
MSEC အြန္လုိင္းအေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ျခင္း အထူး 
သေဘာတူ ကတိစာခ်ဳပ္ 
၁။ အေထြေထြ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား 
ရည္ရြယ္ခ်က္ 

ဤ "MSEC အြန္လိုင္းအေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ျခင္းအထူး 
သေဘာတူ ကတိစာခ်ဳပ္" (ေနာင္တြင္ "စာခ်ဳပ္" ဟု ေခၚေဝၚ 
သုံးစြသဲြားမည္)သည္ ျမန္မာ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား 
လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး ကုမၸဏီ လီမိတက္ - Myanmar 
Securities Exchange Centre Co., Ltd. (ေနာင္တြင္ 
"MSEC" ဟု ေခၚေဝၚသံုးစြသဲြားမည္) ႏွင့္ အြန္လိုင္း အေရာင္း 
အဝယ္ ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳသူ (ေနာင္တြင္ "ဝန္ေဆာင္မႈ 
အသုံးျပဳသူ" ဟ ု ေခၚေဝၚသံုးစြသဲြားမည္) တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ 
သည့္ အခြင့္အေရးႏွင့္တာဝန္ဝတၱရားအသီးသီးကို ရွင္းလင္းစြာ 
ေဖာ္ျပထားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။   

ဤစာခ်ဳပ္သည္ မူလ အေရာင္းအဝယ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ 
ေနာက္ဆက္တြျဲဖစ္ၿပီး၊ မူလစာခ်ဳပ္ကို အစားထိုးျခင္း မဟုတ္ပါ။ 

ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူသည္ ဤစာခ်ဳပ္အရ MSEC မ ွ
တိက်စြာေဖာ္ျပထားၿပီး ခြင့္ျပဳထားေသာ အတိုင္းအတာအထိ 
သာ အြန္လိုင္းအေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ျခင္းကို ေဆာင္႐ြက္ 
ခြင့္ရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။  
  
MSEC တြင္ တာဝန္မရိွေၾကာင္း ႀကိဳတင္ အသိေပးျခင္း 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာ၊ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
MSEC က တာဝန္ရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုပါသည္။  
ဤသို႔ ႀကိဳတင္အသိေပး ျငင္းဆိုျခင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ 
တည္ဆဲ ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 
အျပည့္အဝ ရွိေစရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
(၁) ကြန္ရက္ စနစ္တြင္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေပၚျခင္း၊ 
ဆက္သြယ္ေရးစနစ္၊ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္း သို႔မဟုတ္ စက္ပစၥည္း 
ကိရိယာမ်ားခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ျဖစ္ေပၚျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္ 
ျခင္း၊ အျခား ျပင္ပကန္ထရိုက္တာ မ်ား၏ ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား အစရွိသည့္ MSEC က 
တာဝန္မရိွေသာ အေျခအေန မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေေသာ 
ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား။ 
(၂) ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳသူ၏ အမွာစာေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ 
ေသာ ဆံုး႐ွဳံးမႈ သို႔မဟုတ္ ၎၏ Securities Account 
အတြင္းသို႔  Login ID ႏွင့္ Passoword ကို ရုိက္ႏွိပ္ 
ဝင္ေရာက္ၿပီး အြန္လိုင္း အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္သူတို႔က 
အမွာစာမ်ား ေပးပုိ႔ၿပီး၊ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာ ေသာ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား။ 
(၃) ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူက အြန္လိုင္းျဖင့္ အေရာင္း အဝယ္ 
ျပဳလုပ္္ရာတြင္ အသုံးျပဳရသည့္ မိမိ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပါ့ဆစြာ ကိုင္တြယ္ အသုံးျပဳျခင္း 
ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား။ 

(၄) ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳသူက မိမိ အသုံးျပဳေသာ စက္ပစၥည္း 
မ်ား၏ လုံျခံဳမႈကို စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရေသာ အေျခအေနအထိ  စီမံ 
ေဆာင္႐ြက္ျခင္း မရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆုံး႐ႈံးမႈ 
မ်ား။ 
(၅) ဤစာခ်ဳပ္၏ အပိုင္း ၂ တြင္ တိက်စြာေဖာ္ျပထား ေသာ  
အေရာင္းအဝယ္ အမွာစာလက္ခံခ်ိန္ေက်ာ္လြန္ၿပီးမွ တင္သြင္း 
ေသာ အမွာစာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား။ 
(၆) ဤစာခ်ဳပ္၏ အပိုင္း ၂ ႏွင့္ ၃ တြင္ တိက်စြာ ေဖာ္ျပ 
ထားလ်က္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အသံုးျပဳသူကိုယ္တိုင္ မွားယြင္း 
တင္သြင္းမိေသာ အမွာစာမ်ားေၾကာင့္  ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား။    
(၇) ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳသူသည္ ဤစာခ်ဳပ္္တြင္ တိက်စြာ 
ေဖာ္ျပထားေသာ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ သျဖင့္ 
MSEC က အြန္လိုင္း အေရာင္းအဝယ္ အမွာစာမ်ားကို 
ျငင္းပယ္္ျခင္းေၾကာင့္  ျဖစ္ေပၚလာ ေသာ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား။        
(၈) ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳသူသည္ ဤစာခ်ဳပ္္တြင္ တိက်စြာ 
ေဖာ္ျပထားေသာ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ သျဖင့္ 
MSEC က အြန္လိုင္း အေရာင္းအဝယ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို  
ရပ္ဆိုင္းထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ ေသာ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား။        
(၉) ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳသူသည္  ဤစာခ်ဳပ္ႏွင့္ မူလ 
အေရာင္း အဝယ္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္ မ်ားကို 
ေဖာက္ဖ်က္ၿပီး  အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ 
လာေသာဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား။       
 
တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီခ်က္ 
ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳသူ 
ႏွင့္ MSEC တို႔အၾကား ေပၚေပါက္လာသည့္ မည္သည့္ 
အျငင္းပြားမႈကို မဆို ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ စီရင္ပုိင္ခြင့္ 
အာဏာရိွေသာ သက္ဆိုင္ရာတရားရုံးသို႔ ေလွ်ာက္ထား 
တင္သြင္း၍ ထိုတရားရုံး၏ စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းကို ခံယူၾကပါမည္ 
ဟု သေဘာတူၾကပါသည္။  
 
ျငင္းပယ္ျခင္း 
(၁) ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳသူ အေနျဖင့္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္  
မူလ အေရာင္းအဝယ္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ မည္သည့္ 
စည္းကမ္းခ်က္ကိုမဆို ေဖာက္ဖ်က္ပါက MSEC က ႀကိဳတင္ 
အေၾကာင္းၾကားျခင္း မရိွဘဲ အမွာစာမ်ားကုိ လက္ခံရန္ 
ျငင္းပယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အေရာင္းအဝယ္ မျဖစ္ေစရန္ 
ရပ္ဆိုင္းထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါမည္။   
(၂) MSEC သည္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ေငြက်ပ္(၁၀) သန္းထက္   
ပိုေသာ မည္သည့္ အေရာင္းအဝယ္ အမွာစာကုိမဆို ျငင္းပယ္ 
မည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္  ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူ အေနျဖင့္ 
အြန္လိုင္း အေရာင္းအဝယ္ အမွာစာမ်ား မတင္သြင္းမီ ဤ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပုိင္း ၂ တြင္ အတိအက် ေဖာ္ျပထား 
ေသာ အမွာစာတစ္ႀကိမ္လွ်င္ အမ်ားဆုံး အေရာင္းအဝယ္ 
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ သတ္မွတ္ေငြပမာဏကုိ စစ္ေဆး၊ သိရွိၿပီး 
ျဖစ္ရန္ တာဝန္ ရွိသည္။  



ရပ္ဆုိင္းထားျခင္း 
ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူ သို႔မဟုတ္ ၎မွ တဆင့္  အြန္လိုင္းျဖင့္ 
အေရာင္းအဝယ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို  ရယူအသုံးျပဳသူ မည္သူမဆို 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္ အြန္လိုင္း 
ဝန္ေဆာင္မႈ ကို အသုံးျပဳခြင့္မရိွပါ။  
(၁) တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ အစုိးရအမိန္႔ႏွင့္ ဒီကရီမ်ား 
အရ တားျမစ္ထားသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား။  
(၂) အျခားသူတစ္ေယာက္၏ အသုံးျပဳမႈကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း 
(သို႔)  ယုိယြင္းေစျခင္း  
သို႔မဟုတ္ 
ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုခု၊ အြန္လိုင္းအေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ 
အသုံးျပဳသည့္ စက္ပစၥည္း၊ သတင္း အခ်က္အလက္၊ စာရင္း 
သို႔မဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာ ကြန္ရက္တစ္ခုခုကို တရား မဝင္ေသာ 
နည္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္ ရယူ အသုံးျပဳျခင္း (သို႔) ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း။ 
(၃) ဤစာပိုဒ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ပါက 
အြန္လိုင္း အေရာင္းအဝယ္ ဝန္ေဆာင္မႈ၏ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းကို 
လည္းေကာင္း၊ အားလုံးကို လည္းေကာင္း ႀကိဳတင္အသိေပး 
ျခင္း မျပဳဘဲ ရပ္ဆိုင္းျခင္းခံရမည္။  
 
ရပ္စဲျခင္း 
MSEC သည္  အြန္လိုင္း အေရာင္းအဝယ္ ဝန္ေဆာင္မႈ၏ 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုလည္းေကာင္း၊ အားလုံးကိုလည္းေကာင္း 
ႀကိဳတင္ အသိေပးျခင္းမျပဳဘဲ ဆီေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ား 
ေၾကာင့္ အခ်ိန္မေရြး ရပ္ဆိုင္းႏိုင္သည္။  

စာခ်ဳပ္ပယ္ဖ်က္ျခင္း 
ေအာက္ပါ ကိစၥရပ္မ်ားေပၚေပါက္လာပါက ဤစာခ်ဳပ္ကို  
ပယ္ဖ်က္ႏုိင္သည္။  

(၁) ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူက အတြင္းသတင္းရရွိမႈမ်ား အေပၚ 
အေျခခံ၍ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ၿပီး အျမတ္ ထုတ္ျခင္း၊ 
တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္ မ်ားကို 
ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ MSEC ၏ အသိေပး တားျမစ္ခ်က္ မ်ားကို 
မလိုက္နာျခင္း။ 
(၂) MSEC က ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳသူ ထံသို႔  စာခ်ဳပ္ကို 
ပယ္ဖ်က္ရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္ တင္သြင္းျခင္း။ 
(၃) ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူက MSEC ထံသို႔  စာခ်ဳပ္ကို 
ပယ္ဖ်က္ရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္ တင္သြင္းျခင္း။ 

စာခ်ဳပ္ကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း 
(၁) ဤစာခ်ဳပ္ကို သက္ဆိုင္ရာ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ား၊ 
နည္းဥပေဒမ်ား အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ျပဌာန္းခ်က္မ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲ 
တစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္ေပၚ သည့္ အခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း၊ MSEC 
ကေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆသည့္ 
အခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း ျပင္ဆင္ျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။  

(၂) ဤစာခ်ဳပ္ကို ျပင္ဆင္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်ိန္ကာလ 
အတြင္းတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူထံမွ ကန္႔ကြက္ခ်က္ 
မရိွပါက ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳသူက ထိုျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲခ်က္ 
မ်ားကို သေဘာတူၿပီး ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ၾကပါမည္။   

၂။ အြန္လုိင္းအေရာင္းအဝယ္ ဝန္ေဆာင္မႈ 

[အြန္လုိင္းအေရာင္းအဝယ္ ဝန္ေဆာင္မႈ] 

MSEC က လက္ခံထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳသူသာလွ်င္ 
အြန္လိုင္းအေရာင္းအဝယ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသုံးျပဳခြင့္ရိွမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

(၁) ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူသည္  MSEC ၏ ဝဘ္ဆိုဒ္ 
(https://login.msecmyanmar.com/) မွတစ္ဆင့္ အြန္လိုင္း 
အေရာင္းအဝယ္အမွာစာမ်ား တင္သြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  

(၂) ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူမွ အင္တာနက္ မွတစ္ဆင့္ 
အေရာင္းအဝယ္အမွာစာမ်ား တင္သြင္းရာတြင္ ထိုသို႔ 
အင္တာနက္မွ တင္သြင္းျခင္းကို MSEC က လက္ခံရရွိသည့္ 
အခ်ိန္ကိုသာ အမွာစာလက္ခံရရွိသည့္ အခ်ိန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ 
မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

(၃) ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူ အသုံးျပဳေသာ ကြန္ပ်ဴတာ၊ 
စမတ္ဖုန္း၊ အီလက္ထေရာနစ္ စက္ပစၥည္း အမ်ဳိးအစားေပၚ 
မူတည္၍ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ 
ကန္႔သတ္ခ်က္ ရွိႏိုင္ပါသည္။   

(၄) ေန႔ခ်င္း အြန္လိုင္းအေရာင္းအဝယ္ အမွာစာမ်ားအတြက္ 
အမွာစာလက္ခံမည့္အခ်ိန္မွာ ေန႔စဥ ္ နံနက္ ၈းဝဝ နာရီ မွ 
အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ေပးသည့္အခ်ိန္ တစ္ခုခ်င္းစီ   
(Matcing time) မတိုင္မီ ၃ဝ စကၠန္႔အလိုအထိလည္းေကာင္း၊  
ေနာက္ေန႔ အတြက္ ႀကိဳတင္အမွာစာမ်ားကုိ ညေန ၃းဝ၀ နာရီမွ  
၆းဝဝ နာရီအထိ လည္းေကာင္း ျဖစ္ပါသည္။  

(၅) အြန္လိုင္းအသုံးျပဳ၍ အမွာစာ ေပးပုိ႔ပါက အမွာစာ 
တစ္ခုစီအတြက္ အမ်ားဆုံး အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ 
ကန္႔သတ္ပမာဏမွာ ေငြက်ပ္ (၁ဝ) သန္းျဖစ္ပါသည္။ 
* ဖုန္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ MSEC ရုံးခန္းသုိ႔ လူကိုယ္တိုင္ 
လာေရာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း အမွာစာမ်ားေပးပုိ႔မည္ ဆိုပါ 
က  ပမာဏ ကန္႔သတ္ခ်က္မရိွပါ။    

* ေဈးကြက္အမွာစာႏွင့္ ပတ္သက္၍   သက္ဆိုင္ရာ ရွယ္ယာ၏  

သက္ဆိုင္ရာေန႔တြင္ရိွေနေသာ အျမင့္ဆုံး  ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္း 

ေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳသူက အမ်ားဆံုး 

၀ယ္ယူႏိုင္သည့့္္ ရွယ္ယာအေရအတြက္ႏွင့္ လက္ရွိေစ်းႏႈန္း 

ေပၚတြင္ အေျခခံသည့္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ေသာ ရွယ္ယာအေရ 

အတြက္ ကို သတ္မွတ္/ တြက္ခ်က္မည္ျဖစ္သည္။     

 



Login စီမံခန္႔ခြမဲႈ 
(၁) ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူသည္ ၎၏ စကားဝွက္ကို ပုံမွန္ 
ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္း အစရိွေသာ သင့္ေလ်ာ္ရာ နည္းလမ္း 
မ်ားျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ ထိန္းသိမ္း၊ စီမံခန္႔ခြရဲပါမည္။  
(၂) ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူသည္ ၎၏ စကားဝွက္ကို 
ေကာင္းမြန္စြာ မထိန္းသိမ္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ 
ဆုံး႐ႈံးမႈ မ်ားအတြက္ MSEC က တာဝန္မရိွပါ။ 
(၃) ID ႏွင့္ Password ကို အလြသဲုံးစားျပဳၿပီး အသုံးျပဳေန 
ေၾကာင္း  MSEC က ယုံၾကည္ပါက  MSEC က အေရာင္း      
အဝယ္ျပဳလုပ္ျခင္းအား ကန္႔သတ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဆိုင္းငံ့ 
ထားျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္ ပါသည္။     
(၄) အြန္လိုင္း အေရာင္းအဝယ္ ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳရန္ 
အတြက္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာင္းမြန္ 
စြာ ကာကြယ္ထိ္န္းသိမ္းရန္ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ 
စီမံ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ထားရွိရန္အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
အသုံးျပဳသူ၌သာ အခ်ိန္ျပည့္ တာဝန္ရိွပါသည္။   

၃။ အေရာင္းအဝယ္အမွာစာမ်ား 
[အေရာင္းအဝယ္အမွာစာမ်ား]  

(၁) အမွာစာ ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါသည္။ 

(က) ကန္႔သတ္အမွာစာ - မိမိ ဝယ္လိုေသာ/ 
ေရာင္းလိုေသာ ေစ်းႏႈန္းကို အတိအက်သတ္မွတ္ 
ထားေသာ အမွာစာျဖစ္ၿပီး၊ သတ္မွတ္ေသာေစ်းႏႈန္း 
ထက္မပိုေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ မဝယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ 
သတ္မွတ္ေသာေစ်းႏႈန္းေအာက္ ေလ်ာ့နည္းပါက 
မေရာင္းရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ အမွာစာ 
ျဖစ္ပါသည္။ သတ္မွတ္ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္မကိုက္ညီပါက 
အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။  

(ခ) ေစ်းကြက္အမွာစာ - ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းအတိုင္း 
အေရာင္း အဝယ္ျပဳလုပ္ရန္ အမွာစာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ေျမာက္ရန္ လြယ္ကူၿပီး၊ 
မေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ 
ျဖစ္ေျမာက္သြားႏိုင္သည္။ ေစ်းကြက္ အမွာစာ 
မ်ားသည္ ကန္႔သတ္အမွာစာမ်ားထက္ အေရာင္း 
အဝယ္  ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ပိုမ်ားသည္။  

(၂) အမွာစာ ေပးပို႔ျခင္း (သို႔မဟုတ္) အမွာစာ ရုပ္သိမ္းျခင္း 
မ်ားကို MSEC ၏ Trading System ရွိ "Today's Order 
Status" "ယေန႔ အမွာစာမ်ား အေျခအေန" တြင္ ေဖာ္ျပ 
ေပးထားသည့္အတိုင္း အတည္ျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။   
(၃) ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူက MSEC ထံသို႔ အဝယ္အမွာစာ 
တင္ႏိုင္ေသာ ပမာဏသည္ MSEC က သတ္မွတ္ထားေသာ 
ပမာဏ အတြင္းသာ ျဖစ္ရပါမည္။ ယင္းပမာဏသည္  MSEC 
က သတ္မွတ္ထားေသာနည္းစနစ္အရ တြက္ခ်က္ထားေသာ 
ပမာဏ သာ ျဖစ္ရပါမည္။ အဝယ္အမွာစာ မတင္သြင္းမီ 
ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳသူမ ွ မိမိဝယ္လိုေသာ ေငြပမာဏအား 

MSEC ဘဏ္စာရင္းသို႕ ထည့္သြင္းေပးရမည္။ ေငြသားျဖင့္ 
ဝယ္ယူျခင္းကို လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။ 
(၄) ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူက MSEC သို႔ အေရာင္း အမွာစာ 
တင္ႏိုင္ေသာ ပမာဏသည္ ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳသူက MSEC 
ထံ၌ အပ္ႏွံထားေသာ (သို႔မဟုတ္) MSEC က စီမံခန္႔ခြေဲပးေန 
ရေသာ ပမာဏထက္ မေက်ာ္လြန္ေစရပါ။ 
(၅) အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ ရွယ္ယာမ်ားကို ခြေဲဝရာ၌  
ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူက အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရန္ အဆိုျပဳ 
ထားေသာ ရွယ္ယာအေရအတြက္ အားလုံးကို မရရိွျခင္း ေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ အဆိုျပဳထားေသာ ရွယ္ယာ အေရအတြက္ 
ထက္ ေလ်ာ့နည္းေသာ အေရအတြက္ကိုသာ ရရွိႏုိင္ျခင္းတို႔  
ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။   
(၆) ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ 
ခ်ဳိ႕ယြင္းျခင္း၊ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္း သို႔မဟုတ္ စက္ပစၥည္း 
ခ်ဳိ႕ယြင္းျခင္း အစရိွေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ဝန္ေဆာင္ 
မႈ အသုံးျပဳသူထံမွ လက္ခံရရိွထားေသာ အမွာစာမ်ားကို 
စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသို႔ မပို႔ႏိုင္သည့္အခ်ိန္တြင္ MSEC က 
ထိုအမွာစာမ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည္။  
(၇) အမွာစာ၏သက္တမ္းသည္  ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳသူ၏ 
ေ႐ြးခ်ယ္မႈအေပၚ မူတည္၍ အက်ဳံးဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

(က) တစ္ေန႔အတြက္ အမွာစာ - ၎အမွာစာမွာ  
ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳသူက အမွာစာတင္သြင္းေသာ 
ေန႔ တစ္ေန႔တည္း အတြက္သာ အက်ဳံးဝင္ပါသည္။ 

(ခ) သတ္မွတ္ရက္အထိအက်ဳံးဝင္မည့္ အမွာစာ - 
၎အမွာစာမွာ ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူက သတ္မွတ္ 
ေသာ အမွာစာ သက္တမ္း ကုန္ဆုံးမည့္ေန႔ 
(သို႔မဟုတ္) သက္တမ္း မကုန္ဆုံးမီ အေရာင္းအဝယ္ 
ျဖစ္ေျမာက္သည့္ေန႔အထိ အက်ဳံးဝင္ပါသည္။  

(၈) အမွာစာမ်ားကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲ၍ မရပါ။ ျပင္ဆင္လိုပါက 
အေရာင္းအဝယ္ မျဖစ္ေျမာက္မီ ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳသူက 
မိမိတင္ထားေသာ အမွာစာကုိ ဦးစြာ ပယ္ဖ်က္၍ အမွာစာ 
အသစ္ တင္သြင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ အေရာင္း 
အဝယ္ ျဖစ္ေျမာက္ၿပီးပါက ျဖစ္ေပၚလာေသာကိစၥအားလုံးကို 
တာဝန္ယူရ ပါမည္။ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္တြင္ 
ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳသူက အမွာစာကုိ ပယ္ဖ်က္၍ မရပါ။ 

အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေျမာက္ျခင္းႏွင့္ စာရင္းရွင္းလင္းျခင္း 

[အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေျမာက္ျခင္း]  

MSEC သည္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွ အမွာစာ အေရာင္း 
အဝယ္ျဖစ္ေျမာက္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိသည္ႏွင့္ 
တစ္ၿပိဳင္နက္ ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူ သိရွိေစရန္ အမွာစာ 
မ်ား၏ အေျခအေနကုိ MSEC ၏ Trading System တြင္ 
ေဖာ္ျပေပး သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 



[စာရင္းရွင္းလင္းျခင္း]  
(၁) အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေျမာက္ၿပီး ေနာက္ ရွယ္ယာ/ေငြ 
စာရင္း ရွင္းလင္းျခင္းကို အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေျမာက္သည့္ေန႔၏ 
ေနာက္ ရံုးဖြင့္ရက္ (၃) ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ပါမည္။ 
(ရုံးပိတ္ရက္ မ်ားတြင္ စာရင္းရွင္းလင္းျခင္းကို ျပဳလုပ္မည္ 
မဟုတ္ပါ။)  အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေျမာက္ၿပီးရရွိမည့္ ေငြပမာဏ 
ကို ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူမ ွ ေငြထုတ္္ယူရန္ ေလွ်ာက္လႊာ 
တင္သြင္းပါက ထို ေငြပမာဏကို ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူ၏ 
ဘဏ္စာရင္းထဲသို႔ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေျမာက္ၿပီး (၃) 
ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ထည့္သြင္းေပးမည္္။ ေငြသားထုတ္ယူ၍ 
မရပါ။ 

(၂) အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေျမာက္ၿပီးသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္  
အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ ပမာဏမွာ ခ်က္ခ်င္း 
သက္ေရာက္မႈ ရိွမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳသူ 
အေနျဖင့္ စာရင္းရွင္းလင္းသည့္ ေန႔မတိုင္မီပင္ အဆိုပါ 
အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္လိုက္ေသာ ပမာဏအတုိင္း  အေရာင္း 
အဝယ္ အမွာစာ မ်ား တင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။  

၄။ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ား 

[ဝန္ေဆာင္ခ] 
(၁) ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူထံမွ လက္ခံရရွိေသာ အေရာင္း 
အဝယ္အမွာစာမ်ားသည္ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ေျမာက္ 
သြားပါက၊ ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူသည္ MSEC အား ႀကိဳတင္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ အေရာင္းအဝယ္ အက်ဳိး ေဆာင္ခကို 
ေပးေခ်ရပါမည္။  
(၂) ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူသည္ ၎၏ရွယ္ယာ လက္က်န္ 
အား အျခား ေငြေခ်းသက္ေသခံကုမၸဏီ တစ္ခုခုသို႔ 
လႊဲေျပာင္းမည္ဆိုပါက၊ ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူ သည္ MSEC 
အား ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ စာရင္းလႊဲေျပာင္း ဝန္ေဆာင္ 
ခ ကို ေပးေခ်ရပါမည္။  
(၃) အစီရင္ခံစာ အစရိွေသာ စာရြက္စာတမ္းတို႔အား ေပးပို႔ 
ေပးရမည္ဆိုပါက ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူသည္ MSEC အား 
ႀကိဳတင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဝန္ေဆာင္ခကို ေပးေခ်ရပါမည္။    
 
 
 

 
 
[႐ုံးတြင္းအသုံးျပဳရန္ အတြက္သာ] 

 

 
(၄) ေငြေခ်း သက္ေသခံ လက္မွတ္စာရင္းမွ ဝန္ေဆာင္မႈ 
အသုံးျပဳသူထံသို႔ ေငြလႊေဲျပာင္းေပးရမည္ ဆိုပါက၊ ဝန္ေဆာင္မႈ 
အသုံးျပဳသူသည္ MSEC အား ႀကိဳတင္ သတ္မွတ္ထားေသာ 
ေငြလႊဝဲန္ေဆာင္ခကို ေပးေခ်ရ ပါမည္။    
 
[ျပင္ပအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသုိ႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးပုိ႔ 
ျခင္း]  
(၁) MSEC သည္ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားအရ 
သတ္မွတ္ထားေသာ အတိုင္းအတာအတြင္း၌ ဝန္ေဆာင္မႈ 
အသုံးျပဳသူ၏ စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္ မ်ားအား စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းႏွင့္ ရွယ္ယာ ထုတ္ေဝေသာ 
ကုမၸဏီအစရိွသည့္  ျပင္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔  ေပးပုိ႔ရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 
(၂) MSEC သည္ ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူက ေပးပို႔ ထားေသာ 
ဘဏ္ေငြစာရင္းကို စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသို႔ အေၾကာင္းၾကား 
ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
[အသိေပးေၾကာ္ျငာခ်က္မ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ] 
MSEC သည္ ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူ သိရွိေစရန္ လိုအပ္သည့္ 
အခ်ိန္တြင္ သတိေပးခ်က္မ်ား၊ အသိေပး ေၾကာ္ျငာ မ်ားကို 
MSEC ၏ ဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပေၾကျငာသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊  ထိုသို႔ 
ေၾကာ္ျငာ ၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳသူ 
အေနျဖင့္ အဆိုပါ သတိေပးခ်က္မ်ား၊ အသိေပး 
ေၾကာ္ျငာမ်ားကို သိရွိၿပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရပါမည္။ 
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