္၊ ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး၌ 
ေအာက္ပါတာဝန္မ်ား႐ိွျခင္း၏ အေရးႀကီးမႈကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ၎တို႔မွာ ေငြမည္း ခဝါခ်ျခင္းႏွင့္ ျပစ္မႈမ်ားမွရေသာ အကိ်ဳးအျမတ္မ်ားကို 
ျပစ္မႈမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ရန္၊ လူေမွာင္ခိုတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးျခင္းတို႔အတြက္ ေငြေၾကးမက္လံုးမ်ားကို ပစ္မွတ္ထား၍ အေရးယူရန္၊ ဤကိစၥမ်ားအေပၚ 
ေလ့က်င့္သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပး၍ ေဒသဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေရးဆဲြရန္၊ Bali Process ၏ လူကုန္ကူးျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ 
(လုပ္ငန္းအဖြဲ႕) ကို အႀကံျပဳရန္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ၎ေနာက္ပိုင္း ေမလ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ယင္းလုပ္ငန္းအဖဲြ႕သည ္Bali Process ၏ “ေငြကို ေျခရာခံလိုက္ျခင္း” 
ေဆြးေႏြးပဲြကို က်င္းပခဲ့ၿပီး ေဒသဆိုင္ရာ မူဝါဒလမ္းညႊန္ (လမ္းညႊန္)ကို ေဖာ္ထုတ္ေရးဆဲြရန္ႏွင့္ လူကုန္ကူးျခင္း ျပစ္မႈမ်ားတြင္ ေငြေၾကးျဖင့္ ပတ္သက္သည့္ 
စံုစမ္းမႈမ်ားဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေလ့က်င့္သင္တန္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေရးဆဲြရန ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ က အႀကံျပဳခဲ့ပါသည္။ 

ေမလ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ဒုတိယႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝး၌ ၎၏ ၂၀၁၆-၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ေ႐ွ႕ေျပး အလုပ္အစီအစဥ ္အရ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ 
သည္ ဤအႀကံျပဳခ်က္ကို ေ႐ွ႕ဆက္လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ သေဘာတူခဲ့၍ သဘာပတိအျဖစ္ ပူးတဲြေဆာင္႐ြက္ၾကသည့္ အင္ဒိုနီး႐ွားသမၼတႏိုင္ငံအ
စိုးရႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတို႔က လမ္းညႊန္မူၾကမ္းကို ေရးဆဲြရန္အတြက္ မူၾကမ္းေရးဆဲြေရးေကာ္မတီကို ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ 
မူၾကမ္းေရးဆဲြေရးေကာ္မတီတြင္ ၾသစေၾတးလ်ား၊ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္၊ အင္ဒိုနီး႐ွား၊ ဖိလိပိုင္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ျပစ္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ႐ံုး 
တို႔မွ ေငြမည္း ခဝါခ်မႈႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ပါဝင္ၾကပါသည္။ Bali Process အဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ားထံမွ 
ေရးသားတံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားကို ရ႐ိွရန္ ၎တို႔အား လမ္းညႊန္မူၾကမ္းပံုစံမ်ားကို ေပးခဲ့ၿပီး ဘာလီၿမိဳ႕၊ အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံတြင္ ေမလ ၂၃-၂၄ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ 
က်င္းပခဲ့ေသာ Bali Process တင္းျပည့္တိုင္ပင္ည ႇိႏိႈ္င္းပဲြ၌ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အဆံုးတြင္ လမ္းညႊန္ကို အၿပီးသတ္ခဲ့ၿပီး ၎ကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၇ 
ခုႏွစ္ Bali Process အႀကီးတန္းအရာ႐ိွမ်ား၏ အလ်ဥ္းသင့္ရာ အစည္းအေဝး၌ အတည္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

ဤလမ္းညႊန္သည္ Bali Process အဖဲြ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူကုန္ကူးျခင္းဆိုင္ရာ မႈခင္းမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ တရားစဲြဆိုရန္ တာဝန္႐ိွၾကေသာ ဥပေဒႏွင့္ 
တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ အရာ႐ိွမ်ားအတြက္ မိမိတို႔၏ သေဘာဆႏၵသက္သက္အရလည္းေကာင္း တာဝန္႐ွိျခင္း ကင္းစြာလည္းေကာင္း၊ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ 
အသံုးျပဳပစၥည္းအတြက္ မွီျငမ္းခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။ 

နိဒ
ါန

္း



လူကုန္ကူးျခင္း မႈခင္းမ်ားတြင္ ေငြကုိ ေျခရာခံလုိက္ျခင္းအေပၚ မူဝါဒလမ္းညႊန္

အတိုေကာက္ႏွင့္ အက်ဥ္းခံ်ဳး ေဝါဟာရမ်ား

ARIN-AP ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္ရ႐ိွေရးဆိုင္ရာ အျပန္အလွန္ ကြန္ယက္အဖဲြ႕အစည္း - အာ႐ွ 
ပိစိဖိတ္ေဒသ

ASEAN အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွႏိုင္ငံမ်ား အဖြဲ႕အစည္း

Bali Process လူေမွာင္ခိုတင္သြင္းျခင္း၊ လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ 
က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ဘာလီလုပ္ငန္းစဥ္ 

FATF ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈ လုပ္ငန္း အာဏာပိုင္အဖဲြ႕

FIU ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ ေထာက္လွမ္းေရး အဖဲြ႕

ILO အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား အဖဲြ႕အစည္း

IOM အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္း 

MOU သေဘာတူစာခ်ဳပ္မူၾကမ္း

NGO အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္း

စနစ္တက်စီစဥ္၍ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ စနစ္တက်စီစဥ္၍ က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္

RSO ဘာလီ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ေဒသဆိုင္ရာ ကူညီပံ့ပိုးေပးေရး႐ံုး

လူကုန္ကူးျခင္းဆိုင္ရာ 
စာခ်ဳပ္စာတမ္း

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ စနစ္တက် က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္ေသာ ကုလသမဂၢ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ေပးေသာ လူကုန္ကူးျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ အမိ်ဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
ကေလးမ်ားအား လူကုန္ကူးျခင္းကို တားဆီး၊ ႏွိမ္နင္း၍ အျပစ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္း

UN ကုလသမဂၢ

UNHCR ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ မဟာမင္းႀကီး

UNODC မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ျပစ္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ႐ံုး

၁



မာတိကာ

မာ
တိ

က
ာစီမံခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ ္ ၄

အပိုင္း ၁။ ကိ်ဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ  ၆

၁.၁ “ေငြကို ေျခရာခံလိုက္ျခင္း”၏ အဓိပၸာယ္ကား အဘယ္နည္း။  ၆

၁.၂ ‘ေငြကို ေျခရာခံလိုက္ျခင္း’ကို မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္လုပ္ရသနည္း။  ၆

၁.၃ လူကုန္ကူးသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတန္ဖိုး မည္မွ်႐ိွနည္း။  ၇

၁.၄ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားတို႔အရ စဥ္းစားေတြးေခၚပံုအသစ ္ ၇

၁.၅ ျဖစ္ရပ္မွန္ ေလ့လာမႈ  ၈

အပိုင္း ၂။ တရားဥပေဒ မူေဘာင ္ ၉

၂.၁ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ား  ၉

၂.၂ ေငြမည္း ခဝါခ်ျခင္းဆိုင္ရာ ဘက္စံု ျပစ္မႈမ်ား  ၉

၂.၃ ထိေရာက္မႈ႐ိွေသာ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းပိုက္ျခင္းဆိုင္ရာ မူေဘာင ္ ၁၀

၂.၄ မည္သည့္ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္၍ ျပန္လည္ရယူႏိုင္သနည္း။  ၁၁

အပိုင္း ၃။ လူကုန္ကူးျခင္းျဖင့္ ဆက္စပ္မႈ႐ိွေသာ ေငြမည္းကို ခဝါခ်သည့္ နည္းလမ္းမ်ား  ၁၂

၃.၁ ေငြမည္းကို မည္ကဲ့သို႔ ခဝါခ်သနည္း။  ၁၂

၃.၂ လုပ္႐ိုးလုပ္ေနက် ေငြမည္း ခဝါခ်နည္းလမ္းမ်ား  ၁၃

၃.၃ လူကုန္ကူးျခင္းတြင္ ေငြမည္းကို ခဝါခ်ျခင္း  ၁၄

အပိုင္း ၄။ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ ေထာက္လွမ္းေရး အဖဲြ႕  ၁၅

၄.၁ အစိုးရက ေငြမည္းကို ခဝါခ်သည့္လုပ္ရပ္ကို မည္ကဲ့သို႔ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕႐ိွသနည္း။ ၁၅

၄.၂ FIU မ်ားက မည္သည့္ကိစၥမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ၾကသနည္း  ၁၆

၄.၃ သင္ ့FIU က သင္၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို မည္ကဲ့သို႔ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည္နည္း။  ၁၆

၄.၄ ျဖစ္ရပ္မွန္ ေလ့လာမႈ  ၁၈

အပိုင္း ၅။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ  ၂၀

၅.၁ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။  ၂၀

၅.၂ ေငြသည္ မည္ကဲ့သို႔ ႏွင့္ မည္သည့္ေနရာသို႔ ေ႐ြ႕လ်ားသြားခဲ့ျခင္းတို႔ကို မည္ကဲ့သို႔ သက္ေသထူႏိုင္မည္နည္း။   ၂၀

၅.၃ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေထာက္အထားမ်ားကို စုေဆာင္းျခင္း  ၂၁

၅.၄ ျဖစ္ရပ္မွန္ ေလ့လာမႈ  ၂၄

အပိုင္း ၆။ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ  ၂၅

၆.၁ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈသည္ အဘယ္ေၾကာင့္အေရးႀကီးသနည္း။  ၂၅

၆.၂  ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ပံ့ပိုးေပးရန္ အမ်ားအားျဖင့္ အသံုးျပဳေလ့႐ိွေသာ ႏိုင္ငံတကာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈပံုစံမ်ား  ၂၅

၆.၃ အေရးႀကီးေသာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာ အခ်က္မ်ား  ၂၆

အပိုင္း ၇။ ေပးေခ်မႈဆိုင္ရာ နည္းလမ္းအသစ္မ်ား  ၂၈

အပိုင္း ၈။ အႀကံေပးခ်က္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ ္ ၂၉

၂



လူကုန္ကူးျခင္း မႈခင္းမ်ားတြင္ ေငြကုိ ေျခရာခံလုိက္ျခင္းအေပၚ မူဝါဒလမ္းညႊန္၃



စီမံခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္
လူကုန္ကူးျခင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ စိုးရိမ္စရာ ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈ႐ိွသည့္ ေလးနက္ေသာ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ စနစ္တက် 
က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈ၏ အျမတ္အစြန္း အမ်ားဆံုး႐ိွေသာ စီးပြားေရး ပံုစံစနစ္မ်ားအနက္ တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ ကမ႓ာတစ္ဝန္းတြင္ 
တရားမဝင္ ဝင္ေငြ၏ ဒုတိယအႀကီးမားဆံုး ရင္းျမစ္ျဖစ္ၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္ကူးျခင္းကသာ ၎ထက္သာလြန္သည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။၁ အဓမၼ 
လုပ္အားေပးခိုင္းျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးျခင္းတို႔သည္ ကမ႓ာတစ္ဝန္းတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၅၀ ဘီလီယံတန္ လုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္သည္ဟု 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားမ်ား အဖဲြ႕အစည္း က ခန္႔မွန္းပါသည္။၂

လူကုန္ကူးျခင္း၏ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈႏွင့္ ၎၏ ျပင္းထန္ဆိုး႐ြားေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ တိုးပြားလာေသာ္ျငားလည္း 
ကမ႓ာတစ္ဝန္းတြင္ ျပစ္မႈထင္႐ွား စီရင္မႈမွာ နည္းေနဆဲျဖစ္သည္။ ေငြကို ေျခရာခံလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ တရားမဝင္ အျမတ္အစြန္းမ်ား၏ စီးေၾကာင္းကို 
ေျခရာခံရန္၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၾကသူမ်ားႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ တရားစဲြဆိုရာ၌ အေထာက္အကူျပဳမည့္ အေထာက္အထားမ်ားကို 
ေကာက္ခံစုေဆာင္းရန္တို႔ကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၾကသည့္ကြန္ယက္မ်ား၏ တရားမဝင္ အျမတ္အစြန္းမ်ားကို ဆံုး႐ႈံးေစရန္ ၎တို႔၏ 
ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းယူႏိုင္ေစလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ဤမူဝါဒလမ္းညႊန္သည္ ‘ေငြကို ေျခရာခံလိုက္ျခင္း’ လုပ္ကိုင္နည္းျဖစ္ေသာ ေငြမည္း ခဝါခ်မႈကို 
တိုက္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္ရယူျခင္းဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ လူကုန္ကူးမႈကို တံု႔ျပန္ကိုင္တြယ္ရာတြင္ ဥပေဒအာဏာ 
စိုးမိုးမႈကို ျမႇင့္တင္ေပးသည့္နည္းလမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ႏိုင္ငံမ်ားတြင ္ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈ လုပ္ငန္း အာဏာပိုင္ က ခ်မွတ္ထားၿပီး ကုလသမဂၢ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အမ်ားအျပားတြင္ 
ပါ႐ိွေသာ  ေငြမည္း ခဝါခ်ျခင္းႏွင့္ ျပစ္မႈမ်ားမွ အကိ်ဳးအျမတ္မ်ားကို တိုက္ဖ်က္ေခ်မႈန္းရန္ တာဝန္႐ိွပါသည္။ ၎တြင္ ေငြမည္းခဝါခ်ျခင္းဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားကို 
ဘက္ေပါင္းစံုမွ ျပည့္ဝစြာျပ႒ာန္းရန္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ျပစ္မႈမ်ားမွ အကိ်ဳးအျမတ္မ်ားကို ရယူသံုးခြင့္ မ႐ိွေတာ့ေစရန္၊ ဖမ္းဆီးရန္၊ သိမ္းပိုက္ရန္တို႔အတြက္ 
ထိေရာက္မႈ႐ိွေသာ စနစ္မ်ားကို ထူေထာင္ျခင္းတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္တို႔ ပါဝင္ၾကပါသည္။

ဤမူဝါဒလမ္းညႊန္တြင္ Bali Process အဖဲြ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို သတင္းပို႔ခ်က္မ်ားအရ လူကုန္ကူးေသာ 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္ကြန္ယက္မ်ားက အသံုးခ်ေသာ ေငြမည္း ခဝါခ်မႈ လုပ္ငန္းစဥ္နွင့္ လုပ္ကိုင္ေနက် နည္းနာနိႆယမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
မူဝါဒလမ္းညႊန္သည္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ ေထာက္လွမ္းေရး အဖဲြ႕မ်ား က ‘ေငြကို ေျခရာခံလိုက္ျခင္း’ လုပ္ကိုင္နည္းကို ပံ့ပိုးေပးသည့္ အဓိကက႑မွ 
ပါဝင္ေနျခင္းကို အသိအမွတ္ျပဳရင္း ဥပေဒႏွင့္ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင္ ့(FIUs) တို႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို တိုးျမင့္ေကာင္းမြန္ေစရန္ 
လက္ေတြ႕က်ေသာ အႀကံမ်ားကို ေပးပါသည္။ မူဝါဒလမ္းညႊန္သည္ အေကာင္းဆံုးေသာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားဆိုင္ရာ အႀကံဉာဏ္ႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ 
ေလ့လာမႈမ်ားတို႔ျဖင့္အတူ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းအပါအဝင္ ေငြေၾကးေရးရာ စစ္ေဆးစံုစမ္းမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ျခင္း၏ အဓိကက႑မ်ားကိုလည္း တဆင့္စီ ညႊန္ျပပါသည္။

လူကုန္ကူးေသာ ျပစ္မႈမ်ားကို အျမတ္အစြန္းအတြက္ ေမာင္းႏွင္ေပးေနသည့္ စီးပြားေရးအျဖစ္မွန္ကို ပစ္မွတ္ထားျခင္းအားျဖင့္ ယင္းျပစ္မႈမ်ားကို 
တိုက္ဖ်က္ေခ်မႈန္းေနသူတို႔က အသံုးျပဳေနေသာ ယႏၲရားမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ မွီျငမ္းခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ဤလမ္းညႊန္ကို 
ကမ္းလွမ္းေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ Bali Process အေပၚ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈအသစ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္အျပင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ က်ဴးလြန္သည့္ 
ျပစ္မႈမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္ရာ၌ ေငြေရးေၾကးေရးအေပၚ စံုစမ္းမႈမ်ားဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း၏ တန္ဖိုးကိုလည္းေကာင္း၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူတို႔ 
တန္းဖိုးအထားဆံုး အခ်င္းအရာမ်ားျဖစ္ေသာ ၎တို႔၏ အျမတ္အစြန္းမ်ား၃ကို ပစ္မွတ္ထားျခင္း၏ တန္ဖိုးကိုလည္းေကာင္း၊ ကမ႓ာတစ္ဝန္း တိုးျမႇင့္၍ 
အသိအမွတ္ျပဳလာျခင္းႏွင့္လည္း ကိုက္ညီမႈ႐ိွပါသည္။ 

၁ http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1016&context=forcedlabor
၂ http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_243391.pdf
၃ ဥပမာ၊ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီသည္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၎၏ ပထမဦးဆံုးေသာ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ ေက်းကၽြန္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၃၃၁) ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ၎သည္ 

လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ ေခတ္သစ္ေက်းကၽြန္ျပဳျခင္းတို႔ျဖင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈ႐ိွေသာ ေငြစီးေၾကာင္းမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္မည့္ အားထုတ္မႈမ်ား ခိုင္မာျခင္းဆိုင္ရာ အဆင့္အမိ်ဳးမိ်ဳးကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရန ္FATF ႏွင့္ 
FATF ပံုစံ ေဒသအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံမ်ားကို အားေပးထားပါသည္။  
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လူကုန္ကူးျခင္း မႈခင္းမ်ားတြင္ ေငြကုိ ေျခရာခံလုိက္ျခင္းအေပၚ မူဝါဒလမ္းညႊန္၅



အပိုင္း ၁။ ကိ်ဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
၁.၁ “ေငြကို ေျခရာခံလိုက္ျခင္း”၏ အဓိပၸာယ္ကား အဘယ္နည္း။ 
ေငြသည္ စနစ္တက် က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈ၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည္။ အခိ်န္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ျပစ္မႈသည္ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးလာ၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
သေဘာသဘာဝေဆာင္လာၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၾကသူမ်ားသည္ ျပစ္မႈမ်ားမွ အကိ်ဳးအျမတ္မ်ားကို ကြယ္ဝွက္နည္းမ်ားကို အၿမဲတမ္း႐ွာေဖြေနၾကသည္။ ၎ကို 
တံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက ျပင္းထန္ေလးနက္၍ စနစ္တက် က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈျဖင့္ဆိုင္ရာ လုပ္ရပ္မ်ားကို 
တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ ‘ေငြကို ေျခရာခံလိုက္ျခင္း’ လုပ္ကိုင္နည္းကို ပိုမိုအသံုးျပဳလာၾကသည္။ ၎တြင္ ျပစ္မႈ၏ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ အပိုင္းက႑ကို 
အာ႐ံုစိုက္ျခင္းပါဝင္သည္။

ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈဆိုသည္မွာ လူတစ္ဦး၊ လူအမ်ား သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု၏ ဘ႑ာေရးကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ 
တစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ပါသည္။ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ၏ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ သံသယ႐ိွစရာ ျပစ္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာလုပ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပ်က္ေနစဥ္ 
ေငြလႈပ္႐ွားမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ရန္တို႔ျဖစ္သည္။ အဆံုးစြန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၾကသူမ်ားအား ႐ွာေဖြေဖာ္ထုတ္၍ 
တရားစဲြဆိုရန္ႏွင့္ ျပစ္မႈမ်ားျဖင့္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္ရယူရန္တို႔ျဖစ္သည္။ ေငြ၏ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ အကိ်ဳးအျမတ္ရ႐ိွသူမ်ား၊ 
ေငြကို မည့္သည့္အခ်ိန္ လက္ခံရ႐ိွသည္၊ ေငြကို မည္သည့္ေနရာ၌ သိမ္းဆည္းသည္ သို႔မဟုတ္ အပ္ႏွံသည္ဟူေသာအခ်က္မ်ားအၾကား႐ိွေသာ 
အခ်ိတ္အဆက္သည့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ ပတ္သက္၍ အဖိုးတန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို 
ထုတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။   

‘ေငြကို ေျခရာခံလိုက္ျခင္း’ လုပ္ကိုင္နည္းတြင္ ေငြမည္း ခဝါခ်မႈႏွင့္ တိုက္ဖ်က္ေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္ရယူေရးနည္းလမ္းမ်ား
တို႔ျဖစ္ေသာ အဓိကအစိတ္အပိုင္း ႏွစ္ပိုင္းကို အသံုးျပဳပါသည္။ ေငြမည္း ခဝါခ်မႈဆိုသည္မွာ တရားမဝင္ ရ႐ိွေသာေငြ၏ အေထာက္အထား၊ ရင္းျမစ္၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ 
သို႔မဟုတ္ ဦးတည္ရာတို႔ကို ဖံုးကြယ္ရန္အတြက္ ျပစ္မႈမ်ားမွ အကိ်ဳးအျမတ္မ်ား၏ ျပစ္မႈျဖစ္ပါသည္။ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္ရယူျခင္းဆိုသည္မွာ 
ျပစ္မႈမ်ားမွ အကိ်ဳးအျမတ္ ပံုစံမိ်ဳးစံုကို စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ သိမ္းပိုက္ျခင္းတို႔အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္။

၁.၂ ‘ေငြကို ေျခရာခံလိုက္ျခင္း’ကို မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္လုပ္ရသနည္း။
အျခားေသာ စနစ္တက် က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားကဲ့သို႔ပင္ လူကုန္ကူးသည့္ကြန္ယက္မ်ားသည္ တရားမဝင္ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ အျမတ္အစြန္းမ်ားကို 
ဖုံးကြယ္၍ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ေအာင္ျမင္စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ေစရန္ ေငြမည္းကို ခဝါခ်သည့္ နည္းနိႆယမိ်ဳးစံုကို အသံုးျပဳပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ 
လူကုန္ကူးျခင္း မႈခင္းမ်ားတြင္ ‘ေငြကို ေျခရာခံလိုက္ျခင္း’ လုပ္ကိုင္နည္းကို ထည့္သြင္းအသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ အကိ်ဳးေက်းဇူးမ်ား႐ိွေလသည္။

• လူကုန္ကူးျခင္းျဖင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈ႐ိွသာ ေငြစီးေၾကာင္းကို ေျခရာခံလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ကြန္ယက္အဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္  ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအား 
ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ တရားစဲြဆိုမႈတြင္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ အေထာက္အထားမ်ားကို စုေဆာင္းရန္တို႔တြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးၾကသူမ်ားအား 
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။ 

 - ၎သည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား၏ သက္ေသခံထြက္ဆိုခ်က္အေပၚ မီွခိုအားထားရမႈကို ေလ်ာ့နည္းေစရန္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။

 - ၎သည္ တရားမဝင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ အဓိကဇာတ္ေကာင္မ်ား၊ အကိ်ဳးခံစားခြင့္ ႐ိွၾကသူမ်ားႏွင့္ အျမတ္ထုတ္ၾကေသာ္လည္း ျပစ္မႈကို 
အေဝးမွ ေ႐ွာင္႐ွားေနၾကသူမ်ားအား ခဲြျခားသိျမင္ရန္အတြက္လည္း အေထာက္အကူျပဳပါသည္။    

• ေငြမည္းကို ခဝါခ်ျခင္းဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားသည္ လူကုန္ကူးမႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ႐ိွေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား တရားစဲြဆိုရန္အတြက္  
အျခားနည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ၎သည္ လူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ေအာင္ျမင္စြာ တရားစဲြဆိုရန္ လံုေလာက္ေသာ 
အေထာက္အထားမ်ား မ႐ိွသည့္အခါ၌ အသံုးဝင္ပါသည္။ ၎သည္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အျခားနည္းမ်ားအရ 
ခိ်ဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။   

• ရ႐ိွေသာ အကိ်ဳးအျမတ္မ်ားကို သိမ္းပိုက္ျခင္းသည္ ဟန္႔တားေသာ အကိ်းေက်းဇူးကို သက္ေရာက္္ေစႏိုင္ၿပီး မိမိတို႔ျပစ္မႈက်ဴးလြန္၍ 
ရ႐ိွခဲ့ေသာ အျမတ္အစြန္းမ်ားသည္ မိမိတို႔ လြတ္ေျမာက္ၾကသည့္အခါ၌ ႐ိွေနလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္စိတ္ခ်ၾကလွ်င္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရန္ 
အဆင္သင့္ျဖစ္ေနႏိုင္သူမ်ားအေပၚ ဟန္႔တားသည့္ အကိ်ဳးသက္ေရာက္မႈ ႐ိွေစႏိုင္ပါသည္။   

• လူကုန္ကူးျခင္းျဖင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈ႐ိွေသာ အကိ်ဳးအျမတ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ သိမ္းပိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ယင္းအကိ်ဳးအျမတ္မ်ားကို ျပစ္မႈျဖင့္ဆိုင္ရာ
လုပ္ရပ္မ်ားတြင္ ျပန္လည္မရင္းႏီွးရန္ု တားဆီးႏိုင္၍ ျပစ္မႈမ်ား တားဆီးျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအား 
ေထာက္ပံ့ရန္တို႔အတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ 

• ျပစ္မႈထင္႐ွား စီရင္မႈကင္းမဲ့ျခင္းအေပၚ အေျချပဳသည့္ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္း သိမ္းပိုက္မႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ား၄ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္ 
လူကုန္ကူးမႈအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ က်ယ္ေျပာစံုလင္သည့္ ျပစ္မႈမိ်ဳးစံု၏ ရလဒ္မ်ားကိုလည္း သိသိသာသာ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစႏိုင္ပါသည္။ 
ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက ျပစ္မႈထင္႐ွား စီရင္မႈဒဏ္ခံရန္ မလိုအပ္ၾကျခင္းအားျဖင့္ အေဝးမွေန၍ အကိ်ဳးအျမတ္မ်ား ရ႐ိွၾကသူမ်ားအား 
ပစ္မွတ္ထားရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားကို အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရ႐ိွေစပါသည္။

၄ ျပစ္မႈမ်ားမွ အကိ်ဳးအျမတ္မ်ားကို နည္းလမ္း ႏွစ္မိ်ဳးအရ ျပန္လည္ရယူႏိုင္သည္။ ၎တို႔မွာ ျပစ္မႈအေပၚ စီရင္ခ်က္ခ်ၿပီးေနာက္ ျပစ္မႈႏွင့္စပ္ဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ရယူႏိုင္စြမ္း႐ိွေစေသာ  
ျပစ္မႈထင္႐ွားစီရင္မႈအေပၚအေျချပဳသည့္ ျပန္လည္ရယူျခင္းႏွင့္ ျပစ္မႈအေပၚ စီရင္ခ်က္ခ်ရန္ မလိုအပ္ဘဲ ျပစ္မႈေနာက္ခံ႐ိွသည္ဟု သံသယ႐ိွစရာ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္၍ 
ျပန္လည္ရယူႏိုင္ခြင့္႐ိွေသာ ျပစ္မႈထင္႐ွားစီရင္မႈ မလိုအပ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္ တရားမမႈ) အေပၚအေျချပဳ၍ ျပန္လည္ရယူျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

အ
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။ 
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လူကုန္ကူးျခင္း မႈခင္းမ်ားတြင္ ေငြကုိ ေျခရာခံလုိက္ျခင္းအေပၚ မူဝါဒလမ္းညႊန္

၁.၃ လူကုန္ကူးသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတန္ဖိုး မည္မွ်႐ိွသနည္း။
လူကုန္ကူးမႈသည္ အျမတ္အစြန္း အလြန္မ်ားေသာ ကမ႓ာအႏွံ႔လုပ္ကိုင္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ကမ႓ာတစ္ဝန္း 
လူကုန္ကူး၍ ေက်းကၽြန္ျပဳၿပီး ရ႐ိွခဲ့ေသာ တရားမဝင္ အျမတ္အစြန္း စုစုေပါင္းမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၀.၂ ဘီလ်ံျဖစ္သည္ဟ ု

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား အဖဲြ႕အစည္း က ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။၅ ယင္းအျမတ္အစြန္း၏ သံုးပံုပံု ႏွစ္ပံုနီးပါးျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၉ ဘီလ်ံမွာ 
အဓမၼ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈအရျဖစ္သည္။၆. အိမ္တြင္းမႈ မဟုတ္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားအား အျမတ္ထုတ္ျခင္းအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၃.၄ 
ဘီလ်ံ အျမတ္အစြန္းထြက္ခဲ့ၿပီး အိမ္တြင္းအလုပ္သမားမ်ားထံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈ ဘီလ်ံနီးပါး ဝင္ခဲ့သည္။ အျမတ္အစြန္းမွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား 
အမ်ားဆံုး႐ိွရာ အာ႐ွတိုက္တြင္ အျမင့္မားဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူတစ္ဦးက် ႏွစ္စဥ္အျမတ္အစြန္းမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
အမ်ားဆံုး (ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူတစ္ဦးလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၄၈၀၀) ျဖစ္သည္။

၁.၄ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားတို႔အရ စဥ္းစားေတြးေခၚပံုအသစ္
လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို အစဥ္အလာအားျဖင့္ လူကုန္းကူးသည့္ ျပစ္မႈအေပၚ အာ႐ံုစူးစိုက္ၿပီး ျပစ္မႈမွရ႐ိွခဲ့ေသာဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ 
ျပစ္မႈတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းတို႔အေပၚ အာ႐ံုစူးစိုက္ျခင္း မ႐ိွခဲ့ေပ။၇ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၾကသူမ်ား၏ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား၏ ေငြေရးေၾကးေရးက႑ပိုင္းအေပၚ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈက အခြင့္အလမ္းမိ်ဳးစံုကို ဖြင့္ေပးသလို စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုလည္း ရင္ဆိုင္ေစရပါသည္။ လူကုန္ကူးသည့္အမႈကိစၥတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမွာ 
မည္သည့္အခ်င္းအရာျဖစ္ျခင္းကို တိုးခဲ်႕နားလည္သေဘာေပါက္ရလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎တြင္ တရားစဲြဆိုမည့္နည္းလမ္းကို အသံုးခ်မည့္အစား 
ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို သိမ္းယူ၍ ခဝါခ် ေငြမည္းမ်ားကို သံုးစဲြျခင္းတို႔က ဤျပစ္မႈမိ်ဳးကို တိုက္ဖ်က္ရာ၌္ အသံုးတည့္ျခင္းကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းလည္း 
ပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည္ကို သေဘာေပါက္နားလည္ရန္မွာ အဓိကအခ်က္ျဖစ္လိမ့္မည္။    

အျခားျပႆနာတစ္ရပ္မွာ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ ေငြမည္းတို႔ကို တိုက္ဖ်က္ဆန္႔က်င္ၾကသည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ 
တသီးတျခားအလုပ္လုပ္တတ္ၾကသည္။ ဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ လုပ္ကိုင္သည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ လူကုန္ကူးျခင္းျဖင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေငြေရးေၾကးေရး
ဆိုင္ရာလုပ္ရပ္မ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ မသိၾကေပ သို႔မဟုတ္ မည္သို႔ကိုင္တြယ္ရမည္ကို ေလ့က်င့္သင္ထားၾကျခင္း မ႐ိွၾကေပ။ တဖန္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ 
စံုစမ္းေထာက္လွမ္းသူမ်ားကလည္း လူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပံုစံမ်ား၊ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ တရားမဝင္ေငြမ်ားကို ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရန္  
ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္နည္းလမ္းမ်ားတို႔၏ အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ သိနားလည္ဖြယ္မ႐ိွၾကေပ။ ဤအပိုင္းက႑မ်ားကို 
ေပါင္းစည္းခဲ့လွ်င္ လူကုန္ကူးျခင္းကို တိုက္ဖ်က္ေနသည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈကို တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္သည့္အလားအလာမွာ အလြန္ႀကီးမားသည္၊ 
သို႔ေသာ္လည္း ၎သို႔လုပ္ရန္မွာ အဖဲြ႕လိုက္အစည္းလိုက္ ဂိုဏ္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ ႏိုင္ငံမ်ား၌ ခိုင္မာသည့္ တာဝန္ခံယူမႈ႐ိွရန္ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။ 
ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ ဤလုပ္ကိုင္နည္းကို အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ၎တို႔၏ အသိပညာျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ 
စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ေထာက္ကူပံ့ပိုးရန္ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။ 

၅ အစိုးရက အတင္းအဓမၼ ခိုင္းေစသည့္ လုပ္အား မပါဝင္ပါ

၆ အျမတ္အစြန္းမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ။ အတင္းအဓမၼ လုပ္အားဆုိင္ရာ စီးပြားေရး၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၂ မွ ၁၃ 
၇ လူသားမ်ားအား ကုန္ကူးျခင္းကို တိုက္ခိုက္ရန္ ေငြမည္း ခဝါခ်ျခင္း ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေရးစနစ္မ်ား၏ ၾသဇာအ႐ိွန္အဝါကို အသံုးျပဳျခင္း (၂၀၁၄ ခုႏွစ္) ဥေရာပတိုက္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး

ဆိုင္ရာ႐ံုး https://www.osce.org/secretariat/121125?download=true

လက္ေတြ႕အႀကံျပဳခ်က္
လူကုန္ကူးသည့္ ကြန္ယက္မ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးရန္အတြက္ ျပန္လည္ရ႐ိွေသာ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေငြမည္း ခဝါခ်မႈဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားကို 
အသံုးျပဳျခင္းတို႔ျဖင့္ စပ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူပါ။ လူကုန္ကူးျခင္းဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားအေပၚ သင့္ႏိုင္ငံ၏ တံု႔ျပန္မႈအတြက္ 
ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို စြမ္းေဆာင္ရည္ ညႊန္းကိန္းမ်ားအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။  

လက္ေတြ႕အႀကံျပဳခ်က္
သင့္အဖဲြ႕အစည္း၏ အလႊာမ်ားအားလံုးတြင္ လူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရာ၌ ‘ေငြကို ေျခရာခံလိုက္ျခင္း’ 
လုပ္ကိုင္နည္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ အဆင့္ျမင့္ပိုင္းမွ ေထာက္ခံအားေပးပါ။ ဥပမာ အႀကီးတန္းအရာ႐ိွမ်ားက ဤလုပ္ကိုင္နည္းကို 
ေထာက္ခံအားေပးေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္ၾကပါသည္။   

လက္ေတြ႕အႀကံျပဳခ်က္
လူကုန္ကူးျခင္းဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ အျပည့္အဝ႐ိွျခင္းကို ေသခ်ာေစရန္တြက္ ရဲတပ္ဖဲြ႕၊ တရားစဲြဆိုသူမ်ားႏွင္ ့FIU တို႔အပါအဝင္ 
သက္ဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအားလံုးတို႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို အတူေပါင္းစပ္ေပးေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ပါ။

၇



လူကုန္ကူးျခင္းကို တိုက္ခိုက္ရာ၌ အသံုးျပဳသည့္ ေငြမည္း ခဝါခ်ျခင္း ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ရာတြင္  
ေငြေရးေၾကးေရးအမႈကိစၥျဖင့္ ပတ္သက္မႈ႐ိွေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဖလွယ္ႏိုင္စြမ္း႐ိွရန္အလို႔ငွာ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား အနီးကပ္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္
မႈမ်ား႐ိွရန္လည္း လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။ လူကုန္ကူးျခင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားတြင ္FIU မ်ားအၾကား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ေငြမည္း 
ခဝါခ်ျခင္းကိစၥမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအတြက္ အဖဲြ႕အစည္းကြန္ယက္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ အကိ်ဳးေက်းဇူး႐ိွနိုင္ပါသည္။ 
အစိုးရမ်ားသည္ လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အျမတ္အစြန္းမ်ားကို တစ္ေနရာမွတစ္ေနရာသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရာတြင္ ပုဂၢလိကအပိုင္းက႑မွ 
ပါဝင္ပတ္သက္မႈ႐ိွၾကသူမ်ားႏွင့္ လက္တဲြလုပ္ကိုင္ရန္လည္း လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။  

၁.၅ ျဖစ္ရပ္မွန္ ေလ့လာမႈ
ေမလ ၁ ရက္ေန႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ရဲ ပူးတဲြတပ္ဖဲြ႕သည္  ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ မေလး႐ွားႏိုင္ငံနယ္စပ္အနီး ေဆာင္ခလာ ျပည္နယ္၏ 
ဆာေဒါင္ ခ႐ိုင္႐ိွ စြန္႔ပစ္ထားေသာစခန္းတစ္ခုတြင္ အနည္းဆံုး အေလာင္း ၃၀ ကို ႐ွာေဖြေတြ႕႐ိွခဲ့ပါသည္။ သံသယ႐ိွဖြယ္ လူကုန္ကူး၍ 
လူေမွာင္ခိုတင္သြင္းသည့္ ကြန္ယက္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေနေသာ ရဲကို ပံ့ပိုးေပးရန္အတြက ္ထိုင္းႏိုင္ငံ ေတာ္ဝင္ရဲတပ္ဖဲြ႕ က ဤအမႈႏွင့္ 
စပ္ဆိုင္မႈ႐ိွေသာ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ ေထာက္လွမ္းေရး အဖဲြ႕ႏွင့္ 
ထိုင္းႏိုင္င ံေငြမည္း ခဝါခ်ျခင္း ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေရး႐ံုး တို႔ကို ဆက္သြယ္ခဲ့ပါသည္။ 

AMLO အရာ႐ိွမ်ားက AMLO ၏ ေငြေပးေငြယူ အခ်က္အလက္မ်ားမွတ္တမ္းကို အသံုးျပဳကာ (ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပႏွစ္ခုလံုးအတြက္) 
ေၾကးနန္း႐ိုက္ ေငြလႊဲေပးျခင္း မွတ္တမ္းမ်ား၊ နယ္စပ္ ေငြေၾကးအစီရင္ခံစာမ်ား၊ သံသယ႐ိွဖြယ္ ေငြေပးေငြယူ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ေငြသား အေပးအယူ 
အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ဥစၥာပစၥည္း အေပးအယူ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ေလ့လာ႐ွာေဖြခဲ့ၾကပါသည္။

AMLO က ၎တို႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားမွတ္တမ္းကို ႐ွာေဖြၾကသည့္အျပင္ ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင ္AMLO သို႔ အစီရင္ခံေသာ 
အျခားအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မိ်ဳးစံုကိုလည္း ေတာင္းခံခဲ့ပါသည္။ 

•   ဘ႑ာေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားစြာထံမွ (စာရင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအပါအဝင္) စာရင္းပိုင္႐ွင္၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သူ၏ 
ေငြသြင္းေငြထုတ္ျခင္းဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

•   ထိုင္းႏိုင္ငံ ေျမယာ႐ံုးမွ သံသယ႐ိွဖြယ္လူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္မႈ႐ိွေသာ ေျမကို ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ ဝယ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းျခင္းဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား
•   ၎တို႔၏ ထိုင္းႏိုင္ငံ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန႐ံုး မွ ေၾကညာထားေသာ ဝင္ေငြမ်ား၊ ကိုယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခြန္ေဆာင္ေငြ 

မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ေၾကညာထားေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားတို႔အပါအဝင္ ဤအမႈပါ အဓိက သံသယ႐ွိသူမ်ား၏ အခြန္ေဆာင္သူဆိုင္
ရာမွတ္တမ္းမ်ား၊ ႏွင့္

•   စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဌာန မွ လိပ္စာမ်ား၊ အစု႐ွယ္ယာဝင္မ်ား၊ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ လကၡဏာသြင္ျပင္မ်ားအပါအဝင္ 
ေဖာ္ထုတ္ရထားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖင့္ အခ်ိတ္အဆက္႐ိွသည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လူမ်ားတို႔၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

AMLO သည္ ဘဏ္စာရင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေၾကးနန္း႐ိုက္ ေငြလႊဲေပးျခင္း အေသးစိတ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ အမႈေၾကာင့္ 
ဖမ္းဆီးထားခံရေသာ သံသယ႐ိွသူမ်ားႏွင့္ ထပ္ဆင့္ အဓိက သံသယ႐ိွသူမ်ားတို႔အၾကား ေငြးေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ အေပးအယူမ်ားလုပ္ခဲ့ျခင္းကို 
ေျခရာခံႏိုင္စြမ္း႐ိွခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားအရ ဖမ္းဆီးထားခံရေသာ သံသယ႐ိွသူမ်ားထံမွ ေငြမ်ားကို သံသယ႐ိွသူ လူသစ္မ်ားထံသို႔ 
ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း တိုက္႐ိုက္ေငြလဲႊခဲ့သည္ကို ေတြ႕႐ိွရပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ေငြသယ္ေဆာင္ေပးၾကသူမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္ 
ေငြလဲႊေပးၾကသူမ်ားအပါအဝင္ အျခားေသာ ေငြေပးေခ်နည္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းအရ ထုိင္းႏိုင္ငံႏွင့္ မေလး႐ွားႏိုင္ငံတို႔အၾကား ေငြလဲႊမႈမ်ား႐ိွခဲ့ျခင္းကိ ု
AMLO က သက္ေသထူႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ AMLO သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေတာ္ဝင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ထံမွ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
လူမ်ားအား ေထာက္လွမ္းမႈတို႔ကို စုေဆာင္းရယူ၍ ေငြေျပာင္းေငြလဲႊျခင္း အေသးစိတ္ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္္းအားျဖင့္ ဤေငြေပးေငြယူျခင္းမ်ားကို 
ဆက္စပ္ျပႏိုင္စြမ္း႐ိွခဲ့ပါသည္။ 

ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ေထာက္လွမ္းမႈတို႔အရ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ အဓိက သံသယ႐ိွသူမ်ားတြင္ အႀကီးတန္းအရာ႐ိွမ်ား၊ 
သံသယ႐ိွရာ ျပစ္မႈကြန္ယက္ စည္း႐ံုးေရးမွဴး၊ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္း ဦးစီးေဟာင္း၊ ၿမဳိ႕ေတာ္ဝန္တစ္ဦးႏွင့္ အထင္ကရ  
စီးပြားေရးသမားတစ္ဦးတို႔ပါဝင္ၾကသည္။ ယင္းသံသယ႐ိွသူမ်ားအား လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ ေငြမည္း ခဝါခ်ျခင္းျပစ္မႈတို႔အတြက္ တရားစဲြဆိုခဲ့ပါသည္။ 
AMLO သည္ ဤျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ႐ိွေသာ တရားမဝင္ အျမတ္အစြန္းမ်ားကို သိမ္းပိုက္ရန္ တရား႐ံုးအမိန္႔ကိုလည္း ထုတ္ယူခဲ့ပါသည္။  

ဤအမႈသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးၾကသူမ်ားက အျခားနည္းလမ္းမ်ားအရ စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ခဲ့ျခင္းထက္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ 
နည္းလမ္းမ်ားအရ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၾကသူမ်ား၏ ကြန္ယက္မ်ား၊ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔အၾကား 
ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ဖြင့္ေဖာ္ႏိုင္စြမ္း႐ိွခဲ့ပံုကို ျပသပါသည္။

အ
ပိုင

္း ၁
။ 

၈



လူကုန္ကူးျခင္း မႈခင္းမ်ားတြင္ ေငြကုိ ေျခရာခံလုိက္ျခင္းအေပၚ မူဝါဒလမ္းညႊန္

အပိုင္း ၂။ တရားဥပေဒ မူေဘာင္ 
၂.၁ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ား
ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈ လုပ္ငန္းတာဝန္ အာဏာပိုင္ သည္ ေငြမည္း ခဝါခ်မႈအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားကို 
ခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံမ်ားက ၎တို႔ကို မည္ကဲ့သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျခင္းကို စိစစ္အကဲျဖတ္ရန္ တာဝန္ေပးခံထားရေသာ အဖဲြ႕ဝင္ ၃၇ ဦးပါ အတြင္းက် 
အစိုးရအဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။၈ ေငြမည္း ခဝါခ်ျခင္းႏွင့္ ျပစ္မႈမ်ားမွ အကိ်ဳးအျမတ္မ်ားျဖင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားပါ႐ိွ္သည္ ့
ကုလသမဂၢ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားလည္း အမိ်ဳးစံုလင္စြာ႐ိွပါသည္။၉ ဤစံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားအရ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အဓိကတာဝန္ဝတၱရားမ်ားတြင္ 
ေငြမည္း ခဝါခ်မႈဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားကို ဘက္စံုျပည့္ဝစြာ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းရန္၊ ျပစ္မႈမ်ားမွ အကိ်ဳးအျမတ္မ်ားကို ရယူသံုးခြင့္ မ႐ိွေတာ့ေစရန္၊ ဖမ္းဆီးရန္၊ 
သိမ္းပိုက္ရန္တို႔အတြက္ ထိေရာက္မႈ႐ိွေသာ စနစ္မ်ားကို ထူေထာင္ရန္တို႔ကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၂.၂ ေငြမည္း ခဝါခ်ျခင္းဆိုင္ရာ ဘက္စံု ျပစ္မႈမ်ား
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ႐ိွရန္အတြက္ ေငြမည္း ခဝါခ်ျခင္းဆိုင္ရာ ဘက္စံုျပည့္ဝမႈ႐ိွေသာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ 
ပါ႐ိွသင့္ပါသည္။

• ေငြမည္း ခဝါခ်ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္မ်ားအားလံုးကို ျပစ္မႈအျဖစ္ မွတ္ယူသင့္သည ္

• လူကုန္ကူးျခင္းအပါအဝင္ အဝန္းက်ယ္ေျပာသည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ႐ိွရာ ႏွီးႏႊယ္ဆက္စပ္မႈ႐ိွေသာ ျပစ္မႈမ်ားအားလံုး၁၀ အက်ံဳးဝင္သင့္သည္

• ေငြမည္း ခဝါခ်မႈကို တစ္ပင္တိုင္ ျပစ္မႈေရာ၊ ႏွီးႏႊယ္ဆက္စပ္မႈ႐ိွေသာ ျပစ္မႈအျဖစ္ပါ စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္စြမ္း႐ိွသင့္သည္္ 

• ဥစၥာပစၥည္း ပိုင္ဆိုင္မႈသည္ ျပစ္မႈမ်ားမွ အကိ်ဳးအျမတ္မ်ားျဖစ္ျခင္းကို သက္ေသထူသည့္အခါ၌ ႏွီးႏႊယ္ဆက္စပ္မႈ႐ိွေသာ ျပစ္မႈျဖစ္သည္ကို 
စီရင္ခ်က္ခ်ရန္ မလိုအပ္ျခင္းကို ေသခ်ာေစသင့္သည္

• တရားဝင္ ျဖစ္သူမ်ား (ဥပမာ ကုမၸဏီမ်ား) အေပၚ၌ ျပစ္မႈဆိုင္ရာတာဝန္ယူျခင္း၏ အကိ်ဳးသက္ေရာက္မႈ႐ိွေစသင့္သည္

• ျပစ္မႈမ်ားမွ အကိ်ဳးအျမတ္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္စားျပဳသည့္ မည္သည့္ ဥစၥာပစၥည္းမိ်ဳးမဆို ၎၏တန္ဖိုးမွာ 
မည္သို႔ပင္႐ိွေစကာမူ ၎အေပၚ၌ အကိ်ဳးသက္ေရာက္မႈ႐ိွေစသင့္သည္ 

• အကယ္၍ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ခ်က္တစ္ရပ္သည္ တိုင္းတစ္ပါးႏိုင္ငံတြင္ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး မူရင္းႏိုင္ငံတြင္လည္း ႏွီးႏႊယ္ဆက္စပ္မႈ႐ိွေသာ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ 
ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ယင္းျပဳမူေဆာင္႐ြက္ခ်က္ အေပၚ၌ အကိ်ဳးသက္ေရာက္မႈ႐ိွေစသင့္သည္ 

• ေငြမည္း ခဝါခ်ျခင္းဆိုင္ရာျပစ္မႈကို သက္ေသထူရန္ လိုအပ္ေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ သိ႐ိွျခင္းတို႔ကို ဓမၼဓိဌာန္က်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ 
နားလည္ႏိုင္ေကာင္း နားလည္ႏိုင္မည္ကို ေသခ်ာေစသင့္သည္။ 

၈ FATF အႀကံျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ နည္းပညာအရ လိုက္နာမႈ ႐ိွျခင္း၊မ႐ွိျခင္းႏွင္ ့AML/CFT စနစ္မ်ား၏ ထိေရာက္မႈ ႐ိွျခင္း၊မ႐ွိျခင္းတို႔ကို စိစစ္အကဲျဖတ္ရန္တတြက္္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ ္FATF အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ ္FATF နည္းစနစ္ တို႔ကို ၾကည့္ပါ။ 

၉ ၎တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ စိတ္ကုိလွည့္စားေသာ ပစၥည္းမ်ား တရားမဝင္ ကုန္ကူးသန္းျခင္းကို ဆန္႔က်င္ျခင္းဆုိင္ရာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢ သေဘာတူစာခ်ဳပ ္(Vienna ဗီယက္နာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္)၊ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ စတစ္တက် က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ သေဘာတူစာခ်ဳပ ္(UNTOC သို႔မဟုတ ္Palermo ပလယ္မို သေဘာတူစာခ်ဳပ္) ႏွင့္ 
၂၀၀၃ ခုႏွစ္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကုိ ဆန္႔က်င္ျခင္းဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ သေဘာတူစာခ်ဳပ ္UNCAC တို႔ပါဝင္ၾကပါသည္။

၁၀ ႏွီးႏႊယ္ဆက္စပ္မႈ႐ိွေသာ ျပစ္မႈဆိုသည္မွာ အျခားျပစ္မႈတစ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ေရးအတြက္ မူလအေျခခံ ရင္းျမစ္လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ လူေမွာင္ခိုတင္သြင္းျခင္းတို႔သည္ 
ေငြမည္း ခဝါခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒအတြက္ ေငြပင္ေငြရင္း စိုက္ထုတ္ေပးေသာ ႏွီးႏႊယ္ဆက္စပ္မႈ႐ိွသည့္ ျပစ္မႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္။

လက္ေတြ႕အႀကံျပဳခ်က္
ေငြမည္း ခဝါခ်မႈကို အခိုင္အမာ သက္ေသထူရန္အတြက္ အဓိကက်ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွာ ေငြကို ကိုင္တြယ္သူသည္ 
ယင္းေငြကို ျပစ္မႈက်ဴးလြန္၍ ရယူခဲ့ျခင္းကိုလည္းေကာင္း ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေရးအလို႔ငွာ ယင္းေငြကို သံုးစြဲခဲ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ သံုးစဲြရန္ 
ရည္႐ြယ္ခဲ့ျခင္းကိုလည္းေကာင္း သိခဲ့သည ္သို႔မဟုတ္ သံသယျဖစ္ခဲ့သင့္သည္ဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ 

၉



၂.၃ ထိေရာက္မႈ႐ိွေသာ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းပိုက္ျခင္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္
ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းပိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္ရယူျခင္းဆိုသည္မွာ ျပစ္မႈမ်ားမွ အကိ်ဳးအျမတ္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ 
ယာယီပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း၊ သိမ္းပိုက္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ သိမ္းပိုက္ျခင္းသည္ (မသိမ္းပိုက္ႏိုင္မီ အမႈတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား 
ျပစ္မႈစီရင္ၿပီးျဖစ္ရန္ လိုအပ္မႈ႐ိွသည့္) ျပစ္မႈထင္႐ွားစီရင္ခံရျခင္းအေပၚ သို႔မဟုတ္ ျပစ္မႈထင္႐ွားစီရင္ခံျခင္း မ႐ိွျခင္းအေပၚအေျချပဳႏိုင္သည္။ 
ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ဘက္စံုျပည့္ဝစြာ သိမ္းပိုက္ႏိုင္သည့္စနစ္က သင့္အား ျပစ္မႈမ်ားမွ အကိ်ဳးအျမတ္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္၊ 
ဖမ္းဆီးရန္ႏွင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားရန္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းေပးလိမ့္မည္။ ၎တြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၌ ၾကားလူအဖဲြ႕ (သို႔မဟုတ္ အျပစ္မဲ့စြာ ပိုင္္ဆိုင္ထားျခင္း) ကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္ အစီအမံမ်ားႏွင့္ အစိုးရအား သိမ္းပိုက္ခြင့္ေပးမည့္စနစ္တို႔လည္းပါဝင္လိမ့္မည္။ ျပစ္မႈထင္႐ွားစီရင္ခံျခင္း 
မ႐ိွျခင္းအေပၚအေျချပဳသည့္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာတြင္ ျပစ္မႈမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားတြင္ 
သိသာထင္႐ွားေသာ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ရ႐ိွခဲ့ၿပီး အနာဂတ္ျပစ္မႈမ်ားကို တားဆီးရန္အတြက္ သိမ္းပိုက္ေငြမ်ားကို သံုးစဲြႏိုင္စြမ္း႐ိွခဲ့ပါသည္၊ 
ဥပမာအားျဖင့္ ျပစ္မႈ ကာကြယ္တားဆီးေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ အလုပ္မ်ားတို႔အရျဖစ္သည္။  

လက္ေတြ႕အႀကံျပဳခ်က္
ေငြမည္း ခဝါခ်ျခင္းဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ၎ျဖင့္ ႏွီးႏႊယ္ဆက္စပ္မႈ႐ိွသည့္ ျပစ္မႈမ်ားကို သပ္သပ္စီ တရားစဲြဆိုႏိုင္ရန္ ေသခ်ာပါေစ။ 
အကယ္၍ ႏွီးႏႊယ္ဆက္စပ္မႈ႐ိွသည့္ ျပစ္မႈ (ဥပမာ လူကုန္ကူးျခင္းအမႈ) အတြက္ ျပစ္မႈထင္႐ွား စီရင္ျခင္းကို မလုပ္ယူႏိုင္သည့္ 
အေျခအေနမိ်ဳးျဖစ္ေနေသာ္လည္း ေငြမည္းခဝါခ်သည့္ သက္ေသအေထာက္အထား႐ိွပါက ၎သည္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ အရာ႐ိွမ်ားအား 
ႏွီးႏႊယ္ဆက္စပ္မႈ႐ိွသည့္ ျပစ္မႈမွ ခဲြျခားကာ ေငြမည္း ခဝါခ်ျခင္းကို သီးသန္႔ခြဲျခား၍ ပစ္မွတ္ထား အေရးယူႏိုင္စြမ္း ႐ိွေစလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

လက္ေတြ႕အႀကံျပဳခ်က္။ ျပစ္မႈထင္႐ွားစီရင္ခံမႈ မ႐ိွျခင္းအေပၚအေျချပဳေသာ 
သိမ္းပိုက္မႈကို မ,တည္ျခင္း 
ျပစ္မႈထင္႐ွားစီရင္ခံမႈ မ႐ိွျခင္းအေပၚအေျချပဳေသာ သိမ္းပိုက္မႈသည္ ျပစ္မႈမ်ားမွ အကိ်ဳးအျမတ္မ်ားဆိုင္ရာစနစ္၏ ထိေရာက္မႈကို 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစႏိုင္ပါသည္။ ျပစ္မႈထင္႐ွားစီရင္ခံျခင္း မ႐ိွျခင္းအေပၚအေျချပဳေသာ ျပန္လည္ရယူမႈသည္ ျပစ္မႈထင္႐ွားစီရင္ခံရမႈကို 
မလိုအပ္ဘဲ ျပစ္မႈအရင္းခံ႐ိွသည္ဟု သံသယ႐ိွစရာ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခြင့္ႏွင့္ ျပန္လည္ရယူခြင့္႐ိွေစသည္။ ၎သည္ ေအာက္ပါတို႔ကို 
ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

• စံုစမ္းစစ္ေဆးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစဦးပိုင္းအဆင့္တြင္ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ရယူသံုးခြင့္ မေပးေတာ့ေပ သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္႐ိွေစသည္၊ 
သို႔အားျဖင့္ ၎သည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈလုပ္ေနခိုက္ သို႔မဟုတ္ တရားစဲြဆိုေနစဥ္ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားကို မေရာင္းႏိုင္ရန္ တားဆီးေရးတြင္ 
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။ 

• ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူက ေသဆံုးသြားလွ်င္၊ သူ႔အား ႐ွာမေတြ႕ႏိုင္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္လွ်င္ ေအာင္ျမင္ေသာ ရလဒ္႐ိွေစႏိုင္ပါသည္။

• ျပစ္မႈလုပ္ရပ္မွ ေ႐ွာင္ဖယ္ေနလ်က္ ျပစ္မႈထင္႐ွား စီရင္မႈဒဏ္ခံၾကရန္ မလိုအပ္ဘဲ ျပစ္မႈမ်ားမွ အကိ်ဳးစီးပြားမ်ားကို အေဝးမွေန၍ 
စံစားၾကရသူမ်ား၏ အကိ်ဳးအျမတ္မ်ားကို သိမ္းပိုက္ခြင့္ ႐ိွေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္၊ 

• ၾကားလူအဖဲြ႕က ဆုပ္ကိုင္ထားေသာ စြန္းထင္းမႈ႐ိွသည့္ ဥစၥာပစၥည္း (ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာတြင္ သူတစ္ဦးက သို႔မဟုတ္  က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာျပစ္မႈႏွင့္ 
ဆက္စပ္မႈ႐ိွသူတစ္ဦးက အသံုးျပဳခဲ့ေသာ သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳရန္ ရည္႐ြယ္ေသာ ဥစၥာပစၥည္း) သို႔မဟုတ္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ၏ ထိေရာက္ေသာ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္႐ိွရာ ဥစၥာပစၥည္းကို သိမ္းပိုက္ခြင့္ ႐ိွေစႏိုင္ပါသည္။
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လူကုန္ကူးျခင္း မႈခင္းမ်ားတြင္ ေငြကုိ ေျခရာခံလုိက္ျခင္းအေပၚ မူဝါဒလမ္းညႊန္

၂.၄ မည္သည့္ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္၍ ျပန္လည္ရယူႏိုင္သနည္း။
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ား (အသံုးျပဳပစၥည္းမ်ား) ႏွင့္ ျပစ္မႈမွ အျမတ္ထြက္ခဲ့ေသာ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ား (ျပစ္မႈမွ 
အကိ်ဳးအျမတ္မ်ား) သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ တန္ဖိုးကို ထိန္းခ်ဳပ္၍ ျပန္လည္ရယူႏိုင္ဖြယ္႐ိွမည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူက အျခားသူတစ္ဦး၏ အမည္ျဖင့္ 
ထားထားေသာ္လည္း သူ႔လက္ေအာက္တြင္ ထိေရာက္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေျခ ႐ိွေကာင္း႐ိွႏိုင္ပါသည္။ 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ မ်ားစြာတို႔အတြက္ ျပစ္မႈမွ အကိ်ဳးအျမတ္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္မွာ အဓိက ရည္႐ြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎တို႔က မိမိတို႔ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား၏ 
ရင္းျမစ္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈတို႔ကို ဖံုးကြယ္ေသာ အစီအမံမ်ားမွာ စံုစမ္းစစ္ေဆးၾကသူမ်ားအတြက္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေပသည္။ တိုင္းတစ္ပါးပိုင္ 
ဥစၥာပစၥည္းမ်ား၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ အကိ်ဳးခံစားခြင့္႐ိွသူမွာ အမွန္တကယ္ မည္သူျဖစ္ျခင္းကို 
သက္ေသထူရာတြင္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ ဖဲြ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားမႈစနစ္ကို ေျဖ႐ွင္းႏိုင္စြမ္း႐ိွရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းဆိုင္ရာ 
ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ လံုေလာက္စြာ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္သင့္ပါသည္။   

ျပစ္မႈမ်ားမွ အကိ်ဳးအျမတ္မ်ားတြင္ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားမွ ရ႐ိွေသာ အကိ်ဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္ ဥစၥာပစၥည္းတစ္ခုကို ေနာက္တစ္ခုအျဖစ္သို႔ လံုးဝဥႆံုျဖစ္ေစ၊ 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသာျဖစ္ေစ၊ ေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ္ အသြင္ေျပာင္းျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီး၊ အိမ္တစ္လံုး သို႔မဟုတ္ 
ေလွတစ္ဆင္းကို လူကုန္ကူး၍ ရ႐ိွခဲ့ေသာ အကိ်ဳးအျမတ္မ်ားျဖင့္ ဝယ္ယူခဲ့ပါက ၎တို႔ကို သိမ္းပိုက္ယူႏိုင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔ကို 
ျပစ္မႈမ်ားမွ အကိ်ဳးအျမတ္မ်ားျဖင့္ ဝယ္ယူခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ျပစ္မႈတြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္အရာ (သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳပစၥည္း) ဆိုသည္မွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ဥစၥာပစၥည္းျဖစ္ၿပီး ဥပမာအားျဖင့္ 
လူကုန္ကူးရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ကား သို႔မဟုတ္ ေလွ၊ သို႔မဟုတ္ ျပစ္မႈျဖင့္ဆိုင္ရာလုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳခ့ဲေသာေငြတို႔ ပါဝင္ေကာင္းပါဝင္ႏိုင္မည္။ 
ယင္းကားကို ျပစ္မႈမ်ားမွ အကိ်ဳးအျမတ္မ်ားျဖင့္ သို႔မဟုတ္ အေစာပိုင္းက က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ျပစ္မႈ၏ ဝင္ေငြမ်ားျဖင့္ ဝယ္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သက္ေသထူ 
မျပႏိုင္ေကာင္းေသာ္လည္း ျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္ခဲ့ရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ပါက ၎ကို ျပစ္မႈ၏ အသံုးျပဳပစၥည္းတစ္ခုအျဖစ္ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ပါသည္။  

ဥစၥာပစၥည္းကို ထိေရာက္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုသည္မွာ လူတစ္ဦးက ယင္းဥစၥာပစၥည္းကို တရားဝင္ သို႔မဟုတ္ သာတူညီမွ် ပိုင္ဆုိင္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မျဖစ္ေစ 
သို႔မဟုတ္ ယင္းဥစၥာပစၥည္းျဖင့္ ဆက္စပ္၍ ၎ထံ၌ အခြင့္အေရး သို႔မဟုတ္ အာဏာ႐ိွသည္ ျဖစ္ေစ၊မျဖစ္ေစ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ဥစၥာပစၥည္းျဖစ္သည္။ 
လူတစ္ဦးသည္ ဥစၥာပစၥည္းကို ထိေရာက္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း ႐ိွ၊မ႐ိွကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္ အခ်က္အလက္မ်ားစြာတို႔ကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။

• ဥစၥာပစၥည္းတြင္ (တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ) ပိုင္ဆိုင္မႈ႐ိွေသာ ကုမၸဏီတစ္ခု၌ အစု႐ွယ္ယာဝယ္ျခင္း၊ ၎အေပၚ debenture (ဒီဘင္ခ်ာ) 
ေခ်းေငြလက္မွတ္႐ိွျခင္း သို႔မဟုတ္ ၎တြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၏ ရာထူး႐ိွျခင္း 

• ဥစၥာပစၥည္းႏွင့္ ပတ္သက္မႈ႐ိွေသာ ယံုၾကည္အပ္ႏွံမႈ 

• ဥစၥာပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ၾကသူမ်ားအၾကား မိသားစု၊ အိမ္တြင္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ား႐ိွျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။  

လက္ေတြ႕အႀကံျပဳခ်က္။ ထိေရာက္မႈ႐ိွေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား သိမ္းပိုက္ျခင္းဆိုင္ရာ 
လုပ္ရပ္ကို ထူေထာင္ျခင္း 
ျပစ္မူျဖင့္စပ္ဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား သိမ္းပိုက္ျခင္း၏ ရလဒ္မ်ားကို ေအာက္ပါတို႔အရ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစႏိုင္ပါသည္။

• ဥပေဒ စိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ ေထာက္လွမ္းေရး အဖဲြ႕ခဲြမ်ားႏွင့္ တရားစဲြဆိုၾကသူမ်ား အားလံုးကို 
ဘက္စံုျပည့္ဝေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္းႏွင့္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္း၊ 

• ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား သိမ္းပိုက္ျခင္းကို ဦးစားေပး အာ႐ံုစိုက္ေသာ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးႏွင့္ တရားစဲြဆိုေသာ အဖဲြ႕မ်ား သို႔မဟုတ္ အဖဲြ႕ခဲြမ်ားကို 
ထူေထာင္ျခင္း၊ 

• ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား သိမ္းပိုက္ျခင္း၏ က႑မ်ားအားလံုးကို စီစဥ္ရန္အတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးၾကသူမ်ားႏွင့္ တရားစဲြဆိုၾကသူမ်ားအၾကား တတ္္ႏိုင္သမွ် 
အေစာဆံုးအဆင့္တြင္ ပိုမိုနီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း၊ 

• ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္ သင့္ႏိုင္ငံ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို သိမ္းပိုက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအားလံုးကို 
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ခိုင္မာမႈ႐ိွေစျခင္း၊

 - ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ႐ွာေဖြရန္ႏွင့္ အကိ်ဳးစီးပြား႐ိွသူမွာ မည္သူျဖစ္သည္ကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္သည့္ အာဏာ

 - ရယူသံုးခြင့္ မ႐ိွေတာ့ေစျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ သိမ္းပိုက္ျခင္းဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား

 - အျပန္အလွန္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားတို႔ုျဖစ္ပါသည္။

၁၁



အပိုင္း ၃။ လူကုန္ကူးျခင္းျဖင့္ 
ဆက္စပ္မႈ႐ိွေသာ ေငြမည္းကုိ 
ခဝါခ်သည့္ နည္းလမ္းမ်ား
၃.၁ ေငြမည္းကို မည္ကဲ့သို႔ ခဝါခ်သနည္း။
ေငြမည္းကို ခဝါခ်ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဆင့္ေပါင္းအမိ်ဳးစံု ပါ႐ိွႏိုင္ေသာ္လည္း ၎ကို အမ်ားအားျဖင့္ အဆင့္သံုးဆင့္ ခဲြထားေလ့႐ိွသည္။ ေနရာခ်ထားမႈ၊ 
အလႊာမ်ား လုပ္ထားျခင္း ႏွင့္ ေပါင္းစည္းမႈျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ကို ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

ေနရာခ်ထားမႈ အလႊာမ်ား လုပ္ထားျခင္း ေပါင္းစည္းမႈ

တရားမဝင္ ေငြ

$

ႏိုင္ငံ အမွတ္ ၁ 
 စာရင္း

ႏိုင္ငံ အမွတ္ ၂ 
 စာရင္း

အခြန္သက္သာမႈ႐ိွေသာ 
ႏိုင္ငံမွ စာရင္း

အ
ပိုင

္း ၃
။  

• ေနရာခ်ထားမႈတြင္ တရားမဝင္ ေငြေၾကးမ်ား သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ဘ႑ာေရးစနစ္အတြင္းသို႔ သြတ္သြင္းျခင္း ပါဝင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ဘဏ္စာရင္းမ်ားထဲသို႔ ေငြသြင္းျခင္းအားျဖင့္ သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ရန္ ေငြသားကို သံုးစဲြျခင္းအားျဖင့္ ၎ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ 

• အလႊာမ်ား လုပ္ထားျခင္းတြင္ ထည့္သြင္းလိုက္ေသာ ေငြမ်ားကို ေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖံုးကြယ္ျခင္းအားျဖင့္ ၎တို႔၏ တရားမဝင္ေသာ 
မူလရင္းျမစ္ကို ဖံုးကြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ (ေ႐ွ႕ေနမ်ား သို႔မဟုတ္ စာရင္းကိုင္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ) အတတ္ပညာ႐ွင္မ်ားအား ၾကားခံမ်ားအျဖစ္ 
ေစခိုင္းျခင္းအားျဖင့္ သို႔မဟုတ္ ေငြမ်ားကို လဲႊေျပာင္းရန္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ကမၸဏီမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္အပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ စနစ္မ်ားကို ဖန္တီး၍  လုပ္ယူႏိုင္သည္။

• ေပါင္းစည္းမႈသည္ ေငြေၾကးမ်ားကို အလႊာမ်ားလုပ္၍ ၎တို႔၏ မူလရင္းျမစ္မွ ခဲြထုတ္ပစ္လိုက္ၿပီးေနာက္ တရားဝင္ျဖစ္လာသေယာင္ ထင္မွတ္ရေသာ 
ထိုေငြေၾကးမ်ားကို ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ထုတ္ေပးႏိုင္သည္။ အျပင္ပန္းအားျဖင့္ ယင္း ‘သန္႔႐ွင္းေသာေငြ’ ကို 
ျပစ္မႈျဖင့္ဆိုင္ရာ ေနာက္ထပ္လုပ္ရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ တရားဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (ဥပမာ ကုမၸဏီမ်ား၌ အစု႐ွယ္ယာ ထည့္ျခင္း) ကဲ့သို႔ေသာ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၌ သို႔မဟုတ္ တန္ဖိုးႀကီးမားေသာ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ား(ဥပမာ အိမ္ေျမရာ)ႏွင့္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား(ဥပမာ တန္ဖိုးႀကီးေသာ ကားမ်ား)တို႔ကို 
ဝယ္ရာ၌ သံုးစဲြသည္။  

ဘဏ္

၁၂



လူကုန္ကူးျခင္း မႈခင္းမ်ားတြင္ ေငြကုိ ေျခရာခံလုိက္ျခင္းအေပၚ မူဝါဒလမ္းညႊန္

၃.၂ လုပ္႐ိုးလုပ္ေနက် ေငြမည္း ခဝါခ်နည္းလမ္းမ်ား 
စီးပြားေရးစနစ္၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ေငြမည္း ခဝါခ်ျခင္းကို တိုက္ဖ်က္ေသာ စနစ္မ်ားတို႔၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈသည္ ေနရာေဒသ 
တစ္စံုတစ္ရာ၌႐ိွေသာ ေငြမည္း ခဝါခ်နည္းလမ္းမ်ား(သို႔မဟုတ္ ‘အမိ်ဳးအစားခဲြျခင္းမ်ား’) အေပၚ အလြန္ႀကီးမားပါသည္။ ေငြမည္း ခဝါခ်ေရး နည္းလမ္းမ်ားကို 
တီထြင္ရာတြင္လည္း ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၾကသူမ်ား၌ ဖန္တီးနိုင္စြမ္းအလြန္႐ိွပါသည္။ 

လုပ္႐ိုးလုပ္ေနက် ေငြမည္း ခဝါခ်နည္းလမ္းမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပသတ္မွတ္ထားပါသည္။

ပင္လယ္ရပ္ျခား ဘဏ္မ်ား
ဘဏ္မ်ားျဖင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဥပေဒမ်ား႐ိွေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၌ ‘ကမ္းလြန္ စာရင္းမ်ား’ မွတဆင့္ ေငြလဲႊပို႔ျခင္းမ်ားသည္ အမည္မေဖာ္ဘဲ လုပ္ကိုင္သည့္ 
ဘဏ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေပၚေပါက္ေစႏိုင္ပါသည္။

ေငြသား ေမွာင္ခိုတင္သြင္းျခင္း
ျပစ္မႈမ်ားကို ယင္းျပစ္မႈမ်ားက ထုတ္လုပ္ေပးသည့္ အကိ်ဳးအျမတ္မ်ားႏွင့္ ကင္းကြာမႈ႐ိွေစရန္ နယ္စပ္မ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္၍ လူကိုယ္တိုင္ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ႏိုင္သည္။

အျခားနည္းလမ္းျဖင့္/႐ိုး႐ိုးနည္းလမ္းျဖင့္ ေငြလဲႊပို႔ျခင္း
အာ႐ွတိုက္၏ အခိ်ဳ႕ႏိုင္ငံမ်ား၌ စာ႐ြက္စာတမ္းမဲ့ ေငြသြင္းမႈ၊ ေငြထည့္မႈႏွင့္ ေငြလဲႊမႈတို႔ကို လုပ္ကိုင္ေပးေသာ ေကာင္းမြန္က်နစြာ ထူေထာင္ထားသည့္ 
ဘဏ္မဟုတ္ေသာ စနစ္မ်ား႐ိွပါသည္။ 

ဟန္ျပ ကုမၸဏီမ်ား
ဤကုမၸဏီမ်ားမွာ တရားမဝင္ အကိ်ဳးအျမတ္မ်ားကို တကယ္တမ္းမ႐ိွေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ‘ေပးေခ်မႈ’ 
အျဖစ္ ရယူ၍ ေငြမည္းကို ခဝါခ်လိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္တစ္ခုတည္းအတြက္သာ ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္ကာ က်သင့္ေတာင္းခံလႊာအတုမ်ားႏွင့္ 
လက္က်န္႐ွင္းတမ္းအတုမ်ားျဖင့္ တရားဝင္ ေငြေပးေငြယူျခင္းမ်ား၏ အသြင္အျပင္မ်ား႐ိွရန္ ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဖဲြ႕စည္းတည္ေဆာက္ျခင္း သို႔မဟုတ ္‘စမတ္ဖင္း’ (smurfing)

FIU ၏ သတ္မွတ္ထား အတိုင္းအတာကို သတင္းပို႔ျခင္းမွ ေ႐ွာင္႐ွားရန္ ႀကီးမားေသာ ေငြေၾကးပမာဏကို သကၤာေစရာ မျဖစ္ေအာင္ အဆိုပါေငြမ်ားကို 
ပမာဏနည္းပါးစြာ အသီးသီးခဲြ၍ လူအေျမာက္အျမား စမတ္ဖ္မ်ား က ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္မကေသာ ဘဏ္စာရင္းမ်ားထဲသုိ႔ 
တစ္ျဖည္းျဖည္းအခိ်န္ယူ၍ လူတစ္ဦးတည္းကသာျဖစ္ေစ ေငြထည့္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္။

တရားဝင္ ကုမၸဏီမ်ား၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း
တရားမဝင္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၏ ရင္းျမစ္ကို သ႐ုပ္ဖ်က္ရန္ တရားဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ 
အရက္ခန္းမ်ားတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ေငြသားအေျချပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။ ဤစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကုန္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ 
ဝန္ေဆာင္မႈ ေရာင္းခ်ေသာ ‘ဗန္းျပ ကုမၸဏီ’ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ရည္႐ြယ္ခ်က္အစစ္အမွန္မွာ ေငြမည္းကို ေငြျဖဴျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ျဖစ္သည္။

တန္ဖိုးႀကီး ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ား
အႏုပညာ၊ ေ႐ွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား၊ လက္ဝတ္ရတနာ၊ အဖိုးတန္ သတၱဳမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္မ်ား၊ ေလွမ်ား သို႔မဟုတ္ ကားမ်ားႏွင့္ အိမ္ၿခံေျမတို႔ကဲ့သို႔ေသာ 
တန္ဖိုးႀကီး ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ျခင္းအားျဖင့္ ျပစ္မႈမ်ားမွ အကိ်ဳးအျမတ္မ်ားကို ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ သို႔မဟုတ္ 
ဖံုးကြယ္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

ကုန္ကူးျခင္းကို အေျချပဳေသာ ေငြမည္းကို ခဝါခ်ျခင္း
ျပစ္မႈမ်ားမွ အကိ်ဳးအျမတ္မ်ားကို ဖံုးကြယ္ရန္အတြက္ တရားဝင္ ကုန္ကူးျခင္းကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ၎သည္ ေငြမည္းကို ခဝါခ်သည့္ 
ေခတ္မီဆန္းျပားေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္၍ ၎တြင္ တရားမဝင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို အတုအေယာင္လုပ္ျခင္း၊ 
ေငြေပးေငြယူျခင္းမ်ားကို တစ္လဲြ တင္ျပျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားတန္ဖိုး က်သင့္ေငြ ေတာင္းခံလႊာကို ေလွ်ာ့၍ သို႔မဟုတ္ တိုး၍ ေရးျခင္းတို႔ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ 

၁၃



၃.၃ လူကုန္ကူးျခင္းတြင္ ေငြမည္းကို ခဝါခ်ျခင္း 
လမ္းညႊန္၏ ဤအပိုင္းက႑တြင္ ထည့္သြင္းအသိေပးရန္အတြက္ ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ ေျခရာမ်ား။ အာရွ ပိစိဖိတ္ေဒသတြင္ လူကုန္ကူးျခင္းကို 
တုိက္ဖ်က္ရန္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာခ်က္ အစီရင္ခံစာကို ေရးဆဲြေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းအစီရင္ခံစာ၌ 
လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ႐ိွေသာ ေငြစီးေၾကာင္းမ်ားဆိုင္ရာ ကမ႓ာတစ္ဝန္းမွ အဓိကေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈကို တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ 
ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ အသံုးျပဳပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းအေပၚ ကမ႓ာတစ္ဝန္းမွ မၾကာေသးမီက အေတြ႕အႀကံဳမ်ားတို႔ကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ျပထားပါသည္။ 
၎တြင ္Bali Process အဖဲြ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ အမႈမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ထားခ်က္မ်ားအပါအဝင္ ေမးခြန္းပံုုစံမ်ားကို တံု႔ျပန္ေျဖၾကားထားျခင္းမ်ားအေပၚ 
ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာထားခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ 

ယင္းအစီရင္ခံစာက လူကုန္ကူးမႈ၊ ကမ႓ာတစ္ဝန္းႏွင့္ အာ႐ွ ပိစိဖိတ္ေဒသ ႏွစ္ခုလံုးတြင္ လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ႐ိွေသာ ေငြစီးေၾကာင္းမ်ား၏ 
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စာရင္းအင္းတို႔တြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား႐ိွေနျခင္းကို အသားေပး ေဖာ္ျပထားပါသည္။ လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ႐ိွေသာ 
ေငြစီးေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုးစမ္းမႈမ်ားအတြက္ အလားအလာႏွစ္ခု႐ိွပါသည္။ ၎တို႔မွာ လူကုန္ကူးသူမ်ား၏ တရားမဝင္ ေငြစီးေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ 
လူကုန္ကူးခံၾကရသူမ်ားထံမွ ေငြစီးေၾကာင္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ မူရင္းႏိုင္ငံမ်ား႐ိွ မိသားစုကို ေငြလဲႊပို႔ရန္ ေငြလႊဲဝန္ေဆာင္ေပးၾကသူမ်ားအား 
အသံုးျပဳျခင္းအရ သို႔မဟုတ္  လူကုန္ကူးသူမ်ားအား ‘အေႂကြးဆပ္’ ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္အတြက္ ဘဏ္စာရင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေငြလႊဲ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
အသံုးျပဳျခင္းအရတို႔ျဖစ္ေသာ အလားအလာမ်ားျဖစ္ပါသည္။

လူကုန္ကူးခံၾကရသူမ်ားထံမွ ေငြစီးေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ အနည္းငယ္မွ်သာ႐ိွပါသည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူအား အေျချပဳ စံု
စမ္းစစ္ေဆးေရးနည္းလမ္းတြင္ႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈ အထူးအမိ်ဳးအစားမ်ား (ဥပမာအားျဖင့္ လိင္ပိုင္းအရ အျမတ္ထုတ္ခံရျခင္း)ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရာတြင္ 
ဤသတင္းအခ်က္အလက္သည္ အလြန္တန္ဖိုး႐ိွႏိုင္ပါသည္။ လက္႐ိွ ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ အစိုးရ စာေပမ်ားကလည္း ေငြမည္း ခဝါခ်သည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားအေပၚ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈ ပို႐ိွၿပီး လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားအား ကုန္ကူးျခင္းတို႔ကို ေခါင္းစဥ္ေအာက္တစ္ခုတည္းေအာက္
ထား၍ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္။ ၎၏ ရလဒ္မွာ ဤျပစ္မႈမ်ား၏ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ညႊန္းကိန္းမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္ အလြန္က်ယ္ျပန႔္မႈ႐ိွျခင္းကို 
သိရျခင္းျဖစ္သည္။ ျပစ္မႈတရားစီရင္ရန္ တံု႔ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ ယင္းတံု႔ျပန္မႈမ်ားအေပၚ ပုဂၢလိကအပိုင္းက႑မွ ထည့္ဝင္မႈမ်ားကို လမ္းညႊန္ေပးႏိုင္ေသာ 
အႏၲရာယ္မ်ား၏ စိစစ္အကဲျဖတ္မႈကို ပံ့ပိုးေပးရန္အတြက္ ပိုေကာင္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပိုေကာင္းေသာ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာခ်က္မ်ား႐ိွရန္မွာ 
အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ ေျခရာမ်ား အစီရင္ခံစာသည္ လူကုန္ကူးျခင္းကို ႐ွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္၊ လူကုန္ကူးသူမ်ားအား ေအာင္ျမင္စြာ တရားစဲြဆိုရန္ႏွင့္ 
တရားမဝင္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳမႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္ေရးအလို႔ငွာ ဘ႑ာေရးစနစ္မ်ားကို ပိုမိုခိုင္မာေစရန္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက အပိုင္းက႑ 
မိတ္ဖက္မႈ၏ လတ္တေလာ ႏိုင္ငံတကာ စံနမူနာ ဥပမာမ်ားကိုလည္း ျပသခဲ့ပါသည္။ ပုဂၢလိက အခန္းက႑ကို လူကုန္ကူးျခင္း ကာကြယ္တားဆီးသည့္ 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ခံစစ္စည္းအျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခိုင္းရန္လည္းေကာင္း၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးမ်ားႏွင့္ တရားစဲြဆိုျခင္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးေသာ သက္ဆိုင္မႈ႐ိွရာ 
အသိပညာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို အသံုးခ်ရန္လည္းေကာင္း၊ ဤမိတ္ဖက္မ်ားက အေရးပါအရာေရာက္ေသာ အလားအလာမ်ား႐ိွျခင္းကို ထင္႐ွားေစပါသည္။ 

Bali Process အဖဲြ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေမးခြန္းပံုစံမ်ားအေပၚ တံု႔ျပန္ေျဖၾကားထားျခင္းမ်ားက ေဒသအတြင္း လူကုန္ကူးျခင္းမွ ဝင္ေငြမ်ားကို ခဝါခ်ေသာ 
အဓိကနည္းလမ္းမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ထုတ္ျပသခဲ့ပါသည္။

• တန္ဖိုးနည္းေသာ ေပးယူျခင္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း (အမ်ားအားျဖင့္ သတင္းပို႔ရန္လိုအပ္ေသာ သတ္မွတ္ထားသည့္ အတိုင္းအတာေအာက္ျဖစ္သည္)

• ေငြလဲႊေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ တန္ဖိုးလဲႊေျပာင္းေပးျခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား

• ေငြမည္းမ်ားကို တရားဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ ဝင္ေငြမ်ားႏွင့္အတူ ေပါင္းစပ္ျခင္းႏွင့္

• ေငြမည္းမ်ားကို အျခားသူမ်ားအား လဲႊေျပာင္းေပးျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

ေမးခြန္းပံုစံမ်ားအေပၚ တံု႔ျပန္ေျဖၾကားထားခ်က္မ်ားက လူတစ္ဦး၏ လူေနမႈပံုစံသည္ သူ၏ ကိ်ဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ႐ွိအပ္ေသာ ဝင္ေငြ၏ အရင္းအျမစ္ျဖင့္ 
ကိုက္ညီမႈမ႐ိွျခင္းမွာ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈ႐ိွေသာ အဓိက ညႊန္းကိန္းျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေပၚလြင္ေစခဲ့ပါသည္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ 
အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား၊ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ မသကၤာစရာ ေငြေပးေငြယူျခင္း အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား၏ တိုင္ၾကားမႈမ်ားသည္ လူကုန္ကူးျခင္း သို႔မဟုတ္ လူကုန္ကူးျခင္းျဖင့္ ဆက္စပ္မႈ႐ိွေသာ ေငြမည္းခဝါခ်ျခင္းမ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရာတြင္ အသံုးအမ်ားဆံုးနည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။၁၁ 

၁၁ အထက္၌ ေဖာ္ျပၿပီး၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၅
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လူကုန္ကူးျခင္း မႈခင္းမ်ားတြင္ ေငြကုိ ေျခရာခံလုိက္ျခင္းအေပၚ မူဝါဒလမ္းညႊန္

အပိုင္း ၄။ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ 
ေထာက္လွမ္းေရး အဖဲြ႕
၄.၁ အစိုးရက ေငြမည္းကို ခဝါခ်သည့္လုပ္ရပ္ကို မည္ကဲ့သို႔ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕႐ိွသနည္း။
FIU မ်ားသည္ ထိေရာက္မႈ႐ိွေသာ ‘ေငြကို ေျခရာခံလိုက္ျခင္း’ လုပ္ကိုင္နည္းကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရာတြင္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္ပါသည္။ အစိုးရက 
လူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္  အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုသည္ ေငြမည္းခဝါခ်ေနျခင္းကို ေဖာ္ထုတ္သိ႐ိွရန္အတြက္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ကာဆီႏို 
ေလာင္းကစား႐ံုမ်ား၊ ကုမၸဏီဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား၊ ေ႐ွ႕ေနမ်ားႏွင့္ စာရင္းကိုင္မ်ားတို႔ကဲ့သို႔ေသာ အျခားေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
အတတ္ပညာ႐ွင္မ်ားတို႔ထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လိုအပ္ပါသည္။ ေငြမည္း ခဝါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားတြင္ 
မည္သည့္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက မသကၤာစရာပံုေပါက္ေသာ ေငြအေပးအယူမ်ားကို မျဖစ္မေန သတင္းပို႔ရမည္ကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားၿပီး ၎တို႔ကို 
သတင္းပို႔ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားဟုေခၚပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ အစိုးရသည္ ၎၏ FIU မွတဆင့္ မသကၤာစရာ ေငြအေပးအယူ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာ 
အစီရင္ခံစာမ်ားဟုေခၚေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို သတင္းပို႔ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားထံမွ ရ႐ိွပါသည္။ FIU က ၎ကို ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာၿပီး အျခားေသာ 
ဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို တင္ျပသည္။  ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုသည ္FIU ထံသို႔ႏွင့္ ထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ စီးေၾကာင္းကို 
ျပသပါသည္။   

အစီရင္ခံျခင္း ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာျခင္း ျဖန္႔ခိ်ျခင္း

အစီရင္ခံေသာ 
အဖဲြ႕အစည္း 

အစီရင္ခံစာ

ဘဏ္မ်ား

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ 
ကုန္သည္မ်ား

အာမခံေပးသူမ်ား

ေလာင္းကစား႐ံုမ်ား

ေ႐ွ႕ေနမ်ား

စာရင္းကိုင္မ်ား

အျခား

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ 

ေငြပို႔ေဆာင္ေပးသူ

ေငြသား  
ေပးယူျခင္းဆိုင္ရာ 
အစီရင္ခံစာမ်ား

မသကၤာစရာ 
ေငြေပးေငြယူျခင္းဆိုင္ရာ 

အစီရင္ခံစာမ်ား

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ 
ေငြေၾကးလဲႊေျပာင္းမႈဆုိင္ရာ 

အစီရင္ခံစာမ်ား

FIU အခ်က္အလက္မ်ားမွတ္တမ္း

အစုိးရ၏ 
အခ်က္အလက္မ်ားမွတ္တမ္း

အျခား FIU မ်ားမွ 
အခ်က္အလက္မ်ား

အျခား 
အခ်က္အလက္မ်ား

ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ 
ေထာက္လွမ္းေရး

အျခား FIU မ်ား

ဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ 
အဖဲြ႕အစည္းမ်ား

တရားလို႐ံုး

ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ ေထာက္လွမ္းေရး အဖဲြ႕ခဲြ မ်ားမွ ပံု။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ ္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြ အဖဲြ႕အစည္း၊ ကမ႓ာ့ဘဏ္ ၿခံဳငံုသုံးသပ္ခ်က၁၁္၂

၁၂ https://www.imf.org/external/pubs/ft/FIU/fiu.pdf
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၄.၂ FIU မ်ားက မည္သည့္ကိစၥမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ၾကသနည္း
မတူကဲြျပားေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၌ မည္သည့္အခ်င္းအရာမ်ားက ၎တို႔၏ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားတို႔ျဖင့္ ကိုက္ညီမႈအ႐ိွဆံုးအေပၚ မူတည္၍ 
ကြဲျပားျခားနားေသာ FIU အမိ်ဳးအစားမ်ား႐ိွပါသည္။ FIU မ်ားအားလံုး၌ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ ေထာက္လွမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ခံရ႐ိွမႈ၊ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာ 
ေလ့လာမႈႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိမႈတို႔အတြက္ တာဝန္႐ိွသည္။ 

FIU မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ အဓိကက်ေသာ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုမွာ Egmont 

Secure Web (ESW) မွတဆင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝျခင္းအတြက္ တုိင္းတစ္ပါးမွ 
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ လက္တဲြပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ႏုိင္စြမ္း႐ွိျခင္းျဖစ္သည္။၁၃ သုိ႔ေသာ္ FIU 

မ်ားအၾကား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ျခင္းက ပုိမုိလ်င္ျမန္ေသာ ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ 
ေထာက္လွမ္းမႈမ်ားကုိ ပ့ံပုိးေပးႏုိင္ေသာ္လည္း ၎ကုိ သတင္းေပးသည့္ FIU ၏ 
သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ တရားစဲြဆုိမႈတြင္ အေထာက္အထားအျဖစ္ မသုံးႏုိင္ပါ။ 

FIU က စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ သို႔မဟုတ္ တရားစဲြဆိုမႈကို မည္သို႔မည္ပံု ပံ့ပိုးေပးႏိုင္စြမ္း ႐ိွလိမ့္မည္ျဖစ္ျခင္းအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ႐ိွသည့္ 
အဓိကျခားနားခ်က္မွာ အခိ်ဳ႕ FIU မ်ား၌ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ လုပ္ငန္းတာဝန္႐ိွ၍ အျခားတို႔၌မူ မ႐ိွေပ။ ၎တြင္ ေငြေပးေငြယူျခင္းမ်ားကို 
မလုပ္ေစႏိုင္္ေတာ့သည့္ အာဏာႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ဖမ္းဆီးႏိုင္သည့္ အာဏာမ်ားပါဝင္ႏိုင္ဖြယ္႐ိွမည္။ FIU မ်ားစြာသည္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေငြမည္း 
ခဝါခ်နည္းမ်ားအေၾကာင္း ပညာေပးပို႔ခ်ရာတြင္ အဓိကအခန္းက႑တစ္ခုမွ ပါဝင္ၿပီး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို မလိုက္နာျခင္းအတြက္ ဒဏ္ေငြမ်ားႏွင့္ 
ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းအားျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား လိုက္နာမႈကို အာဏာတည္ေစပါသည္။  

၄.၃ သင္ ့FIU က သင္၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို မည္ကဲ့သို႔ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည္နည္း။
FIU မ်ားသည္ လူကုန္ကူးမႈကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ တရားစဲြဆုိရန္ ပ့ံပုိးေပးမည့္ တန္ဖုိး႐ွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အကူအညီမ်ားကုိ 
ေပးႏုိင္သည္။ FIU က ေပးႏုိင္ေသာ အကူအညီအမိ်ဳးအစားမ်ားကုိ ေအာက္ပါ၌ စာရင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ သင့္ကုိေပးႏုိင္ေသာ အကူအညီအမိ်ဳးအစားသည္ 
သင့္ႏုိင္ငံတြင္႐ွိေသာ FIU ပုံစံအေပၚ မူတည္ပါလိမ့္မည္။ FIU မ်ားသည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကုိ ေအာက္ပါတုိ႔အရ ပ့ံပုိးေပးႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

•   ေငြမည္းကို ခဝါခ်ျခင္းႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ရပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္ဟု မသကၤာရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအၾကား 
ဆက္စပ္မႈမ်ားကို သက္ေသထူႏိုင္သည့္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ ေထာက္လွမ္းျခင္း အစီရင္ခံစာမ်ားကိ ုေရးဆဲြေဖာ္ထုတ္ျခင္းအားျဖင့္ 
ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါသည္။

•   မသကၤာစရာ ေငြအေပးအယူဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ေငြသား ေပးယူျခင္းဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ ေငြေၾကးလဲႊေျပာင္းမႈဆိုင္ရာ 
အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားျဖင့္ ပတ္သက္ေသာ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိ ု
ထုတ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါသည္။ ၎က ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၾကသူမ်ားအား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရာတြင ္သင့္အား အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ဖြယ္႐ိွ၍ 
လက္႐ွိ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ပံ့ပိုေပးႏိုင္သည ္သို႔မဟုတ္ အမႈသစ္မ်ားကို ဖြင့္ေပးႏိုင္မည္။ 

 - သံသယျဖစ္စရာ ေငြေပးေငြယူျခင္းမ်ားကို ေစာစီးစြာ ေဖာ္ထုတ္သိ႐ွိႏိုင္ျခင္းသည္ ဥပမာအားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းဆိုင္ရာ အမႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာ 
ျပစ္မႈျဖင့္ဆိုင္ရာလုပ္ရပ္မ်ား မျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးေပးႏိုင္သည္၊ သို႔မဟုတ္ လူကုန္ကူးေပးသူအား ေငြေပးေခ်ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ 
လက္ငင္း၌ ျဖစ္ေနသည့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ရပ္ကို ေဖာ္ညႊန္းေပးႏိုင္သည္။  

•   အခိ်ဳ႕ စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ပုိင္ခြင့္အပုိင္္းမ်ား၌ ဘဏ္စာရင္းမ်ားကုိ ရယူသုံးခြင့္ မ႐ိွေတာ့ေစ၍ ပုိင္ဆုိင္ပစၥည္းမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးႏုိင္စြမ္း႐ိွေစၿပီး၊ 
အခိ်ဳ႕အမႈမ်ားတြင္မူ သတ္မွတ္အခိ်န္ကာလၾကာတစ္ခုအတြက္ ေငြအသြင္းအထုတ္မ်ားကုိ ပိတ္ဆုိ႔ႏုိင္စြမ္း႐ွိသည္။ ၎သည္ သင့္အေနႏွင့္ 
ယူဆခ်က္တစ္ခုကုိ အတည္ျပဳေရးအလုိ႔ငွာ ေနာက္ထပ္စုံစမ္းမႈမ်ား ေ႐ွ႕ဆက္လုပ္ေရးအတြက္ အခိ်န္ပုိရယူရန္ လုပ္ေနခုိက္ ေငြေၾကးမ်ားကုိ 
လုံၿခံဳစြာထား႐ွိေအာင္ သင့္အား အေထာက္အကူျပဳေပးႏုိင္ဖြယ္႐ွိမည္။ 

•   စုံစမ္းမႈတစ္ခုကုိ ပ့ံပုိးေပးရန္ ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈကုိ ပံ့ပုိးေပးျခင္း၊ ဥပမာအားျဖင့္ ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ သက္ေသအေထာက္အထားကုိ 

စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာရန္အတြက္ မႈခင္းစာရင္းကုိင္၏ အကူအညီကုိ သင့္ FIU က ေပးေကာင္းေပးႏုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး 
အခိ်ဳ႕အမႈကိစၥမ်ားတြင္ တရားစဲြဆုိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကူညီေပးေကာင္းေပးႏုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။  

၁၃ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ ေထာက္လွမ္းေရး အဖဲြ႕မ်ား ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကး ရံပံုေငြ အဖဲြ႕အစည္း-ကမ႓ာ့ဘဏ္ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က ္http://www.egmontgroup.org/about/financial-

intelligence-units-fius. Egmont Group အဖဲြ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းကို ေက်းဇူးျပဳ၍ https://www.egmontgroup.org/en/membership/list ၌ၾကည့္ပါ

FATF သည္ FIU မ်ားကုိ FIU ေပါင္း ၁၅၂ ခုျဖင့္ 
ဖဲြ႕စည္းထားေသာ တစ္ကမ႓ာလုံးဆုိင္ရာ FIU 

မ်ား၏ Egmont Group တြင္ အဖဲြ႕ဝင္အျဖစ္ 
ေလွ်ာက္ထားရန္ အားေပးတုိက္တြန္းပါသည္။ 

လက္ေတြ႕အႀကံျပဳခ်က။္ သင္၏ FIU ႏွင့္ လက္ဦးလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈကို 
ေဆာ္ၾသေပးပါ
• အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအၾကား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပံုမွန္မွ်ေဝရန္ အားေပးတိုက္တြန္းပါ။

• သင္၏ FIU စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရး အဖဲြ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ အထူးပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႕မ်ားမွ ျပင္ပပိုင္းႏွင့္ 
အတြင္းပိုင္း႐ိွ အရာ႐ိွမ်ားႏွင့္ အျခားအဖဲြ႕အစည္းမွ ၎နည္းတူ အရာ႐ိွမ်ားအၾကား ထိုးထြင္းသိျမင္မႈႏွင့္ အေတြ႕ႀကံဳမ်ား ျပန္လွန္ဖလွယ္မႈ 
႐ိွၾကျခင္းကို ေသခ်ာေစရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။

အ
ပိုင

္း ၄
။ 

၁၆



လူကုန္ကူးျခင္း မႈခင္းမ်ားတြင္ ေငြကုိ ေျခရာခံလုိက္ျခင္းအေပၚ မူဝါဒလမ္းညႊန္

•   တိုင္းတစ္ပါးမွ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ျခင္းအားျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝမႈကို 
လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အခိ်ဳ႕ FIU မ်ား၌ ႏိုင္ငံရပ္ျခား႐ိွ ဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ဖလွယ္ပိုင္ခြင့္႐ိွၿပီး အခိ်ဳ႕ FIU မ်ား၌ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖဲြ႕ ႏွင္ ့ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖဲြ႕ တို႔အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဖလွယ္ပိုင္ခြင့္႐ိွသည္။ 

•   အခိ်ဳ႕အမႈကိစၥမ်ား၌ သင့္ႏိုင္ငံတြင္႐ိွေသာ FIU ၏ ပံုစံအေပၚမူတည္၍ FIU သည္ အမွန္တကယ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို လုပ္ႏိုင္ဖြယ္႐ွိမည္ သို႔မဟုတ္ 
ပူးတဲြ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္သည့္အဖဲြ႕မ်ား၌ ပါဝင္ႏိုင္ဖြယ္႐ွိမည္။  

လက္ေတြ႕အႀကံျပဳခ်က ္
FIU က သင့္အား မည္သုိ႔မည္ပံု ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေကာင္းမည္ျဖစ္သည္ကို သိ႐ိွေဖာ္ထုတ္ရန္  စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ၏ စဦးပိုင္းတြင္ သူတို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ။

တရားစဲြဆိုရန ္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားတြင ္FIU မ်ားက ေအာက္ပါတို႔အရ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည္။

•   ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ခိ်ဳ႕တဲ့ေနလွ်င္ တရားစဲြဆိုသူမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးရန္အတြက္ စံုစမ္းေပးျခင္းမ်ား

•   တရားစဲြဆိုရာတြင္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ျခင္း။ ၎တြင္ သံသယျဖစ္ဖြယ္႐ိွရာ ေငြေပးေငြယူျခင္းမ်ား၏ 
႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္စြာ ႐ွင္းျပႏိုင္ေသာ အေထာက္အထားမ်ားကို တင္ျပႏိုင္စြမ္းပါဝင္ႏိုင္သည္။

FIU မ်ားသည္ ႀကိဳတင္တားေသာ အလုပ္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔အရ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည္။

•   ေထာက္လွမ္းေရးဆိုင္ရာ ပစၥည္းပစၥယမ်ားကိ ုဖန္တီးေပးျခင္း။ ၎တြင္ တိုင္းတစ္ပါးမွ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ၿပီး 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ပယ္မ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား လ်င္ျမန္စြာ ဖလွယ္ေပးႏိုင္စြမ္း႐ိွေသာ FIU တစ္ခုႏွင့္ အျခား 
FIU တို႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ယက္မ်ားသို႔ ေပးပို႔ျခင္းျဖစ္သည္။ (၎သည္ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူ ဥပေဒပိုင္းမွ ကူညီျခင္းအရ သို႔မဟုတ္ သံတမန္ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားအရ ဖလွယ္ျခင္းတို႔ထက္ ပို၍လ်င္ျမန္တတ္သည္)။

•   ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ အေပးအယူမ်ားႏွင့္ သီးျခားျပစ္မႈတစ္ခု၏ ညႊန္းျပခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ ေငြစာရင္း၏ ဂုဏ္သတၱိမ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္သိ႐ိွရန္အတြက္ အမိ်ဳးအစားခဲြျခင္းဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားကိ ုဖန္တီးျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း။ ၎သည္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ 
အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သတင္းပို႔သည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားဆိုင္ရာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို အသိေပးရာတြင္ 
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။

•   သံသယျဖစ္စရာ ေငြအေပးအယူမ်ားကို သိသာရန္အတြက္ သတင္းပို႔သည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးျခင္း။

•   လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အသိအျမင္ အစီအစဥ္မ်ားကိ ုပို႔ခ်ေပးျခင္းႏွင့္၊ ပညာေပးျခင္းအရလည္းေကာင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း လိုအပ္မႈမ်ား၏ အာဏာကို 
တည္ၿမဲေစျခင္းတို႔အရလည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းအေနျဖင္ ့AML ကာကြယ္တားဆီးေရး အစီအမံမ်ားကို လိုက္နာေနမႈကို ေသခ်ာေစျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ 

လက္ေတြ႕အႀကံျပဳခ်က္
သင္ သံသယ႐ိွသူ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကိ ုFIU ၏ မွတ္တမ္းတြင္ တင္ထားၿပီး႐ိွေကာင္း႐ိွႏိုင္သည္။ ရ႐ိွႏိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားကိ ုFIU ထံမွ 

ေတာင္းရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ ၎တြင္ သင္ သံသယ႐ိွသူ သြားခဲ့ေသာ ပင္လယ္ရပ္ျခားႏိုင္ငံမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ေငြလဲႊပို႔ျခင္း သို႔မဟုတ္ 

ႏိုင္ငံျခားမွ ေငြလက္ခံရ႐ိွျခင္းတို႔၏ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္မည္။

၄.၄ ျဖစ္ရပ္မွန္ ေလ့လာမႈ

ေနာက္ခံအေျခအေန
ဧၿပီလ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ မေလး႐ွားႏိုင္ငံ၌ ေသဆံုးသြားေသာ တီေမာလက္စ္တီ (Timor-Leste)မွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားသံုးဦး၏အမႈအေပၚ  
အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံ ျပည္သူလူထု၏ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈ ေပၚထြက္ခဲ့သည္။ ယင္းအမိ်ဳးသမီး အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ မိသားစုသည္ စက္တင္ဘာလ ၂ 
ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ သူမ ေပ်ာက္ဆံုးသြားကတည္းက တိုင္းတစ္ပါးတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည္ကို မသိ႐ိွၾကခဲ့ပါ။ East Nusa Tenggara 

(NTT) သည္ တိုင္းတစ္ပါးသို႔ အလုပ္သမားမ်ားကို ေစလႊတ္ေသာ အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံ၏ ၉ ခုေျမာက္ အႀကီးဆံုးျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံတြင္ 
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ေသဆံုးမႈ အမ်ားဆုံးဒဏ္ကို ခံခဲ့ရပါသည္။ ၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကာလအၾကားတြင ္NTT အလုပ္သမားေပါင္း 
၉၉ ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။ အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံ သမၼတက ယင္းကိစၥကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံ အမိ်ဳးသားရဲတပ္ဖဲြ႕ကို 
ညႊန္ၾကားခဲ့၍ ၎၏အကိ်ဳးဆက္အျဖစ္ လူကုန္ကူးမႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕ကို ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး ကူပန္ (Kupang) ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖဲြ႕ဦးစီးအား 
ယင္းအမႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ပါသည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးစဥ္ အင္ဒိုနီး႐ွားႏွင့္ မေလး႐ွားႏိုင္ငံမ်ားတစ္ဝန္း ျဖန္႔က်က္ထားေသာ လူကုန္ကူး 
ကြန္ယက္ေပါင္း ၁၂ ခုကို ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕႐ိွခဲ့ရပါသည္။

ေငြစီးေၾကာင္းမ်ား
ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အခိ်န္ကာလအၾကားတြင္ ယင္းကြန္ယက္သည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၂၂၇၉ ဦးကို 
မေလး႐ွားႏိုင္ငံသို႔ ေအာင္ျမင္စြာ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။ ယင္းကြန္ယက္က ထိုသူမ်ား ေမွာင္ခို၍ ထြက္ခြာသြားျခင္းမွ ရ႐ိွခဲ့ေသာ ေငြေပးေငြယူ 
စုစုေပါင္းတန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၆၃၄၄၆.၀၀ ျဖစ္သည္။ ေငြေပးေငြယူအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျချပဳေျပာရလွ်င္ အဲလ္တာရီ  
(El Tari) ေလဆိပ္၌ တရားမဝင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား စီမံခန္႔ခဲြ ကိုင္တြယ္ခဲ့ေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူသည္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၾသဂုတ္လ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အခိ်န္ကာလအၾကားတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄၄၁၂၅.၆၉ ကို လက္ခံရ႐ိွခဲ့ပါသည္။ ၎သည္ မေလး႐ွား၊ စကၤာပူ၊ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ 
ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံတို႔သုိ႔ ကေလး ၄၈ ေယာက္အပါအဝင္ လူေပါင္း ၁၇၈၇ ဦးကို ပို႔ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ ဆက္စပ္မႈ႐ိွပါသည္။  

လူကုန္ကူးမႈ စီးေၾကာင္း

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားကို 
႐ွာေဖြစုေဆာင္းျခင္း

ခိုလံႈျခင္း
စာ႐ြက္စာတမ္း အတုမ်ားကို လုပ္ျခင္း

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 

အဲလ္တာရီ (El Tari) ေလဆိပ္၌ 
စီမံခန္႔ခဲြ ကိုင္တြယ္ျခင္း

ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကို 
စီမံခန္႔ခဲြ ကိုင္တြယ္ျခင္း

 စူရာဘာယာ (Surabaya) ၌ 
စီမံခန္႔ခဲြ ကိုင္တြယ္ျခင္း

ႏိုင္ငံျခား။ မေလး႐ွား၊ 
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အာခ်ဲ (Aceh) ဘာတမ ္(Batam)
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တရားစဲြဆိုရန ္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားတြင ္FIU မ်ားက ေအာက္ပါတို႔အရ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည္။

•   ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ခိ်ဳ႕တဲ့ေနလွ်င္ တရားစဲြဆိုသူမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးရန္အတြက္ စံုစမ္းေပးျခင္းမ်ား

•   တရားစဲြဆိုရာတြင္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ျခင္း။ ၎တြင္ သံသယျဖစ္ဖြယ္႐ိွရာ ေငြေပးေငြယူျခင္းမ်ား၏ 
႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္စြာ ႐ွင္းျပႏိုင္ေသာ အေထာက္အထားမ်ားကို တင္ျပႏိုင္စြမ္းပါဝင္ႏိုင္သည္။

FIU မ်ားသည္ ႀကိဳတင္တားေသာ အလုပ္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔အရ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည္။

•   ေထာက္လွမ္းေရးဆိုင္ရာ ပစၥည္းပစၥယမ်ားကိ ုဖန္တီးေပးျခင္း။ ၎တြင္ တိုင္းတစ္ပါးမွ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ၿပီး 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ပယ္မ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား လ်င္ျမန္စြာ ဖလွယ္ေပးႏိုင္စြမ္း႐ိွေသာ FIU တစ္ခုႏွင့္ အျခား 
FIU တို႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ယက္မ်ားသို႔ ေပးပို႔ျခင္းျဖစ္သည္။ (၎သည္ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူ ဥပေဒပိုင္းမွ ကူညီျခင္းအရ သို႔မဟုတ္ သံတမန္ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားအရ ဖလွယ္ျခင္းတို႔ထက္ ပို၍လ်င္ျမန္တတ္သည္)။

•   ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ အေပးအယူမ်ားႏွင့္ သီးျခားျပစ္မႈတစ္ခု၏ ညႊန္းျပခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ ေငြစာရင္း၏ ဂုဏ္သတၱိမ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္သိ႐ိွရန္အတြက္ အမိ်ဳးအစားခဲြျခင္းဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားကိ ုဖန္တီးျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း။ ၎သည္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ 
အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သတင္းပို႔သည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားဆိုင္ရာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို အသိေပးရာတြင္ 
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။

•   သံသယျဖစ္စရာ ေငြအေပးအယူမ်ားကို သိသာရန္အတြက္ သတင္းပို႔သည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးျခင္း။

•   လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အသိအျမင္ အစီအစဥ္မ်ားကိ ုပို႔ခ်ေပးျခင္းႏွင့္၊ ပညာေပးျခင္းအရလည္းေကာင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း လိုအပ္မႈမ်ား၏ အာဏာကို 
တည္ၿမဲေစျခင္းတို႔အရလည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းအေနျဖင္ ့AML ကာကြယ္တားဆီးေရး အစီအမံမ်ားကို လိုက္နာေနမႈကို ေသခ်ာေစျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ 

လက္ေတြ႕အႀကံျပဳခ်က္
သင္ သံသယ႐ိွသူ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကိ ုFIU ၏ မွတ္တမ္းတြင္ တင္ထားၿပီး႐ိွေကာင္း႐ိွႏိုင္သည္။ ရ႐ိွႏိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားကိ ုFIU ထံမွ 

ေတာင္းရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ ၎တြင္ သင္ သံသယ႐ိွသူ သြားခဲ့ေသာ ပင္လယ္ရပ္ျခားႏိုင္ငံမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ေငြလဲႊပို႔ျခင္း သို႔မဟုတ္ 

ႏိုင္ငံျခားမွ ေငြလက္ခံရ႐ိွျခင္းတို႔၏ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္မည္။

၄.၄ ျဖစ္ရပ္မွန္ ေလ့လာမႈ

ေနာက္ခံအေျခအေန
ဧၿပီလ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ မေလး႐ွားႏိုင္ငံ၌ ေသဆံုးသြားေသာ တီေမာလက္စ္တီ (Timor-Leste)မွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားသံုးဦး၏အမႈအေပၚ  
အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံ ျပည္သူလူထု၏ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈ ေပၚထြက္ခဲ့သည္။ ယင္းအမိ်ဳးသမီး အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ မိသားစုသည္ စက္တင္ဘာလ ၂ 
ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ သူမ ေပ်ာက္ဆံုးသြားကတည္းက တိုင္းတစ္ပါးတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည္ကို မသိ႐ိွၾကခဲ့ပါ။ East Nusa Tenggara 

(NTT) သည္ တိုင္းတစ္ပါးသို႔ အလုပ္သမားမ်ားကို ေစလႊတ္ေသာ အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံ၏ ၉ ခုေျမာက္ အႀကီးဆံုးျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံတြင္ 
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ေသဆံုးမႈ အမ်ားဆုံးဒဏ္ကို ခံခဲ့ရပါသည္။ ၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကာလအၾကားတြင ္NTT အလုပ္သမားေပါင္း 
၉၉ ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။ အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံ သမၼတက ယင္းကိစၥကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံ အမိ်ဳးသားရဲတပ္ဖဲြ႕ကို 
ညႊန္ၾကားခဲ့၍ ၎၏အကိ်ဳးဆက္အျဖစ္ လူကုန္ကူးမႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕ကို ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး ကူပန္ (Kupang) ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖဲြ႕ဦးစီးအား 
ယင္းအမႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ပါသည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးစဥ္ အင္ဒိုနီး႐ွားႏွင့္ မေလး႐ွားႏိုင္ငံမ်ားတစ္ဝန္း ျဖန္႔က်က္ထားေသာ လူကုန္ကူး 
ကြန္ယက္ေပါင္း ၁၂ ခုကို ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕႐ိွခဲ့ရပါသည္။

ေငြစီးေၾကာင္းမ်ား
ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အခိ်န္ကာလအၾကားတြင္ ယင္းကြန္ယက္သည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၂၂၇၉ ဦးကို 
မေလး႐ွားႏိုင္ငံသို႔ ေအာင္ျမင္စြာ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။ ယင္းကြန္ယက္က ထိုသူမ်ား ေမွာင္ခို၍ ထြက္ခြာသြားျခင္းမွ ရ႐ိွခဲ့ေသာ ေငြေပးေငြယူ 
စုစုေပါင္းတန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၆၃၄၄၆.၀၀ ျဖစ္သည္။ ေငြေပးေငြယူအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျချပဳေျပာရလွ်င္ အဲလ္တာရီ  
(El Tari) ေလဆိပ္၌ တရားမဝင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား စီမံခန္႔ခဲြ ကိုင္တြယ္ခဲ့ေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူသည္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၾသဂုတ္လ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အခိ်န္ကာလအၾကားတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄၄၁၂၅.၆၉ ကို လက္ခံရ႐ိွခဲ့ပါသည္။ ၎သည္ မေလး႐ွား၊ စကၤာပူ၊ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ 
ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံတို႔သုိ႔ ကေလး ၄၈ ေယာက္အပါအဝင္ လူေပါင္း ၁၇၈၇ ဦးကို ပို႔ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ ဆက္စပ္မႈ႐ိွပါသည္။  

လူကုန္ကူးမႈ စီးေၾကာင္း

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားကို 
႐ွာေဖြစုေဆာင္းျခင္း

ခိုလံႈျခင္း
စာ႐ြက္စာတမ္း အတုမ်ားကို လုပ္ျခင္း

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 

အဲလ္တာရီ (El Tari) ေလဆိပ္၌ 
စီမံခန္႔ခဲြ ကိုင္တြယ္ျခင္း

ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကို 
စီမံခန္႔ခဲြ ကိုင္တြယ္ျခင္း

 စူရာဘာယာ (Surabaya) ၌ 
စီမံခန္႔ခဲြ ကိုင္တြယ္ျခင္း

ႏိုင္ငံျခား။ မေလး႐ွား၊ 
စကၤာပူ၊ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ 

ေဆာ္ဒီအာေရဗ်

ျပည္တြင္း၊ မီဒန္ (Medan) 

အာခ်ဲ (Aceh) ဘာတမ ္(Batam)

၁၈



လူကုန္ကူးျခင္း မႈခင္းမ်ားတြင္ ေငြကုိ ေျခရာခံလုိက္ျခင္းအေပၚ မူဝါဒလမ္းညႊန္

အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံ၏ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ ေထာက္လွမ္းေရး အဖဲြ႕ ျဖစ္ေသာ PPATK သည္ သံသယျဖစ္ဖြယ္႐ိွရာ ေငြအေပးအယူေပါင္း ၆၄ ခုကို 
ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့ေသာအခါ ေအာက္ပါတို႔ကို ေတြ႕႐ိွခဲ့ပါသည္။

•   ကူပန္ (Kupang) ခ႐ုိင္ရဲတပ္ဖဲြ႕က စုံစမ္းစစ္ေဆးခ့ဲေသာ သက္ဆုိင္မႈ႐ွိသည့္ လူစုအဖဲြ႕ ၄၈ ဖဲြ႕ကုိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃.၅ သန္း ေပးခ့ဲျခင္း၊

•   NTT တြင္ လႈပ္႐ွားေနေသာ လူကုန္ကူးသည့္ ကြန္ယက္မ်ား၏ ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ား၊

•   East Nusa Tenggara တြင္ လူကုန္ကူးသည့္ လုပ္ငန္းကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေနသူမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္က 
အေထာက္အကူျပဳခဲ့ျခင္း၊

•   ကြန္ယက္မ်ားကို ပံုေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ေငြကို ေျခရာခံလိုက္ေသာနည္းလမ္း အသံုးျပဳ၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ျဖင့္  
ပံ့ပိုးေပးခဲ့ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

အလံနီမ်ား

အမွတ္ အလံနီမ်ား အညႊန္း ေျပာင္းလဲကိန္းမ်ား ဥပမာမ်ား

၁
ဝန္ေဆာင္မႈယူသူမ်ား၏ 
လကၡဏာသြင္ျပင္

ပုဂၢလိက 
အပိုင္းက႑မ်ား

• PPTKIS ပုိင္႐ွင္မ်ား/ဝန္ထမ္းမ်ား (တရားဝင္ႏွင့္ တရားမဝင္ ႏွစ္မိ်ဳးလုံး)

• ေငြလဲလွယ္သူမ်ား

• အလည္ခရီးႏွင့္ ခရီးသြားျခင္းဆုိင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ပုိင္႐ွင္/ဝန္ထမ္း

• ေလေၾကာင္းဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

• ကုန္တင္ကုန္ခ်/သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

• ငွားရမ္းျခင္းဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 

အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ 
အပိုင္းက႑မ်ား

• လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအရာ႐ိွမ်ား

• ေလေၾကာင္းဆိုင္ရာ လံုၿခံဳေရးအဖဲြ႕

• စစ္မႈထမ္းမ်ား

• ရဲအရာ႐ိွမ်ား 

၂
ငုပ္ေနေသာ 
ေငြေပးေငြယူျခင္းမ်ား

အဓိက စာလံုးမ်ား
ကေလးမ်ား/ကေလး၊ လူမ်ား၊ လက္မွတ္၊ စားေသာက္စရိတ္၊ အမိ်ဳးသမီး 
အိမ္ေဖာ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ အခေၾကးမ်ား၊ ခရီးသြား၊ မိန္းမ 
အိမ္ေဖာ္မ်ား၊ RM၊ အခေၾကးေငြ ေပးေဆာင္မႈ၊ ကေလး လစာ၊ စသည္မ်ား   

၃ ေငြေပးေငြယူ လမ္းေၾကာင္းးမ်ား ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္

• လိုသည္ထက္ပို၍ ႀကိဳတင္ေနရာယူျခင္း

• ATM (အလိုအေလ်ာက္ ေငြထုတ္ေငြသြင္းစက္) ျဖင့္ ေငြလဲႊျခင္း

• IB/MB မွတဆင့္ ေငြေပးေငြယူျခင္းမ်ား

• ေၾကးနန္းျဖင့္ ေငြလဲႊျခင္း 

၄ ေငြေပးေငြယူ ပံုစံမ်ား အတူေရာစပ္ျခင္း

PPATKIS ပိုင္႐ွင္မ်ား/ဝန္ထမ္းမ်ားဟု လူသိမ်ားေသာ လူစုအဖဲြ႕မ်ား၏ 
စာရင္းမ်ားတြင္ ေတြ႕႐ိွရသည့္ တရားဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
အျမတ္အစြန္းမ်ားႏွင့္ ျပစ္မႈမ်ားမွ အကိ်ဳးအျမတ္မ်ားတို႔၏ 
အေရာအစပ္ျဖစ္သည္။ ျပစ္မႈမ်ားမွ အကိ်ဳးအျမတ္မ်ား၏ ရင္းျမစ္ကို 
ဖံုးကြယ္ျခင္း/ဝွက္ျခင္းလကၡဏာျဖစ္သည္။ 

၅

ကြင္းဆင္း စုေဆာင္းသည့္အဆင့္မွ စတင္ခ့ဲေသာ အလုပ္၊ ခုိလႈံေံနရာ၊ မူရင္းေနရာမွ ယာယီျဖတ္သန္းခ့ဲေသာေနရာႏွင့္ ခရီးလမ္းဆုံး ၿမိဳ႕မ်ား/ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ 
ခရီးသြားျခင္း၊ စာ႐ြက္စာတမ္းအတုမ်ား လုပ္ျခင္းတည္းဟူေသာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ားအား တံစုိးလက္ေဆာင္မ်ားေပးခ့ဲသည္ဟူေသာ 
စြပ္စဲြထားေသာ ကိစၥမ်ား၊ လူကုန္ကူးေသာ အလုပ္အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ယင္းကိစၥႏွစ္ရပ္ကုိ တုိက္ဆုိင္ၾကည့္ရာတြင္လည္း ေငြေပးေငြယူ 
ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားက အေထာက္အကူျပဳခ့ဲပါသည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ စာရင္းပုိင္႐ွင္မ်ား၊ ေငြေပးေငြယူ ေန႔စဲြ၊ ေငြေပးေငြယူ ပမာဏတုိ႔၏ 
လကၡဏာသြင္ျပင္မွ ေကာက္ႏုတ္ရယူေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေငြေပးေငြယူလုပ္ခ့ဲေသာ ေနရာဌာနမ်ားႏွင့္ ကုိက္ၾကည့္ေသာနည္းလမ္းကုိ 
အသုံးျပဳခ့ဲပါသည္။ 

ရလဒ္မ်ား 
ကူပန္ (Kupang) ခ႐ုိင္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားသည္ ကြန္ယက္ ၁၁ ခုကုိ ၿဖိဳခြင္း၍ မသကၤာရသူ ၃၂ ဦးကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခ့ဲသည္။ ယင္း 
မသကၤာရသူ ၃၂ ဦးအနက္ ၁၁ ဦးအား တရား႐ုံးက လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ ျပစ္မႈထင္႐ွား စီရင္ခ့ဲၿပီး ၂ ႏွစ္မွ ၉ ႏွစ္ အထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မ်တ္ခ့ဲပါသည္။ 
တရား႐ုံးသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၂၃၀.၀၀ မွ ၁၅၃၈၀၀.၀၀ အၾကား ဒဏ္ေငြလည္းခ်မွတ္ခ့ဲကာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားႏွင့္ ေသဆုံးသြားေသာ 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား၏ မိသားစုတုိ႔ကုိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၇.၀၀ မွ ၄၂၃၀.၀၀ အၾကား႐ွိေသာ ပမာဏကုိ ျပန္ေပးဆပ္ခ့ဲပါသည္။ 
လူကုန္ကူးသည့္ကိစၥတြင္ ပါဝင္ေသာ ေလဆိပ္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအရာ႐ွိတစ္ဦးအား ေထာင္ဒဏ္ ၄ ႏွစ္၊ ဒဏ္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၃၀၀.၀၀ 
ႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူ၏ မိသားစုကုိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၇.၀၀ ျပန္ေပးဆပ္ရန္ ခ်မွတ္ခ့ဲသည္။ 

၁၉



အပိုင္း ၅။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ 
၅.၁။ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈဆိုသည္မွာ ျပစ္မႈစီရင္ၾကားနာမႈမ်ားတြင္ မသကၤာရသူ သို႔မဟုတ္ သက္ေသျဖစ္သူ၏ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ 
သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ၎လုပ္ရပ္တို႔ျဖင့္ ပတ္သက္၍ က်ယ္ေျပာသည့္ ရင္းျမစ္မိ်ဳးစံုမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေထာက္လွမ္းရယူေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သက္ေသသာဓကမ်ားကို စုေဆာင္းသည့္ စံုစမ္းစစ္္ေဆးေရးနည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္ ျပစ္မႈကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ က်ဴးလြန္ရန္ ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ေသာ ေငြမ်ား၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ရာ၌ ကုန္က်ခဲ့ေသာ စရိတ္မ်ားႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္၍ 
ရ႐ိွခဲ့ေသာ ေပးေငြမ်ားႏွင့္ အျမတ္အစြန္းမ်ားတို႔အပါအဝင္ ျပစ္မႈျဖင့္ ဆက္စပ္မႈ႐ိွေသာ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအားလံုးကို 
ေလ့လာၾကည့္႐ႈပါသည္။ 

ေငြမည္းကို ခဝါခ်ျခင္းျပစ္မႈသည္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္၏ မည္သည့္အဆင့္၌မဆို အက်ံဳးဝင္ႏိုင္ပါသည္။ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မွာ ေငြကို 
ကိုင္တြယ္သူသည္ ယင္းေငြကို ျပစ္မႈက်ဴးလြန္၍ ရယူခဲ့ျခင္းကို သို႔မဟုတ္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေရးအလို႔ငွာ ယင္းေငြကို သံုးစဲြရန္ ရည္႐ြယ္ခဲ့ျခင္းကို သိခဲ့သည္ 
သို႔မဟုတ္ သံသယျဖစ္ခဲ့သင့္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကို သက္ေသထူရန္ျဖစ္သည္။ ၎ကို သံသယျဖစ္ဖြယ္ သို႔မဟုတ္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ လုပ္ရပ္ကို 
ေကာက္ခ်က္ခ်ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ ရင္းျမစ္အမိ်ဳးမိ်ဳးကို အတူတကြစုစည္းျခင္းအားျဖင့္ ရ႐ိွႏိုင္ပါသည္။   

၅.၂ ေငြသည္ မည္က့ဲသုိ႔ ႏွင့္ မည္သည့္ေနရာသုိ႔ ေ႐ြ႕လ်ားသြားခ့ဲျခင္းတုိ႔ကုိ မည္က့ဲသုိ႔ သက္ေသထူႏုိင္မည္နည္း။ 
ေငြႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၏ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈ႐ိွေသာ သို႔မဟုတ္ ၎ကို ေဖာ္ျပေသာ မည္သည့္မွတ္တမ္းမဆို္ 
အေရးႀကီးသည္။ အခိ်ဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ား၌္ အဓိကအားျဖင့္ ေငြေၾကးအေျချပဳ စီးပြားေရးစနစ္မ်ားကို က်င့္သံုးေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း လူမ်ားသည္ 
အီလက္ထေရာနစ္ ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္မ်ား၊ ေငြလဲႊလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘဏ္ကတ္မ်ားႏွင့္ အင္တာနက္ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးျမင့္အသံုးျပဳလာၾကသျဖင့္ 
၎တို႔အားလံုးသည္ သဲလြန္စ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု ခ်န္ရစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေငြသားးအေျချပဳ အေပးအယူမ်ားတြင္ပင္ က်သင့္ေငြ ေတာင္းခံလႊာ၊ 
စာခ်ဳပ္၊ လက္ခံျဖတ္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ ေငြစာရင္းစာအုပ္ အစ႐ိွသည္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားကို ဖန္းတီးထားမႈမ်ား ႐ိွေနဆဲျဖစ္သည္။ 
ဤအေပးအယူ၏ သေဘာသဘာဝမွာ အီလက္ထေရာနစ္ျဖစ္ေစ၊ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ႐ိွရာ မွတ္တမ္းမ်ားသည္ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးၾကသူမ်ားအတြက္  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သို႔မဟုတ္ အေထာက္အထားမ်ား၏ အဆံုးမ႐ွိလုနီးပါး အရင္းအျမစ္ျဖစ္ပါသည္။  

ေငြေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ေငြတန္ဖိုးတို႔ျဖင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေထာက္လွမ္းမႈ သို႔မဟုတ္ အေထာက္အထားမ်ား၏ 
ရင္းျမစ္သည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ၏ သေဘာသဘာဝအပၚ မူတည္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအမ်ားဆံုးတြင္ ဘံုအရင္းအျမစ္မ်ားစြာကို 
ပံုမွန္အသံုးျပဳေလ့႐ိွၾကသည္။ ၎တို႔တြင္ ေအာက္ပါတို႔သက္သက္သာမက အျခားအခ်င္းအရာမ်ားလည္း ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။

လက္ေတြ႕အႀကံျပဳခ်က ္
ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ၏ အဓိကပန္းတိုင္မ်ားမွာ ျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္ေနစဥ္အေတာအတြင္း ေငြ၏ေ႐ြ႕လ်ားမႈကို 
႐ွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ရန္ျဖစ္ၿပီး ျပစ္မႈတြင္ အျခားပါဝင္ၾကသူမ်ားႏွင့္ အကိ်ဳးအျမတ္မ်ားကို ႐ွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ျဖစ္သည္။ ေငြက 
မည္သည့္ေနရာမွ လာသည္၊ မည္သူက လက္ခံရ႐ိွသည္၊ မည္သည့္အခိ်န္က လက္ခံရ႐ိွသည္၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ သိမ္းဆည္းထားသည္ 
သို႔မဟုတ္ ထည့္သြင္းထားသည္ဟူေသာ အခ်က္မ်ား၏ ဆက္ႏႊယ္မႈက ျပစ္မႈျဖင့္ဆိုင္ရာ လုပ္ရပ္ကို သက္ေသထူႏိုင္ပါသည္။

• သံသယ႐ိွသူ (အိတ္ေဆာင္ အမိႈက္သ႐ိုက္)

• သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး/ ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္

• အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အတတ္ပညာ႐ွင္လုပ္ငန္းမ်ား 

• မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား

• ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား

• အသံုးအေဆာင္မ်ား

• အာမခံ ကုမၸဏီမ်ား

• ယာဥ္မွတ္ပံုတင္ေရးဌာနမ်ား

• ေခ်းေငြ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား

• ေျမယာမွတ္ပံုတင္႐ံုး

• ပင္စင္ေပးသူမ်ား

• အခြန္အာဏာပိုင္မ်ား/လူမႈဖူလံုေရး အဖဲြ႕အစည္း

• အစိုးရမွတ္ပံုတင္႐ံုးမ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ား

• ေလေၾကာင္းခရီးအထြက္မ်ားသူမ်ား အသင္းဝင္ကတ္ႏွင့္ 
တည္းခိုခန္း အသင္းဝင္ကတ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ 
မၾကာခဏ အသံုးျပဳေနသူကို ထုတ္ေပးေသာကတ္မ်ားတို႔ျဖစ္ပါ
သည္။ 
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လူကုန္ကူးျခင္း မႈခင္းမ်ားတြင္ ေငြကုိ ေျခရာခံလုိက္ျခင္းအေပၚ မူဝါဒလမ္းညႊန္

(၁) သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားဆံုးရ႐ိွႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္ျဖစ္သည့္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား (၂) အသံုးဝန္ေဆာင္ 
လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ က်သင့္ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားႏွင့္ (၃) ဝန္ေဆာင္မႈ မၾကာခဏ အသံုးျပဳေနသူကို ထုတ္ေပးေသာကတ္မ်ားမွ တန္ဖိုး႐ိွေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရိွႏိုင္သျဖင့္ ယင္းရင္းျမစ္သံုးခုကို အထူးသျဖင့္ အေလးေပး ဂ႐ုျပဳထိုက္သည္၊ သို႔ေသာ္ ၎တို႔ကို အသံုးျပဳသင့္သေလာက္ 
မသံုးၾကေပ။

ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား
ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွရ႐ိွေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေငြစာရင္း၏ သမ္ိုင္းေၾကာင္းအျပည့္ႏွင့္အတူ (ေဖာ္ျပထားသည့္ 
သက္ေသခံျဖစ္သူ၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ေၾကညာထားေသာ ဝင္ေငြတို႔အတြက္ အသံုးဝင္ေသာ) ေငြစာရင္းဖြင့္ မွတ္တမ္းမ်ား ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ၎တြင္ 
ေငြစာရင္း၏ သမ္ိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ဘဏ္အရာ႐ိွမ်ားက ေရးသားခဲ့ဖြယ္႐ိွႏိုင္ေသာ မွတ္စုမ်ားသာမက ခ်က္လက္မွတ္မ်ား၊ ေခ်းေငြလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ 
အျခားေငြေပးေငြယူ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ၿမီစား၊ ၿမီ႐ွင္ႏွင့္ လက္က်န္ စာရင္း႐ွင္းတမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေသာ ဘဏ္စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား၏ 
မိတၱဴမ်ားပါဝင္ပါသည္။ အေႂကြးကတ္ႏွင့္ ေငြကတ္ အသံုးျပဳမႈအရ လူတစ္ဦး၏ သြားလာလႈပ္႐ွားမႈ၊ သူစားေသာက္ေလ့႐ိွသည့္ ဆိုင္မ်ား၊ 
သူဝယ္ယူေလ့႐ိွသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ သူသြားေနက်ေနရာမ်ား၊ အသင္းကလပ္မ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း ေနရာဌာနမ်ား၏ စာရင္းဇယားကို 
ေရးဆဲြရာ၌လည္း ဤအခ်က္အလက္က အသံုးဝင္ပါသည္။  ၎သည္ အျခားေငြစာရင္းမ်ား၏ တည္႐ိွမႈ၊ ထုေခ်ျခင္းကို သက္ေသထူမႈ သို႔မဟုတ္ 
ေခ်ပမႈ၊ ေငြသံုးစဲြျခင္းႏွင့္ လူေနအဆင့္အတန္းကို တြက္ခ်က္မႈႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္ အေပါင္းပါတို႔၏ အေၾကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ 
ယင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တစ္ေျပးညီအခိ်န္တြင္ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းသည့္အခါ၌ လူတစ္ဦးသည္ မည္သည့္ေနရာတြင္ တည္႐ိွေနျခင္းကို 
႐ွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရာတြင္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

အသံုးဝန္ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ က်သင့္ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ား
အသံုးဝန္ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားကို စံုစမ္းျခင္းအားျဖင့္ ေနထိုင္သူ၏ အေျခအေနကို အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္းအျပင္ ယခင္က မသိခဲ့ရေသာ ေငြစာရင္းမ်ား၊ 
ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ဤဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးေခ်ေနႏိုင္ဖြယ္႐ိွေသာ အျခားအေပါင္းပါမ်ားတို႔၏အေၾကာင္းကို  
ေပၚထြက္လာေလ့႐ိွေစပါသည္။ ထိုနည္းတူ အင္တာနက္ႏွင့္ တယ္လီဖုန္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားထံမွလည္း စိတ္ဝင္စားစရာ အျခားလူမ်ားႏွင့္ 
အျခားေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္ အေပါင္းပါတို႔၏ အေၾကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရယူႏိုင္ကိန္း႐ိွပါသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈ မၾကာခဏ အသံုးျပဳေနသူကို ထုတ္ေပးေသာ ကတ္မ်ား
One World, Star Alliance သို႔မဟုတ ္Sky Team ကဲ့သို႔ေသာ ေလေၾကာင္းခရီး အသံုးျပဳမႈ မ်ားျပားသူမ်ား အသင္းဝင္ကတ္ျပား၊ Hilton, Starwood 

သို႔မဟုတ ္Marriott Hotels တို႔ကဲ့သို႔ေသာ တည္းခိုခန္း အေနမ်ားသူမ်ား အသင္းဝင္ကတ္ျပားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မ်ားစြာကို ေပးႏိုင္သည္။ 
၎တြင္ အမည္၊ လိပ္စာ၊ အီးေမးလ္၊ မိုဘိုင္းဖုန္းနံပါတ္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈယူသူ၏  လကၡဏာသြင္ျပင္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးေခ်ရာတြင္ 
အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ဘဏ္/အေႂကြးကတ္ျပားစာရင္းမ်ား၏ အေသးစိတ္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ပ်ံသန္းခဲ့ေသာ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ား၊  ေနထိုင္ခဲ့ေသာ 
တည္းခိုခန္းမ်ားႏွင့္ ထိုကာလမ်ားအေတာအတြင္း ခရီးသည္ႏွင့္အတူ လိုက္ပါခဲ့ၾကသူမ်ား၏ အေသးစိတ္တို႔ကိုလည္း ရ႐ိွႏိုင္ပါသည္။  

၅.၃ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေထာက္အထားမ်ားကို စုေဆာင္းျခင္း
လူကုန္ကူးျခင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ တစ္ခုလံုး၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကိုလည္း တစ္ခိ်န္တည္း၌ 
အတူယွဥ္တဲြလုပ္ျခင္းမွာ အေလ့အထေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ား၊ FIU မ်ားႏွင့္ တရားစဲြဆိုသူမ်ားအၾကား ညိႇႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္မႈသည္ 
လူကုန္ကူးျခင္းျပစ္မႈ၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတန္ဖိုးအရည္အေသြးကို ျမႇင့္တင္ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး သင့္ႏိုင္ငံ၏ ေငြမည္း ခဝါခ်ျခင္းဆိုင္ရာ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားျဖင့္ 
ကိုက္ညီမႈ႐ိွျခင္းကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳေပးပါလိမ့္မည္။  

လက္ေတြ႕အႀကံျပဳခ်က္
သင္သံသယ႐ိွသူသည္ ၎၏ မိသားစုဝင္မ်ား သို႔မဟုတ္ အရင္းႏွီးဆံုးမိတ္ေဆြ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ 
အမည္မ်ားျဖင့္ ေငြမ်ားကို ဝွက္ကြယ္ထားႏိုင္သည္။ သင္၏ ႐ွာေဖြစံုစမ္းမႈမ်ားတြင္ သင္သံသယ႐ိွသူ၏ကိုယ္စား ေငြကိုထိန္းထားသူ သို႔မဟုတ္ 
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားပါ ပါဝင္ေစရန္ ေသခ်ာပါေစ။

လက္ေတြ႕အႀကံျပဳခ်က ္
သင္၏ လူကုန္ကူးျခင္းဆိုင္ရာျပစ္မႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားအားလံုးႏွင့္အတူ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းကို တစ္ၿပိဳင္တည္း 
လက္ဦးလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ပါ။ သင္ေဖာ္ထုတ္ရ႐ိွသည့္ အေထာက္အထားသည္ ႏွီးႏႊယ္ဆက္စပ္မႈ႐ိွသည့္ ျပစ္မႈမ်ားကို သက္ေသထူႏိုင္မည့္အျပင္ 
အျခားေသာ ေငြမည္း ခဝါခ်သည့္ျပစ္မႈကိုလည္း ခိုင္လံုစြာ သက္ေသထူႏိုင္လိမ့္မည္။ 

ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းအတြက ္သင္၏ပံုမွန္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ 
စစ္ေဆးစာရင္းတစ္ခုကို ေရးဆဲြျခင္းအားျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

၂၁



သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို (ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ႐ိွေသာ) အင္တာနက္ႏွင့္ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ ေျမစာရင္းမွတ္တမ္႐ံုးႏွင့္ (လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားေသာ) 
ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား သို႔႔မဟုတ္ အခြန္မွတ္တမ္း႐ံုးတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ႐ိွသည့္ ရင္းျမစ္မ်ားမွျဖစ္ေစ၊ 
လိွ်ဳ႕ဝွက္ရင္းျမစ္မ်ားမွျဖစ္ေစ ရ႐ိွႏိုင္ပါသည္။ 

အမႈကိစၥမ်ားအားလံုးတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈသည့္အခါ၌ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ျပည္တြင္း 
ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္သင့္ၿပီး စစ္ေဆးမႈမ်ားမွာ အခိ်ဳးအစားညီညြတ္မႈ႐ိွျခင္း၊ တရားဝင္ျဖစ္ျခင္း၊ တာဝန္ခံယူမႈ႐ိွျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ျခင္း 
(PLAN အစီအစဥ္) တို႔၏ ထိုက္သင့္၍ ေလ်ာ္ကန္မႈ႐ိွျခင္းကို သက္ေသျပႏိုင္စြမ္း႐ိွသင့္သည္။ ဤအေရးႀကီးေသာအခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပရန္လိုအပ္ျခင္းမွာ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားထံ၌ က်ဴးေက်ာ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ႐ိွသျဖင့္ ၎တို႔သည္ စံုစမ္းခံရသူ၏ လိွ်ဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာဆိုင္ရာ အေျခခံ 
အခြင့္အေရးမ်ားကို ခိ်ဳးဖာက္မိႏိုင္စြမ္း႐ိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ တင္းၾကပ္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လက္လွမ္းမီရယူႏိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အစဥ္မျပတ္ ထိန္းသိမ္းထားသင့္ပါသည္။ 

လက္ေတြ႕အႀကံျပဳခ်က္
ျပစ္မႈမ်ားကို လံုးဝျပည့္စံုစြာ စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ျခင္းကို ေသခ်ာေစရန္တြက္ (စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ား၊ FIU မ်ားႏွင့္ တရားစဲြဆိုသူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ) 
သက္ဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအားလံုး၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို အတူေပါင္းစပ္ရန္ ေသခ်ာပါေစ။

လက္ေတြ႕အႀကံျပဳခ်က။္ သင္၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ ေအာက္ပါတို႔အရလုပ္ျခ
င္းျဖစ္သည္ကို သက္ေသျပႏိုင္ရန္ ေသခ်ာပါေစ။
• အခိ်ဳးအစားညီညြတ္မႈ႐ွိျခင္း

 - အေရးယူမႈသည္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ အခိ်ဳးအစားညီညြတ္မႈ႐ိွပါသလား။

 - ရည္မွန္းခ်က္ကို ျပည့္ဝေစရန္ ပို၍ညင္သာစြာ က်ဴးေက်ာ္စံုစမ္းႏိုင္ေသာနည္း႐ိွပါသလား။

• တရားဝင္ျဖစ္ျခင္း 

 - အေရးယူရန္အတြက္ ဥပေဒပိုင္းအရ အေျခအျမစ္႐ိွ္ပါသလား။

 - အေရးယူမႈသည္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ကုိယ္ေရးကိုယ္တာ သီးသန္႔တည္႐ိွမႈ၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးမႈႏွင့္ 
လိွ်ဳ႕ဝွက္ေပးထားျခင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားတို႔ အပါအဝင္ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားျဖင့္ ကိုက္ညီမႈ႐ိွပါသလား။

• တာဝန္ခံယူမႈ႐ွိျခင္း

 - ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ တာဝန္ခံယူမႈ႐ိွပါသလား။

• လိုအပ္ျခင္း

 - အေရးယူရန္ လိုအပ္ပါသလား။

 - သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအတြက္ သိသာစြာ တန္းဖိုး႐ိွမည္လား။

(၁) သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားဆံုးရ႐ိွႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္ျဖစ္သည့္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား (၂) အသံုးဝန္ေဆာင္ 
လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ က်သင့္ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားႏွင့္ (၃) ဝန္ေဆာင္မႈ မၾကာခဏ အသံုးျပဳေနသူကို ထုတ္ေပးေသာကတ္မ်ားမွ တန္ဖိုး႐ိွေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရိွႏိုင္သျဖင့္ ယင္းရင္းျမစ္သံုးခုကို အထူးသျဖင့္ အေလးေပး ဂ႐ုျပဳထိုက္သည္၊ သို႔ေသာ္ ၎တို႔ကို အသံုးျပဳသင့္သေလာက္ 
မသံုးၾကေပ။

ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား
ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွရ႐ိွေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေငြစာရင္း၏ သမ္ိုင္းေၾကာင္းအျပည့္ႏွင့္အတူ (ေဖာ္ျပထားသည့္ 
သက္ေသခံျဖစ္သူ၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ေၾကညာထားေသာ ဝင္ေငြတို႔အတြက္ အသံုးဝင္ေသာ) ေငြစာရင္းဖြင့္ မွတ္တမ္းမ်ား ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ၎တြင္ 
ေငြစာရင္း၏ သမ္ိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ဘဏ္အရာ႐ိွမ်ားက ေရးသားခဲ့ဖြယ္႐ိွႏိုင္ေသာ မွတ္စုမ်ားသာမက ခ်က္လက္မွတ္မ်ား၊ ေခ်းေငြလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ 
အျခားေငြေပးေငြယူ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ၿမီစား၊ ၿမီ႐ွင္ႏွင့္ လက္က်န္ စာရင္း႐ွင္းတမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေသာ ဘဏ္စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား၏ 
မိတၱဴမ်ားပါဝင္ပါသည္။ အေႂကြးကတ္ႏွင့္ ေငြကတ္ အသံုးျပဳမႈအရ လူတစ္ဦး၏ သြားလာလႈပ္႐ွားမႈ၊ သူစားေသာက္ေလ့႐ိွသည့္ ဆိုင္မ်ား၊ 
သူဝယ္ယူေလ့႐ိွသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ သူသြားေနက်ေနရာမ်ား၊ အသင္းကလပ္မ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း ေနရာဌာနမ်ား၏ စာရင္းဇယားကို 
ေရးဆဲြရာ၌လည္း ဤအခ်က္အလက္က အသံုးဝင္ပါသည္။  ၎သည္ အျခားေငြစာရင္းမ်ား၏ တည္႐ိွမႈ၊ ထုေခ်ျခင္းကို သက္ေသထူမႈ သို႔မဟုတ္ 
ေခ်ပမႈ၊ ေငြသံုးစဲြျခင္းႏွင့္ လူေနအဆင့္အတန္းကို တြက္ခ်က္မႈႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္ အေပါင္းပါတို႔၏ အေၾကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ 
ယင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တစ္ေျပးညီအခိ်န္တြင္ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းသည့္အခါ၌ လူတစ္ဦးသည္ မည္သည့္ေနရာတြင္ တည္႐ိွေနျခင္းကို 
႐ွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရာတြင္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

အသံုးဝန္ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ က်သင့္ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ား
အသံုးဝန္ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားကို စံုစမ္းျခင္းအားျဖင့္ ေနထိုင္သူ၏ အေျခအေနကို အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္းအျပင္ ယခင္က မသိခဲ့ရေသာ ေငြစာရင္းမ်ား၊ 
ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ဤဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးေခ်ေနႏိုင္ဖြယ္႐ိွေသာ အျခားအေပါင္းပါမ်ားတို႔၏အေၾကာင္းကို  
ေပၚထြက္လာေလ့႐ိွေစပါသည္။ ထိုနည္းတူ အင္တာနက္ႏွင့္ တယ္လီဖုန္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားထံမွလည္း စိတ္ဝင္စားစရာ အျခားလူမ်ားႏွင့္ 
အျခားေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္ အေပါင္းပါတို႔၏ အေၾကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရယူႏိုင္ကိန္း႐ိွပါသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈ မၾကာခဏ အသံုးျပဳေနသူကို ထုတ္ေပးေသာ ကတ္မ်ား
One World, Star Alliance သို႔မဟုတ ္Sky Team ကဲ့သို႔ေသာ ေလေၾကာင္းခရီး အသံုးျပဳမႈ မ်ားျပားသူမ်ား အသင္းဝင္ကတ္ျပား၊ Hilton, Starwood 

သို႔မဟုတ ္Marriott Hotels တို႔ကဲ့သို႔ေသာ တည္းခိုခန္း အေနမ်ားသူမ်ား အသင္းဝင္ကတ္ျပားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မ်ားစြာကို ေပးႏိုင္သည္။ 
၎တြင္ အမည္၊ လိပ္စာ၊ အီးေမးလ္၊ မိုဘိုင္းဖုန္းနံပါတ္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈယူသူ၏  လကၡဏာသြင္ျပင္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးေခ်ရာတြင္ 
အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ဘဏ္/အေႂကြးကတ္ျပားစာရင္းမ်ား၏ အေသးစိတ္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ပ်ံသန္းခဲ့ေသာ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ား၊  ေနထိုင္ခဲ့ေသာ 
တည္းခိုခန္းမ်ားႏွင့္ ထိုကာလမ်ားအေတာအတြင္း ခရီးသည္ႏွင့္အတူ လိုက္ပါခဲ့ၾကသူမ်ား၏ အေသးစိတ္တို႔ကိုလည္း ရ႐ိွႏိုင္ပါသည္။  

၅.၃ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေထာက္အထားမ်ားကို စုေဆာင္းျခင္း
လူကုန္ကူးျခင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ တစ္ခုလံုး၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကိုလည္း တစ္ခိ်န္တည္း၌ 
အတူယွဥ္တဲြလုပ္ျခင္းမွာ အေလ့အထေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ား၊ FIU မ်ားႏွင့္ တရားစဲြဆိုသူမ်ားအၾကား ညိႇႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္မႈသည္ 
လူကုန္ကူးျခင္းျပစ္မႈ၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတန္ဖိုးအရည္အေသြးကို ျမႇင့္တင္ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး သင့္ႏိုင္ငံ၏ ေငြမည္း ခဝါခ်ျခင္းဆိုင္ရာ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားျဖင့္ 
ကိုက္ညီမႈ႐ိွျခင္းကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳေပးပါလိမ့္မည္။  

လက္ေတြ႕အႀကံျပဳခ်က္
သင္သံသယ႐ိွသူသည္ ၎၏ မိသားစုဝင္မ်ား သို႔မဟုတ္ အရင္းႏွီးဆံုးမိတ္ေဆြ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ 
အမည္မ်ားျဖင့္ ေငြမ်ားကို ဝွက္ကြယ္ထားႏိုင္သည္။ သင္၏ ႐ွာေဖြစံုစမ္းမႈမ်ားတြင္ သင္သံသယ႐ိွသူ၏ကိုယ္စား ေငြကိုထိန္းထားသူ သို႔မဟုတ္ 
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားပါ ပါဝင္ေစရန္ ေသခ်ာပါေစ။

လက္ေတြ႕အႀကံျပဳခ်က ္
သင္၏ လူကုန္ကူးျခင္းဆိုင္ရာျပစ္မႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားအားလံုးႏွင့္အတူ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းကို တစ္ၿပိဳင္တည္း 
လက္ဦးလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ပါ။ သင္ေဖာ္ထုတ္ရ႐ိွသည့္ အေထာက္အထားသည္ ႏွီးႏႊယ္ဆက္စပ္မႈ႐ိွသည့္ ျပစ္မႈမ်ားကို သက္ေသထူႏိုင္မည့္အျပင္ 
အျခားေသာ ေငြမည္း ခဝါခ်သည့္ျပစ္မႈကိုလည္း ခိုင္လံုစြာ သက္ေသထူႏိုင္လိမ့္မည္။ 

ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းအတြက ္သင္၏ပံုမွန္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ 
စစ္ေဆးစာရင္းတစ္ခုကို ေရးဆဲြျခင္းအားျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
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လူကုန္ကူးျခင္း မႈခင္းမ်ားတြင္ ေငြကုိ ေျခရာခံလုိက္ျခင္းအေပၚ မူဝါဒလမ္းညႊန္

အမႈကိစၥစီမံခန္႔ခဲြေရးစနစ္ကို ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳျခင္းသည္ မည္မွ်ပင္ အေျခခံက်ပါေစ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအတြက္ 
မ႐ိွမျဖစ္လိုအပ္ပါသည္။ စုေဆာင္းရ႐ိွေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အလြန္မ်ားျပားေပလိမ့္မည္။ စုေဆာင္းရ႐ိွခ်က္မ်ားသည္  
မည္သည့္အခ်င္းအရာမ်ားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ မည္သည့္ေနရာမွ ရ႐ိွျခင္းဆိုင္ရာ မွတ္တမ္း၏ ႐ွင္းလင္းမႈသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ သို႔မဟုတ္ 
တရား႐ံုးစီရင္မႈ၌ ေပၚေပါက္လာမည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားေပးႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။  ေနာက္ပိုင္းတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ 
စြက္ဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကို လုပ္ခဲ့ရသနည္းဟု ႐ွင္းျပခိုင္းခံရလွ်င္  မူဝါဒ သို႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွတ္တမ္း တစ္မိ်ဳးမိ်ဳးကို ထား႐ိွျခင္းအားျဖင့္လည္း 
အေထာက္အကူရလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။  

သတိေပးခ်က ္
စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခဲြမႈ ညံ့ျဖင္းသျဖင့္ သိမ္းယူရျခင္း၏ တရားဝင္အေၾကာင္းျပခ်က္၊ သို႔မဟုတ္ 
စာ႐ြက္စာတမ္းကို သိမ္းယူခဲ့သည့္အခိ်န္ႏွင့္ ေနရာတ႔ိုႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ကြင္းဆက္မ်ား၏ တရားဝင္အေၾကာင္းျပခ်က္ကို 
ေဖာ္ျပႏိုင္စြမ္း မ႐ိွခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အမႈေပါင္းမ်ားစြာ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ပါသည္။

လက္ေတြ႕အႀကံျပဳခ်က္
သင္စံုစမ္းစစ္ေဆးေနသည့္ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ သင္ရ႐ိွခဲ့ေသာ  ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေျခရာခံရန္ 
အမႈကိစၥ စီမံခန္႔ခဲြေရးစနစ္ကို အသံုးျပဳပါ။ 

လက္ေတြ႕အႀကံျပဳခ်က ္
သင္သိမ္းယူခဲ့ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို တသီးတျခားစီ အမွတ္အသားျပဳၿပီး ဥစၥာပစၥည္း သိမ္းယူျခင္းဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းတြင္ မွတ္တမ္းတင္ရန္ႏွင့္ 
သိမ္းယူသည့္ ကြင္းဆက္ဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းစာအုပ္ကို လံုၿခံဳေသာေနရာတစ္ခု၌ သိမ္းဆည္းထားရန္ ေသခ်ာပါေစ။ 

၂၃



၅.၄ ျဖစ္ရပ္မွန္ ေလ့လာမႈ

ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ေငြမည္း ခဝါခ်မႈႏွင့္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းမွ ရ႐ိွေသာ အကိ်ဳးစီးပြားျဖင့္ ေနထုိင္ေနေသာ ျပစ္မႈထင္႐ွားစီရင္ခံရသည့္ Mae Ja Kim 

(မယ္ဂ်ာ ကင္မ္)

မယ္ဂ်ာကင္မ္ သည္ လခႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားေကာင္းေကာင္းေပးပါမည္ဟု ကတိေပးကာ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွမွ အမိ်ဳးသမီး လိင္လုပ္သား ၁၀၀ 
ေက်ာ္ကို စုေဆာင္း၍ ၾသစေၾတးလ်ား၏ မယ္လ္ဘန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေခၚေဆာင္လာၿပီး ၎တို႔၏ ဝင္ေငြအေပၚ အခိ်ဳးအစားတစ္ခုျဖင့္ ခမ္းနားထည္ဝါစြာ 
ေနထိုင္ခဲ့သည္။ သူမထံ၌ လိင္ျဖင့္ဆိုင္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ယင္းလုပ္ငန္းမွ ဝင္ေငြတစ္စံုတစ္ရာ ႐ွာမွီးရန္အတြက္ 
လိုင္စင္ မ႐ိွေသာ္လည္း ၎ကိုလုပ္ခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ လိင္လုပ္သားမ်ားအား ႀကီးၾကပ္ရန္ လိုင္စင္မဲ့ ‘ကြပ္ကဲေရးမွဴး’ မ်ားအား ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီး 
ထိုသူမ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးထုိင္ေလ့႐ိွကာ အမိ်ဳးသမီးမ်ား၏ လုပ္အားကို အမ်ားဆံုးျဖစ္ေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ တိုးျမႇင့္ရန္ ေဆြးေႏြးေလ့႐ိွ၍ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ နိမ့္က်သူမ်ားအား ဒဏ္ေငြခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ရဲမ်ား စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ခိ်န္တြင္ သူမသည္ အမည္တုျဖင့္ မိုဘိုင္းဖုန္း ၁၂ လံုးကို 
အသံုးျပဳေနခဲ့သည္။ သူမ၏ အေပါင္းပါမ်ားက ဝင္ေငြမ်ားကို စုေဆာင္းေပး၍ အဆိုင္းမ်ားကို စီစဥ္ေပးျခင္းအပါအဝင္ လိင္လုပ္သားမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဓူဝ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။  အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေပးေငြအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ 
သူမ၏ျပစ္မႈမ်ားမွ ဝင္ေငြပမာဏကို တြက္ခ်က္ၾကည့္ႏိုင္ခဲၿ့ပီး ဒဏ္ခတ္ႏိုင္ေသာ ေငြစုစုေပါင္းမွာ ၾသစေၾတးလ်ားေဒၚလာ ၂၅၀၉၀၀၀.၀၀ ျဖစ္သည္ကို 
စစ္ေဆးေတြ႕႐ိွရပါသည္။ 

‘ေငြကို ေျခရာခံလိုက္ျခင္း’ အားျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားက သူမသည္ ျပည့္တန္ဆာအိမ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္ ျပည့္တန္ဆာအိမ္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရးတို႔တြင္ တိုက္႐ိုက္ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ျခင္းကို သက္ေသထူႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဤျပစ္မႈမ်ားမွ အကိ်ဳးအျမတ္မ်ားႏွင့္ သူမ၏ 
ခမ္းနားထည္ဝါေသာ လူေနမႈပံုစံတို႔ကို ေျခရာခံႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သူမထံ၌ မယ္လ္ဘန္ၿမိဳ႕တြင္ တိုက္ခန္း သံုးခန္းႏွင့္ အိမ္တစ္လံုး၊ Audi 6, 

Mercedes Benz E500 ႏွင့္ Grand Jeep Cherokee ဇိမ္ခံယာဥ္မ်ား ႐ိွခဲ့ပါသည္။ လိင္ေဖာက္သည္မ်ား၏ အေရအတြက္အေပၚ 
အေျချပဳ၍ မိန္းကေလးတစ္ဦးစီအား ေပးခဲ့ေသာ ေငြပမာဏကို ေဖာ္ျပထားသည့္ သူမ၏ ‘မွတ္စု’ မ်ားကို စာရင္းျပဳစုႏိုင္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ား 
ဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ႐ိွခဲ့ျခင္းတို႔က အမႈကို ႏိုင္ေစခဲ့ေသာ အဓိကအခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

မစ္စ္ကင္မ္ အား ဖမ္းဆီးခဲ့ေသာအခိ်န္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ သူမ၏ Southbank ဇိမ္ခံတုိက္ခန္း၌ ႐ိုက္ခဲ့ေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားတြင္ 
ေရေမႊးပုလင္းမ်ားအတန္းလိုက္၊ ဇိမ္ခံဖိနပ္မ်ား စင္မ်ားအလိုက္၊ နံမည္ေက်ာ္ ပံုစံထုတ္သူ၏ လက္ဆဲြအိတ္မ်ားႏွင့္ မီးခံေသတၱာႏွစ္လံုးတို႔ကို 
ေတြ႕႐ိွခဲ့ရသည္။ 

သူမ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္၍ရခဲ့ေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၏ ေဒၚလာ ၂.၅ သန္းမ ွပရာဒါ (Prada) တံဆိပ္ပါ အသံုးအေဆာင္မ်ားအေပၚ ေဒၚလာ ၂၀၂၀၀၀၊ 
ဂြတ္ခီ် (Gucci) တံဆိပ္ပါ အသံုးအေဆာင္မ်ားအေပၚ ေဒၚလာ ၁၁၅၀၀၀ ႏွင္ ့အဲရ္မတ္စ္ (Hermes) တံဆိပ္ပါ အသံုးအေဆာင္မ်ားအေပၚ 
ေဒၚလာ ၂၄၀၀၀ သံုးစဲြခဲ့ျခင္းကို စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားက ေဖာ္ထုတ္ျပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းအျမတ္အစြန္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ခန္းမ်ားအပါအဝင္ 
ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားအားလံုးကို ၾသစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ၏ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ျပစ္မႈမ်ားမွ အကိ်ဳးအျမတ္မ်ား အက္ဥပေဒ အရ ဖမ္းဆီး၍ အဆံုးတြင္ 
သိမ္းယူလိုက္ပါသည္။
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လူကုန္ကူးျခင္း မႈခင္းမ်ားတြင္ ေငြကုိ ေျခရာခံလုိက္ျခင္းအေပၚ မူဝါဒလမ္းညႊန္

အပိုင္း ၆။ ႏိုင္ငံတကာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ 
မွတ္ခ်က္။ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္႐ိွအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ မ်ားေျမာင္လြန္းသျဖင့္ ဤအပိုင္းတြင္ ၎ကုိ 
မည္သုိ႔မည္ပံု ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အေသးစိတ္ကုိ ေဖာ္ျပရန္ မရည္႐ြယ္ပါ။ ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေသာ  ႏိုင္ငံတကာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းဆိုင္ရာ စနစ္မ်ားကုိ အေကာင္းဆုံး အသုံးခ်ႏိုင္ပံုအေပၚ အာ႐ံုစူးစိုက္ထားပါသည္။

၆.၁ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈသည္ အဘယ္ေၾကာင့္အေရးႀကီးသနည္း။
ထိေရာက္မႈ႐ိွေသာ ျပစ္မႈမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းဆိုင္ရာ စနစ္မ်ားသည္  နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းရာတြင္ မ႐ိွမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ထိေရာက္မႈ႐ိွေသာ ေငြမည္း ခဝါခ်ျခင္းကို တိုက္ဖ်က္ေသာစနစ္၏ အဓိက 
အဂၤါရပ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို အမ်ားအားျဖင့္ လိုအပ္ေသာ 
အဓိကေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္ပါသည္။ 

•   ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ပံ့ပိုးေပးရန္အတြက္ အေထာက္အထားကို အျခားေသာ တရားစီရင္မႈနယ္ပယ္မွ ရယူရန္ႏွင့္

•   ျပစ္မႈမ်ားမွ အကိ်ဳးအျမတ္မ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳပစၥည္းမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ျပန္ေပးဆပ္ရမည့္္ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၍ ထိန္းခ်ဳပ္ကာ 
သိမ္းပိုက္ၿပီး ျပန္ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္တို႔အတြက္ျဖစ္ပါသည္။

၆.၂  ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ပံ့ပိုးေပးရန္ အမ်ားအားျဖင့္ အသံုးျပဳေလ့႐ိွေသာ ႏိုင္ငံတကာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈပံုစံမ်ား

ႏိုင္ငံတကာ နယ္နိမိတ္မ်ားမွေန၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရ႐ိွရန္အတြက္ အဆင့္အတန္းတူ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကုိ ထူေထာင္ႏိုင္ရာတြင္ အရာ႐ိွမ်ားအား 
အေထာက္အကူျပဳေပးရန္ အလြတ္သေဘာစနစ္မ်ားက အလြန္အသံုးဝင္ပါသည္။ တရားဝင္ အျပန္အလွန္ အကူအညီကို  မေတာင္းခံမီ အလြတ္သေဘာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈက အကိ်ဳး႐ိွႏိုင္ပါသည္။ အလြတ္သေဘာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သည့္စနစ္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္ပါသည္။

•   အဖဲြ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္းအၾကား ဆက္သြယ္ေရးလမ္ေၾကာင္းမ်ား (၎တြင္ ရဲအဖြဲ႕အခ်င္းခ်င္း သို႔မဟုတ ္FIU တစ္ခုႏွင့္ အျခား FIU မ်ားျဖင့္ 
ဖဲြ႕စည္းထားေသာကြန္ယက္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္ဖြယ္႐ိွမည္)

•   အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာရဲ ဆက္သြယ္ေရးလမ္ေၾကာင္းမ်ား (၎တြင္ လူတစ္ဦးအား ႐ွာေဖြေတြ႕ရန္ ေၾကာ္ျငာထုတ္ျပန္ျခင္းအားျဖင့္ သူ၏ 
ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေျခရာခံႏိုင္စြမ္း႐ိွသည့့္ကိစၥ ပါဝင္ႏိုင္ဖြယ္႐ိွမည္)

•   နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ သို႔မဟုတ္ အလားတူ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္

•   ေငြမည္း ခဝါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္း ျပန္လည္ရယူေရးအတြက္ အလြတ္သေဘာ ကြန္ယက္မ်ားတို႔ျဖစ္ပါသည္။

 - ဤအလြတ္သေဘာစနစ္မ်ားတြင္ ARIN-AP အာ႐ွ ပိစိဖိတ္ေဒသအတြက္ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္း ျပန္လည္ရယူေရးဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအၾကား 
အခ်ိတ္အဆက္႐ိွေသာ ကြန္ယက္ စနစ္၊ ရဲအဖြဲ႕မ်ားအခ်င္းခ်င္းအၾကား ထားေသာစနစ္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ရဲတပ္ဖဲြ႕ ဆက္ဆံေရးဌာန/
တရားဥပေဒေရးရာသံမွဴး ႏွင့္ FIU တစ္ခုႏွင့္ အျခား FIU အၾကား႐ိွေသာစနစ ္Egmont လံုၿခံဳမႈ ဝက္ဘ္ဆိုက္ တို႔ကဲ့သို႔ေသာ 
ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္ရယူေရးဆိုင္ရာ ကြန္ယက္မ်ားပါဝင္ၾကပါသည္။

လက္ေတြ႕အႀကံျပဳခ်က္
အကယ္၍သင့္ႏိုင္ငံသည ္အာ႐ွ ပိစိဖိတ္ေဒသအတြက္ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္း ျပန္လည္ရယူေရးဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအၾကား အခ်ိတ္အဆက္႐ိွေသာ 
ကြန္ယက္ အဖဲြ႕ဝင္မျဖစ္ေသးလွ်င္ အဖဲြ႕ဝင္ရန္ အားေပးတိုက္တြန္းပါ။ ARIN-AP သည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၾကသူမ်ားအား ၎တို႔၏ တရားမဝင္ 
အကိ်ဳးအျမတ္မ်ားကို ခံစားခြင့္ မ႐ိွေစေရးအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံုအဆင့္ဆင့္မွ အဖဲြ႕ဝင္မ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးေသာ 
လက္ေတြ႕က်င့္သံုးေနၾကသူမ်ားျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ အလြတ္သေဘာ ကြန္ယက္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

ARIN-AP အတြက္ အသင္းဝင္ေၾကး မေပးရပါ။ အသင္းဝင္ေရးမွာ မိမိ၏လံုးဝဆႏၵသက္သက္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံမ်ား၌ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ေတာင္းခံခ်က္မ်ားကို တံု႔ျပန္ရမည့္တာဝန္ လံုးဝမ႐ိွပါ။ 

www.arin-ap.org/main.do တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရ႐ိွႏိုင္ပါသည္။

၂၅



အျပန္အလွန္ ဥပေဒေရးရာ အကူအညီ သည္ အျခားတရားစီရင္နယ္ပယ္မွ အေထာက္အထားမ်ားကို ရယူရန ္အစိုးရမ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား 
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ တရားဝင္ ေတာင္းခံေသာ အဓိကနည္းလမ္းျဖစ္သည္။ အကူအညီကို အလြတ္သေဘာတရားအရ မရယူႏိုင္သည့္အခါတြင ္

အျပန္အလွန္ ဥပေဒေရးရာ အကူအည ီကို လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာ တရား႐ံုးတြင္ အသံုးျပဳရန္လိုအပ္လိမ့္မည့္ အေထာက္အထားကို အက်ပ္ကိုင္ရေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ရယူရမည့္ အကူအညီမိ်ဳးကို လိုအပ္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ အျခားႏိုင္ငံက ယင္းအေထာက္အပံ့မ်ိဳးကို လိုအပ္လွ်င္တို႔ျဖစ္သည္။  

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား တရားစီရင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ထိုသူအား သက္ဆိုင္ရာသို႔ လဲႊအပ္ေပးႏိုင္စရာ ျပစ္မႈမ်ိဳးေၾကာင့္ ျပစ္မႈဒဏ္က်ခံေစရန္ ထိုသူအား 
သက္ဆိုင္ရာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ပယ္သို႔ လဲႊအပ္ရန ္လိုအပ္ေကာင္းလိုအပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သက္ဆိုင္ရာသို႔ လဲႊအပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈသည္ 
ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ေျခရာခံရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္အတြက္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ပံ့ပိုးေပးရာတြင္လည္း အသံုးဝင္ႏိုင္ဖြယ္႐ိွမည္။ 
အျခားေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ိဳးတြင္ ျပစ္ဒဏ္က် တရားခံမ်ားအား လဲႊေျပာင္းေပးျခင္း၊ အထူးေထာက္လွမ္းေရး နည္းနာမ်ားကို 
သံုး၍ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ ပူးတဲြစံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းတို႔ ပါဝင္ၾကပါသည္။

၆.၃ အေရးႀကီးေသာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာ အခ်က္မ်ား
သင္၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ပံ့ပိုးေပးမည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈတြင္ အဓိက်ေသာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာ အခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါတို႔ 
ျဖစ္ၾကပါသည္။

• အျခားႏိုင္ငံတစ္ခု၌ အေထာက္အထားမ်ား၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ လူကုန္ကူးျခင္းမွ ရ႐ိွေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား 
႐ိွျခင္း၊မ႐ိွျခင္းကို ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ရန္  အလြတ္သေဘာစနစ္မ်ားမ်ားကို အသံုးျပဳပါ။

• သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူမွ်ေဝအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ တရားဝင္ႏွင့္ အလြတ္သေဘာအရျဖစ္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို 
နားလည္သေဘာေပါက္ရန္အတြက္ သင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ၏ အစပိုင္းတြင္ သင္၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ ဗဟိုအာဏာပိုင္၊ 
FIU ႏွင့္ တရားစဲြဆိုသူမ်ားတို႔ႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

• တိုင္းတစ္ပါးႏိုင္ငံမွ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားအား ေစာစီးစြာ ဆက္သြယ္ပါ။ ၎သည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အေပးအယူလုပ္ရန္ 
အလြတ္သေဘာလမ္းေၾကာင္းကို သံုးႏိုင္၊မသံုးႏိုင္၊ အျပန္အလွန္ ဥပေဒေရးရာ အကူအည ီကို လိုအပ္မည္၊မလိုအပ္မည္တို႔ကို ႐ွင္းလင္းစြာ 
နားလည္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ဥပေဒေရးရာ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ႏိုင္ေျခ႐ိွျခင္းႏွင္ ့အျပန္အလွန္ ဥပေဒေရးရာ အကူအည ီအတြက္ 
လိုအပ္မႈမ်ားတို႔အေပၚ ႐ွင္းလင္းစြာ နားလည္ေရးတြင္လည္း အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။ 

• အကယ္၍ အျပန္အလွန္ ဥပေဒေရးရာ အကူအည ီကို လိုအပ္လွ်င္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ပါ 

 - သင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေတာင္းခံလိုေသာ ႏိုင္ငံ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ႐ွင္းလင္းစြာ နားလည္ပါ။

 - သင္မည္သည့္အခ်င္းအရာမ်ား ရယူရန္ ႀကိးစားေနျခင္းကို ႐ွင္းလင္းစြာသိေစ၍ ထိုအလုပ္မ်ားကို လုပ္ရာတြင္ ပါ႐ိွလိမ့္မည့္ အဆင့္မ်ားကို 
ခ်မွတ္ပါ။

 - ၎တြင္ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္႐ိွသူအား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ႏွီးႏႊယ္ဆက္စပ္မႈ႐ိွသည့္ ျပစ္မႈမ်ားကို သက္ေသထူျခင္း၊ 
ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ သိမ္းပိုက္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္လဲႊအပ္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ၾကသည္။  

 - သင္၏ ေတာင္းဆိုမႈသည္ လံုးဝျပည့္စံုၿပီး ေတာင္းခံေနေသာႏိုင္ငံက လိုအပ္လိမ့္မည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား 
အာလံုးပါဝင္ရန္ ေသခ်ာပါေစ။ 

 - အေထာက္အထားမ်ားကို မည္သည့္ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ တင္ျပရမည္ကို ႐ွင္းလင္းစြာ သိပါ။

 - သင္၏ ေတာင္းဆိုမႈကို လိုက္ေလ်ာေပးရန္ (လက္ခံသူႏွင့္ ႀကိဳတင္ေဆြးေႏြး၍) လက္ေတြ႕က်မည့္ အခ်ိန္ကာလအပိုင္းအျခားမ်ားကို ေပးပါ။  

 - အကယ္၍သင္သည္ တိုင္းတစ္ပါးတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သိမ္းပိုက္ျခင္းဆိုင္ရာ အမိန္႔ကို ေတာင္းခံေနလွ်င္ 
သင့္ေတာင္းခံေသာအမိန္႔သည္ ယင္းႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒစနစ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီ၍ ျပည္စံုမႈ႐ိွရန္ ေသခ်ာပါေစ။

• သင္ ဆက္ဆံေနေသာ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္၏ သိမ္းပိုက္ျခင္းႏွင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒေဘာင္ႏွင့္ ၎တို႔က သိမ္းပိုက္ေသာ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို 
သင္၏ႏိုင္ငံႏွင့္ မွ်ေဝႏိုင္စြမ္း ႐ွိ၊မ႐ွိတို႔ကို သိထားပါ။ 
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လူကုန္ကူးျခင္း မႈခင္းမ်ားတြင္ ေငြကုိ ေျခရာခံလုိက္ျခင္းအေပၚ မူဝါဒလမ္းညႊန္

လူကုန္ကူးသည့္ မႈခင္းအေပၚ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို အသံုးခ်သည့္ ဥပမာမွာ၊  

လက္ေတြ႕အႀကံျပဳခ်က္
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ၏ အစပိုင္းတြင္ သင္၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ ဗဟိုအာဏာပိုင္၊ တရားစဲြဆိုသူမ်ားႏွင္ ့FIU တို႔အား 
တိုင္ပင္ပါ။

လက္ေတြ႕အႀကံျပဳခ်က္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူရန္၊ ရႏိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ အမ်ဳိးအစားမ်ားကို ႐ွင္းလင္းရန္၊ သက္ဆုိင္ရာ အပိုေဆာင္း 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အေကာင္းဆံုး မည္ကဲ့သို႔ ရ႐ိွႏိုင္မည္ကို ေသခ်ာေစရန္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းခံေသာ တရားဝင ္

ေတာင္းဆိုမႈ တစ္စံုတစ္ရာကို ပိုေကာင္းစြာ ေတာင္းဆိုရန္တို႔အတြက္  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူမွ်ေဝအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ  အလြတ္သေဘာ 

လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ၏ အစပိုင္းတြင ္အသံုးျပဳပါ။

လူကုန္ကူးသည့္ မႈခင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား တရားစဲြဆိုရန္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ 
ဘဏ္မွတ္တမ္းမ်ား ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္တြင္႐ိွသည္ဟု ရဲက သံသယ႐ိွသည္။

ရဲက ဘဏ္မွတ္တမ္းမ်ား တည္႐ိွမႈႏွင့္ 

၎တြင္ပါ႐ိွသည္မ်ားကို အတည္ျပဳ၍ 

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအ်ား တရားစဲြဆိုမည္။

အလြတ္သေဘာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈတြင္ ေအာက္ပါတို႔ 
ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။

ရဲက တိုင္းတစ္ပါးတြင္႐ိွသည့္ ရဲအဖြဲ႕အား ဆက္သြယ္၍ 
ယင္းဘဏ္မွတ္တမ္းမ်ား တည္႐ိွမႈကို အတည္ျပဳခိုင္းမည္။

တရားဝင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈတြင္ ေအာက္ပါတို႔ 
ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူက ယင္း ဘဏ္မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ 
တစ္စံုတစ္ရာမွ် မ႐ိွပါဟု ျငင္းဆိုေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 

တရားစြဲဆိုသူမ်ားသည္ တရားစီရင္မႈအတြက္  မွတ္တမ္းမ်ားကို 
‘လက္ခံႏိုင္ေသာ ပံုစံ’ အရ လိုအပ္မည္။  

ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္က ‘လက္ခံႏိုင္ေသာ ပံုစံ’ 
ျဖင့္ ဘဏ္မွတ္တမ္းမ်ားကို ေပးသည္။

အစိုးရသည္ ‘လက္ခံႏိုင္ေသာ ပံုစံ’ ျဖင့္ ဘဏ္မွတ္တမ္းမ်ားကို 
ရ႐ိွရန္ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္ကို Mutal Legal Assistance 

ေတာင္းခံမည္။ 
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အပိုင္း ၇။ ေပးေခ်မႈဆိုင္ရာ 
နည္းလမ္းအသစ္မ်ား
နည္းပညာအသစ္မ်ားသည္ ကမ႓ာအႏံွ႔တြင္ ေစ်းခိ်ဳသာစြာႏွင့္ ပုိမုိထိေရာက္စြာ ေငြေပးေခ်ႏုိင္စြမ္းေပးေနပါသည္။ ဤတုိးတက္မႈမ်ားကုိ ေငြသားမဟုတ္ေသာ ထုံးတမ္းစဥ္လာ 
ေငြေပးေခ်နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္က ဝွက္ကြယ္မႈ ပုိမုိႀကီးမားမႈ႐ွိျခင္း အပါအဝင္ ေငြမည္းကုိ ခဝါခ်သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားလည္း ႐ွိေစႏိုင္ျခင္းကုိ ေတြ႕႐ွိရပါသည္။ 
နည္းပညာအသစ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳေသာ ေငြအေပးအယူမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ စည္းစနစ္က်ေသာ ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ စနစ္မ်ား၏ ေဘာင္ျပင္ပတြင္လည္း႐ွိ၍ 
ႏုိင္ငံေပါင္းမ်ားစြာအႏံွ႔ အသုံးခ်ခံရဖြယ္႐ွိႏုိင္ၿပီး သတိမမူမည့္ႏုိင္မည့္ အဆင့္မ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳး႐ွိႏုိင္သည္။  ဤအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဤနည္းစနစ္မ်ားက မည္သုိ႔အလုပ္ျဖစ္၍ 
ျပစ္မႈက်ဴ းလြန္ၾကသူမ်ားက ၎တုိ႔ကုိ မည္က့ဲသုိ႔ အသုံးခ်ေကာင္း အသုံးခ်ႏုိင္မည့္ပုံတုိ႔ကုိ မူဝါဒ ခ်မွတ္ၾကသူမ်ားႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားအေနျဖင့္ သတိမူရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 
နည္းပညာအသစ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳေသာ ေငြေပးေခ်နည္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ ပါဝင္ႏုိင္ၾကပါသည္။

စမတ္ ကတ္မ်ား (ေငြျဖည့္သြင္းထားေသာ ကတ္မ်ား)
မိုက္က႐ို ခ်စ္ပ္ ပါ႐ိွေသာ အေႂကြးဝယ္ ကတ္ျပားႏွင့္တူသည့္ ပလတ္စတစ္ ကတ္ျပားကို အသံုးျပဳ၍ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို လုပ္ႏိုင္သျဖင့္ ေပးေခ်သည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဝယ္သည့္ကိစၥကို ဘဏ္စာရင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားရန္ မလိုအပ္ပါ၊ ဥပမာ အျမင့္ဆံုးတန္ဖိုးအထိ ေငြျဖည့္ထားေသာ အႀကိမ္ႀကိမ္ 
ေငြျပန္ျဖည့္ႏိုင္သည့္ ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္ ကို အြန္လိုင္းအရ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း မ႐ိွလွ်င္ ၎သည္ ေငြသားႏွင့္တူညီ၍ ၎ကိ ုေငြသြင္းေငြထုတ္စက္ မ်ားမွ 
ေငြထုတ္ယူႏုိင္ၿပီး အြန္လိုင္းအရႏွင့္ ဆိုင္မ်ား၌ ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူႏိုင္ကာ ယင္းအခ်င္းအရာမ်ားအတြက္ ဘဏ္စာရင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ မ႐ိွပါ။

PayPal ေငြေပးေခ်မႈမ်ား
အသံုးျပဳသူမ်ား၏ အေႂကြးဝယ္ကတ္ျပား၊ ၿမီစားစာရင္းကတ္ျပား၊ ဘဏ္စာရင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ ္PayPal ေငြစာရင္းမွ ေငြမ်ားကို အျခား PayPal သံုးသူမ်ား၏ 
ေငြစာရင္းသို႔ လဲႊေျပာင္းေပးႏိုင္ေသာ အြန္လိုင္း ‘ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေငြအိတ္’ ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ပစၥည္းဝယ္သူမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းေရာင္းသူမ်ားအား အြန္လိုင္းအရ 
သို႔႔မဟုတ္ မိုဘိုင္း ကိရိယာမ်ားအရ သို႔႔မဟုတ္ (အခိ်ဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္) ဆိုင္အတြင္း၌ ေငြေပးျခင္းႏွင့္ ေငြယူျခင္းတို႔ကို လုပ္ေစႏိုင္ပါသည္။

အီလက္ထ႐ြန္နစ္ ေငြေၾကး (ေငြသားစစ္စစ္နီးပါး ေငြေၾကး) (ဥပမာ bitcoin ဘစ္တ္ကိြဳင္) 
ဘဏ္စနစ္ျပင္ပတြင္ အသံုးျပဳၾကေသာ ေငြသားစင္စစ္နီးပါး ေငြေၾကးျဖစ္သည္။ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ အေပးအယူမ်ားကို လုပ္ၾကရာတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသိေပးစရာမလိုဘဲ တိုက္႐ိုက္ေငြလဲႊၾကသည္။ ၎သည္ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ သေကၤတဝွက္ျဖင့္ 
ကာကြယ္ေထားသည့္ အမည္မသိေသာ ေငြေပးေငြယူမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းေပးသည္။ ၎တြင္ ေငြေၾကးအတိုင္းအတာမ်ားကို ဖန္းတီးေပးေသာ 
သို႔မဟုတ္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို စစ္ေဆးအတည္ျပဳေပးေသာ ဗဟိုအာဏာပိုင္ဟူ၍ မ႐ိွပါ။

မုိဘုိင္းဖုန္းျဖင့္ ေငြေပးေခ်ျခင္း 
မုိဘုိင္းဖုန္းျဖင့္ ေငြေပးေခ်ေသာ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူက လုပ္ေပးခြင့္၊ ႐ွင္းလင္းခြင့္ႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကုိ 
စာရင္း႐ွင္းေပးေသာ ေငြေပးေခ်မႈဆုိင္ရာ ၾကားခံအဖဲြ႕အစည္းအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးသည္။ ထုံးတမ္းစဥ္လာအရျဖစ္ေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
မ႐ွိသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ကုိ ကန္႔သတ္ထားေသာေနရာမ်ားတြင္ ယင္းတုိ႔ကုိ အမ်ားအားျဖင့္ ေတြ႕႐ွိရသည္။ ဤေငြေပးေခ်မႈမ်ားတြင္ လဲႊေျပာင္းလုိက္ေသာ 
ေငြပမာဏကုိ တယ္လီဖုန္း ေငြစာရင္းထဲမွ ထုတ္၍ျဖစ္ေစ၊ ၎အတြင္းသုိ႔ ႀကိဳတင္ေငြေပးသြင္းထား၍ျဖစ္ေစ၊ ဆင္းမ္ ကတ္တြင္ ယင္းတန္ဖုိးကုိ သိမ္းထား၍ျဖစ္ေစ 
လုပ္ႏုိင္ပါသည္။ တုိးတက္လာေသာ မုိဘုိင္းဖုန္းႏွင့္ ေခတ္မီ ကိရိယာ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ေရဒီယုိလိႈင္းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ အရ သုိ႔မဟုတ္ ကြင္းအနီး ဆက္သြယ္မႈ 
အရႏွင့္၊ ကတ္ျပား မသုံးဘဲ သုိ႔မဟုတ္ ထုံးတမ္းစဥ္လာ ဘဏ္ေငြလဲႊနည္းအရ  မဟုတ္ဘဲ လုပ္ႏုိင္ေသာ အလားတူ နည္းပညာမ်ားအရ ဤကိရိယာမ်ားျဖင့္ 
ေငြေပးေခ်ႏုိင္စြမ္း ႐ွိလာၿပီျဖစ္ပါသည္။ ႏွင့္ ေပးျခင္း ႏွင့္ ဂူဂလ္ ေငြအိတ္ တုိ႔သည္ ဤနည္းပညာ၏ ဥပမာမ်ားျဖစ္ပါသည္။

အင္တာနက္ ဘဏ္စနစ္ႏွင့္ ေငြေပးေခ်နည္းမ်ား
အင္တာနက္ တုိးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ေငြမ်ားကုိ ဘဏ္စာရင္းထဲသုိ႔/မွ ေငြေျပာင္းေ႐ႊ႕ရန္ အင္တာနက္ကုိ မီွခုိလုပ္ရသည့္ ေငြေပးေချ်ခင္းဆုိင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလည္းေကာင္း၊ ဘဏ္မဟုတ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက အင္တာနက္ကုိ လုံးဝဥႆုံ မီွခုိ၍ လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ ေငြေပးေခ်သည့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလည္းေကာင္း၊ တုိးပြားလာပါသည္။ ဤဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အေႂကြးကတ္ျပားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈရသူ၌ လုိအပ္ေသာ လုံ႔လဝီရိယ႐ွိျခင္း ႏွင့္ 
သင့္ဝန္ေဆာင္မႈရသူအား သိပါ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ေလ်ာ့ရဲမႈႀကီးမားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အေႂကြးကတ္ျပားျဖင့္ သုိ႔မဟုတ္ ေငြစာရင္းျဖင့္ ေငြေပးေခ်ရန္ အသုံးျပဳေသာ 
ကြန္ပ်ဴ တာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ စမတ္ဖုန္းမ်ား အသုံးျပဳရာတြင္ အႏၲရာယ္ကုိ ပုိႀကီးမားေစပါသည္။
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လက္ေတြ႕အႀကံျပဳခ်က္
ေငြလဲႊေပးရာတြင္ အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ နည္းပညာအသစ္အမိ်ဳးစုံကုိ သတိထားပါ။ ဤေငြေပးေခ်နည္းမ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ အႀကံဉာဏ္မ်ားအတြက္ သင္၏ 

FIU ကုိ ဆက္သြယ္ပါ။

၂၈



လူကုန္ကူးျခင္း မႈခင္းမ်ားတြင္ ေငြကုိ ေျခရာခံလုိက္ျခင္းအေပၚ မူဝါဒလမ္းညႊန္

အပုိင္း ၈။ အႀကံေပးခ်က္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

ေငြမည္း ခဝါခ်မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ဘက္စံုျပည့္စံုစြာ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းပါ။

ေငြမည္း ခဝါခ်ျခင္းဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ၎ျဖင့္ ႏွီးႏႊယ္ဆက္စပ္မႈ႐ိွေသာ ျပစ္မႈမ်ားကို သပ္သပ္စီ တရားစဲြဆိုႏိုင္ရန္ ေသခ်ာပါေစ။

ျပစ္မႈထင္႐ွားစီရင္ခံမႈ မ႐ိွျခင္းအေပၚအေျချပဳေသာ သိမ္းပိုက္မႈကို မ’တည္ျခင္း

ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ တစ္ၿပိဳင္တည္း စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ လူကုန္ကူးသည့္ မႈခင္းစုံစမ္းမႈမ်ားအပါအဝင္ ေငြေရးေၾကးေရးအရ 
အကိ်ဳးအျမတ္ျဖစ္ေစေသာ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္  ဥပေဒ တည္ၿမဲစုိးမုိးေရးဆုိင္ရာ စုံစမ္းမႈမ်ားအားလုံး၏ ပံုမွန္အစိတ္အပုိင္း 
တစ္ခုျဖစ္လာရန္ ေသခ်ာေစေအာင္ လုိအပ္ေသာ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအားလုံးကုိ တက္ႂကြစြာ လုပ္ကုိင္ပါ။

လူကုန္ကူးသည့္ ကြန္ယက္မ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးရန္အတြက္ ျပန္လည္ရ႐ိွေသာ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေငြမည္း 
ခဝါခ်မႈဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းတို႔ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူပါ။ လူကုန္ကူးျခင္းဆိုင္ရာ 
ျပစ္မႈမ်ားအေပၚ သင့္ႏိုင္ငံ၏ တံု႔ျပန္မႈအတြက္ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို စြမ္းေဆာင္ရည္ ညႊန္းကိန္းမ်ားအျဖစ္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။  

သင့္အဖဲြ႕အစည္း၏ အလႊာအားလံုးတြင္ လူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရာ၌ ‘ေငြကို 
ေျခရာခံလိုက္ျခင္း’ လုပ္ကိုင္နည္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ အဆင့္ျမင့္ပိုင္းမွ ေထာက္ခံအားေပးပါ။ ဥပမာ အႀကီးတန္းအရာ႐ိွမ်ားက 
ဤလုပ္ကိုင္နည္းကို ေထာက္ခံအားေပးေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္ၾကပါသည္။   

သင္၏ ျပည္တြင္း ဥပေဒမူေဘာင္တြင္  ေငြမည္းကို ခဝါခ်ေသာ မႈခင္းမ်ားအတြက္ အဝန္းက်ယ္ေျပာဆံုးျဖစ္ေသာ အျပန္အလွန္ 
ဥပေဒေရးရာ အကူအည ီပါ႐ိွၿပီး သင္၏ ျပည္တြင္း ဥပေဒတြင္ ေငြမည္းကို ခဝါခ်မႈသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား သက္ဆိုင္ရာသို႔ 
လဲႊအပ္ေပးႏိုင္ေသာ ျပစ္မႈမ်ိဳးျဖစ္ရန္ ေသခ်ာပါေစ။

ျပစ္မႈမ်ားကို လံုးဝျပည့္စံုစြာ စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ျခင္းကို ေသခ်ာေစရန္တြက္ (စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ား၊ FIU မ်ားႏွင့္ 
တရားစဲြဆိုသူမ်ားတို႔အပါအဝင္) သက္ဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအားလံုး၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို အတူေပါင္းစပ္ရန္ ေသခ်ာပါေစ။

သင္စံုစမ္းစစ္ေဆးေနသည့္ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ သင္ရ႐ိွခဲ့ေသာ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို  
ေျခရာခံရန္ အမႈကိစၥ စီမံခန္႔ခဲြေရးစနစ္ကို အသံုးျပဳပါ။ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (ဥပမာ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ကုိယ္ေရးကိုယ္တာ သီးသန္႔တည္႐ိွမႈ၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္မႈႏွင့္ 
လိွ်ဳ႕ဝွက္မႈ႐ိွျခင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား) ကို ရယူရာတြင္ သင္၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားသည္  တရားဥပေဒေဘာင္ဝင္ရန္ 
လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေဝအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ  အလြတ္သေဘာ ကြန္ယက္မ်ားကို သင့္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ၏ အစပိုင္းတြင္ 
အသံုးျပဳပါ။ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေဝအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ  ကြန္ယက္မ်ားကို အသံုးျပဳပါ။ 
အကယ္၍သင့္ႏိုင္ငံသည္ အာ႐ွ ပိစိဖိတ္ေဒသအတြက္ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္း ျပန္လည္ရယူေရးဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအၾကားအခ်ိတ္အ
ဆက္႐ိွေသာ ကြန္ယက္ အဖဲြ႕ဝင္မျဖစ္ေသးလွ်င္ အဖဲြ႕ဝင္ရန္ အားေပးတိုက္တြန္းပါ။

သင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ၏ အစပိုင္းတြင္ သင္၏ FIU ႏွင့္ သင္၏ ဗဟိုအာဏာပိုင္အဖဲြ႕တို႔ႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

ေငြလဲႊေပးရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ နည္းပညာအသစ္အမိ်ဳးစံုကို သတိထားပါ။ ဤေငြေပးေခ်နည္းမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ 
အႀကံဉာဏ္မ်ားအတြက္ သင္၏ FIU ကို ဆက္သြယ္ပါ။
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