AML/CFT வழிகாட்�

மேலசிய ேதசிய வங்கி (BNM) பணேமாச�கள், பயங்கரவாத நிதி உதவ� மற்�ம்
சட்டவ�ேராத நிதி நடவ�க்ைககள் சட்டம் 2001(AML) ஆகியவற்றிக்�த்
த�திவாய்ந்த அதிகாரம் ெபற்ற�, அத்ேதா� மட்�மல்லா� BNM:
AML/CFT ேதசிய அளவ�லான �யற்சிகைள வழி நடத்�கிற�
பய�ள்ள AML/CFT ஆட்சி / ெகாள்ைககைள உ�வாக்�கிற�
சந்ேதகத்திற்கிடமான ப�வர்த்தைன தகவல்கைளப் (STRகள்) ெப�தல் மற்�ம்
ப�ப்பாய்தல்

இந்த வழிகாட்�
யா�க்�?
இந்த வழிகாட்� மேலசியாவ�ல்
பணேமாச� மற்�ம் பயங்கரவாத நிதிக்�
எதிரான ேபாராட்டத்தில் அல்லாத நிதி
வர்த்தக மற்�ம் ெதாழில்�ைற மற்�ம்
வங்கி ஆகியவற்�க்�த் நிதி நி�வனங்கள்
(DNFBP) ஆகியவற்ைறக் �றிக்�ம்.
நி�வனங்கைளப் பற்றி �கார் அள�ப்பதற்�,
AML கீ ழ் ப�ரதான எதிர்ப்�* பணேமாச�
மற்�ம் பயங்கரவாத எதிர்ப்� (AML/CFT)
ேதைவகைளப் பற்றி வ�ளக்�ைகய�ல்,
DNFBP (�ைற 5 ெகாள்ைக ஆவணம்)
மற்�ம் மேலசிய ேதசிய வங்கியால் (BNM)
வழங்கப்பட்ட ப�ற ெதாடர்�ைடய
ஆவணங்க�க்� AML/CTF ெகாள்ைக
ஆவணம் உள்ள�.
Bank Negara Malaysia
Jalan Dato’ Onn
50480, Kuala Lumpur
ெதாைலேபசி:1-300-88-5465
மின்னஞ்சல்: fied@bnm.gov.my

ந� ங்கள் "DNFBP" ஆக
இ�க்கிற�ர்களா?
5ஆம் �ைற ெகாள்ைக ஆவணத்தின் கீ ழ்
ப�ன்வ�ம் வண�க/ ெதாழில்கள் ‘DNFBP’
களா�ம்:
வழக்கறிஞர்கள்
கணக்காளர்கள்
�த�ட்� நடவ�க்ைக
நி�வனங்கள்
நி�வன ெசயலாளர்கள்
வ�ைல�யர்ந்த உேலாக
மற்�ம் கற்கள்
வ�ற்பைனயாளர்கள்
(தங்க நைககைள,
நைகக்கைடகள் மற்�ம்
மற்றவர்கள்)

�யல் எஸ்ேடட்
�கவர்கள்
�தாட்ட அரங்கங்கள்
வ�ைளயாட்�
நி�வன்ங்கள்
ேலவாேதவ�க்காரர்கள்
அட� ப��ப்பவர்கள்

��ப்பட்�ய�க்�ம் ேமல் வ�பரங்க�க்�ம் AMLA
வ�ன் �தல் அட்டவைணையப் பார்க்க�ம்

*��த் ேதைவகள�ன் பட்�ய�க்�க் கீ ழ்க்கண்டவற்ைறப் பார்க்க�ம்:
பணேமாச�, பயங்கரவாத எதிர்ப்�க�க்காகன நிதி�தவ� மற்�ம் சட்ட வ�ேராத நடவ�க்ைககள் சட்டம் 2001 (AMLA)
பண ேமாச� எதிர்ப்�, பயங்கரவாத எதிர் நிதியள�ப்� (AML/CFT) – நியமிக்கப்பட்ட நிதி சாராத ெதாழில்கள் மற்�ம்
ெதாழில்கள் (DNFBPs) மற்�ம் இதர நிதி அல்லாத �ைறகள�ல் (ப��� 5) ெகாள்ைக ஆவணம்
ெபா�ப்ேபற்காைம:
இந்த ஆவணம் தங்கள�ன் ெபா�த் தகவ�க்காக மட்�ேம. இந்த ஆவணத்தில் அடங்கி�ள்ள தகவல்கள் �� அறி�ைரயல்ல, இைத சட்ட
நடவ�க்ைகக�க்�ப் பயன்ப�த்தக் �டா�. இைத சட்ட ஆேலாசைனக்�ப்பதிலாக�ம் பயன்ப�த்தக் �டா�, அப்ப� மேலசிய ேதசிய வங்கிய�ன்
(BNM) தகவல்கள் அல்ல� ஆவணங்கள் இந்த ஆவணத்ேதா� ேவ�ப்பட்டால் அத்தைகய சட்டம் மற்�ம் உத்திேயாக�ர்வ தகவல்கள்
�ன்��ைம ெபற ேவண்�ம். இதில் அடங்கிய��க்�ம் தகவல் ப�ர��க்கப்ப�ம் ேததிய�ன்ப� �ல்லியமாக�ம் நம்பகமானதாக�ம் இ�க்கிற�
26 ப�ப்ரவ� 2018.

ந� ங்கள் என்ன ெசய்ய ேவண்�ம்?

தைடகாப்�
ந�ங்கள் உங்கள்
வா�க்ைகயாளர்கள�ன்
ெபயர்கைள MOHA1 மற்�ம்
UNSCR பயங்கரவாதத்தின்2
பட்�யல் மற்�ம்
ஆ�தங்கைள பரப்�தல்3
ஆகியவற்றிற்� எதிராக
திைரய�� ெசய்கிற�ர்களா?

உங்கள் வா�க்ைகயாளைரத் ெத�ந்�
ைவத்�ெகாள்�ங்கள்

1

இந்தத் தகவல் உங்கள�டம் உள்ளதா?

தன�நபர்க�க்�
நி�வனங்கள்/ெதாழில்க�க்�
ெபயர்
நி�வனம்/வண�க ெபயர்
அைடயாள அட்ைட /கடப்ப�தழ்
வண�க பதி� எண்
�கவ�
வண�க �கவ�/பதி�
ப�றந்த ேததி
ெசய்யப்பட்ட �கவ�
����ைம
வண�கத்தன்ைம
ப�வர்த்ைதன ேநாக்கம்
இயக்�னர்கள்/பயன் அைட�ம்
பயன்மிக்க உ�ைமயாளர்களாக
உ�ைமயாளர்கள் வ�வரங்கள்
இ�ந்தால்

நிைனவ�ல் ெகாள்க! �ல ஆவணங்கைள
ைவத்�க் ெகாள்�ங்கள் எ.கா. அைடயாள
அட்ைட, M&A அல்ல� இதர SSM ெதாடர்�ைடய
ஆவணங்கள்

7

இல்ைல

ெபயர்
ெபா�த்தமாக
இ�ந்தால்

வா�ைகயாளர்

அைனத்�
உங்கள்
தகவல்கைள�ம்
வா�க்ைகய வழங்�கிறார்
ாள�டன்
ெதாடர�ம்
வா�ைகயாளர்
ம�த்தால்

வ�யாபார
த்ைத
ஆரம்ப�க்கா
த�ர்கள்...

ெபயர்
ெபா�ந்தவ�ல்ைல
என்றால்

வா�க்ைகயாளர்
நிதிகைள ஸ்தம்ப�க்க
ைவத்தல்
எல்லா
ப�மாற்றங்கைள�ம்
த�க்க�ம்
வா�க்ைகயாைர
நிராக�க்க�ம்
மற்�ம்...

வழக்கம்ேபால்
வாண�கத்ைத
நடத்த�ம்...

வ�ன�ேயாகிப்� தகவல்
ம� ண்�ம்
ெசயல்�ைறப்
ப�த்த�ம்

5

ஆம்
வா�க்ைகயாளர்கள�ன்
தகவல்கள�ல் ஏேத�ம்
மாற்றங்கள்
உள்ளனவா?

மிக நன்�! வழக்கம்
ேபால் வண�கத்ைதத்
ெதாடர்க.
வா�க்ைகயாளர்கள்
தகவல்கைள கால, ேததி
வா�யாக ச�யாக
ைவத்�க் ெகாள்�ங்கள்.

ப�ன்வ�ம் ஆபத்�
காரண�கள�ன் அ�ப்பைடய�ல்
வா�க்ைகயாளர்
வ�வரக்�றிப்�கைள ந� ங்கள்
நடத்�கிற�ர்களா:
1. வா�க்ைகயாளா்கள்
2. தயா�ப்� / ேசைவ
3. �வ�ய�யல் இடம்
4. வ�ன�ேயாகிப்� தளம்

STR ஐச் சமர்ப�க்க�ம்5
சந்ேதகத்திற்கிடமான
ப�வர்த்தைன அறிக்ைக (STR)
ப�வத்ைதப் �ர்த்திெசய்�
சமர்ப்ப��ங்கள்
மின்னஞ்சல்:str@bnm.gov.my
அல்ல�
ெதாைலநகல்:+603-2693 3625

சாதாரண ஆபத்�
என கணக்கிடப்ப�கிற
வா�க்ைகயாளர்க�க்�

ஆம்

இல்ைல

6

ஆம்

2

இல்ைல

உங்கள் வண�க
ெதாடர்� காலங்கள�ல்
��வ�ம் உங்கள்
வா�க்ைகயாளர் ம� �
சந்ேதகம் வந்த�ண்டா?

அதிக ஆபத்� என
மதிப்ப�டப்பட்ட
வா�க்ைகயாளர்க�க்�

ேமம்ப�த்தப்பட்ட
ேதைவயான வ�டா�யற்சி
ந� ங்கள்
ஆம்

4

i) அவர்கள�ன் நிதி / ெசாத்� �லத்ைத
ேகட்கிற�ர்களா?
ii) வ�யாபாரத்ைத நடத்�ம் �ன்னர் உங்கள்
�த்த நிர்வாகத்திடமி�ந்� ஒப்�தல்
ெப�கிற�ீ ர்களா?

3
இல்ைல

எவ்வா�
இணங்க
ேவண்�ம்
என்ப� பற்றிய
��தல்
தகவ�க்�,
ப��� 5
ெகாள்ைக
ஆவணத்ைதப்
பார்க்க�ம்

இல்ைல

பதி� ேபணல்
ந� ங்கள் STRஇடம் சமர்ப்ப�த்த அைனத்� KYC
தகவல்கைள�ம், ID ஆவணங்கள�ன்
நகல்கைள�ம், ப�மாற்ற வ�வரங்கைள�ம்
ைவத்தி�கிறீர்களா?

ந�ங்கள் இைவ அைனத்ைத�ம் �ைறந்தபட்சம் 6
வ�டங்கள்4 ைவத்தி�க்கிற�ர்களா? அைவ எள�தாக
ம� ட்ெட�க்கப்ப�வைத உ�திப்ப�த்�கிற�ர்களா?

ஆம்

ஆம்

இல்ைல
ச�, ந�ங்கள் இப்ேபா�
ெதாடங்க ேவண்�ம்!

இல்ைல

பழக்கப்ப�த்திக்
ெகாள் அல்ல�
ேமம்ப�த்திக்
ொள்!

MOHA : உள்�ைர அைமச்�
http:/www.moha.gov.mu/index/php/en/mklumat–perkhidmatan/membenteras-pembiayaan-keganasan2/senarai-kementerian-dalam-negeri
2
UNSCR: ஐக்கிய நாட்� பா�காப்� மன்ற த�ர்மானங்கள் (பயங்கரவாதம்)
https:/www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanction_list
https:/www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1988/materials
3
UNSCR: ஐக்கிய நாட்� பா�காப்� சைப த�ர்மானங்கள் (ேபரழி� ஆ�தங்கள் ெப�க்கம்)
https:/www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/materials
https:/www.un.org/en/sc/2231/list.shtml
4
வண�கத் ெதாடர்� ���க்� வ�ம் ேததிய�லி�ந்�
5
STRகள�ன் இரகசியதன்ைமக�க்� மிக அதிக பா�காப்� அள�க்கப்பட ேவண்�ம்
1

இவற்றில் எ��ம் ெசய்யாவ�ட்டால்
AMLA
வ�ல்
ப���

இவற்ைறக் கைடப��க்கத் தவறினால்

ஒவ்ெவா� �ற்றத்திற்�ம் அதிகபட்ச தண்டைன

13

பதி� ைவத்தி�த்தல் ேதைவ

14

BNM க்� சந்ேதகத்திற்கிடமான ப�வர்த்தைனகைள
அறிக்ைகய��வதற்கான ெபா�ப்� எ�த்தல்

�ங்கிட் மேலசியா 1 மில்லியன் வைர அபராதம்

16

வா�க்ைகயாளைர உ�ய வ�டா�யற்சி�டன்
ைகயாள்வதற்கான ெபா�ப்�

17

�ைறந்தபட்சம் 6 வ�டங்க�க்� ஆவணங்கைளத்
தக்கைவத்தல்

�ங்கிட் மேலசியா 3 மில்லியன் வைர அபராதம் அல்ல�
5 ஆண்� வைர க�ங்காவல் அல்ல� இரண்�ேம

ேமல் வ�வரங்க�க்� AML/CFT Microsite & STR form at

http://amlcft.bnm.gov.my

க்�ச் ெசல்ல�ம்

