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Proliferation of WMD

• န ျူ လးြားယောြား၊ ဓါတု (သို ို့) ဇးဝလ န် မ် ောြား၊ ယငြ်ားတို ို့ ောြား ပို ို့အ ောငသ်ညို့် နညြ်ားလမြ်ား

မ ောြားနငှို့်   စ်ပ်ပစစညြ်ားမ ောြား (တရောြားမဝငရ်ညရွ်ယခ်   ်တွ ် နစှမ် ိ ြားသ ြုားနညြ်ားပညော

နငှို့် နစှမ် ိ ြားသ ြုားပစစညြ်ားမ ောြား ပါ ဝင)် ထတုလ်ပ်ုခခငြ်ား၊ ရေှာအ ွစအု ောငြ်ားခခငြ်ား၊ လ ဝ်ယ်

ထောြားရှိခခငြ်ား၊ ခပ ခပငတ်ညအ် ော ခ်ခငြ်ား၊ တငပိ်ု ို့ခခငြ်ား၊ တစ ်ငို့ခ် သအ္ဘောတငပိ်ု ို့ခခငြ်ား၊

   ိ ြားအ ောင ်ခ စ် အ ောငရွ် ခ်ခငြ်ား၊ လွှွှဲအခပောငြ်ားခခငြ်ား၊ သိအုလေှာငသ်မိြ်ား ညြ်ားခခငြ်ား

(သို ို့)  သ ြုားခပ ခခငြ်ား၊

(Footnote 7 of FATF’s Guidance on Proliferation Financing Risk Assessment

and Mitigation)
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Financing of Proliferation

• လ ူမ ောြား ခပောြားအသအက အစအသောလ န် မ် ောြား ောြား ပို ို့အ ောငသ်ညို့် နညြ်ားလမြ်ားမ ောြားနငှို့်

  စ်ပ်ပစစညြ်ားမ ောြား(တရောြားမဝငရ်ညရွ်ယခ်  ် တ ွန်စှမ် ိ ြားသ ြုားနညြ်ားပညောနငှို့န်စှမ် ိ ြား

သ ြုား ပစစညြ်ားမ ောြား ပါ ဝင)်  ပါ ဝင် ယငြ်ား လ န် မ် ောြား ခပန ို့ပ်ေွာအစရန်

ရညရွ်ယခ်  ခ် ငို့် လပူဂု္ ိလမ် ောြား (သို ို့)   ွွှဲွဲ့ စညြ်ားမ ောြား တ ွ်

တစစ်တိတ်စပိ်ုငြ်ားခ စအ်စ၊  လ ြုားစ ခု စအ်စ ရနပ် အုငမွ ောြား၊

 ခခောြားအသောပိငု ်ိငုမ်ှုပစစညြ်ားမ ောြား (သို ို့) စးြားပေွာြားအရြား ရငြ်ား ခမစမ် ောြား ထအူထောငခ်ခငြ်ား၊

အ ွှွဲ့အခပောငြ်ားခခငြ်ား (သို ို့) ရရှိအ ောငအ် ောငရွ် အ်ပြားခခငြ်ား (သို ို့) အငအွက ြား အထော ပ် ို့ခခငြ်ား။

(Footnote 7 of FATF’s Guidance on Proliferation Financing Risk Assessment

and Mitigation)
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Dual-Use Goods (နေှမ်   ျားေ ိုျားြေစညျ်ားမ ောျား)

• Dual-use goods are items that have both commercial and military or

proliferation applications. This can include goods that are components of

a weapon, or those that would be used in the manufacture of a weapon

(e.g. certain machine tools that are used for repairing automobiles can

also be used to manufacture certain component parts of missiles).

•  နုသ်ယွစ်းြားပေွာြားအရြားလပ်ုငနြ်ား ိငုရ်ောနငှို့် စစ်္   ်ိငုရ်ော(သို ို့)

လ ူမ ောြား ခပောြားအသအက အစအသော လ န် မ် ောြားခပန ို့ပ်ေွာြားအစခခငြ်ား ိငုရ်ော

 စိစနစှမ် ိ ြားလ ြုား တ ွ ်သ ြုားခပ နိငု် အသော ပစစညြ်ားမ ောြား ိအုခေါ်ပါသည။်

လ န်  ်စတိ ်ပိငုြ်ား (သို ို့) လ န် ထ်တုလ်ပ်ု ခခငြ်ားတငွ ်သ ြုားခပ နိငုသ်ညို့်

ပစစညြ်ားမ ောြားပါဝငန်ိငုပ်ါသည။်

(Paragraph 25 of FATF’s Proliferation Financing Report, 2008)
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Dual-use goods နမူနောမ ောျား



Non-State-Actor

RES/1540 (2004) defines a non-state actor as an “individual or

entity, not acting under the lawful authority of any State in

conducting activities which come within the scope of this

resolution.”

ဤ   ြုားခ တခ်  တ်ငွ ်က   ြားဝငသ်ည်ို့ အ ောငရွ် မ်ှုမ ောြား ို နိငုင် တစ်နိငုင် ၏

တရောြားဝင ်ခွင်ို့ ောဏော ရမဟတု်္ ွှဲအ ောငရွ် သ်ည်ို့  စိြုားရမဟတုအ်သော

လပူဂု္ ိလန်ငှ်ို့  ွွှဲွဲ့ စညြ်ားမ ောြား ို non-state actor ဟအုခေါ်ပါသည။်
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Means of delivery

S/RES/1540 (2004) further defines the following:

Means of delivery: missiles, rockets and other unmanned

systems capable of delivering nuclear, chemical, or biological

weapons that are specially designed for such use.

ေယယ်ြူ ို  သဆော ေ်ည် နညျ်ားလမ်ျားမ ောျား ိသုညမ်ေှာ န ျူ လးြားယောြား၊ ဓါတု (သို ို့)

ဇးဝ လ န် မ် ောြား ောြားသယအ် ောငရ်န်  ထြူားပ စု ထတုထ်ောြားသည်ို့ ဒ ြုားပ  ၊

တိ ုခ် ငြ်ားပစ် ဒ ြုား  ညန်ငှ်ို့ ခခောြားအသောလလူိ ုပ်ါထနိြ်ားခ  ပ်ခခငြ်ား မရှိသည်ို့စနစ်

မ ောြား ိအုခေါ်သည။်
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Related materials

S/RES/1540 (2004) further defines the following:

Related materials: materials, equipment and technology covered by

relevant multilateral treaties and arrangements, or included on

national control lists, which could be used for the design,

development, production or use of nuclear, chemical and biological

weapons and their means of delivery.

ဆြေေ်ြ်ြေစညျ်ား ိသုညမ်ေှာ န ျူ လးြားယောြား၊ ဓါတနုငှ်ို့ ဇးဝလ န် မ် ောြားနငှ်ို့ ယငြ်ား

တို ို့ ိသုယအ် ောငသ်ည်ို့ နညြ်ားလမြ်ားမ ောြား ို ပ စု ထတုခ်ခငြ်ား၊  ွ ွဲ့ ဖ ိ ြားတိြုားတ အ် ောင်

လပ်ုအ ောငခ်ခငြ်ား၊ ထတုလ်ပ်ုခခငြ်ား (သို ို့)  သ ြုားခပ ခခငြ်ားမ ောြား တ ွ်

 သ ြုားခပ နိငုသ်ည်ို့ ပစစညြ်ားမ ောြား၊  ရိိယောတန ်ောပလောမ ောြားနငှ်ို့

နညြ်ားပညောမ ောြားပါဝငသ်ည။်
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1)  က မ်ြား   ် ွွှဲွဲ့ စညြ်ားမ ောြား WMD ပိငု ်ိငုအ်စရန် (သို ို့)  သ ြုားခပ 

နိငုအ်စရန်  က မ်ြား  မ်ှု ို အငအွက ြားအထော ပ် ို့ခခငြ်ား၊

2) နိငုင် တစ်နိငုင် (သို ို့) နိငုင် တစ်နိငုင်  ထနိြ်ားခ  ပ်ထောြားသညို့/်ပ ို့ပိြုား

ထောြားသညို့်   ွွှဲွဲ့ စညြ်ားတစ်ရပ်  ခခောြားနိငုင် တစ်နိငုင်  ို WMD

အထော ပ် ို့ခခငြ်ား (သို ို့) ယငြ်ားနိငုင် တငွ် ရှိနငှို့ဖ်ပးြားခ စသ်ညို့် WMD  ို

စမ်ွြားရညခ်မြှငို့တ်ငရ်န၊် တိုြားတ ်အ ောငြ်ားမနွအ်စရန် (သို ို့)  စောြားထိြုားရန်

အငအွက ြားအထော ပ် ို့ခခငြ်ား၊

Proliferation Financing အမ   ျားအေောျားမ ောျား



1. Fund Raising (ရန်ြ ိုသ  ရှောသဖ ပခ ျ်ား)

• Domestic budget, networks overseas, criminal activities.

2. Disguising the Funds (ရရှ ရန်ြ ိုသ  မ ောျားအောျားဖ ိုျားြေ ယပ်ခ ျ်ား)

• Transfer the funds into the International Financial System

• Using extensive networks of Business (e.g.. Front Co.,),

middle man, opaque ownership structure, companies/

accounts near a sanctioned countries, false documentation.

3. Procurement of materials and technology (ြေစညျ်ားြေ ရ ယောန ှ ်

နညျ်ားြညောမ ောျားရယပူခ ျ်ား)

• Use this funds to pay for goods, materials, technology and

logistics needed for WMD program.

Proliferation Financing အဆ  မ် ောျား



Proliferation Financing အဆ  မ် ောျား

Fund Raising

• Placement

• Layering

• Integration

Disguising the 
Funds

Procurement 

WMD Program



Proliferation Financing အဆ  မ် ောျား



FATF’s Recommendations for Proliferation



1) R-1 Assessing risks and applying a risk-based

approach

2) R-2 National cooperation and coordination

3) R-7 Targeted financial sanctions related to proliferation

4) R-15 New Technologies

5) IO-11 Persons and entities involved in PF are prevented

from raising, moving and using funds, consistent

with the relevant UNSCRs.

Applicable FATF’s Standards for Proliferation



န ို  ် သတော်အေ ိုျားရ

• PF ိငုရ်ော   ြုား ှု  ြားနိငုအ်ခခ နတရောယရ်ှိမှုမ ောြား ို အ ော်ထတုရ်န၊်   ွှဲခ တရ်န်

နငှို့် နောြားလညသ်အ္ောအပါ အ် ောငအ် ောငရွ် ရ်န၊်

သ  သရျားသ ြေျားသရျားအဖ  ွဲ့အေညျ်ားမ ောျားန ှ ် DNFBPမ ောျား

• PF ိငုရ်ော   ြုား ှု  ြားနိငုအ်ခခ နတရောယရ်ှိမှုမ ောြား ို အ ော်ထတုရ်န၊်

  ွှဲခ တရ်န၊် အစောငို့က် ညို့စ်စအ် ြားရန၊် စးမ ခန ို့ခ်ွွှဲရန် နငှို့်

အလ ောို့ပါြားသ သ်ောအ ောင် အ ောငရွ် ရ်န။်

(“risk” refers strictly and only to the potential breach, non-

implementation or evasion of TFS PF)

R-1 Assessing risks and applying a risk-based 

approach



• COUNTRY/GEOGRAPHIC RISK

• CUSTOMER/VENDOR RISK

• PRODUCT AND SERVICE RISKS

Risk Factors of PF



• စစ်္  သ် ြုားပစစညြ်ားမ ောြား ိငုရ်ော  အရြားယပိူတ ်ို ို့မှုခ ထောြားရသညို့် နိငုင် မ ောြား၊

•  နုသ်ယွမ်ှုပိတပ်ငခ်ခငြ်ားခ ထောြားရသညို့န်ိငုင် မ ောြား၊

• PF  ိငုရ်ော  အရြားယပိူတ ်ို ို့မှုမ ောြားခ ထောြားရသညို့န်ိငုင် မ ောြား၊

• AML/CFT

စနစတ်ငွမ်ဟောဗ ျူဟောအခမော  ်ောြားနညြ်ားခ  မ် ောြားရှိသညို့န်ိငုင် မ ောြား၊

• ပို ို့ နုထ်နိြ်ားခ  ပ်မှုတငွ်  ောြားနညြ်ားခ  ရ်ှိသညို့န်ိငုင် မ ောြား၊

•  းရနန်ငှို့် DPRKတို ို့၏   ိ ြားစးြားပေွာြား တ ွ် အထော ပ် ို့အနသညို့်

နိငုင် မ ောြားနငှို့်  မိန်းြားခ ငြ်ားနိငုင် မ ောြား၊

•  က မြ်ား  မ်ှုမ ောြားနငှို့ ်ခိုင ်မော  စ်ပ်အနသညို့န်ိငုင် မ ောြား၊

• လ န် အ်ရောငြ်ားဝယမ်ှုနငှို့ ် စ်ပ်အနသညို့် ဂိဏုြ်ား ွွှဲွဲ့ မှုခငြ်ားမ ောြားခပောြားသညို့်

Country/Geographic Risk



• TFS PF စောရငြ်ားတငွပ်ါဝငသ်ညို့် လပူဂု္ ိလ/်  ွွှဲွဲ့ စညြ်ားမ ောြား၊

• High Risk Country မ ောြားနငှို့်     ်သယွရ်ှိသညို့် စစ်တပ် (သို ို့)

အထော လ်မှြ်ားအရြား  ွွှဲွဲ့ စညြ်ားမ ောြားနငှို့် စးြားပေွာြား   ် အ ောငရွ် မ်ှု ရှိသညို့်

လပူဂု္ ိလ/်  ွွှဲွဲ့ စညြ်ားမ ောြား၊

• နစှ်မ ိ ြားသ ြုား, စစ်္  သ် ြုား, Proliferation  ိငုရ်ော  ွှဲ တ်သညို့်

 နုပ်စစညြ်ား မ ောြား ဝယယ်မူှု၊ အရောငြ်ားခ မှုနငှို့် အထော ပ် ို့မှုတငွ်

ပါဝငပ်တသ် သ်ညို့် လပူဂု္ ိလ/်  ွွှဲွဲ့ စညြ်ားမ ောြား။

Customer/Vendor Risk



• PF  ိငုရ်ော  ွှဲ တ်သည်  ုနပ်စစညြ်ားမ ောြား (သို ို့) စစ်္ ်သ ြုား ပစစညြ်ားမ ောြား၊

• Sanctioned or High Risk နိငုင် မ ောြားသို ို့  ုနပ်စစည်ြားအပြားပို ို့သညို့်

ဝနအ် ောငမ်ှုမ ောြား၊

• High Risk နိငုင် မ ောြားရိှ   ွှဲ တ်သညို့် စ ်မှုလုပ်ငနြ်ားမ ောြားသို ို့ အငအွက ြား

အထော ်ပ ို့သညို့စ်းမ  ိနြ်ားမ ောြား၊

• High Risk နိငုင် မ ောြား ပါဝငပ်တ်သ ်အသော  ုနသ်ယွ်မှု ိငုရ်ောအငအွက ြား

အထော ်ပ ို့မှုမ ောြားနငှို့် အငအွက ြားလွှွှဲအခပောငြ်ားမှုမ ောြား၊

• နစ်ှမ ိ ြားသ ြုား, စစ်္ ်သ ြုား, Proliferation  ိငုရ်ော  ွှဲ တ်သညို့်  ုနပ်စစညြ်ား

 မ ောြား ခပောြား ို ( ထြူားသခ ငို့)် High Risk နိငုင် မ ောြားသို ို့အပြားပုိ ို့ခခငြ်ား။

Product and Service Risk



• Improve onboarding processes for customers (including BO)

• Enhanced CDD procedure

• Effective maintenance of customer master data

• Regular controls to ensure effectiveness of procedures for 

sanctions screening

• Leveraging the existing compliance programmes (including 

internal controls) to identify potential sanctions evasion.

Risk mitigation measures by financial institutions, 

DNFBPs and VASPs



FATF’s Guidance on Proliferation Financing Risk 

Assessment 

FATF Guidance-Proliferation-Financing-Risk-Assessment-Mitigation.pdf


R-2 National cooperation and coordination

န ို  ် သတော်အေ ိုျားရ

 AML/CFT/CPF မူဝါဒမ ောျားခ မှတ ်ောျားရန်၊ ပြန်လညေ် ိုျားေြ်ရန်၊

 တောဝနယ်မူညို့် အောဏောြ ို အ်ဖ  ွဲ့အေညျ်ားေတမှ်တ ်ောျားရန် ေ ို  မဟိုတ်

ြူျားသြါ ျ်ား သဆော ရ် ြေသ်ရျားလိုြ် န်ျားေနေခ် မှတ ်ောျားရန်၊

 မဝူါဒခ မတှသ်ညို့ ် ငို့/်လပ်ုငနြ်ား အ ောင ်ထညအ် ော်သညို့ ် ငို့် မ ောြားရှိ

မဝူါဒခ မတှသ်မူ ောြား၊ FIU၊ LEAs၊ က းြားက ပ်အရြား ောဏောပိငုမ် ောြား နငှို့်  ခခောြား

သ  ်ိငုရ်ော  ောဏောပိငုမ် ောြား က ောြား ြူျားသြါ ျ်ားသဆော ရ် ြေသ်ရျား၊ ေတ ျ်ား

ဖလယှသ်ရျား လိုြ်  ိုျားလိုြ်နညျ်ားမ ောျားခ မှတ ်ောျားရန်၊

 ပြူားအပါငြ်ားအ ောငရွ် အ်ရြားမဝူါဒနငှို့်  းအလ ော်သညို့် ေတ ျ်ားအခ ြေအ်လြေ်

လ ိုပခ  သရျားပြဋ္ဌောန်ျားခ ြေမ် ောျား ောျားရှ ရန်၊



CPF (including AML and 

CFT)တ  ြူ်ျားသြါ ျ်ားြါဝ ေ်  ေ်ည အ်ဖ  ွဲ့အေညျ်ားမ ောျား1) မဝူါဒခ မတှသ်ညို့ာ်ောနမ ောြား၊ (နိငုင် ခခောြားအရြား၊ ္ဏ္ဍောအရြား၊ စးြားပေွာြား ြူားသနြ်ား၊

ခပညထ်ွှဲအရြား၊ တရောြားအရြား)

2) ္ဏ္ဍောအရြား ိငုရ်ော က းြားက ပ်အရြားာောနမ ောြားနငှို့် ာောနတငွြ်ားက းြားက ပ်အရြား   ွွှဲွဲ့

 စညြ်ားမ ောြား၊

3) ပို ို့ နုထ်နိြ်ားခ  ပ်အရြား၊  အ ော ခ်နွန်ငှို့် နယစ်ပ်အဒသထနိြ်ားခ  ပ်အရြားာောနမ ောြား၊

4) အထော လ်မှ်ြားအရြား  ွွှဲွဲ့ စညြ်ားမ ောြား၊

5) FIU၊

6) ဥပအဒစိြုားမိြုားအရြားနငှို့တ်ရောြားစွွှဲာောနမ ောြား၊

7)  နုသ်ယွမ်ှုခမြှငို့တ်ငအ်ရြားနငှို့ရ်ငြ်ားနှးြားခမြှ ပ်နှ အရြားာောနမ ောြား၊

8) UNSCR ခပဋ္ဌောနြ်ားခ  မ် ောြား အ ောင ်ထညရ်နတ်ောဝနရ်ှိသညို့်  ခခောြားအသော

ာောနမ ောြား။



R-7 Targeted financial sanctions related to 

proliferation
န ို  ် သတော်အေ ိုျားရ

 လ ုခခ  အရြားအ ောငစ်း၏ Proliferation နငှို့် Proliferation Financing  ောြား

 ော ယွ်အရြား၊ တို ်   ်အရြား၊ ဟန ို့တ်ောြားအရြား ိငုရ်ော   ြုားခ တ်ခ  ်မ ောြား ောြား

လို ်နောသညို့ ်အနခ ငို့် TFS PF ြေ ို အသြေော အ် ညသ်ဖော်သဆော ရ်န်၊

 အနေှာငို့အ်နြှားက န ို့က် ောမှုမရိှအစ္ွှဲသ  သ ြေျားန ှ အ်ပခောျားြ ို ဆ် ို မ်ှုမ ောျားအောျား  န်ျားခ  ြ်ရန်

၊

 UNSC  သတ်မတှသ်ညို့် လူပဂု္ိ လ်နငှို့ ် ွွှဲွဲ့ စညြ်ားမ ောြားထ တ ိုြေရ် ိုြေပ်ဖေသ်ေ၊

ေ ယဝ် ိုြေ၍်ပဖေသ်ေ သ  သ ြေျားန ှ ရ်န်ြ ိုသ  မ ောျားမသရောြေရှ် သေရန်၊

(Note: Recommendation 7 is focused on TFS.)



ေတမှ်တခ် လြူိုဂ္  လ/်အဖ  ွဲ့အေညျ်ား၏ သ  သ ြေျားန ှ ြ် ို ဆ် ို မ်ှုမ ောျားအောျား

  န်ျားခ  ြ်ပခ ျ်ား၊ ဆြေန် ယြ်တေ်ြေမ်ှုြေ ို  န်ျားခ  ြ်ပခ ျ်ား (Under R-7)

1) FI & DNFPမ ောျား အနခ ငို့် အ ော ်အ ေ်ာခပပါတို ို့ ို

ကြေ  တ အ်သ ြေော ျ်ား ြေောျားပခ ျ်ား၊ သနေှာ  သ်နျှား ြေန  ် ြေောပခ ျ်ားမ ောျား မရှ သေဘ 

ထနိြ်ားခ  ပ်ရန-်

 သတ်မတှခ်ခငြ်ားခ ရသညို့် လပူဂု္ိ လ်နငှို့ ် ွွှဲွဲ့ စညြ်ားမ ောြားမှ တို ် ုိ ခ် စ်အစ၊

သယွ်ဝိ ု၍်ခ စ်အစ၊  လ ုြားစ ခု စ်အစ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိငုြ်ားခ စ်အစ ြ ို ဆ် ို ေ်ည ်

  န်ျားခ  ြ်ေည ် သ  သ ြေျားန ှ အ်ပခောျားသေောြ ို ဆ် ို မ်ှုမ ောျား၊

   ိပုါ အငအွက ြားနငှို့ ်ခခောြားအသောပိငု ်ိငုမ်ှုမ ောြားမှ ဆ ျ်ားေြေလ်ောေည /်

ပဖေသ်ြေါ် လောေည ် သ  သ ြေျားန ှ အ်ပခောျားသေောြ ို ဆ် ို မ်ှုမ ောျား၊

 သတ်မတှ်ခ လူပဂု္ိ လ်နငှို့ ် ွွှဲွဲ့ စညြ်ားတို ို့၏ ြေ ိုယေ်ောျား/ညွှန် ြေောျားခ ြေပ်ဖ  ်

သဆော ရ် ြေေ်ည ် လြူိုဂ္  လန် ှ အ်ဖ  ွဲ့အေညျ်ားတ ို  ၏ သ  သ ြေျားန ှ အ်ပခောျားသေော

ြ ို ဆ် ို မ်ှုမ ောျား၊



ေတမှ်တခ် လြူိုဂ္  လ/်အဖ  ွဲ့အေညျ်ား၏ သ  သ ြေျားန ှ ြ် ို ဆ် ို မ်ှုမ ောျားအောျား

  န်ျားခ  ြ်ပခ ျ်ား၊ ဆြေန် ယြ်တေ်ြေမ်ှုြေ ို  န်ျားခ  ြ်ပခ ျ်ား (Under R-7)

2) န ို  ် ေောျား/န ို  ် အတ  ျ်ားသန  ို ေ်/ူအဖ  ွဲ့အေညျ်ားမ ောြား UNSCနငှို့ ်ညး ခွငို့ခ်ပ ခ  ်

မရိှ္ွှဲ သတ်မတှ်ခ လူပဂု္ိ လ်/  ွွှဲွဲ့ စညြ်ားမ ောြား   ိ ြား တွ ် အငအွက ြား (သို ို့)

 ခခောြားအသောပိငု ်ိငုမ်ှုမ ောြား ို ရရိှအ ောငအ် ောငရွ် ်အပြားခခငြ်ား ို တောြားခမစ်ရန၊်

3)  အရြားယူအ ောငရွ် ်မှုမ ောြား၊ လမ်ြားညွှနခ်  မ် ောြား အပြားပို ို့နိငုအ်ရြား တွ ် FI &

DNFBP မ ောြားနငှို့် ဆြေေ် ယသ်ရျား ေနေတ်ေရ်ြ်  ောျားရှ ရန်၊

4) FI & DNFBP မ ောြား ောြား သ ် ိငုရ်ော UNSCR ရ အ ောငရွ် ်သညို့်

အငအွက ြားနငှို့် ပစစညြ်ားထနိြ်ားခ  ပ်မှုမ ောြား၊  ခခောြားအသောလို န်ောအ ောငရွ် ်မှုမ ောြား ို

ေတ ျ်ားြ ို  သေရန်၊

5) သအ္ော ုိြားခ ငို့အ် ောငရွ် ်သညို့်  ြေောျားလ/ူအဖ  ွဲ့အေညျ်ားတ ို  ၏ အခ   အ်သရျားြေ ို

ြေောြေ ယသ်ြျားန ို မ်ည ်   သရောြေသ်ေောလိုြ်  ိုျားလိုြ်နညျ်ားမ ောျားခ မှတ ်ောျားရှ ရန်၊

6) FI & DNFBP၏လိ ု်နောအ ောငရွ် ်မှု ို အစောငို့က် ညို့စ်စ်အ ြားရန၊်



UNSCR 2270

Economic Resources includes-

• Assets of every kind,

• whether tangible or intangible, movable or immovable,

actual or potential,

• which potentially may be used to obtain

• funds, goods, or services, such as vessels

(including maritime vessels)

Economic Resources



R-15 New Technologies

န ို  ် မ ောျားအသနပဖ  ်

 Virtual Asset and VASP မ ောြား၏လပ်ုအ ောငမ်ှုမ ောြားမှ အပေါ်ထ ွလ်ောမညို့် PF

 ိငုရ်ော   ြုား ှု  ြားနိငုအ်ခခ နတရောယရ်ှိမှုမ ောြား ို အ ော်ထတုခ်ခငြ်ား၊   ွှဲခ တခ်ခငြ်ားနငှို့်

နောြားလညသ်အ္ောအပါ အ် ောငအ် ောငရွ် ရ်န၊်

 အ ော်ထတုရ်ရှိသညို့် PF risk  ို စးမ ခန ို့ခ်ွွှဲရန/်အလ ောို့ပါြားအစရန် သငို့အ်လ ော်သညို့်

 အရြားယအူ ောငရွ် မ်ှုမ ောြားခပ လပ်ုရန၊်

VASP မ ောျားသနပဖ  ်

 PF risk မ ောြား ိအု ော်ထတုရ်န၊်   ွှဲခ တရ်နန်ငှို့် ယငြ်ားတို ို့ ိအုလ ောို့ပါြားအစအရြား

ထအိရော သ်ညို့ ်အရြားယအူ ောငရွ် မ်ှုမ ောြား ခပ လပ်ုရန။်



• Non-Compliance

• ထတုခ်ပနခ်ွှဲို့သညို့ ်မနိ ို့န်ငှ ို့ည်ွှနက် ောြားခ  မ် ောြားသညလ် အုလော မ်ှုမရှိ၊

• ထနိြ်ားခ  ပ်ရန ်မနိ ို့ထ်တုခ်ပနထ်ောြားသညို့် အငအွက ြားနငှို့ ်ခခောြားအသောပိငု ်ိငုမ်ှု

မ ောြား ိငုရ်ောသတမ်တှခ်  တ်ငွ် လိ ုပ်ခ  မ် ောြားရှိအနခခငြ်ား၊

•  အရြားယရူနသ်တမ်တှခ်ခငြ်ားခ ရသမူ ောြား၏စောရငြ်ား ို

သတငြ်ားပို ို့  ွွှဲွဲ့ စညြ်ားထ   သ်ယွ ်အက ောငြ်ားက ောြားမညို့်

လပ်ုထ ြုားလပ်ုနညြ်ားမရှိခခငြ်ား၊

• ထနိြ်ားခ  ပ်ထောြားသညို့အ်ငအွက ြားနငှို့ပ်စစညြ်ားမ ောြား ို ပယ ်  ခ်ခငြ်ား၊  သ ြုားခပ ခငွို့်

အပြားခခငြ်ားနငှို့်  အရြားယရူနသ်တမ်တှခ် ရမှုမှ

R-7 န ှ ြ်တေ်ြေ၍်

ပမန်မောန ို  ် ၏အပြန်အလန်ှအြေ ပဖတသ်ရျားအေရီ ခ် ေောရလဒ်



• DNFBP နငှို့်  ခခောြားအသောသတငြ်ားပို ို့  ွွှဲွဲ့ စညြ်ားမ ောြား ောြား ၎ငြ်ားတို ို့၏ PF

TFS  ိငုရ်ောတောဝနဝ်တတ ရောြားမ ောြားနငှို့ပ်တသ် ၍်

သငတ်နြ်ားအပြားမှုမ ောြား  လ် ် အ ောငရွ် ရ်န၊်

• MFIU ၏ က းြားက ပ်စစ်အ ြားခခငြ်ားလမြ်ားညွှနခ်   ်ို  ဖပးြားသတရ်န၊်

• အငအွရြားအက ြားအရြား  ွွှဲွဲ့ စညြ်ားမ ောြားနငှို့် DNFBP မ ောြား၏ PF TFS တောဝန်

ဝတတ ရောြားမ ောြား အပေါ် လိ ုန်ောအ ောငရွ် မ်ှုနငှို့ပ်တသ် ၍်

က းြားက ပ်စစ်အ ြား မှုမ ောြားအ ောငရွ် ရ်န။်

JG Action Plan တ  ် PF န ှ ြ်တေ်ြေ၍်

သဆော ရ် ြေရ်န်ြေ န်ရှ ေည ် အခ ြေမ် ောျား



IO-11 Persons and entities involved in PF are prevented from 

raising, moving and using funds, consistent with the relevant 

UNSCRs

 သတမ်တှခ် လပူဂု္ ိလန်ငှို့ ် ွွှဲွဲ့ စညြ်ားမ ောြား ောြား

 အ ေ်ာထတုခ်ခငြ်ား၊  ရငြ်ား ခမစ်မ ောြား ို ပိတပ်ငတ်ောြား းြားခခငြ်ား၊ PF  တ ွ် အငအွက ြား/ပစစညြ်ား

စုအ ောငြ်ားခခငြ်ား၊ အ ွှွဲ့အခပောငြ်ားခခငြ်ားနငှို့ ်သ ြုားခပ ခခငြ်ားမ ောြား ို တောြား းြား ော ယွခ်ခငြ်ား၊

 TFS PF  ို အနေှာငို့အ်နြှားမှုမရှိအစ္ွှဲ  ခပညို့ ်ဝနငှို့အ်သခ ောစေွာ

 အ ောင ်ထည် အ ော်ရနန်ငှို့် အစောငို့က် ညို့စ်စ်အ ြားရန၊်

 TFS PF  ိအုရှောငရ်ှောြားမှုမ ောြား ောြား ော ယွရ်န် သ  ်ိငုရ်ော  ောဏောပိငုမ် ောြား

 က ောြား လ အုလော သ်ညို့် ပြူားအပါငြ်ားအ ောငရွ် မ်ှု/ အပါငြ်ားစပ်ညြှနိ ှုငိြ်ားမှုမ ောြား

ခပ လပ်ုရန၊်

 PF တိ ု ်  အ်ရြား တ ွ် မဝူါဒမ ောြားခ မတှ၍်  အရြားယအူ ောငရွ် မ်ှုမ ောြားခပ 

လပ်ုရန။်



Prevention of WMD Proliferation ဆ ို ရ်ော

လ ိုပခ  သရျားသြေော ေ်ဆီ ိုျားပဖတခ် ြေမ် ောျား



 Non-state Actors-

 (7) Resolutions

(https://www.un.org/en/sc/1540/resolutions-committee-reports-

and-SC-briefings/security-council-resolutions.shtml)

 ြေ ိုရီျားယောျားဒမီ ိုြေရြေတ်ေပ်ြညေ်ူ  ေမမတန ို  ် (DPRK)-

 (21) Resolutions

(https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/resolutions)

 အရီန်အေစလောမ်မေေ်မမတန ို  ် (အရီန်)-

 2231 (2015)

(https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/background)

UNSCRs relating to Prevention of WMD Proliferation



1) 1540 (2004)non-State actors မ ောြား၏ PF ိငုရ်ောအ ောငရွ် ခ်  မ် ောြား ို  ညူး ပ ို့ပိုြားခခငြ်ား

မခပ လပ်ုရန၊် ဥပအဒခပဋ္ဌောနြ်ား၍တောြားခမစ်ရန၊်

ခပညတ်ငွြ်ားထနိြ်ားခ  ပ်အ ောငရွ် မ်ှုမ ောြား ခပ လပ်ုရန၊် ၁၅၄၀

အ ော်မတးထအူထောငရ်န၊် အဖ  ွဲ့ဝ န် ို  ် မ ောျားြေ ြ မအကြေ မ်

အသြေော အ် ညသ်ဖောသ်ဆော မ်ှုအေရီ ခ် ေောတ ပ်ြရန်၊

2) 1673 (2006)အ ေ်ာမတး၏လပ်ုပိုငခ်ွငို့ ်ိသု တ်မ်ြား ို (၂)နစ်ှတိြုားခခငြ်ား၊

3) 1810 (2008)အ ေ်ာမတး၏လပ်ုပိုငခ်ွငို့ ်ိသု တ်မ်ြား ို (၃)နစ်ှတိြုားခခငြ်ား၊

4) 1977 (2011)အ ေ်ာမတး၏လပ်ုပိုငခွ်ငို့ ်ိသု တ်မ်ြား ို (၁၀)နစ်ှတိြုားခခငြ်ား၊

  ြုားခ တခ်   ်အပေါ်  အ ောင ်ထညအ် ေ်ာအ ောငန်ိငုမ်ှု အခခ အန ောြား

သ ြုားသပ်မှုခပ လပ်ုရန၊် အ ော်မတး 

နစ်ှပတလ်ညလ်ပ်ုငနြ်ား စး စဉ် ိတုငခ်ပရန၊်   ွွှဲွဲ့ဝင် (၈)ဦြား

ပါဝငသ်ညို့ ်ျွမ်ြား  ငသ် ူ ွွှဲွဲ့  ွွှဲ ွဲ့စညြ်ားရန၊်

5) 2055 (2012) ျွမ်ြား  ငသ် ူ ွွှဲွဲ့၏   ွွှဲွဲ့ဝငစ်ုစုအပါငြ်ား ို (၉)ဦြားထတိိြုားခမြှငို့ခ်ခငြ်ား၊

6) 2325 (2016) အ ေ်ာမတး နစ်ှပတလ်ညလ်ပ်ုငနြ်ား စး စဉ် ို စဉ်  မ်ခပတတ်ငခ်ပရန၊်

Non-State Actors ဆ ို ရ်ောဆ ိုျားပဖတခ် ြေမ် ောျား



a) Non-State Actor မ ောြား၏ န ျူ လးြားယောြား၊ ဓါတ၊ု ဇးဝလ န် ်နငှို့်

ယငြ်ားတို ို့ ိုသယ် အ ောငပ်စ်လွှတသ်ညို့န်ညြ်ားလမ်ြားမ ောြား ပိငု ်ိငုအ်ရြား၊

လုပ်ထပ်ုအရြား၊ သယ်ယပိူု ို့အ ောငအ်ရြား၊ လွှွှဲအခပောငြ်ားအရြား၊  သ ြုားခပ အရြား၊

 ွ ွဲ့ ဖ ိ ြားအ ောငအ် ောငရွ် အ်ရြားတို ို့  တွ ်  ောြားထတု်မှု မ ောြားတငွ်

အထော ပ် ို့ ညူးမှု မခပ လုပ်ရန၊်

b) Non-State Actor မ ောြား၏  ထ ်ပါအ ောငရွ် ်မှုမ ောြား၊ အစို့စပ်

ညြှနိ ှုငိြ်ားမှုမ ောြား၊ ပြူားအပါငြ်ားပါဝငမ်ှုမ ောြား၊  ူညးမှုနငှ်ို့ အငအွက ြားအထော ပ် ို့မှု

မ ောြား ို တောြားခမစ်ပိတ်ပငရ်န် ထအိရော အ်သော ဥပအဒမ ောြားခပဋ္ဌောနြ်ားခခငြ်ား၊

ယငြ်ားဥပအဒမ ောြားစိြုားမိြုားအရြားအ ောငရွ် ရ်န၊်

UNSCR 1540 အရ န ို  ် မ ောျားအသနပဖ  လ် ိုြေန်ောရန်အခ ြေမ် ောျား



c) ယငြ်ားသို ို့အ ောငရွ် န်ိငုအ်ရြား တ ွ် အ ော ပ်ါတို ို့ ိအု ောငရွ် ရ်န-်

a) ယငြ်ားပစစညြ်ားမ ောြား ထတုလ်ပ်ုခခငြ်ား၊  သ ြုားခပ ခခငြ်ား၊ သမိြ်ား ညြ်ားခခငြ်ား၊ သယယ်ူ

ပို ို့အ ောငခ်ခငြ်ား တို ို့တငွ် လ ိုပခ  ေ တခ် မှုရှ သေသရျားန ှ ် ေောရ ျ်ားတ ြေ မှန်ြေန်သရျား၊

b)  ုပ်ပိငုြ်ား ိငုရ်ောထအိရော မ်ှုရှိအသော ြေောြေ ယသ်ေော  သ်ရှောြေမ်ှုမ ောျား ောျားရှ ရန်၊

c) ယငြ်ားပစစညြ်ားမ ောြားတရောြားမဝငအ်ရောငြ်ားဝယ်ခခငြ်ား၊   ိ ြားအ ောငခ်ခငြ်ားမ ောြား ိအု ော်ထု

တတ်ောြား းြား ော ယွရ်နန်ယေ်ြ်  န်ျားခ  ြ်မှုန ှ ဥ်ြသဒေ ိုျားမ ိုျားသရျားသဆော ရ် ြေမ်ှု

မ ောျားပြ လိုြ်ရန်၊

d) ယငြ်ားပစစညြ်ားမ ောြားတငပိ်ု ို့ခခငြ်ား၊ တစ ်ငို့ခ် တငပိ်ု ို့ခခငြ်ား၊ ခပနလ်ညတ်ငပိ်ု ို့ခခငြ်ား၊

အငအွက ြား နငှို့် ဝနအ် ောငမ်ှုအထော ပ် ို့ခခငြ်ားမ ောြားနငှို့ပ်တသ် ၍် ဥပအဒ၊ နညြ်ားဥပအဒ

ခပဋ္ဌောနြ်ားခခငြ်ားမ ောြား  ပါ ဝင် ြေိုန်ြေစညျ်ားတ ြ် ို  မှု/တေဆ်  ခ် တ ြ် ို  မှုမ ောျားအသြေါ်

  သရောြေေ် ော  န်ျားခ  ြ်မှု မ ောျားပြ လိုြ်ရန်၊

e) ခ ိ ြားအ ော မ်ှုမ ောြား ို ခပစမ်ှု/တရောြားမအက ောငြ်ား ရ အသရျားယရူန် 

UNSCR 1540 အရ န ို  ် မ ောျားအသနပဖ  လ် ိုြေန်ောရန်အခ ြေမ် ောျား



a) တောြား းြား ော ယွအ်ရြားအ ောငရွ် ခ်  မ် ောြား ို  ဓ ိထောြားခခငြ်ား၊

b) ပြူားအပါငြ်ားအ ောငရွ် မ်ှု ိ ုအခခခ ခခငြ်ား၊

c) ပစမ်တှထ်ောြား အရြားယအူ ောငရွ် မ်ှုမပါဝငခ်ခငြ်ား၊

d) ္ောလပ်ုရမည၊် ္ယလ်ိလုပ်ုရမည ်ိသုညို့ ်ခ  မ် ောြား  ယခ်ပန ို့စ်ေွာပါဝငခ်ခငြ်ား၊

e) ထအိရော စ်ေွာ အ ောင ်ထညအ် ော်အ ောငန်ိငုအ်ရြားမေှာ သ  ်ိငုပ်ါဝငသ်ညို့် နိငုင် 

မ ောြား၏ ခနြ်ား ဏ္ဍသည ်အရြားပါခခငြ်ား၊

UNSCR 1540 ၏  ျူားပခောျားခ ြေမ် ောျား



• Submitted on 6th April 2005 in accordance with

(https://www.un.org/en/sc/1540/national-implementation/national-

reports.shtml)

Myanmar National Implementation Report

Myanmar UNSCR 1540 implementation Report.pdf


1) 1718 (2006) (Establishment of 1718 Committee and Imposition of an

arms embargo, assets freeze and travel ban)

2) 1874 (2009) (Establishment of Panel Experts and Expands

measures related to arms’ exports and imports to all

arms and related material)

3) 2087 (2013) (Travel Ban and Asset Freezing List)

4) 2094 (2013) (Travel Ban, Asset Freezing, material and

luxury good List)

5) 2270 (2016) (Travel Ban, Asset Freezing, vessel and luxury

List)

6) 2321 (2016) (Travel Ban, Asset Freezing, material and luxury

good List)

7) 2356 (2017) (Travel Ban, Asset Freezing)

8) 2371 (2017) (Travel Ban, Asset Freezing)

Proliferation of WMD ဆ ို ရ်ော UN 

လ ိုပခ  သရျားသြေော ေ်ဆီ ိုျားပဖတခ် ြေမ် ောျား (UNSCRs For DPRK)

UNSCR for NORK (PF)/UNSCR 1718.pdf
UNSCR for NORK (PF)/UNSCR 1874.pdf
UNSCR for NORK (PF)/UNSCR 2087 (Travel Ban and Asset Freezing List).pdf
UNSCR for NORK (PF)/UNSCR 2094 (Travel Ban Asset Freezing material  and luxury good List).pdf
UNSCR for NORK (PF)/UNSCR 2270 ((Travel Ban Asset Freezing vessel and luxury List).pdf
UNSCR for NORK (PF)/UNSCR 2321 (Travel Ban Asset Freezing material  and luxury good List List).pdf
UNSCR for NORK (PF)/UNSCR 2356 (Travel Ban Asset Freezing).pdf


UNSCRs which extend the mandate of panel experts

Proliferation of WMD ဆ ို ရ်ော UN 

လ ိုပခ  သရျားသြေော ေ်ဆီ ိုျားပဖတခ် ြေမ် ောျား (UNSCRs For DPRK)

1) 1928

(2010), 

2) 1985

(2011), 

3) 2050

(2012), 

4) 2141

(2014), 

7) 2345

(2017), 

8) 2407(2018)

, 

9) 2464(2019)

, 

10)2515(2020)

,

https://www.securitycouncilreport.org/un_documents_type/security-council-
resolutions/page/1?ctype=DPRK+%28North+Korea%29&cbtype=dprk-north-
korea#038;cbtype=dprk-north-korea

https://www.securitycouncilreport.org/un_documents_type/security-council-resolutions/page/1?ctype=DPRK+%28North+Korea%29&cbtype=dprk-north-korea#038;cbtype=dprk-north-korea


Recent changes in UNSCR TFS on proliferation 

financing

DPRK (UNSCR 2270)

1) ပိငု ်ိငုမ်ှုမ ောြား ိထုနိြ်ားခ  ပ်ရောတငွ ်က   ြားဝငသ်ညို့် စးြားပေွာြားအရြား ရငြ်ား ခမစ်မ ောြား

 ို  ဓပိပါယ ်ငွို့ ်ိရုောတငွ် အရယောဉ် ွှဲို့သို ို့အသော ပိငု ်ိငုမ်ှုမ ောြားပါဝငလ်ောခခငြ်ား၊

2) ပစ်မတှထ်ောြား အရြားယအူ ောငရွ် ရ်န် စောရငြ်ားသတမ်တှခ်   ်မ ိ ြား စောြားတငွ်

ပငလ်ယ ်ြူားသအ္ဘောမ ောြားပါဝငလ်ောခခငြ်ား၊

3) DPRK ခပငပ်တငွ် DPRK  စိြုားရ (သို ို့)  လပ်ုသမောြားပါတး တို ို့၏   ွွှဲွဲ့ စညြ်ား

မ ောြား တိ ု ုိ် ခ် စ်အစ၊ သယွဝ်ိ ု၍်ခ စ်အစ ပိငု ်ိငုသ်ည် (သို ို့) ထနိြ်ားခ  ပ်

သညို့် အငအွက ြား၊  ခခောြားအသော ္ဏ္ဍောအရြားနငှို့စ်းြားပေွာြားအရြား  ရငြ်ား ခမစ်မ ောြား

 ိလုညြ်ား ထနိြ်ားခ  ပ်ရနပ်ါဝငလ်ောခခငြ်ား။



Vessels List

Designated Vessels List Under UNSCR 1718

https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/1
718_designated_vessels_list_final.pdf

Designated Vessels List under UNSCR 1718.pdf


UNSCR - 2231 (2015)

• with list of persons, entities, banks, vessels and

aircrafts

• 23 persons & 61 entities are listed

• JCPOA  ို  န ို့ ် င၍်အ ောငရွ် ရ်ောတငွ် တိ ု ုိ် ်

(သို ို့) သယွဝ်ိ ု၍်    ် ပတသ် ခ်ခငြ်ား၊  ညူးအပြားခခငြ်ား၊

• JCPOA  ိအုရှောငတ်မိ်ြားအ ောငရွ် မ်ှုမ ောြားတငွ်    ူညး

အပြားခခငြ်ား

(https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list)

Proliferation of WMD ဆ ို ရ်ော UN 

လ ိုပခ  သရျားသြေော ေ်ဆီ ိုျားပဖတခ် ြေမ် ောျား (UNSCRs for Iran)



Terminated UNSCRs under UNSCR 2231 {Para: 7(a)}

1) 1696 (2006)

2) 1737 (2006)

3) 1747 (2007)

4) 1803 (2008)

5) 1835 (2008)

6) 1929 (2010)

7) 2224 (2015)

Proliferation of WMD ဆ ို ရ်ော UN 

လ ိုပခ  သရျားသြေော ေ်ဆီ ိုျားပဖတခ် ြေမ် ောျား (UNSCRs for Iran)



Recent changes in UNSCR TFS on proliferation 

financing

Iran (UNSCR 2231)

•  းရနန်ိငုင်  ိငုရ်ော ယခင် UNSCR မ ောြား ရ ပစ်မတှထ်ောြား အရြားယရူန်

သတမ်တှ် ထောြားသညို့် လပူဂု္ိ လန်ငှို့ ် ွွှဲွဲ့ စညြ်ားမ ောြား ောြား

စောရငြ်ားမပှယ ်  အ်ပြားခခငြ်ား၊

• UNSCR 2231  ရ ပစမ်တှထ်ောြား အရြားယရူန် သတမ်တှထ်ောြားသညို့်

လပူဂု္ ိလန်ငှို့်   ွွှဲွဲ့ စညြ်ားမ ောြား  နရ်ှိအနခခငြ်ား၊

• UNSCR 2231 ၏ အနော  ် တ်ွွှဲ ခ၊  ပိဒု် ၆(ဂ)  ရ လ ခုခ  အရြားအ ောငစ်း

 အနခ ငို့် ပစ်မတှထ်ောြား အရြားယရူနစ်ောရငြ်ားတငွ်

ထညို့သ်ငွြ်ားခခငြ်ားနငှို့ပ်ယ ်  ခ်ခငြ်ား မ ောြားအ ောငရွ် န်ိငုခ်ခငြ်ား။



The List established and maintained pursuant to 

UNSCR 2231 (2015) 

• The List established and maintained pursuant to Security Council 

res. 2231 (2015) 

• https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list

The List established and maintained Under UNSCR 2231 (2015).pdf
https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list


(ဘဏ္ဍောသရျားအရ ြေမှ်တ ်ောျားအသရျားယသူဆော ရ် ြေရ်မည ်

လြူိုဂ္  လန် ှ အ်ဖ  ွဲ့အေညျ်ားမ ောျား) ေတမှ်တပ်ခ ျ်ား



(ဘဏ္ဍောသရျားအရ ြေမှ်တ ်ောျားအသရျားယသူဆော ရ် ြေရ်မည ်

လြူိုဂ္  လန် ှ အ်ဖ  ွဲ့အေညျ်ားမ ောျား) ေတမှ်တပ်ခ ျ်ား

  ိရုးြားယောြားဒးမိ ုရ တ်စခ်ပညသ်ူ ို့သမမတနိငုင် (အခမော  ်ိရုးြားယောြား)

  လုသမဂလ္ ခုခ  အရြားအ ောငစ်းနငှို့် UNSCR 1718 အ ောမ်တး၊

  းရန ်စစလောမမ်စ်သမမတနိငုင် ( းရန)်

  လုသမဂလ္ ခုခ  အရြားအ ောငစ်း

(ယခင် 1737 အ ော်မတး ောြား 2231/JCPOA ခ ငို့် ၁၆-၁-၂၀၁၆ အန ို့တငွ်

   သ်မိြ်ားခွှဲို့)



(ဘဏ္ဍောသရျားအရ ြေမှ်တ ်ောျားအသရျားယသူဆော ရ် ြေရ်မည ်

လြူိုဂ္  လန် ှ အ်ဖ  ွဲ့အေညျ်ားမ ောျား) ေတမှ်တပ်ခ ျ်ား

 နိငုင် တစန်ိငုင် ခ ငြ်ား လိ ု် သတမ်တှရ်န် တောဝနမ်ရှိပါ၊

 သို ို့ရောတငွ် ထိသုို ို့သတမ်တှအ်ရြား  ိခုပ ရန်   ွွှဲွဲ့ (သို ို့) လပ်ုထ ြုားလပ်ုနညြ်ား (သို ို့)

လပ်ုငနြ်ားစနစမ် ောြားခ မတှထ်ောြားရှိနိငုပ်ါသည။်

 UNSCR 1718 နငှို့် UNSCR 1737 အနော  ် တ်ွွှဲ  ြုားခ တခ်  ပ်ါ

စ နှုနြ်ားမ ောြား နငှို့ ်ိ ုည်းအက ောငြ်ားအတွွဲ့ ရှိပါ သ  ်ိငုရ်ောအ ော်မတးမ ောြားသို ို့

တငခ်ပနိငု် သည။်



ေတမှ်တပ်ခ ျ်ားန ှ ြ်တေ်ြေ၍် န ို  ် အလ ိုြေသ်ဆော ရ် ြေရ်မည ်

အခ ြေမ် ောျား
 ္ဏ္ဍောအရြား ရပစ်မတှထ်ောြား အရြားယမူှုမ ောြား ောြား အနေှာငို့အ်နြှားက န ို့က် ောမှုမရှိ္ွှဲ

ထအိရော ခ်ိငုမ်ော  အ ောင ်ထညအ် ော်အ ောငရ်န၊်

 ပိတပ်ငထ်ောြားအသော အငအွပြားအခ မှုမ ောြား ောြား တောြားခမစရ်န၊်

  ခပစမ်ွှဲို့က ောြားလမူ ောြား၏  ခငွို့ ်အရြား ို ထနိြ်ားသမိ်ြားအစောငို့အ်ရှော ရ်န၊်

 ခပညတ်ငွြ်ားဥပအဒမအူ္ောငန်ငှို့ ်ညး  ခခောြားအသော  ောဏောပိငုမ် ောြားနငှို့်

နိငုင် တ ောပအူပါငြ်ားအ ောငရွ် မ်ှုခပ လပ်ုရန၊်

 ပိငု ်ိငုမ်ှုမ ောြား အပ ော ပ်  မ်သေွာြားအစအရြား  ော ယွတ်ောြား းြားရန။်



ေတမှ်တပ်ခ ျ်ားေ နှုန်ျား

DPRK (UNSCR 1718, 2087, 2094, 2270)

 DPRK၏ န ျူ လးြားယောြား၊  ခခောြားအသော WMD လ န် မ် ောြားနငှို့် ပွှဲို့ထနိြ်ား

ဒ ြုား  ည ်ိငုရ်ော စး စဉ်မ ောြားတငွြ်ါဝ ေ်ည -်

 လပူဂု္ ိလန်ငှို့ ် ွွှဲွဲ့ စညြ်ားမ ောြား၊

  ညူးပ ို့ပိြုားသညို့် လပူဂု္ ိလ် နငှို့်   ွွှဲွဲ့ စညြ်ားမ ောြား၊

  ထ ပ်ါ လပူဂု္ိ လန်ငှို့ ် ွွှဲွဲ့ စညြ်ားမ ောြား၏  ိယုစ်ောြား သို ို့မဟတု်

ညွှနက် ောြားခ  ခ် ငို့် အ ောငရွ် သ်ညို့် လပူဂု္ ိလ် (သို ို့)   ွွှဲွဲ့ စညြ်ား၊

  ထ ပ်ါ လပူဂု္ ိလန်ငှို့ ် ွွှဲွဲ့ စညြ်ားမ ောြား တိ ု ုိ် ခ် စအ်စ၊

သယွဝ်ိ ု၍်ခ စအ်စ ပိငု ်ိငုသ်ညို့် (သို ို့) ထနိြ်ားခ  ပ်သညို့်  မုပဏး  ွွှဲွဲ့

 စညြ်ားမ ောြား၊



ေတမှ်တပ်ခ ျ်ားေ နှုန်ျား

DPRK (UNSCR 1718, 2087, 2094, 2270)

 ပစ်မတှထ်ောြား အရြားယမူှု ို အရှောငရ်ှောြားခခငြ်ား (သို ို့) UNSCR 1817, 1874 ပါ

ခပဋ္ဌောနြ်ားခ  မ် ောြား ိအု ော  ်  ခ်ခငြ်ားတငွ် ြေညူေီည ် လြူိုဂ္  လ် (ေ ို  )

အဖ  ွဲ့အေညျ်ား၊

 DPRK ၏ တောြားခမစပိ်တပ်ငခ်ခငြ်ား ခ ထောြားရအသော  စး စဉ်မ ောြား၊

အ ောငရွ် မ်ှု မ ောြား ို သ ောြေြ်  ြေညူေီည ် လြူိုဂ္  လ် (ေ ို  ) အဖ  ွဲ့အေညျ်ား၊

 DPRK အေ ိုျားရအဖ  ွဲ့အေညျ်ားမ ောျား၊ အလိုြ်ေမောျားြါတီ (ေ ို  ) ယ ျ်ားတ ို  

ြေ ိုယေ်ောျား၊ ယ ျ်ားတ ို  ၏ညွှန် ြေောျားခ ြေပ်ဖ  ၊် ယ ျ်ားတ ို  ြေ

ြ ို ဆ် ို  ် န်ျားခ  ြ်ေည ် လြူိုဂ္  လ် (ေ ို  ) အဖ  ွဲ့အေညျ်ားမ ောျား 



ေတမှ်တပ်ခ ျ်ားေ နှုန်ျား

အရီန် (UNSCR 2231)

  းရန၏် Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)

 ောြား န ို့ ် င် ၍ န ျူ လးြားယောြားခပန ို့ပ်ေွာြားအရြားလပ်ုငနြ်ားမ ောြား၊

န ျူ လးယောြားလ န် ် သယအ် ောငအ်ရြားစနစ်မ ောြား ောြား တိ ု ုိ် ခ် စ်အစ၊

သယွဝ်ိ ု၍် ခ စ်အစ ဆြေဆ် သဆော ရ် ြေေ်၊ူ ဆြေန် ယြ်တေ်ြေေ်၊ူ

ြေညူသီ ောြေြ်  ေ၊ူ

 (ဥပမော တောြားခမစ်  နုစ်ည၊်  ရိိယော၊ နညြ်ားပညော ိငုရ်ောတငဒ်ါလပ်ုငနြ်ား

မ ောြားမတှစ ်ငို့)်

 သတမ်တှခ် ထောြားရသမူ ောြား၊ JCPOA/2231 ပါခပဋ္ဌောနြ်ားခ  မ် ောြား ို

သရှော ရှ်ောျားေူ မ ောျားအောျား ြေညူေီည ် လြူိုဂ္  လ် (ေ ို  ) အဖ  ွဲ့အေညျ်ားမ ောျား၊

  ထ ပ်ါ လပူဂု္ ိလ် (သို ို့)   ွွှဲွဲ့ စညြ်ားမ ောြား၏ြေ ိုယေ်ောျား (ေ ို  )

ညွှန် ြေောျားခ ြေ် အရ သဆော ရ် ြေေ်ည ် လြူိုဂ္  လ် (ေ ို  ) အဖ  ွဲ့အေညျ်ားမ ောျား န ှ ်

ယ ျ်ားတ ို  ြေ ြ ို ဆ် ို ေ်ည ် အဖ  ွဲ့အေညျ်ားမ ောျား၊



Sanction Measures



List of Sanction Measures

1. Arms and related materiel embargo (လ န် န်ငှ်ို့  စ်ပ် ပစစညြ်ားတငသ်ွငြ်ားမှု ို

ပိတပ်ငခ်ခငြ်ား)

2. Non-proliferation (လ ူမ ောြား ခပောြားအသအက အစအသောလ န် မ် ောြားမခပန ို့ပ်ွောြားအစအရြား)

3. Proliferation networks (WMD ခပန ို့ပ်ွောြားအစသညို့်  နွယ် ် မ ောြား အပေါ် အရြားယခူခငြ်ား)

4. Interdiction and transportation (က ောြားခ တစ်စ်အ ြားခခငြ်ား၊ တောြားခမစ်ခခငြ်ားနငှို့် သယယ်ူ

ပို ို့အ ောငအ်ရြား)

5. Provision of bunkering services (အရယောဉ်မ ောြားဝနအ် ောငမ်ှုအပြားခခငြ်ား ိငုရ်ော ခပဋ္ဌောနြ်ားခ  မ် ောြား)

6. Assets Freezing (ပိုင ်ိငုမ်ှုမ ောြားထနိြ်ားခ  ပ်ခခငြ်ား)

7. Disposal of seized items (သမ်ိြား ညြ်ားထောြားသညို့ပ်စစညြ်ား မ ောြား ောြား ထခုွွှဲရှငြ်ားလငြ်ားခခငြ်ား)

8. Travel ban (ခရးြားသေွာြားလောမှု ို ပိတပ်ငခ်ခငြ်ား)

9. Financial Measure (္ဏ္ဍောအရြား ိငုရ်ော အရြားယအူ ောငရွ် ခ်  မ် ောြား)

10. Specialized teaching and training ( ထြူားသငက် ောြားအလို့  ငို့မ်ှုမ ောြား ောြားပိတပ်ငခ်ခငြ်ား)

11. Scientific and Technical Cooperation

(သပိပ နငှို့န်ညြ်ားပညောပူြားအပါငြ်ားအ ောငရွ် ်မှု ိုပိတ်ပငခ်ခငြ်ား)



List of Sanction Measures

12. Coal, Minerals and Sectorial Bans (အ  ော မ်းြားအသြွား၊ ဓါတသ်တတ  

နငှို့ ်ဏ္ဍ လိ ုပိ်တပ်ငမ်ှု မ ောြား)

13. Ban on export of condensates and natural gas ban to DPRK (သ္ောဝဓါတအ်ငနွငှို့်

ဓါတအ်ငရွညတ်ငပိ်ု ို့မှုမ ောြား ို ပိတပ်ငခ်ခငြ်ား)

14. Ban on all refined petroleum products (သန ို့စ်ငဖ်ပးြားအရန ထတု ်ုန်  ောြားလ ြုား ို

ပိတပ်ငခ်ခငြ်ား)

15. Restriction on the supply, sell, or transfer of crude oil (အရန စိမ်ြားအထော ပ် ို့မှု၊

အရောငြ်ားခ မှု၊ လွှွှဲအခပောငြ်ားမှုမ ောြား ို  န ို့သ်တခ်ခငြ်ား)

16. Seafood Ban (ပငလ်ယစ်ော တငပိ်ု ို့မှုမ ောြား ို ပိတပ်ငခ်ခငြ်ား)

17. Ban on export of textiles from the DPRK ( ထည ်လပ်ိမ ောြား တငပိ်ု ို့မှု ိပိုတပ်ငခ်ခငြ်ား)

18. Ban on DPRK workers abroad (ခပညပ်အရော ် DPRK  လပ်ုသမောြားမ ောြား ောြား

ပိတပ်ငခ်ခငြ်ား)

19. Fuel Ban (အလောငစ်ော း ပိတပ်ငခ်ခငြ်ား)

20. Other bans: Statues, New Helicopters and Vessels ( ခခောြားအသောပိတပ်ငမ်ှုမ ောြား၊

 ုပ်တမု ောြား၊ ရဟတယ်ောဉ်မ ောြား နငှို့် သအ္ဘောမ ောြား)



Under UNSCR-2375

Under UNSCR-2371

Under UNSCR-2321

Prohibited Dual Use Items

Dual Use Item List/S_2017_822_E (UNSCR 2375).pdf
Dual Use Item List/S_2017_760_E (UNSCR2371).pdf
Dual Use Item List/S_2016_1069_E (UNSCR 2321).pdf


https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/prohibited-items

Detail List of Prohibited Items

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/prohibited-items


Case Studies



Taken Action on Sanction Evasion



Taken Action on Sanction Evasion



Taken Action on Sanction Evasion



Taken Action on Sanction Evasion



Taken Action on Sanction Evasion





Proliferation of WMD ဆ ို ရ်ော ပြညတ်  ျ်ားမူသဘော ်



  က မြ်ား  မ်ှုတိ ု ်  အ်ရြားဥပအဒ (၂၀၁၄)

  က မြ်ား  မ်ှုတိ ု ်  အ်ရြားဗဟိ ု ွွှဲွဲ့၏ ၂၂-၂-၁၇ရ စ်ွွှဲပါ မနိ ို့ ်မတှ် (၁/၂၀၁၇)

 CFT Working Committee ၏ Proliferation of WMD  ိငုရ်ော

ညွှနက် ောြားခ   ်မတှ် (၁/၂၀၁၈)

 CFT Working Committee ၏ Proliferation of WMD  ိငုရ်ော

ညွှနက် ောြားခ   ်မတှ် (၂/၂၀၁၈)

 နိငုင် အတော်သမမတ  ုြား၏ ၁၅-၁-၂၀၁၈ရ စ်ွွှဲပါ DPRK  အပေါ်ခ မတှသ်ည် UNSCR

2375/2397 တို ို့နငှို့ပ်တသ် ၍် လိ ုန်ောရနည်ွှနက် ောြားခ  ်

 CFT Working Committee ၏ လ ူမ ောြား ခပောြားအသအ  အစအသော လ န် မ် ောြား

ခပန ို့ပ်ေွာြားအရြား အပေါ် အငအွက ြားအထော ပ် ို့မှုတိ ု ်  အ်ရြား နငှို့် ပတသ် ၍် လိ ုန်ော

အ ောငရွ် ရ်မညို့်  အထော  ် ခူပ လမြ်ားညွှနခ်  ်

ပြညတ်  ျ်ား PF မူသဘော ်



  က မြ်ား  မ်ှုတိ ု ်  အ်ရြားဥပအဒ ပဒုမ် ၆ (ဃ)၊ ပဒုမ် ၇၂

  က မြ်ား  မ်ှုတိ ု ်  အ်ရြားဗဟိ ု ွွှဲွဲ့၏ တောဝနန်ငှို့် လပ်ုပိငုခ်ငွို့မ် ောြား၊

  ခပညခ်ပည ်ိငုရ်ော ဖငမိြ်ားခ မ်ြားအရြား၊ လ ခုခ  အရြားနငှို့် တညဖ်ငမိ်အရြား ို

ဖခိမ်ြားအခခော သ်ညို့် ဇးဝ၊ ဓောတနုငှို့် န ျူ လးြားယောြားလ န် မ် ောြား၊

အရဒးယိသုတတ ကိ ခဒပ်ပစစညြ်ားမ ောြား ပါဝငသ်ညို့်     စ်မွ်ြား ောြား

က းြားမောြားအသော လ န် မ် ောြား ောြား တောြား းြား ော ယွအ်ရြား၊

 ယရ်ှောြားအရြား နငှို့်     ်းြားအရြားတို ို့ တ ွ် လိ ုပ်အသော စး မ မ ောြား

ခ မတှ် အ ောငရွ် ခ်ခငြ်ား၊

 လိ ုပ်အသော  မနိ ို့န်ငှ ို့ည်ွှနက် ောြားခ  မ် ောြားထတုခ်ပနခ်ခငြ်ား

အ ြေမ်ျားဖြေမ်ှုတ ိုြေဖ် ြေသ်ရျားဥြသဒ



 UNSCR 2270 နငှို့အ်နော  ် တ်ွွှဲ  ြုားခ တခ်  မ် ောြားပါ လပူဂု္ိ လန်ငှ်ို့

  ွွှဲွဲ့ စညြ်ား မ ောြားမှ

 တိ ု ုိ် ခ် စ်အစ၊ သယွဝ်ိ ု၍်ခ စအ်စ

 ပိငု ်ိငုအ်သော (သို ို့) ထနိြ်ားခ  ပ်ထောြားအသော (သို ို့)   န်ယွအ်သော

 အငအွက ြားမ ောြားနငှ်ို့ပစစညြ်ားမ ောြား ို

 အနေှာင်ို့အနြှား က န် ို့က ောမှုမရှိအစ္ွှဲ သမိြ်ား ညြ်ားရန။်

 မမိတိို ို့လ ဝ်ယတ်ငွ် ရှိ/မရှိ စိစစ်ရန၊်

 အတွွဲ့ ရှိခ  မ် ောြား ို  လပ်ုလပ်ုရ ် ၃ ရ ်  တငွြ်ား သတငြ်ားပို ို့ရန်

 ထနိြ်ားခ  ပ်ထောြားသည်ို့ ရနပ် အုငွ စောရငြ်ား ောြား သတငြ်ားပို ို့ရန်

  အရြားယအူ ောငရွ် ထ်ောြားရှိမှုမ ောြား ို  က မြ်ား  မ်ှုတိ ု ်  အ်ရြားဗဟို

  ွွှဲွဲ့ထ သတငြ်ားပို ို့ရန်

အ ြေမ်ျားဖြေမ်ှုတ ိုြေဖ် ြေသ်ရျားဗဟ ိုအဖ  ွဲ့၏

အမ န  ်အမှတ် (၁/၂၀၁၇)



UNSCR 2270န ှ သ်နောြေဆ်ြေတ်  ဆ ိုျားပဖတခ် ြေမ် ောျားအရေတမှ်တ ်ောျားေည ်-

• DPRK နိငုင် သောြား/  ွွှဲွဲ့ စညြ်ား/စးြားပွောြားအရြားလပ်ုငနြ်ား/္ဏမ် ောြား ို CDDပြ လိုြ်ရန်

• DPRK ၏ လ အ် ော ခ် ္ဏမ် ောြား၊ အငအွက ြားလွှွှဲအခပောငြ်ားသညို့် ္ဏမ် ောြား ိငုရ်ော အငအွက ြား

လွှွှဲအခပောငြ်ားအ ောငရွ် မ်ှုမ ောြား ို FIU ေ ို  ေတ ျ်ားြ ို  ရန်

• DPRK၏အငအွရြားအက ြားအရြား  ွွှဲွဲ့ စညြ်ားနငှို့ပ်တသ် မ်ှုရှိပါ FIU သို ို့သတငြ်ားပို ို့ရန်

• အငအွရြားအက ြားအရြား  ွွှဲွဲ့ စညြ်ားမ ောြား/ ောမခ လပ်ုငနြ်ားမ ောြား အနခ ငို့် DPRK ြေိုန်ေသဘဘော မ ောျားအောျား

ဝန်သဆော မ်ှုမသြျားရန်၊

• ပငလ်ယအ်ရအက ောငြ်ား နုစ်ညပိ်ု ို့အ ောငအ်ရြား  မုပဏး/ ိယုစ်ောြားလယှမ် ောြား DPRK နိငုင် နငှို့်

ပတသ် သ်ညို့လ်ွှွှဲအခပောငြ်ားအ ောငရွ် မ်ှုမရှိအစအရြား သေော   ်ြေည ် ေေသ်ဆျားရန်၊

• UNSCR1718အ ော်မတး သတ်မှတသ်ညို့လ်ပူုဂ္ိ လ/်  ွွှဲွဲ့ စညြ်ားမ ောြား၏ တိ ု ုိ် ်/

သယွဝိ်ု ၍် ပိုင ်ိငုသ်ညို့် သ  သ ြေျား/ြေစညျ်ားမ ောျားြေ ို   န်ျားခ  ြ်ရန်န ှ ် (၃)ရြေတ်  ျ်ား ေတ ျ်ားြ ို  ရန်

CFT Working Committee ၏ Proliferation of WMD ဆ ို ရ်ော
ညွှန် ြေောျားခ ြေအ်မှတ် (၁/၂၀၁၈)



•  းရနန်ိငုင်  ိငုရ်ော UNSCR-2231 ရ သတမ်တှထ်ောြားသညို့် လပူဂု္ိ လ/်

  ွွှဲွဲ့ စညြ်ားနငှို့ပ်တသ် သ်ညို့် သ  သ ြေျားလွှ သပြော ျ်ားမှုမ ောျားြေ ို ပ  ျ်ားြယရ်န်

န ှ ် ၎ ျ်ားတ ို  ၏ြ ို ဆ် ို မ်ှုမ ောျားြေ ို   န်ျားခ  ြ်ရန်၊

•  ထ ပ်ါ လပူဂု္ိ လ/်   ွွှဲွဲ့ စညြ်ားနငှို့ပ်တသ် သ်ညို့် သ  သ ြေျားလွှ သပြော ျ်ား

မှုမ ောျားအသြေါ် အနတရောယအ်သပခပြ ခ ဉျားြေြ်သဆော ရ် ြေမ်ှုပြ လိုြ်ရန်၊ EDD

သဆော ရ် ြေရ်န၊်

CFT Working Committee ၏ Proliferation of WMD ဆ ို ရ်ော

ညွှန် ြေောျားခ ြေအ်မှတ် (၂/၂၀၁၈) 



UNSCR 2375 (DPRK)နငှို့ပ်တသ် ၍်

• ယငြ်ား  ြုားခ တခ်   ်ရ သတမ်တှသ်ညို့် လ(ူ၁)ဦြား၊   ွွှဲွဲ့ စညြ်ား(၃) ွွှဲွဲ့ ောြား

 အရြားယရူန၊်

• DPRK အပေါ်တောြားခမစ်ခ  မ် ောြားအ ောငရွ် အ်ပြားသညို့်

သအ္ဘောမ ောြားစစ်အ ြားရန၊်

• အရန နငှို့သ်္ောဝဓါတအ်ငမွ ောြားမတငပိ်ု ို့ရန၊်

• ခ ညထ်ညမ် ောြားမတငပိ်ု ို့ရန၊်

• DPRK နိငုင် သောြားမ ောြား ောြား မမိတိို ို့နိငုင်  တငွြ်ား  လပ်ုလပ်ုခငွို့မ်အပြားရန၊်

• DPRK နယန်မိိတ ်တငွြ်ား   စ်ပ်လပ်ုငနြ်ားမ ောြားမလပ်ုရန၊်

န ို  ် သတော်ေမမတရ ို ျား၏ညွှန် ြေောျားခ ြေ်



2397 (DPRK)နငှို့ပ်တသ် ၍်

• လပူဂု္ ိလ် (၆)ဦြားနငှို့်  ော ယွအ်ရြားဝနက် းြားာောန အပေါ် အရြားယရူန၊်

• စည် (၄)သနြ်ားထ ပိ်၍ု DPRK ၏ အရန စမိြ်ား/သန ို့စ်ငဖ်ပးြားအရန ထ ွ ်နု်

တငသ်ငွြ်ားမှု ိတုောြားခမစရ်န၊်

•  စောြား အသော ၊် စိ ုပ် ိ ြားအရြားထ ွ ်နု၊် စ ပ်စစညြ်ား၊ လျှပ်စစ်ပစစညြ်ား၊ သစ၊်

အရယောဉ်မ ောြား DPRK သို ို့မတငပိ်ု ို့ရန၊်

• ဥပအဒ ရမအ ောငရွ် န်ိငုသ်ညမ် ှပ ဝငအ်ငရွအနအသော ခပညတ်ငွြ်ားရှိ

DPRK နိငုင် သောြားမ ောြား ောြား နငှထ်တုရ်န၊်

• DPRK သအ္ဘောမ ောြား ောြား သတကိ းြားစေွာထောြား၍စစ်အ ြားရန၊်

န ို  ် သတော်ေမမတရ ို ျား၏ညွှန် ြေောျားခ ြေ်



1) PF ိငုရ်ော ဓပိပါယ ်ငွို့ ်ိခု  ်

2) နိငုင် တ ောစ နှုနြ်ားသတမ်တှခ်  မ် ောြား

3)  လုသမဂလ္ ခုခ  အရြားအ ောငစ်း၏   ြုားခ တခ်  မ် ောြား

4) ထနိြ်ားခ  ပ်ခခငြ်ား နငှို့် တောြားခမစ်ခခငြ်ား

5) Sanction Evasion  ောြား  ော ယွခ်ခငြ်ားနငှို့်  တညခ်ပ အ ော်ထတုခ်ခငြ်ား

6) သတမ်တှအ်က ညောခခငြ်ားခ ရသညို့် လပူဂု္ ိလမ် ောြား နငှို့်   ွွှဲွဲ့ စညြ်ားမ ောြား

7) မှုခငြ်ားခ စစ်ဉ်နမနူောမ ောြား

8) စဉ်  မ်ခပတအ်စောငို့က် ပ်က ညို့ ်ှု ခခငြ်ားလပ်ုငနြ်ားစဉ်နငှို့် ထနိြ်ားခ  ပ်ခခငြ်ား

9) အလ ောို့ပါြားအစအရြားအ ောငရွ် မ်ှုမ ောြားနငှို့်  အရြားယပိူတ ်ို ို့မှုမ ောြား

10)  ခခောြား အထအွထကွ းြားက ပ်အ ောငရွ် ခ်ခငြ်ားမ ောြား

CFT Working Committee ၏ PF 

တ ိုြေဖ် ြေသ်ရျားဆ ို ရ်ောလမ်ျားညွှန်ခ ြေ် (မတလ်၊ ၂၀၂၁)



ML, FT & PF တ ို  ၏တညူမီှုန ှ ြ်ေ  ပြောျားမှုမ ောျား



ML/TF/PF

• အငအွက ြားနငှို့ပ်စစညြ်ားမ ောြား၏မလူဇစ်ခမစ်၊ ပိငု ်ိငုမ်ှု၊  သ ြုားခပ သညို့်

ရညရွ်ယခ်  ် တို ို့ ောြား   ြုား ယွရ်နလ်ိ ုပ်ခခငြ်ား၊

• အငအွက ြား ိငုရ်ောပငွို့လ်ငြ်ားခမငသ်ောမှု၏ အရြားပါမှု ို

သရိှိနောြားလညမ်ှုမရှိသညို့်  ရပ်အဒသမ ောြားတငွ်

လှုပ်ရှောြားအ ောငရွ် ရ်န ်ောြားထတုခ်ခငြ်ား၊

• Formal Financial Sector  ို  သ ြုားခပ ရနလ်ိ ုပ်ခခငြ်ား ( ထြူားသခ ငို့်

ML & PF  တ ွခ် စ်ဖပးြား TF တငွ် နညြ်ားပါြားနိငုပ်ါသည။် )

• ML မ ှပ အငအွက ြားဇစ်ခမစမ်ေှာ တရောြားဝငန်ငှို့တ်ရောြားမဝင ်ရငြ်ား ခမစ်

ML, TF & PF တ ို  ၏တညူေီည အ်ခ ြေမ် ောျား



ML, TF & PF ြေ  ပြောျားပခောျားနောျားမှုမ ောျား

နှု  ျ်ားယဉှခ ြေ် သ  သ ြေျားခဝါခ မှု
အ ြေမ်ျားဖြေမ်ှုြေ ို

သ  သ ြေျားသ ောြေြ်  မှု

WMD ပြန  ်ြ ောျားသေရန်

သ  သ ြေျားသ ောြေြ်  မှု

စိတဓ်ါတလ်ှု ွဲ့အ ေ်ာမှု •   ိ ြား ခမတ်

• ္ောသောအရြား၊ နိငုင် အရြား၊

ခ ယခူ  ် စသညို့်

သအ္ောတရောြားအရြား၊

•  မ ောြား ော  ုစို မ်ှုနငှို့်

နိငုင် အရြားဩဇောလွှမ်ြားမိြုား

လိမုှု

• သအ္ောတရောြားအရြား

(ပိတ ်ို ို့ခ နိငုင်  ို

အထော ပ် ို့အရြား)

•  င ်ောြား/  သိ  မတှ်

ခပ ခ လိမုှု

•    ိ ြား ခမတ်

ရညရွ်ယခ်  ်

•တရောြားမဝငအ်ငမွ ောြား ို

တရောြားဝင ်သငွအ်ပါ ်

အစရန်

• က မ်ြား  ဖ်ခိမ်ြားအခခော ်

မှုမတှစ် ငို့် နိငုင် /နိငုင် 

တ ော  ွွှဲွဲ့ စညြ်ား  ောြား

အ ောငရွ် မ်ှုတစ်ရပ် ောြား

မလပ်ုအ ောငအ်စရန်

ခပညသ်လူထူ ုောြား

ဖခိမ်ြားအခခော ရ်န/်  စိြုားရ

 ောြား က ပ် ိငုရ်န်

• WMD တ ွ်  သ ြုား

ခပ နိငုသ်ညို့် ပစစညြ်ား မ ောြား

ရရှိရန်

အငအွက ြားဇစ်ခမစ် •တရောြားမဝင ်ရငြ်ား ခမစ်
•တရောြားမဝင ်ရငြ်ား ခမစ်

•တရောြားဝင ်ရငြ်ား ခမစ်

•တရောြားမဝင ်ရငြ်ား ခမ

စ်

•တရောြားဝင ်ရငြ်ား ခမစ်



ML, TF & PF ြေ  ပြောျားပခောျားနောျားမှုမ ောျား

နှု  ျ်ားယဉှခ ြေ် သ  သ ြေျားခဝါခ မှု
အ ြေမ်ျားဖြေမ်ှုြေ ို

သ  သ ြေျားသ ောြေြ်  မှု

WMD ပြန  ်ြ ောျားသေရန်

သ  သ ြေျားသ ောြေြ်  မှု

အငအွက ြားစးြား ငြ်ားရော

လမ်ြားအက ောငြ်ား
•တရောြားဝငအ်ငအွက ြားစနစ်

•တရောြားဝငအ်ငအွက ြားစနစ်

•တရောြားမဝငအ်ငအွက ြားစနစ်
•တရောြားဝငအ်ငအွက ြားစနစ်

လပ်ုငနြ်ားစဉ်

  ငို့မ် ောြား

• အငအွက ြား -

အနရောခ ထောြားခခငြ်ား -

 လွှောလိ ုပိ်ငုြ်ားခခောြားခခငြ်ား -

ခပနလ်ညစ်စုညြ်ားခခငြ်ား

• ရနပ် အုငရွှောအ ွခခငြ်ား -

အ ွှွဲ့အခပောငြ်ားခခငြ်ား -

 သ ြုားခပ ခခငြ်ား

• ရနပ် အုငရွှောအ ွခခငြ်ား -

  ုြား ယွခ်ခငြ်ား -

ပစစညြ်ား/ နညြ်ားပညောမ ောြား

ရယ ူသ ြုားခပ ခခငြ်ား

လွှွှဲအခပောငြ်ားအ ောငရွ်

 ် သညို့အ်ငပွမောဏ

• မ ောြားခပောြားသညို့ပ်မောဏ

(Structure to avoid Reporting)

• နညြ်ားပါြားသညို့ပ်မောဏ

(under reporting threshold)

• သငို့ ်တင်ို့ပမောဏ

(Above reporting threshold)

အငအွက ြား ိငုရ်ော

အ ောငရွ် မ်ှုပ စု မ ောြား

•  ှုတအ်ထြွားသညို့်

 နွယ်  ်ွွှဲ ွဲ့လွှွှဲအခပောငြ်ား

အ ောငရွ် မ်ှုမ ောြား (Shell 

Co.,, Offshore/ Tax 

haven, bearer share)

• နညြ်ားလမ်ြားအပါငြ်ားစ သု ြုား၍

လွှွှဲအခပောငြ်ားအ ောငရွ် မ်ှု

မ ောြား (formal Fis, 

informal channels, 

smuggling, cauriers)

• ပ မုနှ ်နုသ်ယွမ်ှုနငှို့်

သ  ်ိငုပ် ရုသညို့်

လွှွှဲအခပောငြ်ားအ ောငရွ် မ်ှု

မ ောြား (Structure to 

hide source of 

funds)



ML, TF & PF ြေ  ပြောျားပခောျားနောျားမှုမ ောျား

နှု  ျ်ားယဉှခ ြေ် သ  သ ြေျားခဝါခ မှု
အ ြေမ်ျားဖြေမ်ှုြေ ို

သ  သ ြေျားသ ောြေြ်  မှု

WMD ပြန  ်ြ ောျားသေရန်

သ  သ ြေျားသ ောြေြ်  မှု

အငအွက ြားလမ်ြားအက ောငြ်ား

• စ ဝ်ိငုြ်ားပ စု • စဉ်လိ ုပ် စု • စဉ်လိ ုပ် စု 

အ ေ်ာထတုရ်ောတငွ်

 ဓိ ထောြားရမညို့်

 ခ  ်

•သ သယခ စ် ွယ် အ ောင်

ရွ မ်ှုမ ောြား (လွှွှဲအခပောငြ်ား

အ ောငရွ် မ်ှုနငှို့်  ခပ 

 မ)ူ  ိအု ော်ထတုခ်ခငြ်ား

•သ သယခ စ် ွယ်

  န်ယွပ်တသ် မ်ှုမ ောြား

(  စ်ပ်မှုမရှိသမူ ောြား  

က ောြား လွှွှဲအခပောငြ်ားအ ောင်

ရွ မ်ှု မ ောြား၊  နတရောယ်

  ငို့် ခမငို့် black list

နိငုင် မ ောြား)  ို အ ောထ်တု်

ခခငြ်ား

•သ သယခ စ် ွယ် လူ

ပဂု္ိ လ/်  ွွှဲွဲ့ စညြ်ား/ 

နိငုင် / နုစ်ည/် 

ပစစညြ်ား ရိိယောမ ောြား ို

အ ော်ထတုခ်ခငြ်ား



 ္ဏ္ဍောအရြား ရ ပစ်မတှထ်ောြား အရြားယရူန် သတမ်တှခ်ခငြ်ားခ ထောြားရသညို့်

လပူဂု္ ိလန်ငှို့ ် ွွှဲွဲ့ စညြ်ားမ ောြား အနခ ငို့-်

 WMD ခပန ို့ပ်ွောြားအရြားအ ောငရွ် ရ်ောတငွ် လိ ုပ်အသော ရငြ်ားခမစ်မ ောြားရရှိနိငုခ်ခငြ်ား၊

 ထနိြ်ားခ  ပ်ထောြားသညို့် အငအွက ြားနငှို့ပ်စစညြ်ားမ ောြား ို ခွငို့ခ်ပ ခ  မ်ရှိ္ွှဲ  သ ြုားခပ နိငုခ်ခငြ်ား၊

 လ ူမ ောြား ခပောြားအသအက အစအသောလ န် မ် ောြားခ ငို့် ဖခိမြ်ားအခခော မ်ှု ိခု ရနိငု်

ခခငြ်ား၊

 UN နငှို့် နိငုင်  ောဏောပိငုတ်ို ို့၏ ပစမ်တှထ်ောြား အရြားယရူန် သတမ်တှခ်ခငြ်ား

 ွှဲို့သို ို့အသော ခပစ်ဒဏခ် မတှခ် ရနိငုခ်ခငြ်ား၊

 နိငုင် အတော်၊ သ  ်ိငုရ်ော ဏ္ဍမ ောြားနငှို့် ပဂုလ္ ိဏ္ဍတို ို့၏ ဂဏုသ် ိခော

   ငြ်ားအစခခငြ်ား၊

အြေ   ျားဆြေ် (Consequence)



ေောရ ျ်ားမှြယဖ် ြေပ်ခ ျ်ား၊

သ  သ ြေျားန ှ ြ် ို ဆ် ို မ်ှုမ ောျားအောျား  န်ခ  ြ် ောျားပခ ျ်ားမှြယဖ် ြေပ်ခ ျ်ား

န ှ ်

အေ ိုျားပြ ခ   သ်ြျားအြ်ပခ ျ်ား၊



 သတမ်တှခ်ခငြ်ားစ နှုနြ်ားမ ောြားနငှို့ ် လ်  ်ိ ု်ညးမှုမရှိသမူ ောြား တ ွ် UNSC သို ို့

စောရငြ်ားမပှယ ်  အ်ပြားအရြား အမ ောျားေ လိုြ်  ိုျားလိုြ်နညျ်ားခ မှတြ်ေ   ေ် ိုျားရန်၊ (UNSC

1730  ရ UNSC   တညခ်ပ ထောြားသညို့် လမြ်ားညွှန ်တိငုြ်ား)

 False Positive ပဖ  ်   န်ျားခ  ြ်ခ  ောျားရေမူ ောျားအတ ြေ်

အခ  န်န ှ တ်ေသ်ပြျားညြီယဖ် ြေ် သြျားေည ်

အမ ောျားေ လိုြ်  ိုျားလိုြ်နညျ်ားခ မှတအ်သြေော အ် ညသ်ဖောရ်န်၊

 UNSCမှ ြယဖ် ြေေ်ညန် ှ တ်ေပ်ြ   န်ြေ်

ြ ို ဆ် ို မ်ှုမ ောျားဆြေလ်ြေ ် န်ျားခ  ြ်ရန်မလ ို၊

 FI

ေောရ ျ်ားမှြယဖ် ြေပ်ခ ျ်ား န ှ ်   န်ျားခ  ြ် ောျားမှုအောျားြယဖ် ြေပ်ခ ျ်ား



 UNSCR 1730 (2006)

 UNSCR 1718 Committee Guidelines (Section 8)

ေောရ ျ်ားမှြယဖ် ြေပ်ခ ျ်ားဆ ို ရ်ော လိုြ်  ိုျားလိုြ်နညျ်ားမ ောျား



 အဖ  ွဲ့ဝ န် ို  ် မ ောျား (UNSCR 1718 အ ော်မတးသို ို့ မညသ်ညို့်

 ခ ိနတ်ငွ် မ ို တငခ်ပနိငုပ်ါသည။်)

 ေတမှ်တခ် လြူိုဂ္  လန် ှ အ်ဖ  ွဲ့အေညျ်ားမ ောျား (မမိအိနထိငုရ်ော/ နိငုင် သောြား

ခ စရ်ော နိငုင် မတှစ် ငို့် Focal Point သို ို့လညြ်ားအ ောငြ်ား၊ တိ ု ုိ် ်

အသော်လညြ်ားအ ောငြ်ား တငသ်ငွြ်ားနိငုပ်ါသည။်)

ေောရ ျ်ားမှြယဖ် ြေသ်ြျားသရျားအတ ြေ် တ ပ်ြန ို ေ်မူ ောျား



 UNSCR 1718၏ ပိဒု် ၈(ဃ)နငှို့(်ဂ)ပါ သတမ်တှခ်ခငြ်ားစ နှုနြ်ားမ ောြားနငှို့်

 ိ ုည်းမှု မရှိအက ောငြ်ား/  လ်  ်ိ ုည်းမှုမရှိအက ောငြ်ား

ရှငြ်ားလငြ်ားအ ော်ခပခ  ၊်

 သတမ်တှခ် ရသ၏ူ လ ရ်ှိ လပ်ု  ိငု/် လှုပ်ရှောြားအ ောငရွ် မ်ှုမ ောြားနငှို့်

 ခခောြား  စ်ပ်သတငြ်ား ခ   ်လ မ် ောြား၊

( အထော  ်ထောြားမ ောြားနငှို့ ်တ)ူ

 အသ  ြုားသေွာြားသညို့် သတမ်တှခ် ရသ ူတ ွ် နိငုင် အတော် (၁၇၁၈) အ ော်မတး

သို ို့တိ ု ုိ် ခ် စ်အစ၊ ၎ငြ်ား၏တရောြားဝင ်  ိ ြားခ စောြားခွငို့ရ်ှိသ ူ Focal Point

မှ တစ် ငို့ခ် စ်အစ တရောြားဝင်  အထော  ်ထောြားမ ောြားနငှို့ ်တတူငခ်ပရန၊်

(အသစောရငြ်ား၊  အမ ွ ခ် ခွငို့၊် ပြူားတွွှဲပိငု ်ိငုမ်ှု အထော  ်ထောြား

 စရှိသည)်

ေောရ ျ်ားမှြယဖ် ြေသ်ြျားသရျားတ ပ်ြရောတ  ြ်ါဝ ေ်  ေ်ည အ်ခ ြေမ် ောျား



Focal Point for De-listing 

Security Council Subsidiary Organs Branch 

Room DC2 2034 

United Nations 

New York, N.Y. 10017 

United States of America 

Tel. +1 917 367 9448 

Fax. +1 212 963 1300 

Email: delisting@un.org 

Focal Point’s Contact Address



  ခ   ်လ ခ်ပညို့စ် သုညို့တ်ငခ်ပခ   ်ောြားလ ြုား ို (အ ော်မတးလမ်ြားညွှနခ်  ်

 ပိဒု-်၅) နငှို့ ်ညး စဉ်ြားစောြားသ ြုားမညခ် စ်ပါသည။်

 စောရငြ်ားမပှယ ်  ရ်န ် ြုားခ တပ်ါ   ုြား  ွွှဲွဲ့ UNSCR 1718’s Sanctions

List  ို ခပင ်ငမ်ညခ် စ်ပါသည။်

ေောရ ျ်ားမှြယဖ် ြေသ်ြျားသရျားဆ ိုျားပဖတခ် ြေခ် မှတပ်ခ ျ်ား



  န်ျားခ  ြ် ောျားေည ် ြ ို ဆ် ို မ်ှုမ ောျားန ှ ြ်တေ်ြေ၍် ြေ ျ်ားလ တခ်   ်



ြေ ျ်ားလ တခ်   ဆ် ို ရ်ော ပြဋ္ဌောန်ျားခ ြေမ် ောျား

1) Security Council Resolution 1718 (2006): paragraph 9

2) Committee Guidelines: Section 11

3) Security Council Resolution 2270 (2016): paragraph 32

(DPRK)

4) Security Council Resolution 2371 (2017): paragraph 26

(DPRK)

5) Security Council Resolution 2231 (2015): paragraph 21

(DPRK)

  န်ျားခ  ြ် ောျားေည ် ြ ို ဆ် ို မ်ှုမ ောျားန ှ ြ်တေ်ြေ၍် ြေ ျ်ားလ တခ်   မ် ောျား



 အဖ  ွဲ့ဝ န် ို  ် မ ောျား

ြေ ျ်ားလ တခ်   တ် ပ်ြန ို ေ်မူ ောျား



1. The basic expenses

2. The extraordinary expenses

3. The subject to judicial, administrative or arbitral lien or

judgment (prior to the date of 14 October 2006)

4. DPRK diplomatic missions

5. 1718 Committee case-by-case determination

6. Financial transactions with the DPRK Foreign Trade Bank

or the Korea National Insurance Corporation

  န်ျားခ  ြ် ောျားေည ် ြ ို ဆ် ို မ်ှုမ ောျားန ှ ြ်တေ်ြေ၍် ရရှ န ို ေ်ည ်

ြေ ျ်ားလ တခ်   မ် ောျား



1.  ငြ်ားလွတခ်ငွို့ ်တ ွ်  အက ောငြ်ားက ောြားစော ို အ ောမ်တးသို ို့တငခ်ပရန၊်

2. ယငြ်ားတငခ်ပစောတငွ် ခငွို့ခ်ပ ရခခငြ်ား၏ရညရွ်ယခ်   ်ို အ ေ်ာခပရန၊်

3.  သ ြုားစရိတ ်မ ိ ြား စောြားမ ောြား

• စောြားအသော  ်နု၊် ငေှာြားရမ်ြားခ၊ အပါငန်ှ ခ၊ အ ဝါြား နငှို့် အ ြားဝါြား သုစရိတ၊်

 ခနွ၊်  ောမခ ၊ အရ/လျှပ်စစ်  စရှိသညို့်  နု ် စရိတ်မ ောြား၊

  ိ ြားအက ောငြ်ား  းအလ ော်မှုရှိသညို့် ပညောရှငအ်က ြားမ ောြား၊

ဥပအဒအရြားရောဝနအ် ောငမ်ှုနငှို့်   န်ယွသ်ညို့်  နု ် စရိတမ် ောြား၊

ခပညတ်ငွြ်ားဥပအဒခပဋ္ဌောနြ်ားခ  န်ငှို့ ်ညး အပြားအ ောငရ်သညို့စ်ရိတန်ငှို့်

ဝနအ် ောငခ်မ ောြား၊ ထနိြ်ားခ  ပ်ထောြားသညို့် အငအွက ြား/ပိငု ်ိငုမ်ှုနငှို့်

စးြားပေွာြားအရြား ရငြ်ား ခမစ်မ ောြား တ ွ် ထနိြ်ားသမိြ်ား အစောငို့အ်ရှော ခ်မ ောြား၊

The basic expenses

(Paragraph 9(a) of UNSCR 1718 & Section 11 of Committee Guideline)



a)  ငြ်ားလွတခ်ငွို့ ်တ ွ်  အက ောငြ်ားက ောြားစော ို အ ောမ်တးသို ို့တငခ်ပရန၊်

b)  တတန်ိငု ် ြုားအ ော ်ပါ ခ  မ် ောြားထညို့သ်ငွြ်ားအ ေ်ာခပရန-်

1) Recipient (name and address)

2) Recipient’s bank information (name and address of bank,

account number)

3) Purpose of payment

4) Amount of installment

5) Number of installments

6) Payment starting date

The extraordinary expenses 

(Paragraph 9(b) of UNSCR 1718 & Section 11 of Committee Guideline)



b)  တတန်ိငု ် ြုားအ ော ်ပါ ခ  မ် ောြားထညို့သ်ငွြ်ားအ ေ်ာခပရန-်

7) Bank transfer or direct debit

8) Interests

9) Specific funds being unfrozen

10) Other information

The extraordinary expenses 

(Paragraph 9(b) of UNSCR 1718 & Section 11 of Committee Guideline)



• Expenses in connection with ancillary transactions that are

necessary to allow the financial institution to repatriate or

transfer its assets within the financial group or from other

financial institutions (e.g., transactions to align currency reserves

in order to repatriate or transfer assets);

• Where appropriate, allowing a subsidiary to “set off” against a

parent financial group’s frozen assets held by the subsidiary;

• Expenses in connection with certain foreign exchange

transactions to allow the financial institution to meet its

obligations under prior contracts (e.g., to allow for payment

under prior contracts in the currency called for by the contract at

issue);

The extraordinary expenses 



1. အ ော်မတး၏  ြုားခ တခ်  ရ်ယရူနမ်လို ပ်ပါ၊

2. နိငုင် ၏  ြုားခ တခ်   ်ို အက ောငြ်ားက ောြားဖပးြားခ စ်ရမည။်

3. ၁၄-၁၀-၂၀၀၆ရ အ်န ို့မတိငုခ်င ် ခ မတှခ်ွှဲို့သညို့် စးရငခ်  ်ခ စ်ရမည၊်

4. သတမ်တှ်ခ ရသညို့် လူပဂု္ ိလ/်  ွွှဲွဲ့ စညြ်ား၏    ိ ြား ခမတ ်တ ွ်

မခ စ်အစရ။

The subject to judicial, administrative or arbitral lien or 

judgment

(Paragraph 9(c) of UNSCR 1718 & Section 11 of Committee Guideline)



အ ော အ် ေ်ာပါ   ွွှဲွဲ့ စညြ်ားမ ောြား၏ လုပ်ငနြ်ားအ ောငတ်ောမ ောြား တွ ်

လို ပ် အသော အငအွက ြား/ပိငု ်ိငုမ်ှုမ ောြားနငှို့် စးြားပေွာြားအရြား ရငြ်ား ခမစမ် ောြားသည်

သ  ်ိငုခ်ခငြ်ားမရှိအစရ -

1. UN  ိငုရ်ော DPRK သ   ွွှဲွဲ့၊ ယငြ်ား၏  ထြူား  ွွှဲွဲ့ စညြ်ားမ ောြားနငှို့်

 ခခောြား   စ်ပ်  ွွှဲွဲ့ စညြ်ားမ ောြား (သို ို့)

2. DPRK ၏ ခခောြားအသော သ   ုြား/အ ောငစ်စ်ဝန ် ု ြားမ ောြား၊

3. လူသောြားခ ငြ်ားစောနောအထော ထ်ောြားမှု   ူညးအပြား (သို ို့) ဤ  ြုားခ တခ်  ်

ပါရညရွ်ယခ်  ် (သို ို့) န ျူ လးြားယောြား ငြ်ားအရြားတို ို့ တ ွ် အ ေ်ာမတး 

ခ စ်စဉ်တစ်ခခု ငြ်ား လို ်   ြုားခ တမ်ှုမ ောြား၊

DPRK diplomatic missions

(Paragraph 32 of UNSCR 2270)



ခ စ်စဉ်တစ်ခခု ငြ်ား လို ် အ ေ်ာမတး   ြုားခ တသ်ညို့် အ ော အ် ေ်ာခပပါ

 ိစစရပ်မ ောြား တ ွ်   ြုားခ တခ်   ်မတှ် ၁၇၁၈ ပါ ခရးြားသေွာြားလောခခငြ်ား/

ခ တသ်နြ်ားသေွာြားလောခခငြ်ား ိငုရ်ော

တောခမစ်ခ  မ် ောြားနငှို့သ်  ်ိငုခ်ခငြ်ားမရှိအစရ-

1. ္ောသောအရြား ိငုရ်ောဝတတ ရောြားမ ောြား ပါ ဝင် လူသောြားခ ငြ်ားစောနော

အထော ထ်ောြားမှု   ူညးလို ပ်ခ   ်ို  အခခခ သညို့ ်ိစစရပ်မ ောြား၊

2. ဤ  ြုားခ တခ်  ် ရညရွ်ယ်ခ  မ် ောြား တ ွ် အ ောငရွ် ်ရမညို့ ်ိစစရပ်

မ ောြား၊

1718 Committee case-by-case determination

(Paragraph 32 of UNSCR 2270)



1. UNSCR 2371  ရ DPRK နိငုင် ခခောြား နုသ်ယွ်မှု္ဏန်ငှို့်  ောမခ 

အ ေ်ာပိအုရြားရငှြ်ား ောြား ပစ်မှတထ်ောြား အရြားယူရန် စောရငြ်ားသငွြ်ားခွှဲို့ပါသည။်

2. သို ို့ရောတငွ် ယငြ်ား္ဏန်ငှို့ ်ောမခ လုပ်ငနြ်ားတို ို့မတှစ် ငို့် အ ော ပ်ါ

  ွွှဲွဲ့ စညြ်ား/ လုပ်ငနြ်ားမ ောြားတွ သ်ောခပ လုပ်သညို့် လွှွှဲအခပောငြ်ားမှုမ ောြားမေှာ

 ငြ်ားလွတခ်ငွို့် ရရှိပါသည-်

• DPRK  တငွြ်ားရှိ သ   ု ြား/အ ောငစ်စ်ဝန ် ု ြားမ ောြား၊

•  ုလသမဂ ္ အ ောငရွ် ်အသော/ပြူားအပါငြ်ားပါဝငအ်သော

လူသောြားခ ငြ်ား စောနောအထော ထ်ောြားမှု   ူအပြားအရြားလုပ်ငနြ်ားမ ောြား၊

Financial transactions with the DPRK Foreign Trade 

Bank or the Korea National Insurance Corporation

(Paragraph 26 of UNSCR 2371)



To:

The Chair of the Committee,

Her Excellency Ms. Mona Juul (Norway),

through the Permanent Mission of Norway to the United Nations

With copies to:

The Secretary of the Committee,

Mr. Davey McNab,

Email address: sc-1718-committee@un.org

ြေ ျ်ားလ တခ်   သ်ြျားသရျားတ ပ်ြခ ြေြ်ေ ိုလြေခ် မည ေ်ူ



 UNSCR 1718(2006) နငှို့် 1737(2006) တို ို့ပါ

 ငြ်ားလတွခ်ငွို့ခ်ပ သညို့ ်အခခ အနမ ောြား နငှို့ ်ိ ုည်း 

ယငြ်ား  ြုားခ တခ်  ပ်ါလပ်ုထ ြုားလပ်ုနညြ်ားနငှို့ ်ညးခငွို့ခ်ပ ရန-်

 Basic Expense (သ  ်ိငုရ်ောနိငုင်  အ ေ်ာမတးသို ို့  အက ောငြ်ားက ောြားဖပးြား

 လပ်ုလပ်ုရ ် ၅ ရ ်  တငွြ်ား  န ို့ ် ွအ်က ောငြ်ား အက ောငြ်ားခပနက် ောြားခ  မ်ရပါ 

ခွငို့ခ်ပ နိငု)်

 Extraordinary Expenses (အ ေ်ာမတး၏ခွငို့ခ်ပ ခ  ရ်ဖပးြားမှ ခွငို့ခ်ပ နိငု)်

   ြုားခ တခ်  မ်ခ မှတမ်းရ မ် ောြား စးရငခ်   ်ရ အပြားရနရ်ှိမှုမ ောြား (အ ေ်ာမတးသို ို့

 အက ောငြ်ားက ောြားထောြားရန)်

  န်ျားခ  ြ် ောျားေည ်
သ  သ ြေျားန ှ ြ်ေစညျ်ားမ ောျားအောျားအေ ိုျားပြ ခ   သ်ြျားပခ ျ်ား



ဘဏ္ဍောသရျားအရြေမှ်တ ်ောျားအသရျားယခူ ရပခ ျ်ား မတ ို မီ်ြေ

တညရှ် ခ  သေော ေသဘောတေူောခ  ြ်၊ ေသဘောတညူခီ ြေ် ေ ို  မဟိုတ်

တောဝန်ဝတတ ရောျားမ ောျားန ှ ် ြတေ်ြေ၍် လ ိုြေန်ောသဆော ရ် ြေရ်န်

နညျ်ားလမ်ျား



• UNSCR 1718(2006)၊ 2231(2015)၊ အနော ်  ်တွွှဲ  ြုားခ တ်ခ  ်မ ောြား ရ

ထနိြ်ားခ  ပ်ခခငြ်ားခ ထောြားရသညို့အ်ငစွောရငြ်ားမ ောြားသို ို့ TFS မခ မှတ်မးရိှခွှဲို့အသော စောခ  ပ်၊

သအ္ောတညူးခ  ်တို ို့ ရ အပြားသငွြ်ားရမညို့်  တိုြားမ ောြား၊  ခခောြားအသောဝငအ်ငမွ ောြားနငှို့်

အငအွပြားအခ ရနရိှ်မှုမ ောြားနငှို့ပ်တ်သ ်၍ အငအွပြားသငွြ်ားမှု ိုလ ်ခ ရန၊်

• အပြားသငွြ်ားအငမွ ောြား ိုလညြ်ား သ ် ိငုရ်ော UNSCR

မ ောြားနငှို့ ်ညး  ်လ ်ထနိြ်ားခ  ပ် ထောြားရန၊်

• ထိသုို ို့အပြားသငွြ်ားခွငို့ခ်ပ ရန ် ြုားခ တ်ခ  ် ို လ ုခခ  အရြားအ ောငစ်းသို ို့  လုပ်လုပ်ရ ်

(၁၀) ရ ်က ိ တင၍်  အက ောငြ်ားက ောြားရန၊်

  န်ျားခ  ြ်ပခ ျ်ားခ  ောျားရေည သ်  ေောရ ျ်ားေ ို  အတ ိုျားမ ောျား၊ အပခောျားသေော

ဝ သ်  မ ောျားန ှ ် သ  သြျားသခ ရန်ရှ မှုမ ောျားန ှ ြ်တေ်ြေ၍် သ  သြျားေ  ျ်ားပခ ျ်ား



• TFSမခ မတှမ်းရိှခွှဲို့အသော စောခ  ပ်၊ သအ္ောတညူးခ  တ်ို ို့ ရ အပြားအခ ရမညို့အ်ငအွက ြားမ ောြား ို

UNSCR 1737(2006) ရထနိြ်ားခ  ပ်မှုမ ောြားခပ လုပ်ခွှဲို့သညို့် UNSCR 2231(2015)  ရ

  လ် /်ထနိြ်ားခ  ပ် ထောြားသညို့် ရနပ် အုင၊ွ  ခခောြားအသောပိငု ်ိငုမ်ှုမ ောြားမှ

ရယအူပြားအခ နိငုခ်ခငြ်ား၊

• ယငြ်ား  ြုားခ တခ်  မ် ောြားပါ တောြားခမစ် စိစရပ်မ ောြား၊ ပစစညြ်ားမ ောြား၊  ရိိယောမ ောြား၊

 နုပ်စစညြ်ားမ ောြား၊ နညြ်ား ပညောမ ောြား၊    ူညးမ ောြား၊ အလို့  ငို့သ်ငတ်နြ်ားအပြားမှုမ ောြား၊

္ဏ္ဍောအရြား   ူညးမ ောြား၊ ရငြ်ားနှးြားခမြှ ပ်နှ မှုမ ောြား၊    ိ ြားအ ောငမ်ှုမ ောြား (သို ို့)

ဝနအ် ောငမ်ှုမ ောြားနငှို့်   စ်ပ်မှုမရှိအစရန၊်

• ၂၂၃၁ (၂၀၁၅)၏ အနော  ် တ်ွွှဲ (ခ)၊  ပိဒု် ၆တငွအ် ော်ခပထောြားအသော လပူဂု္ိ လတ်စ်ဦြား

တစ်အယော ် (သို ို့)   ွွှဲွဲ့ စညြ်ားတစ်ခ ုတ ွ် တိ ု ုိ် /်သယွဝ်ိ ု၍် မရရှိအစရန၊်

• ထိသုို ို့အပြားအခ ခငွို့ခ်ပ ရန်   ြုားခ တခ်   ်ို လ ခုခ  အရြားအ ောငစ်းသို ို့ လပ်ုလပ်ုရ ် (၁၀) ရ ်

  န်ျားခ  ြ်ပခ ျ်ားခ  ောျားရေည ် ရန်ြ ိုသ  ၊ အပခောျားသေောြ ို ဆ် ို မ်ှုမ ောျားမှ

 ိုတယ်၍ူ သြျားသခ ပခ ျ်ား



Red Flags for PF Suspicious Activates and 
Sanction Evasion



PF Red Flags

 Proliferation နငှို့ ် န်ယွသ်ညို့် နိငုင် မှ လပူဂု္ိ လ် သို ို့မဟတု်   ွွှဲွဲ့ စညြ်ား

မ ောြားပါဝငပ်တသ် မ်ှုရှိခခငြ်ား၊

 လွှွှဲအခပောငြ်ားအ ောငရွ် မ်ှုမ ောြားတငွ် ယငြ်ားလပ်ုငနြ်ားမ ောြား တ ွ် က ောြားခ /လမ်ြားလွှွှဲ

နိငုင် မ ောြားမှ လပူဂု္ ိလ် သို ို့မဟတု်   ွွှဲွဲ့ စညြ်ားမ ောြားပါဝငပ်တသ် မ်ှုရှိခခငြ်ား၊

 အ ော သ်ည/် ၎ငြ်ား၏မိတ ် /်စးြားပေွာြား  /်၎ငြ်ား၏လပ်ိစောသည်

 မ ောြားခပညသ်ူ သရိှိနိငုအ်သော  န ို့သ်တထ်ောြားသညို့် (သို ို့)

ပို ို့ နုတ်ောြားခမစ်ခ  မ် ောြား ို အ ော  ်  သ်ညို့မ်တှတ်မ်ြားတငွ်

အ ော်ခပခ ထောြားသညို့် လပူဂု္ ိလ် တစဦ်ြား တစအ်ယော န်ငှို့်  ငတ်အူနခခငြ်ား၊

 အ ော သ်ည/် end-user ၏ အ ောငရွ် မ်ှုမ ောြားသည် ၎ငြ်ားတို ို့၏ business

profile နငှို့်  ိ ုည်းမှုမရှိခခငြ်ား၊

  နုစ်ညအ်ပြားပို ို့သညို့လ်ပ်ုငနြ်ား ောြား ထတု ်နု၏် အနော  ် ြုားဦြားတညရ်ော ခ စ်

စောရငြ်ားသငွြ်ားထောြားခခငြ်ား၊



PF Red Flags

  နု ်မေှာစောအပြားပို ို့သညို့် လပ်ုငနြ်ား/လပူဂု္ိ လမ် ောြားသည်  မေှာစောတငွအ် ော်ခပ

ထောြားသညို့် အနော  ် ြုားလ ခ် ရယမူညို့သ်မူ ောြားမဟတု်ခခငြ်ား၊

  နုစ်ညလ် ခ် ရယမူညို့န်ိငုင် ၏ နညြ်ားပညော  ငို့ ်တနြ်ားနငှို့် မ ိ ုည်း

အသော  နုစ်ညမ် ောြား ောြားတငပိ်ု ို့မှု ပါဝငအ်နခခငြ်ား၊

 လွှွှဲအခပောငြ်ားအ ောငရွ် မ်ှုတငွ် သဏ္ဍောနအ် ောင ်မုပဏးမ ောြားပါဝငအ်နခခငြ်ား၊

 လွှွှဲအခပောငြ်ားအ ောငရွ် မ်ှုတငွပ်ါဝငသ်ညို့်  မုပဏးမ ောြားမှ  ိယုစ်ောြားလယှမ် ောြား

 က ောြား   န်ယွပ်တသ် မ်ှုမ ောြားအတွွဲ့ ရှိရခခငြ်ား

(ပိငုရ်ှင/်စးမ ခန ို့ခ်ွွှဲသတူညူးမှု)

 သအ္ဘောတငပိ်ု ို့သညို့လ်မြ်ားအက ောငြ်ားမေှာ အခ ောငို့တ်နြ်ားမှုမရှိ္ွှဲ အ ွွဲ့ပတ၍်

သေွာြားလောအနခခငြ်ား၊

 အငအွက ြားလွှွှဲအခပောငြ်ားအ ောငရွ် မ်ှုလမ်ြားအက ောငြ်ားမေှာ အခ ောငို့တ်နြ်ားမှုမရှိ္ွှဲ

အ ွွဲ့ပတ၍် လွှွှဲအခပောငြ်ားအ ောငရွ် မ်ှုခပ လပ်ုခခငြ်ား၊



PF Red Flags

 သအ္ဘောတင/်Transaction လမ်ြားအက ောငြ်ားတငွ်

ပို ို့ နုထ်နိြ်ားခ  ပ်အရြားဥပအဒမ ောြား၊ ဥပအဒ စိြုားမိြုားမှုမ ောြား

 ောြားနညြ်ားသညို့န်ိငုင် မ ောြားပါဝငအ်နခခငြ်ား၊

 AML/CFT ောြားနညြ်ားသညို့၊် ပို ို့ နုထ်နိြ်ားခ  ပ်အရြား ဥပအဒမ ောြား/ ဥပအဒစိြုားမိြုားအရြား

အ ောငရွ် ခ်  မ် ောြား  ောြားနညြ်ားသညို့န်ိငုင် မ ောြားမှ

အငအွရြားအက ြားအရြား  ွွှဲွဲ့ စညြ်ား မ ောြားပါဝငအ်နခခငြ်ား၊

 ပ မုနှပ်ထဝးဝင ်နုသ်ယွမ်ှုပ စု မ ောြားနငှို့မ် ိ ုည်းအသော  နုပ်စစညြ်ားမ ောြားတငပိ်ု ို့မှု

ပါဝငအ်နခခငြ်ား၊

  အထော  ်ထောြားမ ောြား ရ တငပိ်ု ို့သညို့ ်နုပ်စစညြ်ား၏တန်္ ိြုားသည် တငပိ်ု ို့

သညို့်  နု ် စရိတထ် ် အလ ောို့နညြ်ားအနခခငြ်ား၊

  နုသ်ယွမ်ှု ိငုရ်ော  အထော  ်ထောြားမ ောြားနငှို့် အငအွက ြားစးြား ငြ်ားမှု ိငုရ်ော

 အထော  ်ထောြားမ ောြားတငွပ်ါဝငသ်ညို့်  ခ   ်လ မ် ောြား ွွှဲခပောြားအနခခငြ်ား၊



PF Red Flags

 Wire transfer အ ောငရွ် မ်ှုပ စု မ ောြားသည် ပ မုနှမ်ဟတုခ်ခငြ်ား သို ို့မဟတု်

ထငသ်ောခမငသ်ောသညို့် ရညရွ်ယခ်  မ်ရှိခခငြ်ား၊

 အ ော သ်ည ်သစ ် အငစွောရငြ်ား သစ် ငွို့အ်ရြား  တညခ်ပ ခ  အ်စောငို့ ်ိငုြ်ား

အနစဉ် တငွြ်ား LC လွှွှဲအခပောငြ်ားအ ောငရွ် မ်ှု ိအုတောငြ်ား ိခုခငြ်ား၊

 မရူငြ်ား LC (သို ို့)  ခခောြားအသော အထော  ်ထောြားမ ောြားတငွ် မပါရှိသထူ မှ (သို ို့)

မပါရှိသ ူတ ွ် wire transfer ခပ လပ်ုရနည်ွှနက် ောြားခခငြ်ား သို ို့မဟုတ်

အငအွပြားအခ ခခငြ်ား၊



Flags for Evasion of TFS PF

 WMD ိငုရ်ော ပို ို့ နုထ်နိြ်ားခ  ပ်မှုစနစ်မ ောြား (သို ို့) နိငုင်  လိ ုပိ်ု ို့ နုထ်နိြ်ားခ  ပ်မှု

အ ော တ်ငွ် ထနိြ်ားခ  ပ်ထောြားအသောပစစညြ်ားမ ောြားပါဝငခ်ခငြ်ား၊

 Proliferation နငှို့ပ်တသ် သ်ညို့် နိငုင် နငှို့်   န်ယွအ်နအသောလပူဂု္ိ လ်

(နစှ်နိငုင် နိငုင် သောြားခ ယထူောြားသ ူပါ ဝင)်နငှို့န်ညြ်ားပညောပိငုြ်ား ိငုရ်ောအနော ခ် 

မရှိသညို့် လပူဂု္ ိလမ် ောြား  ှုတအ်ထြွားသညို့ပ်စစညြ်ား ရိိယောမ ောြား အရောငြ်ားဝယမ်ှု

တငွ် ပါဝငပ်တသ် အ်နခခငြ်ား၊

 စ မ်ှုလပ်ုငနြ်ား ိငုရ်ော  နုစ်ညမ် ောြား တ ွ် အငသွောြား (သို ို့)   ိြုားတနသ်တတ  

(အရွှ)  ို လွှွှဲအခပောငြ်ားအပြားပို ို့ခခငြ်ား၊

  အသြားစောြား နုသ်ယွမ်ှုမ ောြား၊    ိ ြားအ ောငမ် ောြား (သို ို့) က ောြားခ  မုပဏးမ ောြား

ပါဝင် ပတသ် အ်နဖပးြား ၎ငြ်ားတို ို့၏ပ မုနှစ်းြားပေွာြားအရြားနငှို့မ် ိ ုည်းအသော

စးြားပေွာြားအရြား လပ်ုငနြ်ားမ ောြား ို မက ောခဏ အ ောငရွ် အ်နခခငြ်ား၊

 စးြားပေွာြားအရြားလပ်ုငနြ်ားဟအု ော်ခပထောြားအသော်လညြ်ား ၎ငြ်ားတို ို့၏ အငအွက ြားလွှွှဲအခပောငြ်ား

အ ောငရွ် မ်ှုမ ောြား အငလွွှွှဲလပ်ုငနြ်ားခ စ်သညဟ်ု ညွှနြ်ားခပခခငြ်ားခ အနရသညို့်

အ ော သ်ည် သို ို့မဟတု် မတိ ် လ်ပ်ုငနြ်ား တို ို့ပါဝငပ်တသ် အ်နခခငြ်ား၊



Flags for Evasion of TFS PF

 နိငုင် တ ောအငအွက ြားလွှွှဲအခပောငြ်ားအ ောငရွ် မ်ှုမ ောြား ိအုရှောငရ်ှောြားနိငုရ်န်  မုပဏး

မ ောြား က ောြားလွှွှဲအခပောငြ်ားအ ောငရွ် မ်ှု ို ledger arrangements  အပေါ်

 အခခခ ၍ အ ောငရွ် ခ်ခငြ်ား၊ (အပြားရန/်ရရနမ် ောြား စောရငြ်ားရှငြ်ားလငြ်ားခခငြ်ား)

 အ ော သ်ညမ် ောြား (သို ို့) မိတ ် လ်ပ်ုငနြ်ားမ ောြားသည် လွှွှဲအခပောငြ်ားအ ောငရွ် မ်ှု

မ ောြားနငှို့်   စ်ပ်အနခခငြ်ား (ဥပမော လပ်ိစော၊  နုြ်ားန ပါတ၊် IP address)

 Proliferation of WMD နငှို့ပ်တသ် သ်ညို့် နိငုင် တစန်ိငုင် မှ တ က သိလု ်

ပါဝင် ပတသ် မ်ှုရှိအနခခငြ်ား၊

  နုသ်ယွမ်ှု (သို ို့)  နုသ်ယွမ်ှု ိငုရ်ောအငအွက ြား  အထော  ်ထောြားမ ောြားတငွ်

 နုပ်စစညြ်ား ိငုရ်ောအ ော်ခပခ  မ် ောြားသည်

မတ ိ /မ ုိြားသောြားလညှို့စ်ောြားထောြားခခငြ်ား၊

 စောရွ စ်ောတမ်ြားမ ောြား (ဥပမော သအ္ဘောတငပိ်ု ို့မှု၊  အ ော ခ်နွန်ငှို့်

အငအွပြားအခ မှု)  အထော  ်ထောြားသည်  တု (သို ို့) လမိ်လညထ်ောြားမှု

မ ောြားခ စအ်နခခငြ်ား၊

 စ မ်ှုလပ်ုငနြ်ားသ ြုား နုပ်စစညြ်ားမ ောြား ောြားဝယယ်ရူောတငွ်



•  ခပညို့ ်စ ထုတုလ်ပ်ုခခငြ်ားစနစမ်ဟတု်္ ွှဲ  အခခခ  စိတ ်ပိငုြ်ားမ ောြား ိသုော

ဝယယ်ခူခငြ်ား/အရောငြ်ားခ ခခငြ်ားပ စု  ို  သ ြုားခပ မှုက းြားထေွာြားလောခခငြ်ား၊

• နစှ်မ ိ ြားသ ြုားနိငုအ်သော နုစ်ညမ် ောြား (Dual use goods)မ ောြားမေှာ  တညခ်ပ 

အ ော်ထတုရ်နခ် ခ်ွှဲခခငြ်ား၊  သပိညောဗဟသုတု ထြူားလိ ုပ်ခခငြ်ား၊

• Proliferation  ိငုရ်ော   ွှဲ တသ်ညို့်  နုပ်စစညြ်ားမ ောြား ရရှိအရြား တ ွ်

 သ ြုားခပ သညို့်  နွယ် မ် ောြားမေှာ  ှုတအ်ထြွားလနွြ်ားခခငြ်ား၊

• အငအွက ြားဇစ်ခမစမ်ေှာ တရောြားဝငခ် စအ်နခခငြ်ား၊ အနော  ် ြုား သ ြုားခပ မညို့သ် ူို

  ြုား ယွထ်ောြားခခငြ်ား စသညို့ ်အခခ အနမ ောြားတငွ် FP risk မေှာခမငို့မ်ောြားနိငုဖ်ပးြား

 တညခ်ပ အ ော်ထတုရ်နခ် ခ်ွှဲခခငြ်ား၊

P & PF ြေ ိုသဖော် ိုတရ်ောတ  သ်တ ွဲ့  ြေ  ရေည ် အခြေအ်ခ မ ောျား



1540 Committee

http://www.un.org/en/sc/1540/



UNSCR 2231/2015 (Iran) Sanction List

https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list

Proliferation Sanction List/UNSCR 2231(2015) (Iran) Sanction List.pdf
https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list


လ ိုပခ  သရျားသြေော ေ်ဆီ ိုျားပဖတခ် ြေမ် ောျားရှောသဖ ရန်

http://unscr.com/en/resolutions/2321

http://unscr.com/en/resolutions/2321


UNSCR 1718/2006 (DPRK) Sanction List

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/materials

Proliferation Sanction List/UNSCR 1718(2006) DPRK Sanction list.pdf
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/materials
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